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عودة مرتقبة للنقل بين قطر واإلمارات
ــي  ــ ــاراتـ ــ ــة اإلمـ ــ ــدولـ ــ أعــــلــــن وزيـــــــر الـ
للشؤون الخارجية أنور قرقاش، 
أمـــس الــخــمــيــس، أن عـــودة حركة 
ــتـــجـــارة مـــع قـــطـــر، ســتــكــون خــال  الــنــقــل والـ

أسبوع من التوقيع على »اتفاق العا«.
ــُعــــا شـــمـــال غــربــي  واســـتـــضـــافـــت مـــديـــنـــة الــ
الـــــســـــعـــــوديـــــة، الـــــثـــــاثـــــاء املـــــــاضـــــــي، الـــقـــمـــة 
التي شهدت  الحادية واألربعني،  الخليجية 
إعـــان انــتــهــاء أزمـــة خليجية اســتــمــرت منذ 
2017 بني قطر وكل من السعودية واإلمارات 

والبحرين ومصر.
ــال قـــرقـــاش، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي نقلته  وقــ
التنقل  »عــــودة  إن  خليجية،  إعـــام  وســائــل 
التعاون  الــتــجــارة بــني دول مجلس  وحــركــة 
الــعــا، ستكون خال  اتــفــاق  الخليجي وفــق 

أسبوع من التوقيع على االتفاق«.
وأضــــاف: »ال يمكن أن تــكــون األزمـــة دائــمــة، 

لــم تتضمن  املاضية  السنوات  األزمـــة خــال 
ــــع، ولــكــن  ــــواقـ ــااًل ســلــبــيــة عـــلـــى أرض الـ ــمــ أعــ
ــا قـــاســـيـــة«. وتــــابــــع: »اتـــفـــاق  ــيـ كـــانـــت إعـــامـ
الــعــا كــان نتيجة جهد ســعــودي ووســاطــة 
آلــيــة تعمل  كويتية وأمــيــركــيــة، وهـــو يــضــع 
املقاطعة  إجــــراءات  عليها لجان عــدة إلزالـــة 
ــى مــــســــارات  ــ ــة إلــ ــافــ ــاإلضــ ــــال أســـــبـــــوع، بــ خــ
ثنائية ملعالجة القضايا بني الدول«. وأشار 
قــرقــاش، إلــى أن »األزمـــة الــتــي جــرت لــم تكن 
األولــى، بل األعمق«. وأكد الحاجة إلى بناء 
ثقة بني الدول األربــع، وقطر، وقال إن باده 
»تــفــتــح صــفــحــة جـــديـــدة وتـــؤســـس ملــرحــلــة 
أخرى حتى ال تقع أزمات كبيرة أو صغيرة«. 
وأكــمــل الــوزيــر اإلمـــاراتـــي: »ســعــيــدون بأننا 
قــلــبــنــا صــفــحــة هــــذه األزمـــــــة، ونــتــطــلــع إلــى 
ــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي،  ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـــس الـ مـــســـتـــقـــبـــل مـــجـ
والدولة )اإلمــارات( تعمل على تنفيذ اتفاق 

العا«. وطوت القمة الخليجية التي انعقدت 
ــة، الـــثـــاثـــاء  ــعـــوديـ ــعـــا الـــسـ فــــي مــحــافــظــة الـ
املـــاضـــي، صــفــحــة الــخــافــات، فــيــمــا كـــان من 
أبــــرز مـــا جــــاء فـــي الــبــيــان الــخــتــامــي تــعــزيــز 
الــتــكــامــل االقـــتـــصـــادي وإحـــيـــاء املــشــروعــات 
ــدد املـــجـــلـــس األعــــلــــى لــلــقــمــة  ــ املـــشـــتـــركـــة. وشــ
وضع  على  العمل  ضـــرورة  على  الخليجية 
الغذائي  األمـــن  لتحقيق  متكاملة  منظومة 
واملائي وأمن الطاقة، وتبني أهداف وآليات 
تقنية  مجال  في  الرابعة  الصناعية  الــثــورة 
املعلومات، وتكنولوجيا االتصاالت والذكاء 

االصطناعي.
ــــد املــجــلــس أهــمــيــة االســـتـــمـــرار فـــي دعــم  وأكـ
وتشجيع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، 
ومساهماتها  الحيوي  بــدورهــا  منه  إيمانا 
في اقتصاديات دول املجلس. ووجه املجلس 
فــي خريطة  بشأنه  ــِفــق 

ُّ
ات مــا  تنفيذ  بسرعة 

الــطــريــق، واســتــكــمــال الـــدراســـات واملــشــاريــع 
للوصول إلى الوحدة االقتصادية بني دول 
الــتــعــاون بــحــلــول عـــام 2025. كذلك  مــجــلــس 
جرت املوافقة على اتفاقية نظام ربط أنظمة 
لــدول  التعاون  املــدفــوعــات بــني دول مجلس 
الخليج العربية، واعتبارها املظلة القانونية 
ــدفـــوعـــات والــتــســويــة بـــني دول  ملــنــظــومــة املـ
املــجــلــس وتــفــويــض أعــضــاء لجنة الــتــعــاون 
وبلغ  عليها.  بالتوقيع  واالقتصادي  املالي 
حجم التبادل التجاري بني الدول الخليجية 
الست نحو 133 مليار دوالر في 2017 )العام 
ــة الــخــلــيــجــيــة(، فــــي حــني  ــ ــ ــــذي شـــهـــد األزمـ الــ
لــدول مجلس  التجاري  التبادل  بلغت قيمة 
مليارا، خال   985 نحو  العالم  مع  التعاون 
لدول  اإلحصائي  املركز  الــعــام، حسب  نفس 

مجلس التعاون الخليجي.
)العربي الجديد، األناضول(

تونس ـ العربي الجديد

ــرادات  ــ ــام رســمــيــة أمـــس الــخــمــيــس، أن إيـ ــ أظـــهـــرت أرقـ
باملائة  الحيوي في تونس هــوت 65  السياحة  قطاع 
إلى حوالي ملياري دينار )  746  مليون دوالر(، بينما 
هبط عــدد السائحني 78 باملائة في 2020 في ضربة 
قوية القتصاد الباد بسبب تأثيرات جائحة فيروس 
كـــورونـــا. وأظــهــرت بــيــانــات للبنك املــركــزي الــيــوم أن 
إلى ملياري دينار مقابل  السياحة تراجعت  عائدات 

5.68 مليارات دينار في العام املاضي.
الصحية  الجائحة  بــدء  وتعيش سياحة تونس منذ 

وإغــاق الحدود في مــارس/ آذار املاضي أســوأ أزمة 
يــمــر بــهــا الــقــطــاع فــي تــاريــخــه، فــيــمــا يــبــدد اســتــمــرار 
األزمة الصحية وتفاقم أعداد املصابني في الباد كل 

آمال املستثمرين في القطاع بعودة قريبة للنشاط. 
»رويترز« إن عدد السائحني  وقال مسؤول حكومي لـ
ــذا الــــعــــام إذ هـــجـــر الــســيــاح  ــ انـــخـــفـــض 78 بـــاملـــائـــة هـ
الــفــنــادق واملــنــتــجــعــات بــعــد أن استقبلت  الــغــربــيــون 
تونس فــي عــام 2019 عــددا قياسيا مــن السياح بلغ 

9.5 مايني.
والــســيــاحــة قــطــاع حــيــوي وتــســاهــم بــنــســبــة ثمانية 
الخام وهي مصدر رئيسي  الناتج املحلي  باملئة من 

لجلب العملة األجنبية وثاني أكبر مشغل بعد القطاع 
الزراعي. وبسبب انهيار صناعة السياحة خال العام 
املاضي، تشير التوقعات إلى أن االقتصاد التونسي 
سينكمش بنسبة لن تقل عن سبعة باملئة في 2020. 
أنحاء  في  كورونا  وتفشي  السفر  على  القيود  وأدت 
العالم إلى أن تغلق أغلب الفنادق في تونس أبوابها 

ويخسر عشرات اآلالف في القطاع وظائفهم.   
ورّجح عضو املكتب التنفيذي لجامعة األنــزال جال 
الدين الهنشيري، أن تستمر أزمة القطاع إلى النصف 
الثاني من عام 2021، مؤكدا أن 90 في املائة من النزل 
الغلق  ب 

ّ
تتجن أنها  أبوابها غير  أوصـــدت  والــفــنــادق 

وأكد  لوجستية.   وأخــرى  قانونية  ألسباب  النهائي 
الجديد«،  »العربي  لـ سابق  تصريح  فــي  الهنشيري، 
تواصل  التونسية  الفنادق  من  فقط  املائة  في   10 أن 
عــمــلــهــا بــنــســبــة مــــاءة ال تــتــجــاوز 50 فـــي املـــائـــة من 
طاقتها، مشيرا إلى أن 90 في املائة املتبقية ستحتاج 
إلــى 8 أشــهــر إضــافــيــة على األقـــل مــن أجــل استئناف 
التونسية تجاوزت أهدافها  السياحة  العمل. وكانت 
مايني   9.5 نحو  باستقطاب   ،2019 لــعــام  املــرســومــة 
سائح، متخطية بذلك األهداف التي وضعتها الوزارة 
آنذاك، بجذب 9 مايني وافد، بزيادة 36% في إيرادات 

القطاع، قياسا بعام 2018.

تونس: الجائحة تهوي بإيرادات السياحة بنسبة %65

األردن يعّول على المصالحة 
لزيادة الصادرات

قال وزير الزراعة األردني محمد 
داودية، إن املصالحة الخليجية 

ستعود على األردن بشكل ايجابي، 
من خالل زيادة صادرات اململكة 
إلى دولة قطر عبر الحدود البرية 

 من التصدير 
ً
السعودية، بدال

الجوي، متوقعا زيادة الصادرات 

بنسبة تراوح بني 10% و%15. 
وأشار داودية خالل تصريحات 

للصحافيني على هامش مناقشة 
مجلس النواب لبيان الثقة، إلى 
أن األردن يعتمد على تصدير 
املنتجات الزراعية لدول الجوار 

والسوق القطري بما يقدم إضافة 
كبيرة لقطاع الزراعة واملزارعني. 
وكشف داودية أن وزارة الزراعة 

بالتنسيق مع نظيرتها وزارة 
النقل، قامت أول من أمس، بتذليل 
العقبات أمام سائقي الشاحنات 

األردنية، بإصدار تأشيرات ملباشرة 
التصدير لدولة قطر من الحدود 

البرية األردنية السعودية. 

