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فتحت النيابة املالية الوطنية في فرنسا تحقيقًا أوليًا 
حـــول ثـــروة حــاكــم املــصــرف املــركــزي اللبناني ريــاض 
ســامــة فــي أوروبـــــا، وفـــق مــا أفـــاد بــه مــصــدر قضائي 
وكــالــة »فــرانــس بـــرس«، أمــس األحـــد، مــؤكــدًا معلومات 
تح هذا التحقيق في 

ُ
ذكرها مصدر مقّرب من امللف. وف

أواخـــر مــايــو/أيــار املــاضــي، فــي قضية »تــآمــر جنائي« 
ـــّدمـــت في 

ُ
ــوال فــي عــصــابــة مــنــظــمــة«. وق و»تــبــيــيــض أمــ

إبــريــل/نــيــســان شــكــويــان تــســتــهــدفــان ســامــة وثــروتــه 
الــكــبــيــرة فــي أوروبــــا أمـــام نــيــابــة مكافحة الــفــســاد في 
خصوصًا  التحقيقات  تسمح  أن  وُيــفــتــرض  بــاريــس. 
بتوضيح مصدر الثروة الكبيرة التي يملكها سامة. 

لبنان  مــصــرف  ــتــح تحقيق بحق محافظ 
ُ
ف أن  وســبــق 

املركزي وشقيقه رجا ومساعدته املقّربة ماريان حويك 
 Le Temps »فــي ســويــســرا. وحــســب صحيفة »لــو تـــان
اليومية تتناول التحقيقات تحويات مالية بأكثر من 
300 مليون دوالر أجراها الرجان بني لبنان وسويسرا. 
ويشدد سامة، البالغ من العمر 70 عامًا، على أن أمواله 
كلها مصرح بها وقانونية، وأنه جمع ثروته مما ورثه 
وعبر مسيرته املهنية في القطاع املالي. ويملك سامة 
فــيــا فــارهــة عــلــى ســواحــل األنــتــيــب فــي جــنــوب شــرق 
فــرنــســا. ويــشــهــد لــبــنــان مــنــذ نــحــو عــامــني أســــوأ أزمــة 
اقتصادية في تاريخه املعاصر، وانهيارًا لقيمة العملة 

التحويات  تحظر  قــيــود مصرفية  وفـــرض  الــوطــنــيــة، 
أكتوبر/تشرين  الباد. ومنذ 18  إلى خــارج  املصرفية 
الــلــبــنــانــيــة حــســابــات  املـــصـــارف  تــحــتــجــز  األول 2019، 
الودائع بالدوالر، كما وضعت سقوفًا على السحوبات 
ــر،  مــن حــســابــات الــلــيــرة اللبنانية. وبـــني الــحــني واآلخـ
تــخــرج تـــظـــاهـــرات، يــرفــع فــيــهــا املــتــظــاهــرون شــعــارات 
املــالــي  االنــهــيــار  مــســؤولــيــة  السياسية  الطبقة  تــحــّمــل 
واالقتصادي، ويطالبون باسترداد أموالهم املحتجزة 
في املصارف. ورفع مودعون دعاوى قانونية، متهمني 
البنوك باإلهمال واالحتيال، وسط مخاوف من تبدد 
مـــدخـــراتـــهـــم. وأســقــطــت األزمـــــة املــالــيــة واالقــتــصــاديــة 

شريحة واسعة من املواطنني في براثن الفقر والبطالة، 
تــزايــدت حدتها مــع انــتــشــار جائحة فــيــروس كــورونــا 
منذ بداية العام املاضي. وأول من أمس، طالبت جمعية 
»صــرخــة املـــودعـــني« املــدافــعــة عــن حــقــوق املــودعــني في 
املصارف اللبنانية، بضرورة استرجاع عماء البنوك 
أموالهم كاملة، مشيرة إلى أن مبلغ الـ 400 دوالر التي 
ألزم مصرف لبنان املركزي، البنوك العاملة في الدولة 
الحصول على  مــن  املـــودع  تمكن  »ال  بسدادها شهريًا 
أدنى احتياجاته«، علمًا أن املصارف التجارية رفضت 

االلتزام بتعميم املصرف املركزي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

فرنسا تحقق في ثروة حاكم »مصرف لبنان« في أوروبا

كورونا يضرب بقشيش موظفي المطاعم
حـــني شـــهـــدت الــعــاصــمــة األمــيــركــيــة واشــنــطــن مـــوجـــة من 
ــتـــاء  ــات بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا فــــي الـــخـــريـــف والـــشـ ــ ــابــ ــ اإلصــ
املاضيني، كان تيزوك زاراتــي الــذي يعمل نــاداًل في مطعم 
يــكــافــح لــتــأمــني لقمة الــعــيــش لــه ولــرفــيــقــتــه. ينتقد الــشــاب 
األمــيــركــي مــن أصـــل مكسيكي الــبــالــغ مــن الــعــمــر 22 عامًا 

املخاطر الصحية التي واجهها في عمله، ال سيما في ضوء 
راتبه املتدني وقلة اكتراث رب عمله. وقــال زاراتــي لوكالة 
»فرانس برس«: »كنت أشعر بأنه ال يمكنني قول أي شيء 
لإلدارة«، مشيرًا إلى أنه كان في تلك الفترة ممتنًا ملجرد أن 
لديه وظيفة، على غرار زمائه جميعهم، بينما نظم مئات 

الناشطني والعاملني في قطاع املطاعم أخيرًا إضرابًا في 
فترة الغداء عبر أنحاء الواليات املتحدة، مطالبني بأجور 
أكــثــر عــــداًل. ويـــعـــّول الــعــديــد مــن مــوظــفــي املــطــاعــم وقــطــاع 
الخدمات عمومًا في الواليات املتحدة على البقشيش، إذ 

يتقاضون أجورًا أقل من الحد األدنى املعتمد.

800 اتفاقية في منتدى بطرسبرغ االقتصادي
االقتصادي  بطرسبرغ  منتدى  في  المشاركون  أبرم 
 3.8 عن  تزيد  بقيمة  اتفاقية،   800 من  أكثر  الدولي، 
تريليونات روبل )53 مليار دوالر(، وفق ما أعلن أنطون 
عن  المسؤول  الروسي،  الرئيس  مستشار  كوبياكوف، 

للمنتدى.  التنظيمية  اللجنة 
واختتم المنتدى أعماله، أول من أمس، في العاصمة 
مشاركين  بحضور  بطرسبرغ،  سانت  الروسية  الشمالية 
تعقد  دولية  فعالية  أكبر  ليصبح  دولة،   140 من 
العام  مطلع  كورونا  جائحة  بدء  منذ  حضوريًا 
في  للصحافيين  كوبياكوف،  وقال   .2020 الماضي 
المشاركين  عدد  »بلغ  للمنتدى:   24 الـ  الدورة  ختام 

في فعاليات المنتدى 13 ألف شخص، و11 ألف شركة 
روسية وأجنبية، وكانت 800 شركة كبرى ممثلة على 
الفترة  خالل  الفعاليات  واستمرت  مديريها«.  مستوى 
من 2 وحتى 5 يونيو/حزيران تحت شعار »معًا مجددًا. 

اقتصاد الواقع الجديد«.

تشكيك ألماني في انتهاء روسيا من إنشاء 
أنبوب غاز

تصريحات  في  األلمانية،  »بيلد«  صحيفة  شككت 
بوتين خالل منتدى بطرسبرغ  الروسي فالديمير  الرئيس 
األول  الخط  إن  فيها  قال  التي  الدولي،  االقتصادي 
الغاز  إليصال   »2 ستريم  »نورد  الغاز  أنابيب  مشروع  من 

األميركية  المعارضة  الرغم من  اكتمل على  ألمانيا  إلى 
في  االنتشار،  واسعة  الصحيفة،  ووصفت  الشديدة. 
إعالن  السبت،  مساء  اإللكتروني،  موقعها  على  تقرير 
بوتين بأنه »كان مزيجًا من أنصاف الحقائق«، مضيفة 
يخص  ما  في  المنتدى  في  المشاركين  خدع  أنه 
البلطيق »نورد  إلى أوروبا عبر بحر  الغاز  أنابيب  مشروع 

ستريم 2«. 
وكان  أوكرانيا.  عبر  الروسي  الغاز  نقل  استمرار  وكذلك 
الماضي:  الجمعة  يوم  قال  قد  الروسي  الرئيس 
ونصف  ساعتين  قبل  اليوم،  أنه  أعلن  أن  »يسعدني 
الغاز  ألنبوب  األول  الخط  مّد  بنجاح  اكتمل  الساعة، 

نورد ستريم 2«.

لقطات

أعباء مالية جديدة على المصريين
القاهرة ـ العربي الجديد

قــــررت الــحــكــومــة املــصــريــة فــــرض أعـــبـــاء مــالــيــة 
جــديــدة عــلــى قــطــاعــات اقــتــصــاديــة واملــواطــنــني، 
الــتــوصــيــل اإللكترونية  تــم إخــضــاع طــلــبــات  إذ 
إصــدار  قيمة  زيــادة  تقررت  كما  املضافة،  القيمة  لضريبة 
الرسمية  الــجــريــدة  ونــشــرت  الــجــنــائــيــة.  الــحــالــة  صحيفة 
في مصر، أمس األحــد، قــرارًا تنفيذيًا لوزير املالية محمد 
معيط بشأن إضافة املطاعم واملحال التجارية التي تقدم 
الطلبات  العماء، من خال خدمة توصيل  إلى  خدماتها 
الــواردة عبر مواقعها اإللكترونية، إلى الفقرة الثانية من 
املــادة األولــى لقانون القيمة املضافة رقــم 67 لسنة 2016، 
وذلك إلخضاع معاماتها املالية للضريبة املحددة سلفًا 
بـ14 في املائة. وقضت املــادة بفرض الضريبة على السلع 
والــخــدمــات، بــمــا فــي ذلـــك املــنــصــوص عليها فــي الــجــدول 
املرافق للقانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة 

مــراحــل تــداولــهــا، إال مــا استثني منها بنص خــاص. وتم 
املستخدمة  واملعدات  اآلالت  الضريبة على  استثناء سعر 
فــي إنــتــاج سلعة أو تــأديــة خــدمــة 5 فــي املــائــة، وذلـــك عــدا 
األتــوبــيــســات وســـيـــارات الـــركـــوب. وكـــان مــســؤول حكومي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن مــواقــع »فيسبوك«  بـــارز قــد قـــال لـــ
ــارج حــســابــات  ــ ــت كــلــهــا خــ ــ ــتــــر« مــــا زالــ ــــل« و»تــــويــ ــــوغـ و»غـ
القيمة  الضريبة على  قانون  أن  رغــم  الضرائب في مصر، 
الضريبة،  لتلك  اإللــكــتــرونــيــة  الــخــدمــات  يخضع  املــضــافــة 
مبينًا أن نقص البيانات وصعوبة الحصر الفعلي لحجم 
تحصيل  عــدم  سبب  هــو  واملتعاملني،  املــالــيــة،  التعامات 

الضريبة منذ إصدار القانون في عام 2016.
ومــن املرجح أن تصوت لجنة الخطة واملــوازنــة في مجلس 
ــبـــوع، نــهــائــيــًا، عــلــى تــعــديــات مــقــدمــة من  ــذا األسـ الـــنـــواب هـ
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى قــــانــــون الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى الــقــيــمــة املـــضـــافـــة. 
وتــســتــهــدف الـــتـــعـــديـــات إخـــضـــاع الــــزيــــوت، واملـــخـــبـــوزات، 
والحلوى، واملقرمشات، واملنتجات املصنعة من الدقيق )عدا 

