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لبنان :إسقاط مشروع «إعدام المودعين»
الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

َّ
ّ
تتصدى املجموعات املدنية الناشطة
مرة جديدة
ّ
وامل ـس ـت ـقــلــة ف ــي ل ـب ـنــان ملـ ـح ــاوالت ت ـمــريــر ال ـقــوى
الحاكمة قــوانــن مــن شأنها أن «ت ـعـ ِـد َم» املودعني
وعنوانها األكبر اليوم مشروع قانون «الكابيتال كونترول»
َ
أنزل بصيغة جديدة مجبولة باملخالفات والتعديات.
الذي ِ
وس ـقــط م ـشــروع قــانــون «الـكــابـيـتــال كــون ـتــرول» ال ــذي يضع
الـقـيــود وال ـضــوابــط عـلــى ال ــودائ ــع أم ــس االث ـن ــن ،فــي جلسة
اللجان املشتركة ،في مجلس النواب (البرملان) بالصيغة التي
أعدها فريق حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ،والتي تختلف
واإلدارة
املال واملوازنة
عن تلك التي وضعتها كل من لجنتي ّ
ّ
والعدل ،وذلك بعد الحملة الكبيرة التي شنت بوجهه وحذرت
مــن تداعياته الخطيرة على املــودعــن واصـفــة إيــاه باملقترح
ّ
الدستوري.
املدمر والظالم وغير
ّ
وأكــدت رابطة املودعني أنها «نجحت واملجموعات الشريكة
وال ـصــدي ـقــة بــالـضـغــط إلس ـق ــاط م ـش ــروع ق ــان ــون الـكــابـيـتــال
كونترول املسخ» .ولفت مصدر في رابطة املودعني لـ«العربي
الجديد» إلى ّأن «التحرك الذي ُد َ
عي إليه اليوم الثالثاء أمام
قصر األونيسكو (مقر مؤقت لعقد جلسات البرملان) في حال

إدراج املشروع على جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي
ّ
مــن املـقــرر أن تنعقد غ ـد ًّا (ال ـيــوم) عــلــق بـعــد إسـقــاطــه الـيــوم»
مشددًا في املقابل على أننا «سنبقى على جهوزية للمواجهة،
فسقوطه اليوم ال يعني غياب التوجه األساس لدى املنظومة
السياسية التي قد ّ
تمرر قانونا على قياسها ،واملصارف في
أية لحظة تستغل حدثا معينا يشغل الناس ،من هنا عملنا
ّ
املودعني».
وجهدنا مستمر حتى إقرار قانون يحمي ّ
وكانت الرابطة شددت في بيان على أننا «كنا أول من نادى
ب ـض ــرورة إقـ ــرار خـطــة مــالـيــة إصــاح ـيــة شـفــافــة ت ـتــرافــق مع
قانون كابيتال كنترول ليوقف النزف واالستنسابية ،ويحرر
الـتـعــامــات املصرفية مــن قبضة املـصــرف املــركــزي وتعاميم
حاكمه املزاجية وهــو الرجل الــذي يتم مقاضاته في الداخل
وال ـخ ــارج ويـضــع الـتـعــافــي املــالــي واالق ـت ـصــادي عـلــى سكته
الصحيحة ،أما أن يصدر قانون كابيتال كنترول يتيم منحاز
للمصارف في غياب خطة إنقاذية فذلك من قبيل الهلوسة
القانونية املرفوضة».
ويـلـفــت عـضــو «املــرصــد الشعبي ملـحــاربــة الـفـســاد» املحامي
ّ
جــاد طعمة ،فــي حديثه مــع «الـعــربــي الـجــديــد» إلــى أن «هــذا
امل ـشــروع فيه مخالفات عــدة دسـتــوريــة وللمواثيق الدولية
واالتفاقات امللزمة للبنان وللقوانني املحلية ،وفيه انقضاض

على صالحيات السلطة القضائية املستقلة ،فهو يعطي ما
ّ
يشبه براءة ذمة للقطاع املصرفي على كل التصرفات السابقة
وت ـم ـكــن امل ـس ــؤول ــن م ــن اإلفـ ـ ــات م ــن ال ـع ـق ــاب وم ـشــروع ـيــة
إلجــراءات املصارف التي سبق أن قامت بها وهــذا ّ
بحد ذاته
فضيحة».
وأعلن رئيس لجنة املــال واملوازنة النيابية ،إبراهيم كنعان،
ّ
ّ
استجد من خارج السياق
أن «قانون الكابيتال كونترول الذي
النيابي والنظامي ،وال ــذي كــاد أن يكرس االستنسابية من
جــديــد عـلــى حـســاب حـقــوق املــودعــن لــم ي ـمـ ّـر» .وق ــال كنعان
بعد جلسة الـلـجــان النيابية املشتركة أمــس االث ـنــن« :نحن
مــع الكابيتال كــونـتــرول أمــس قبل الـيــوم لكن على أن يكون
ّ
م ــن ضـمــن أرقـ ــام واض ـح ــة» م ــؤك ـدًا أن «ع ـلــى م ـصــرف لبنان
والحكومة أن يلتزما بإحالتها (األرقام) على املجلس النيابي
ضمن خطة واضحة».
ّ
وأكــد النائب ميشال ضاهر لـ»العربي الجديد» أن «املشروع
سقط نهائيًا ولــن يـطــرح فــي جلسة مجلس ال ـنــواب املـقــررة
(ال ـي ــوم) ال ـثــاثــاء ،وسـبــق أن قـلــت إن ــه بصيغته املستحدثة
يصبح بمثابة قانون عفو عام مالي للمصارف والدولة من
التزاماتهم املــالـيــة ،بينما نحن نــريــد وضــع ضــوابــط بشكل
استثنائي للحفاظ على أموال املودعني ال إعدامهم».

تجارة كوريا
الجنوبية نحو
مستويات
قياسية
قـ ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس كـ ـ ــوريـ ـ ــا
ال ـج ـنــوب ـيــة ،مـ ــون جـيــه-
ّ
إن ،أمـ ـ ــس االث ـ ـن ـ ــن ،إن
م ــن امل ـت ــوق ــع أن تـسـجــل
تجارة كوريا الجنوبية
أعـلــى مستوى لها على
اإلطـ ـ ــاق ل ـت ـت ـجــاوز 1.2
تـ ــري ـ ـل ـ ـيـ ــون دوالر هـ ــذا
الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام ،عـ ـ ـل ـ ــى خ ـل ـف ـي ــة
الـ ـص ــادرات ال ـق ــوي ــة ،في
ّ
إشــارة إلى أن االنتعاش
االق ـت ـص ــادي ك ــان أس ــرع
مـمــا كــان مـتــوقـعــا .وقــال
ّ
مــون إن اقـتـصــاد كوريا
الـجـنــوبـيــة ك ــان األس ــرع
ب ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة دول
الـ ـعـ ـش ــري ــن ف ـ ــي إظـ ـه ــار
ع ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ـع ـ ــاف ـ ــي.
وح ـ ـسـ ــب وك ـ ــال ـ ــة أنـ ـب ــاء
كـ ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــة
(ي ـ ــون ـ ـه ـ ــاب) ،أك ـ ــد م ــون
ف ــي اح ـت ـف ــال بـمـنــاسـبــة
يـ ـ ــوم ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة ال ـث ــام ــن
ّ
وال ـ ـخ ـ ـم ـ ـسـ ــن أن «مـ ــن
املـ ـ ـت ـ ــوق ـ ــع أن تـ ـتـ ـج ــاوز
ال ـ ـصـ ــادرات  630مـلـيــار
دوالر ،وي ـت ـجــاوز حجم
ال ـت ـج ــارة  1.2تــريـلـيــون
دوالر» .وفـ ـ ــي األشـ ـه ــر
األح ـ ـ ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـش ـ ــر األولـ ـ ـ ـ ــى
مـ ــن هـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام ،بـلـغــت
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرات ال ـتــراك ـم ـيــة
لكوريا الجنوبية 583.8
مليار دوالر.
(فرانس برس)

لقطات

عمان تفتتح مشروعًا إلنتاج النفط والغاز
سلطنة ُ
افتتحت سلطنة عمان ،أمس اإلثنين ،أحد أكبر مشاريع
«شركة تنمية نفط عمان» المعروف باسم «جبال-خف»،
إلنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي .وأوردت وكالة األنباء
العمانيةّ ،
أن المشروع تم افتتاحه أمس ،وأنّه سينتج 20
ألف برميل من النفط الخام يوميًا ،إلى جانب  5ماليين
قدم مكعبة من الغاز الطبيعي .وتعمل السلطنة
على تطوير الصناعة النفطية ضمن أهداف خطتها
االقتصادية  ،2040الهادفة إلى تطوير إنتاج الطاقة
التقليدية وتعزيز مشاريع البتروكيميائيات إلى جانب
تحفيز االقتصاد غير النفطي .وبحسب بيانات رسمية،
ارتفع إنتاج السلطنة من النفط إلى  960ألف برميل يوميًا
خالل فترة الشهور العشرة األولى من العام الجاري
( ،)2021مقابل  955مليون برميل يوميًا بالفترة المقارنة.

تركيا تصادق على  1511شهادة منتج محلي
صادق اتحاد الغرف والبورصات التركي ،على 1511
شهادة منتج محلي ،خالل نوفمبر /تشرين الثاني الماضي.
عدد شهادات المنتج المحلي المصادقة من قبل االتحاد
في نوفمبر الفائت ،حقق نموًا بنسبة  ،%38.5مقارنة
بالشهر ذاته من العام الماضي .وبموجب القانون ،تصدر
وزارة الصناعة والتكنولوجيا ،شهادة المنتج المحلي،
ويصادق عليها اتحاد الغرف والبورصات .وعلى صعيد
المجاالت التي حصلت على شهادة المنتج المحلي ،تركز
 1114منها في مجال التكنولوجيا المتوسطة والفائقة،
فيما توزع  363شهادة في مجاالت التكنولوجيا المتدنية
والمتوسطة .كما بلغ إجمالي شهادات المنتج المحلي
المصادق عليها خالل األشهر الـ  11األولى من العام
الحالي 15 ،ألفًا و 39شهادة.

العراق يوقع عقدًا مع «وذرفورد الدولية»
وقعت شركة الحفر العراقية ،أول من أمس ،عقدًا مع
شركة «وذرفورد» الدولية (مقرها سويسرا ،وهي من
أكبر شركات خدمات النفط والغاز الطبيعي) للتعاون
في مجال خدمات حفر اآلبار النفطية .وقال باسم ناصر،
مدير عام شركة الحفر العراقية (حكومية) ،في بيان،
ّ
إن الشركة «وقعت عقد مشاركة مع شركة وذرفورد
الدولية للتعاون في مجال خدمات الحفر واالستصالح
وإدخال األنظمة الحديثة والمتطورة» .وأوضح ناصر
ّ
أن «توقيع العقد يسهم في االرتقاء بمستوى أداء
الشركة من خالل إدخال أنظمة وبرامج عمل حديثة
ومتقدمة ،وزيادة في فرص الحصول على مشاريع
مع توفير الخدمات المصاحبة» .ولم يذكر المسؤول
تفاصيل أكثر حول قيمة العقد أو مدته.

