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أميركا تقدم تسهيالت تمويل للسودان
الخرطوم ـ عبدالحميد عوض

عت الخرطوم، أمس األربعاء، 
ّ
وق

مذكرة تفاهم مع وزارة الخزانة 
األمــيــركــيــة، لــتــوفــيــر تــســهــيــات 
للبنك  الــســودان  مــتــأخــرات  لتمويل ســـداد 
أزيــد من  لــه الحصول على  الــدولــي، تتيح 
لقاء  ذلــك خــال  مليار دوالر سنويا. جــاء 
وزيـــرة املــالــيــة هــبــة محمد عــلــي، مــع وزيــر 
الــذي  منوشن،  ستيفن  األميركي  الخزانة 
بدأ أول زيارة رسمية للخرطوم أمس، بعد 
قرار شطب اسم السودان من قائمة الدول 
الراعية لإلرهاب. وأوضحت وزارة املالية، 
الحصول  استعادة  أن  بيان صحافي،  في 
عــلــى تــمــويــل املـــؤســـســـات املــالــيــة الــدولــيــة 
تـــعـــتـــبـــر إنـــــجـــــازا لـــلـــحـــكـــومـــة االنـــتـــقـــالـــيـــة، 
وخطوة مهمة في طريق الباد نحو إعفاء 

الـــديـــون، واالســـتـــفـــادة مـــن مــنــح املــؤســســة 
البنى  مشاريع  لتمويل  للتنمية  الــدولــيــة 
الــتــحــتــيــة الــكــبــرى، وغــيــرهــا مــن املــشــاريــع 
التنموية في جميع أنحاء السودان. وذكر 
دعما  الــدولــي سيوفر  التمويل  أن  الــبــيــان 
االقتصادي،  االستقرار  لتحقيق  محوريا 
بــالــتــزامــن مـــع اإلصـــاحـــات الــتــي تنفذها 
الــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة، والـــتـــي تــســعــى إلــى 
وبناء  االستثمار  وتشجيع  النمو  تعزيز 
ــيـــن،  ــر لــجــمــيــع الـــســـودانـ ــزدهــ ــاد مــ ــتـــصـ اقـ
 الـــشـــبـــاب والـــنـــســـاء واملــجــتــمــعــات 

ً
خـــاصـــة

ــيـــش.  ــمـ ــهـ ــتـ املـــــتـــــضـــــررة مـــــن الــــــحــــــروب والـ
معالجة  على  االنتقالية  الحكومة  وتعمل 
عبر  السوداني،  االقتصاد  في  التشوهات 
حــزمــة إصــاحــات اقــتــصــاديــة، بينها رفــع 
الــدعــم عــن املــحــروقــات والــكــهــربــاء، وزيــادة 
ــور الــعــامــلــن، وهـــو مـــا زاد مـــن أزمـــات  أجــ

املــــواطــــنــــن مـــعـــيـــشـــيـــا، حــــســــب مــــراقــــبــــن. 
ــة لـــلـــســـودان،  ــيـ ــارجـ ــــون الـــخـ ــديـ ــ ــوق الـ ــعــ وتــ
والـــتـــي تــقــدر بــأكــثــر مـــن 60 مــلــيــار دوالر، 
تواجه  التي  االقتصادية،  التنمية  عملية 
كــذلــك أزمـــة هــبــوط حــاد فــي سعر الجنيه، 

وانتعاش السوق املوازية. 
ــرة يــعــد  ــ ــذكــ ــ ــان إن تـــوقـــيـــع املــ ــيــ ــبــ وقــــــــال الــ
ــتـــزام الـــواليـــات املــتــحــدة  خــطــوة لــتــأكــيــد الـ
االنتقالية  الفترة  ونجاح  الــســودان،  بدعم 
لـــتـــحـــقـــيـــق الــــــســــــام الـــــــعـــــــادل والــــتــــحــــول 

الديمقراطي.
وأجـــرى الــوزيــر األمــيــركــي، خــال الــزيــارة، 
مــبــاحــثــات مــع رئــيــس الــــوزراء الــســودانــي، 
املالية  الله حــمــدوك، بحضور وزيــرة  عبد 
ــد عــــلــــي، ووزيــــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــمـ ــبــــة مـــحـ هــ
ــوزراء  ــ ــ ــيـــس الـ ــرد رئـ ــ ــديــــن. وغــ عـــمـــر قـــمـــر الــ
املــبــاحــثــات، على حسابه  الــســودانــي، بعد 

أنــه رحــب بالوزير  إلــى  فــي تويتر، مشيرًا 
كــأول وزير  تاريخية،  زيــارة  األميركي في 
للخزانة األميركية يزور السودان. وأوضح 
أن الــحــكــومــة الــســودانــيــة تــخــطــط التــخــاذ 
خطوات ملموسة لتدشن دخول العاقات 

الثنائية في عهد جديد. 
ــر املـــــــاضـــــــي، أجـــــــــاز الــــكــــونــــغــــرس  ــ ــهـ ــ ــــشـ والـ
ــل بــمــوجــبــه  ــــي تـــشـــريـــعـــا يـــحـــصـ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
لــســداد  الـــســـودان عــلــى 111 مــلــيــون دوالر 
جــزء من ديــن ثنائي على الــســودان، و120 
ديــون  ســداد  فــي  للمساهمة  دوالر  مليون 
عليه لــصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، مــع تقديم 
مساعدات أخرى بقيمة 700 مليون دوالر 
تلك  ــاءت  وجــ االنــتــقــالــيــة.  للحكومة  دعــمــا 
ــــإلدارة  ــرار لــ ــ الـــتـــعـــهـــدات مـــبـــاشـــرة، بـــعـــد قــ
األميركية بشطب اسم السودان من قائمة 

الدول الراعية لإلرهاب.

القدس المحتلة ـ محمد محسن

ــاطــــق بــــاســــم »أونـــــــــــــــروا«، ســــامــــي مــشــعــشــع،  ــنــ أكــــــد الــ
»العربي الجديد«، أن وكالة غوث وتشغيل الاجئن  لـ
الفلسطينين »أونروا« استطاعت بشق األنفس توفير 
الــواقــع  الـــرواتـــب، بــواقــع 30 مــلــيــون دوالر، تشكل فــي 
ــك عــبــر إقـــنـــاع بعض  فـــاتـــورة الـــرواتـــب الــشــهــريــة، وذلــ
الــدول املتبرعة بإعطاء جزء من حصة املبالغ املتعهد 
بها للعام القادم، وهو ما مّكن الوكالة من دفع الرواتب.

ألفا من  الوكالة من توفير رواتــب 28  وبذلك تمكنت 
املاضي،  األول  كانون  ديسمبر/  شهر  عن  موظفيها 

اآلونــة  الوكالة في  التي واجهتها  املالية  األزمــة  رغــم 
األخــيــرة. وقـــال مشعشع: »إن األزمـــة املــالــيــة مــا زالــت 
تــــراوح مــكــانــهــا، وهـــي أزمـــة متأصلة فــي عــجــز مالي 
علما  النقدية،  السيولة  وفــي  امليزانيات  فــي  تراكمي 
بأن األموال في البنوك ال تكفي لدفع الرواتب واإليفاء 
في  وخصوصا  الطارئة،  الخدمات  بالتزامات  أيضا 
قطاع غزة وسورية«. وأضاف مشعشع: »الوكالة في 
نوع من التعامل مع األزمة املالية اضطرت إلى ترحيل 
ــة املــالــيــة ال تــــزال تـــراوح  ــ مــوازنــتــهــا، وبــالــتــالــي األزمـ
التبرع  اليوم تعّول كثيرًا على رجــوع  مكانها، وهــي 
تــدري إن  الوكالة ال  أن  إلــى  إليها«. وأشـــار  األميركي 

كان التبرع األميركي سيرجع إلى مستوياته السابقة 
»أن  أكــد  مشعشع  ولــكــن  مختلفة،  بقيمة  سيكون  أو 
ــركـــي مـــؤشـــر ســـيـــاســـي ومـــالـــي  ــيـ ــــوع الـــتـــبـــرع األمـ رجــ
للمؤتمر  التي تعمل بجد  الوكالة  إلى  بالنسبة  مهم 
الـــدولـــي لــلــمــانــحــن الــــذي ســيــعــقــد فـــي مــنــتــصــف هــذا 
الــعــام«. وشــدد مشعشع على »أن مهمة هــذا املؤتمر 
الدخول في تعهدات مالية متعددة السنوات مع الدول 
املتبرعة لكي ننتهي من األزمة املالية كل عام، وننهي 
أزمة السيولة النقدية كل شهر، ونؤسس السترجاع 

العافية لخدماتنا في الكم والكيف«.
وكان مشعشع قد أكد في حديث سابق مع »العربي 

الجديد«، الشهر املاضي، أن األونروا استطاعت بشق 
األنــفــس كــذلــك توفير مـــوارد مالية إضــافــيــة فــي آخر 
لحظة لــدفــع رواتــــب شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
املـــاضـــي. وأعــلــنــت وكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن 
ــانــــون األول  الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر/ كــ
املــاضــي تأجيل صــرف رواتـــب موظفيها فــي مناطق 
عملياتها الخمس في كل من سورية ولبنان واألردن 
غــزة بسبب نقص  وقــطــاع  املحتلة  الغربية  والــضــفــة 
السيولة املالية املتوفرة لديها. ويقّدر إجمالي العجز 
املالي املتراكم في أونروا حاليا بنحو 88 مليون دوالر 

أميركي سيتم ترحيلها إلى موازنة العام املقبل.