إلى  الصناعية،  واملــنــظــفــات  الــصــابــون،  ومنتجات  الــخــبــز(، 
الضريبة بنسبة 14 في املائة، بــداًل من خضوعها لضريبة 
التعديات جميع  خضع 

ُ
ت كما  املائة.  في   5 بنسبة  الجدول 

أنـــــواع الـــخـــدمـــات اإلعـــانـــيـــة، وأجـــهـــزة ووحــــــدات التكييف 
معًا  والـــجـــدول  املــضــافــة  القيمة  الــهــواء لضريبتي  وتــبــريــد 
بــإجــمــالــي 19 فــي املـــائـــة. فــي وقـــت يــعــانــي فــيــه املـــواطـــن من 
قـــرارات حكومية دوريـــة برفع الــضــرائــب والــرســوم لتغطية 
إيــرادات الدولة، وخفض حدة العجز في  النسبة األكبر من 
املوازنة العامة، واملتوقعة بنسبة 7.7 في املائة في ميزانية 

السنة املالية الحالية 2021-2020.
وضاعفت مصر رسوم جميع الخدمات التي تقدمها وزارة 
األخيرة،  السنوات  أكثر من مرة خال  للمواطنني  الداخلية 
بما فــي ذلــك رســوم استخراج جــواز السفر مــن 135 جنيهًا 
إلى 335 جنيهًا ثم إلى 500 جنيه، مع تسديد مبلغ إضافي 
للدولة، في حالة عدم  اجتماعي  قيمته 400 جنيه كضمان 

امتاك الشخص ألي مؤهات دراسية.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

يضع ماليني األميركيني أيديهم 
على قلوبهم هذه األيام خوفًا 

من قيام مالكي املباني السكنية 
والعقارات بطردهم إلى الشوارع 

بسبب عجزهم عن سداد 
اإليجارات املستحقة عليهم 
واملتراكمة منذ فترة طويلة، 

وتحديدًا منذ بدء تفشي كورونا 
والتي أعقبها تعثر املاليني، 
الذين فقدوا وظائفهم خالل 

األزمة، عن دفع فواتير اإليجار 
واملرافق من مياه وكهرباء وغاز 

وتدفئة، وكذلك مستحقات البنوك 
وأقساط الرهن العقاري والتأمني 

والسيارات وبطاقات االئتمان، 
إضافة إلى نفاد األموال التي كانوا 
يخصصونها لشراء االحتياجات 

األساسية من غذاء وغيره. 
ومع قرب نهاية فترة السماح 

املمنوحة لهؤالء املستأجرين من 
قبل السلطات، يتخوف أكثر من 

11 مليون أميركي من فقدان 
مساكنهم مع استمرار الظروف 

التي دفعتهم نحو العجز في سداد 
قيمة إيجارات املنازل، وأبرز هذه 

الظروف تداعيات وباء كورونا 
الخطيرة والتي تسببت في تهاوي 

الدخول واألجور واإليرادات، 
وزيادة معدل البطالة، مع اختفاء 

فرص العمل املتاحة، وفرض قيود 
مكافحة الوباء وحظر التجول 

وإغالق املصانع والشركات 
واملحال واملطاعم وغيرها. وعلى 

الرغم من املساعدات الطارئة 
ملعالجة أزمة إيجارات املنازل 
وتقدر بنحو 45 مليار دوالر 

ومدفوعات البطالة اإلضافية، إال 
أنها لم تمكن املاليني من سداد 

اإليجارات بشكل منتظم، بل 
وتوقف هؤالء عن السداد.

ومع تهديد مالك العقارات بطرد 
املستأجرين املتعثرين، سارعت 

السلطات، في سبتمبر/ أيلول، 
بإقرار تشريع يحظر على أصحاب 

العقارات طرد أي ساكن متعثر 
من منزله وذلك حتى نهاية يونيو/ 

حزيران الجاري، إال أن تلك 
السلطات لم تسدد قيمة اإليجارات 
نيابة عن املتعثرين، وهو ما يعني 

ترحيل املشكلة وعدم حلها بشكل 
جذري، إذ إّن حظر اإلخالء ال 

يعفي من دفع اإليجار، واملستأجر 
ال يزال مطالبًا بسداد كل املتأخرات 

نهاية الشهر، وإال فسيتم طرده. 
والنتيجة زيادة حاالت التشرد التي 
بات يعاني منها ماليني األميركيني 

حيث تزدحم الشوارع وامليادين 
باألسر املشردة.

ليست أزمة التشرد هي وحدها 
التي ستعاني منها األسر 

األميركية خالل الفترة املقبلة، 
فهناك أزمة أخرى متعلقة بقطاع 
السكن أيضًا، تترجمها توقعات 

زيادة أسعار املساكن واإليجارات 
بشكل كبير، خاصة مع تسارع 

النمو االقتصادي، وزيادة 
التضخم، ورفع الفائدة، والنتيجة 

تعمق الفوارق االجتماعية والطبقية 
داخل املجتمع، فاألثرياء يزدادون 

غنًى ويحصدون املليارات رغم 
ظروف كورونا الصعبة، والفقراء 

يزدادون فقرًا وتشّردًا وتعاسة في 
بلد يتفاخر بأنه الدولة الرأسمالية 

األولى في العالم.

شبح الطرد من 
السكن في بالد 

العم سام

Monday 7 June 2021
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اقتصاد

غزة ـ يوسف أبو وطفة

أبقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
على حركة  املفروضة  القيود  على 
البضائع واملواد الخاصة بالقطاع 
الصناعي في قطاع غزة التي كانت تصل عبر 
معبر كرم أبو سالم التجاري، املنفذ األساسي 
األخير  الــعــدوان  انتهاء  رغــم  البضائع،  ملــرور 
والتوصل إلى اتفاق وقف إطالق للنار برعاية 

مصرية.
القيود اإلسرائيلية املتمثلة في منع  وعطلت 
إدخـــال وقـــود محطة توليد الــكــهــربــاء ومــواد 
بالصناعات  الخاصة  املـــواد  وعــشــرات  البناء 
املصانع  من  الكثير  القطاع، عمل  في  املحلية 
التي لم يدمرها العدوان األخير، وأدت إلى لجوء 

بعضها إلى تقليل القدرة اإلنتاجية.
ومن شأن هذه اإلجراءات أن تنعكس بالسلب 
تحصلها  الــتــي  املحلية  ــــواردات  الـ على حجم 

وزارة املالية في غزة التابعة لحركة حماس.
ويــبــدو اإلصـــرار اإلسرائيلي على فــرض هذه 
القيود واالستمرار فيها رغم التوصل إلى اتفاق 
وقف إطالق النار يهدف إلى الضغط على حركة 
حماس ماليًا، خصوصًا في ظل الحديث عن 
منع إدخــال املنحة القطرية املخصصة لـ 100 
ألف أسرة فقيرة في القطاع والتي تصرف منذ 

أكثر من عامني.
ــاء عــلــى الـــقـــيـــود الــقــائــمــة مع  ــقــ ويـــتـــزامـــن اإلبــ
النار  استمرار مباحثات تثبيت وقــف إطــالق 
تــبــذل ملنع  بجهود مصرية وقــطــريــة ودولــيــة 
تجدد املواجهة من جديد، بالرغم من أن حركة 
حماس أبلغت األطراف أن أي تعطيل لإلعمار أو 
عرقلة إدخال املنحة القطرية سيؤجج الوضع 
من جديد. في األثناء، يقول مدير عام التجارة 
واملــعــابــر فــي وزارة االقــتــصــاد فــي غـــزة، رامــي 
أبو الريش، إن االحتالل يتذرع بأسباب أمنية 
واهية في عرقلة إدخــال الشاحنات التجارية 

إلى القطاع ويبقي على عمل املنفذ التجاري 
الوحيد للقطاع جزئيًا.

»الــعــربــي الــجــديــد« أن  ويــوضــح أبــو الــريــش لـــ
االحتالل يدخل فقط السلع الغذائية األساسية 
والــدقــيــق وكميات  الطهي والــســكــر  زيــت  مثل 
مــحــدودة جــدًا مــن األعـــالف والــوقــود وبعض 
األدويـــــة واملـــســـاعـــدات الــخــاصــة بــاملــؤســســات 
الدولية واإلغاثية العاملة في القطاع. وحسب 
ــزة، فــإن  املـــســـؤول فـــي وزارة االقــتــصــاد فـــي غــ
إجــمــالــي الــشــاحــنــات الـــتـــي يــســمــح االحـــتـــالل 
األخير  الــعــدوان  انتهاء  منذ  يوميًا  بمرورها 
يــواصــل وضع  فيما  تتجاوز 100 شاحنة،  ال 
القيود على كل الشاحنات والبضائع املتعلقة 

بالقطاعات التجارية والصناعية.
وقبل العدوان األخير على القطاع، كان االحتالل 
إلـــى 500 شاحنة   400 قــرابــة  بــإدخــال  يسمح 
ملختلف القطاعات، وكانت تتراوح الشاحنات في 
بعض السنوات ما بني 600 و800 شاحنة، إال أن 
تراجع الحالة االقتصادية والحصار أسهما في 
انخفاض عدد الشاحنات الواردة. وأسهم العمل 
الجزئي في املنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة 
في زيادة فائض املعروض من الخضروات، ما 
انعكس بالسلب على املزارعني، إذ تدنت أسعار 
الكثير من السلع إلى مستويات غير مسبوقة، 
األمر الذي سيؤدي إلى عدم قدرة بعضهم على 

العمل في املوسم املقبل. بدوره، يؤكد الناطق 
باسم وزارة الزراعة في غزة، أدهم البسيوني، 
»العربي الجديد«، أن خسائر القطاع الزراعي  لـ
في غزة نتيجة للعدوان اإلسرائيلي بلغت قرابة 
204 ماليني دوالر، من ضمنها جزء كبير متعلق 
بالخسائر املالية الناتجة عن استمرار إغالق 
معبر كرم أبو سالم التجاري. وشهدت األيام 
األخيرة حديثًا إسرائيليًا عن إجراءات جديدة 
مع القطاع في إطار النتائج املترتبة على الجولة 
 عن سماح االحتالل 

ً
العسكرية األخيرة، فضال

للمستوطنني وأهالي الجنود األسرى بعرقلة 
إدخال بعض الشاحنات من السلع األساسية 

واملتعلقة بالجهات الدولية لغزة.
إلى ذلك، يقول رئيس اللجنة الشعبية لكسر 
حصار غزة، جمال الخضري، إن االحتالل يمنع 
منذ 4 أسابيع إدخال قرابة 3 آالف حاوية من 
معبر  عبر  التجارية  واملستلزمات  البضائع 
كــرســم أبــو ســالــم، رغــم أن هــذه الــحــاويــات تم 

استيرادها عبر موانئه البحرية.
إلى أن  لـ »العربي الجديد«  ويشير الخضري 
االحــتــالل بــاســتــمــرار إغــالقــه املــعــبــر الــتــجــاري 
زيــادة  عبر  املعيشية،  األزمـــات  يفاقم  الوحيد 
ساعات انقطاع التيار الكهربائي بمنع إدخال 
املنحة القطرية املخصصة لوقود املحطة، ما 
يفاقم الحالة اإلنسانية واالقتصادية املنهكة 
ر الخضري من 

ّ
بفعل الحصار والدمار. ويحذ

العمال وأصحاب املحال  تبعات تعطل مئات 
انضموا  الذين  الصناعية  والــورش  التجارية 
عطلني عن العمل نتيجة الستمرار 

ُ
إلى قائمة امل

إغـــالق املــعــابــر وآثــــاره املــتــصــاعــدة يــومــًا بعد 
يوم، والتي تطاول جميع القطاعات الصحية 
واالقتصادية، والبيئية والزراعية والصناعية.