مذكرة تفاهم بين السودان 
وبنك أميركي

وقعت وزارة املالية السودانية، 
أمس، مذكرة تفاهم مع بنك 

التصدير واالستيراد األميركي 
»اكسيم« لدعم تمويل الصادرات 

واالستثمارات األميركية بالسودان، 
بقيمة مليار دوالر. وجاء التوقيع 
ضمن زيارة كمبرلي ريد، رئيسة 

مجلس إدارة البنك األميركي، 
للسودان، التي بدأت أمس، والتي 
جاءت بعد أقل من 24 ساعة من 

زيارة وزير الخزانة األميركي 
ستيفن منوتشني، أمس األربعاء، 
إلى الخرطوم. ووقعت ريد املذكرة 

عن البنك، فيما وقعت وزيرة 
املالية هبة محمد علي عن الجانب 

السوداني. وذكر بيان لوزارة املالية 
السودانية أن مذكرة التفاهم مع 

بنك التصدير واالستيراد األميركي 
تنص على أن يتم التوافق بني 

الجانبني على تحديد املشاريع التي 
ستمّول عبر البنك في مجاالت 
البنى التحتية والزراعة والطاقة 
والتعدين واالتصاالت والرعاية 

الطبية.

ارتفاع احتياطيات 
قطر األجنبية

أظهرت بيانات رسمية، أمس، ارتفاع 
االحتياطيات الدولية والسيولة 

بالعمالت األجنبية ملصرف قطر 
املركزي خالل عام 2020، بنسبة 

3.2 في املائة بما يعادل 1.77 مليار 
دوالر، مقارنة بـ2019، ولترتفع 

للشهر الـ34 على التوالي.  وأوضحت 
بيانات مصرف قطر املنشورة على 
موقعه اإللكتروني، أن االحتياطيات 

األجنبية ارتفعت إلى 204.754 
مليارات ريال )56.74 مليار دوالر( 
بنهاية ديسمبر/كانون األول 2020. 

كانت االحتياطيات في قطر بلغت 
198.367 مليار ريال )54.97 

مليار دوالر( في الشهر املماثل من 
2019. وعلى أساس شهري، ارتفع 

االحتياطي األجنبي لقطر بنسبة 
0.16 في املائة أو 95 مليون دوالر 

في الشهر املاضي.

أخبار

تضرر مبيعات 
الشركات 

البريطانية

خلص مسح لبنك إنكلترا املركزي، أمس الخميس، إلى أن تضرر الشركات البريطانية على صعيد املبيعات والوظائف بسبب جائحة كوفيد-19 تفاقم 
بعض الشيء في الشهر املاضي، عندما تسارعت وتيرة انتشار الفيروس بني املواطنني. وقال البنك إن الشركات ذكرت أن الجائحة قلصت املبيعات 
ل في مسح شهر نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي. كذلك  بنسبة 16.1 باملئة في املتوسط في الربع الرابع من العام، وهو ما يزيد على تراجع 15.3 باملئة ُسجِّ
ترتبت عن الجائحة أضرر أكبر على الوظائف. جاء تدهور األوضاع الشهر املاضي بالرغم من أنباء إيجابية في ما يتعلق بلقاحات كوفيد-19 وتخفيف 

للقيود الصحية في العديد من مناطق إنكلترا.

اقتصاد
Friday 8 January 2021
الجمعة 8 يناير/ كانون الثاني 2021 م  24  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2321  السنة السابعة

)فرانس برس(
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177
منظمة  ــر  ــري ــق ت ــب  ــس ح
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تحقيق

تكليف فريق تدقيق 
خارجي لمراقبة حسابات 

البنك المركزي

شبكة واسعة من 
األعمال سّهلت لتجار 

الحرب نهب األموال

عدن ـ محمد راجح

ــاد فــــــي مـــضـــاعـــفـــة  ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ســـــاهـــــم الـ
لليمنيني  املــعــيــشــيــة  الــصــعــوبــات 
فــي مختلف  االنــهــيــارات  وتسريع 
الــقــطــاعــات اإلنــتــاجــيــة مــع تــحــولــه إلـــى عقبة 
ضخمة ستعترض جهود الحكومة الجديدة 
املــتــعــلــقــة بــإنــقــاذ االقــتــصــاد الــوطــنــي ووقــف 

انهيار العملة الوطنية. 
من الصرافة والوقود إلى العقارات والكهرباء 
العسكرية،  الــرواتــب  إلــى كشوفات  واألدويــــة 
تكونت شبكة واســعــة مــن املــنــافــذ واألعــمــال 
الـــتـــي وجــــد فــيــهــا تـــجـــار الـــحـــرب فـــي الــيــمــن 
ضالتهم في تسييل أموال ضخمة ومشبوهة 
ــلــــة وتــــدمــــيــــر  ــمــ ــعــ عــــلــــى حـــــســـــاب تــــــهــــــاوي الــ
االقتصاد ومعيشة اليمنيني والتسبب بأكبر 
أزمة إنسانية في العالم وفق تصنيف األمم 

املتحدة.
ــدأت  ــل ذلـــــك تـــكـــونـــت طــبــقــة ثـــريـــة بــ وســـــط كــ
من  كثيرًا  استفادوا  علنية  بصورة  بالتمدد 
بالعملة  واملضاربة  للوقود  السوداء  السوق 
واحتكار استيراد السلع الغذائية األساسية 
مشاريع  لتكوين  الكهربائية،  الطاقة  وتجار 
خــاصــة واقــتــصــاد مــــواز وثـــــروات هــائــلــة في 
ظــــل انـــحـــســـار الـــــــدور الـــحـــكـــومـــي وتــقــويــض 
مــؤســســات الـــدولـــة ورفــــع يــدهــا عــن مختلف 

املوارد العامة السيادية في البلد. 
ــادي، مـــخـــتـــار الــســعــيــدي،  ــتــــصــ الـــبـــاحـــث االقــ
يشير إلـــى إفـــــرازات الــفــســاد الــهــائــلــة فــي ظل 
ــام املـــالـــي الـــحـــاصـــل فـــي املــؤســســات  ــقـــسـ االنـ
العامة والــذي ساهم في خلق منافذ عديدة 
مؤسسات  تقويض  نتيجة  والسلب  للنهب 
ــة وتـــوقـــف الـــــــدورة الــنــقــديــة وبــقــائــهــا  الــــدولــ
خــارج اإلطــار الرسمي وتحكم أطــراف أخرى 
لكونها الصراع في اإليرادات العامة وإحكام 

قبضتها على منافذها الرئيسية.
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  ويــوضــح السعيدي لـــ
منذ  اليمن  منها  تعاني  مزمنة  آفــة  الــفــســاد 
ما قبل الحرب، وظلت عملية مكافحته على 
الــدوام شعارا رفعته كل الحكومات السابقة 
لــكــن دون تــحــقــيــق أي تـــقـــدم يـــذكـــر فـــي هــذا 
ــــذي رفــعــتــه  ــو نــفــس الـــشـــعـــار الـ الـــجـــانـــب، وهــ
بمشاركة  مؤخرًا  املشكلة  الجديدة  الحكومة 
رئيسي  كطرف  الجنوبي  االنتقالي  املجلس 
فيها والتي اعترضها انفجار هائل في مطار 

عدن أثناء وصولها.
ويــنــتــظــر الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة كـــمـــا يــعــتــقــد 
عملها  ستعيق  ضخمة  عــقــبــات  الــســعــيــدي، 
مــثــل الـــوضـــع األمـــنـــي والــعــســكــري وشــبــكــات 
الحكومة  بــقــاء  تكونت بسبب  الــتــي  الــفــســاد 

خارج اليمن طوال سنوات الحرب. 
في هذا اإلطار أكد االجتماع الذي عقده رئيس 
الحكومة اليمنية معني عبد امللك، مع قيادة 
التسريع  أهمية  على  اليمني،  املركزي  البنك 
بـــــإجـــــراءات تــكــلــيــف فـــريـــق تـــدقـــيـــق خـــارجـــي 

الــيــمــنــي وعـــــدم الـــتـــدخـــل فـــي كـــل اإلجـــــــراءات 
ــم الـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة،  ــرسـ ــي يــتــخــذهــا لـ ــتـ الـ
موجها بأهمية التكامل بني السياسة املالية 
ــقـــديـــة وإعــــــــادة تــشــكــيــل وتــفــعــيــل عــمــل  ــنـ والـ
ــى لـــبـــدء مــرحــلــة  ــلـ ــادي األعـ ــتـــصـ املــجــلــس االقـ
ــقــــرار االقـــتـــصـــادي  ــتــ جــــديــــدة عـــنـــوانـــهـــا االســ

وتحسني معيشة وأوضاع املواطنني.
ــدارس االجــتــمــاع الــــذي وصــفــتــه مــصــادر  ــ وتــ
مطلعة باملهم، نظرًا لوضعية البنك وضعف 
ــه فـــــي ضــــبــــط الــــســــيــــاســــة الـــنـــقـــديـــة  ــاتــ ــدخــ تــ
للرقابة  املقبلة  ــراءات  ــ اإلجـ الــصــرف،  وســـوق 
على أســعــار الــصــرف والــتــي شــهــدت تحسنا 
الكفيلة  السبل  إلى  إضافة  مؤخرا،  ملحوظا 
بــضــبــط وتــعــزيــز اإليـــــــرادات الــعــامــة وتقليل 
ــب الــــتــــعــــاون بـــــني الــبــنــك  ــ ــوانــ ــ الـــنـــفـــقـــات وجــ
ــات الــتــي يــمــكــن العمل  ــويــ والــحــكــومــة واألولــ
عليها خال الفترة القادمة، بما يتجاوز اية 
إخفاقات سادت العمل سابقا، والحفاظ على 

سمعة البنك كمؤسسة سيادية.
عــلــى أثـــر هـــذا االجــتــمــاع وفـــي مــذكــرة رفعها 
ــافــــظ  ــنــــي ومــــحــ ــمــ ــيــ ــار الـــــرئـــــيـــــس الــ ــشــ ــتــ ــســ مــ
الــبــنــك املـــركـــزي الــســابــق، حــافــظ مــعــيــاد، إلــى 
رئـــيـــس فـــريـــق الـــخـــبـــراء املــعــنــي بــالــيــمــن في 
ــم املــتــحــدة، طــالــبــه فــيــهــا بتكليف فــريــق  األمــ
مــتــخــصــص مــــن لــجــنــة الـــعـــقـــوبـــات ملــراجــعــة 
البنك  وحسابات  االقتصادية  اللجنة  أعمال 
املـــركـــزي أثـــنـــاء فـــتـــرة عــمــلــه مــحــافــظــا للبنك 

املركزي.
وأكــد معياد حسب ما جــاء في املــذكــرة التي 
استمرار  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  عليها  اطلعت 
مـــنـــظـــومـــة الــــفــــســــاد فــــي مــــمــــارســــة أعــمــالــهــا 
االنتقامية بحق اليمنيني، باعتبارها إحدى 

مع  مــتــزامــنــة  ــة،  ــاديـ ــتـــصـ االقـ الـــحـــرب  أدوات 
استمرار الفاسدين في الكسب غير املشروع.

