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ليبيا تحذر بلجيكا من المساس بأموالها
طرابلس ـ العربي الجديد

جــــّدد مــنــدوب ليبيا الـــدائـــم لـــدى األمــــم املــتــحــدة، 
الـــطـــاهـــر الـــســـنـــي، اتـــهـــامـــاتـــه لــبــلــجــيــكــا بــالــســعــي 
للتصرف في األموال الليبية املجمدة في بنوكها، 
وآخرها محاولة وضع يدها على 49 مليون يــورو من تلك 

األموال. 
وقال السني، في تغريدة على حسابه في تويتر، إن بلجيكا 
للسماح  األممية  العقوبات  للجنة  خطاب  لتوجيه  تسعى 
الليبية  لها بوضع يدها على 49 مليون يــورو من األمـــوال 
املجمدة ببنوكها، مشيرا إلى أن بروكسل تحاول استغالل 
في  جــديــدة«،  ملرحلة  والترتيب  الشمل  للم  »الليبيني  ظــرف 
إشارة إلى السلطة الجديدة التي أعلن عنها في يوم الجمعة 

املاضية. 
ودعـــا السني بلجيكا إلــى الــتــراجــع، قــائــال إن هــذا األمـــر لن 
ــن بــرفــض الــخــطــوة،  يـــحـــدث، مــضــيــفــا أنـــه أبــلــغ مــجــلــس األمــ
لم  دول،  وعــدة  لالستثمار  الليبية  املؤسسة  مع  بالتنسيق 
الخارج  في  الليبية  األمـــوال  قيمة  تقديرات  يسمها. وتصل 

إلـــى أكــثــر مــن 200 مــلــيــار دوالر عــلــى شــكــل أصــــول وأســهــم 
وودائع وحسابات بنكية في دول أبرزها إيطاليا وبريطانيا 

وأملانيا والنمسا، من بينها 16 مليار يورو في بلجيكا.
وأعــلــنــت ليبيا رفــضــهــا أي مــســاس بــأمــوالــهــا املــجــمــدة في 
الخارج، بعد إعالن وزارة املالية البلجيكية، منتصف يناير/ 
كــانــون الــثــانــي املــاضــي، عــن موافقتها عــلــى طــلــب مؤسسة 
العقوبات  لجنة  بإخطار  فيليب،  امللك  شقيق  لــوران  األمير 
الليبية  التجميد عن جــزء من األرصـــدة  األممية بشأن رفــع 
البنكية املجمدة في بلجيكا؛ القتطاع مستحقات على عاتق 
»القاطع لإلجراء  بــالده  السني رفض  الليبية. وأبلغ  الدولة 
البلجيكي«، خالل مباحثاٍت أجراها مع رئيس لجنة األمن 
املعنية بليبيا، بحسب تصريحات صحافية للسني. ولفت 
السني إلى أنه طلب بالده من األمم املتحدة اإلسراع في أخذ 
الليبية لالستثمار بإدارة  خطوات فاعلة تسمح للمؤسسة 

األصول الليبية املجمدة بالخارج. 
وتسعى الحكومة البلجيكية إلى مخاطبة لجنة العقوبات 
األمــوال  مــن  عــن جــزء  التجميد  برفع  لها  بالسماح  األممية 
الــلــيــبــيــة فـــي بــنــوكــهــا، اســتــجــابــة لــطــلــب األمـــيـــر البلجيكي 

الــدولــة الليبية مبالغ مستحقة  الــذي ادعــى أن على  لـــوران، 
عــلــى مــؤســســة تــابــعــة لـــه، ورفـــع قضية أمـــام إحـــدى املحاكم 
الــبــلــجــيــكــيــة حــكــمــت لــصــالــحــه، نــهــايــة الـــعـــام 2014، وحـــدد 

مستحقات مؤسسته الواجبة على الدولة الليبية. 
ولكن األمــم املتحدة وعــدد من الــدول األوروبــيــة تشدد على 
التجميد  ضــرورة وجــود حكومة ليبية للمساعدة في رفــع 

عن قسم من األموال املجمدة.
ومن املرتقب أن تواصل ليبيا بعد انتخاب مجلس رئاسي 
منها  واالستفادة  املجمدة  األمــوال  لحماية  الجهود  جديد، 
التي  الخانقة  االقــتــصــاديــة  األزمــــات  فــي مــواجــهــة  مستقبال 
نفطية  هائلة  ثــروات  ليبيا  وتمتلك  الليبيون.  منها  يعاني 
ســاهــمــت فــي تــوفــيــر عــشــرات املــلــيــارات مــن الـــــدوالرات التي 
ــي، الـــــذي خــلــعــتــه الــــثــــورة، في  ــذافـ ــقـ ضــخــهــا نـــظـــام مــعــمــر الـ
ــَعــّد عــائــدات النفط املحرك 

ُ
مصارف عــدد من دول العالم. وت

الرئيسي ملختلف األنشطة االقتصادية، حيث تمثل أكثر من 
90% من إيرادات املوازنة العامة للدولة، لكن هذه العائدات 
تراجعت كثيرًا بسبب اإلغالق املتكرر للحقول واملوانئ، ما 

كّبد البالد خسائر فادحة.

الدوحة ـ العربي الجديد

ارتفع احتياطي النقد األجنبي لدولة قطر، للشهر الـ 
املاضي،  الثاني  كــانــون  يناير/  فــي  الــتــوالــي  35 على 
دوالر(،  مليار   56.2( ريــال  مــلــيــارات   204.79 مسجال 
أســــاس ســنــوي،  عــلــى  بــلــغــت نسبتها %2.7  بـــزيـــادة 
وذلك مقارنة بنحو 199.4 مليار ريال في نفس الشهر 

من العام املاضي 2020.
وأظهرت بيانات نشرها مصرف قطر املركزي على 
مــوقــعــه اإللـــكـــتـــرونـــي، أمــــس األحـــــد، أن االحــتــيــاطــي 
النقدي زاد أيضا على أساس شهري بنسبة %0.02. 

وتواصل احتياطيات قطر األجنبية االرتفاع شهريًا 
كما   ،2018 آذار  مـــــارس/  فـــي  الــنــمــو  بــــدأت  أن  مــنــذ 
تستقر عند أعلى مستوى لها خالل خمس سنوات 
االحتياطي  زيــادة  آب 2015. وتأتي  منذ أغسطس/ 
رغم الضغوط الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس 
ــاع تــكــلــفــة مــشــروعــات تــنــظــيــم كــأس  كـــورونـــا، وارتـــفـ
العالم في 2022. وبحسب بيانات املصرف املركزي، 
الـــديـــن الــخــارجــي لــقــطــر خـــالل 2020 بنسبة  ارتـــفـــع 
وهــي نسبة منخفضة،  أســـاس ســنــوي،  على   %1.6
ليصل إلى نحو 63.4 مليار دوالر، مقابل 62.4 مليار 
دوالر في 2019. وشهد الدين الخارجي لقطر ارتفاعا 

مطردا خالل السنوات الست األخيرة، منذ انخفاض 
أســعــار النفط فــي 2014 والـــذي أثــر على اقتصادات 
إلى االقتراض من  دول املنطقة بنحو بالغ ودفعها 
الــخــارجــي للدولة  الــديــن  األســـواق الخارجية. وكــان 
إلى 32.18 مليار  ارتفع من 20.3 مليار دوالر 2015 
دوالر فــي عــام 2016، ثــم تــراجــع بــالــعــام الــتــالــي إلى 
31.7 مليار دوالر، ثم سجل زيادة في عام 2018 إلى 
45.5 مليار دوالر. لكن تقرير صادر عن مركز البيرق 
للدراسات االقتصادية، أكد أن البيانات املالية تؤكد 
ع باحتياطيات دولية 