»أونروا« توفر رواتب ديسمبر من ميزانية 2021

زيادة أعباء الديون السيادية 
لدول الخليج

قالت وكالة موديز لخدمات 
املستثمرين، إن الزيادة في أعباء 

الديون السيادية لدول مجلس 
التعاون الخليجي ستكون من 
بني األكبر على مستوى العالم 

خالل العام الجاري 2021، بسبب 
انخفاض اإليرادات النفطية 

وتداعيات جائحة فيروس كورونا 
الجديد. وأضافت الوكالة، في 

تقرير أوردته وكالة األناضول، 
أمس األربعاء، أن التدهور في 

املالية العامة لدول الخليج، يعكس 
التأثر الواضح بتداعيات فيروس 
كورونا، وانعكاسها على تقييد 

اإلنفاق الحكومي وإبطاء االنتعاش 
االقتصادي. وتوقعت أن تستغرق 
اقتصادات املنطقة ما بني سنتني 
إلى 3 سنوات، حتى يعود الناتج 

املحلي اإلجمالي الحقيقي إلى 
مستويات ما قبل الوباء، موضحة 

أن »التعافي سيكون بطيئًا لدى 
االقتصادات األكثر تنوعا«.

مصر تثبت سعر البنزين 
للمرة الثالثة

قررت لجنة التسعير التلقائي 
للمنتجات البترولية في مصر، 

املعنية بمراجعة وتحديد أسعار 
بيع بعض أنواع الوقود بشكل 

ربع سنوي، أمس، تثبيت سعر 
بيع البنزين - بأنواعه الثالثة - في 
السوق املحلية، للمرة الثالثة على 

التوالي، واإلبقاء على األسعار 
الحالية خالل الربع األول من العام 

الجاري، بدعوى الحفاظ على 
استقرار األسعار، في ظل الظروف 

املصاحبة ألزمة تفشي فيروس 
كورونا في البالد. وباتت الحكومة 

املصرية تحقق أرباحًا من وراء 
قرار تثبيت سعر البنزين، من 

خالل إتاحة املزيد من الوفورات 
في بند دعم الوقود في املوازنة 

العامة للدولة، ال سيما مع استقرار 
سعر صرف العملة املحلية 

)الجنيه( أمام الدوالر، وثبات 
سعر برميل الوقود العاملي عند 

مستويات 50 دوالرًا.

غرفة قطر: 2021 عام 
تعافي االقتصاد

أكدت غرفة تجارة وصناعة قطر، 
أن 2021 هو عام تعافي االقتصاد 

القطري والخروج من األزمة التي 
سببتها جائحة كورونا. وأوضحت 

النشرة االقتصادية الشهرية التي 
أصدرتها الغرفة، أمس، أن تقديرات 

نمو الناتج املحلي اإلجمالي الذي 
يقيس مستوى أداء االقتصاد 
الكلي، والتي اعتمدتها املوازنة 

العامة للدولة لسنة 2021، تشير 
إلى تحقيق نمو في الناتج املحلى 

اإلجمالي متوقع بنسبة %2.2، 
ق تراجعًا بنسبة 

ّ
وذلك بعد أن حق

2.6% في السنة املالية 2020، 
وذلك كنتيجة طبيعية للتدابير التي 

اتخذتها الدولة ملكافحة الجائحة. 
وأشارت النشرة إلى أن موازنة 
2021 هي األولى ضمن منهج 
التخطيط متوسط املدى الذي 
اعتمد للموازنة العامة، بوضع 

تقديرات للموازنة العامة لثالث 
سنوات 2021 - 2023.

أخبار

»علي بابا« 
تعتزم اقتراض 
5 مليارات دوالر

قالت أربعة مصادر مطلعة، إن مجموعة علي بابا الصينية للتجارة اإللكترونية، تعتزم جمع ما ال يقل عن خمسة مليارات دوالر عبر بيع سندات )أداة دين( 
مقّومة بالدوالر، خال الشهر الجاري. وذكر أحد املصادر، وفق وكالة رويترز، أمس، أن حصيلة البيع قد تصل إلى ثمانية مليارات دوالر، مشيرا إلى أن 
الشركة ستستخدم هذه األموال ألغراض اإلنفاق العام للشركة. وقالت املصادر إن الخطة، بما في ذلك اإلطار الزمني، ليست نهائية، وعرضة للتغيير، بينما 
امتنعت علي بابا عن التعقيب. تأتي خطة جمع الدين بعد أشهر من كلمة ألقاها امللياردير جاك ما، املشارك في تأسيس املجموعة بشأن القواعد التنظيمية 

التي تكبل اإلبداع، والتي أدت إلى إرجاء طرح عام أولي بقيمة 37 مليار دوالر لشركة آنت التابعة لعلي بابا.

اقتصاد
Thursday 7 January 2021
الخميس 7 يناير/ كانون الثاني 2021 م  23  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2320  السنة السابعة

)Getty(
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اقتصاد

عّمان ـ زيد الدبيسية

ــدة إجـــــــراءات  ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ اتــــخــــذت الـــحـــكـــومـــة األردنـ
قطاعًا مختلفًا   47 في  العمال  بمعيشة  تضّر 
ل غالبية األيــدي العاملة؛ حيث شرعنت 

ّ
تشغ

الـــرواتـــب بنسبة  الــعــمــال تخفيض  ألصــحــاب 
القطاعات  مــســاعــدة  بحجة   ،%50 إلـــى  تــصــل 

املتضررة من جائحة كورونا.
وبــمــوجــب الـــقـــرار الــــذي بـــدأ تطبيقه اعــتــبــارا 
مــن األول مــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــجــاري، 
واألنشطة  القطاعات  فــي  العاملون  يستحق 
االقــتــصــاديــة األكــثــر تــضــررا أو غــيــر املــصــرح 
لها بالعمل، أجورهم الشهرية عن الفترة من 
يناير/كانون الثاني ولغاية نهاية مايو/أيار 
بنسبة 75% من األجر الشهري، على أن تشمل 

رواتب العاملني في اإلدارة العليا.
ــون فــي  ــلــ ــامــ ــعــ وحــــســــب الـــــــقـــــــرار، يـــســـتـــحـــق الــ
بالعمل  لها  املصرح  وغير  املغلقة  القطاعات 
ــر الـــشـــهـــري، وذلـــك  ــ ــا نــســبــتــه 50% مـــن األجـ مـ
بــدايــة يناير/كانون  ملــدة ستة أشــهــر، أي مــن 

الثاني ولغاية األول من يونيو/حزيران 2021. 
قطاعات موقوفة بشكل   9 الحكومة  وحــددت 
و38  نهائيا،  بالعمل  لها  وغير مصرح  كامل 

قطاعًا من األشد تضررًا بالجائحة.
إلى ذلك، قال رئيس املرصد العمالي األردني، 
»العربي الجديد«، إن املعطيات  أحمد عوض، لـ
األولـــيـــة تــشــيــر إلــــى أن الــعــمــال ســيــواجــهــون 
ظروفا صعبة للغاية في العام الجديد، بسبب 
الناتجة عــن أزمـــة كــورونــا،  الــتــداعــيــات  تفاقم 
خــاصــة خــســارة أعــــداد كــبــيــرة جـــدا مــن فــرص 
الــعــمــل، وتــخــفــيــض رواتـــــب الــعــمــال بــمــوجــب 
ــديـــد مــن  ــعـ ــه الـ ــرارات الـــحـــكـــومـــيـــة، وتــــوجــ ــ ــقــ ــ الــ

الــشــركــات واملــنــشــآت لالستغناء عــن عــدد من 
موظفيها.

وأضـــاف أن الــعــمــال األردنــيــني فــي القطاعات 
ــادة الــحــد  ــ املـــحـــددة ســُيــحــرمــون أيــضــا مـــن زيـ
ــارا مــن  ــبــ ــتــ األدنــــــــى لــــأجــــور الـــــــذي يـــطـــبـــق اعــ
بــدايــة الــعــام 2021. وفــي ضــوء ذلـــك، سترتفع 
االنــتــهــاكــات بــحــق الــعــمــال مـــن قــبــل أصــحــاب 
املمارسات  تلك  بعض  فــإن  ولــأســف،  العمل. 
ســتــكــون مــصــانــة بــالــقــرارات الــحــكــومــيــة التي 
أعــطــت لــصــاحــب الــعــمــل الــحــق فـــي تخفيض 
ــا إمـــكـــانـــيـــة إجـــــــراء الــهــيــكــلــة  ــمــ الـــــرواتـــــب، وربــ
اإلداريــــة. وقـــال إن مــعــدل التضخم فــي األردن 
تخفيض  فــإن  وبالتالي  كبيرة،  بنسبة  ارتفع 
ــررة مــــن قــبــل  ــ ــقـ ــ رواتــــــــب الـــعـــمـــال بــالــنــســبــة املـ
الــحــكــومــة ســيــفــاقــم مــعــانــاتــهــم املــعــيــشــيــة، ال 
سيما أن غالبيتهم يتقاضون رواتب متدنية 
ــتـــزامـــات عـــديـــدة كـــأجـــور املــســاكــن  وعــلــيــهــم الـ
ــة الـــصـــحـــيـــة والـــنـــفـــقـــات  ــايــ ــرعــ ومـــتـــطـــلـــبـــات الــ
االستهالكية وغــيــرهــا. ويـــرى عــوض أن على 
الرواتب،  النظر في تخفيض  إعــادة  الحكومة 

وأن يتم دعمها مباشرة من خالل مخصصات 
املــخــصــصــة لتخفيف  الــحــمــايــة االجــتــمــاعــيــة 
أعـــبـــاء املــتــضــرريــن مـــن الــجــائــحــة، وحجمها 
في  تـــم رصـــدهـــا  مــلــيــون دوالر،  حـــوالـــي 280 

موازنة الدولة للعام 2021.
ــمـــان  ــلـــضـ واعــــــتــــــبــــــرت املـــــؤســـــســـــة الـــــعـــــامـــــة لـ
ــم الـــحـــفـــالت  ــيـ ــظـ ــنـ االجـــــتـــــمـــــاعـــــي، مــــنــــشــــآت تـ
ــارض،  ــ ــ ــعـ ــ ــ واملـــــهـــــرجـــــانـــــات واملــــــؤتــــــمــــــرات واملـ
ومنشآت صاالت األفراح، واألماكن الترفيهية، 
السينما  دور  ومــنــشــآت  الــعــامــة،  والـــحـــدائـــق 
ــارح، مـــن الــقــطــاعــات غــيــر املـــصـــرح لها  واملــــســ