قيس سعيد يبيع
الوهم للشباب
مصطفى عبد السالم

الرئيس التونسي قيس ّ
سعيد،
شأنه شأن كل املستبدين،
يبيعون دومًا الوهم لشعوبهم،
يتحدثون عن حياة فارهة ورغد
العيش ومستقبل واعد وفرص
عمل ضخمة وخدمات متطورة
واقتصاد قوي وال ترجمة لتلك
على األرض .كما يتحدثون عن
عدالة اجتماعية وحياة ميسرة
ومؤشرات عالية ومعدالت نمو
غير موجودة إال في مخيلة هؤالء
وبعيدة تماما عن الواقع الذي
يروج له اإلعالم والنظام معًا .عقب
انقالبه على الدستور واملؤسسات
املنتخبة في يوليو /تموز ،خرج
سعيد واعدًا التونسيني بحل
األزمات االقتصادية التي يعانون
منها ،ومنها ضعف الدخول
وارتفاع أسعار السلع وضعف
فرص العمل وتفاقم أزمة البطالة
وارتفاع معدل الفقر وزيادة الدين.
لكن يوما بعد يوم يكتشف الشعب
أن تلك الوعود ما هي إال أضغاث
أحالم سعى ّ
سعيد من خاللها
إلى خداع قطاع منه وامتصاص
غضبه من اإلجراءات االستثنائية
التي قام بها ،وأن أموال الخليج التي
تحدث عن قرب وصولها عدة مرات
لم تصل بعد ،وأن النظام الحاكم
فشل حتى اآلن في إقناع صندوق
النقد بمنح تونس قرضًا بقيمة 4
مليارات دوالر.
آخر أوهام قيس ّ
سعيد أنه يحاول
بيع الوهم للشباب وتخديرهم
ووعدهم بتوفير فرص عمل.
وقد وعد العاطلني من العمل من
خريجي الجامعات بتأسيس
شركات أهلية جديدة تكون
ّبوابتهم إلى سوق الشغل .لكن
من أين سيتم تمويل تأسيس هذه
الشركات وما كلفتها وعائدها
املتوقع ،وما القطاعات التي ستعمل
فيها ،وعدد األيدي العاملة التي
تحتاجها ،وهل تم إعداد دراسات
تحدد ربحية هذه الشركات
ومدى حاجة السوق واملجتمع
ملنتجاتها ،وما فرصها في تصدير
منتجاتها؟ ال إجابات من الرئيس
التونسي سوى إجابة واحدة هي
أنه سيتم تمويل تأسيس هذه
الشركات من خالل استعادة أموال
الشعب املنهوبة واألموال التي
ستجمعها الحكومة من عمليات
مكافحة الفساد والتصالح مع
رجال األعمال الفاسدين.
بل إن ّ
سعيد أضفى نوعا من
الكوميديا على الشركات املقترحة
حينما قال إنه ينوي ،عبر مشروعه
الجديد ،نقل السلطة املالية والثروة
من الفاسدين ،عبر مشروع الصلح
الجزائي ،إلى الشعب من خالل
الشركات األهلية.
أفكار سعيد االقتصادية بشأن
حل أزمة البطالة بدائية وغير
موجودة في أي دولة من دول
العالم ،بل ال ترقى إلى مستوى
النقاش من الناحية االقتصادية
واملالية ،وقد تثير احتقان الشباب
العاطلني من العمل الذي يرون
سلطة تتالعب بهم وبمستقبلهم.
هناك بطالة متفاقمة بني الشباب
التونسي بلغت  %18.4وفق األرقام
الرسمية ،لكنها ضعف النسبة
واقعيًا .بطالة ال تجد حال في األفق
ولن تجدي معها وعود سعيد.

مصر :جهة سيادية تساهم بإنشاء آالف محطات شحن السيارات
القاهرة ـ العربي الجديد

اسـتـمــرارًا لسيطرة الجهات السيادية املصرية على
االقتصاد ،كشف وزيــر قطاع األعمال املصري هشام
ت ــوف ـي ــق ع ــن ت ــأس ـي ــس ش ــرك ــة ب ــال ـت ـع ــاون م ــع إح ــدى
ال ـج ـه ــات ال ـس ـي ــادي ــة إلنـ ـش ــاء  3آالف م ـح ـطــة شـحــن
كهربائي في  3محافظات ،كمرحلة أولــى من الخطة
املـسـتـهــدفــة لتنفيذ  42أل ــف مـحـطــة فــي مـصــر خــال
الـفـتــرة املقبلة ،ضمن خطة الــدولــة لتوطني صناعة
الـسـيــارات الكهربائية .وقــال توفيق ،خــال افتتاحه
مــؤتـمــر ال ــرؤس ــاء الـتـنـفـيــذيــن ال ـســابــع ال ــذي نظمته

ّ
ش ــركــة «امل ـ ــال ج ــي ت ــي إم» أول م ــن أمـ ــس ،إن هيكل
ّ
الـشــركــة الـجــديــدة م ــوزع بــواقــع  %10لـشــركــة النصر
للسيارات و %90للجهة السيادية املشاركة دون أن
ّ
يحدد اسمها .وأشار إلى أن «هناك تعاونًا مع وزارة
الكهرباء بهذا الشأن ،وتحديد السعر من قبل مجلس
الوزراء وهو سعر مناسب ومنافس».
وحدد مجلس الوزراء املصري أسعار توريد الكهرباء
ملحطات الشحن الـتـجــاري لـلـسـيــارات  22كيلوواتًا،
وامل ـح ـطــات ال ـتــي تــدفــع مـقــابــل اس ـت ـخــدام ،ومـحـطــات
التيار املتردد املستمر  50كيلوواتًا ،عند  121قرشًا
(الجنيه  100قرش) للكيلووات .وفي ما يخص سعر

شحن السيارات الكهربائية للمستهلك في محطات
الشحن الـتـجــاري للسيارات  22كيلوواتًا ،فسيكون
 169قرشًا للكيلووات للمستهلك ،أمــا فــي املحطات
الـتــي تــدفــع مقابل اسـتـخــدام  121قــرشــا للكيلووات،
فسيكون سعر شحن السيارات للمستهلك  189قرشًا
لـكــل ك ـي ـلــووات ،وأخ ـي ـرًا فــي مـحـطــات الـتـيــار امل ـتــردد
املستمر  50كـيـلــوواتــا ،سيبلغ سعر شحن السيارة
ال ـك ـهــربــائ ـيــة  375ق ــرش ــا ل ـكــل ك ـي ـل ــووات للمستهلك
(الـ ـ ــدوالر =  15.7جـنـيـهــا) .ف ــي ال ـس ـيــاق ذاتـ ــه ،كشف
ال ــوزي ــر امل ـص ــري ع ــن أن ــه سـيـتــم خ ــال ش ـهــر تــوقـيــع
العقود الجديدة مع إحدى الشركات الصينية املنتجة
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للسيارات الكهربائية ،وذلــك بعد فشل الـشــراكــة مع
شركة «دونغفينغ» الصينية.
ّ
وك ــان املـلـيــارديــر امل ـصــري نجيب ســاويــرس قــد شــن
ه ـج ــوم ــا ح ـ ـ ــادًا ع ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة املـ ـص ــري ــة وأجـ ـه ــزة
ً ّ
الــدولــة ،أخيرًا ،قائال إن الدولة يجب أن تكون «جهة
تـنـظـيـمـيــة ول ـي ـســت م ــال ـك ــة» ل ـل ـن ـشــاط االق ـت ـص ــادي،
ّ
معتبرًا أن املنافسة بني القطاعني الحكومي والخاص
«غير عــادلــة منذ الـبــدايــة» .وأوض ــح ،فــي تصريحات
ّ
صحافية سابقة ،أن «الشركات اململوكة للحكومة أو
التابعة للجيش ال تدفع ضرائب أو جمارك» ،مشيرًا
ّ
إلى أن «املنافسة منذ البداية غير عادلة».
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اقتصاد
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مال وسياسة

جردة حساب لـ«المكتسبات االقتصادية» في السودان
يخشى كثيرون في
السودان من توجهات
رئيس الوزراء عبد اهلل
حمدوك بالعودة إلى
النهج االقتصادي السابق
الذي حقق مكاسب
للبالد ،وفق تعبيره
الخرطوم ـ هالة حمزة

ل ـ ــم يـ ـشـ ـع ــر الـ ـ ـس ـ ــودانـ ـ ـي ـ ــون ب ـ ـ ّ
ـأي
تـحـســن فــي أوضــاع ـهــم املعيشية
بـعــد م ــرور أســابـيــع عـلــى االتـفــاق
ال ــذي ع ــاد عـلــى أث ــره عـبــد ال ـلــه ح ـمــدوك إلــى
منصب رئيس ال ــوزراء ،وســط تحذيرات في
األوس ـ ـ ــاط االق ـت ـص ــادي ــة م ــن ت ـفــاقــم األزم ـ ــات
التي يعاني منها املواطنون وخاصة في ظل
إعــان حـمــدوك االسـتـمــرار على نفس النهج
االق ـت ـصــادي ال ـســابــق .وك ــان رئ ـيــس الـ ــوزراء
السوداني ّبرر عودته للحكومة عبر االتفاق
ال ـس ـي ــاس ــي م ــع ق ــائ ــد ال ـج ـي ــش ع ـب ــد ال ـف ـتــاح
البرهان ،بالحفاظ على املكاسب االقتصادية
التي تحققت أخيرًا في السودان.
تـعـبـيــر أثـ ــار غ ـضــب ج ــزء كـبـيــر م ــن ال ـشــارع
الـ ــرافـ ــض ل ــاتـ ـف ــاق بـ ــن ح ـ ـمـ ــدوك وبـ ــرهـ ــان،
ك ـمــا نـ ــدد م ـخ ـت ـصــون ب ــال ـش ــأن االق ـت ـص ــادي
بالتجربة التي وصفوها بالفاشلة في إدارة
امللف االقتصادي واإلجــراءات القاسية التي
نفذتها حكومة حـمــدوك السابقة والـتــي ما
زال الشارع السوداني يعاني من آثارها.