ّ
أن مصرف قطر املركزي يتمت

وسيولة كبيرة بالعملة األجنبية جعلته في وضع 

استقرار  على  املحافظة  مــن  يمكنه  بما  جــدًا،  مريح 
 تلك 

ّ
الــعــمــلــة الــقــطــريــة. وأشــــــارت الــبــيــانــات إلــــى أن

تعادالن  األجنبية  بالعملة  والسيولة  االحتياطيات 
معًا أكثر من أحــد عشر ضعف النقد املصدر، أو ما 
 قانون املصرف 

ّ
تزيد نسبته على 1100%، في حني أن

 تلك النسبة عن 100% فقط. 
ّ

يستلزم أال تقل
ــواردات السلعية  ــ الــ الــنــقــدي  كــمــا يغطي االحــتــيــاطــي 
ألكــثــر مــن 19 شــهــرًا، ومــا يــقــرب مــن عــشــرة أشــهــر من 
أن املعيار  السلع والخدمات معًا، علمًا  الـــواردات من 
الــــدولــــي بـــهـــذا الـــخـــصـــوص أن يــقــتــصــر األمــــــر عــلــى 

تغطيتهما لثالثة أو أربعة أشهر فقط.

قطر: االحتياطي األجنبي يرتفع للشهر الـ 35

ضرائب 
على الشركات 

الرابحة

»صنداي  صحيفة  قالت 
 عــــن 

ً
تـــــــــايـــــــــمـــــــــز«، نــــــــقــــــــال

إلكتروني  بــريــد  رســائــل 
بــريــطــانــيــا  إن  بـــة،  مـــســـرَّ
تـــعـــتـــزم فـــــرض ضـــرائـــب 
ــة  ــزئـ ــجـ ــتـ عــــلــــى تـــــجـــــار الـ
التكنولوجيا  وشــركــات 
مكاسبها  ارتفعت  التي 
خالل جائحة كوفيد-19. 
وأضـــــــافـــــــت الـــصـــحـــيـــفـــة 
اســتــدعــت  الــحــكــومــة  أن 
شــــــركــــــات لـــبـــحـــث ســبــل 
فــــــــــرض ضـــــريـــــبـــــة عـــلـــى 
املــبــيــعــات اإللــكــتــرونــيــة، 
ــــري صـــيـــاغـــة  ــــجـ فـــيـــمـــا تـ
خـــطـــط لــــفــــرض ضــريــبــة 
غــــــيــــــر مـــــــتـــــــكـــــــررة عـــلـــى 
االستثنائية«.  »األربـــاح 
ــيــــفــــة  وأفـــــــــــــــــــادت الــــصــــحــ
 مــن 

ّ
ــــي تـــقـــريـــرهـــا بـــــــأن فـ

يــكــشــف  أن  املـــســـتـــبـــعـــد 
وزيـــــــــــر املـــــالـــــيـــــة ريــــشــــي 
ســـــــــــــونـــــــــــــاك عـــــــــــــن هـــــــــذه 
ــــالن  الــــضــــرائــــب عـــنـــد إعـ
املـــــيـــــزانـــــيـــــة املـــــــقـــــــرر فـــي 
ــــث مـــــــن مـــــــــارس/  ــالــ ــ ــثــ ــ ــ ال
ــيــــركــــز  ســ الــــــــــــذي  آذار، 
ــد بـــرنـــامـــج  ــمــــديــ ــلــــى تــ عــ
كـــــوفـــــيـــــد-19 لــلــتــســريــح 
الشركات،  املــؤقــت ودعــم 
ــة إعــــالنــــهــــا فــي  مــــرجــــحــ
ــــف الـــــثـــــانـــــي مـــن  ــــصـ ــنـ ــ الـ
الــــــــــعــــــــــام. واالقـــــــتـــــــصـــــــاد 
الــبــريــطــانــي هـــو األكــثــر 
تــــــــضــــــــررًا مــــــــن جــــائــــحــــة 
كــورونــا بــني اقــتــصــادات 

دول مجموعة السبع.

مكاسب لبورصات الخليج
أغلقت معظم البورصات الخليجية على ارتفاع، أمس 
مستويات  إلى  العالمية  األسهم  صعود  بعد  األحد، 
توقعات  بفضل  الماضي،  الجمعة  يوم  قياسية 
انتعاش  في  واآلمال  التحفيز  من  مزيدا  واشنطن  بإقرار 
وهو   النفط،  أسعار  صعود  وكذلك  اقتصادي، 
زاد خام  الخليج، حيث  المال في  عامل مهم ألسواق 
تخفيضات  بمساعدة  للبرميل  دوالرا   60 نحو  إلى  برنت 
المؤشر  وتقدم  وحلفائها.  أوبك  من  المعروض 
شركة  سهم  صعد  حيث   ،%0.8 السعودي  الرئيسي 
النفط العمالقة أرامكو 0.4%. وفي قطر، زاد المؤشر 
0.6% بقيادة سهم صناعات قطر للبتروكيماويات الذي 

صعد 1.5%. وتباين أداء سوقي دبي وأبوظي، حيث 
هبط المؤشر الرئيسي في سوق دبي المالي 0.2% متأثرا 
مؤشر  صعد  فيما   ،%3.2 لالستثمار  دبي  سهم  بتراجع 
المؤشر  صعد  البحرين  وفي   .%0.1 أبوظبي  سوق 
حين  في   ،%0.5 الكويت  في  المؤشر  وارتفع   ،%0.1

تراجع مؤشر سوق مسقط بنسبة %0.2.

زيادة االستثمارات في األردن
المستفيدة  االستثمارية  المشروعات  حجم  ارتفع 
 2020 عام  خالل  األردن  في  االستثمار  هيئة  قانون  من 
حيث   ،2019 من  نفسها  بالفترة  مقارنة   %26.4 بنسبة 
 24 نحو  خلقت  استثماريا  مشروعا   376 عددها  بلغ 

بالوكالة  االستثمار  هيئة  رئيس  وقال  عمل.  فرصة  ألف 
إن  األحد،  أمس  صحافي،  بيان  في  حرتوقة  فريدون 
من  استفادت  التي  االستثمارية  المشروعات  »حجم 
أردني  دينار  مليون   618 بلغ   2020 عام  خالل  القانون 
)865 مليون دوالر( مقابل 489 مليون دينار أردني )685 
مليون دوالر( في عام 2019«. وبشأن توزيع االستثمارات 
المختلفة،  القطاعات  على  القانون  من  المستفيدة 
بنسبة  األكبر  النصيب  حصدت  الصناعة  أن  حرتوقة  بيّن 
65.3% من إجمالي االستثمارات المسجلة، وفي قطاع 
والزراعة   ،%18.1 بلغت  الطبية  والمراكز  المستشفيات 
 ،%4.1 والسياحة   ،%5.2 المعلومات  وتكنولوجيا   ،%7