بالعمل )املغلقة(.
والقطاعات األكثر تضررا، بحسب تصنيفات 
ــاحـــف الـــتـــابـــعـــة لــلــقــطــاع  ــتـ ــي املـ ــة، هــ ــكـــومـ الـــحـ
ــة  ــيــ ــاضــ ــريــ الــــــخــــــاص ومـــــنـــــشـــــآت األنـــــــديـــــــة الــ
الشرقية،  والحمامات  واملسابح  والترفيهية 
ــز واألكـــاديـــمـــيـــات الــريــاضــيــة  ــراكـ ومــنــشــآت املـ
ومــــراكــــز الـــبـــلـــيـــاردو والـــســـنـــوكـــر الــتــرويــحــيــة 
ــعــــاب الــكــهــربــائــيــة  ــز األلــ ــراكــ ــة، ومــ ــيـ والـــريـــاضـ

واإللكترونية وغيرها.
وقــــــــال رئــــيــــس جـــمـــعـــيـــة حـــمـــايـــة املـــســـتـــهـــلـــك، 
نسبة  إن  الجديد«  »العربي  لـ عبيدات،  محمد 
الــفــقــر ســتــرتــفــع كــثــيــرا خــــالل الـــعـــام الــجــديــد، 
بسبب اســتــمــرار اآلثـــار الناتجة عــن كــورونــا، 
واإلجراءات الحكومية التي تقضي بتخفيض 
ــــب مــوظــفــي الــقــطــاع الـــخـــاص الـــتـــي تقع  رواتــ

غالبيتها أصال تحت خط الفقر املدقع.
وأضـــــاف أن واقــــع الــعــمــل ســيــكــون ســيــئــا في 
الــســنــة الـــجـــديـــدة، حــيــث ســـتـــواصـــل الــبــطــالــة 
ارتــفــاعــهــا إلـــى مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة، مع 

بقاء اإلجراءات الحكومية على حالها.
عــن  األردن  فــــي  عـــمـــالـــيـــة  قــــطــــاعــــات  وعــــبــــرت 
اســتــيــائــهــا مــــن قــــــرار الـــحـــكـــومـــة، بــاســتــثــنــاء 
الـــقـــطـــاعـــات املـــتـــضـــررة مـــن جــائــحــة كـــورونـــا، 
مــن رفــع الــحــد األدنـــى لــأجــور الـــذي سيطبق 

اعتبارا من بداية عام 2021.
ــخــــذت لــجــنــة شـــــؤون الــعــمــل قــــــرارا بــعــدم  واتــ
شمول القطاعات املتضررة من الجائحة برفع 

الحد األدنى لأجور وملدة ستة أشهر.
الــتــي تــضــم ممثلني  الــثــالثــيــة  اللجنة  وكــانــت 
عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل قررت، 
املــاضــي، رفــع الحد األدنــى  في فبراير/شباط 
العمل  وزيــر  أعلن  ليصبح، حسبما  لــأجــور، 
 260 البطاينة،  نــضــال  السابقة  الحكومة  فــي 

دينارًا )364 دوالرًا( بداًل من 220 دينارًا )308 
دوالرات( ابتداء من عام 2021. ويرى املرصد 
العمالي أن القرار مجحف بحق شريحة كبيرة 
من العمال الذين تم حرمانهم من صرف زيادة 
ــرار التي  ــ الــحــد األدنــــى لـــأجـــور، بحجة األضـ

لحقت بالقطاعات التي يعملون بها.
وبحسب املــرصــد، فــإن األولــى أال يتم تحميل 
ضرار، وضرورة العمل على دعم 

َ
العمال تلك األ

وتعويض القطاعات املتضررة مباشرة، وعدم 
املساس بحقوق العمال املعيشية، خاصة في 
هـــذه الـــظـــروف الــتــي يــعــانــي فــيــهــا األردنـــيـــون 
تفاقمت بسبب  اقتصادية سيئة  أوضــاع  من 

الجائحة وارتفاع معدالت الفقر والبطالة.
وأعــلــن الــبــنــك الـــدولـــي، األســـبـــوع املـــاضـــي، أن 
أزمــة جائحة كورونا أدت إلــى زيــادة معدالت 
الــفــقــر بــنــحــو 38 نــقــطــة مــئــويــة فـــي صــفــوف 
األردنيني، و18 نقطة بني الالجئني السوريني، 

وفق تقديراته.
الـــربـــع  ــي  فــ إلـــــى %23.9  الـــبـــطـــالـــة  وارتــــفــــعــــت 
ــا لــبــيــانــات  ــقـ ــعــــام املــــاضــــي، وفـ ــالـــث مــــن الــ ــثـ الـ
رسمية أصــدرتــهــا دائـــرة اإلحــصــاءات العامة 

)حكومية(.
ــشــــؤون اإلعـــــــــالم، عــلــي  ــة لــ ــ ــــدولـ وقــــــال وزيــــــر الـ
إن  في تصريحات صحافية، مؤخرا،  العايد، 
الحظر  لتخفيف  تتجه  كــانــت  الــحــكــومــة  نــيــة 
ــرا لـــلـــحـــالـــة الـــوبـــائـــيـــة  ــظــ ــن نــ ــكــ واإلغـــــــــــالق، ولــ
ومــســتــجــداتــهــا الــعــاملــيــة وتــــحــــورات فــيــروس 
كــــورونــــا، فــقــد حـــرصـــت الــحــكــومــة عــلــى أخــذ 

قرارات حذرة ومتدرجة في مددها.
ــرارات الــتــخــفــيــفــيــة تم  ــقــ وأضـــــاف أن اتـــخـــاذ الــ
األمــور الصحية  لتراعي كافة  بعناية وحــذر، 
واالقـــتـــصـــاديـــة، فـــاملـــؤشـــرات الــوبــائــيــة تشير 
بــالــفــعــل إلـــى نــجــاحــنــا فـــي تــســطــيــح املنحنى 
الوبائي، لكن هذا اإلنجاز يدفعنا إلى الحذر 
بشكل أكبر في اتخاذ القرارات للمحافظة على 

هذا االستقرار.
وتابع أن الحكومة قــررت، اعتبارا من السبت 
ــي، تـــقـــلـــيـــل ســـــاعـــــات الــــحــــظــــر الــلــيــلــي  ــ ــاضــ ــ املــ
ســاعــتــني، لــيــبــدأ مــن 11 لــيــال لــلــمــنــشــآت ومــن 
ــتـــى الـــســـاعـــة 6  مــنــتــصــف الـــلـــيـــل لــــأفــــراد وحـ
الــرحــالت القادمة  إيــقــاف  صباحا، واســتــمــرار 
من واملــغــادرة إلــى بريطانيا، وســوف يستمر 
الــعــمــل بــحــظــر، الــجــمــعــة، ونـــســـب الــعــمــل في 
القطاع العام والقطاعات املغلقة كما هي اآلن.

زيادة انتهاكات حقوق العمال في األردن

إغالق األسواق وتعطيل األنشطة االقتصادية قفز بمعدالت البطالة )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

تقارير عربية
تشغيل

خفض الرواتب رغم 
االرتفاع الكبير 

في معدل التضخم

الكويت ـ أحمد الزعبي

ــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الـــتـــي  ــمـ ــقـ طــــــوت الـ
ــعـــال  ــي مــــحــــافــــظــــة الـ ــ ــــدت فــ ــقـ ــ ــعـ ــ انـ
السعودية، أول من أمس، صفحة 
ــد قــــــادة دول مــجــلــس  ــ الــــخــــالفــــات، فــيــمــا أكـ
التعاون أن املرحلة املقبلة ستشهد تعاونًا 
في املجاالت كافة، ومن أبرزها االقتصادي، 
إذ اتـــفـــق الـــحـــاضـــرون عــلــى اإلســـــــراع نحو 
تعزيز التكامل وإتمام املشروعات املشتركة. 
الخليجية  للقمة  الختامي  البيان  وتضمن 
 على 

ّ
التي تحض البنود  مــن  العديد  ـــ41،  الـ

التكامل االقتصادي، من بينها التركيز على 
املشاريع ذات البعد االستراتيجي، وأبرزها 
الجمركي،  االتــحــاد  مــن متطلبات  االنــتــهــاء 
ــاذ إجــــــــــراءات عــمــلــيــة نـــحـــو تــحــقــيــق  ــ ــــخـ واتـ
الــــســــوق الــخــلــيــجــيــة املـــشـــتـــركـــة، ومـــشـــروع 
السكة الحديد. وشدد املجلس على ضرورة 
العمل على وضع منظومة متكاملة لتحقيق 
األمن الغذائي واملائي وأمن الطاقة، وتبني 
الرابعة  الصناعية  الــثــورة  وآلــيــات  أهـــداف 
وتكنولوجيا  املعلومات،  تقنية  مجال  فــي 

االتصاالت والذكاء االصطناعي.
وأكد املجلس األعلى للقمة الخليجية أهمية 
االســتــمــرار فــي دعـــم وتــشــجــيــع املــؤســســات 
بدورها  منه  إيمانًا  واملتوسطة،  الصغيرة 
الحيوي ومساهماتها في اقتصاديات دول 
ما  تنفيذ  بسرعة  املجلس  ووجـــه  املجلس. 
ِفق بشأنه في خريطة الطريق، واستكمال 

ُّ
ات

الدراسات واملشاريع للوصول إلى الوحدة 
الـــتـــعـــاون  االقـــتـــصـــاديـــة بــــني دول مــجــلــس 

بحلول عام 2025.
كذلك جرت املوافقة على اتفاقية نظام ربط 

أنظمة املدفوعات بني دول مجلس التعاون 
املظلة  الــعــربــيــة، واعــتــبــارهــا  الخليج  لـــدول 
والتسوية  املــدفــوعــات  ملنظومة  الــقــانــونــيــة 
بــني دول املجلس وتــفــويــض أعــضــاء لجنة 
الـــتـــعـــاون املـــالـــي واالقــــتــــصــــادي بــالــتــوقــيــع 