املتحدة  لألمم  التابع  الخبراء  فريق  وكشف 
ــر تـــقـــاريـــره عـــن مــــؤشــــرات قـــويـــة تــدل  فـــي آخــ
عـــلـــى اإلثــــــــراء غـــيـــر املــــشــــروع فــــي الـــيـــمـــن مــن 
خال تاعب البنك املركزي في عدن بأسعار 
الــصــرف األجــنــبــي خـــال الــفــتــرة املــمــتــدة من 
2018 إلى 2020، والحظ الفريق تورط أطراف 
خـــــرى فـــي حــــاالت انــتــهــاك لــتــدابــيــر 

ّ
مــحــلــيــة ا

أصول  بتحويل  بسماحهم  األصــول  تجميد 
ــتـــخـــدام عــقــود  مـــجـــمـــدة وأمـــــــــوال عـــامـــة بـــاسـ

مزورة.
املــســتــشــار الـــقـــانـــونـــي الـــســـابـــق فـــي محكمة 
ــفــــاحــــي، يــشــدد  ــامــــة، جــــمــــال الــ ــعــ األمـــــــــوال الــ
كبيرة  مــن مشكلة  الفساد  يمثله  مــا  أن  على 
في  الجديدة  الحكومة  تعامل  طريقة  يجعل 
ألنها  لها،  رئيسي  اختبار  بمثابة  مكافحته 
قد تفشل وتتعثر في حال تم التعامل مع هذا 

امللف كورقة لتصفية الحسابات بني األطراف 
»العربي الجديد«، عن  املتصارعة. ويتحدث لـ
أولوية على الحكومة الجديدة مواجهتها في 
املــؤســســات املالية  املــقــام األول وهــي توحيد 
والقنوات اإليرادية، وتفعيل أجهزة مكافحة 
املالية  غسل األمــوال، وكسب ثقة املؤسسات 
الدولية وإعادة خطوط االرتباط معها، إذ إن 
االنقسام املالي وتقويض املؤسسات العامة 
وتــفــكــك املــنــظــومــة الــقــانــونــيــة والــتــشــريــعــيــة 
وتشتت األجهزة الرقابية خلق فجوة واسعة 
املالية  املــؤســســات  توحيد  تعرقل جهود  قــد 

وكسب ثقة املجتمع الدولي.
وحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية حول 
مــؤشــر مــدركــات الــفــســاد 2019 فــقــد حصلت 
اليمن على 15 نقطة لتحتل بذلك املركز 177 

من بني 180 دولة.
بدوره، يرى الباحث االقتصادي واألكاديمي 
فــي جــامــعــة عــــدن، هـــال الــحــســنــي، أن هناك 
ــادة بــنــاء مــؤســســات الــدولــة التي  أهــمــيــة إلعــ
دمــرتــهــا الــحــرب والـــصـــراع الــدائــر فــي اليمن 
عــلــى أكــثــر مــن صــعــيــد، ومـــن ثــم الــعــمــل على 
اســتــقــالــيــة املـــؤســـســـات املـــالـــيـــة مــثــل الــبــنــك 
ــزي الــيــمــنــي الـــــذي يــعــمــل بـــرأســـني في  ــركــ املــ
صــنــعــاء وعـــدن والــبــنــوك واملـــصـــارف العامة 

والخاصة وتحييدها عن الصراع الدائر.
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  ويــؤكــد فــي حــديــثــه لـــ
الفساد ساهم بشكل كبير في إفقار اليمنيني 
ألنه يبدد املــوارد ويشتتها ويجعلها تصب 
فــي اتــجــاه واحـــد وهــو جــيــوب فــئــات محددة 
نافذة، بينما مختلف فئات وشرائح املجتمع 
تــعــانــي ويــــات الـــحـــرب والــــصــــراع ومــــن فقر 

واوضاع معيشية صعبة.

الفساد 
ينخر اليمن

العسكرية،  الرواتب  كشوفات  إلى  واألدوية  والكهرباء  العقارات  إلى  والوقود  الصرافة  من 
تكونت شبكة واسعة من المنافذ واألعمال التي وجد فيها تجار الحرب في اليمن ضالتهم 

في نهب أموال ضخمة ومشبوهة ساهمت في تهاوي العملة وتدمير االقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

تــخــطــط تــكــتــات رجــــال األعــمــال 
الـــتـــونـــســـيـــة الــلــيــبــيــة القـــتـــنـــاص 
إعمار  إعــادة  حصة في مشاريع 
بــإعــادة  للبلدين  يسمح  بــمــا  الليبية  املـــدن 
دخلت  التي  االقتصادية  العاقات  تنشيط 

طور الركود منذ نحو عشر سنوات.
وبــــاشــــر املـــجـــلـــس األعــــلــــى لــــرجــــال األعـــمـــال 
الرسمية  ــراءات  اإلجـ والليبيني  التونسيني 
لــعــقــد سلسلة مــن املــؤتــمــرات فــي قــطــاعــات 
ــن أجـــــل وضـــــع خـــريـــطـــة طــريــق  مـــتـــعـــددة مــ
لــلــشــراكــات الـــقـــادمـــة فـــي قــطــاعــات الــصــحــة 
والـــبـــنـــاء والـــخـــدمـــات، إلــــى جـــانـــب تسهيل 
إجــراءات فتح باب التوظيف أمام 300 ألف 

تونسي في ليبيا.
وقال رئيس املجلس األعلى لرجال األعمال 
الـــتـــونـــســـيـــني والــــلــــيــــبــــيــــني، عــــبــــد الــحــفــيــظ 
ــرافـــي، إن خـــريـــطـــة طـــريـــق اســـتـــعـــادة  ــكـ الـــسـ
ــتــــصــــادي بــــني الـــبـــلـــديـــن شــبــه  الـــنـــشـــاط االقــ

جــاهــزة، مــؤكــدا تحديد روزنــامــة الــلــقــاءات 
الرسمية مع مسؤولني في تونس من أجل 
وتجهيز  الصفقات  عقد  إجـــراءات  مباشرة 
عــقــود الــعــمــل لــلــراغــبــني فــي الــعــمــل بليبيا. 
وأشــــــــار إلـــــى أن الــــســــوق الــلــيــبــيــة جـــاهـــزة 
لتوفير 300 ألف فرصة عمل للتونسيني في 

اختصاصات متعددة.
»الــعــربــي  ــــد الـــســـكـــرافـــي، فـــي تــصــريــح لـــ وأكـ
الجديد«، أن املجلس األعلى لرجال األعمال 
يسعى لكي تكون مساهمة تونس في إعادة 
إعمار ليبيا كبيرة، مشيرا إلى أن مجموعة 
من العوامل تخدم املصلحة التونسية رغم 
املنافسة الشرسة على سوق ليبيا من قبل 

شركات عاملية كبرى.
وأضــــــاف فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، أن لــلــشــركــات 
أن  كما  الليبية،  بــالــســوق  درايـــة  التونسية 
عــامــل الــلــغــة يــخــدم املــؤســســات الــتــونــســيــة 
ــا أن  ــرّجـــحـ لـــلـــفـــوز بــصــفــقــات فــــي لــيــبــيــا، مـ
الصفقات على شكل شراكات  تكون بعض 
ــرى إيــطــالــيــة  ــ مـــع مــؤســســات فــرنــســيــة وأخــ
على  تونسية  قــدرة مؤسسات  عــدم  بسبب 
تــنــفــيــذ املــشــاريــع بــمــفــردهــا نــتــيــجــة ضعف 

اإلمكانيات.
ورّجح رئيس املجلس األعلى لرجال األعمال 

التونسيني والليبيني أن تساهم تونس في 
إعادة إعمار منطقة الساحل والجبل، مؤكدا 
البلديات  مــع بعض  اتــفــاقــات  إلــى  التوصل 
في منطقة الجبل والساحل إلعادة اإلعمار، 
وكذلك في سبها وجنوب ليبيا، وأوضح أن 
املجلس بصدد إجراء مفاوضات مع مكتب 

األمم املتحدة لبداية األشغال قريبا.
ــرافــــي تـــفـــاصـــيـــل روزنـــــامـــــة  ــكــ ــســ وشــــــــرح الــ
املــؤتــمــرات االقــتــصــاديــة الــتــي ستعقد لهذا 
انعقاد مؤتمر تنموي في  الــغــرض، مــؤكــدا 
بــن قــــردان الــحــدوديــة يــومــي 6 و7 مـــارس/ 
باالشتراك  تــجــاري  مؤتمر  إلــى جانب  آذار 
مـــع دار املـــصـــدر )مــؤســســة حــكــومــيــة لــدفــع 
الــصــادرات(، ومؤتمر صحي تحت إشــراف 
آخــــر شهر  فـــي  الــتــونــســيــة  الــصــحــة  وزارة 
أيــــار 2021، ومــؤتــمــر آخـــر سياحي  مــايــو/ 
فـــي آخــــر شهر  الــســيــاحــة  بــمــشــاركــة وزارة 