واإلنتاج الفني %0.2.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

خالل الساعات املاضية زادت 
املضاربات على العمالت الرقمية، 

خاصة من قبل املغامرين وعديمي 
الخبرة، وهو األمر الذي أدى إلى 

حدوث ارتفاعات جنونية في سعر 
بيتكوين التي قفزت 7% السبت 

و21% األسبوع املاضي لتزيد 
قيمتها عن 40 ألف دوالر. صحيح 

أن الرقم يقل عن السعر الذي 
سجلته بيتكوين في يناير/كانون 
الثاني والبالغ 42 ألف دوالر، لكن 

التوقعات تشير إلى استمرار 
الزيادة املجنونة في السعر مع 
هوس املستثمرين واملضاربني 

بها، لدرجة أن البعض يتوقع بلوغ 
بيتكوين 100 ألف دوالر قبل 

نهاية العام، وربما قبل ذلك بكثير، 
وأن تتفوق بيتكوين على الذهب 

في سوق االستثمار. 
القفزة األخيرة جاءت ألسباب 
عدة منها أن العمالت الرقمية 

تلقت دعما من تصريحات 
وزيرة الخزانة األميركية جانيت 
يلني، أيدت فيها اإلشراف الوثيق 

على العمالت الرقمية، وهو ما 
قد يفتح الباب أمام حل معضلة 

عدم اعتراف البنوك املركزية بتلك 
العمالت املشفرة والتي تجعل 

الكثير مترددا في االستثمار بها 
لزيادة مخاطرها. كما حدثت 

زيادة قياسية في إيثريوم، ثاني 
أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة 

السوقية.
إضافة إلى الدعم القوي الذي 
تلقته بيتكوين وغيرها من 

امللياردير األميركي إيلون ماسك، 
أغنى رجل في العالم، الذي أعلن 
دعمه العمالت املشفرة، بل أكد 

أن بيتكوين على وشك أن تحظى 
بقبول أوسع بني املستثمرين، 

وكان لتصريحه صدى قوي في 
أسواق تلك العمالت.

وهناك أسباب أخرى دعمت تلك 
العمالت منها أن الهند تعتزم سن 

قانون يعمل على توفير إطار 
عمل إلنشاء عملة رقمية رسمية 

للبالد، كما يدرس غولدمان 
ساكس، االستثمار في العمالت 
الرقمية، وهي خطوة لفتت أنظار 

املستثمرين، خاصة أن البنك يعد 
واحدًا من أكبر بنوك االستثمار 

في العالم. ورغم الدعم الذي تلقته 
العمالت الرقمية مؤخرا، لكن 
ال تزال كلها مخاطر بالنسبة 

للراغبني باالستثمار فيها، فهناك 
مخاطر تكنولوجية، حيث إن آلية 
عملها تحتاج إلى طاقة كهربائية 

عالية الجهد وإنترنت فائق 
السرعة، وهناك مخاطر متعلقة 
بطبيعة تلك العمالت من حيث 
عدم اعتراف معظم الحكومات 

بها، ومخاطر شخصية من حيث 
نسيان الكلمة السرية الخاصة 

بهم، ومخاطر أخرى منها التعدين 
ومحدودية الكميات التي يتم 

املضاربة عليها.
لكن أكبر تلك املخاطر ما يتعلق 
باالندفاع نحو شراء املزيد منها 

في الوقت الذي ال يمتلك فيه هؤالء 
املستثمرين أي خبرة في إدارة 

األموال، وال يعرفون طبيعة وتقنية 
عمل تلك العمالت، وال متى تعترف 

الدول بها، كل همهم هو حصد 
مزيد من األرباح السريعة، وهنا 

تكمن الكارثة.

»هوس« 
العمالت الرقمية

Monday 8 February 2021
االثنين 8 فبراير/ شباط 2021 م  26  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2352  السنة السابعة
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

تلوذ منظمات رجــال األعــمــال في 
تـــونـــس بـــالـــصـــمـــت، فــــي ظــــل أزمــــة 
تعيشها  مسبوقة  غــيــر  سياسية 
البالد، إال أن حضورها خلف الكواليس يبدو 
وفــق منظمات مجتمع مدني وهو  واضــحــا، 
ما ينفيه بشدة رجال أعمال بارزون، مشيرين 
إلـــى اتــخــاذهــم مــســافــات مــن جــمــيــع األطــــراف 
السياسية، خاصة ما يتعلق باألزمة الحالية 
الناجمة عن رفض الرئيس قيس سعيد عددًا 
الـــوزاري  الــذيــن شملهم التعديل  الــــوزراء  مــن 
األخير بسبب »شبهات فساد تحوم حولهم«، 
فــــي حــــن يــتــمــســك رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة هــشــام 
املشيشي بتشكيل حكومته التي قال إن عدم 
في تعطيل  الدستورية تسبب  اليمن  أدائها 

مصالح الدولة. 
وتشهد تــونــس مــا بــاتــت تــعــرف بــأزمــة »أداء 
الــيــمــن« الــدســتــوريــة مــنــذ تــصــويــت الــبــرملــان 
على منح الثقة للتعديل الــوزاري الذي شمل 
11 وزيــرًا من أصل 25 حقيبة يوم 26 يناير/ 
كانون الثاني املاضي، حيث لم يوجه رئيس 
الجدد ألداء  للوزراء  الدعوة  الجمهورية بعد 
الرئاسة  قصر  فــي  أمــامــه  الدستورية  اليمن 

بقرطاج بحسب ما يفرضه الدستور.
وكـــــان ســعــيــد قـــد حـــــذر، فـــي يـــنـــايـــر/ كــانــون 

الرباط ـ العربي الجديد

مدينة  شهدتها  التي  االحتجاجات،  أعــادت 
ــغــــرب مـــســـاء الــجــمــعــة  الـــفـــنـــيـــدق شـــمـــالـــي املــ
»أصـــحـــاب  املــــاضــــي، قــضــيــة مـــن يـــعـــرفـــون بــــ
ــة مــن  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــيــــشــــي« إلـــــــى الـ ــتــــهــــريــــب املــــعــ الــ
جـــديـــد، بــعــد أن ضــيــقــت تـــداعـــيـــات جــائــحــة 
فــيــروس كـــورونـــا الــخــنــاق بــشــكــل أكــبــر على 
املغربية  السلطات  كــانــت  بينما  أنشطتهم، 
ــــذت بـــــاألســـــاس قـــبـــل نـــحـــو عـــامـــن  ــــخـ ــد اتـ ــ قـ
تــدابــيــر ملــحــاصــرة التهريب الـــذي كــان مــالذًا 