عليها.
وفــي هــذا اإلطــــار، أكــد الــبــاحــث االقــتــصــادي 
ــي، عـــــــادل الــــريــــامــــي، لـــــ »الـــعـــربـــي  ــاراتـــــ اإلمـــــ
كان حاضرًا  االقتصادي  امللف  أن  الجديد« 
في القمة، وهــو من أهــم امللفات التي يجب 
بسب  املقبلة،  الفترة  خــالل  عليها  التركيز 
تشهدها  التي  املسبوقة  غير  الــركــود  حالة 
دول مجلس التعاون. وقال الريامي إن القمة 
وبلورة  الخليجي  للتكامل  الطريق  مهدت 
أجــل عبور  مــن  مــوحــدة  اقتصادية  سياسة 
األزمــــات الــراهــنــة، مــشــيــرًا فــي الــوقــت نفسه 
إلى هناك العديد من األحــداث التي ستقام 
الــدول الخليجية التي ينبغي التجهيز  في 
دولة  تنظيم  مثل  إلنجازها،  والتعاون  لها 
اإلمـــارات  واستضافة   ،2022 ملونديال  قطر 
معرض إكسبو. وذكر الريامي أن نجاح تلك 

اقتصادات  على  بالنفع  سيعود  الفعاليات 
الخليجية، مشددًا  التعاون والشعوب  دول 
على ضرورة تبادل الخبرات واالطالع على 

تجارب الدول األعضاء في هذه املجاالت.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، ذكـــــــــر الــــخــــبــــيــــر االقـــــتـــــصـــــادي 
ــة، أن املــصــالــحــة  الـــكـــويـــتـــي، مـــــــروان ســــالمــ
الخليجية يمكن أن تساهم في دعم اهتمام 
ــيـــني بــــالــــعــــديــــد مــن  ــمـ ــيـ ــلـ ــتـــثـــمـــريـــن اإلقـ املـــسـ
الذي  العقارات  املجاالت، وخصوصًا سوق 
تراجع بصورة كبيرة، ودخل في حالة ركود 
منذ عدة سنوات، وتفاقمت أوضاعها أكثر 

بسبب جائحة كورونا.
ــفـــي مــع  ــاتـ ــة خــــــالل اتــــصــــال هـ وقـــــــال ســــالمــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــــه مـــع تــدشــني الــــدول 
كــورونــا،  ضــد  التطعيم  حــمــالت  الخليجية 
بشأن  والــتــعــاون  التوافق  أن يحصل  يجب 
وبلورة  وآلياتها،  الفيروس  محاربة  طــرق 
األعمال  استئناف  مــوحــدة بشأن  إجـــراءات 
ــادة  قــــرار إعـ الــحــيــاة الطبيعية مــع  وعــــودة 
فتح األجـــواء بــني السعودية وقــطــر. وأشــار 
سالمة إلى أن رأب الصدع بني دول الخليج 
بالنفع  ســيــعــود  الخليجية  ــة  األزمــ وإنــهــاء 
عــلــى الــشــعــوب، حــيــث مــن املــتــوقــع تسهيل 
 عــن ضخ 

ً
الــتــنــقــل بــني دول املــجــلــس، فــضــال

استثمارات خليجية في دول التعاون بداًل 
من توجيهها إلى الخارج.

وقـــبـــل يــــوم مـــن انــعــقــاد الــقــمــة، أعـــلـــن وزيـــر 
الناصر،  أحمد  الشيخ  الكويتي،  الخارجية 
موافقة السعودية على إعــادة فتح األجــواء 
والحدود البرية والبحرية مع قطر. بدوره، 
ــدة الـــبـــحـــوث فــــي مــركــز  ــ ــ ــاد رئــــيــــس وحـ ــ ــ أشـ
الخليج العربي للدراسات االقتصادية، عبد 
نــِجــز فــي قمة العال، 

ُ
أ الــخــالــدي، بما  العزيز 

مــشــيــرًا إلــــى أن املــلــفــات االقــتــصــاديــة الــتــي 
ت خالل فعاليات القمة مهمة للغاية، 

َ
نوِقش

الــتــوافــق االقــتــصــادي سيعيد إلى  حيث إن 
املفقودة  هيبته  الخليجي  التعاون  مجلس 
بسبب الــخــالفــات مــنــذ 5 يــونــيــو/ حــزيــران 

 .2017
وأكد أن التكامل بني دول الخليج سيجعل 
ــعـــاون قـــويـــًا وصــلــبــًا فـــي وجــه  ــتـ مــجــلــس الـ
التي تحيط باملنطقة،  التحديات واملخاطر 
ــات املــتــحــدة  ــتـــوتـــرات بـــني الــــواليــ فـــي ظـــل الـ
وإيـــران، مشيرًا إلــى أن أيــام ترامب األخيرة 
في البيت األبيض قد تشهد تطورات صعبة 
ستمتد آثارها على منطقة الشرق األوسط 

والخليج العربي خصوصًا.

بغداد ـ عادل النواب

العراقي،  البرملان  يؤكد نــواب من كتل سياسية مختلفة في 
املالية للعام الحالي  صعوبة تمرير مشروع قانون املوازنة 
إجــراء  دون  مــن  الحكومة،  أرسلته  الــذي  بمضمونها   ،2021
تعديالت جوهرية عليها، وسط ترجيحات بإعادة مشروع 

القانون إلى الحكومة.
ويستعد البرملان العراقي، خالل األيام القادمة، ملناقشة أولية 
ملشروع املوازنة العامة لسنة 2021 التي تتجاوز قيمتها 150 
بعجز يصل  دوالر(  مليارات   103.4( عراقي  دينار  تريليون 
إلى نحو 70 تريليون دينار )48.2 مليار دوالر(، بما يعادل 

46.6% من إجمالي املوازنة ألول مرة في تاريخ العراق.
ــال الــنــائــب الــبــرملــانــي عــن محافظة الــبــصــرة، عـــدي عـــواد،  وقـ
»العربي الجديد«، إن »قانون موازنة 2021، ظلم محافظات  لـ
وسط وجنوب العراق، من حيث توزيع التخصيصات املالية 
واملـــشـــاريـــع، رغـــم أن تــلــك املــحــافــظــات هــي مــن تــرفــد مــوازنــة 
الدولة بما يقارب 95% من األموال، التي توزع على كل املدن، 
بما فيها إقليم كردستان«، في إشارة إلى املحافظات املنتجة 
للنفط. وأكد أن »نواب محافظات الوسط والجنوب، لن يمرروا 
مشروع قانون موازنة سنة 2021، دون إجراء تعديل عليها 
ينصف املحافظات، خصوصًا املنتجة للنفط، ويوزع األموال 
بشكل عـــادل ومــنــصــف، ولــيــس وفــق الصفقات واملــجــامــالت 
السياسية«. وبني عواد، أن »نوابا من كتل سياسية مختلفة، 
يــدرســون إعـــادة مــســودة مــشــروع قــانــون مــوازنــة سنة 2021 
إلى مجلس الوزراء، لغرض إجراء تعديالت جوهرية عليها، 
خصوصًا أن بعض التعديالت، ليس من صالحية البرملان، 

بل يجب أن تعدل من قبل الحكومة حصرًا«.
إلــى ذلـــك، قــال الــنــائــب عــن تحالف الــفــتــح، كــريــم عــلــيــوي، في 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »قـــوى سياسية شيعية، 
لن تمرر مشروع قانون موازنة سنة 2021، دون أن تتضمن 
قضية إعادة رواتب العراقيني املفسوخة عقودهم في الحشد 

الشعبي، ضمن مشروع القانون، حتى يكون ملزم التطبيق 
فــي هيئة  املفسوخة عقودهم  »عــدد  أن  للحكومة«. وأوضـــح 
ـــ30 ألــــف مـــقـــاتـــل، لــكــن الــحــكــومــة،  ــ الــحــشــد الــشــعــبــي، يـــقـــدر بـ
تتحجج باألزمة املالية، ملنع عودة هؤالء املقاتلني، خصوصًا 

أن غالبهم كانت لهم مواقف في معارك التحرير«.
وأضــــاف عــلــيــوي، أن »مــخــاطــبــات بــرملــانــيــة رســمــيــة وجهت 
الى الحكومة العراقية، فترة إعــداد مشروع املوازنة، لغرض 
تضمني فــقــرة خــاصــة بــإعــادة املفسوخة عــقــودهــم مــن هيئة 
الشعبي، لكنها لم تضمن ذلــك، ولهذا عــدم تضمني  الحشد 
هذه الفقرة، يعني عدم تمرير القانون، وهذا أمر مدعوم من 

قبل أغلبية أعضاء مجلس النواب«. 
الــنــواب، ال يستطيع إضافة فقرة إعــادة  وكشف أن »مجلس 
مشروع  فــي  الشعبي  الحشد  هيئة  مــن  عــقــودهــم  املفسوخة 
املوازنة، دون موافقة الحكومة على ذلك، فال صالحية ملجلس 
النواب إلضافة أي فقرة في تخصصات مالية، ولهذا يمكن 

إعادة املوازنة إذا رفضت الحكومة هذا الطلب«.
إقبال  النائب عن محافظة نينوى، محمد  قــال  املقابل،  وفــي 
»لــن نصوت على موازنة  إنــه  بيان صحافي،  الصيدلي، في 
ــــوراء تــهــّمــش نــيــنــوى ولـــن نــســمــح لــلــحــكــومــة بــاالســتــمــرار  عـ
ــنـــوى مــن  ــيـ ــة الـــجـــمـــاعـــيـــة وحـــــرمـــــان نـ ــقـــوبـ ــعـ ــة الـ ــيـــاسـ فــــي سـ
برملانيا  رفــضــا  »هــنــاك  أن  الصيدلي  وبــني  استحقاقاتها«. 
االطالع  بعد   ،2021 لسنة  االتحادية  املوازنة  وفقرات  لبنود 
نينوى  محافظة  ومقارنة مخصصات  املــوازنــة  فــقــرات  على 
باملحافظات العراقية األخرى نجد أن نينوى تعرضت للغنب 
الــكــبــيــر«. وأكـــد أنــنــا »سنعمل وبــقــوة مــع زمــالئــنــا مــن نــواب 
ات 

ّ
مستحق تثبيت  بــاتــجــاه  للضغط  واحـــد  كــفــريــق  نــيــنــوى 

املحافظة، ولن نصوت على تهميش أهالي نينوى وسنعمل 
مــع زمالئنا مــن نــواب نينوى للضغط مــن أجــل استحصال 
أن  نينوى  عــن محافظة  الــنــائــب  حــقــوق مدينتنا«. وأضـــاف 
»الحكومة ُمقِصرة ومتعِمدة بتقصيرها بل ولم تِف بوعودها 

تجاه هذِه املحافظة ولم نر أية تعويضات لأهالي«.