وفــي وقــٍت ســابــق، حــذر رئيس حركة حماس 
في غزة، يحيى السنوار، الوسطاء واالحتالل 
في عملية  البدء  في  املماطلة  من  اإلسرائيلي 
إعادة إعمار القطاع، أو العودة إلى نفس الحالة 
الــتــي كــانــت قائمة قبل املــواجــهــة األخــيــرة في 
مايو/أيار املاضي، مؤكدًا أن حركته ستحرق 

األخضر واليابس إلنهاء الحصار.
فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، يـــقـــول الـــبـــاحـــث فـــي الــشــأن 
االقتصادي، أسامة نوفل، إن السلوك اإلسرائيلي 
األخير باإلبقاء على القيود قائمة لم يحدث في 
املواجهات الثالث السابقة وجوالت التصعيد، 
إذ كان االحتالل يعمل على فتح املعابر بشكل 

مباشر ويوسع مساحة الصيد.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

»العربي  كشفت مصادر مسؤولة من مصرف ليبيا املركزي لـ
 الــبــنــك يـــــدرس تــخــفــيــض ســعــر صــــرف الـــــدوالر 

ّ
الـــجـــديـــد« أن

الفنية، منها  اللجان  أســعــار وضعتها  ثــالثــة  األمــيــركــي وفــق 
تخفيض السعر بمقدار 0.25 دينار إلى 4.23 دنانير للدوالر، 
والسعر الثاني 4 دنانير، والثالث 3.9 دنانير. وأكدت املصادر، 
ملصرف  مرتقبًا  اجتماعًا  هناك   

ّ
أن اسمها،  ذكــر  رفضت  التي 

بناء  الجديد  الصرف  مقترحات سعر  ملناقشة  املركزي  ليبيا 
على التطورات االقتصادية األخيرة.

 هــــذه الـــخـــطـــوة جـــيـــدة لـــســـوق الــصــرف 
ّ
ووفـــــق مـــراقـــبـــني، فـــــإن

األجنبي إذ تعني تحسنًا في قيمة العملة الليبية الدينار، في 
إيـــرادات البالد من   االستقرار األمني والسياسي وزيــادة 

ّ
ظــل

النقد األجنبي. وبلغت اإليرادات النفطية 5.94 مليارات دوالر 
خــالل األشهر األربــعــة األولــى من العام الحالي، وفــق بيانات 

املؤسسة الوطنية للنفط ومقرها العاصمة طرابلس.
وانخفض سعر العملة األميركية في السوق املــوازي مؤخرًا، 

إلى 4.8 دنانير للدوالر، مقارنة بـ4.48 السعر الرسمي. 
وأكد عاشور بلقاسم، وهو أحد املتعاملني في سوق الظهرة 
 االنــخــفــاض مــؤشــر جيد 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »املـــــــوازي« لـــ

لسوق العمالت. وتفاءل املحلل االقتصادي، أبو بكر الهادي، 
باجتماعات اللجان الفنية ونية تخفيض سعر الصرف الحالي 
املبالغ فيه، متوقعًا انخفاض سعر الــدوالر إلى 4.25 دنانير، 
العامة.  املــوازنــة   تخفيض حجم 

ّ
ظــل فــي  وهــو سعر مناسب 

 
ّ

 هناك فائضًا كبيرًا في ظل
ّ
»العربي الجديد« إن وقال الهادي لـ

مستويات إنتاج النفط الحالية ومستويات أسعاره املتجهة 
بسبب  النفط  على  الــعــاملــي  الطلب  ــاد  ازديــ نتيجة  للتصاعد 
جائحة  تــأثــيــرات  مــن  الــعــاملــي  لالقتصاد  التدريجي  التعافي 
 
ّ
كورونا، مما يؤدي إلى زيادة اإليرادات النفطية. وأشار إلى أن

انخفاض سعر الدوالر يسهم في رفع القوة الشرائية للدينار. 
»العربي الجديد«   املحلل االقتصادي، نور الحبارات، أكد لـ

ّ
لكن

 
ّ

صعوبة اتخاد املركزي قــرارا بتخفيض سعر الــدوالر في ظل

إيــرادات  النقد األجنبي ومحدودية  الطلب على  تنامي حجم 
النفط قياسًا بحجم اإلنفاق العام املقدر بميزانية العام الحالي. 
ه منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية مايو/ أيار 

ّ
وأوضــح أن

املاضي، وفقًا لبيانات رسمية عن املصرف املركزي، بلغت قيمة 
الواردات 8.2 مليارات دوالر، أي تفوق قيمة املبيعات النفطية، 
نا نتحدث عن عجز متوقع في ميزان املدفوعات، 

ّ
ما يعني أن

مــمــا ســيــؤدي إلـــى مــزيــد مــن الــتــراجــع فــي حــجــم االحــتــيــاطــي 
 هناك تخبطًا في التعامل مع سعر الصرف 

ّ
األجنبي. ورأى أن

واألدوات املالية للحكومة. ومطلع العام الحالي، عّدل مصرف 
إلــى 4.48 دنانير  1.4 دينار  الصرف من  املــركــزي سعر  ليبيا 
االقــتــصــاد  بــانــخــفــاض بنسبة 70%. ويعتمد  ــدوالر  الــ مــقــابــل 
الليبي بصورة رئيسية على عائدات النفط في الدخل القومي، 
إذ يمثل نحو 95% من إيرادات الدولة، بحسب بيانات رسمية.

ودخلت ليبيا دوامة العجز املالي، خالل السنوات املاضية، في 
 فوضى الصراع املسلح، وتراجع إيــرادات النفط، وتدهور 

ّ
ظل

جــمــيــع املـــؤشـــرات االقـــتـــصـــاديـــة، مـــا عــــّرض الــعــمــلــة لضغوط 
مكثفة مــع تــدهــور األوضـــــاع األمــنــيــة، وتـــراجـــع احــتــيــاطــيــات 
الــنــقــد األجــنــبــي وتــراكــم الــديــن الــعــام املــحــلــي واإلقـــفـــاالت غير 
القانونية للحقول واملوانئ النفطية على مدار عشر سنوات، 
األمر الذي أضر كثيرًا بالوضع املالي للبالد واقتصادها الذي 
يئن بالفعل من تضخم فواتير أجور العاملني بالدولة والدعم 
لسداد  الصعبة  العملة  إلــى  أيضًا  ليبيا  وتحتاج  الحكومي. 
فاتورة الواردات السنوية البالغة نحو 20 مليار دوالر. وحتى 
املنتجات األساسية مثل الحليب واملياه املعدنية والخضروات 
يجري استيرادها من أوروبــا وتونس وتركيا في ظل ضآلة 

اإلنتاج الغذائي املحلي، بحسب تقارير رسمية.
الــنــقــد الــعــربــي أن يحقق االقــتــصــاد الليبي  وتــوقــع صــنــدوق 
نموًا حقيقيًا خالل العامني 2021 و2022، في ضوء التوقعات 
واالقتصادية،  السياسية  التحديات  مــن  عــدد  على  بالتغلب 
إلى  إضافة  الصرف،  لتوحيد سعر  داعمة  إصالحات  ي 

ّ
وتبن

عـــودة اإلنـــتـــاج الــنــفــطــي، وإمــكــانــيــة زيـــادتـــه إلـــى مــســتــوى 1.4 
مليون برميل يوميًا خالل العام 2022.

االحتالل يشدد القيود 
على أسواق غزة

ليبيا تستورد معظم احتياجاتها من الخارج )محمود تركية/ فرانس برس(تضييق على نقل البضائع عبر معبر كرم أبو سالم )فرانس برس(

ليبيا تدرس تخفيض سعر الدوالر

يضغط االحتالل 
اإلسرائيلي على الفصائل 

الفلسطينية في غزة، 
عبر تشديد القيود 

المفروضة على حركة 
البضائع والمواد الخاصة 

بالقطاع الصناعي

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

100
اإلسرائيلي  االحتالل  يسمح 
على  العدوان  انتهاء  منذ 
قطاع غزة بمرور نحو 100 
وقبل  يوميًا،  فقط  شاحنة 
العدوان األخير كانت إسرائيل 
 400 قرابة  بإدخال  تسمح 
لمختلف  شاحنة   500 إلــى 

القطاعات.

تقارير عربية

عمالتمال وسياسة

ــركـــزي املــصــري  قــــال الــجــهــاز املـ
لـــلـــتـــعـــبـــئـــة الــــعــــامــــة واإلحـــــصـــــاء 
)حكومي(، أمس األحد، إن عجز 
املـــيـــزان الـــتـــجـــاري تـــراجـــع 25.2 
بــاملــائــة عــلــى أســـاس ســنــوي إلــى 
شــهــر  فــــي  دوالر  مـــلـــيـــار   2.69
ــان  كــ املــــــاضــــــي.  آذار  مـــــــــــارس/ 
 3.59 قد سّجل  التجاري  العجز 
مليارات دوالر في شهر مارس/ 
جـــهـــاز  وأوضـــــــــح   .2020 آذار 
اإلحصاء في بيان أّن الصادرات 
قبل  عنها  باملائة   43.5 ارتفعت 
مــلــيــارات دوالر،  إلـــى 3.41  ــام،  عـ
األدويــة  مدعومة بنمو صـــادرات 
ــتـــحـــضـــرات الــصــيــدالنــيــة  واملـــسـ
الجاهزة  واملــابــس  باملائة،   54.2

49.3 باملائة.
ــعـــت قــيــمــة الـــــــــواردات 2.2  ــفـ وارتـ
دوالر،  مــلــيــار   5.97 إلـــى  بــاملــائــة 
املــنــتــجــات  واردات  ــعـــود  صـ مــــع 
البترولية 92.5 باملائة، وسيارات 

الركوب 73.9 باملائة.

انكماش عجز 
الميزان التجاري 

لمصر
عدن ـ محمد راجح

يطل االقتراض برأسه كمشكلة كبيرة يعاني 
منها الــيــمــن، إذ لــجــأت الــحــكــومــة إلـــى الــديــن 
العام الداخلي بسبب تعليق الدعم األجنبي، 
لتمويل العجز املتفاقم، إضافة إلى ما يشهده 
االقــتــصــاد الــوطــنــي مــن انــكــمــاش فــي الناتج 
املــحــلــي اإلجـــمـــالـــي. ويــشــيــر تــقــريــر حــكــومــي 
اطــلــعــت عليه »الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى تــزايــد 
نسبة الدين إلى الناتج املحلي اإلجمالي من 
مطلع   %100.3 نــحــو  إلـــى   2014 عـــام   %44.5
بلغ  املــاضــي 2020، وبمتوسط سنوي  الــعــام 
الـــســـنـــوات األخــــيــــرة. ويــتــم في  93.2% خــــالل 
ــادة الــلــجــوء لــتــمــويــل عــجــز املــوازنــة  الــيــمــن عــ

عــبــر االقــــتــــراض املــبــاشــر مـــن الــبــنــك املــركــزي 
ــتــــراض املــبــاشــر  الــيــمــنــي، مـــع مـــا يــحــمــلــه االقــ
االقتصادي،  الوضع  على  كثيرة  مخاطر  من 
ــيـــزان املـــدفـــوعـــات،  كــــزيــــادة الـــضـــغـــوط عــلــى مـ
وإضعاف العملة الوطنية، إضافة إلى ارتفاع 
معدالت التضخم، وتدني مستويات املعيشة. 