تدهور األوضاع املعيشية للسودانيني .وفي
هــذا السياق ،قــال عضو اللجنة االقتصادية
لـ ـق ــوى الـ ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـي ــر ،ص ــدق ــي ك ـب ـلــو،
لـ«العربي الجديد» إن الطريقة التي اتبعها
حمدوك لتوحيد سعر الصرف غير سليمة
وكان املطلوب اتباع إجراءات تعظم من دور
ّ
ً
االقتصاد الـســودانــي أوال ،إذ يبدأ الـحــل من
ال ــداخ ــل ول ـي ــس ب ــإم ــاءات وتــوج ـي ـهــات من
ّ
ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي .وأض ـ ــاف كـبـلــو أن
اللجنة االقتصادية لقوى الحرية والتغيير
اع ـتــرضــت عـلــى تـنـفـيــذ تــوجـيـهــات صـ ّنــدوق
النقد بشكل كامل رغم ادعاء حمدوك بأنه من
وضــع هــذه الحلول وليس الـصـنــدوق ،الفتا
ألث ــر ذل ــك ال ـســالــب ع ـلــى مـجـمــل الـسـيــاســات
االقـتـصــاديــة بــالـســودان وتسببه فــي ارتـفــاع
كبير في الدوالر إلى نحو  500جنيه.
المواطن يدفع الثمن

وق ــال أس ـتــاذ االقـتـصــاد بجامعة الـخــرطــوم،
إبــراه ـيــم أحـمــد أونـ ــور ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد»
إنــه رغــم تحقيق اسـتـقــرار فــي سعر الصرف
وتـ ـع ــوي ــم ال ـع ـم ـل ــة ال ــوط ـن ـي ــة (الـ ـجـ ـنـ ـي ــه) ،إال
أن الـ ـحـ ـك ــوم ــة ل ـ ــم ت ـت ـم ـك ــن م ـ ــن ال ـس ـي ـط ــرة

ع ـل ــى انـ ـف ــات األس ـ ـعـ ــار ف ــي الـ ـس ــوق والـ ــذي
ظ ــل امل ــواط ــن الـ ـس ــودان ــي ي ــدف ــع ث ـم ـنــه طيلة
الـ ـفـ ـت ــرة امل ــاضـ ـي ــة .وحـ ـس ــب أنـ ـ ـ ــور ،تـفــاقـمــت
األزم ـ ــات املـعـيـشـيــة بـشـكــل كـبـيــر خــاصــة مع
تنفيذ سـيــاســات التقشف وانـتـشــار ظــاهــرة
السمسرة واالحتكار واملضاربات في السلع
ذات االرتباط الرئيسي بحياة املواطن ،وقد
ك ــان هـنــاك قـصــور واض ــح فــي مـعــالـجــة هــذه
اإلشـكــاالت والتي حــدت من تلمس الجوانب
اإليجابية لسياسات سعر الصرف الجديدة
التي طبقتها الحكومة.
وسـجــل مـعــدل التضخم فــي ال ـس ــودان خــال
ش ـه ــر س ـب ـت ـم ـب ــر/أي ـل ــول امل ـ ــاض ـ ــي365.82 ،
ب ــامل ــائ ــة ،مـ ـق ــارن ــة مـ ــع  387.56ب ــامل ــائ ــة فــي

المواطنون يدفعون
الثمن األكبر وسط تدهور
األوضاع المعيشية

شـهــر أغـسـطــس /آب املــاضــي ،بـتــراجــع قــدره
 21.74ن ـق ـط ــة .وكـ ــانـ ــت ال ـ ـبـ ــاد قـ ــد سـجـلــت
ف ــي ش ـهــر ي ــون ـي ــو/ح ــزي ــران امل ــاض ــي واح ــدة
م ــن أع ـل ــى ن ـســب ال ـت ـض ـخــم ف ــي ال ـع ــال ــم عند
 442.78باملائة .يأتي ذلك بعد تنفيذ الدولة
إلجـ ـ ـ ــراءات اق ـت ـصــاديــة طـبـقــت فـيـهــا وصـفــة
صندوق النقد الدولي والبنك لدولي ،برفع
الدعم كليًا عن املشتقات البترولية ،وجزئيًا
عن بعض السلع والخدمات ،إضافة لتحرير
ّ
س ـعــر ال ـج ـن ـيــه الـ ـس ــودان ــي .وق ـ ــال أونـ ـ ــور إن
الـصــراع السياسي األخـيــر ،تسبب كذلك في
إعــاقــة تتفيد الـسـيــاســات االقـتـصــاديــة التي
بــدأتـهــا الـحـكــومــة ،وتــوقــع إن ي ــؤدي االتـفــاق
األخ ـي ــر لتحقيق اس ـت ـقــرار يـنـعـكــس إيـجــابــا
على االقتصاد .ودعا إلى أهمية التركيز في
الفترة املقبلة على تحسني اإلطار التشريعي
والــرقــابــي على األس ــواق ومــؤسـســات الدولة
وتطبيق الـقــوانــن واإلجـ ــراءات االقتصادية
اإليـجــابـيــة حـتــى يـشـعــر امل ــواط ــن بــآثــار رفــع
الدعم واستقرار سعر الصرف بشكل أوضح.
إهمال الملفات الداخلية

ي ــرى املـحـلــل األكــادي ـمــي بجامعة املغتربني،

ّ
محمد الناير ،أن الحكومة االنتقالية ركزت
خالل العامني املاضيني أكثر على إحراز تقدم
في امللفات االقتصادية مع املجتمع الدولي،
بينما لم تقدم شيئًا على الصعيد الداخلي
خــاف استقرار سعر الصرف والــذي لم يتم
وزيادة الصادرات
نتيجة استدامة باإلنتاج
ّ
والـ ـ ــواردات وتـصــديــر الــذهــب وإن ـمــا تــم عبر
زي ــادة الـ ــدوالر الـجـمــركــي وال ــذي تسبب في
إحـجــام كبير عــن االسـتـيــراد .يضيف الناير
ّ
لـ«العربي الجديد» أن سياسات الحكومة أدت
إلى تضييق معيشة املواطنني جراء االنفالت
في األسعار وانخفاض العملة الوطنية ،ولم
تنفذ ّ
أي مشروع تنموي .يتابع« :يأتي ذلك
رغم التزام الحكومة بتنفيذ روشتة صندوق
ال ـن ـق ــد الـ ــدولـ ــي اإلص ــاحـ ـي ــة ب ـن ـس ـبــة ت ـفــوق
ال ـ ــّ %90إل ّأن ال ـبــاد لــم تحصد مــن ذل ــك ّ
أي
نتائج مرضية سواء على مستوى االقتصاد
أو تخفيف األزمات املعيشية».
عودة للمجتمع الدولي

العديدة لحكومة حمدوك
ور ّغــم اإلخفاقات ّ
فإن هناك من يرى أنها حققت نجاحات في
بعض املـلـفــات ومنها كسر الـعــزلــة الدولية

تواصل األزمات االقتصادية

وعـقــب عــودتــه إل ــى رئــاســة مجلس الـ ــوزراء،
أعلن حمدوك أن موازنة  2022ستمضي في
نهج اإلصالح االقتصادي وفتح االستثمار،
وسـ ـ ــط تـ ـعـ ـقـ ـي ــدات س ـي ــاس ـي ــة واقـ ـتـ ـص ــادي ــة
ت ـمــر ب ـهــا الـ ـب ــاد .وح ـس ــب م ــراق ـب ــن ،دفـعــت
االضـ ـط ــراب ــات الـسـيــاسـيــة واألم ـن ـي ــة ال ـبــاد
إل ــى ت ــأزي ــم األوض ـ ــاع االج ـت ـمــاع ـيــة ،وتـفــاقــم
املشاكل املعيشية في ظل االرتفاع الحاد في
أسـعــار السلع والـخــدمــات واسـتـمــرار أزمــات
نقص الوقود والخبز واألدوية .ويدفع فقراء
الـســودان الثمن األفــدح لالضطرابات ،إذ تم
تجميد املساعدات ملاليني املواطنني بسبب
ان ـقــاب  25أكـتــوبــر/تـشــريــن األول املــاضــي،
ف ــي وقـ ــت اشـ ـت ــدت وط ـ ــأة الـ ـغ ــاء واألزمـ ـ ــات
امل ـع ـي ـش ـيــة .وت ـس ـبــب تـعـلـيــق أن ـش ـطــة الـبـنــك
ال ــدول ــي ف ــي أع ـق ــاب االن ـق ــاب عـلــى السلطة
املــدنـيــة ،فــي تجميد فــوري لتمويل برنامج
دعم األسر السودانية (ثمرات).
وتتضارب اإلحصائيات الحكومية والدولية
حول نسبة الفقر في السودان ،فبينما تقول
ّ
تـقــاريــر األم ــم املـتـحــدة إن  %46.5مــن سكان
الدولة يعيشون دون خط الفقر ،تقول دراسة
ّ
حكومية أجريت عــام  2017إن الفقر تراجع
إلى .%36.1
ومــا يفاقم أزم ــات االقـتـصــاد الـســودانــي هو
توقف املساعدات الدولية وعــدم االستمرار
في برنامج إعفاء الديون ،إذ أعلنت أميركا
ّ
أن االن ـقــاب يـعــرقــل مـســاعــدات تـقــدر بنحو
 700م ـل ـيــون دوالر ،ومـ ــا زال ـ ــت امل ـس ــاع ــدات
متوقفة حتى بعد التوصل إلى اتفاق عودة
حمدوك لرئاسة الحكومة .كما أكــدت وزارة
ّ
الـخــارجـيــة الـفــرنـسـيــة ،فــي ب ـيــان ســابــق ،أن
االض ـطــرابــات فــي ال ـس ــودان أث ــارت الشكوك
حول إمكانية إقدام باريس على إلغاء ديون
بقيمة خمسة مليارات دوالر مستحقة على
ال ـخ ــرط ــوم .وت ـعــد فــرن ـســا ،ثــانــي أك ـبــر دول ــة
دائنة للسودان.

رضوخ لضغوط صندوق النقد

ومن أبرز النتائج التي ترتبت على سياسات
حكومة حمدوك ،الرضوخ لضغوط صندوق
النقد الــدولــي وتعويم الجنيه الــذي تهاوى
رسميًا وفي السوق السوداء ،ما فاقم من غالء
أسعار السلع والوقود والخدمات وأدى إلى

 %30يحتاجون
مساعدات
حذر مكتب األمم المتحدة للشؤون
اإلنسانية (أوتشا) من أن  14.3مليون
ســودانــي يمثلون حــوالــي  %30من
سكان البالد سيحتاجون لمساعدات
غذائية خالل عام  ،2022بزيادة 800
ألف عن العام الحالي .وأوضح مكتب
الشؤون اإلنسانية في تصريح تلقته
وكالة فرانس برس ،أن «شركاء العمل
اإلنساني قدروا عدد الذين يحتاجون
إلــى مــســاعــدات غذائية خــال عام
 2022بحوالي  14.3مليون شخص من
أصل  47.9مليون نسمة .وأضاف أن
هذا العدد يمثل زيــادة بمقدار 800
ألف نسمة عن العام .2021

اإلجراءات الحكومية فاقمت أعباء السودانيين االقتصادية (أشرف شاذلي/فرانس برس)

تجارة

عبد اهلل البشير

ي ـمـ ّـر س ــوق ال ـس ـي ــارات ف ــي امل ـنــاطــق امل ـحــررة
شـ ـم ــال سـ ــوريـ ــة بـ ـح ــال ــة مـ ــن الـ ـ ــركـ ـ ــود ،رغ ــم
ان ـخ ـف ــاض األسـ ـع ــار ،الـ ــذي ق ــد يـشـجــع على
عــودة الحركة للسوق وإحـيــاء عملية البيع،
وس ــط ع ــزوف عــن ال ـش ــراء ،بـسـبــب األوض ــاع
االق ـت ـصــاديــة لـلـسـكــان فــي املـنـطـقــة املرتبطة
بـتـقـلـبــات سـعــر ص ــرف الـلـيــرة الـتــركـيــة أمــام
الدوالر األميركي.
وفي هذا اإلطار ،أوضح تاجر ومالك معرض