حصاد قمة العال: 
إحياء المشاريع المشتركة

مطالب بتعديالت على الموازنة تنصف المحافظات المنتجة للنفط )Getty(مردود إيجابي لتعزيز التعاون االقتصادي على األسواق الخليجية )ياسر الزيات/فرانس برس(

تهديدات برلمانية بعرقلة موازنة 2021

إحياء المشروعات 
المشتركة وتعزيز التكامل 

االقتصادي الخليجي 
من أبرز نتائج قمة دول 

مجلس التعاون التي 
ُعقدت في السعودية 

بعد طّي صفحة 
الخالفات

استقرار التضخم السنوي 
في تونس

استقر معدل التضخم السنوي في 
تونس عند 4.9 باملئة خالل ديسمبر/ 
كانون األول املاضي، دون تغيير عن 

النسبة املسجلة في الشهر السابق له. 
وقال املعهد الوطني لإلحصاء في بيان، 
أمس، إن التضخم السنوي جاء مدفوعًا 
بارتفاع أسعار املواد الغذائية بنسبة 4.4 

باملئة، بسبب زيادة أسعار الخضروات 
5.9 باملئة، والجنب والبيض 5.8 باملئة، 

ومشتقات الحبوب 4.2 باملئة. كذلك 
 ارتفعت أسعار املنتجات املصنعة 

بنسبة 4.9 باملئة، نتيجة ارتفاع أسعار 
منتجات الصيانة املنزلية 6.9 باملئة، ومواد 

البناء 5.7 باملئة. وباستثناء املنتجات 
الغذائية والطاقة، استقر التضخم السنوي 
عند 5.9 باملئة خالل ديسمبر دون تغيير 
عن أرقام نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. 
أما على أساس شهري، فقال اإلحصاء 
التونسي إن أسعار املستهلك صعدت 

بنسبة 0.3 باملئة خالل ديسمبر، مقارنة 
بنوفمبر.

توقعات بنمو االقتصاد 
المغربي %0.5

توقعت املندوبية السامية للتخطيط في 
املغرب، نمو الناتج املحلي اإلجمالي للبالد 
0.5 باملئة على أساس سنوي، خالل الربع 

األول من 2021، بعد انكماش استمر 
أربعة فصول. وتشير توقعات املندوبية 
)الهيئة الرسمية املكلفة باإلحصاء( إلى 

انكماش اقتصاد املغرب 5.5 باملئة، خالل 
الربع األخير من العام املاضي. وقالت 

في تقرير صدر أمس، إن توقعات نمو 
 االقتصاد املحلي مردها إلى النمو 
الزراعي 0.5 باملئة، يقابله انكماش 

في القطاعات غير الزراعية 0.5 باملئة. 
وتوقعت ارتفاع الطلب املحلي بشكل 

طفيف خالل الربع األول الجاري، 
»حيث ستشهد نفقات األسر املوجهة 
نحو االستهالك تحسنًا، باملوازاة مع 

انتعاش مبيعات املواد الغذائية واملصنعة؛ 
وستشهد نفقات النقل واملطاعم 

والترفيه بعض التحسن«. ولفت التقرير 
إلى أن الطلب الخارجي املوجه للمغرب 

ر بنسبة  )الواردات( سيشهد ارتفاعًا يقدَّ
4.2 باملئة خالل الربع األول 2021، على 

أساس سنوي.

أخبــار 
      العرب

5
القطري  المالية  وزيــر  قــال 
إن  الــعــمــادي  شريف  علي 
ــدق »ســانــت  ــن مــشــروع ف
الــذي  ــرة«،  ــاه ــق ال ريجيس 
يمثل  أخــيــرا،  افتتاحه  تــم 
إضافة جديدة لالستثمارات 
والتي  مصر،  في  القطرية 
تتجاوز 5 مليارات دوالر في 

مختلف المجاالت.

العراقمال وسياسة

Thursday 7 January 2021 Thursday 7 January 2021
الخميس 7 يناير/ كانون الثاني 2021 م  23  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2320  السنة السابعة الخميس 7 يناير/ كانون الثاني 2021 م  23  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2320  السنة السابعة



1213
اقتصاد

B B

موسى مهدي 

ــارف الـــتـــجـــاريـــة  ــ ــــصـ تـــســـابـــقـــت املـ
لــبــيــع العملة  الــكــبــرى  الــصــيــنــيــة 
الصينية، اليوان، وشراء الدوالر 
األمـــيـــركـــي بــعــد ارتـــفـــاعـــه بــقــوة فـــي أســــواق 
الصرف في تعامالت األيام األولى من العام 
الـــجـــديـــد. وارتـــفـــعـــت الــعــمــلــة الــصــيــنــيــة إلــى 
أعــلــى مــســتــويــاتــهــا فــي تــعــامــالت الــثــالثــاء، 
مقابل  يــــوان   6.476 بــلــغ ســعــر صــرفــهــا  إذ 
الــــدوالر. وقـــال مصرفيون إن هــذا االرتــفــاع 
الــيــوان يفوق كثيرًا  القوي في سعر صــرف 
تــوقــعــات الــخــبــراء الــتــي قـــدرت ارتــفــاعــه إلى 
6.5 يــــــوان مـــقـــابـــل الــــــــدوالر بــنــهــايــة الـــعـــام 
الــدوالر  مقابل   %7.0 الــيــوان  2021. وكسب 
خـــالل الــعــام املــاضــي. ويـــرى مــصــرفــيــون أن 

الـــيـــوان بــهــذا الــســعــر املــرتــفــع بــلــغ املستوى 
الخطر الذي سبق أن دفع السلطات النقدية 
الــصــيــنــيــة إلـــى الــتــدخــل فـــي ســـوق الــصــرف 
وخـــفـــض ســـعـــره مــقــابــل الـــــــدوالر. وال يـــزال 
الـــيـــوان الــصــيــنــي مــحــكــوم بــهــامــش تــأرجــح 
له  مسموح  ولكن  األميركي  الـــدوالر  مقابل 

بحرية التعامل في أســواق األوفشور فقط، 
برقابة  ومحكومة  ضئيلة  تــعــامــالت  وهــي 
مشددة من قبل بنك الصني )البنك املركزي 
مراكز  في  التعامالت  هــذه  وتتم  الصيني(، 

املال بسنغافورة وهونغ كونغ. 
والحــــــظ مـــصـــرفـــيـــون غـــربـــيـــون أن الــبــنــوك 
الـــتـــجـــاريـــة الــصــيــنــيــة الـــكـــبـــرى بـــــدأت شـــراء 
الــيــوان بكثافة يــوم الثالثاء،  الـــدوالر وبــيــع 
قيمته بمعدل  التي خفضت  املبيعات  وهي 
5.0% خـــالل ســاعــة واحـــــدة. وهـــو أمـــر أثـــار 
شــكــوك الــخــبــراء فــي أســـواق الــصــرف مــن أن 
وشــراء  لليوان  املكثفة  املبيعات  هــذه  تكون 
الـــــدوالر مــدفــوعــة بــتــوجــيــهــات مـــن سلطات 
في  قلقها  عــن  أعــربــت  الــتــي  الصينية  النقد 
أكــثــر مــن مــرة مــن مخاطر االرتــفــاع السريع 
لـــلـــيـــوان فـــي ســــوق الــــصــــرف. وجــــــاءت هــذه 
املــبــيــعــات املــكــثــفــة لــلــعــمــلــة الــصــيــنــيــة بعد 
يــوان   6.4577 إلــى  الـــدوالر  مقابل  ارتفاعها 

في بورصة شنغهاي. 
الــصــدد، الحــظ كبير استراتيجيي  فــي هــذا 
األســـــــــــواق الــــنــــاشــــئــــة بــــمــــصــــرف أغــــريــــكــــول 
الــفــرنــســي، داريـــــــوس كـــوالـــزايـــك، أن ســرعــة 
تراجع اليوان منذ يوم الثالثاء من الصعب 
الــســلــطــات الصينية أن  اســتــمــرارهــا. وتـــرى 
ما حدث من ارتفاع في سعر صرف العملة 
الصينية غير مقبول ولــن يكون في صالح 
تــمــدد تــجــارتــهــا الــخــارجــيــة. وقــــال الخبير 
كوالزايك: »لن أكون مندهشًا إذا اتضح أن هذا 
التصحيح الكبير والسريع في سعر العملة 
تجارية  مــصــارف  بواسطة  حــدث  الصينية 

تحالف لكبح 
تقدم اليوان

ارتفاع اليوان 
السريع يضعف 

الصادرات الصينية 
)Getty(

األربعاء،  يوم  بكثافة،  الدوالر  الكبرى  الصينية  التجارية  المصارف  اشترت 
وباعت اليوان في محاولة لوقف االرتفاع الكبير في سعر صرف العملة 
الصينية التي ارتفعت إلى 6.5 مقابل الدوالر. وتتخوف السلطات الصينية 

على تمددها التجاري من ارتفاع اليوان

المركزي الصيني قلق من 
اليوان ويعمل على لجم 

تقدمه بأسواق الصرف

الطلب اآلسيوي على 
المشتقات البترولية يعود 

لمستوياته قبل الجائحة

التفاوت في الدخل يهدد 
المجتمعات الغربية وينذر 

بصعود التطرف

البنوك تهرب من 
العملة الصينية 
وتشتري الدوالر

)Getty( محطة ديزل في منطقة غربي البنغال بالهند)Getty( كبار المصرفيين في حي المال البريطاني يكسبون أعلى معدالت الدخل