سبتمبر/ أيلول 2021.
وأضاف في هذا السياق، أن املجلس األعلى 
بصدد تكوين مجالس قطاعية ليتولى كل 
قطاع تدارس إمكانيات التعاون والشراكة، 
معتبرا أن ذلك سيساعد على إيجاد حلول 
الجزائر  تــكــون  أن  على  البلدين  فــي  كثيرة 

شريكا دائما في كل االتفاقات، وفق قوله.
وحــول قيمة الصفقات التي يمكن أن تفوز 
بها تــونــس فــي مرحلة إعـــادة اإلعــمــار، قال 
إنه ال يمكن تحديدها، غير أنها قد ترتقي 
إلى أكثر من 10 مليارات دوالر في السنوات 

القادمة.
في  للتونسيني  التشغيل  بــاب  فتح  ويمثل 
البطالة  نــســب  لخفض  مهما  مــنــفــذا  ليبيا 

الجزائر ـ حمزة كحال

عادت أزمة »كيس الحليب املدعم« في الجزائر 
ــتـــصـــدر املـــشـــهـــد االجــــتــــمــــاعــــي، وتـــتـــحـــول  ــتـ لـ
ــراء نــقــص  ــ مــــع األيـــــــام مــــن مــشــكــلــة تـــمـــويـــن جــ
»مسحوق الحليب« املستورد، إلى أزمة كبيرة 
اســتــنــفــرت الــحــكــومــة الــجــزائــريــة، بــعــد تلويح 
مـــوزعـــي الــحــلــيــب بـــالـــدخـــول فـــي إضـــــراب عن 
الــجــزائــري،  الــشــارع  غليان  الــعــمــل، مستغلني 

كورقة ضغط حتى تلبي الحكومة مطالبهم.
الــجــزائــريــة وبعض  فــاملــوزعــون فــي العاصمة 
ــوا الــــدخــــول إلـــى  ــبـــرى رفــــضــ ــكـ ــافـــظـــات الـ املـــحـ
مصانع إنتاج الحليب، منذ الثاني من يناير/ 
كانون الثاني، وأعلنوا تجميد نشاطهم حتى 
استجابة وزارتي الزراعة والتجارة ملطالبهم، 
في مقدمتها رفع هامش الربح، الذي لم يتغير 

منذ أكثر من عقدين من الزمن.
إن »وزارة  العوفي  الحليب وليد  مــوزع  يقول 
الــــزراعــــة بــمــعــيــة ديـــــوان الــحــلــيــب الـــجـــزائـــري، 
تقضي  اتفاقية  ســنــوات   4 قبل  علينا  فــرضــا 
اتخاذ  املوزعة بعد  الكميات  بقبول تخفيض 
ــرار تــقــلــيــص اســـتـــيـــراد مــســحــوق  ــ الــحــكــومــة قـ
ــا يــعــنــي تــراجــع  الــحــلــيــب )املــــــادة األولــــيــــة(، مـ

نشاطنا«. 
»العربي  وأضــاف املتحدث نفسه في حديث لـ
الجديد«، أن »هامش الربح الذي يناله املوزع 
مــحــدد مــن طــرف الحكومة بـــ1 ديــنــار فقط )3 
سنتات أميركية(، وهو هامش لم يراجع منذ 
أكــثــر مــن عــشــريــن ســنــة، كــمــا تــنــص االتفاقية 
عــلــى عــــدم تــعــويــض خــســائــر مــــوزع الحليب 
الحليب  أو  املثقوبة،  في ما يتعلق باألكياس 

الفاسد، وهو أمر غير مقبول«.
مــن جــانــبــه، قـــال مـــوزع الحليب فــي محافظة 
بومرداس )90 كم شرق العاصمة(، عمر حاج 
ــروف  ــد«، إن »ظــ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ الــســعــيــد، لــــ
املعيشة تغيرت كثيرا خال 20 سنة، والدينار 
املائة من قيمته في ظــرف 3 سنوات،  فقد 50 
ونـــحـــن كـــمـــوزعـــني لـــديـــنـــا مـــصـــاريـــف كــثــيــرة، 
منها مصاريف الوقود، الذي رفعت الحكومة 
سعره 4 مرات منذ 2016، تضاف إليها فاتورة 

الضرائب وصيانة الشاحنات«.
وتــابــع الــســعــيــد قــائــا: »الــكــل أصــبــح يطالب 
اليوم برفع راتبه أو رفع نسب فوائده، ملاذا ال 
الذي  نطالب نحن أيضا برفع هامش ربحنا 
ال يتجاوز دينارا واحــدا في الكيس، في حني 

أن الكمية املمنوحة لكل موزع قلصت بنسبة 
25 باملائة، بسبب نقص املادة األولية وتراجع 
قـــدرة مــصــانــع إنــتــاج الحليب الــعــمــومــيــة، ما 
أدى إلى حدوث اضطراب في التوزيع اليومي 

للحليب املدعم«.
ولتفادي تطور أزمة الحليب من أزمة تموين 
إلـــى أزمــــة اجــتــمــاعــيــة، فــي ظــل تــضــاعــف عــدد 
ــام مــحــات بــيــع املــــواد الــغــذائــيــة،  الــطــوابــيــر أمـ
سارعت الحكومة عبر مصانع إنتاج الحليب، 
إلـــى اســتــدعــاء مــمــثــلــني عـــن مـــوزعـــي الحليب 
للجلوس إلـــى طــاولــة الـــحـــوار، لــلــوصــول إلــى 
مـــخـــرج يـــرضـــي الـــطـــرفـــني، غــيــر أن االجــتــمــاع 
ــة إلـــى مفترق  ــ ــل األزمـ األول ســـرعـــان مـــا أوصــ

طرق جديد.
ــك، يــكــشــف رئـــيـــس فــيــدرالــيــة مــوزعــي  ــ ــى ذلـ إلــ
حديث  في  فريد،  عوملي  الجزائر  في  الحليب 
مع »العربي الجديد«، أن »االجتماع لم يحمل 
الحلول التي كان ينتظرها موزعو الحليب أو 
على األقل تحقيق مطلب رفع هامش الربح«. 
ملوزعي  الجزائرية  الفيدرالية  رئيس  ويــقــول 
مخرجات  سيناقشون  »املــوزعــني  إن  الحليب 
ــقـــرار  االجـــتـــمـــاع بـــكـــل شــفــافــيــة ويـــتـــخـــذون الـ
املناسب، وإلقامة إضرابات دورية تستمر إلى 

غاية تلبية مطالبنا«.
ويرفض عوملي فريد االتهامات التي وجهتها 
بعض األطراف الرسمية للموزعني واملتعلقة 
يقول  مطالبهم، حيث  رهينة  املواطن  بوضع 
املــواطــن كورقة  التي تضع  »الحكومة هــي  إن 
ضغط ولسنا نحن من يساوم أو يبتز بلعب 
ورقــــة )الــــزبــــون(. لــديــنــا الــحــق فــي االحــتــجــاج 

وفق ما يمليه القانون الجزائري«.
ــة الــــجــــزائــــريــــة ســـعـــر الــحــلــيــب  ــ ــدولـ ــ وتــــدعــــم الـ

بــقــرابــة 15 ديـــنـــارا، حــيــث ُحــــدد ســعــر الكيس 
الواحد سعة لتٍر واحٍد بـ25 دينارا )23 سنتا 
ــــوان إنــتــاج  أمــيــركــيــا(، 24 ديـــنـــارا لــخــزيــنــة ديـ
الحليب، ودينار واحد ملوزع الحليب، في حني 
يبلغ سعر الحليب غير املدعم بني 50 دينارا 

و100 دينار، حسب النوعية.
ــراوح أزمــــة الــحــلــيــب فـــي الــجــزائــر مكانها  ــ وتــ
بسبب عـــدم رفـــع اإلنــتــاج وتــزايــد االســتــهــاك 
الــــســــنــــوي. وكــــــان الـــــديـــــوان املـــهـــنـــي لــلــحــلــيــب 
 الــجــزائــر تــحــتــاج إلــى 

ّ
)حــكــومــي(، قــد ذكـــر أن

نحو 5 مليارات لتر من الحليب سنويًا، بينما 
ــتـــاج املــحــلــي ملــائــة وتــســعــني مــركــز إنــتــاج  اإلنـ
ــة عــلــى 48 مــحــافــظــة، ال يـــتـــجـــاوز 800  مـــوزعـ
مــلــيــون لــتــر، مـــرده حــســب املــنــتــجــني، تقليص 
حــصــة املــصــانــع مـــن مــســحــوق الــحــلــيــب الـــذي 
للمنتجني وفــق  الـــجـــزائـــري  الـــديـــوان  يــمــنــحــه 
من  مدعمة  وبأسعار  سابقا،  مــحــددة  كميات 

خزينة الدولة.
التجارة الجزائر كمال رزيـــق، قد  وكــان وزيــر 
تــعــهــد عــنــد تــنــصــيــبــه، مــطــلــع يــنــايــر/ كــانــون 
الحليب  ــة  أزمــ عــلــى  بــالــقــضــاء  الــثــانــي 2020، 
ــع نـــظـــام إلــكــتــرونــي  ــ نــهــائــيــا، مـــن خــــال »وضـ
ــيـــس الـــحـــلـــيـــب مــــن املــصــنــع  ــار كـ يــــرصــــد مــــســ
ــي الـــتـــصـــريـــحـــات الــتــي  ــ ــى املـــســـتـــهـــلـــك«، وهـ ــ إلـ
أثـــارت جــدال وســط الــشــارع الــجــزائــري أخيرا، 
بـــعـــد تـــفـــاقـــم أزمــــــة الـــحـــلـــيـــب، حـــيـــث يــتــســاءل 
اإللكتروني«  »النظام  الجزائريون عن مصير 

الذي تحدث عنه وزير التجارة قبل سنة.
الجزائرية  الزراعة  وزارة  من جانبها، ترفض 
ــة »كــيــس الــحــلــيــب«، حيث  الــتــعــلــيــق عــلــى أزمــ
تعتبرها أزمة مفتعلة من بعض األطراف التي 
تحاول تحويل »مسحوق الحليب« املستورد 
ــأمــــوال الــخــزيــنــة الــعــمــومــيــة نــحــو شــركــات  بــ
إنتاج حليب خاصة لاستفادة منه في إنتاج 

الحليب ومشتقاته كالقشدة والدسم.
وكشف مصدر من داخل وزارة الزراعة، رفض 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــــوزارة  ذكــر اســمــه، لـــ
قررت فتح تحقيق في الكيفية التي يوزع بها 
الحليب،  الحليب مــن طـــرف ديــــوان  مــســحــوق 
إلى حليب  الكميات  تحويل جميع  وإمكانية 
مدعم، حتى تعاقب األطراف املتسببة في هذه 

األزمة«.
يذكر أن الجزائر كانت قد استوردت ما قيمته 
خال  الحليب  مسحوق  مــن  دوالر  مليار   1.1
سنة 2020، مقابل 1.5 مليار دوالر سنة 2019.