الملياردير األميركي راي داليو ()Getty

راي داليو
واشنطن ـ العربي الجديد

رغم أن راي داليو ،أكد في سلسلة من التغريدات على
حسابه الرسمي على تويتر ،أن التعليقات التي أدلى
بـهــا ح ــول قـضــايــا ُح ـقــوق اإلن ـس ــان ف ــي ال ـصــن خــال
مقابلة تليفزيونية أســيء فهمها ،لكنه تعرض ملزيد
من االنتقادات أخرها من السيناتور الجمهوري ميت
روم ـن ــي .ودال ـي ــو م ـل ـيــارديــر أم ـيــركــي وم ــؤس ــس أكـبــر
صندوق تحوط في العالم «بريدج ووتر أسوشيتس»
 ،Bridgewater Associatesوك ــان ق ــد شـبــه ف ــي لقائه
مــع شـبـكــة «س ــي إن بــي س ــي» ،ت ـحــرك ال ـصــن إلبـعــاد
امل ــواط ـن ــن ال ـع ــادي ــن ع ــن أع ــن ال ـج ـم ـهــور ب ـ ـ «ال ــوال ــد
الـصــارم» .وســأل املذيع داليو عن كيفية التوفيق بني
االس ـت ـث ـمــار ف ــي ال ــدول ــة ع ـنــدمــا ي ـكــون لــدي ـهــا قـضــايــا
تتعلق بـحـقــوق اإلن ـس ــان واخـتـفــى بـعــض مواطنيها
ً
مؤخرا .وقال« :كبلد من أعلى
البارزين عن الرأي العام
إلــى أسفل ،ما يفعلونه  -إنــه نــوع من الــوالــد الصارم.
إنهم يتصرفون كأب صارم ،ويخوضون ذلك .هذا هو
نهجهم .لدينا نهجنا ».وع ــزا بعض املنتقدين ألراء
دال ـيــو ان ـح ـيــازه ل ـت ـجــاوزات الـصــن فــي مـجــال حقوق
اإلنسان بموقفه املسبق من اقتصادها حيث إنه دائم
الحديث عن فرص االستثمار واالحتفاظ بأمواله في
الـصــن كـجــزء مهم مــن محفظته ،إلــى جــانــب حـيــازات
األصول األميركية .كما أن داليو يحافظ على مصالحه
في الصني ،حيث تجاوزت شركته العديد من مديري
ال ـص ـنــاديــق ال ـخــاصــة ه ـن ــاك ،لـتـبـلــغ قـيـمـتـهــا ن ـحــو 8
مليارات يوان ( 1.25مليار دوالر تقريبا).
ووف ـقــا لـتـقــريــر «س ــي ان بــي س ــي» نـقــا عــن صحيفة
سـيـكـيــوريـتـيــز تــايـ ًمــز الـصـيـنـيــة الـشـهــر امل ــاض ــي ،فــإن
ً
ً
جديدا من خــال شركة
صينيا
داليو أطلق صندوقا
محلية ،حيث يستهدف جمع أكثر من  3مليارات يوان
( 468.8مليون دوالر) .وفي عام  ،2018أطلقت الشركة
اململوكة بالكامل لشركته ومقرها شنغهاي ،أول منتج
محلي للمستثمرين في البر الصيني .وبعيدا عن أراء
دالـيــو والضجة التي أثـيــرت حولها ،فــإن للملياردير
األم ـيــركــي تــاريـخــا كـبـيــرا فــي مـجــالــه جـعـلــه فــي بــؤرة
االهتمام ليس فقط بسبب حجم ثروته ،بل لتاريخه
فضال عن أرائه التي ينشرها بشكل مستمر كنصائح

ومبادئ في مجاله .بدأ داليو استثماراته منذ أن كان
في الثانية عشرة من عمره ،أي عام  1960تقريبا عندما
اشـتــرى أسهما فــي شركة طـيــران نــورث إيست بنحو
 300دوالر تـضــاعـفــت قيمتها بـعــد ذل ــك ليستمر في
املجال مستثمرا ثم دارسا وخريجا من قسم االقتصاد
ب ـج ــام ـع ــة هـ ـ ــارفـ ـ ــارد ،ح ـت ــى أصـ ـب ــح ح ــال ـي ــا مــؤس ـســا
لـ«بريدج ووتر أسوشيتس »Bridgewater Associates
والـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـع ــد أك ـ ـبـ ــر صـ ـ ـن ـ ــدوق ت ـ ـحـ ــوط ف ـ ــي الـ ـع ــال ــم.
ويبلغ حجم األصول الخاضعة إلدارة الصندوق نحو
 223مـلـيــار دوالر وفـقــا لتقرير لجنة األوراق املالية
األميركية في يوليو/تموز املاضي .وينتمي أكثر من
نصف هذه األصول وفقا للجنة ذاتها ،أو ما يقرب من
 ،%59لعمالء غير أميركيني .وق ــدرت مجلة «فوربس
االقتصادية في يونيو/حزيران املاضي ،ثــروة داليو
بـنـحــو  20مـلـيــار دوالر ،حـيــث يـحـتــل املــرت ـبــة  36في
قائمتها ألغـنــى  400شخصية فــي الــواليــات املتحدة
والـ ــ 88بــن املـلـيــارديــرات األغـنــى فــي الـعــالــم ،والـثــالــث
ب ــن م ــدي ــري ص ـنــاديــق ال ـت ـحــوط األع ـل ــى رب ـ ًـح ــا لـعــام
 .2019وفي  ،2012تم إدراج داليو في قائمة مجلة تايم
األميركية ألكثر  100شخص نفوذًا في العالم .
ي ـش ـت ـهــر دال ـ ـيـ ــو ب ــال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ق ــائ ـم ــة واس ـ ـعـ ــة مــن
القواعد وأفضل املمارسات حول االستثمار والقيادة
واإلدارة ،والتي يطلق عليها «امل ـبــادئ» ،والتي تدور
ف ــي غــالـبـيـتـهــا حـ ــول آرائـ ـ ــه وم ـفــاه ـي ـمــه ف ــي م ـجــاالت
االقتصاد واملــال واالستثمارات .وفي عام  ،2017نشر
داليو كتاب «املـبــادئ :الحياة والعمل» ،والــذي يشرح
في  600صفحة مبادئه في الحياة والعمل ،وكــان من
ً
مبيعا في ذلك العام .وكذلك كتاب (مبادئ
أكثر الكتب
الـتـعــامــل وتغيير الـنـظــام ال ـعــاملــي ..مل ــاذا تنجح األمــم
وت ـف ـشــل) ،كـمــا يـعـمــل اآلن وف ـقــا لــه عـلــى ك ـتــاب جديد
بعنوان مبادئ التعامل مع النظام العاملي املتغير.
ومــن مقوالته الشهيرة التي نشرها في كتبه أو على
حـســابــاتــه الــرسـمـيــة بـعــد تـفــرغــه مــن عمله عـلــى رأس
مؤسسته ،أن «أكثر الناس التي ً تحظى باحترامه هي
التي تفشل بشكل جيد ،مضيفا« :أحترمهم بصورة
أكبر من األشخاص الناجحني» ،.مؤكدا« :إذا لم تفشل،
فــأنــت ال تـتـجــاوز حـ ــدودك ،وإذا لــم تـتـجــاوز ح ــدودك،
فأنت ال تعظم إمكاناتك».

تشغيل

ركود سوق السيارات في شمال سورية
تراجعت أسعار السيارات
في المناطق المحرّرة
شمال سورية ،ورغم
ذلك يعاني السوق من
حالة ركود واسعة في
المبيعات ،بسبب تدهور
األوضاع االقتصادية
والمعيشية للسكان

لالقتصاد الــوطـنــي .وفــي هــذا الـسـيــاق ،أكد
املحلل االقتصادي ،خالد الفويل ،على نجاح
رئيس مجلس الــوزراء في الدفع باالقتصاد
السوداني لألمام وتحقيق مكاسب أعادته
لـلـمـجـتـمــع الـ ــدولـ ــي وم ــؤسـ ـس ــات ال ـت ـمــويــل
ّ
الــدول ـيــة .وق ــال ال ـفــويــل إن االق ـت ـصــاد شهد
انـفـتــاحــا عـلــى مــؤسـســات الـتـمــويــل الــدولـيــة
خ ــال ال ـعــامــن املـنـصــرمــن وتـمـكــن الـقـطــاع
املـصــرفــي مــن االن ــدم ــاج مــع نـظـيــره الـعــاملــي،
وتطورت العالقة مع البنك الدولي إلــى حد
زيارة مديره للسودان بعد قطيعة استمرت
ّ
 30عــامــا .وأوض ــح أن الحكومة نجحت إلى
حــد كبير فــي اسـتـقـطــاب امل ـســاعــدات واملـنــح
م ــن املـجـتـمــع ال ــدول ــي ب ـمــا ف ــي ذل ــك أمـيــركــا
واالت ـح ــاد األوروب ـ ــي رغ ــم تـبــاطــؤ وصــولـهــا
وع ــدم تلبيتها للطموح ،غير أنـهــا أحدثت
بعض االنتعاش االقتصادي.
وأش ــار الـفــويــل إلــى دخ ــول بـعــض الـشــركــات
العاملية والبنوك لالستثمار إلــى الـســودان،
إال أن ــه لــم ينكر ال ـجــراحــات املــؤملــة عـلــى حد
قوله والتي تسببت فيها إصالحات حمدوك
االقتصادية .وقــال« :كــان يجب أن تنفذ لكن
بــال ـتــدرج وأن يستصحب تـنـفـيــذهــا تقديم
ب ــرام ــج ح ـمــايــة مـجـتـمـعـيــة لـتـقـلـيــل آث ــاره ــا
ال ـســال ـبــة ع ـلــى مـعـيـشــة امل ــواطـ ـن ــن» .وره ــن
ال ـف ــوي ــل ن ـج ــاح حـ ـم ــدوك ف ــي ال ـح ـف ــاظ على
امل ـكــاســب االق ـت ـصــاديــة ال ـتــي تـحـقـقــت بسن
الـ ـق ــوان ــن وال ـت ـش ــري ـع ــات الـ ــازمـ ــة وتـكـمـلــة
هياكل األجهزة االنتقالية وتكوين املجالس
التشريعية إلج ــازة املــوازنــة العامة ووضــع
ال ـس ـيــاســات املــال ـيــة وال ـن ـقــديــة ال ـتــي تــواكــب
املستجدات.

بروفايل

عـــاد لـــدائـــرة األضـــــواء أمـــس حينما
تعرض النتقادات حادة والذعة بسبب
تصريحاته األخــيــرة حــول الصين ،التي
بــدا فيها مدافعا عن االستبداد بها
واصفا إياها بأنها مثل األب الصارم .إنه
راي داليو مؤسس أكبر صندوق تحوط
في العالم

السيد للسيارات ،مصطفى السيد ،لـ«العربي
ّ
الجديد» أن القطاع حاليًا يمر بحالة جمود،
وه ـن ــاك حــالــة م ــن ال ـت ـخــوف بـسـبــب تقلبات
ال ـ ـسـ ــوق بـ ــن ال ـ ـت ـ ـجـ ــار ،ك ــون ــه أخ ـ ـي ـ ـرًا شـهــد
انخفاضًا في األسعار بسبب كثرة العرض.
وأضـ ــاف ال ـس ـيــد« :ال ـس ـي ــارات ال ـتــي تـجــاوز
سعرها في وقت سابق  5آالف دوالر أميركي
تباع حاليًا في الوقت الحالي بنحو  4آالف
دوالر» وع ــزا ذلــك للعدد الكبير املـعــروض
من السيارات في السوق ،وانخفاض سعر
ص ـ ــرف ال ـل ـي ــرة ال ـت ــرك ـي ــة وارتـ ـ ـف ـ ــاع أس ـع ــار
ال ــوق ــود ،ال ــذي دف ــع الــزبــائــن لــإح ـجــام عن
ال ـش ــراء ،وتـسـبــب بـحــالــة رك ــود واس ـعــة في
السوق .بــدوره ،يقول الباحث االقتصادي،
ّ
عبد الله العلي ،لـ«العربي الجديد» إن وقف
العمليات العسكرية فــي الـشـمــال الـســوري
أس ـهــم ف ــي اس ـت ـقــرار أو نـمــو ع ــدة قـطــاعــات
فــي املنطقة ومنها تـجــارة الـسـيــارات ،التي
ع ـ ــاود ال ـت ـج ــار اس ـت ـي ــراده ــا ب ــوت ـي ــرة أعـلــى
ب ـع ــد ف ـت ــح ال ـ ـحـ ــدود وتـ ــراجـ ــع حـ ــدة هـجـمــة
فيروس كورونا الجديد ،لكن هذه التجارة
مرتبطة كثيرًا بالسوق التركي الــذي تأثر
بفعل تــراجــع قيمة ال ـل ـيــرة ،وأي ـضــا بسبب
ارت ـف ــاع أس ـع ــار الـنـفــط ال ـعــاملــي الـ ــذي ع ــادة
م ــا ي ــؤدي إل ــى رك ــود ف ــي س ــوق ال ـس ـيــارات.