لندن ـ العربي الجديد

ساهمت ثالثة عوامل في ارتفاع أسعار النفط 
فـــي الـــعـــام الــجــديــد، الــــذي شــهــد بـــدايـــة قــويــة 
ــراءات  ــ لــتــحــســن األســـعـــار عــلــى الـــرغـــم مـــن إجـ
ــــالق والـــعـــزل االجــتــمــاعــي املـــشـــددة الــتــي  اإلغـ
تــنــفــذهــا الــــدول األوروبـــيـــة ملــحــاصــرة تفشي 
الــســاللــة الــجــديــدة مــن جائحة كــورونــا، منذ 
لندن  املاضي. وفي  الثاني  نوفمبر/ تشرين 
ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها 
منذ مارس/ آذار املاضي، مستفيدة في ذلك من 
عوامل عودة الطلب اآلسيوي على املشتقات 
عليها  كانت  التي  املستويات  إلى  البترولية 
قبل جائحة  كورونا وتصريحات سعودية 
بخفض طوعي للنفط بمقدار مليون برميل 
أقرته  الــذي  الضئيل  الخفض  وحجم  يوميًا 
»أوبـــك +« فــي اجتماعها يــوم الــثــالثــاء. بناء 
على هــذه الــعــوامــل املــحــفــزة لــلــســوق، كسبت 
أسعار خام برنت لعقود مارس /آذار، أمس 
األربعاء، أكثر من 5.0% خالل يومني مرتفعة 
الصباحية  التعامالت  في  دوالرًا   54.22 إلــى 
ببورصة لندن للبترول. وتعهدت السعودية 
فــي اجــتــمــاع »أوبــــك+« بخفض اإلنــتــاج أكثر 
ــع حــلــفــائــهــا من  ــن املـــتـــوقـــع فـــي اجـــتـــمـــاع مـ مـ
للقطاع  الخام، بينما تظهر بيانات  منتجي 
انخفضت  األمــيــركــيــة  الـــخـــام  مـــخـــزونـــات  أن 
األســبــوع املــاضــي. كما ارتفعت كذلك أسعار 

كشفت دراسة بريطانية أمس األربعاء صورة 
عــن الــتــفــاوت املــرعــب فــي الــدخــل بــني مــديــري 
الــشــركــات مــن جــهــة، والــعــمــال واملــوظــفــني من 
في  التنفيذيون  الــرؤســاء  وحقق  ثانية.  جهة 
كـــبـــريـــات شـــركـــات املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة مــكــاســب 
سنوية تعادل 115 ضعفًا قدر متوسط راتب 
بــيــانــات  ـــا لتحليل 

ً
الــبــريــطــانــي، وفـــق املـــوظـــف 

ــاء الــتــنــفــيــذيــني واملــوظــفــني في  رواتــــب الـــرؤسـ
بريطانيا الذي نشرته صحيفة »ذا غارديان« 
ما  متوسط  بــأن  التحليل  وأفـــاد  البريطانية. 
يتلقاه الرؤساء التنفيذيون لكبريات الشركات 
البريطاني   »100 »فــوتــســي  بــمــؤشــر  املــدرجــة 
يبلغ 3.6 ماليني استرليني سنوًيًا، ما يعادل 
115 ضــعــف مــتــوســط الـــرواتـــب الــبــالــغــة 31.5 
ألف استرليني التي يتلقاها املوظف العادي 
الفترة، حسبما ذكر البحث الذي  خالل نفس 
أجــراه مركز »هاي بــاي«. وأوضــح مدير مركز 
»هـــاي بـــاي« »لـــوك هــيــلــديــارد« الـــذي يناضل 
من أجل تقنني رواتب املديرين التنفيذيني، أن 
اململكة  فــي  التنفيذيني  املديرين  كبار  رواتـــب 

املــتــحــدة تــعــادل 120 ضــعــف مــتــوســط رواتـــب 
املـــوظـــف الــــعــــادي، مــقــارنــة مـــع مــطــلــع األلــفــيــة 
األرقـــام  هــذه  وتكشف  ا. 

ً
ضعف  50 فقط  البالغ 

عن فجوة كبيرة في الرواتب البريطانية وتنم 
عن عدم املساواة واالستغالل في العمل. وعدم 
املساواة  في الدخل ال يقتصر على بريطانيا 
إذ تعادل  أميركا،  أكثر في  وحدها، بل يظهر 
»آبــل«  لشركة  التنفيذي  الرئيس  تعويضات 
األمـــيـــركـــيـــة، تــيــم كــــوك 256 ضــعــف مــتــوســط 

رواتب العاملني بالشركة خالل 2020. 
وتشير عــدة دراســـات إلــى أن جائحة كورونا 
املجتمعات  الدخول ومعاناة  تزيد من فجوة 

»امللونة« في أميركا وأوروبا، خاصة أصحاب 
الــبــشــرة الـــســـوداء مــنــهــم، إذ يــرفــع االقــتــصــاد 
غــيــر املــتــســاوي فــي أمــيــركــا أو مــا بـــات يطلق 
عليه »اقتصاد كورونا«، من معدالت البطالة 
كما  البيضاء،  غير  املجتمعات  في  والوفيات 
ســاهــمــت الــجــائــحــة فــي تــنــامــي انــعــدام األمـــان 

الوظيفي والسكني لدى الطبقات الفقيرة. 
وحسب دراسة صدرت عن وكالة اإلحصاء 
األمــيــركــيــة فــي يــولــيــو/ تــمــوز املــاضــي، فــإن 
ــة األمــيــركــيــني لم  ــارقــ حـــوالـــي 22% مـــن األفــ
ــارات أو دفــع  ــ ــجـ ــ يــتــمــكــنــوا مـــن تــســديــد اإليـ
ــم الـــعـــقـــاريـــة خـــــالل شــهــر  ــهـ أقــــســــاط قـــروضـ
يــونــيــو/ حـــزيـــران املـــاضـــي مــقــابــل 9% من 
القضايا  مــن  السكن  قضية  وتــعــد  البيض. 
الكبرى التي تقض مضاجع األسر السوداء 
فــــي أمــــيــــركــــا، إذ إن مــعــظــم هـــــذه األســــــر ال 
الحال  مثلما هو  الخاصة،  تملك مساكنها 
بــالــنــســبــة لــأســر الــبــيــضــاء، بــســبــب تــفــرقــة 
البنوك واملؤسسات املالية ضدهم في منح 
»قروض اإلسكان«، كما أن تاريخ العبودية 
حرمهم من إرث األراضــي واملساكن املتوفر 

لدى رصفائهم البيض. 
وفــي ذات االتــجــاه، كشفت دراســة صــادرة عن 
مــعــهــد الــســيــاســة االقــتــصــاديــة فــي واشــنــطــن، 
ــا« عــلــى  ــ ــورونــ ــ ــاد كــ ــتــــصــ ــات »اقــ ــيــ ــداعــ ــول تــ ــ حــ
املواطنني في أميركا، أن املواطنني السود أكثر 
تــضــررًا مــن البيض. ومــن بــني اآلثـــار السلبية 
لـــلـــتـــفـــاوت فــــي الــــدخــــل، تـــبـــاطـــؤ نـــمـــو الــنــاتــج 
املــحــلــي اإلجــمــالــي وانــخــفــاض حــركــة الــدخــل 
وارتفاع معدالت الفقر وزيادة الديون األسرية 
ــات املالية،  مــا يــؤدي إلــى زيـــادة مخاطر األزمـ
إضافة إلى االستقطاب السياسي الحاد الذي 
التيارات  إلــى صعود  فــي أحــيــان كثيرة  يقود 
اليمينية املتطرفة. كما أن التفاوت في الدخل 
يــقــود إلـــى الــغــن االجــتــمــاعــي ويــعــيــق نــجــاح 
في  املجتمعات  لتماسك  الــرامــيــة  الــســيــاســات 

الدول ذات األعراق املتعددة. 
)العربي الجديد(

أســهــم الــشــركــات النفطية فــي بــورصــة »وول 
ستريت« في تعامالت العام الجديد. وحسب 
تــقــريــر لــشــركــة »وود مــاكــيــنــزي«، فـــإن بعض 
الــــشــــركــــات الــنــفــطــيــة قــــاربــــت مــــن مــضــاعــفــة 
ارتفع سعر سهم شركة  إذ  أسهمها،  أسعار 
»هاي وود« األميركية من 2.5 دوالر إلى 4.0 

دوالرات في ختام تعامالت الثالثاء. 
وزير  قــال  السعودي،  الخفض  وعلى صعيد 
الــطــاقــة الــســعــودي عــبــد الــعــزيــز بــن ســلــمــان، 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــــســــاء الــــثــــالثــــاء، إن 
اململكة قررت تنفيذ خفض طوعي إلنتاجها 
خالل  يوميا  برميل  مليون  بمقدار  النفطي 
فبراير/ شباط، ومارس/ آذار املقبلني. ووفقًا 
اململكة  إنتاج  سيتراجع  التصريحات  لهذه 
الــنــفــطــي اعـــتـــبـــارًا مـــن الــشــهــر املـــقـــبـــل، إلــــى 8 
ماليني و125 ألف برميل يوميًا. وقال الوزير 
السعودي إن الخفض الطوعي إلنتاج النفط، 
»بـــادرة على حسن الــنــوايــا مــن ولي  يــأتــي كــــ
الــعــهــد األمــيــر محمد بــن ســلــمــان«. وتــوصــل 
منتجو النفط في مجموعة »أوبك +« بقيادة 
الـــســـعـــوديـــة وروســـــيـــــا، إلـــــى اتــــفــــاق يــقــضــي 
بــتــقــلــيــص مـــحـــدود فـــي تــخــفــيــضــات اإلنــتــاج 
خــالل شهري فبراير/ شباط ومــارس/ آذار. 
الــدول األعضاء في تحالف  وقالت مجموعة 
»أوبـــك«فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، عــقــب اجتماع 
لــجــنــتــهــا الـــــوزاريـــــة عــبــر دائــــــرة تــلــفــزيــونــيــة 
مــغــلــقــة، إن األعـــضـــاء تــوافــقــوا عــلــى تقليص 
يوميًا  بــرمــيــل  مــاليــني   7.2 مــن  التخفيضات 
املـــعـــمـــول بـــهـــا فــــي يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الـــثـــانـــي 
فـــبـــرايـــر/  فــــي  ــــى 7.125 مـــاليـــني  إلـ ــــاري،  ــــجـ الـ