هــوت العملة السورية إلــى أدنــى مستوى 
لها على اإلطالق مقابل الدوالر األميركي 
في تعامالت أمــس األحــد، وســط مخاوف 
ــي ملــــزيــــد مــن  ــ ــالـ ــ ــع املـ ــ ــــوضـ ــدار الـ ــ ــحــ ــ ــن انــ ــ مـ
الــتــدهــور فــي أعــقــاب تــصــريــحــات اإلدارة 
األمــيــركــيــة الــجــديــدة بــاســتــخــدام الضغط 
االقتصادي على نظام بشار األسد، فيما 
يـــلـــوذ ســــوريــــون بـــالـــذهـــب وســــط انــهــيــار 
الــعــمــلــة الــوطــنــيــة، مــا دفـــع أســعــار املــعــدن 
ــى أعـــلـــى مــســتــوى فـــي تــاريــخ  الــنــفــيــس إلــ
ــــدوالر إلــى  ســـوريـــة. وصـــل ســعــر صـــرف الـ
3200 لـــيـــرة فـــي مــنــاطــق شـــمـــال ســـوريـــة، 
ــام الـــلـــيـــرة الــتــي  ــ مــتــخــطــيــا أعـــلـــى قــيــمــة أمـ
سجلها فــي الــثــامــن مــن يــونــيــو/حــزيــران 
املاضي عندما المس مستوى 3180 ليرة. 
واقترب سعر الصرف املتداول في أسواق 
الــعــاصــمــة دمــشــق مـــن تــعــامــالت الــشــمــال 
ــــدوالر نحو  الـــســـوري، حــيــث بــلــغ ســعــر الــ
3150 لــيــرة، بينما كـــان قــد اســتــهــل الــعــام 
للدوالر  ليرة   2850 الجاري عند مستوى 
أيمن  االقــتــصــادي  الباحث  يقول  الــواحــد. 
تراجع  إن  الجديد«  »العربي  لـ النور  عبد 
الليرة إلى أدنى مستوى، أمس، يعود إلى 
مخاوف املتعاملن من استمرار العقوبات 
األمــيــركــيــة عــلــى نــظــام بــشــار األســــد، بعد 

تصريحات إدارة جــو بــايــدن أخــيــرًا حول 
مــواصــلــة الــضــغــوط االقــتــصــاديــة، وفشل 
مساعي رفع العقوبات. ولجأ سوريون في 
هذه األثناء إلى الذهب للحفاظ على قيمة 
مدخراتهم املالية، التي تتعرض للتآكل، ال 
سيما بعد زيـــادة الــعــرض النقدي وطــرح 
فئة نقدية كبيرة بقيمة 5 آالف ليرة الشهر 
املاضي من دون رصيد دوالري ومعادالت 
ــنـــظـــام  ــة، فــــضــــال عـــــن تــــجــــريــــم الـ ــيــ ــاجــ ــتــ إنــ
التعامل داخل سورية بأي عملة أجنبية. 
ووصل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطا 
في دمشق إلى 155 ألف ليرة تضاف لها 5 
آالف ليرة أجرة صياغة، ليبلغ سعر املبيع 
160 ألــف لــيــرة، بينما سجل غــرام الذهب 
ليرة،  ألــف  مــن عيار 18 قيراطا نحو 137 
في حن بلغ سعر األونصة )األوقية( 5.68 
مـــاليـــن لـــيـــرة، وســجــلــت الــلــيــرة الــذهــبــيــة 
لـــيـــرة. ويـــواصـــل  الـــســـوريـــة 2.28 مــلــيــون 
القياسية  السعرية  املعدن األصفر قفزاته 
بنسبة تتجاوز 700% في خمس سنوات، 
حيث لم يكن سعر الغرام يتجاوز 18 ألف 
ليرة في أغسطس/ آب 2016 ، وفق رصد 

»العربي الجديد«. لـ
يقول املحلل االقتصادي علي الشامي، من 
دمشق، إن الثقة بالليرة السورية تراجعت 

بشكل كبير منذ طــرح ورقــة 5 آالف ليرة، 
مضيفا خالل اتصال مع »العربي الجديد« 
أن جميع عوامل استقرار أو تحسن سعر 
ــقـــودة، خـــاصـــة بــواقــع  ــفـ الـــصـــرف بـــاتـــت مـ
ــادرات الــــذي أثــــر عــلــى تــوفــر  تـــراجـــع الــــصــ
القطاع  واستمرار جمود  األجنبي  القطع 
ــان مــالذ  ــــذي كــ ــل لــبــنــان، الـ ــ املــصــرفــي داخـ
السورين، سواء بالنسبة لحكومة بشار 
األسد أو التجار، لتوليد الدوالر وتمويل 
الــســوق الــداخــلــيــة والــعــمــلــيــات الــتــجــاريــة. 
ويشير الشامي إلى أنه في ظل شح النقد 
بالعمالت  أي متعامل  األجنبي ومالحقة 
األجنبية »لم يبق من مالذ أمام السورين 

إال الذهب، لذا ارتفعت أسعاره«.
ــة الــــخــــارج عــن  ــرب ســــوريــ ــ ــن شـــمـــال غـ ــ ومـ
ــقـــول مــديــر  ــــوري، يـ ــــسـ ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام الـ
شركة الصرافة في ريف إدلب عبد القادر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن االقــبــال  درويـــش، لـــ
على اســتــبــدال الليرة الــســوريــة بــالــدوالر، 
وحــتــى الــلــيــرة الــتــركــيــة، هـــو األكـــثـــر منذ 
عــام 2011، مضيفا أنــه »لــم يعد أحــد يثق 
بــالــعــمــلــة الــــســــوريــــة، خـــاصـــة مــــع تـــراجـــع 
الــتــعــامــل بــهــا فـــي املـــنـــاطـــق املــــحــــررة، ما 
أوصـــل ســعــر الــــدوالر إلـــى أكــثــر مــن 3200 
ليرة أمس األحد، وامتناع معظم الشركات 

وتشهد  التبديل«.  عــن  الــصــرافــة  ومكاتب 
الــلــيــرة الــســوريــة تــراجــعــات مستمرة منذ 
عــــام 2011، وقــــت لـــم يــــزد ســعــر تــصــريــف 
ــــدوالر عــن 50 لــيــرة ســـوريـــة، لــكــن الــعــام  الـ
الجاري،  العام  من  األول  والشهر  املاضي 
ــــات أقــــصــــاهــــا بــحــســب  ــعـ ــ ــــراجـ ــتـ ــ ــغـــت الـ ــلـ بـ
مـــا يـــقـــول الــخــبــيــر املـــصـــرفـــي يـــاســـر عبد 
الــجــديــد«. ويـــرى عبد  »الــعــربــي  لـــ الجليل 
ــان مـــديـــرا ســابــقــا ألحــد  ــذي كــ ــ الــجــلــيــل، الـ
املصارف،أنه »لو تم تعويم العملة فربما 
ــي عــلــيــه  ــا هــ تـــتـــهـــاوى الـــلـــيـــرة لــضــعــف مــ
حاليا، ألن سورية بواقعها الراهن تفتقر 
إلـــى كــل عــوامــل قـــوة الــنــقــد، فاالحتياطي 
النقدي تبدد والسياحة مشلولة وامليزان 
العامل  ذلك  إلى  التجاري خاسر، يضاف 
مسدود  األفــق  حيث  والسياسي  النفسي 

وال حل قريبا«.
ويـــضـــيـــف أن مــــا يــتــطــلــبــه فـــصـــل الــشــتــاء 
فرضه  ومــا  نفطية  استيراد مشتقات  من 
تراجع الزراعة من استيراد القمح، عوامل 
مــســتــمــرة لــتــبــديــد الــنــقــد األجــنــبــي وخــلــل 
العرض والطلب في السوق، وهي عوامل 
مهمة تؤثر كذلك على تراجع سعر الليرة 