إعادة إعمار ليبيا
تفاقم أزمة الحليب المدعم في الجزائر

تونس تسعى القتناص صفقات 
تصل إلى 10 مليارات دوالر

تسعى تكتالت رجال 
األعمال التونسيين 

القتناص حصة في 
مشاريع إعادة إعمار 

المدن الليبية تقّدر بنحو 
10 مليارات دوالر

أسواق تنمية

السوق الليبي 
يوفر 300 ألف فرصة 

عمل للتونسيين

1.1 مليار دوالر قيمة 
واردات مسحوق الحليب 

في 2020

الموزعون يرفضون 
االتهامات الحكومية 

بأنهم وراء األزمة

ــبــــاد، حــيــث كـــانـــت ليبيا  املــتــفــاقــمــة فـــي الــ
ــنـــوات طـــويـــلـــة مــشــغــا مــهــمــا لــلــعــمــالــة  لـــسـ
ل الحرب في الجارة 

ّ
التونسية قبل أن تعط

الــجــنــوبــيــة لــتــونــس أغــلــب أشــكــال الــتــعــاون 
ــلـــديـــن  ــبـ ــــني الـ ــاري بــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــادي والــ ــ ــــصــ ــتــ ــ االقــ
أكثر من نصف مليون  وتتسبب في عــودة 

تونسي كانوا يعملون هناك.
الــبــلــديــن عــــام 2011، شــهــدت  ثـــــورة  وقـــبـــل 
التجارة بني تونس وجارتها ليبيا ازدهارا 
دام أكـــثـــر مـــن عــقــديــن قــبــل أن تـــدخـــل طــور 

االنـــكـــمـــاش فـــي الــعــشــريــة األخـــيـــرة نتيجة 
لبيبا وتأثيرها  فــي  األمــنــيــة  االضــطــرابــات 

على العمل االقتصادي. 
ويــمــثــل الــقــطــاع الــبــنــكــي، بــحــســب الــخــبــيــر 
االقتصادي محمد منصف الشريف، دعامة 
مهمة للمبادرات االقتصادية الثنائية عبر 
تسهيل التمويات الازمة إلنجاز الصفقات 
السندية للتجار  وتسهيل فتح االعتمادات 
الــبــنــوك  فــرضــتــهــا  كــبــيــرة  بــعــد تضييقيات 

خوفا من تبييض األموال.

بــنــوك تونسية  الــشــريــف إن نــحــو 5  وقــــال 
أن  يــمــكــن  مــشــتــرك(،  ــال  مـ رأس  )ذات  ليبية 
تلعب دورا مهما في مرحلة إعادة اإلعمار، 
مشيرا إلى أن االقتصاد التونسي يمكن أن 
االستفادة  عبر  نمو سنويا  نقطتي  يحقق 

من اإلمكانيات املتاحة في السوق الليبي. 
وحسب بيانات للغرفة التجارية التونسية 
االقتصادية  املؤسسات  عــدد  يبلغ  الليبية، 
الليبية  السوق  التي تتعامل مع  التونسية 

حوالي 1300 شركة.

كلفة كبيرة 
إلعادة إعمار ما 
دمرته الحرب في 
ليبيا )حازم تركيا/
األناضول(

عــلــى حــســابــات الــبــنــك املـــركـــزي الــيــمــنــي، بما 
مبدأ  وانتهاج  الشفافية  إجـــراءات  مع  يتسم 
الــحــوكــمــة ومــكــافــحــة الــفــســاد، بــاعــتــبــار ذلــك 
خــطــوة ضـــروريـــة لــضــمــان اســتــمــرار تطبيق 

املعايير والقواعد املالية الدولية.
رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، أكد حرصه 
املركزي  البنك  ونشاط  عمل  استقالية  على 

Friday 8 January 2021 Friday 8 January 2021
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واشنطن ـ شريف عثمان

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــــصــــورة الــتــي 
بــنــاهــا لــنــفــســه عــلــى مـــــدار أربـــع 
ــنــــوات قـــضـــاهـــا داخــــــل الــبــيــت  ســ
األبيض، باعتباره الداعم األكبر لالقتصاد 
ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ وســـــــوق األســــهــــم والــــســــنــــدات األمـ
الشركات  استعادة  فــي  املتسبب  والرئيس 
إلى األراضي األميركية، والوصول بمعدالت 
الــبــطــالــة إلـــى أدنـــى مستوياتها فــي عــقــود، 
لم  للدخل،  مرتفعة  نمو  مــعــدالت  وتحقيق 
يتخلف قطاع األعمال والشركات األميركي 
عن إدانة اقتحام مؤيدي الرئيس األميركي 
املـــنـــتـــهـــيـــة واليــــتــــه دونـــــالـــــد تــــرامــــب ملــبــنــى 
الكونغرس األميركي، يوم األربعاء، إليقاف 
جلسة التصديق على فوز الرئيس املنتخب 

جو بايدن، إذ اعتبرها اعتداًء صارخًا على 
الديمقراطية ومؤسسات الدولة، ودربًا من 

دروب الفوضى.
ودانت الجمعية الوطنية للمصنعني، التي 
تمثل نحو 14 ألف شركة تعمل بالواليات 

املــتــحــدة، يـــوم األربــــعــــاء، الــتــظــاهــرات الــتــي 
اقــتــحــمــت مــبــنــى الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة في 
الـــبـــالد، واصــفــة إيــاهــا بــأنــهــا »ال تعبر عن 
أميركا التي يؤمن بها املصنعون«، وطالبت 
»النظر بجدية  بـ بنس  مايك  الرئيس  نائب 
والعشرين  الخامس  التعديل  في استخدام 
من  ترامب  دونالد  الرئيس  لعزل  للدستور 

منصبه«.
ــيــــس املــجــمــوعــة  ــز، رئــ ــمـــونـ ــيـ ــاي تـ ــ وقـــــــال جــ
الوطنية  للجنة  السابق  التنفيذي  واملــديــر 
ألعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ مـــــن الــــحــــزب 
الجمهوري، إن »هذا ليس قانونا ونظاما، 
هــــذه فـــوضـــى. إنــــه حــكــم الـــغـــوغـــاء. إنــــه أمــر 
خــطــيــر. هــــذه فــتــنــة ويــجــب الــتــعــامــل معها 
ــــاس«. وأضــــاف أن »الــرئــيــس  عــلــى هـــذا األسـ
املــنــتــهــيــة واليـــتـــه حــــرض عــلــى الــعــنــف في 
مــحــاولــة لــالحــتــفــاظ بــالــســلــطــة، وأي زعــيــم 
منتخب يدافع عنه يخالف قسمه بالدستور 
ويرفض الديمقراطية لصالح الفوضى. وإن 
املــؤامــرة  أي شخص ينغمس فــي نــظــريــات 
أمــوال الحملة هو متواطئ«. وأشــار  لجمع 
تيمونز إلــى أنــه واملــاليــني من العاملني في 
إعـــادة بناء  يــحــاولــون  الــشــركــات األميركية 
االقــتــصــاد وإنــقــاذ حــيــاة املــواطــنــني، مــؤكــدًا 
أن »أيــــًا مــن ذلـــك لــن يــكــون مــهــمــًا إذا رفــض 
قادتنا صد هذا الهجوم على أميركا وعلى 
ديــمــقــراطــيــتــنــا، ألن نــظــام حــكــومــتــنــا ذاتـــه، 

الذي يدعم أسلوب حياتنا، سوف ينهار«.
الرئيس  بيتشاي،  ســانــدر  عبر  جانبه،  مــن 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة ألــفــابــيــت، الـــشـــركـــة األم 

اقتحام مبنى 
الكونغرس

الشرطة تتدخل 
إلجالء أنصار 

ترامب من مبنى 
الكابيتول هيل 

)Getty(

أنصار  من  مجموعة  اقتحام  بقوة  األميركي  األعمال  مجتمع  دان 
أمس  واشنطن،  في  الكونغرس  مبنى  ترامب  دونالد  الخاسر  الرئيس 
األربعاء. ودعت الجمعية الوطنية للمصنعين في أميركا إلى عزله عن 
السلطة، فيما قام مستثمرون بالتخلص من أسهم شركات التكنولوجيا 

وسندات الخزانة
حذفت مواقع فيسبوك 

ويوتيوب وتويتر 
فيديو نشره ترامب عن 

تظاهرات واشنطن

استجابة اقتصاد ألمانيا 
في هذه األزمة أفضل 

بالمقارنة مع األزمة 
المالية في 2008

كورونا ضربت 
الطلب على الحديد 

وأسعاره

مجتمع األعمال 
األميركي يدين 

فوضى ترامب

)Getty( مصنع فولكسفاغن في ألمانيا) مصنع صلب في إزمير بتركيا )مصطفى باسم/ وكالة األناضول