ويــذهــب الــبــاحــث االقــتــصــادي، عــصــام مقبل، 
ــة ومـــا يترتب  بــعــيــدًا فــي تحليله لــهــذه األزمــ
العملة  انهيار  عليها من تبعات كارثية مثل 
خالل الفترة الراهنة واقترابها من ألف ريال 
ــلــــدوالر الــــواحــــد، إذ يــلــمــح إلــــى وجـــــود أيــد  لــ
االقــتــصــادي  بامللف  الــدفــع  على  تعمل  خفية 
املتدهور إلى الواجهة وتحريك سوق الصرف 
للتغطية  العامة  املــوارد  استنزاف  واستمرار 
عــلــى مـــا يــجــري فـــي جـــزيـــرة مــيــون فـــي املــخــا 
ملضيق  واملــحــاذيــة  لليمن  الــغــربــي  بالساحل 
ــنــــدب، إضـــافـــة إلــــى تــكــثــيــف الـــوجـــود  بــــاب املــ
ومواقع  لجزيرة سقطرى  اإلماراتي  والبسط 
»العربي الجديد«، أن  أخرى. ويضيف مقبل لـ
املجلس االنتقالي الجنوبي املدعوم إماراتيًا 

استخدم أدواته في سوق الصرف بالعاصمة 
املــؤقــتــة املــفــتــرضــة لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة عــدن 
انــهــيــار مربكة بصورة  مــوجــة  والـــذي يشهد 
غـــيـــر طــبــيــعــيــة وتــــوســــع مـــخـــاطـــر االقــــتــــراض 
والدين املحلي والذي يشكل عبئا كبير تعاني 
تدخالتها  مــن  ويــحــد  اليمنية  الحكومة  منه 

في ضبط سوق الصرف واإلنفاق العام. 
ووفــــق بــيــانــات اقــتــصــاديــة، فــقــد تــرتــب على 
الــحــرب الــدائــرة فــي اليمن منذ ســت سنوات 
ــفــــاع الـــديـــن الـــعـــام الــحــكــومــي من  الــيــمــن ارتــ
حوالي 1.1 تريليون ريــال إلى 7 تريليونات 
ريـــــال، إذ أصــبــح الـــديـــن الــحــكــومــي يــتــجــاوز 
تزايد  كما  اإلجــمــالــي،  املحلي  اإلنــتــاج  حجم 
عــبء الــديــن الــعــام مــقــارنــة بحجم اإليــــرادات. 
ويفسر محللون اقتصاديون أن ما تم هدره 
ونــهــبــه مــن أمــــوال مــنــذ بــدايــة الــحــرب يـــوازي 
ــة أضــــعــــاف الـــنـــاتـــج املـــحـــلـــي اإلجـــمـــالـــي  ثـــالثـ
وعـــشـــرة أضـــعـــاف املــديــونــيــة الــحــكــومــيــة في 
ــرى الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي، أحــمــد  ــ الـــيـــمـــن. ويـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــحــجــري، فــي حــديــثــه لـــ
تتعلق  مزمنة  إشكالية  من  يعاني  اليمن  أن 
بــاملــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة وعـــدم الــقــدرة على 
تمويل أكثر من 90% من النفقات الحكومية 
ــرادات الــعــامــة، بحيث يتم  ــ مــن املــصــادر واإليـ
الدين  التمويل عبر  إلــى  الـــدوام  اللجوء على 
الــعــام الــداخــلــي أو الــخــارجــي. ويــحــتــم ذلــك، 
الحقيقية  املــــوارد  بتعبئة  اإلســــراع  ضــــرورة 
وأهمها  الحتمية  النفقات  لتمويل  الــالزمــة 
ــتــــاج وتـــصـــديـــر الـــنـــفـــط الـــخـــام  اســـتـــئـــنـــاف إنــ
والغاز الطبيعي املسال كما كان عليه الحال 
قبل الحرب. يذكر أن نسبة العجز في املوازنة 
الــعــامــة لــلــيــمــن بــلــغــت نــحــو 30% خـــالل عــام 

.2019
وتواصل الصادرات السلعية تراجعها بشكل 
كبير بعد انخفاضها من حوالي 2.42 مليار 
عام  مليار دوالر   0.51 إلــى   2014 عــام  دوالر 
2015، ثــم عـــادت إلـــى االرتـــفـــاع وبــلــغــت 2.34 
مليار دوالر عام 2017، قبل تراجعها مجددا 
 ،2019 عــــام  دوالر  مــلــيــار   1.57 إلــــى  لــتــصــل 
أيضا  تناقصت  كما  رسمية.  بيانات  حسب 
قيمة الــواردات من 12 مليار دوالر عام 2014 

إلى 6.57 مليارات دوالر عام 2015 ثم عاودت 
إلى  االرتفاع وبشكل مستمر منذ عام 2017 
في  دوالر  مـــلـــيـــارات   10.16 إلــــى  وصـــلـــت  أن 
العام 2019. في السياق، شهد األسبوع قبل 
املـــاضـــي، انــعــقــاد أولــــى جــلــســات اجــتــمــاعــات 
النقد  بعثة صــنــدوق  مــع  اليمنية  الــحــكــومــة 
املباشر،  املرئي  االتــصــال  الــدولــي عبر تقنية 
والنقدية  املــالــيــة  ــاع  األوضــ وتقييم  ملناقشة 
واالقــتــصــاديــة لــلــيــمــن خـــالل الـــعـــام املــنــصــرم 
2020. وتــصــدرت أولــويــات الــســيــاســات لدى 
جــدول  الــعــام  وبرنامجها  اليمنية  الحكومة 
أعــمــال هــذه االجــتــمــاعــات، إضــافــة إلــى خطط 
والتعامل  األولويات  وترتيب  اإلنفاق  ضبط 
االقتصاد  فــي  الحاصل  االنــهــيــار  مــع تبعات 
البرامج  وضعف  املحلية،  والعملة  الوطني 
الــحــكــومــيــة فــي تحصيل اإليــــــرادات الــعــامــة، 
وفــــق مـــصـــادر مــصــرفــيــة مــطــلــعــة فـــي الــبــنــك 
ــك، حــضــرت  املـــركـــزي الــيــمــنــي. إلـــى جــانــب ذلــ
ــة لــصــنــدوق  مـــواضـــيـــع أخـــــرى تــشــكــل أولــــويــ
الحكومية  بالخطط  واملتعلقة  الدولي  النقد 
ــة الـــنـــقـــديـــة،  ــيــــاســ إلصـــــــــالح اخــــــتــــــالالت الــــســ
ــــرت عــلــى تنفيذ  والـــعـــوامـــل املــعــيــقــة الـــتـــي أثـ
حزمة اإلصالحات املتفق عليها بني الطرفني 

سابقًا.
ــادر حــديــثــًا عـــن صــنــدوق  ــ ويـــؤكـــد تــقــريــر صـ
النقد أن أزمــة فــيــروس كــورونــا )كــوفــيــد-19( 
أدت إلــى حـــدوث طــفــرة فــي الــديــن الحكومي 
فعل  ردة  ظــل  فــي  التمويلية  واالحــتــيــاجــات 
بــطــيــئــة واســـتـــجـــابـــات مــــحــــدودة لـــأزمـــة في 
معظم البلدان منخفضة الدخل نتيجة نقص 
التمويل وضيق حيز السياسات. ويستبعد 
ــادي، مـــحـــمـــد الــبــيــضــانــي،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلـــل االقـ املـــحـ
أن تـــجـــدي أي حـــلـــول فــــي احــــتــــواء مــخــاطــر 
ــي الـــيـــمـــن وتــبــعــات  االقـــــتـــــراض املـــتـــضـــخـــم فــ
ــارع تـــهـــاوي  ــ ــســ ــ االنــــهــــيــــار االقـــــتـــــصـــــادي وتــ
املالي  االنقسام  الوطنية في ظل هذا  العملة 
يعتبره،  والــذي  اليمن  في  املتوسع  والنقدي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، الــســبــب  وفــــق حــديــثــه لــــ
الرئيسي إلحجام صناديق التمويل الدولية 
ــي الـــتـــدخـــل ملـــســـاعـــدة الــيــمــن وإعـــــــادة بــنــاء  فـ

مؤسساته وأجهزته املالية والنقدية.
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تدهور العملة المحلية واقترابها من ألف ريال للدوالر )فرانس برس(

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

ــلــــي الــــوســــطــــى  ــيــ ــبــ يــــشــــهــــد إقـــــلـــــيـــــم شــ
فــــيــــضــــانــــات عــــــارمــــــة حـــــولـــــت الــــقــــرى 
والــبــلــدات الــتــي تــقــع عــلــى ضــفــاف نهر 
شــبــيــلــي إلـــى مــنــاطــق عــائــمــة، وجــرفــت 
املـــيـــاه املـــنـــازل واملــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة، 
مـــســـبـــبـــة نــــــــزوح أكــــثــــر مـــــن مــــائــــة ألـــف 
شخص إلى املناطق البعيدة من روافد 
األنـــهـــار، بــعــد ارتـــفـــاع مــنــســوبــه بسبب 
مــيــاه األمــطــار الــتــي هطلت بــغــزارة في 

األشهر املاضية في جنوب الصومال.
)عاصمة  مدينة جوهر  وحسب سكان 
مياه  فإن  الفيدرالي(،  هرشبيلي  إقليم 
الــعــديــد مــن املــنــازل  الفيضانات دمـــرت 
ــيــــة،  والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة وأراضــــــــي زراعــ
ــارة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ وعــــطــــلــــت حـــــركـــــة املــــــــــــرور والـ
ــدن  ــقـــرى واملــ والــتــنــقــالت بـــني ســـكـــان الـ

الكبيرة، وأوقفت التعليم.
ووصــل وفد رفيع املستوى إلى مدينة 
جوهر، يوم الخميس املاضي، يتقدمه 
ــيــــس الـــــــــــوزراء الــــصــــومــــالــــي مــحــمــد  رئــ
حــــســــني روبــــــلــــــي، إلـــــــى جــــانــــب رئـــيـــس 
والية إقليم هرشبيلي علي جودالوي، 
املــتــضــررة مــن فيضان  املــنــاطــق  وتفقد 
مـــيـــاه نــهــر شــبــيــلــي، لــبــحــث تــداعــيــات 
الفيضانات على الوالية وسكان القرى 
واملـــدن املــتــضــررة مــن خطر تمدد مياه 
الفيضانات. وفي السياق، تقول حليمة 
عبد الــقــادر )13 عــامــًا الــتــي تعيش في 
قرية باري على بعد ثمانية كيلومترات 
»العربي الجديد«  لـ من مدينة جوهر(، 
مالبسها  جــرفــت  الفيضانات  مــيــاه  إن 
دمرت  فإنها  كذلك  املدرسية،  وأدواتها 
منزلهم وأجزاًء من املدرسة التي كانت 
توفر التعليم لنحو 200 طالب، نصفهم 

إناث.
وكانت حليمة تستعد لدخول امتحان 
ــبـــل أن تـــفـــاجـــئـــهـــم مــيــاه  ــر الــــعــــام قـ ــ آخــ
تتمكن  أن  دون  لــتــحــول  الــفــيــضــانــات 
هي ورفيقاتها من الجلوس في قاعات 

االمتحان في الفصل الدراسي الحالي، 
على  القرية  سكان  املياه  أجبرت  حيث 
النزوح ملدة أسبوعني، وال تزال حليمة 
منزلها،  إلـــى  الـــعـــودة  إمــكــانــيــة  تنتظر 

الستئناف يومياتها.
ــأثــــرت أســـــرة حــلــيــمــة بـــكـــارثـــة مــيــاه  وتــ
الــفــيــضــانــات أكـــثـــر مـــن غـــيـــرهـــا، حيث 
ابتلعت املياه مزرعتهم الصغيرة التي 
كـــانـــت تـــشـــرف عــلــى الــحــصــاد فـــي هــذا 
أيــضــًا منزلهم املكون  املــوســم، ودمـــرت 
من غرفتني، وحظيرة الدجاج، وسببت 
ــام، وال تــقــدر  ــ ــنـ ــ ــفـــوق ســبــعــة مــــن األغـ نـ
أسرة حليمة على دفع فواتير املدارس 
ــا يــدفــع  األخـــــــرى فــــي اإلقــــلــــيــــم، وهـــــو مــ
أسرتها إلى العودة إلى قرية باري، من 
أجل أن تواصل دراستها، ما يعرضهم 