ّ
ويضيف الباحث االقتصادي أن السوق في
إدلـ ــب ب ــات مـتـخـمــا ب ــال ـس ـي ــارات ،وذلـ ــك بعد
إغ ـ ــاق امل ـع ــاب ــر ب ــن ق ـ ــوات ب ـش ــار األس ـ ــد في
مـنــاطــق الـنـظــام والـجـيــش الــوطـنــي الـســوري
املعارض و«قوات سورية الديمقراطية» كما
ّ
أن ال ـس ـي ــارات ال ـتــي تــدخــل املـنـطـقــة ه ــي من
املــاركــات الـجـيــدة فما ف ــوق ،وه ــذه أسعارها
مــرت ـف ـعــة ،وال يـسـتـطـيــع ش ــراء ه ــا كـثـيــر من
سـكــان املـنـطـقــة ،الــذيــن تــأثــروا كـثـيـرًا بسبب
تــراجــع قيمة العملة التركية وارت ـفــاع نسب
التضخم.
ّ
وح ـس ــب ال ـع ـل ــي ،فـ ـ ــإن أهـ ــم أسـ ـب ــاب ازدهـ ـ ــار
ه ــذه الـتـجــارة فــي أوق ــات ســابـقــة هــي وجــود
الـسـيــولــة بــن أي ــدي ال ـس ـكــان ،وف ـتــح املـعــابــر
بني قــوات السيطرة ،وتــراجــع أسعار النفط،
وعكس هــذه األسـبــاب يــؤدي إلــى الــركــود في
سوق السيارات في املناطق التي خرجت عن
سيطرة النظام.
ّ
ويشير إلى أن هناك سببًا آخر قد يؤدي إلى
الركود وهو اعتماد سوق املنطقة على قطع
التبديل (الـغـيــار) الصينية ،الـتــي ارتفعت
أس ـع ــاره ــا ك ـث ـي ـرًا ب ـس ـبــب ارتـ ـف ــاع تـكــالـيــف
ال ـش ـح ــن والـ ـنـ ـف ــط ،وال ي ـس ـت ـط ـيــع ال ـس ــوق
ّ
االعتماد على قطع التبديل األوروبية ،ألن
أسعارها مرتفعة كثيرًا ،ومسألة وصولها
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إل ــى املـنـطـقــة تـحـتــاج إل ــى ف ـتــرة طــويـلــة قد
تمتد ألشهر.
وي ـتــركــز ال ـط ـلــب ف ــي ال ـس ــوق بــاملـنـطـقــة على
سـ ـي ــارات ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة امل ـس ـت ــوردة من
أوروبــا عبر تركيا ،منها سيارات هيونداي
سنتافي املنتجة ع ــام  2005نـظـرًا لسعرها
املنخفض مقارنة بأنواع أخرى من السيارات

انخفاض
كبير في
أسعار
السيارات
(فرانس
برس)

املتوفرة في الـســوق ،وإمكانية سيرها على
ال ـطــرق الـسـيـئــة فــي املـنـطـقــة .وم ــا ســاهــم في
ركــود أســواق السيارات ،التراجع الكبير في
القدرة الشرائية للمواطنني الذين تحاصرهم
األزمات املعيشية على وقع تهاوي العملتني
املـحـلـيــة وال ـتــرك ـيــة ،وبــال ـتــالــي ان ـع ـكــس ذلــك
سلبًا على قطاع السيارات.

بغداد ـ أكثم سيف الدين

كـشــف مـســؤولـ ّـون عــراقـيــون أرقــامــا جــديــدة
عن البطالة املقنعة املتفشية في مؤسسات
الــدولــة ،مؤكدين أن أكثر من  40باملائة من
أع ـ ـ ــداد امل ــوظ ـف ــن ال ـح ـكــوم ـيــن ي ـن ــدرج ــون
ّ
املسمى ،وأنهم يتقاضون رواتب
تحت هذا
شهرية كبيرة ترهق ميزانية الدولة.
وتـ ـسـ ـب ــب الـ ـفـ ـس ــاد وامل ـ ـصـ ــالـ ــح ال ـح ــزب ـي ــة
امل ـس ـي ـط ــرة ف ــي الـ ـب ــاد ب ـف ـتــح املـ ـج ــال أم ــام
«ال ـت ـع ـي ـي ـنــات ال ـح ــزب ـي ــة» ،ب ـح ـســب م ــا رآه
م ــراقـ ـب ــون أك ـ ـ ــدوا أن ال ـح ـل ــول ف ــي ال ـظ ــرف
ّ
ال ـح ــال ــي غ ـي ــر م ـم ـك ـنــة إل بــال ـت ـخ ـلــص مــن
الفساد واملفسدين.
ّ
م ـس ــؤول ح ـكــومــي ع ــراق ــي ق ــال إن «عـمـلـيــة
تنظيم البيانات ،التي تجريها حاليا وزارة
ّ
التخطيط عــن مــوظـفــي ال ــدول ــة ،كـشـفــت أن
أكثر من  40باملائة من املوظفني يندرجون
ضـمــن الـبـطــالــة املـقـنـعــة» ،مبينًا لــ«الـعــربــي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ّأن «هـ ـ ـ ـ ــؤالء ال يـ ـق ــوم ــون ب ـ ـ ّ
ـأي
أعـمــال فــي مؤسساتهم بحسب عناوينهم
الــوظـيـفـيــة» .وأشـ ــار امل ـس ــؤول ،ال ــذي رفــض
ذكــر اسـمــه ،إلــى أن «ه ــؤالء يحصلون على
روات ـ ـ ــب م ـس ــاوي ــة ألق ــرانـ ـه ــم امل ـن ـت ـجــن فــي
ّ
املؤسسات األخ ــرى» ،مشيرًا إلــى أن «هناك

حالة من عدم التنظيم في وزارة التخطيط،
على مــدى الـحـكــومــات املتعاقبة ،بالنسبة
ل ـل ـم ــوظ ـف ــن وتـ ـب ــويـ ـب ــات ع ـم ـل ـه ــم ،كـ ـم ــا ال
توجد إحصاءات دقيقة لألعداد ،وال حتى
بيانات واضحة للمهام املكلفني بها» .وأكد
ّ
أن «ح ــال ــة ال ـفــوضــى اس ـت ـفــاد مـنـهــا ه ــؤالء
املوظفون الذين يتقاضون رواتــب من دون
جهد يبذل» .وتجري وزارة التخطيط منذ
فترة عملية تنظيم بيانات املوظفني ضمن
مـنـصــة إل ـك ـتــرون ـيــة .وقـ ــال امل ـت ـحــدث بــاســم
الــوزارة عبد الزهرة الهنداوي ،في تصريح
ّ
صحافي مــؤخـرًا ،إن «اللجنة الخاصة في
الـ ـ ـ ــوزارة م ــا زال ـ ــت ت ــواص ــل عـمـلـهــا إلك ـمــال
املنصة اإللكترونية للرقم الوظيفي لجميع
ّ
مــوظـفــي الــدولــة الـعــراقـيــة» .وب ـ ّـن أن «عــدد
املوظفني الذين استكملت بياناتهم ضمن
املـنـصــة امل ــذك ــورة بـلــغ لـغــايــة اآلن مليونني
ّ
و 955ألــف مــوظــف» .وأش ــار إلــى أن «العمل
ما زال مستمرًا الستكمال البيانات ملوظفي
الدولة كافة».
وت ـ ـ ــواج ـ ـ ــه وزارة الـ ـتـ ـخـ ـطـ ـي ــط الـ ـع ــراقـ ـي ــة
بانتقادات بسبب «عشوائية» العمل وعدم
ّ
التنظيم ،فيما يؤكد مسؤولون أن أحــزاب
السلطة هي التي تسببت بذلك.
رئيس لجنة الخدمات واإلعمار في البرملان

الـ ـس ــاب ــق الـ ـن ــائ ــب ولـ ـي ــد ال ـس ـه ــان ــي أكـ ــد،
ّ
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن «أع ـ ــداد املــوظـفــن
ب ــالـ ـع ــراق خ ـ ـ ــارج إط ـ ـ ــار ال ـت ـخ ـط ـي ــط ،وه ــم
الـيــوم بــأعــداد كبيرة ج ـدًا ،وهــو واق ــع حال
ّ
ال تـمـكــن مـعــالـجـتــه» ،مـبـيـنــا أن «مــوضــوع
الـحــوكـمــة اإللـكـتــرونـيــة اسـتـثـمــرتــه الكثير
م ــن دول ال ـعــالــم وح ـقــق تـنـظـيـمــا ونـجــاحــا
ّ
كبيرًا ،وال بد أن يكون هناك توجه للعراق
نحو ذلــك» .ودعــا إلــى «رؤيــة فنية قانونية
ل ــوج ــود ه ــذا ال ـع ــدد الـكـبـيــر م ــن املــوظ ـفــن،
ومـحــاولــة اسـتـثـمــار وجــودهــم فــي جــوانــب
مـهـمــة بــالـعـمــل السـتـثـمــار طــاقــاتـهــم وع ــدم
هدرها بسبب عدم التنظيم وتقسيم املهام
ّ
ومتابعتها» ،مـشــددًا على أن «ه ــذا يؤشر
إلــى وجــود تــرهــل كبير ج ـدًا فــي مؤسسات
ّ
الــدولــة ،وأن هــذا الترهل تتحمل مسؤولية
جــزء ّكبير منه الـقــوى الـسـيــاسـيــة» .وشــدد
ع ـلــى أنـ ــه «ي ـج ــب ت ـبــويــب وتـن ـظ ـيــم مـلـفــات
ومهام املوظفني وأعدادهم ،ويجب أن تكون
التعيينات ضمن سياق علمي فني ،وتحقق
مكسبا من خــال إيجاد جــدوى اقتصادية
وحجم الفائدة املرجوة».
من جهتها ،أكدت عضو اللجنة االقتصادية
ّ
في البرملان املنحل ميادة النجار أن البطالة
املـقـنـعــة أثـ ــرت ،بـشـكــل كـبـيــر ،عـلــى اقـتـصــاد