وزيادة طلب التجار على الدوالر.
)العربي الجديد(

ــاع مــجــلــس  ــمــ ــتــ ــــي، خــــــالل اجــ ــاضــ ــ ــانــــي املــ ــثــ الــ
األمــــن الــقــومــي بــحــضــور املــشــيــشــي، ورئــيــس 
الــبــرملــان راشـــد الغنوشي، وعـــدد مــن الـــوزراء 
ــة، مــــن »مــغــبــة  ــ ــدولـ ــ ــبــــار املـــســـؤولـــن فــــي الـ وكــ
تمرير التعديل الــوزاري«، بسبب ما وصفها 
أو  قضايا  وتعلق  الدستورية  »الــخــروقــات  بـــ
ملفات تضارب مصالح بعدد من الوزراء« من 
لكن منظمات مجتمع مدني  دون تسميتهم. 
شـــاركـــت فـــي الــســابــق فـــي الــكــشــف عـــن تـــورط 
مسؤولن حكومين كبار في الفساد، أشاروا 
إلــــى أن مـــن تــحــوم حــولــهــم شــبــهــات الــفــســاد 
مـــرشـــحـــون لـــــــــوزارات حـــيـــويـــة مــنــهــا الــطــاقــة 
والــتــشــغــيــل والـــصـــحـــة، الفــتــن إلــــى أن هــنــاك 
نافذة  اقــتــصــاديــة  لشخصيات  كبيرا  تــدخــال 
الرسمي  الــــوزاري، رغــم الصمت  التعديل  فــي 

ملنظمات األعمال إزاء األزمة.
»أنــا يقظ«، نشرت سلسلة تحقيقات  منظمة 
ــتـــرونـــي،  ــكـ اســتــقــصــائــيــة عـــلـــى مـــوقـــعـــهـــا اإللـ
واملصالح  العالقات  شبكة  عن  أخيرا  كشفت 
التي تربط مجمعات اقتصادية ورجال أعمال 
بلقروي، عضو  يقول مهاب  الجدد.  بالوزراء 
»أنا يقظ »، إن »أصحاب املجمعات السياسية 
الكبرى ورجال األعمال يتحكمون في املجال 

للعديد من املحسوبن على البطالة. ويشكو 
ــن تــأخــر  ــن وقــــف الــتــهــريــب مـ ــررون مـ ــتـــضـ املـ
الــتــي تعينهم عــلــى العيش،  الــبــدائــل  تــوفــيــر 
منطقة  باستحداث  الحكومة  وعــدت  بينما 
الفنيدق،  في  العاملن  الستيعاب  صناعية 
وطرح مبادرات لتشجيع املقاوالت، وتحفيز 
دخـــول الــنــســاء والــشــبــاب إلـــى ســـوق العمل. 
ــرار  ــاب قــ ــقــ ــد الـــحـــكـــومـــي فــــي أعــ وجــــــاء الــــوعــ
تــحــويــل الــتــخــلــيــص الــجــمــركــي لــلــســلــع من 
املغرب  يعتبرها  التي  مليلية،  مدينة  معبر 
بني نصار  ميناء  إلــى  إسبانيا،  مــن  محتلة 
ومليلية  سبتة  مــعــبــري  وإغــــالق   ،2018 فــي 
ــيـــه مــديــر  ــار إلـ ــ ــــو مــــا أشــ ــام املـــهـــربـــن، وهـ ــ أمــ
الـــجـــمـــارك والـــضـــرائـــب غــيــر املـــبـــاشـــرة نبيل 
 إن املغرب كان 

ً
لخضر في وقت سابق، قائال

أمام خيارين: إما »غض الطرف عن التهريب 
وهــدم فــرص العمل فــي املــغــرب، أو مواجهة 
ــال أحـــمـــد الـــشـــامـــي،  ــ ــرة«. كـــمـــا قـ ــاهــ ــظــ تـــلـــك الــ
رئــيــس املــجــلــس االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي، 
فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة، إن إغــــالق معبري 
يندرج ضمن  التهريب  أمــام  ومليلية  سبتة 
منطق سيادي، ما دام ذلك النشاط يؤثر على 
الضريبي،  الغش  ويــكــرس  الرسمي  القطاع 
ترتهن  التي  املناطق  في  الهشاشة  ويؤجج 
له، غير أنه دعا إلى أهمية العمل على تنمية 

الحكومة  جــانــب  إلــى  ويصطفون  السياسي 
وهم من دفعوا الكتل البرملانية إلى التصويت 
تـــحـــوم حـــولـــهـــم شـــبـــهـــات فــســاد  عـــلـــى وزراء 
نفق مسدود«. يضيف  بالبالد نحو  ودفعوا 
بــلــقــروي أن »املـــجـــامـــع االقــتــصــاديــة الــكــبــرى 
تسعى إلى حماية مصالحها واملحافظة على 
مشيرا  بامتياز،  ريعي  اقتصاد  في  حصتها 
إلـــى أن »صــاحــب شــركــات أدويــــة كــبــرى يقف 

خلف تعين وزير الصحة هادي خيرى« .
ــا يــــقــــظ« فـــإن  ــ ــ وبـــحـــســـب عـــضـــو مــنــظــمــة »أنـ
ــاب الـــنـــفـــوذ املـــالـــي يــصــطــفــون وراء  ــحــ »أصــ
الحكومة التي تمتلك السلطة التنفيذية، ألن 
مــصــالــح رجـــال األعـــمـــال وأعـــضـــاء الحكومة 
والــــبــــرملــــان تـــتـــشـــابـــك، فـــيـــمـــا يــــتــــرك الــشــعــب 

ملواجهة مصيره بسبب الوضع االجتماعي 
»أنــا يقظ«  املــتــردي«. ومنظمة  واالقتصادي 
كانت وراء إثــارة ملف نبيل الــقــروي، رئيس 
األمـــوال  بتبييض  املتهم  تــونــس  قلب  حــزب 
والــتــهــرب الــضــريــبــي، وكــــان مــن نــتــائــج تلك 
ــر بــاعــتــقــالــه وســجــنــه.  ــدور أمــ ــ الــشــبــهــات صـ
وقبل عرض التعديل الــوزراي على البرملان، 
طــالــبــت املــنــظــمــة رئـــيـــس الــحــكــومــة بسحب 
اقـــتـــراح هــــادي خــيــري لـــــوزارة الــصــحــة، كما 
ــن تــــونــــس، عــلــى  ــقـــدت تــعــيــن ســـفـــيـــان بــ ــتـ انـ
التعديل  واملناجم ضمن  الطاقة  وزارة  رأس 
ــد، داعـــــيـــــة إلـــــــى »تـــجـــنـــب  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـــــــــــــوزاري الـ
أعلى هرم  املشبوهة، خاصة في  التعيينات 
الــدولــة  بمؤسسات  الــتــالعــب  وعـــدم  السلطة 
جـــراء حــســابــات حــزبــيــة ال تــراعــي املصلحة 

العليا في ظرف دقيق« .
ــقــــب مــــصــــادقــــة الــــبــــرملــــان عـــلـــى الـــتـــعـــديـــل  وعــ
الوزاري في 26 يناير/ كانون الثاني املاضي، 
أصدر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات 
لــلــوزراء  تمنياته  عــن  أعـــرب  بيانا  التقليدية 
أهمية  مؤكدا  مهامهم،  في  بالتوفيق  الجدد 
االســــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي كـــشـــرط أســــاســــي فــي 
الحيوية  امللفات  على  للعمل  املقبلة  املرحلة 