لخطر مياه الفيضانات مرة أخرى.
النازحة  نــورتــة عيسى،  تقول  بــدورهــا 
ــات،  ــانـ ــيـــضـ ــفـ الــــتــــي فــــــــّرت مـــــن مــــيــــاه الـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــهــا أنفقت نحو  لـــ
املــحــاصــيــل  بــعــض  لـــزراعـــة  دوالر   200
ــداد هــكــتــاريــن مـــن األراضـــــي  ــتــ عــلــى امــ
الــزراعــيــة فــي فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي، 
وكانت تأمل أن تحصدها قريبًا، إال أن 
مــيــاه الفيضانات دمــرتــهــا عــن آخــرهــا. 
وكــانــت نــورتــة تــعــيــل أســرتــهــا املــكــونــة 
مــن ثمانية أفـــراد مــن خــالل مــا تجنيه 
مــن مــزرعــتــهــا الــتــي تــضــم حــقــول األرز 
والقمح وقصب السكر، إال أن األوضاع 
املعيشية انقلبت رأسًا على عقب، بعد 
الفيضانات، ونزحت مع أسرتها  أزمــة 
إلــــى مــديــنــة جـــوهـــر بــحــثــًا عـــن املــــأوى 

واملواد الغذائية.
وقال رئيس الوزراء الصومالي، محمد 
يــوم الخميس املاضي،  حسني روبــلــي، 
ــه ملـــديـــنـــة جــــوهــــر، هــو  ــارتــ إن هـــــدف زيــ
االطــالع من كثب على أوضــاع اإلقليم، 
الــفــيــضــانــات، مشيرًا إلــى أن  بعد أزمـــة 
مــديــنــة جـــوهـــر تــحــاصــرهــا املـــيـــاه من 
مــــا زال  الـــخـــطـــر  ــات، وأن  ــاهــ ــجــ كــــل االتــ
مــحــدقــًا بــســكــان الـــقـــرى الــتــي يــمــر بها 

نهر شبيلي. ودعا روبلي إلى ضرورة 
إيــصــال املــســاعــدات الــغــذائــيــة والــلــوازم 
الــضــروريــة لــلــحــيــاة إلـــى ســكــان الــقــرى 

والبلدات التي تأثرت بأزمة املياه.
ــم  ــيــ ــلــ مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، أكـــــــــــد رئـــــــيـــــــس إقــ
هرشبيلي، علي جــودالوي، في مؤتمر 
الحكومة  رئيس  مــع  مشترك  صحافي 
الصومالية، أن أوضاع اإلقليم متردية 
الــتــي يشكو منها  ــة  لــلــغــايــة، وأن األزمــ
التي  الفيضانات  بمياه  تتمثل  اإلقليم 
تجرف املحاصيل الزراعية كل عام، هذا 
 عــن حــركــة الـــنـــزوح الــتــي جــاءت 

ً
فــضــال

بسبب مياه الفيضانات. 
وأشـــار جـــودالوي إلــى أن هناك الكثير 
مـــــن األطــــــفــــــال واألمـــــــهـــــــات املـــعـــرضـــني 
ــتــــرشــــون الــــــعــــــراء، وهـــم  ــفــ ــلـــخـــطـــر، ويــ لـ
ــم إغـــاثـــي عـــاجـــل، وأن  بــحــاجــة إلــــى دعــ
هـــذه األزمــــة بــحــاجــة إلـــى تــدخــل سريع 
مــن الحكومة الــصــومــالــيــة، األمـــر الــذي 
يــدفــع ســكــان الـــقـــرى والـــبـــلـــدات واملــــدن 
فــي اإلقــلــيــم إلــى الــهــجــرة نحو املناطق 

األخرى.
وأوضــــــح جـــــــودالوي أن مــشــكــلــة مــيــاه 
وترتفع  تـــارة  تجف  الــتــي  نهر شبيلي 
قائمة منذ  أخـــرى،  تـــارة  عــن مستواها 
ثالثني عــامــًا، وتحتاج إلــى حــل جــذري 
لها، مــن خــالل إقــامــة الــســدود الترابية 
على روافـــد األنــهــار وضــفــافــه، وترميم 
فاض  مــا  لتستوعب  الكبيرة  الــقــنــوات 

.
ً
عن النهر من املياه مستقبال

وقــــــال مــكــتــب األمــــــم املـــتـــحـــدة لــتــنــســيــق 
ــة فـــــي الــــصــــومــــال  ــيــ ــانــ ــســ الــــــشــــــؤون اإلنــ
الـــفـــيـــضـــانـــات  إن  ــــي،  ــاضــ ــ املــ الـــخـــمـــيـــس 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن األمــــطــــار الـــغـــزيـــرة الــتــي 
بحياة  سلبًا  أثـــرت  الــصــومــال،  شهدها 
ــأثـــروا بــمــيــاه  نــحــو 400 ألــــف شــخــص تـ
ــات فــــي 14 مــنــطــقــة بــإقــلــيــم  ــانـ ــيـــضـ ــفـ الـ
هــرشــبــيــلــي، مــنــذ أواخـــــر شــهــر إبـــريـــل/ 
نيسان املاضي. وأصدر املكتب بيانًا قال 
فيه إن أكثر من مئة ألف من املتضررين 

ردوا من منازلهم.
ُ

من الفيضانات ش
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

تعاون بين اإلمارات 
والصومال لمكافحة الجرائم 

المالية
عت وحدة املعلومات املالية لإلمارات 

ّ
وق

تني مع وحدة 
َ
ِصل

َ
ي تفاهم منف

َ
مذكرت

املعلومات املالية البنغادشية، ومركز 
التقارير املالية في الصومال، في إطار 

تعاون لتبادل املعلومات بهدف مكافحة 
الجرائم املالية. ويأتي إبرام هذه االتفاقيات 

لة في 
ّ
»تماشيًا مع أهداف الدولة املتمث

مواجهة غسل األموال ومكافحة تمويل 
اإلرهاب« بحسب وكالة األنباء اإلماراتية 

ع مذكرتي 
ّ
الحكومية، أمس األحد. ووق

التفاهم رئيس وحدة املعلومات املالية 
لدولة اإلمارات، علي فيصل باعلوي، مع 

مديرة مركز التقارير املالية في الصومال، 
أمينة علي، ورئيس وحدة املعلومات املالية 
البنغادشية، أبو هنا محمد رازي حسن. 
وقال باعلوي إّن هذا التعاون »يسهم في 

تسريع جهودنا لتسهيل تبادل املعرفة 
والخبرات في مجاالت مواجهة غسل 

األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب، وذلك 
بالتعاون مع وحدات استخبارات دولية 
د أّن »مذكرات التفاهم هذه 

ّ
رائدة«. وأك

ستسمح بتعاون أكبر بني السلطات 
ق بأفضل 

ّ
القضائية التابعة لنا، في ما يتعل

املمارسات في مجال مكافحة الجرائم 
املالية«.

مصر تطرح مناقصة لشراء 
زيت الطعام

قالت الهيئة املصرية العامة للسلع 
ها طرحت 

ّ
التموينية، أمس األحد، إن

مناقصة عاملية لشراء زيت الطعام، 
ها تطلب وصول الشحنات بني األول 

ّ
وإن

م  قدَّ
ُ
والعشرين من أغسطس/آب املقبل. ت

العروض في موعد أقصاه الثامن من 
يونيو/حزيران الجاري، ويتعني على 

املتعاملني تقديم عطاءات السداد بنظام 
خطابات االئتمان ألجل 180 يومًا، حسبما 

أوضحته الهيئة. وتستورد مصر نحو 
90% من الزيوت من الخارج، وفق بيانات 
رسمية. وأعلنت وزارة التموين املصرية، 
مؤخرًا، رفع سعر بيع زيت الطعام على 

البطاقات التموينية من 17 جنيهًا إلى 21 
جنيهًا للتر )الدوالر = نحو 15.7 جنيهًا(، 
بداية من أول يونيو/حزيران الجاري، وذلك 

للمرة الثانية خال أقل من ستة أشهر، 
بنسبة زيادة جديدة بلغت 23.5%، تحت 
ذريعة ارتفاع أسعار املنتج عامليًا بشكل 
متتاٍل منذ ديسمبر/كانون األول املاضي.

نمو أعمال شركة تأمين 
الصادرات الصينية

سجلت شركة الصني لتأمني الصادرات 
واالئتمان )سينوشور(، املتخصصة في 
ضمان ائتمان التصدير، نموًا مطردًا في 

أعمالها، في األشهر الخمسة األولى من عام 
2021. وخدمت الشركة حوالي 139 ألف 
زبون في الفترة بني يناير/كانون الثاني 

ومايو/أيار املاضيني، بزيادة 16.3 في املائة 
على أساس سنوي. وخال هذه الفترة، 
ضمنت الشركة حوالي 314.63 مليار 

دوالر أميركي من األعمال التجارية املؤّمن 
عليها، بزيادة 28 في املائة على أساس 
سنوي. وبحسب وكالة األنباء الصينية 

)شينخوا(، فإّن »سينوشور« هي شركة 
التأمني املمولة من الدولة واملوجهة نحو 

السياسة العامة التي تعزز التطور والتعاون 
في االقتصاد والتجارة الخارجية بالباد. 

وأطلقت الشركة رسميًا ودخلت طور 
التشغيل في عام 2001، مع شبكة خدمات 

لها تغطي حاليًا جميع أنحاء الباد.

ارتفاع أسعار الشقق 
في سيول

أظهرت بيانات، أمس األحد، أن أسعار 
الشقق في عاصمة كوريا الجنوبية سيول 

واملناطق املجاورة لها ارتفعت بأكثر من 
1%، للشهر الخامس على التوالي، في 

مايو/أيار، رغم جهود الحكومة لتحقيق 
االستقرار في أسعار املنازل املرتفعة. 
وارتفعت أسعار املساكن في منطقة 

العاصمة سيول بنسبة 1.21% في مايو 
على أساس شهري، بعد ارتفاعها في 

ا لبيانات 
ً
إبريل/نيسان بنسبة 1.33%، وفق

مجلس العقارات الكوري. ومنذ يناير/
كانون الثاني املاضي، ظلت أسعار الشقق 

في سيول وإنتشون وإقليم كيونغ كي 
ا. وهذه  ا بأكثر من 1% شهرّيً تسجل نمّوً

هي املرة األولى التي ترتفع فيها أسعار 
املساكن في تلك املناطق بأكثر من 1% ملدة 

خمسة أشهر متتالية.
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ــوك املـــــركـــــزيـــــة فــي  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ تــــــواجــــــه الـ
الكبرى خيارات مرة  االقتصادات 
في التعامل مع مخاطر »التسخني 
االقتصادي«، والتعامل مع »فقاعة األصول« 
املتنامية في أســواق املــال والعقارات خاصة 
ــا، وكــذلــك تنامي مخاطر  فــي أميركا وأوروبــ