ال ـب ـلــد وع ـل ــى أداء امل ــؤس ـس ــات الـحـكــومـيــة.
ّ
وق ــال ــت لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» إن «أعـ ـ ــداد
املوظفني الذين ال يقومون بمهام كبيرة جدًا،
وتسببت في منع وصول الخريجني الجدد
والكفاءات إلى مؤسسات الدولة ،إذ إنه في
ّ
كــل عــام يتخرج أكثر من  25ألــف شــاب ،وال
يجدون مكانًا في مؤسسات الدولة بسبب
ّ
البطالة املقنعة» .وأكدت أن «تلك التعيينات
ّ
معظمها سياسية حــزبـيــة ،إذ إن األح ــزاب
السياسية دفـعــت بــاتـجــاه تلك التعيينات
ألتباعها ومؤيديها» .واستبعدت «إمكانية
ّ
وجـ ــود ح ـلــول ل ـهــذه امل ـش ـك ـلــة ،ال سـيـمــا أن
األحـ ـ ــزاب م ــا زالـ ــت مـهـيـمـنــة ع ـلــى الـعـمـلـيــة
السياسية ،وهــي ذاتها التي عينت هــؤالء،
وس ـت ـعــود م ـج ــددًا لـتـعـيــن أت ـبــاع ـهــا ،األم ــر
ال ــذي سينتهي بــإضـعــاف عـمــل مؤسسات
الــدولــة ،الـتــي ستكون مــوازنــاتـهــا للرواتب
م ــن دون إنـ ـت ــاج» .أم ــا املـخـتــص ف ــي الـشــأن
االق ـ ـت ـ ّـصـ ــادي ب ــاس ــم ج ـم ـي ــل أن ـ ـطـ ــوان فـقــد
أك ــد أن ــه ال حـلــول مــع وج ــود الـفـســاد .وقــال
ّ
لــ»الـعــربــي الـجــديــد» إن «الهيمنة الحزبية
ّ
والفساد وسوء التخطيط تسببت بكل تلك
التراكمات» داعيًا إلى أن «يكون هناك توجه
حكومي إلعادة تنشيط القطاع الخاص ،في
خطوة لتنشيط االقتصاد العراقي».
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أخبار
فائض في الميزان
التجاري األردني مع
أميركا
سجل امليزان التجاري للمملكة
فائضا مع الواليات املتحدة
األميركية خالل الربع الثالث من
العام الحالي  ،2021ليبلغ حوالي
 422مليون دينار( 595مليون
دوالر) .ووفقا لبيانات التجارة
الخارجية الصادرة عن دائرة
اإلحصاءات العامة ،أمس اإلثنني،
ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى
الواليات املتحدة خالل الربع الثالث
من العام الحالي ،بنسبة ،%22.9
لتبلغ  1.145مليار دينار(1.614
مليار دوالر) ،مقارنة بنفس الفترة
من العام املاضي والبالغة 932
مليون دينار( 1.314مليار دوالر)
كما ارتفعت مستوردات اململكة من
الواليات املتحدة األميركية في الربع
الثالث من هذا العام بنسبة ،%2.7
لتبلغ  723مليون دينار(1.020
مليار دوالر) ،مقارنة بنفس الفترة
من العام املاضي والبالغة 704
ماليني دينار 992(.مليون دوالر)
ووفق بيانات غرفة التجارة
األميركية باألردن ،تعد املحيكات
واألسمدة وخدمات التكنولوجيا
املعلوماتية ومنتجات البحر
امليت واملصوغات واملواد الغذائية
أبرز الصادرات األردنية للسوق
األميركية ،فيما تتركز املستوردات
بقطع كهربائية وإلكترونية تدخل
في تصنيع األجهزة.
خصومات
المقاصة تفاقم
أزمات فلسطين
قال رئيس الوزراء الفلسطيني
محمد اشتية ،أمس ،إن استمرار
إسرائيل في خصم جزء من أموال
الضرائب «املقاصة» يضع حكومته
في وضع مالي صعب .يأتي ذلك،
بينما تتجه الحكومة الفلسطينية
إلعالن آلية صرف رواتب موظفيها
العموميني لشهر نوفمبر/تشرين
الثاني املاضي ،إذ أبلغت مصادر
حكومية «األناضول» عن احتمالية
صرف رواتب منقوصة ،لعدم
وفرة السيولة.

وأضاف اشتية خالل الجلسة
األسبوعية للحكومة في مدينة
رام الله« :تستمر إسرائيل في
خصوماتها من أموالنا املستحقة
لنا ...بلغت الخصومات لهذا الشهر
 214مليون شيقل ( 67.5مليون
دوالر)» .ومن إجمالي الخصم،
«مبلغ  100مليون شيقل (31.5
مليون دوالر) ،مقابل دفعات
أتممناها ألسر الشهداء واألسرى»
بحسب رئيس الوزراء.
وزاد« :هذه الخصومات واستمرارها
بهذا الشكل ،تضعنا في وضع مالي
صعب ،وسنستمر بالعمل من أجل
الحصول على أموالنا كاملة».

ارتفاع مشتريات
السعودية من القمح
أنهت املؤسسة العامة للحبوب في
السعودية ،أمس ،إجراءات ترسية
الدفعة السابعة واألخيرة من القمح
املستورد لهذا العام بكمية  689ألف
طن ،من مناشئ االتحاد األوروبي
والبحر األسود وأستراليا وأميركا
الجنوبية والشمالية .وقال محافظ
املؤسسة أحمد الفارس ،في بيان،
ّإن التعاقد على الدفعة يأتي في
إطار تعزيز املخزون االستراتيجي
من القمح والحفاظ عليه عند
املستويات اآلمنة ،وتلبية كافة
احتياجات شركات املطاحن من
القمح .وذكر الفارس ّأن املؤسسة
استطاعت تأمني احتياجات اململكة
من القمح حتى بداية أغسطس/
آب  ،2022وأن وصول هذه الدفعة
سيتم في يوليو/تموز املقبل عن
طريق موانئ اململكة .وبترسية
الدفعة السابعة ،تكون املؤسسة
قد تعاقدت منذ بداية العام على
أربعة ماليني طن قمح مستورد
وشراء  576ألف طن قمح محلي،
ليبلغ إجمالي املشتريات قرابة 4.6
ماليني طن ،منها مليونا طن سيتم
توريدها العام املقبل.
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رؤية

تحقيق
تمثل أوكرانيا عمقًا استراتيجيًا بالنسبة لروسيا وسوقًا تجارية لبضائعها،
كما تمثل سهولها المنبسطة أرضًا زراعية خصبة ،وبالتالي تحرص
موسكو على ضمها بالتقسيط ،لكنّها بالنسبة للتحالف الغربي تدخل
ضمن استراتيجية محاصرة موسكو

تظاهرات في
كييف ضد
الحكومة
األوكرانية تتهمها
بمحاباة الرأسمالية
()Getty

أهمية أوكرانيا
اقتصاديًا

لندن ـ العربي الجديد

بـيـنـمــا يـتـجــه ال ــرئ ـي ــس األم ـيــركــي
جــوزيــف بــايــدن نحو عقد قمة مع
الرئيس الروسي فالديمير بوتني
ستكون أوكرانيا من أهم بنود أجندتها ،يثار
ّ
السؤال ،ملاذا تؤجج أوكرانيا كل هذا الصراع
بني الكتلة الغربية الرأسمالية التي تقودها
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وأوروبـ ـ ـ ــا ،وب ــن روس ـي ــا،
ومــا هــي أطـمــاع موسكو فــي كييف ،ومــا هي
مصالح واشنطن في أوكرانيا؟
م ــن ال ـنــاح ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة ال ـب ـح ـتــة ال يـبــدو
أهمية
االقتصاد األوكراني كبيرًا حتى يشكل
ّ
بالنسبة ألوروب ــا أو للواليات املتحدة ،لكنه
مـهــم بالنسبة لــاقـتـصــاد ال ــروس ــي الصغير
ال ـب ــاح ــث ع ــن ال ـت ــوس ــع واألس ـ ـ ـ ــواق وال ـت ـم ــدد
ّ
الـجـغــرافــي وال ـن ـفــوذ الـجـيــوسـيــاســي ،كـمــا أن
موسكو من الناحية االستراتيجية تتخوف
م ــن ان ـض ـم ــام أوك ــرانـ ـي ــا ل ــات ـح ــاد األوروبـ ـ ــي
ّ
وحلف شمال األطلسي «ناتو» إذ إن أوكرانيا
ليست أرضًا جبلية وإنما تتشكل تضاريسها
م ــن أرض مـنـبـسـطــة ت ـس ـمــح بـ ـم ــرور مـبــاشــر
لقوات لحلف «ناتو» وبالعبور مباشرة إلى
داخل روسيا .وبالتالي تتخوف موسكو من
محاصرتها عسكريًا ،وتبعًا لذلك تعمل على
ت ـغــذيــة ال ـج ـمــاعــات االن ـف ـصــال ـيــة ف ــي مـنــاطــق
شرقي أوكرانيا التي ترغب في االنفصال عن
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عبد الحافظ الصاوي

حجم االقتصاد
األوكراني يقدر بنحو
 155.6مليار دوالر
ويعاني من االنكماش

هل تفجر
كييف حربًا بين
الغرب وروسيا؟

أوك ــران ـي ــا .عـلــى الـصـعـيــد االق ـت ـصــادي ،يبلغ
حجم االقتصاد األوكراني نحو  155.6مليار
دوالر ،حسب بيانات البنك الدولي لعام ،2020
كما يبلغ دخل املواطن األوكراني نحو 3.984
دوالر سنويًا ،حسب تقديرات البنك الدولي
ل ـعــام  .2021وأوك ــران ـي ــا دولـ ــة لـيـســت كثيفة
السكان إذ يبلغ عدد سكانها  44مليون نسمة،
وت ـعــد م ــن ال ـج ـم ـهــوريــات ال ـتــي كــانــت تــابـعــة
لالتحاد السوفييتي قبل تفكك اإلمبراطورية
الشيوعية فــي بــدايــة التسعينيات مــن القرن
املـ ــاضـ ــي ،وه ـ ــي م ــن الـ ـ ــدول الـ ـت ــي ع ــان ــت مــن
صراع النفوذ السياسي بني الغرب وروسيا،
وبــالـتــالــي لــم تـتـمـكــن مــن الـنـمــو االق ـت ـصــادي
ال ـســريــع وال ـت ـحــديــث مـثــل بـقـيــة جـمـهــوريــات
االتـحــاد السوفييتي السابقة التي انفصلت

ً
عـنــه وكــونــت دوال مستقلة .وحـســب تحليل
ّ
بمجلس العالقات الخارجية األمـيــركــي ،فــإن
أوكــران ـيــا تـقــف حــالـيــا فــي مـفـتــرق ال ـطــرق بني
روسيا ودول االتحاد األوروبي.
وتضاعفت أزم ــة االقـتـصــاد األوك ــران ــي خالل
ال ـن ـصــف ال ـث ــان ــي م ــن ال ـع ـقــد امل ــاض ــي بسبب
ال ـحــرب األه ـل ـيــة بــن م ــن ي ــؤي ــدون االنـضـمــام
ل ــروس ـي ــا ف ــي ج ـن ــوب غـ ــرب الـ ـب ــاد وبـ ــن مــن
يؤيدون بناء عالقة قوية مع روسيا في شمال
شرق البالد.
وب ـنــاء عـلــى ه ــذه الـخـلـفـيــة ،ف ــإن مـعــدل النمو
االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ف ـ ــي أوك ـ ــران ـ ـي ـ ــا ظ ـ ــل ض ـع ـي ـفــا
مقارنة بــالــدول املـجــاورة ،إذ تمكن االقتصاد
األوكراني عبر املساعدات املكثفة من واشنطن
وال ـ ــدول األوروبـ ـي ــة مــن ال ـع ــودة لـلـنـمــو خــال