ــة أمــــس  ــيــ ــمــ ــــت بــــيــــانــــات أوروبـــــــيـــــــة رســ ــالـ ــ قـ
األملــانــيــة حافظت  الــصــنــاعــة  الــخــمــيــس، إن 
ــم الـــضـــربـــات الـــتـــي تلقتها  عــلــى قــوتــهــا رغــ
ــانـــات  ــيـ مـــــن جــــائــــحــــة كـــــــورونـــــــا. وحــــســــب بـ
ــفـــع الــطــلــب عــلــى الــســلــع  ــتــــات« ارتـ »يــــوروســ
األملــانــيــة الــصــنــع فـــوق الــتــوقــعــات، إذ ارتــفــع 
بنسبة 2.3 بــاملــئــة عــلــى أســـاس شــهــري في 
أحــدث حلقة  الثاني، وهــي  نوفمبر/تشرين 
اقتصاد  أكبر  أن  تظهر  بيانات  سلسلة  في 
أوروبـــــــي يــتــســم بــمــتــانــة غــيــر مــتــوقــعــة في 
ــا. وكـــان  ــيـــروس كــــورونــ مــواجــهــة جــائــحــة فـ
الطلبيات  تنخفض  أن  يتوقعون  محللون 
باملئة.   1.2 األملانية  الصناعية  السلع  على 
اإلحصاءات  مكتب  نشرها  بيانات  وأفــادت 
السلع  على  الطلبيات  بــأن  الخميس،  أمــس 
بــأوقــات  مقارنتها  مــع  زادت حتى  األملــانــيــة 
باملئة   6.3 بارتفاع  وذلــك  الجائحة،  قبل  ما 
عـــن مــســتــوى نــوفــمــبــر /شـــريـــن الــثــانــي من 
العام السابق. وتأتي األرقام بعد يومني من 
في  أيضًا،  التجزئة  مبيعات  زيــادة  مفاجأة 
ــام الــبــطــالــة عــلــى خــالف  حــني انــخــفــضــت أرقــ
ــــرى فـــي ديــســمــبــر/كــانــون  املــتــوقــع هـــي األخـ
تأتي  الثالثة  البيانات  ومجموعات  األول. 
جميعها رغــم تجدد إجـــراءات اإلغــالق التي 
ديسمبر/ فــي  األملــانــيــة  الحكومة  فرضتها 

كـــانـــون األول فـــي مــواجــهــة تــصــاعــد وتــيــرة 
حــــاالت اإلصـــابـــة بــفــيــروس كـــورونـــا. وتــعــد 
أملانيا املاكينة الرئيسية التي تقود تحسن 
أداء االقـــتـــصـــاد األملــــانــــي. ومــــن املـــتـــوقـــع أن 

فــــرض االتــــحــــاد األوروبـــــــــي، أمــــس الــخــمــيــس، 
عـــلـــى واردات  اإلغـــــــــراق«  »مـــكـــافـــحـــة  ضـــريـــبـــة 

الحديد والصلب التركية إلى دول االتحاد.
ــول نـــشـــرت الــجــريــدة  ــاضــ ــة األنــ ــالـ وحـــســـب وكـ
الــرســمــيــة لــالتــحــاد األوروبـــــــي نـــشـــرت فــرض 
ضـــريـــبـــة »مـــكـــافـــحـــة اإلغــــــــــراق« املـــؤقـــتـــة عــلــى 
وبلغت  الــتــركــيــة.  والــصــلــب  الــحــديــد  واردات 
ملـــنـــتـــجـــات  ــة  ــ ــائـ ــ ــاملـ ــ بـ  4.8 الــــضــــريــــبــــة  نــــســــبــــة 
بــاملــائــة  و5.4  ــيـــة،  ــتـــركـ الـ  »Habaş« شـــركـــة 
لشركة  بــاملــائــة  و5.9   ،»ErdEmir« لــشــركــة 
 ،»borçElik vE ağir HaddEcilik«

و7.6 باملائة للشركات التركية األخرى.
وأشـــارت  املفوضية األوروبــيــة إلــى أن اتحاد 
الــصــلــب األوروبـــــــي، ســبــق أن اشــتــكــى فـــي 31 
مارس/ آذار املاضي، إلى املفوضية األوروبية 
من واردات الصلب التركية، وقال إنها تنطوي 
أن االتحاد  ــراق. وأضـــاف  اإلغـ على ممارسات 
األوروبي، أطلق تحقيقًا رسميًا في مايو/ أيار 
2020، إثر الشكوى املقدمة من اتحاد الصلب 

األوروبــي. وجاءت تركيا ضمن 9 دول حققت 
نــمــوًا بــإنــتــاج الــصــلــب خــــالل فــتــرة الــثــمــانــيــة 
أشهر األولى من 2020 بحسب بيانات رسمية 

صادرة عن اتحاد الصلب العاملي.
وســـجـــل إنـــتـــاج تــركــيــا مـــن الــصــلــب ارتــفــاعــا 
ًبنسبة 22.9 باملئة خالل أغسطس/آب 2020 
عــلــى أســــاس ســنــوي، إلـــى 3.23 مــاليــني طــن، 
املماثل  بالشهر  طن  مليون   2.63 مع  مقارنة 
مــن 2019. وتــأثــر إنــتــاج الصلب حــول العالم 
نــتــيــجــة تـــوقـــف األنــشــطــة الــتــجــاريــة وتــعــطــل 
ــنـــاعـــات كـــثـــيـــرة بــســبــب جـــائـــحـــة فـــيـــروس  صـ

كـــورونـــا. وبــحــســب بــيــانــات االتـــحـــاد الــعــاملــي 
ــاج  ــتـ لــلــصــلــب فــــي الـــشـــهـــر املــــاضــــي، بـــلـــغ اإلنـ
»64 دولــــة، وهـــي الــــدول الــتــي تقدم  ـــ الــعــاملــي لــ
تــقــاريــر إلــــى االتـــحـــاد الــعــاملــي لــلــصــلــب« في 
نــهــايــة األشــهــر األحـــد عــشــر األولــــى مــن الــعــام 
مقابل  طــن،  مليار   1.67 نحو   ،2020 املــاضــي 
1.69 مــلــيــار طــن بــالــفــتــرة املــمــاثــلــة مــن 2019. 
أكبر جمعيات  العاملي للصلب من  واالتــحــاد 
الصناعة في العالم؛ وينتج أعضاؤه ما يقرب 
العالم.  فــي  إنــتــاج الصلب  مــن 85 باملائة مــن 
وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام 
الصلب  العاملى من  اإلنتاج  انخفض  املاضي 
مــقــارنــة بنفس  املــائــة  فــى  الــخــام بنسبة 1.3 
الــفــتــرة مــن الــعــام الــســابــق لــيــصــل الـــى مليار 

و691 مليونا و 85 ألف طن.
وفــــي ذات الـــشـــأن أعــلــنــت الــجــمــعــيــة الــعــاملــيــة 
للصلب أن اإلنــتــاج فــي تــركــيــا قــد ارتــفــع إلــى 
فــي شهر نوفمبر/ تشرين   3.22 ماليني طــن، 
ــا لـــلـــبـــيـــانـــات الـــتـــي أعــلــنــتــهــا  ــ ـ

ً
ــق ــ ــــي. ووفـ ــــاضـ املـ

الجمعية العاملية للصلب، ارتفع إنتاج الصني 
إنتاج  انخفض  بينما  طــن،  مليون   87.7 إلــى 
الــيــابــان إلــى 7.3 مــاليــني طــن، وارتــفــع  إنتاج 

االتحاد األوروبي إلى 12.80 مليون طن.
ويذكر أن سعر خام الحديد تراجع خالل العام 
املــاضــي بسبب زيـــادة املــعــروض فــي األســواق 
استمرار  إمكانية  بــشــأن  واملــخــاوف  الــدولــيــة، 

الطلب القوي على الخام خالل العام الجاري.
ــام الـــحـــديـــد فــــي تــعــامــالت  ــ وتــــراجــــع ســـعـــر خـ
بــورصــة ســنــغــافــورة للسلع فــي نــهــايــة الــعــام 
إلــــى 153.80  املـــائـــة  فـــي  بــنــســبــة 4.4  املـــاضـــي 
دوالرا للطن، وهو أدنى سعر له.  وتدور سوق 
خـــام الــحــديــد الــعــاملــيــة حـــول صــنــاعــة الصلب 
من  أكثر  تشتري  والتي  الصني،  في  العمالقة 
نصف إمـــدادات الــخــام املــصــدرة مــن أستراليا 
ــاج الـــشـــركـــات  ــتــ ــــل، بـــمـــا فــــي ذلـــــك إنــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ والـ
الــعــمــالقــة مــثــل »بـــي إتـــش بــي غــــروب« و»ريـــو 

تينتو غروب« و»فيل«. 
)العربي الجديد ـ األناضول(

ــة خــــالل الــعــام  ــيـ ــانـ ــركـــات األملـ تــســتــفــيــد الـــشـ
التي وقعها  اتفاقية االستثمار  الجاري من 
االتـــحـــاد األوروبـــــــي مـــع الــصــني الــتــي خــرج 
اقـــتـــصـــادهـــا مـــبـــكـــرًا مــــن تـــداعـــيـــات جــائــحــة 
الــشــركــات التي  كــورونــا. ولـــدى أملانيا آالف 

تتاجر وتستثمر في السوق الصيني. 
ويرى معهد االقتصاد األملاني أن استجابة 
االقتصاد في هذه األزمة أفضل باملقارنة مع 
ألــغــت خاللها  الــتــي  األزمـــة املالية فــي 2008 
جــمــيــع الــقــطــاعــات وظـــائـــف عـــمـــال. ويعتقد 
أن الــتــوظــيــف ســيــكــون أفـــضـــل خــــالل الــعــام 
الجاري، ويقول: »أعتقد أن نسبة البطالة لن 
املــائــة. وسيكون هــذا بالنظر  تتجاوز 6 في 

إلى الخسارات القوية في اإلنتاج«.
ارتـــفـــعـــت  ــي،  ــ ــابـ ــ ــجـ ــ اإليـ االتـــــجـــــاه  وفــــــي ذات 
الــيــورو  منطقة  فــي  االقــتــصــاديــة  املعنويات 
الشهر املاضي، لكن التضخم ظل في نطاق 
سلبي قبل صعود بطيء مرجح هذا العام، 
فـــي ظـــل الـــتـــراجـــع عـــن بــعــض الــتــخــفــيــضــات 
الــضــريــبــيــة وارتــــفــــاع أســـعـــار الــنــفــط وبـــدء 
أظهرت  رويــتــرز،  االقتصاد. وحسب  تعافي 
االتحاد  إحصاءات  مكتب  أصدرها  بيانات 
األوروبــــــي )يـــوروســـتـــات(، أمـــس الــخــمــيــس، 
الــتــســع عــشــرة التي  الــــدول  أن التضخم فــي 
تستخدم اليورو ظل دون تغير عند سالب 
وهو  األول،  ديسمبر/كانون  في  باملئة   0.3
دون توقعات املحللني لقراءة عند سالب 0.2 
البنك  توقعات  مع  كثيرًا  يتفق  لكنه  باملئة، 
املــــركــــزي األوروبـــــــــي. وأظـــهـــر مــســح شــهــري 