ــدًا مــقــارنــة  ــذا الــخــفــض ضــئــيــل جـ شــبــاط. وهــ
مع توقعات سابقة لأسواق بحدوث خفض 

يفوق مليون برميل يوميًا. 
اآلســيــوي، رفعت  الطلب  عـــودة  على صعيد 
الــهــنــد مـــن مــشــتــريــاتــهــا الــنــفــطــيــة. وأفـــــادت 
ــات الــنــفــطــيــة الــتــي  ــاويــ ــحــ ــات تــتــبــع الــ ــانـ ــيـ بـ
نشرتها شركة »رفينيتيف« التابعة لبورصة 
ــنـــدن أمـــــس األربـــــعـــــاء، أن مـــؤســـســـة الــنــفــط  لـ
الهندية، أكبر شركة تكرير في البالد، قامت 
البصرة  خـــام  مــن  لــهــا  شحنة  أول  بتحميل 
العراقي املتوسط الجديد الذي استحدث هذا 
العام. وكشفت البيانات أن املؤسسة حملت 
الشحنة على منت السفينة منيرفا كاليبسو، 
التي غادرت ميناء البصرة الواقع في جنوب 
الثاني  الــرابــع مــن يناير/كانون  فــي  الــعــراق 
الــجــاري. ومــن املتوقع وصــول السفينة إلى 
مـــيـــنـــاء تــشــيــنــاي الــــواقــــع فــــي جـــنـــوب غـــرب 
الــهــنــد فـــي نــحــو 14 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي. 
وعزز العراق صادراته من خام البصرة عبر 
اســتــحــداث الـــدرجـــة الــجــديــدة. وقــــال مصدر 
ا من  لــشــركــة الــبــيــانــات الــنــفــطــيــة  إنــــه »بـــــدء
الهندية  النفط  العام ستتلقى مؤسسة  هذا 
الخفيف  الــبــصــرة  الــثــالث،  الـــدرجـــات  جميع 
الثقيل، بناء  املــتــوســط والــبــصــرة  والــبــصــرة 
ــورد«. وأضـــاف املصد،  على اإلتــاحــة لــدى املــ
خام  مــن  برميل  مليون  البالغة  الشحنة  أن 
ــتــــوســــط ســـتـــذهـــب إلــــــى شـــركـــة  ــرة املــ ــبــــصــ الــ
ولم  للمؤسسة.  التابعة  بتروليوم  تشيناي 
تـــرد تــشــيــنــاي بــتــرولــيــوم ومــؤســســة النفط 
رويــتــرز.  مــن  للتعليق  طلبات  على  الهندية 
وإلــــى جــانــب تــشــيــنــاي بــتــرولــيــوم، تسيطر 
ــلــث قـــدرات 

ُ
مــؤســســة الــنــفــط الــهــنــديــة عــلــى ث

الــتــكــريــر فـــي الــهــنــد الــبــالــغــة خــمــســة مــاليــني 
برميل يوميا. ودشنت شركة تسويق النفط 
الجديد  الخام  الحكومية  )سومو(  العراقية 
عالي الكبريت في يناير/كانون الثاني عبر 
فصل اإلنتاج الحالي لخام البصرة الخفيف 

إلى درجتني لتوفير جودة أكثر استقرارا.

تفاوت قياسي في الدخل3 عوامل ترفع أسعار النفط فوق 54 دوالرًا

متحالفة مع البنك املركزي الصيني«. ولكن 
مالية  أدوات  الصيني  املــركــزي  الــبــنــك  لـــدى 
لخفض  استخدامها  يمكنه  أخــرى  ونقدية 
سعر صــرف الــيــوان، مــن بينها رفــع هامش 
تأرجح اليوان مقابل الدوالر وتبني سياسة 
إلى  املــال  أكثر مرونة تجاه تحويالت رأس 

ــرو هــيــدج«  ــ فـــي تــعــلــيــقــات نــقــلــهــا مــوقــع »زيـ
األمـــيـــركـــي، ارتـــفـــاع ســعــر الــعــمــلــة الصينية 
وتراجع صرف الدوالر إلى 6 يوانات بنهاية 
العام الجاري، 2021. ولكن رغم هذه املبيعات 
الـــدوالر، يــرى مصرفيون أن  املكثفة وشـــراء 
خالل  االرتــفــاع  ستواصل  الصينية  العملة 

خارج الصني.  من جانبه، توقع االقتصادي 
أن  ليغانغ  ليوي  غـــروب«  »سيتي  بمصرف 
املنتخب  األميركي  الرئيس  صعود  يساهم 
ــات بــني  ــ ــــالقـ ــعـ ــ جـــــو بـــــايـــــدن فـــــي تـــحـــســـني الـ
واشنطن وبكني، وبالتالي دعم سعر صرف 
ليغانغ،  االقــتــصــادي  ولــم يستبعد  الــيــوان. 

الــعــام الــجــاري وربــمــا تــصــل إلـــى 6 يــوانــات 
مقابل الــدوالر.  ويرجع خبراء في األســواق 
ــاع الــكــبــيــر فـــي ســعــر صــرف  ــفــ ــبـــاب االرتــ أسـ
إلى  األخــيــرة  األيـــام  الصينية خــالل  العملة 
ستة عوامل رئيسية، هي: أواًل ضعف سعر 
صــــرف الـــــــدوالر، وثــانــيــًا اتـــفـــاقـــات الــتــجــارة 

الصني  وقعتها  الــتــي  العاملية  واالســتــثــمــار 
خــــالل الـــعـــام املـــاضـــي ومــــن بــيــنــهــا اتــفــاقــيــة 
ــاد األوروبــــــــي  ــ ــحـ ــ مــــع دول االتـ االســـتـــثـــمـــار 
واتــفــاقــيــة مــنــطــقــة الــتــجــارة الــكــبــرى، وهـــذه 
االتفاقات سترفع حجم الصادرات الصينية 
الـــدوالريـــة والــعــمــالت الصعبة  والــتــدفــقــات 
لــلــســوق الــصــيــنــي، وثـــالـــثـــًا: الـــفـــارق الكبير 
بـــني الــعــائــد الــــذي يــحــقــقــه املــســتــثــمــرون من 
بالعوائد  مقارنة  الصينية  السندات  شــراء 
املتواضعة واملتدنية في السندات األميركية 
واألوروبـــــــــيـــــــــة، ورابـــــــعـــــــًا: الــــــخــــــروج املـــبـــكـــر 
لــالقــتــصــاد الــصــيــنــي مـــن جــائــحــة كـــورونـــا 
الـــصـــادرات، وخامسًا  واالرتــفــاع الكبير فــي 
الـــتـــوســـع فــــي الــــبــــورصــــات الــصــيــنــيــة الــتــي 
دوالر  ترليونات   10 فــوق  أصولها  ارتفعت 
مع ارتفاع كبير لحجم االكتتابات الجديدة 
العام  التي بلغت نسبتها نحو 26% خــالل 
املــاضــي مــن إجــمــالــي نسبة االكــتــتــابــات في 
التوقعات  الــعــاملــيــة، وســـادســـًا:  الــبــورصــات 
بالفوائد التي ستجنيها الصني من صعود 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي لــلــحــكــم فـــي الـــواليـــات 

املتحدة. 
ويــرى محللون أن هذه العوامل كافية لرفع 
جاذبية اليوان الصيني وجذب السمتثمرين 
لشراء األصول الصينية خالل العام الجاري، 
رغــــم الــتــدخــل الــصــيــنــي املــحــتــمــل فـــي ســوق 
الــصــرف. فــي هــذا الــصــدد، قــال تاجر عمالت 
أعتقد  »ال  رويــتــرز:  لوكالة  بمصرف صيني 
أن هــذه املــشــتــريــات الـــدوالريـــة الــتــي نفذتها 
البنوك الصينية ستوقف ارتفاع قيمة العملة 
الحكومة  ترفع  أن  املتوقع  ومــن  الصينية«. 
الــصــيــنــيــة مـــن إصـــــدار الـــســـنـــدات الــســيــاديــة 
وكـــذلـــك ســـنـــدات الــحــكــومــات املــحــلــيــة. وقـــال 
كـــون: »ستصبح  ليو  الصيني  املــالــيــة  وزيـــر 
استدامة  أكثر  االستباقية  املالية  السياسة 
من حيث نطاق اإلنفاق وقوة السياسة لترك 
مواجهة  في  للسياسات  املساحة  من  املزيد 
وأشــار  املستقبل«.  في  والتحديات  املخاطر 
ــــروض الــحــكــومــات  ــــى أن مـــخـــاطـــر قــ ــــون إلـ كـ
ــام، ولكن  املــحــلــيــة تــحــت الــســيــطــرة بــشــكــل عــ
مخاطر القروض الحكومية الكامنة تتزايد، 
كذلك التخلف عن السداد في مناطق عديدة. 
من جانبها، قالت سلطات الصرف األجنبي 
املــركــزي(،  )املــصــرف  الصيني  الشعب  ببنك 
التأرجح املضطرب  إنها ستعمل على وقف 
ــارة إلــى  ــ ــواق الـــصـــرف، وذلــــك فـــي إشـ ــ فـــي أسـ

ارتفاع سعر اليوان.  

خالل  ملياردير   200 من  أكثر  إلى  الصين  في  المليارديرات  عدد  ارتفع 
مجلس  رئيس  أصبح  بلومبيرغ،  وحسب  كورونا.  رغم  الماضي  العام 
المعبأة  الــمــيــاه  شــركــة  إدارة 
سبرينج«،  »نونجفو  الصينية 
من  ــراًء  ث أكثر  شانشان،  تشونغ 
بافيت،  وارن  األميركي  الملياردير 
بنحو  ثــروتــه  ارتــفــعــت  بعدما 
بــدايــة  مــنــذ  دوالر  مــلــيــار   13.5
العام. ووصلت ثروة شانشان إلى 
ثروة  متجاوزة  دوالر،  مليار   91.7
البالغة  بافيت  الناجح  المستثمر 

86.2 مليار دوالر.