تحركات عسكرية
محتملة قد تعرقل
انخفاض أسعار النفط

العام الجاري بعدما عانى في العام املاضي
من االنكماش بنسبة  .%4كما تعاني البالد
كذلك من ارتفاع نسبة البطالة والفقر ،خاصة
ف ــي ال ـش ـم ــال ال ـش ــرق ــي املـ ـج ــاور ل ــروس ـي ــا ،إذ
يرتفع معدل البطالة في املتوسط إلى ،%10.9
لـكـنــه ف ــي مـنــاطــق دون ـب ــاس و«جـمـهــوريـتــي»
دونتيسك ولوغانسك ،شرقي أوكرانيا يرتفع
إلــى أعلى من هــذا املعدل كثيرًا ،وفــق بيانات
ال ـب ـن ــك ال ـ ــدول ـ ــي .وك ــان ــت ه ــات ــان املـنـطـقـتــان

دونـتـيـســك ولــوغــان ـســك انـفـصـلـتــا ع ــن كييف
ّ
وكونتا جمهوريتني مستقلتني ،لكن الحكومة
األوكرانية لم تعترف بهما .وتشجع موسكو
ال ـج ـمــاعــات االنـفـصــالـيــة ف ــي ش ــرق أوكــران ـيــا
ب ـس ـب ــب أن ب ـع ـض ـه ــم ت ــرج ــع أص ــولـ ـه ــم إل ــى
القومية الروسية ويتكلمون اللغة الروسية
وثقافتهم روسية.
على صعيد أهميتها ألوروبا ،كانت أوكرانيا
ح ـتــى وق ــت قــريــب ذات أه ـم ـيــة اسـتــراتـيـجـيــة

ّ
ألوروب ــا ،إذ إن معظم أنابيب الـغــاز الروسي
ّ
الـتــي تـغــذي أوروب ــا تمر عبر أراضـيـهــا ،لكن
أهميتها قلت في السنوات األخيرة.
وكــانــت كييف تجني مــن رس ــوم م ــرور الـغــاز
الطبيعي الــروســي عـبــر أراض ـي ـهــا إل ــى باقي
ً
دول االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي دخ ــا سـنــويــا يـقــدر
بنحو  2.06مليار دوالر سنويًا حتى نهاية
العام املاضي ،حسب بيانات نشرة « آرغوس»
األمـيــركـيــة املـتـخـصـصــة فــي ال ـطــاقــة ،لـكــن من

املقدر أن ينخفض هذا املبلغ إلى  1.27مليار
دوالر بني أعوام  2021و.2024
وتستخدم موسكو سالح الغاز الطبيعي في
مناورتها مــع أوروب ــا مــع إضـعــاف االقتصاد
األوك ــران ــي ،مـنــذ ال ـعــام  2014ال ــذي غ ــزت فيه
شـ ـب ــه جـ ــزيـ ــرة ال ـ ـقـ ــرم وتـ ـع ــرض ــت ل ـع ـق ــوب ــات
اقتصادية قاسية.
وعملت موسكو على الضغط على االقتصاد
األوك ــران ــي عبر تحويل مـســار تصدير الغاز

الـطـبـيـعــي إل ــى أوروب ـ ـ ــا ،ع ـبــر إن ـش ــاء خـطــوط
أنابيب ال تعبر األراض ــي األوكــرانـيــة .من بني
ه ــذه األنــاب ـيــب «نــوردس ـتــريــم  »2و«تــركـيــش
سـتــريــم» وخ ــط «يــامــال أوروب ــا « ال ــذي يعبر
إلى أوروبا عبر بيالروسيا وبولندا ويتوزع
مــن أملــانـيــا إل ــى أوروبـ ــا .وتـبـلــغ طــاقــة «يــامــال
أوروبا» نحو  33مليار متر مكعب ،وبالتالي،
ّ
فإن روسيا أبطلت عمليًا أهمية أوكرانيا في
تجارة الغاز.
وكــانــت واش ـن ـطــن تــرفــض املــواف ـقــة عـلــى خط
أنابيب الغاز «نوردستريم  »2الذي يمد أملانيا
بنحو  55مليار متر مكعب ومــا زال ينتظر
الترخيص األوروبــي على الرغم من اكتماله.
ويالحظ أن واشنطن منحت املوافقة ألنبوب
«نوردستريم  »2بعد أن تعهدت أملانيا بأنها
لــن تـتــرك موسكو تتالعب بــالـقــرار األوروب ــي
ولن تدعها تستخدم الغاز لصالح مشاريعها
التوسعية في أوكــرانـيــا .كما تعهدت أوروبــا
بتعويض أوكرانيا ماليًا عن رسوم الغاز التي
تـفـقــدهــا الـخــزيـنــة فــي كـيـيــف بـسـبــب تحويل
مسار أنابيب الغاز إلى أوروبا.
من الناحية التاريخية ،تعود أزمــة أوكرانيا
إل ــى ال ـعــام  ،2014حينما غ ــزت روس ـيــا شبه
جــزيــرة ال ـقــرم فــي ف ـبــرايــر /ش ـبــاط وضمتها
خالل شهر واحد فقط إلى روسيا في استفتاء
ج ــرى ف ــي مـ ــارس /آذار  2014ل ــم تـعـتــرف به
أوكــران ـيــا .وتـمـثــل شـبــه جــزيــرة ال ـقــرم موقعًا
مثاليًا لألسطول الروسي في البحر األسود.
وهنالك مخاوف من أن تشكل أوكرانيا بؤرة
نزاع مسلح بني القوى الغربية وروسيا ما لم
يتوصل الرئيسان األميركي جــوزيــف بايدن
والـ ــروسـ ــي فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن امل ـت ـحــالــف مــع
الصني إلى تفاهمات في اللقاء املرتقب.

خطط الفيدرالي أخطر من «أوميكرون»
نيويورك ـ العربي الجديد

ي ـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرف «م ـ ـ ـ ـ ــورغ ـ ـ ـ ـ ــان س ـ ـتـ ــان ـ ـلـ ــي»
االستثماري أن إمكانية تسريع االحتياط
الـ ـفـ ـي ــدرال ــي« ،ال ـب ـن ــك املـ ــركـ ــزي األم ـي ــرك ــي»
ل ـع ـم ـل ـيــة خ ـف ــض م ـش ـت ــري ــات ــه م ــن األص ـ ــول
تشكل خطرًا على أس ــواق األسـهــم أكبر من
خ ـطــر س ــال ــة «أومـ ـيـ ـك ــرون» .وقـ ــال محللو
املصرف األميركي في مذكرة نقلتها وكالة
«ب ـلــوم ـب ـيــرغ»« :ن ـحــن غـيــر قـلـقــن إل ــى هــذه
الـ ــدرجـ ــة م ــن أومـ ـيـ ـك ــرون ك ـخ ـطــر أس ــاس ــي
بــالـنـسـبــة لــأس ـهــم ،إذ ن ــرى الـخـطــر األكـبــر
يــأتــي م ــن مـجـلــس االح ـت ـي ــاط ال ـف ـيــدرالــي».
وأض ــاف ــت امل ــذك ــرة« :إن خ ـفــض مـشـتــريــات
األص ــول ي ــؤدي إل ــى تـشــديــد األس ـ ــواق ،كما
س ـيــؤدي إل ــى تـقـيـيـمــات أق ــل مثلما يحدث
دائ ـ ًـم ــا فــي ه ــذه املــرح ـلــة مــن أي ان ـت ـعــاش».
ويتوقع محللو مصرف «مورغان ستانلي»
تــراجــع مكرر الربحية (نسبة سعر السهم
ف ــي الـ ـس ــوق إلـ ــى ربـ ـح ــه الـ ـسـ ـن ــوي) ملــؤشــر
«إس آنــد بــي  »500بـحــوالــي  ،%12إذ يبدأ
مستثمرو األسهم املطالبة بعالوة مخاطرة
(نسبة العائد الذي يطلبه املستثمر مقابل
االسـتـثـمــار فــي أص ــل مــالــي كـتـعــويــض عن
تحمله للمخاطر املرتبطة به) أعلى بكثير
تـحـسـ ًـبــا مل ـع ــدالت ف ــائ ــدة أع ـل ــى ع ـلــى امل ــدى
الطويل .ووفق محللني فإن ارتفاع التضخم
إلــى أعلى مستوياته في  30عامًا وارتفاع
أس ـعــار الـنـفــط ومـشـتـقــات ال ــوق ــود ستكون

من املـهــددات الرئيسية التي ستدفع البنك
ال ـف ـي ــدرال ــي إلـ ــى إنـ ـه ــاء ب ــرن ــام ــج الـتـيـسـيــر
الـ ـكـ ـم ــي الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـم ـش ـت ــري ــات الـ ـسـ ـن ــدات
األميركية البالغ  120مليار دوالر شهريًا،
ولكن مجلس االحتياط الفدرالي قد يؤجل
أي ق ــرار بـشــأن رفــع سعر الـفــائــدة إلــى حني
التأكد من تداعيات املتحور « أوميكرون»
على االقتصاد األميركي.
وال تـ ـق ــف مـ ـخ ــاط ــر ت ــوجـ ـه ــات االحـ ـتـ ـي ــاط
الـ ـفـ ـي ــدرال ــي ل ـت ـش ــدي ــد ال ـس ـي ــاس ــة ال ـن ـقــديــة
على أس ــواق األسـهــم فحسب ،ولـكــن خبراء
يتخوفون كذلك على تداعياتها على النمو
االق ـت ـص ــادي ف ــي أم ـيــركــا ف ــي وق ــت تنتشر
س ــال ــة أوم ـ ـي ـ ـكـ ــرون ،ولـ ـي ــس م ــن املـ ـع ــروف
مدى تأثيرها على النشاطات االقتصادية
فــي العالم .فــي هــذا الـشــأن ،خفض مصرف
«غولدمان ساكس» توقعاته لنمو اقتصاد
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ع ــن ع ــام  ،2022وأرج ــع
ذل ــك إل ــى حــالــة ع ــدم الـيـقــن بـسـبــب ســالــة
«أومـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــرون» .وقـ ـ ــال املـ ـص ــرف األم ـي ــرك ــي
فــي مــذكــرة نقلتها شبكة «ســي إن إن» ،إن