لــلــمــفــوضــيــة األوروبــــيــــة صــعــود املــعــنــويــات 
ديسمبر/ فــي  نقطة   90.4 إلــى  االقتصادية 
نوفمبر/تشرين  فــي   87.7 مــن  األول  كــانــون 
لزيادة  التوقعات تشير  فيما كانت  الثاني، 
إلــــى 90 نــقــطــة. ويـــرجـــع الــفــضــل بـــاألســـاس 
ــقــــراءة األفـــضـــل إلــــى تــحــســن في  فـــي هــــذه الــ
-7.2 نقاط من  إلــى  الصناعة  املعنويات في 
 13.9- إلـــى  املــســتــهــلــكــني  وبـــني  نــقــاط   10.1-

نقطة من -17.6 نقطة.
ولكن ال تزال منطقة اليورو تعاني من ركود 
قــال »يــوروســتــات«، إن  إذ  املتاجر،  مبيعات 
مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تراجعت 
بما يزيد كثيرًا عن التوقعات في نوفمبر / 
تشرين الثاني، مع شــروع الــدول في أنحاء 
أوروبــــــــا فــــي إعـــــــادة فـــــرض قـــيـــود مــكــافــحــة 
 6.1 التجزئة  مبيعات  وتراجعت  الجائحة. 
باملئة على أســاس شهري و2.9 باملئة على 
أساس سنوي. وكان اقتصاديون استطلعت 
رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاض مبيعات 
باملئة على   3.4 اليورو  التجزئة في منطقة 
أســـاس شــهــري، وارتــفــاعــهــا 0.8 باملئة على 

أساس سنوي. 
ــال الــبــنــك  ــ ــتــــشــــاؤمــــي، قــ ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــ وعــ
ــزي األوروبــــــــي فـــي نـــشـــرة اقــتــصــاديــة  ــركــ املــ
مـــــؤشـــــرات  إن  الــــخــــمــــيــــس،  أمــــــــس  دوريــــــــــــة 
اقتصادية ملنطقة اليورو تشير إلى انكماش 
األخير من 2020. وقال  الربع  االقتصاد في 
الــبــنــك »املــــؤشــــرات عــالــيــة الــتــواتــر ونــتــائــج 
ــفـــاض فــي  ــع انـــخـ أحــــــدث املــــســــوح تــتــســق مــ
الناتج املحلي اإلجمالي في الربع األخير من 
2020«. وأضــــاف: »مــؤشــرات املــســوح تظهر 
تـــجـــدد االنـــكـــمـــاش فـــي الـــنـــشـــاط، مــمــا يــؤثــر 
بشكل أساسي على قطاع الخدمات«. وقال 
التطعيم للوقاية  بــدء  املركزي األوروبـــي إن 
من فيروس كورونا يدعم التوقعات بتعاف 
ســـريـــع، لــكــن الـــوصـــول إلــــى مــنــاعــة واســعــة 

النطاق »سيستغرق وقتًا«.
)العربي الجديد(

ضريبة أوروبية على الصلب التركيالصناعة األلمانية تقاوم ضربات كورونا

ــة  ملـــحـــرك الــبــحــث الــشــهــيــر غـــوغـــل، عـــن إدانــ
شركته الــشــديــدة لــتــظــاهــرات يــوم األربــعــاء 
فــي الــعــاصــمــة األمــيــركــيــة واشــنــطــن، مــؤكــدًا 
ــه، أن »إجــــــراء  ــتـ ــركـ ــرة ملـــوظـــفـــي شـ ــذكــ فــــي مــ
ــة وحـــــل الـــخـــالفـــات  ــنــ ــابـــات حـــــرة وآمــ ــتـــخـ انـ
ســلــمــيــًا هـــو أســـــاس عــمــل الــديــمــقــراطــيــة«، 
ــفــــوضــــى والـــعـــنـــف الـــلـــذيـــن  مــضــيــفــًا أن »الــ
يــحــدثــان فــي مبنى الــكــابــيــتــول هــيــل الــيــوم 

ــة،  ــاعـ ــنــــي عـــشـــر سـ ــدة اثــ ــ حــــســــاب تــــرامــــب ملــ
الحساب  بإغالق  تهديدًا  الشركة  وأصــدرت 
بصفة نهائية في حالة إصرار ترامب على 
مخالفة سياسات الشركة بتغريداته. وألول 
مرة في تاريخها، حذفت الشركة تغريدتني 
امللكية  بحقوق  تتعلق  ال  ألســبــاب  لترامب 
ــار مــوقــع  الــفــكــريــة. وعـــلـــى الـــــدرب نــفــســه ســ
فيسبوك الشهير، حيث جمد حساب ترامب 

)األربعاء(، هما نقيض الديمقراطية ونحن 
ــدة«. وبـــــدأ بــيــتــشــاي كلمته  نــديــنــهــمــا بــــشــ
بعبارة »املشاهد التي تأتينا من واشنطن 

العاصمة مروعة ومخيفة لنا جميعًا«.
وبعد ثالث تغريدات تحمل ادعاءات كاذبة 
عن تزوير انتخابات الرئاسة التي فاز بها 
منافسه من الحزب الديمقراطي، جمد موقع 
األربعاء،  يوم  تويتر،  االجتماعي  التواصل 

ملدة أربع وعشرين ساعة، كما حذف فيديو 
نشره ترامب عن تظاهرات واشنطن، وكذلك 
فعل كل من موقعي تويتر ويوتيوب. وقال 
جاي روزن، نائب رئيس فيسبوك واملسؤول 
»هــذه حالة  فــي تغريدة:  فيها،  النزاهة  عــن 
ــراءات طــارئــة مناسبة،  ــ طــارئــة، ونــتــخــذ إجـ
ــة مــقــطــع فــيــديــو الــرئــيــس  ــ بــمــا فـــي ذلـــك إزالـ
أزلــنــاه ألننا نعتقد بشكل عام  تــرامــب. لقد 

بــداًل  العنف  فــي خطر استمرار  أنــه يساهم 
من تقليله«. وأعلنت شركة فيسبوك، مساء 
األربعاء، عن نيتها اتخاذ خطوات إضافية 
تشمل البحث عــن املــحــتــوى الـــذي يــؤيــد أو 
يشيد باقتحام مبنى الكابيتول، والدعوات 
أنحاء  إلــى مواقع في جميع  لجلب أسلحة 
ملثيري  الفيديو  مقاطع  أو  والصور  البالد، 
الشغب، والدعوات للمزيد من االحتجاجات، 
العنف  املزيد من  وأي محاوالت الستخدام 

خالل األيام املقبلة، من أجل حذفه. 
ــال مــــوقــــع يـــوتـــيـــوب  ــ ــذا الـــــصـــــدد، قــ ــ ــي هــ ــ وفــ
اململوك لشركة غوغل، إنه أزال الفيديو الذي 
الشركة  ينتهك سياسات  ترامب ألنــه  رفعه 
باالدعاء أن عمليات التزوير واسعة النطاق 
لعام  األميركية  االنتخابات  نتيجة  غيرت 
2020، مضيفًا أنه سيسمح برفع نسخ من 
هـــذا الــفــيــديــو عــلــى املــوقــع »إذا تــم تحميله 
أو  أو علمي  أو وثائقي  في سياق تعليمي 

فني«.
وجـــــــاءت الـــتـــحـــركـــات األخــــيــــرة مــــن مـــواقـــع 
ــرة بــعــد  ــيــ ــهــ الـــــتـــــواصـــــل االجــــتــــمــــاعــــي الــــشــ
لها خالل  التي تعرضت  الكبيرة  الضغوط 
ــــن أجــــــل وضــــــع حــد  األســــابــــيــــع األخـــــيـــــرة مـ
الدعاءات ترامب الكاذبة بشأن االنتخابات 
ودعواته للتظاهر احتجاجًا على نتيجتها. 
ويوم األربعاء، قال جون ريدجريف، الرئيس 
تكنولوجيز،  سنتروبي  لشركة  التنفيذي 
الــتــي تــبــيــع أدوات لــلــحــمــايــة مـــن املــحــتــوى 
املسيء والضار للمجتمعات عبر اإلنترنت: 
ــذه األحــــــــداث ونــشــرهــا  ــهـ ــم الــتــخــطــيــط لـ ــ »تـ
ووضـــعـــهـــا مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ عــلــى وســائــل 
التواصل االجتماعي، وال يمكن ألي منصة 
أن تتراجع وتغسل يديها منها، ألن البيئة 
ِلقت بصورة مباشرة 

ُ
إلــى ذلــك خ التي أدت 

التربة الخصبة للخطاب املتطرف غير  من 
املتزن«.

وعـــلـــى نــحــو مــتــصــل، وتـــزامـــنـــًا مـــع أحــــداث 
واشنطن، اندفع املستثمرون خالل تعامالت 
األربــــعــــاء نــحــو أســـهـــم شـــركـــات الــتــصــنــيــع 
وتخلصوا  االقــتــصــاد،  بانتعاش  املرتبطة 
مـــن أســهــم شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــكــبــرى 
وســــنــــدات الـــخـــزانـــة األمـــيـــركـــيـــة، مــراهــنــني 
ــفـــاق الــحــكــومــي  ــادة كــبــيــرة فـــي اإلنـ ــ عــلــى زيـ
فـــي ظـــل هــيــمــنــة الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي على 
ــــذي ســيــطــر عــلــيــه بعد  مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الـ
فوز مرشحيه في انتخابات الحسم بوالية 
ــواق األســهــم احتفظت  جــورجــيــا. ولــكــن أســ

بهدوئها النسبي.