ــونــــس.  ــي تـــحـــتـــاجـــهـــا تــ ــ ــتـ ــ واإلصــــــــالحــــــــات الـ
وطــالــب االتــحــاد فــي بيان لــه حينها، الطبقة 
القوى  ومختلف  الشعب  ونـــواب  السياسية 
الـــوطـــنـــيـــة، بــالــتــحــلــي بــالــحــكــمــة والـــرصـــانـــة، 
واألخــذ بعن االعتبار دقــة املرحلة التي تمر 
بــهــا تــونــس وبــحــســاســيــتــهــا، وبــمــا تتطلبه 
ومن  البناء،  من  تمكن  استشرافية  نظرة  من 
العليا،  الوطنية  للمصلحة  وتغليب  تــوافــق 
التي  الكبرى  املصاعب  تجاوز  يتسنى  حتى 
تواجهها البالد في كل املجاالت، خاصة على 
املستوى الصحي واالجتماعي واالقتصادي 

واملالي.
لكن بعد خروج الخالف بن قصري الحكومة 
والرئاسة إلى العلن بسبب التعديل الوزاري، 
تجنبت منظمات األعمال اإلفصاح عن مواقف 
رســمــيــة تــحــســب عــلــيــهــا مــســتــقــبــال، مكتفية 
بالتأكيد على أهمية التوافق وإعالء املصلحة 

الوطنية العليا خدمة ملناخ االستثمار.
ــد« يــقــول  ــديـ » الـــعـــربـــي الـــجـ وفــــي تــصــريــح لـــــ
طارق الشريف، رئيس منظمة كوناكت )تكتل 
لرجال األعمال( إنه »ينبغي أخذ مسافات من 
بتحسن  واالنشغال  السياسية  الخصومات 
مــنــاخ األعــمــال واالســتــثــمــار ومكافحة اآلثــار 

فــيــروس كــورونــا على عدد  املــدمــرة لجائحة 
من القطاعات الحيوية«. ويضيف الشريف أن 
»دور رجــال األعمال هو خلق الثروة وفرص 
العمل وتحسن مساهمة القطاع الخاص في 
والسياسيون  والحكومة  االقتصادي،  النمو 
مــطــالــبــون بــتــوفــيــر األرضـــيـــة الـــالزمـــة للبناء 
ــن مـــحـــلـــلـــن اقـــتـــصـــاديـــن  ــكـ االقـــــتـــــصـــــادي«. لـ
يؤكدون أن أصحاب رؤوس األمــوال يلعبون 
الصناعة  »اتــحــاد  منظمتهم  عبر  كبيرًا  دورًا 
رسم  فــي  التقليدية«  والصناعات  والــتــجــارة 
املستقبل السياسي للبالد من خالل املجلس 
الــنــيــابــي أو عــبــر دعـــم الــحــكــومــات ومــحــاولــة 
ــقـــرارات االقــتــصــاديــة الكبرى  الــتــأثــيــر عــلــى الـ
حــيــث تتغلب املــصــالــح الــخــاصــة وحــســابــات 
الربح والخسارة على املصلحة العامة للبالد. 
وكثيرا ما يظهر دور لوبي رجال األعمال في 
التأثير على البرملان والحكومة أثناء مناقشة 
ــيـــث يـــكـــثـــف املـــتـــعـــامـــلـــون  ــة، حـ ــيــ ــالــ قــــانــــون املــ
ــن أجـــــل تــمــريــر  ــغـــوط مــ االقــــتــــصــــاديــــون الـــضـ
موازنة مخففة من الضرائب توفر لهم املناخ 
لتحقيق أكبر قدر من األرباح مقابل املساهمة 

في التنمية وخلق فرص العمل.
ومجلس نواب الشعب الذي انتخب عام 2019 
لدورة برملانية تدوم 5 سنوات، شهد حضورا 
ــال بـــعـــد صــعــود  ــ غـــيـــر مـــســـبـــوق ألصــــحــــاب املــ
ــال األعـــمـــال إلــــى الــســلــطــة  ــ عــــدد كــبــيــر مـــن رجـ

التشريعية.
الشريف،  الخبير االقتصادي محمد منصف 
يعتبر أن تــأثــيــر الــنــفــوذ املــالــي فــي الــســاحــة 
الــســيــاســيــة مــتــوقــع مـــع تــعــاظــم نـــفـــوذ رجـــال 
األعمال في أهم مؤسسة حكم في البالد وهي 
عاملية  الظاهرة  هــذه  أن  إلــى  البرملان، مشيرا 

وليست استثناًء تونسيا.
»العربي  غير أن الشريف يؤكد في تصريح لـ
الــجــديــد« أن انــســداد األفــق السياسي بسبب 
أزمة الحكم في تونس بلغ حد التصادم بن 
مــؤســســتــي الـــرئـــاســـة مـــن جـــانـــب والــحــكــومــة 
املسنودة من البرملان من جانب آخر، وهو ما 
تحتاج  التي  تونس  سمعة  على  سلبا  يؤثر 
إلى تنقية املناخات السياسية من أجل إقناع 
دوائر القرار املالي بدعمها توفير التمويالت 

الالزمة للموازنة.
ــام الــــجــــاري إلــى  ــعـ وتـــحـــتـــاج تـــونـــس خــــالل الـ
ــــروض تـــقـــدر بــنــحــو 19.5 مــلــيــار ديـــنـــار )7  قـ
أجــنــبــيــة  ــا  قــــروضــ تــشــمــل  دوالر(،  مـــلـــيـــارات 
بحوالي 5 مليارات دوالر، حيث تعاني املالية 
العامة من وضع صعب، وستصل مدفوعات 
مليار   16 إلـــى  الــعــام  هـــذا  املستحقة  الـــديـــون 
دينار، وهو مستوى قياسي، ارتفاعا من 11 
مليارات  املاضي وثمانية  العام  دينار  مليار 
في 2019، بينما كانت ال تتجاوز 3 مليارات 

في 2010.
وإلى جانب األزمة السياسية الحالية، تستمر 
أسابيع  منذ  تونس  تهز  التي  االحتجاجات 
التي  املعيشية  الــظــروف  بتحسن  للمطالبة 
تــضــررت خــاصــة فــي ظــل تــداعــيــات كــورونــا، 
بينما طرقت الحكومة أبــواب صندوق النقد 
الدولي مجددًا من أجل الحصول على قرض 
جديد. غير أن شروط الصندوق هذه املرة لن 
كانون  يناير/  في  تكون يسيرة، حيث شــدد 
الثاني املاضي على ضــرورة احــتــواء األجــور 
والــتــحــويــالت املــخــصــصــة لــلــشــركــات الــعــامــة 
السلطات  ب 

ّ
فــي حــن تتجن الــدعــم،  وخــفــض 

الـــتـــونـــســـيـــة تـــحـــت ضـــغـــط الـــــشـــــارع وتـــفـــاقـــم 
االحتجاجات املعيشية أي قــرارات قد تسبب 
الفقيرة  الــرزق للفئات  الفقر وقطع  مزيدًا من 
والهشة. وتصل نسبة البطالة إلى 16.2%، إذ 
يبلغ عدد العاطلن عن العمل نحو 676 ألف 
شخص، وفق البيانات الرسمية، فيما ترجح 
أرقام غير حكومية أن يكون الرقم أعلى بكثير 

متجاوزًا املليون عاطل.