الثراء السريع

تقرير

ثالثة عوامل تدفع 
أسعار النفط للصعود 

بقوة في العام الجديد، 
إذ كسب خام برنت نحو 
5.0% مرتفعًا 54 دوالرًا 

للبرميل
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رؤية

جواد العناني

دفعني الــشــوق والــحــنــن للسفر إلــى دولـــة قــطــر، ألكـــون مــع أكبر 
ابني، فقد تسببت كورونا في تباعدنا  أبنائي وأحفادي وزوجــة 
أنعم  أســبــوع  أشــهــر. وقــد أمضيت فترة  السنة بثالثة  مــدة فاقت 
بضيافة ابني وزوجته، ُمحاطًا برعاية األحفاد الذين ال يترّددون 
متابعة  إمــا  اهتمامهم  يستفرق  إلــيــك، حتى  إظــهــار شوقهم  فــي 
لبرنامج تلفزيوني أو لعبة على جهاز اآلي باد، أو وظيفة مدرسية.
وقد أتيحت لي الفرصة أن ألتقي بعدد من الشخصيات القطرية 
ممن يعرفهم ابني، ومن مسؤولن ممن عرفتهم في أثناء خدمتي 
زنا على 

ّ
رك الحديث معهم،  أثناء  وفي  األردن.  في  الطويلة  العامة 

موضوعات تتعلق بالوضع االقتصادي في دولة قطر، بعد أكثر 
من ثالث سنوات على ما يسمى الحصار االقتصادي أو املقاطعة 
االقــتــصــاديــة لــدولــة قــطــر مــن أربــــع دول عــربــيــة، املــمــلــكــة العربية 

السعودية، ودولة اإلمارات، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر.
ــا، ونـــظـــرت إلــى  ــهــ ــة وأســــواقــ ــــدوحــ وتـــجـــولـــت فـــي أنـــحـــاء مــديــنــة ال
الحديثة.  والجامعات  واملصانع  والفنادق  ــواق  واألسـ املشروعات 
وتأملت في الخدمات الرقمية الذكية، وراقبت األطفال وهم يلعبون 
في املشروعات الترفيهية على شكل تالٍل ومساقط مياه، وحديقة 
حيوان، ورياضات بحرية، وساحات في املناطق السكنية الجديدة 
العريقة  الدولية  والجامعات  قطر  جامعة  مباني  وزرت  والحديثة. 
ما  فــي مستواها  لها تضاهي  فــروعــًا وتخّصصات  أقــامــت  التي 
ــــة الــجــامــعــة. وزرت بــعــض املــبــانــي املــدرســيــة،  هــو مــتــقــدم فــي دول
ونظرت إلى التسهيالت املقّدمة فيها للطلبة، وغيرها من الوسائل 
املتاحة. وقابلت رجال إعالم محلين وعرب، ومستثمرين أجانب، 
وخرجت من هذه الجولة بحصيلة وافية من األفكار واالنطباعات 

واالستنتاجات.
نظرًا إلى سن األمير، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فإنك ترى فيه 
 حازمًا، له رؤيته عما يريد من بلده أن يكون استمرارًا ملا بدأ 

ً
رجال

به والده األمير الوالد حمد بن خليفه آل ثاني. وترى أخاه األكبر 
الراغب في األضــواء يعمل بصمت ليل نهار،  الشيخ جاسم غير 
بإخالص،  والعاملن  الخبراء  من  بكوكبٍة صالحة  نفسه  ويحيط 
ثاني،  آل  الرحمن  عبد  بن  الشيخ محمد  الخارجية،  وزيــر  وتــرى 
يعمل بجّد وإجادة، ومتابعة استباقية والحقة لألحداث في زمن 

التغيرات السريعة.
ــرونــي باملثل اإلنــكــلــيــزي الــذي 

ّ
مـــاذا صنع الــحــصــار لــهــم؟ لقد ذك

يقول »عندما تشتّد األمور، فإن الشديد ينطلق«. لقد بدا أن هؤالء 
الشباب أولياء األمر قد حّركتهم التجربة، فخرجوا منها كاسبن 
للثقة بالنفس، وأنهم قادرون على تجاوز املحن واألزمات. وزادت 
قناعة الشعب القطري بأن قيادته الشابة تدير الدفة باقتدار، حتى 

عندما تجري الرياح بما ال تشتهي السفن.
الحصافة  بــن  يجمع  الــقــطــريــون، فمعظمهم  األعــمــال  ــال  رجـ أمـــا 
أحــدهــم، يحمل  لي  قــال  الطويل.  للمدى  ط 

ّ
واملالية، ويخط ــة  اإلداريـ

املتحدة،  الــواليــات  الــدكــتــوراه في االقتصاد واألعــمــال من  شهادة 
أن  األول  هــامــن:  أمــريــن  للمستقبل يعتمد على  لــه  مــا يخطط  إن 
، وأنها وإن دامت ال تدوم أكثر 

ً
الشركات األسرية ال تعّمر طويال

مــن جيلن أو ثــالثــة، وبــعــدهــا يــنــفــرط عــقــدهــا. الــثــانــي أنـــه أرســل 
الــدول  ثقافات  ويفهموا  اللغات،  يتعلموا  لكي  الــخــارج  إلــى  أوالده 
ِمَن صاحب 

َ
التي سافروا إليها، وتعلموا أسرار إدارتها. ولذلك ض

العمل أن أوالده سوف يعملون بجد للحفاظ على املنشأة األسرية، 
ويعّمقون جذورها في األرض، ويكونون متفاهمن غير راغبن 

في تقسيم الشركة.
وعــلــمــت مــنــه، ومـــن رجـــال األعــمــال األجــانــب واملــواطــنــن، أن الكل 
يعمل في مناخ داخلي آمن، ال مفاجآت فيه، وال نقَض لالتفاقات، 
العام عليهم، أو من املواطنن ضد األجانب،  القطاع  وال تنّمَر من 
ولكن مخاوفهم من التهديدات الخارجية تراجعت، على الرغم من 
الــذي يشكل  االقتصادي  الحصار  رغبتهم في زوالها، وبخاصة 
نوعًا من القيد على حرية حركتهم، وعلى تواصلهم مع أقربائهم 

وأصهارهم وأصدقائهم في الدول املجاورة.
م 

َ
ورأيــت أن مدينة الدوحة التي ُزْرتها للمرة األولــى عام 1971، ول

أيام ذلك سوى بنى تحتية محدودة، ومساحة معمرة  يكن فيها 
الكثير  فيها  للقاطنن  تــوفــر  إلــى حــاضــرة  تحولت  قــد  صــغــيــرة، 
ــا لفت نظري أن الشباب  َوِمــمَّ الــراحــة لهم وألوالدهـــم.  من أسباب 
أطفال،  والبدانة وهم  السمنة  والذين عانى بعضهم من  القطرين 
ألطــفــال  وبالنسبة  والــريــاضــة.  بالتمرين  أجــســامــهــم  قــد صــقــلــوا 
الحديثة في  يــرام، وثقافتهم  العربية ليست على ما  لغتهم  اليوم، 
الحديثة،  واملصطلحات  الحواسيب  ودنيا  الرقمية،  األلعاب  مجال 
غنية جدًا. ولعل الدولة بحاجة إلى أن تعيد إلى التعليم قدرته على 

التجسير بن األصالة واملعاصرة.
أو  يــدويــة   

ً
أعــمــاال العاملن  فــإن  العربية،  غير  للجاليات  وبالنسبة 

 جيدًا باملقارنة مع ما يمكن أن يحصلوا عليه 
ً
خدمية يجنون دخال

املعيشة  تكاليف  مستوى  يجد  معظمهم  ولكن  أخـــرى،  دول  فــي 
مرتفعًا في دولة قطر. ولهذا فإن التركيبة السكانية في دولة قطر، 
ستكون   ،2022 عــام  العالم  كــأس  موسم  انتهاء  بعد  خصوصا 

حة للتغيير، وكذلك األولويات االقتصادية.
ّ

مرش
ويقول لي رجال األعمال، املواطن منهم والوافد، إن أعمال التعهدات 
الــدوحــة،  مدينة  فــي  ســنــوات، خصوصا  تتوقف  ربــمــا  اإلنشائية 
ــاء االصــطــنــاعــي،  ــذكـ ولــكــن الــخــدمــات كــالــصــيــانــة، والــبــرمــجــة، والـ
والهندسة املالية، واملعلوماتية، واالستشارات الحديثة، والترجمة، 
والتعليم املدرسي والجامعي، وغيرها من الخدمات املتطورة في 

مجاالت الصحة والرعاية الطبية ستستولي على املشهد.
اكتسبت كثيرًا  أنها  رأْوا  فإنهم  الجزيرة،  قناة  الحديث عن  وعند 
مــن املــشــاهــدة بعد الــحــصــار، وخـــالل أيـــام كــورونــا، وأن مواقفها 
من األحداث الجارية في الوطن العربي قد جعلتها ليست مرجعًا 
للمشاهد العربي وحسب، بل وللمشاهدين في العالم. ويتوقعون 
أن يزدهر اإلنتاج اإلعالمي في دولة قطر إلى حدود كبيرة جدًا؛ 
 أكبر من أجل 

ً
بحيث تستطيع الدولة أن تمنح قناة الجزيرة مرونة

أال تبقى مطلبًا وشرطًا للمصالحة الخليجية. أهل قطر يدافعون 
عن قنوات اإلعــالم الحديثة ذات التفاهم مع دولة قطر، ويــرون أن 
قطر قد استفادت منها من النواحي السياسية واألمنية. وكما قال 
توماس فريدمان في كتابه الشهير »سيارة الليكسيس وشجرة 
الزيتون«، لقد أصبحت دولــة قطر بفضل الجزيرة دولــة مدعومة 
 .)InternatIonally super -empowered( دوليًا
خالصة الحديث إن دولة قطر فيها قضايا جدلية، وستبقى كذلك. 
ولكن األهم أن املناخ السياسي واالقتصادي واالجتماعي واألمني 

دافع للحلول الخالقة والبناء ملستقبل طويل األمد.

دولة قطر والمستقبل