ستلغي  إنها  األســواق  لمؤشرات  جونز  داو  بــورز  آنــد  ستاندرد  قالت 
تشاينا  هي  صينية  اتصاالت  شركات  لثالث  األميركية  اإليــداع  شهادات 
ــل وتـــشـــايـــنـــا تــلــيــكــوم  ــايـ ــوبـ مـ
يونيكوم  وتشاينا  كــوربــوريــشــن 
مؤشراتها.  من  كونغ(  )هونغ 
بالبريد  أرســـل  بــيــان  فــي  وشــرحــت 
اإللكتروني »إعالن ستاندرد آند بورز 
داو جونز المضي قدما في إلغاء 
المشار  األميركية  اإليداع  شهادات 
تأكيد  بعد  مؤشراتها  من  إليها 
المقرر  من  أنه  نيويورك  لبورصة 

إلغاء إدراج الشهادات«.

إلغاء شهادات إيداع لشركات صينية

مال وسياسة

تمكنت الصناعة األلمانية 
من مقاومة تداعيات 

كورونا، إذ ارتفع الطلب 
على السلع األلمانية 

الصنع فوق التوقعات
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رؤية

موسى مهدي

تجاهلت سوق املال األميركية إلى درجة كبيرة اقتحام أنصار 
كابيتول  األميركي،  الكونغرس  ملبنى  ترامب  دونالد  الرئيس 
هيل، في واشنطن، يوم األربعاء، وارتفعت األسهم في بورصة 
الرغم  وعلى  نقطة.   437.80 نحو  أو   %1.4 بنسبة  نيويورك 
دعم  أصحابها  منها  البشعة قصد  االقتحام  أن  حادثة  من 
احــتــجــاجــات الــرئــيــس تـــرامـــب ضـــد االنــتــخــابــات الــتــي يــزعــم 
املنتخب  الرئيس  في صالح  أنها صبت  إال  منه،  أنها سرقت 
جــو بــايــدن، إذ إنها زادت مــن فجوة االنــقــســام داخــل الحزب 
الجمهوري، كما أظهرت بوضوح عدم احترام مناصري الحزب 
أن  القانون. ويالحظ  الديمقراطية وسيادة  الجمهوري ملبادئ 
يوم  أنظارهم،  ركــزوا  »وول ستريت«  ســوق  في  املستثمرين 
األربـــعـــاء، عــلــى نتيجة انــتــخــابــات مجلس الــشــيــوخ فــي واليــة 
التشريعيني  املجلسني  فــي  األغلبية  حسمت  الــتــي  جــورجــيــا 
في الكونغرس لصالح الحزب الديمقراطي. وبالتالي سيكون 
التي تعكف  الجديدة  التشريعات  لها تأثير كبير على تمرير 
الخاصة  تلك  بايدن، خاصة  الرئيس جو  إدارة  تنفيذها  على 
وتقنني  أصغر  وحــدات  إلــى  الكبرى  التقنية  بتفكيك شركات 
األثرياء  على  الضرائب  وزيـــادة  االستثمارية  املــصــارف  عمل 
على  ولكن  األميركية.  الــبــورصــات  فــي  التجارية  والصفقات 
التي  الفوضوية  الحادثة  لهذه  ربما سيكون  الدولي،  الصعيد 
الــتــي تــحــدث فــي دول العالم  تشبه إلــى حــد بعيد االنــقــالبــات 
الثالث، تأثير كبير على سمعة وموقع الواليات املتحدة كدولة 
الديمقراطي  الرأسمالي  املعسكر  تقود  مستقرة  ديمقراطية 
مستقبل  على  الفوضوية  الحادثة  ستؤثر  وربما  العالم.  في 
ــــدوالريــــة، وتــحــديــدًا عــلــى الــــدوالر،  االســتــثــمــار فــي األصــــول ال
الذي يواجه ضغوطًا كبرى خالل السنوات األخيرة ويتراجع 
سعره في سوق الصرف العاملي، في وقت تتقدم فيه عمالت 
أخرى، من بينها اليورو واليوان الصيني. وعادة ما تقيم قوة 
العمالت بمقياس قوة واستقرار نظامها االقتصادي واملالي 
والسياسي واالجتماعي مقارنة بالدول األخرى ذات العمالت 
تمت  الــتــي  الــكــونــغــرس،  اقتحام  عملية  أن  ويــالحــظ  املنافسة. 
فــي واشــنــطــن يــوم األربــعــاء، أظــهــرت أن االنــقــســام السياسي 
التناقض  مــن  متقدمة  مرحلة  بلغ  أمــيــركــا  فــي  واالجــتــمــاعــي 
الــتــي ربــمــا تــتــحــول إلـــى عــمــلــيــات صــــدام دامــيــة فــي الــشــوارع 
بـــني أنـــصـــار الــحــزبــني، وبــالــتــالــي يــنــتــهــي الـــصـــراع الــســيــاســي 
من  األميركية  الــرئــاســة  منصب  على  املتحضر  الديمقراطي 
التنافس الديمقراطي الحضاري إلى العنف الدامي والقتال في 
شوارع املدن األميركية. ومثل هذه االحتماالت ستعوق تدفق 
جاذبيتها،  من  وتقلل  األميركية  األصــول  على  االستثمارات 
ــتــي تــقــتــات على  ــدول ال ــ وخـــاصـــة أن الـــواليـــات املــتــحــدة مـــن الـ
االستدانة عبر طرح السندات. وتقدر الديون السيادية للواليات 
املتحدة بنحو 26 ترليون دوالر. وتعتمد أميركا لتمويل العجز 
في ميزانيتها على شراء املستثمرين األجانب لهذه السندات 
العالم وفي سوق  القوي في  الــدوالر بمركزه  السيادية. ويعد 
ــم أدوات الـــجـــذب االســتــثــمــاري فـــي الـــواليـــات  الـــصـــرف مـــن أهـ
املتحدة. وبالتالي فإن هذه الحادثة ستضعف العملة األميركية 
إن لم يكن في الوقت الراهن ولكن على املدى البعيد، إذ تتغير 
واالجتماعي  السياسي  لالستقرار  األجنبي  املستثمر  نظرة 

للواليات املتحدة.  
وحتى قبل حادثة اقتحام مبنى »الكابيتول هيل«، كان الدوالر 
العاملي.  موقعه  على  حفاظه  مستقبل  حــول  شكوكًا  يــواجــه 
التحديات فــي تاريخه مع  الـــدوالر أكبر  يــواجــه  ومنذ ســنــوات 
الــتــجــاريــة واالقــتــصــاديــة للصني واستخدامها  الــقــوة  صــعــود 
ــة فــي الــتــســويــات الــتــجــاريــة، من  ــ ألدوات تــســويــة غــيــر دوالريـ
لــبــورصــات للذهب  الــتــبــادلــيــة، وتــأســيــســهــا  الــصــفــقــات  بينها 
والنفط واملعادن األخرى. وحسب توقعات خبراء، فإن الدوالر 
العالم الجاري أكبر اختبار في تاريخه، ليس  سيواجه خالل 
بسبب  كذلك  ولكن  وتداعياتها،  كورونا  جائحة  بسبب  فقط 
االخــتــالالت الكبيرة فــي املــيــزان الــتــجــاري والــحــســاب الجاري 
والضعف االقتصادي واحتمال ارتفاع التضخم. وال يستبعد 
»عملة  كـ موقعه  الــدوالر  يخسر  أن  اقتصاديون ومصرفيون 
على  مهيمنة  وكعملة  العاملية،  املركزية  البنوك  لــدى  احتياط« 
سوق الصرف والتسويات التجارية العاملية. فالدوالر يتراجع 
بــســرعــة مــخــيــفــة فـــي الـــعـــام الــجــديــد 2021 مــقــابــل الــعــمــالت 
الرئيسية ويسجل انخفاضات تفوق التوقعات التي وضعها 
له العديد من خبراء املال والنقد. إذ هبط سعر صرف الدوالر 
ــــى مــســتــويــاتــه مــقــابــل كـــل مـــن الــفــرنــك الــســويــســري  ــــى أدنـ إل
الياباني والجنيه اإلسترليني،  واليوان الصيني واليورو والني 
وأميركا  آسيا  في  الناشئة  العمالت  مقابل  كذلك  تراجع  كما 

الالتينية. 
أن  بيتر شيف،  األميركية،  ييل  بجامعة  االقتصادي  ويتوقع 
الدوالر ربما سيواجه هزة حقيقية خالل العام الجاري تفقده 
عرش  الهيمنة على سوق الصرف العاملي. وقال البروفسور 
روش إن هنالك احتماال نسبته 50% أن ينهار سعر صرف 
الــدوالر خالل العام الجاري. وأشــار روش في لقاء مع نشرة 
»مــاركــت ووتـــش«، إلــى أن الــواليــات املــتــحــدة، الــتــي  تعاني من 
ارتــفــاع فــي عــجــز الــحــســاب الــجــاري ومـــن تــراجــع مــرعــب في 
انهيار  أيضًا ألزمــة  القومي، ربما ستتعرض  االدخــار  معدل 
»خزين  الــدوالر كـ الــدوالر أو ربما أزمــة ثقة في مستقبل  في 
املصارف  من  العديد  قبل  من  تثار  التوقعات  وهــذه  للقيمة«. 
ــبـــرى، مـــن بــيــنــهــا مــجــمــوعــة »ســيــتــي غــــروب«  الـــتـــجـــاريـــة الـــكـ
ومصرف »جي بي مورغان« ومصرف »غولدمان ساكس«. 
ويتوقع بعضها أن يتراجع سعر صرف الدوالر بنسبة %20 
خالل العام الجاري. ويقول االقتصادي البروفسور روش إن 
الدوالر مثله مثل أي عملة أخرى، فإن قيمته في سوق الصرف 
انعكاس للوضع االقتصادي واملالي واالجتماعي والسياسي 
ــــدوالر خسر  لــلــدولــة مــقــارنــة بــالــدول املــنــافــســة. ويــالحــظ أن ال
الخميس، وربما  أمــس،  جــزءا من قيمته في أســواق الصرف 
الرئيس املنتخب جو  ستتواصل هذه الخسارة ما لم يتمكن 
الحكم وإحـــداث االستقرار  أجــهــزة  السيطرة على  مــن  بــايــدن 
تفاوت  أحدثت  بعد سنوات  املطلوب،  واالجتماعي  السياسي 

الدخول وانقسامات عرقية وطبقية في البالد.

الدوالر واالستقرار 
السياسي بأميركا