العمالت الرقمية. 
وترتفع أصوات كبار شخصيات االستثمار 
وخبراء املال واالقتصاد في العالم بضرورة 
ــــودة الــبــنــوك املـــركـــزيـــة الــعــاملــيــة لــتــشــديــد  عـ
ــــف بـــرامـــج شـــراء  الــســيــاســات الــنــقــديــة ووقـ
ســنــدات الــديــون التي يتم مــن خاللها ضخ 
»التسخني  بـ ويقصد  األســـواق.  فــي  سيولة 
االقـــتـــصـــادي« الــنــمــو االقـــتـــصـــادي الــســريــع 
الـــــذي يـــقـــود إلــــى »فـــقـــاعـــة اقـــتـــصـــاديـــة« قد 
تــضــر بــــاألســــواق املــالــيــة والــنــمــو املـــتـــوازن 
الـــذي ينتهي إلــى الــركــود أو حـــدوث كساد 
كــبــيــر شــبــيــه بــمــا حــــدث فـــي أعـــقـــاب أزمــــات 
املال العاملية. ويدعو مليارديرات وأساتذة 
ــة »الـــتـــســـخـــني  ــ ــارثـ ــ ــتــــصــــاد إلــــــى تــــالفــــي كـ اقــ
االقـــــتـــــصـــــادي« عـــبـــر رفــــــع نـــســـبـــة الـــفـــائـــدة 
ــاع الـــشـــرس  ــ ــفــ ــ ــة االرتــ ــهــ ــيـــة ومــــواجــ املـــصـــرفـ
ــة أصــــول«  ــاعـ ــقـ فـــي مـــعـــدالت الــتــضــخــم و»فـ
برامج  وإنــهــاء  النقدية  السياسة  بتشديد 
الشأن،  هــذا  فــي  الحكومية.  السندات  شــراء 
»أميركان  الزميل بمعهد  االقتصادي  يقول 
انتربرايز انستيتيوت«، ونائب املدير العام 
السابق بصندوق النقد الدولي، ديسموند 
في  لــأصــول  السوقية  القيمة  أن  الشــمــان، 
أمــيــركــا ارتــفــعــت إلـــى مــســتــويــات قــريــبــة من 
ــــى كــــارثــــة االنـــهـــيـــار  ــعــــدالت الـــتـــي أدت إلـ املــ
الــــــذي حـــــدث فــــي »وول ســتــريــت«  الـــكـــبـــيـــر 
وسبب الكساد الكبير في الواليات املتحدة 
في عام 1928. كما ارتفعت أسعار العقارات 
األميركية بمعدالت فوق املعدالت التي أدت 
إلى انهيار أسواق املال في عام 2009-2008. 
يومني  قبل  كتبه  مقال  في  ويشير الشمان 
بنشرة »ذا هيل« التي تصدر في العاصمة 
األميركية واشنطن إلى أن البنوك املركزية 
الــعــاملــي  ــوااًل لتحفيز االقــتــصــاد  ضــخــت أمـــ
خـــالل الــعــام املــاضــي تــفــوق كــثــيــرًا الــحــاجــة 
السيولة  الحقيقية، وهــو ما رفــع من حجم 

في السوق. 
ومنذ بداية جائحة كورونا في العام املاضي، 
ارتــفــعــت مــيــزانــيــة بــنــك االحــتــيــاط الــفــيــدرالــي 
)البنك املركزي األميركي( بنحو 5 تريليونات 
يــزال  وال  دوالر.  تريليونات   7.69 إلــى  دوالر 
الفيدرالي يواصل شراء سندات دين شهريًا 
تبلغ قيمتها 120 مليار دوالر. كما أن معدل 
الفائدة األميركية يقارب الصفر ويراوح بني 
صــفــر و025%، وهـــو مــا يــعــنــي أن املــصــارف 
الــتــجــاريــة واملــؤســســات املــالــيــة تحصل على 
ســيــولــة شــبــه مــجــانــيــة وتـــقـــوم بــضــخــهــا في 
وبالتالي  للمستهلكني.  وإقراضها  األســواق 
تــفــاعــل مـــن الــتــســخــني االقـــتـــصـــادي، وكــانــت 
نتيجته االرتفاع السريع الذي شهدته أسعار 
ــول فـــي ســوق  ــ ــقـــارات والـــعـــديـــد مـــن األصــ الـــعـ
جامعة  إحصائيات  وتشير  ستريت«.  »وول 
إلى  األخير  مسحها  في  األميركية  ميشغان 
أن أســـعـــار الــســلــع االســتــهــالكــيــة فـــي أمــيــركــا 
أن  كما   ،%6.25 بلغ  ســنــوي  بمعدل  ارتفعت 

معدل التضخم السنوي ارتفع إلى %4.6. 
في املقابل، فإن إدارة بايدن منذ صعودها 
ــامـــج تــحــفــيــز يـــقـــدر بـــ  ــرنـ لــلــســلــطــة أقــــــرت بـ
ضــخ  نـــحـــو  وتـــتـــجـــه  دوالر،  تـــريـــلـــيـــون   1.9
شكل  عــلــى  ــرى  ــ أخـ دوالر  تــريــلــيــونــات   2.3
اســتــثــمــارات فــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وهـــو ما 
يعني أن األموال التي ضخت في االقتصاد 
مـــنـــذ صـــعـــود بــــايــــدن لــلــحــكــم تـــفـــوق كــثــيــرًا 
خــســائــر االقـــتـــصـــاد، وأن هـــذا ســيــقــود إلــى 
التي  االقــتــصــاد«  و»تسخني  السريع  النمو 
ــدورة كــســاد فـــي املــســتــقــبــل حينما  ــ تــهــدد بـ
تــنــفــجــر »فـــقـــاعـــة املـــــوجـــــودات«. مـــن جــانــبــه 
رفــع املــصــرف املــركــزي األوروبــــي ميزانيته 
 9.5 إلــى  لتصل  دوالر  تريليونات   4 بنحو 
تــريــلــيــونــات مــنــذ بـــدايـــة جــائــحــة كـــورونـــا 
بينما يواصل شراء سندات الديون بالدول 
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تــتــجــه الــصــني لــلــتــوســع فــي اســتــخــدام الــغــاز 
الطبيعي خالل السنوات املقبلة والتخفيض 
ــــي تــولــيــد  ــتــــدريــــجــــي لـــلـــفـــحـــم الــــحــــجــــري فـ الــ
الــكــهــربــاء الـــذي بـــات يــهــدد الــحــيــاة فــي املــدن 
ــادرة  كــثــيــفــة الـــســـكـــان. وأظـــهـــرت بــيــانــات صــ
عــن أكــبــر جــهــاز للتخطيط االقــتــصــادي في 
 اســـتـــهـــالك الـــغـــاز الــطــبــيــعــي في 

ّ
الـــصـــني، أن

ــي أول أربـــعـــة   فــ
َ
ــا ــويــ الـــصـــني ســـجـــل نـــمـــوًا قــ

أشهر من العام الجاري 2021 وسط الجهود 

الــضــعــيــفــة اقـــتـــصـــاديـــًا بــمــنــطــقــة الــــيــــورو. 
ويــحــذر االقــتــصــادي األمــيــركــي الشــمــان من 
أن املركزي األوروبـــي يخاطر عبر مواصلة 
هـــذه الــســيــاســة الــنــقــديــة بـــزيـــادة الــضــغــوط 
التضخمية في دول منطقة اليورو الغنية، 
وعلى رأسها أملانيا التي يشهد اقتصادها 
نموًا سريعًا. ويواصل البنك شراء السندات 
الــحــكــومــيــة فـــي دول بــمــنــطــقــة الــــيــــورو، من 
بينها سندات إيطاليا والبرتغال وإسبانيا 
ــلــــى ذلــــك  ــلــــق الشـــــمـــــان عــ ــان. ويــــعــ ــونــــ ــيــــ والــــ
التحفيزية  السياسة  إن هذه   

ً
قائال التوجه 

ــة ديــــــون بــمــنــطــقــة  ــأزمــ ــّدد بــ ــهــ املـــتـــواصـــلـــة تــ
اليورو شبيهة بتلك التي حدثت في بداية 
الــعــقــد املـــاضـــي وأفــلــســت بــســبــبــهــا الــعــديــد 
من الــدول وكــادت تــؤدي إلــى تفكك مشروع 

ــــوال تـــدخـــل صـــنـــدوق  ــاد األوروبـــــــــي لـ ـــحــ االتـ
املستثمر  انــتــقــد  ــأن،  ــشـ الـ ذات  وفــــي  الــنــقــد. 
ميلر،  دريكن  األميركي،  وامللياردير  الكبير 
ــاطـــي الــــفــــيــــدرالــــي الــتــي  ــيـ ــتـ ســـيـــاســـات االحـ
واصلت ضخ التريليونات في السوق دون 
التي ستترتب  السالبة  العواقب  إلى  النظر 
عــلــى الــســيــولــة الــنــقــديــة فـــي الـــســـوق. وقـــال 
ميلر في تعليقات نقلتها مجلة »فوربس« 
إن »هنالك قلقًا بني املستثمرين من مخاطر 
ــال بسبب  ــواق املــ ــ ــدوث اضـــطـــراب فـــي أسـ حــ
االرتـــفـــاع املــتــواصــل فـــي مــعــدل الــتــضــخــم«. 
منذ  تمت  الــتــي  التحفيز  عمليات  ووصـــف 
ــي بـــأنـــهـــا غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة فــي  ــاضــ ــام املــ ــعــ الــ
الـــتـــاريـــخ األمـــيـــركـــي الــقــريــب وهــــي الــكــبــرى 
 .»1945-1939« الثانية  العاملية  الحرب  منذ 

املبذولة لتحقيق التنمية الخضراء. وحسب 
الوطنية  اللجنة  وكالة »شينخوا« أوضحت 
للتنمية واإلصـــــالح فــي بــكــني، أمـــس األحـــد، 
ارتفع  الطبيعي  للغاز  الظاهر   االستهالك 

ّ
أن

أســـاس سنوي  عــلــى  املــائــة  فــي  بنسبة 16.8 
مــَكــّعــب من  مليار متر  إلــى نحو 122  ليصل 
الــغــاز فــي الــفــتــرة بــني يــنــايــر/ كــانــون الثاني 

وإبريل/ نيسان املاضيني. 
وشهد إبريل وحده استهالك إجمالي 29.37 
مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بزيادة 
13.2 فــي املــائــة على أســاس ســنــوي، بحسب 

البيانات الصادرة عن اللجنة. وتعزز الصني 
االســـتـــخـــدام الــفــعــال وواســـــع الــنــطــاق لــلــغــاز 
الــطــبــيــعــي فـــي قـــطـــاعـــات مـــن بــيــنــهــا الـــوقـــود 
ومجاالت  والنقل  الطاقة  وتوليد  الصناعي 

التدفئة املنزلية واملكاتب.
وتــنــمــو احــتــيــاجــات الــصــني لــلــغــاز الطبيعي 
بـــســـرعـــة وســـــط الـــتـــلـــوث الـــكـــبـــيـــر فــــي الــجــو 
الــــذي بــــات يــهــدد الــحــيــاة فـــي املــــدن الــكــبــرى 
ــة تــلــبــيــة  ــاولــ ــحــ ــثـــل بـــكـــني وشـــنـــغـــهـــاي، ومــ مـ
تعهداتها لقمة املناخ التي عقدت سابقًا في 
باريس. وبحسب نشرة  الفرنسية  العاصمة 
فإن  األميركية،  إنفسترز«  انستيتيوشنال   «
يمثل  الطبيعي  الــغــاز  على  الصيني  الطلب 
8% من الطلب العاملي، وأصبحت الصني في 
الــعــام 2019 الــدولــة الــكــبــرى مــن حــيــث حجم 

واردات الغاز الطبيعي لتحل محل اليابان.
ــــت الـــصـــني عـــلـــى دفـــع  ــــام 2019، دأبــ ــنـــذ عـ ومـ
الطبيعي، بما  الغاز  اإلصــالح املوجه لسوق 
في ذلك فتح سوق التنقيب عن النفط والغاز 
وتـــطـــويـــره بــطــريــقــة مــنــظــمــة، وتـــعـــزيـــز بــنــاء 
 
ً
شبكة وطنية موحدة، وإفساح املجال كامال
لـــلـــدور اإليـــجـــابـــي لــلــغــاز الــطــبــيــعــي فـــي منع 

تلوث الهواء والسيطرة عليه. 
ووفــقــًا لخطة عــمــل مــدتــهــا 3 ســنــوات بشأن 
التحكم فــي تــلــوث الــهــواء صـــدرت فــي الــعــام 
الطبيعي.  الــغــاز  حصة  الصني  رفعت   ،2018
الصيني  االســتــهــالك  أن يرتفع حجم  ويــقــّدر 
ــام بــنــحــو 320  ــعـ ــي الـ ــاز الــطــبــيــعــي فـ ــغـ ــن الـ مـ
السنوات  خــالل  تدريجيًا  مكعب  متر  مليار 
عانت  قد  الصينية  الشركات  وكانت  املقبلة. 
ــــالل الــــعــــام املــــاضــــي، نــقــصــًا فــــي شــحــنــات  خـ
الغاز املسال، وهو ما أدى إلى تنفيذ شركات 
الـــطـــاقـــة الــصــيــنــيــة الـــكـــبـــرى صــفــقــات مــبــكــرة 

خالل األشهر املاضية.