أسواق المال حذرة مما
تحمله السياسة النقدية
من مفاجآت

متعاملون في وول ستريت يراقبون تأرجح األسهم بالبورصة ()Getty

الناتج املحلي اإلجمالي للواليات املتحدة
قــد يــرتـفــع  %3.8فــي  ،2022وه ــو مستوى
أقل من التقديرات السابقة عند  .%4.2كما
خفض توقعاته لنمو االقتصاد فــي الربع
الــرابــع ال ـجــاري مــن  %3.3إلــى  .%2.9وقــال
االقتصادي جوزيف بريجز ،لدى غولدمان
ســاكــس ،إن ســالــة «أوم ـي ـكــرون» قــد تــؤدي
إل ــى إب ـط ــاء مـســألــة إعـ ــادة فـتــح االق ـت ـصــاد،
لكنه يتوقع في الوقت نفسه أن يكون لها
تأثير متواضع على اإلنفاق على الخدمات.
وأضاف أنه «على الرغم من أن هناك العديد
م ــن األس ـئ ـلــة ال ـت ــي ل ــم ي ـتــم اإلج ــاب ــة عـنـهــا،
نعتقد اآلن أنه سوف يكون هناك سيناريو
الن ـخ ـفــاض م ـتــواضــع ف ــي أداء االق ـت ـصــاد،
إذ ينتشر الـفـيــروس بسرعة أكـبــر ،ولكننا
نتوقع في الوقت نفسه أن تضعف املناعة
ضد املرض الشديد بشكل طفيف» .وأشارت
امل ــذك ــرة إل ــى أن م ـســألــة ن ـقــص ال ـع ـمــالــة قد
تستمر لـفـتــرة أط ــول إذا لــم يـشـعــر األف ــراد
بالراحة الكافية للعودة إلــى العمل بسبب
الساللة.
وحتى اآلن لم يكن لساللة أوميكرون تأثير
يذكر على أدوات املــال األميركية والعملة،
حيث استقر الدوالر أمام العمالت الرئيسية
خ ــال ت ـعــامــات اإلث ـن ــن ،م ــع ارت ـف ــاع عــائــد
سندات الخزانة األميركية من أدنى مستوى
فــي شـهــريــن ون ـصــف ،ووس ــط متابعة آخــر
مستجدات جائحة «كورونا» .وتراجع عائد
سندات الخزانة األميركية ألجل  10سنوات
أدنى  %1.4ألول مرة منذ نهاية سبتمبر/
أيـ ـل ــول يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة ،ب ـعــد ص ـ ــدور تـقــريــر
الــوظــائــف األمـيــركـيــة عــن نوفمبر /تشرين
الـثــانــي ال ــذي ج ــاء دون تــوقـعــات املحللني.
كما أن هناك حالة ترقب لتداعيات تقرير
الــوظــائــف األميركية وســالــة «أومـيـكــرون»
على قرارات االحتياط الفيدرالي ،الذي يعقد
اجـتـمــاعــه للسياسة الـنـقــديــة فــي األسـبــوع
املـقـبــل .ويـتــوقــع محللون أن يـقــود تشديد
السياسة النقدية األميركية إلى ارتفاع أكبر
ف ــي س ـعــر ص ــرف الـ ـ ــدوالر م ـقــابــل الـعـمــات
الرئيسية وتـكــون لــه تداعيات سالبة على
األسواق الناشئة وأسعار السلع الرئيسية
خالل العام املقبل.
وعلى صعيد الـتــداوالت ،هبط اليورو أمام
ال ــدوالر هامشيًا بنحو  %0.1إلــى 1.1299
دوالر في تعامالت أمس االثنني ،فيما ارتفع
الـ ــدوالر أم ــام العملة الـيــابــانـيــة  %0.4عند
 113.23ي ــن ،وص ـعــد الـجـنـيــه اإلسـتــرلـيـنــي
ً
أم ـ ـ ــام ال ـع ـم ـل ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة  %0.2م ـس ـجــا
 1.3259دوالر .ك ـمــا ارتـ ـف ــع ال ـ ـ ــدوالر أم ــام
العملة السويسرية بنحو  %0.6إلى 0.9222
فرنك ،فيما استقر مؤشر الدوالر الرئيسي
الذي يقيس أداء العملة األميركية أمام سلة
من ست عمالت عند  96.203نقطة.

شهد نوفمبر/تشرين الثاني  2021مواجهة صريحة بني تحالف
«أوبك بلس» والرئيس األميركي بايدن ،وراهن الجميع على حرب
نفطية بينهما غير محسوبة النتائج ،فــأول مــرة تصمد جبهة
تمثل عـ ً
ـددا ً
كبيرا من املنتجني وتفرض سياستها على السوق،
وهذه الجبهة هي «أوبــك بلس» التي تقودها السعودية وروسيا،
بينما نجح بايدن في شحن وتضامن عدد من كبار مستهلكي
النفط ،للضغط على التحالف النفطي عبر آلية استخدام جزء
من املخزونات االستراتيجية الحتياطيات النفط .لكن مع بداية
ديسمبر /كانون األول  ،2021أدى السجال القائم بني الطرفني
تحقيق إلى كل طرف جزءًا من أهدافه ،فالرئيس األميركي حصل
على خفض أسعار النفط في السوق الدولية إلى ما دون سقف 70
دوالرًا للبرميل ،بعدما كان عند  85دوالرًا للبرميل في أكتوبر/
تشرين األول  ،2021وهــو مــا يعني ّأن ثمة تخفيض ملحوظ
تحقق على األرض من شأنه أن يبرد معدالت التضخم املرتفع
في أميركا والدول الكبرى املستهلكة للنفط .وإن كان البعض يرى
أن التخفيض حصل نتيجة حالة التخوف والضبابية حول أداء
االقتصاد العاملي ،بعد تزايد أعــداد اإلصــابــات باملتحور الجديد
لكورونا «أومـيـكــرون» ،وإقــدام بعض الــدول على اتخاذ إجــراءات
احترازية وصلت إلى منع استقبال الرحالت الجوية ،أو على األقل
عدم استقبال األجانب.
على الجهة األخرى ،حافظت جبهة «أوبك بلس» على سياستها
التي أعلنتها من عدم زيادة الكميات املعروضة على حجم اإلنتاج
الذي يمثل العرض اليومي ،وهو ما عكس موقفًا قويًا للتحالف،
وما يمكن من خالله استنتاج أن ثمة تغيرًا في معادلة النفط في
السوق الدولية .فلم تعد تلك املعادلة في إطارها التقليدي الذي
ّ
يعكس حالة الوهن للمنتجني ،وتحكم وسيطرة املستهلكني ،إلى
معادلة جديدة لها طرفان يسعى كل منهما لتحقيق مصالحه،
وبالتالي يمكن أن تـكــون املـفــاوضــات محققة شيئًا مــن العدالة
املهدرة بحق املنتجني في سوق النفط على مدار سنوات.
تحركات عسكرية محتملة

وس ــط تـصــريـحــات االقـتـصــاديــن وال ـســاســة فــي مختلف أنـحــاء
الـعــالــم عــن الـتــداعـيــات السلبية املـنـتـظــرة عـلــى االقـتـصــاد الــدولــي
بسبب تطورات «أوميكرون» ،تصدرت تصريحات تمس تحركات
عسكرية من شأنها أن تربك سوق النفط  ،ألنها تمس اثنني من
كبار منتجي النفط ،وهما روسيا وإي ــران .ففي دولــة االحتالل،
أعلن بني غانتس ،وزيــر الدفاع ،عن صفقة لشراء أسلحة بنحو
 1.5مليار دوالر مــن أمـيــركــا ،وهــي أسلحة دقـيـقــة ،وأض ــاف أن
تحركهم في هذا الشأن يأتي من خالل اهتمامهم بتوجيه ضربة
ال مفر منها إليران لوقف تقدم برنامجها النووي .كما أشار إلى
إيمانه بأن أميركا سوف تساندهم في ذلك .ويأتي التصريح في
ظل األخبار املتفائلة حول مفاوضات تخوضها إيران مع أوروبا
وأميركا حول البرنامج النووي ،حيث أعلن مسئول إيراني أنهم
لــن يقبلوا بــأقــل مــن رفــع كــامــل الـعـقــوبــات االقـتـصــاديــة ،والـعــودة
بحجم إنتاجهم النفطي إلى سقف  4.5ماليني برميل يوميًا .وفي
أواخر  ،2020نجحت إسرائيل في تجنيد أحد عمالئها في إيران
الغتيال محسن فخري زادة ،واحد من كبار العلماء القائمني على
تطوير البرنامج النووي اإليراني ،وكذلك نجحت في تفجير أحد
املواقع الخاصة بعمل بعض وحدات البرنامج النووي ،وثمة حديث
عن حــرب سيبرانية تقودها إسرائيل الخـتــراق نظام املعلومات
الخاص بالبرنامج النووي اإليــرانــي .والتحرك العسكري الثاني،
املنتظر أن يؤثر على سوق النفط بشكل كبير إذا ما تحقق ،هو أن
ً
مجددا ،وثمة تصريحات قوية من
تقع حرب بني أوكرانيا وروسيا
قبل قادة روس حول تحرك حلف الناتو بنشر أسلحة نووية حول
روسـيــا ،وكــذلــك وجــود حشود عسكرية بــأعــداد كبيرة مــن قبل
أوكرانيا على حدودها مع روسيا .ومن شأن هذه الحرب ،إذا ما
ُ
وقعت ،أن توظف فيها روسيا ورقة الطاقة بشكل كبير ،وبخاصة
أن الغاز الطبيعي ،الذي تمد به روسيا الدول األوروبية ،قد يتيح لها
ممارسة ضغوط كبيرة ،كما أن تراجع معدالت اإلنتاج الروسي
ً
في سوق النفط يمكن أن يحدث خلال كبيرًا بالسوق يــؤدي إلى
رفــع األسـعــار ،إذ بلغ اإلنـتــاج الــروســي من النفط ومكثفات الغاز
في أكتوبر  2021نحو  10.7ماليني برميل يوميًا .ويقدر اإلنتاج
الروسي اليومي بنحو  %11من حجم اإلنتاج العاملي.
ماذا لو؟

ال شــك ّأن السياسة لها حساباتها ،ولـعــل التصريحات حول
ال ـت ـحــركــات ،ال ـتــي ج ــرت اإلش ـ ــارة إلـيـهــا فــي مــا يتعلق بضربة
إسرائيلية إليران أو نشوب حرب غربية أميركية مع روسيا في
أوكــرانـيــا ،تحمل توظيفًا سياسيًا ،يبغي الطرفان منها زيــادة
مكاسبه في مفاوضات حول ملفات معينة ،لكن ماذا لو دخلت
هــذه التهديدات حيز التنفيذ؟ وقــوع الحدثني ،أو أحدهما ،من
شــأنــه أن يشعل أس ـعــار الـنـفــط فــي ال ـســوق الــدول ـيــة ،خــاصــة أن
موسم الشتاء في بدايته ،والطلب على النفط لن يقل عن مستواه
الحالي ،إال إذا اتجهت التداعيات السلبية ملتحور «أوميكرون»
للتصعيد ،وأدت إلى تعطيل حركة الطيران ،وإلى التأثير السلبي
على أنشطة اإلنتاج والتجارة الدولية .ومما يساعد على تأجيج
الطلب على النفط في حالة حدوث أحد األمرين ،أو كليهما معًا ،أن
يزيد الطلب بشكل كبير على النفطّ ،
ألن ّأيًا من الحدثني لن يكون
عارضًا ،أو قصير األجــل ،فضربة إسرائيل إليــران ،ستقابلها
طهران برد ،لن يكون قصير األجل ،ولن تفلح معه جهود التهدئة
فــي األج ــل القصير ،وإن كــان رد فعل إي ــران على اغـتـيــال أحد
علمائها الكبار فــي املـجــال ال ـنــووي ،أو تفجير إح ــدى املنشآت
الـنــوويــة ،غير ملموس األث ــر ،أو منعدمًا إن صــح التعبير .لكن،
ّ
ستضحي إيــران وترضى ببعض خسائرها من أجــل رفع
هل
العقوبات االقتصادية وتمرير الضربة اإلسرائيلية إن وقعت؟
ال أعـتـقــد ذل ــك ،فــالـعــواقــب سـتـكــون وخـيـمــة عـسـكــريــا ،وآثــارهــا
ستلهب أس ـعــار الـنـفــط .فغير م ــرة أعـلـنــت إي ــران عــن امتالكها
قواعد صاروخية بإمكانها تدمير إسرائيل .أما الحدث الثاني،
وهو الصدام الروسي مع الناتو في أوكرانيا ،فلن يكون أقل من
بداية حرب عاملية ،وسيكون أثره على سوق النفط أضعاف اآلثار
املترتبة على توجيه الضربة اإلسرائيلية املحتملة إليران ،بسبب
ثقل روسيا في السوق الدولية للنفط والغاز.