كورونا  جائحة  تداعيات  لكن  املناطق.  تلك 
ما  فــي  العاملن  على  الضغط  لتزيد  جـــاءت 
يـــعـــرف بــالــتــهــريــب املــعــيــشــي، الـــــذي يعتمد 
عليه اآلالف في توفير مصدر رزق بمناطق 
الـــشـــمـــال، مـــا أدى إلــــى انــــــدالع احــتــجــاجــات 
نهاية األسبوع املاضي. وقدرت قيمة السلع 
مديرية  حسب  ومليلية،  سبتة  عبر  املهربة 
 1.5 بن  املباشرة،  غير  والضرائب  الجمارك 
وصلت  بينما  دوالر،  وملياري  دوالر  مليار 
الدولة  لخزينة  بالنسبة  الجبائية  الخسارة 
ــراء ذلــــك الــنــشــاط إلــــى مـــا بـــن 400 و500  ــ جـ

مليون دوالر.
وتـــذهـــب إيــــــرادات الــســلــع الــتــي كــانــت تــدخــل 
مــن سبتة ومــلــيــلــيــة، مــثــل الــتــبــغ واملــنــتــجــات 
الكحولية وقطع غيار  واملشروبات  الغذائية 
املــركــبــات واألجـــهـــزة اإللــكــتــرونــيــة واأللــبــســة 
ــان  ــ ــبـ ــ واملـــــنـــــســـــوجـــــات، إلـــــــى املـــــــورديـــــــن اإلسـ
والــلــوبــيــات الــتــي تــعــمــل مــعــهــم فـــي املــغــرب، 
بينما يــتــم اســتــغــالل الــحــمــالــن والــحــمــاالت 
الفيدرالية  يــومــي. ويـــرى رئــيــس  مقابل أجــر 
املغربية لحماية املستهلك بوعزة الخراطي، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن قـــرار  فـــي تــصــريــح لــــ
املــغــرب مفيد  إلــى  منع دخــول السلع املهربة 
للمستهلك بالنظر إلى املخاطر التي يمكن أن 
يشكلها ذلك على صحته، ما دامت تفلت من 

املراقبة من أجل التأكد من موافقتها املعايير 
الـــصـــحـــيـــة الــــواجــــبــــة، غـــيـــر أنـــــه يــــشــــدد عــلــى 
ضرورة أن يواكب منع التهريب رؤية تفضي 
إلــــى إيـــجـــاد بـــدائـــل لــلــعــامــلــن فـــي الــتــهــريــب، 

الذين دفعتهم الحاجة إلى ذلك النشاط.
املقابل، يقر توفيق فرتوح، املسؤول عن  في 
متجر لأللبسة في الدار البيضاء، بأن تراجع 

التهريب عبر سبتة ومليلية ساهم في رفع 
األســـعـــار فـــي الـــســـوق املــحــلــيــة، غــيــر أنـــه قــال 
إن ذلـــك ســاعــد عــلــى مــنــح فــرصــة للمنتجن 
تــراجــع منافسة  مــن  كــي يستفيدوا  املحلين 
تــلــك الـــســـلـــع، خـــاصـــة أن إغـــــالق ذلــــك تــزامــن 
مــع رفــع الــرســوم الجمركية على الــصــادرات 

التركية من النسيج واأللبسة.

رجال األعمال... هل لهم عالقة بصدام الرئاستين الـتونسيتين؟

السوريون يهجرون عملتهم... إلى الذهبكورونا يضع المغرب في مأزق مواجهة التهريب

الرئيس التونسي يسلم هشام المشيشي تكليف تشكيل الحكومة في يوليو/تموز الماضي )األناضول(

تتجنب منظمات األعمال 
اإلفصاح عن مواقف 

رسمية حيال األزمة 
السياسية الحالية التي 

تشهدها تونس، بيد أن 
منظمات مدنية تشير 

إلى وقوف أصحاب المال 
وراء تعديالت وزارية 

أشعلت فتيل األزمة

زادت جائحة كورونا من 
محاصرة العاملين في 

تهريب السلع بالمناطق 
الحدودية في المغرب، 

لتخرج احتجاجات على 
تردي الظروف المعيشية، 

بينما كانت الحكومة قد 
وعدت ببدائل

انخفاض صادرات 
النفط العماني

أظهرت بيانات صادرة عن املركز 
الوطني لإلحصاء واملعلومات 

الحكومي في سلطنة ُعمان 
انخفاض صادرات السلطنة من 
النفط الخام واملكثفات النفطية 
بنهاية ديسمبر/ كانون األول 

املاضي بنسبة 7.5% على أساس 
 عن 287 مليون 

ً
سنوي، لتزيد قليال

برميل، مقابل 310.3 ماليني برميل 
في نفس الشهر من العام 2019.

وبلغ إنتاج السلطنة من النفط 
الخام واملكثفات النفطية في 

ديسمبر/ كانون األول 2020 
حوالي 347.9 مليون برميل، 

بمتوسط إنتاج يومي 950.7 ألف 
برميل. واستحوذت الصني على 

الكم األكبر من صادرات السلطنة 
من النفط الخام واملكثفات النفطية، 
حيث بلغت الصادرات إليها 248.1 

مليون برميل.

تركيز إيراني 
على الزراعة

قال الرئيس اإليراني حسن روحاني 
إن الزراعة هي الركن األساس 

لحياة وأمن املجتمع، مشيرا إلى أن 
الدفيئات الزراعية في البالد كانت 

حتى عام 2013 تشغل ثمانية 
آالف هكتار )الهكتار يعادل 10 
آالف متر مربع(، أما اليوم فقط 

بلغت مساحتها 954 ألف هكتار. 
وأضاف روحاني لدى افتتاحه 
مشاريع زراعية متنوعة، أمس 
األحد، وفق وكالة إرنا : »لو لم 

تكن املحاصيل الزراعية متوفرة 
للمواطنني وكنا نحتاجها من 

الخارج لواجهنا مشاكل عديدة 
في الظروف الحساسة«، مشددا 

على أهمية االكتفاء الذاتي في 
مجال املواد الغذائية والزراعة 

»خاصة في ظروف الحظر والحرب 
االقتصادية«.

تعاف متأخر 
لمنطقة اليورو

قالت كريستني الغارد، رئيسة البنك 
املركزي األوروبي، في تصريحات 

نشرتها صحيفة فرنسية، أمس 
األحد، إن تعافي أوروبا من الركود 
الناجم عن جائحة فيروس كورونا 

الجديد سيتأخر بعض الشيء. 
ومع إغالق دول منطقة اليورو 

اقتصاداتها لكبح انتشار الوباء، 
انكمش اقتصاد املنطقة في الربع 

األخير من العام املاضي، وثمة 
احتمال واضح أن يشهد انكماشًا 

جديدًا في األشهر الثالثة األولى من 
2021 مع استمرار إغالق معظم 

قطاع الخدمات. وقالت الغارد في 
مقابلة مع صحيفة »لوجورنال 

دو ديمونش، وفق وكالة رويترز: 
»لنكن واضحني، لن نشهد عودة 

إلى مستويات ما قبل الجائحة من 
النشاط االقتصادي قبل منتصف 

2022«، داعية القيادة السياسية 
في أوروبا للتصديق على صندوق 

تعاف اقتصادي غير مسبوق 
بقيمة 750 مليار يورو )903 

مليارات دوالر(.

تايوان تعاقب بنكًا 
ألمانيًا

أعلن بنك تايوان املركزي، أمس 
األحد، أنه حظر على دويتشه بنك 

األملاني تداول العقود اآلجلة للدوالر 
التايواني، وعلق تداوله مشتقات 

العمالت األجنبية ملدة عامني 
في إطار حملة على املضاربة. 