بقولهم إن مصرف االحتياط الفيدرالي تبنى 
سياسة دعــم أســواق املــال واألصــول الخطرة 
خــالل الــســنــوات األخــيــرة، وهــو يــواصــل هذه 
الــســيــاســة حــالــيــًا حــتــى مـــع ارتـــفـــاع مــعــدالت 
النمو االقتصادي إلى مستوى 6.5%. وربما 

بني  حاليًا  الجارية  الشرسة  املنافسة  تكون 
الواليات املتحدة والصني التي خرجت مبكرة 
من الجائحة وحققت معدل نمو بلغ %18.3 
خــــالل الـــربـــع األول مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، من 
الدوافع الرئيسية وراء التضحية بالتضخم 
ــــادي  ــتـــــصـ ــ ــو االقـ ــمــ ــنــ ــــي ســـبـــيـــل الــ ــــع فــ ــفـ ــ ــرتـ ــ املـ
الكبير والــســريــع فــي الــواليــات املــتــحــدة رغم 
مخاطرها. وتسعى إدارة الرئيس جو بايدن 
والتجاري  االقــتــصــادي  التمدد  تحجيم  إلــى 
األميركي في العالم خالل العام الجاري عبر 
إنشاء تحالفات مع االقتصادات الرأسمالية 

الكبرى مثل بريطانيا. 
ولــكــن اقــتــصــاديــني يــعــطــون أولــويــة ملكافحة 
ــتــــصــــادي« ويـــتـــخـــوفـــون من  »الــتــســخــني االقــ
ــره عـــلـــى االنــــتــــعــــاش األمــــيــــركــــي غــيــر  ــاطـ مـــخـ

ــود بـــنـــك االحـــتـــيـــاط  ــعــ املـــــــتـــــــوازن، حـــيـــنـــمـــا يــ
ــيـــاســـة رفـــع  ــي املـــســـتـــقـــبـــل لـــسـ ــ الــــفــــيــــدرالــــي فـ
ســعــر الـــفـــائـــدة ويــلــتــفــت ملــكــافــحــة الــتــضــخــم، 
العديد مــن األصـــول ذات  وذلــك ببساطة ألن 
العالية ربما ستواجه رحلة هروب  املخاطر 
ــك تــلــقــائــيــًا إلــى  اســتــثــمــاريــة مــنــهــا ويـــقـــود ذلـ

اضطراب في سوق املال. 
في هذا الصدد يرى املتداول السابق بمصرف 
ميريل لينش االستثماري األميركي، هار لي 
عام  ومنذ  الفيدرالي  االحتياط  أن  باسمان، 
2009 تبنى سياسة نقدية قائمة على »إجبار 
األموال على الهجرة من املالذات االستثمارية 
اآلمــنــة إلــى االســتــثــمــارات الخطرة، وذلــك في 
سبيل تــمــويــل الــنــمــو االقــتــصــادي األمــيــركــي 
الــســريــع«. ويــالحــظ أن هــذه السياسة قــادت 

تدريجيًا إلى النمو املتواصل في قيمة سوق 
املـــال األمــيــركــي الــتــي ارتــفــعــت بنهاية الــعــام 
املاضي إلى أكثر من 50 تريليون دوالر، وهو 
مــا يــعــادل أكــثــر مــن ضعفي حجم االقتصاد 
ــركــــي. وقـــــــادت ســـيـــاســـة ضــــخ األمــــــوال  ــيــ األمــ
الرخيصة في السوق التي نجحت في إنقاذ 
ــا.  ــات جـــائـــحـــة كــــورونــ ــربــ االقــــتــــصــــاد مــــن ضــ
ــادت إلــــى مــخــاطــر  ــ ــذه الــســيــاســات قـ ولـــكـــن هــ
ــات املـــتـــحـــدة، مــــن بــيــنــهــا  ــ ــــواليـ عــــديــــدة فــــي الـ
اخــتــالل الـــدخـــول وتـــوزيـــع الـــثـــروة، إذ رفعت 
من ثروات من يملكون املليارات على حساب 
البيضاء  الياقات  وذوي  العمالية  الطبقات 
التي  الــوســطــى  الطبقة  على  تقضي  وكـــادت 
تــعــد الــعــمــود الــفــقــري فـــي اســـتـــقـــرار الــنــظــام 

الديمقراطي الغربي.

مخاطر »التسخين 
االقتصادي«

الصين تتوسع في استيراد الغاز الطبيعي

)Getty/صورة تذكارية أمام مقر »وول ستريت« )ألكسي روزنفيلد

)Getty( الرئيس جو بايدن وزوجته في حديقة البيت األبيض)Getty( قطر أكبر مصّدر للغاز الطبيعي إلى الصين

)Getty( صفوف المسافرين تعود لمطارات الواليات المتحدة

الضخ المتواصل 
للتريليونات أدى 

إلى تقلبات في سعر 
صرف الدوالر

ر املــســتــثــمــر األمــــيــــركــــي الــــــذي يــمــلــك 
ّ
وحــــــــذ

هذه  مخاطر  مــن  للتحوط،  كبيرًا  صندوقًا 
السياسات، وقال إنها »تهدد استقرار سعر 
صرف الــدوالر، كما تهدد بانهيار األصول 

املالية«. 
وأشار دريكن ميلر إلى أن االقتصاد األميركي 
عاد إلى وضعه الطبيعي قبل الجائحة، وآن 
األوان أن يراجع مجلس االحتياط الفيدرالي 
سياسته النقدية. وكان سعر صرف الدوالر 
قــد شهد تقلبات حــادة خــالل الــعــام الجاري 
بــســبــب مـــخـــاوف املــســتــثــمــريــن مـــن التضخم 
الــعــائــدة على  الــذي شهده  واالرتــفــاع الكبير 
أجل 10 سنوات.  األميركية  الخزينة  سندات 
ويــفــســر مــصــرفــيــون عـــدم اهــتــمــام مخططي 
الــســيــاســات الــنــقــديــة فــي أمــيــركــا بالتضخم 

قلق استثماري من المبالغة 
في ضّخ السيولة

نيويورك ــ العربي الجديد

قال الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص، 
أمس  شرت 

ُ
ن فــوري، في مقابلة  جيوم 

ــــه  ـ
ّ
األحـــــــــد، بــصــحــيــفــة ســــويــــســــريــــة، إن

إلى  الجوي  النقل  عــودة حركة  يتوقع 
مستويات ما قبل الجائحة، الفتًا إلى 
الطيران تعتزم تخصيص   شركات 

ّ
أن

املـــســـاحـــة ذاتـــهـــا ملــقــاعــد درجـــــة رجـــال 
ــن قــبــل.  ــال كـــمـــا كـــانـــت تــفــعــل مــ ــ ــمـ ــ األعـ
النقل الجوي يمّر بأزمة رغم  ومــا زال 
تـــســـارع تـــوزيـــع الــلــقــاحــات فـــي الــــدول 
 مــكــاملــات االتــصــال 

ّ
املــتــقــدمــة. وفـــي ظـــل

ــت مــحــل االجــتــمــاعــات 
ّ
املــرئــي الــتــي حــل

 مـــن الــصــعــب الــتــكــهــن 
ّ
املـــبـــاشـــرة، فـــــإن

ــــالت األعـــمـــال  بـــمـــدى الــتــعــافــي فـــي رحـ
 فــــوري أبــلــغ صحيفة 

ّ
. لــكــن

ً
مــســتــقــبــال

 
ّ
أن السويسرية  زونــتــاغ«  آم  »إن.زد.زد 

وقال:  تغيرت.  الشركات  تفكير  طريقة 
ــــه فــي مــرحــلــة ما 

ّ
ــت الــشــركــات أن ــ »أدركـ

ســيــتــعــني لـــقـــاء عــمــالئــهــم ومـــورديـــهـــم 
مباشرة من جديد. سيكون عليهم في 
مرحلة ما الحضور الشخصي لتطوير 
وأضــاف:  املصانع«.  بناء  أو  املنتجات 
»هـــذا مــا تبلغنا بــه شــركــات الــطــيــران، 
إذ عليهم اآلن بّت كيف سيكون توزيع 
املـــقـــاعـــد بـــطـــائـــراتـــهـــم فــــي املــســتــقــبــل. 
ونــراهــم يخططون لنفس عــدد مقاعد 

درجة األعمال مثل ما قبل الجائحة«.
ه أقــر عندما سئل عن عــدد رحالت 

ّ
لكن

 
ّ
بأن  ،

ً
مستقبال يتوقعها  التي  األعــمــال 

 .
ً
الــقــطــاع قــد ال يــتــعــافــى تــعــافــيــًا كــامــال

. أمر 
ً
وتــابــع: »ربــمــا سيكون أقــل قــلــيــال

واحد واضح لي: الناس يريدون السفر 
مجددًا. ربما ليس أكثر من فترة ما قبل 

الجائحة، لكن ليس أقل على األرجح«.

واشنطن ــ العربي الجديد

أكــد الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن، أن 
إحدى األولويات ضمن أجندة جولته 
األوروبـــــيـــــة املــقــبــلــة تــكــمــن فـــي تــعــزيــز 
ــاون بــــني واشـــنـــطـــن وحــلــفــائــهــا  ــعــ ــتــ الــ
لكبح جماح الصني في مجال التجارة 
والتقنية. وحمل بايدن في مقال نشرته 
ــد،  صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بـــوســـت« األحــ
الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة املـــســـؤولـــيـــة عــن 
ممارسة »أنشطة خبيثة«، مشددًا على 
الديمقراطية  ــدول  الــ قـــدرة  »تــعــزيــز  أن 
عــلــى الــتــنــافــس وحــمــايــة شــعــوبــهــا من 
من  ستتطلب  متوقعة«  غير  تحديات 
هذه الدول االستثمار أكثر في تطوير 
»ستعرض  وأضــــاف:  التحتية.  الــبــنــى 
 
ً
الديمقراطيات الكبرى في العالم بديال

لتحديث  الصني  عــن  عالية  معايير  ذا 
الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة املـــــاديـــــة والـــرقـــمـــيـــة 
والصحية، وهو سيكون أكثر استدامة 

وداعما للتنمية الدولية«. 
التكنولوجيات  أن  مــن  بــايــدن  وحــــذر 
الــجــديــدة تــغــيــر صــــورة الــعــالــم بشكل 
جــــــــذري وتـــكـــشـــف عـــــن نــــقــــاط ضــعــف 
جديدة، ال سيما في املجال السيبراني، 
الرقابة  مثل  جديدة  تحديات  وتخلق 
االصطناعي.  الــذكــاء  بواسطة  السرية 
ــى الـــتـــأكـــد مــــن أن اســـتـــخـــدام  ــ ودعــــــا إلـ
وتطوير هذه التكنولوجيات الجديدة 
ــيـــم ديــمــقــراطــيــات  »قـ ـــ ســـيـــأتـــي وفـــقـــا لـ
املستبدين«.  »مصالح  وليس  العالم« 
ــات املـــتـــحـــدة حــلــفــاءهــا  ــواليــ وتـــحـــث الــ
ــدم  ــ ــلــــى زيـــــــــــادة االســـــتـــــثـــــمـــــارات وعــ عــ

االكتراث ملخاوف التضخم.

عودة درجة »رجال 
األعمال« في الطائرات

بايدن يحرّض على الصين

اقتصاد الناس

ينتاب كبار المستثمرين ورجاالت االقتصاد القلق من مخاطر »التسخين 
وأوروبا.  أميركا  في  األصول  بقيمة  السريع  واالرتفاع  االقتصادي«، 
تداعيات جائحة  الغربية من  األسواق  المستثمرين في  أنظار  وتتحول 
ضخ  في  المبالغة  آثار  انفجار  مخاوف  إلى  االقتصادات  على  كورونا 

السيولة بحجة محاربة تداعيات الفيروس

يتزايد ارتفاع الطلب على الوظائف في كل من أوروبا وأميركا، كما يطالب 
العمال بمرتبات أعلى في قطاع الخدمات. وقال مسح لشركة »كى بي 
تدقيق  في  المتخصصة  جي«  أم 
طلبات  إن  ــد،  األح أمــس  الحسابات، 
البريطانية  الشركات  في  التوظيف 
في  مستوياتها  أعلى  إلى  ترتفع 
»وول  صحيفة  وكــانــت  عــامــًا.   23
أن  تقرير،  في  ذكــرت،  قد  ستريت« 
القطاعات  بعض  في  العمال  أجور 
بمستوياتها  مقارنة  بسرعة  ترتفع 
الطباخين  وظائف  خاصة  السابقة، 

وعمال المقاهي. 

ارتفاع سريع بطلبات التوظيف

رؤية

أحمد ذكر اهلل

لم يكن اإلعان عن طرح جزء من أسهم الشركة املتحدة للخدمات 
اإلعامية للتداول في البورصة املصرية مفاجأة كبيرة، ال سيما 
بعد اإلخفاقات املدوية لإلعام املصري خال السنوات األخيرة، 
والتي لم يتسبب بها اإلعاميون املصريون الذين يحملون رايات 
ما 

ّ
أدائها ومهنيتها، وإن العاملية في  قنوات وصحف عربية بلغت 

تسببت بــهــا ســيــاســات الــقــمــع الــشــديــد واإلجـــهـــاز عــلــى هــوامــش 
الــنــصــيــة، حــتــى شوهت  بــالــرســائــل  التعليمات  الــحــريــة، وإرســــال 
البرامج التلفزيونية وأضحت مسارًا للتندر حتى من العاملني في 
املجال أنفسهم. بلغ انتقاد األداء اإلعامي ذروته على لسان وزير 
اإلعام املستقيل أسامة هيكل، عندما صرح عانية بأّن »األعمار 
أقل من 35 سنة، والذين يمثلون ما بني 60% و65% من املجتمع، 
بالتفكير  مطالبًا  التلفزيون«،  يشاهدون  وال  الصحف  يقرأون  ال 
في نمط حياة هذه الفئات، وتحدث عن متابعة بعضهم لوسائل 

إعام املعارضة في الخارج.
وبــعــدهــا، دخـــل الـــوزيـــر فــي حـــرب ضــاريــة مــع اإلعــامــيــني املــوالــني 
مـــرور عام  قبل  الــوزيــر  باستقالة  انتهى  الـــذي  األمـــر  وهــو  للنظام، 
التي استحدثت خصيصًا  الـــوزارة  تولي  قبوله  ونصف فقط على 
لــتــطــويــر الــعــمــل اإلعـــامـــي، وتــضــاربــت اخــتــصــاصــاتــهــا بــشــدة مع 
تــدخــات كثيرة  لــإلعــام، ولــن تفلح  األعــلــى  اختصاصات املجلس 
السابق،  املجلس  التراشق بني مكرم محمد أحمد، رئيس  في منع 
ــوزارة الجديدة. في العام 2014 أســس رجــل األعــمــال أحمد أبو  والـ
هشيمة مجموعة »إعام املصريني« بأوامر مباشرة من املخابرات، 
االستحواذ  أبــو هشيمة في  األولــى نشط  الثاث  السنوات  وخــال 
»أون  قناة  فاشترى  الخاصة،  والصحف  الفضائية  القنوات  على 
اليوم السابع، والعديد من املواقع، كما أنشأ  تي في« ON TV، ثم 

مجموعة قنوات »أون« ON للمنوعات والدراما والرياضة وغيرها.
وســرعــان مــا اســتــولــت املــخــابــرات على حصة أبــو هشيمة في 
»إعام املصريني« بعدما اشترت »إيجل كابيتال« حصته فيها 
عام 2017، واستمرت استحواذات األجهزة األمنية على وسائل 
اإلعـــام بعد ذلـــك، وكـــان آخــرهــا االســتــحــواذ على قــنــاة املحور 
في مطلع العام. وكان التنكيل هو جزاء من تجرأ على مخالفة 
األوامــر بالبيع، وكان أشهر األمثلة على ذلك إلقاء القبض على 
اليوم، في منتصف عام  صــاح ديــاب، مالك صحيفة املصري 
2020، وهي املرة الثانية التي يتم فيها إيقاف الرجل، إذ سبق أن 
ألقي القبض عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، على خلفية 
عدة اتهامات، من بينها »العدوان على املال العام«. وآنذاك، قررت 

محكمة مصرية التحفظ على أمواله.
أدت عصا الدولة الغليظة في النهاية إلى احتكار الشركة املتحدة 
أن  والعجيب  واملرئية،  واملسموعة  املقروءة  اإلعــام  لكافة وسائل 
الكثيرة والتي ال يعرف  املليارات  الفقيرة جدًا هذه  الدولة  تتحمل 
أحد عددها، في الوقت الذي يتحمل فيه الشعب الزيادات الصارخة 
الطبقات  الــدولــة يدها عن دعــم  العامة ورفــع  الخدمات  في أسعار 
الــذي تسبب في وقــوع أكثر من نصف املصريني  الفقيرة، األمــر 
للمنافسة شكا  املتعمد  واالنـــعـــدام  االحــتــكــار  الــفــقــر.  تحت خــط 
سياسة النظام الــذي لم يسمح بــأّي نسبة من هامش الحرية في 
األداء اإلعامي، األمر الذي أدى إلى النمطية واالستنساخ الرديء 
الــذي يعمل وفق األوامــر الفوقية، وكانت النتيجة الطبيعية  لــأداء 
هذا األداء الهزيل الذي لم تفلح محاوالته بلصق االتهامات بإعام 
الــخــارج فــي تحسني صــورتــه، حتى هــرب املشاهد املــصــري إلى 

املصادر العربية والدولية.
الــســؤال: مــاذا يعني طــرح جــزء مــن أسهم الشركة املتحدة في 

البورصة؟
في  مهمة  بــرامــج  عبر  محتواه  تسريب  تــم  مؤتمر صحافي  فــي 
النوايا  التصريح حول  تم  بيومني،  انعقاده  قبل  املصرية  القنوات 
الــخــاصــة بــطــرح أســهــم الــشــركــة املــتــحــدة للخدمات اإلعــامــيــة في 
البورصة خال الفترة املقبلة، وتردد أّن النسب املطروحة ستراوح 
التفسيرات  عن  وبعيدًا  الشركة.  أسهم  من  و%30  بني %20  ما 
األمر  فــإّن  الطرح،  لقرار  للسلطات  الجديدة  للتوجهات  السياسية 
لو كان جادًا لتم طرح أكثر من 51% من األسهم بما يمكن اإلدارة 
السعي  الحديث عن  أمــا  الــقــرارات،  التصرف واتخاذ  الجديدة من 
تحققت  ها 

ّ
إن الصحافي  املؤتمر  في  قيل  والتي  األربـــاح،  لتعظيم 

بواقع 256 مليون جنيه )نحو 16 مليونًا و300 ألف دوالر(، العام 
 30 )نحو  جنيه  مليون   469 بلغت  مقابل خسائر  فــي  املــاضــي، 
البعد   

ّ
كــل بعيد  ـــه 

ّ
أن املــرجــح  عــام 2017، فمن  فــي  مليون دوالر(، 

الكثيرة،  الكيانات  أحد يعرف سعر شــراء هذه  الحقيقة، فا  عن 
وال الخاسر والرابح منها، وهل يسمح بتصفية بعض أجنحتها 
الخاسرة أم ال. ببساطة، الطرح في البورصة هو نقل لأعباء املالية 
إلى طرف جديد أو مجموعة أطراف، قد تأمرهم السلطة بالشراء 
اهتمامها  جميعا  نعرف  إقليمية  ألطـــراف  أو  الخسائر،  وتحمل 
 األحوال ستبقى السيطرة والقرار بيد 

ّ
بالحالة املصرية، وفي كل

املخابرات، املالك الحقيقي ألغلبية أسهم املجموعة اإلعامية.
املتحدة،  الشركة  تأسيس  وقبل  بالفعل  املصرية  الحكومة  تمتلك 
الــقــنــوات  مــن  لــإلعــام، مجموعة ضخمة  الــحــالــي  األكــبــر  املحتكر 
والــصــحــف، وعــلــى رأســهــا الــتــلــفــزيــون املــصــري، الـــذي يخسر ما 
يقارب 8 مليارات جنيه )510 مايني دوالر( سنويًا، وكان التوجه 
الدولة  البداية هو إعطاء األهمية إلصــاح ما تملكه  الصحيح منذ 
التي  هــي  واالســتــحــواذ  السيطرة  فــي  الــنــظــام  فلسفة  لــكــّن  فعليًا. 
 الصحف 

ّ
دفعت أجهزته إلى االتجاه الخاطئ باالستحواذ على كل

والــقــنــوات واملــواقــع وليس إصــاح مــا هــو قائم بالفعل وال يحتاج 
التي أنفقت على شــراء الجديد وإعـــادة هيكلته  إلــى تــال األمـــوال 
إصاح  مفتاح  هي  الحرية  الفلسفة.  تلك  مع  يتاءم  بما  وترتيبه 
اإلعام املصري وعودته إلى دوره الريادي الذي تنازل عنه طواعية 
قناة  إنشاء  املتحدة عن  الشركة  تعلن  أن  والغريب  منافسيه،  إلى 
إخبارية جديدة في ظل امتاك مصر فعليًا لقناة النيل لأخبار، 
والتي أحدثت دويًا بمذيعيها وكوادرها الشباب الذين اختيروا على 
أسس الكفاءة، ثم انتشروا بعد إهمال القناة ليشكلوا البناء الرئيس 
 الــقــنــوات املــصــريــة والــعــربــيــة الــكــبــرى حــالــيــًا. مصر ال تحتاج 

ّ
لــكــل

كـــوادر بشرية إعامية،  إلــى  قــنــوات جــديــدة، وليست بحاجة  إلــى 
الكبرى. مصر  املحطات   

ّ
كــل فــي  والبصر  السمع  مــلء  فــكــوادرهــا 

تحتاج فقط إلى هامش من الحرية يتيح اإلبداع بعيدًا عن »رسائل 
الــســامــســونــغ«، كــمــا تــحــتــاج إلـــى إصـــاح مــؤســســاتــهــا اإلعــامــيــة 
وهذا  املــوالــون،  وليس  املخلصون  املؤسسات  يترأس  وأن  العريقة، 

هو الطريق الوحيد الصحيح لترميم سمعة اإلعام املهدرة.
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