والدوالر التايواني عند أعلى 
مستوى في أكثر من 23 عامًا 

مقابل نظيره األميركي، مع ازدهار 
اقتصاد الجزيرة املعتمد على 

التجارة بفضل الطلب العاملي على 
منتجاتها التقنية مع لجوء الناس 
للعمل من املنزل. والبنك املركزي 
قلق بشأن قضية يقول إن بنوكًا 

أجنبية ساعدت فيها شركات 
حبوب على الدخول في مضاربات 

على العملة عبر عقود آجلة قابلة 
للتسليم، ما أثر على استقرار سوق 

الصرف التايوانية.

متفرقات مال وسياسة

صرافةتقرير

بروفايل

ماريو دراغي
مصطفى قماس

»هــل يستطيع مــاريــو دراغـــي إنــقــاذ إيطاليا كما أنقذ 
منطقة اليورو؟«.. ذلك هو السؤال الذي ردده محللون 
ــل إعــــالم عــاملــيــة، فـــي أعـــقـــاب تــكــلــيــف الــرئــيــس  ــائـ ووسـ
اإليطالي، سيرغيو ماتاريال، األسبوع املاضي، محافظ 
ــــي بتشكيل  الــبــنــك املــــركــــزي األوروبـــــــي الـــســـابـــق دراغــ
االقتصادية  األزمــة  من  بالبالد  تعَبر  حكومة جديدة، 
والــســيــاســيــة، الــتــي أدت إلـــى اســتــقــالــة رئــيــس الــــوزراء 

جوزيبي كونتي نهاية يناير/كانون الثاني املاضي.
الشهيرة »مهما كلف  التذكير بعبارته  أعــاد مراقبون 
األمر«، عندما تصّدى دراغي، باعتباره محافظا للبنك 
املــركــزي األوروبـــي، إلنقاذ الــيــورو في عــام 2012، عبر 
تطويع األســـواق املــالــيــة. وأشـــار آخـــرون إلــى سمعته، 
التي ستسهل له االعتماد على الدعم األوروبي، خاصة 

املالي منه. 
ووفق تقرير لصحيفة »وول ستريت جورنال« أخيرًا، 
الذي  أن ينجح فيما فشل فيه كونتي،  لــدراغــي  يمكن 
يـــرى مــراقــبــون أنـــه أخــفــق، ألنـــه لــم يتحكم فــي تدبير 
خطة اإلقالع االقتصادي بسبب الخالف بن مكونات 
ــي بــــوفــــاء الــكــتــلــة  ــ ــ حـــكـــومـــتـــه، بــيــنــمــا قــــد يــحــظــى دراغـ
األوروبية بوعدها بضخ 209 مليارات يورو من أجل 

إنقاذ االقتصاد العليل.
ورغــم الصعوبات التي ستصادف دراغــي في تشكيل 
الحكومة، إال أن العارفن بسيرته يدركون أنه يتمتع 
ــزاب حــول  ــ بــقــدرة كــبــيــرة عــلــى اإلقـــنـــاع كــي تــلــتــف األحـ
ــه ســيــحــاول  ــ مــــشــــروع اإلقـــــــالع االقــــتــــصــــادي. عــلــمــا أنـ
إلــى غاية  الحصول على دعــم فريق متجانس نسبيا 
2023، في ظل دعوة أطراف من اليمن املعادي ألوروبا 

إلى انتخابات مبكرة.
ويعود إلى دراغي الحاصل على دبلوم في االقتصاد 
ودكتوراه من معهد ماساشوسيتس، الفضل في إنقاذ 
منطقة اليورو عام 2012 في أوج أزمة الديون. وُيعرف 
مه وجديته وإصراره، لكنه سيحتاج إلى دعم 

ّ
عنه تكت

بلده والبرملان كي تخرج إيطاليا من األزمة. 
ينحدر دراغي من أب مصرفي وأم صيدالنية، ويصفه 
املراقبون بأنه يعرف كيف يخاطب األســواق من دون 

أن يلهو عن االقتصاد الحقيقي، اكتسب خبرة حقيقية 
أزمــة جعلته على  التحق بخزانة بلده في ظل  عندما 
حــافــة اإلفــــالس فــي الــتــســعــيــنــيــات مــن الــقــرن املــاضــي، 
حــيــث تــولــى »إصـــالحـــات«، اســتــحــق بــعــدهــا لــقــب »أب 
التقشف«، في إشارة إلى إصالحات هيكلية قادها في 

تلك الفترة.
عمل في سنوات ماضية لدى بنك االستثمار األميركي 
غولدمان ساكس، الذي ارتبط اسمه بقضية مساعدة 
الــيــونــان عــلــى إخـــفـــاء بــيــانــات حقيقية حـــول الــديــون 
والعجز املالي، وهو ما كشفته تقارير رقابية أميركية 
فـــي 2010، مـــا يــجــعــل هــــذه الــقــضــيــة مــحــســوبــة على 
دراغي. ترأس دراغي، البالغ من العمر 73 عاما، منتدى 
االستقرار املالي، الذي أسسته مجموعة الدول السبع، 
الـــدول العشرين، مــا ســاعــده على  قبل أن تتحول إلــى 
أمر  ليتولى  ذلــك  بعد  لينتقل  كبيرة،  شــهــرة  اكتساب 
البنك املركزي األوروبــي في 2011، وهو التعين الذي 
تحفظت عليه أملانيا وبلدان شمال أوروبا، على اعتبار 

أنهم كانوا يرون أنه كإيطالي »ال يعرف قيمة املال«.
غير أن نجاحه في إخــراج منطقة اليورو من أزمتها، 
دفع مراقبن إلى إطــالق وصف »سوبر ماريو« عليه. 
فقد أتي دراغي بشيء غير مسبوق في تاريخ البنوك 
املركزية، حيث تصدى إلعادة إحياء إقراض الشركات 
ــراء الـــقـــروض  ــ ــر، وعـــمـــد الــبــنــك املــــركــــزي إلــــى شـ ــ ــ واألسـ
الــخــاصــة والــســنــدات الــعــمــومــيــة، بــهــدف تــحــريــك آلية 
الــقــروض. ويحسب لــه أنــه أرســـى العديد مــن األدوات 
التي تتيح للبنك املركزي التدخل عند الحاجة، وإن لم 

يفلح خفض التضخم آنذاك إلى %2. 
االقــتــصــاد، بول  فــي  الحائز على جــائــزة نوبل  وصفه 
كروغمان، بأنه أفضل محافظ بنك مركزي في األزمنة 
الحديثة، حيث يعترف له بدفاعه عن العملة األوروبية 
املوحدة عندما كانت مستهدفة من قبل املضاربن في 
سياق أزمــة الــديــون السيادية. لــم يسبق لــه أن مــارس 
السياسة، لكنه لم يكن بعيدًا عنها في مختلف املهام 
دي  فيرونيكا  االقــتــصــاديــة  وتــتــصــور  تحّملها.  الــتــي 
رومــانــيــس، أنـــه بــروفــايــل مــالئــم لــلــوضــعــيــة الــحــالــيــة، 
مــا دامـــت »منهجيته الــتــصــرف بــســرعــة والــحــســم في 

الخيارات«.

تونس بحاجة إلى قروض 
تصل إلى 7 مليارات دوالر 

العام الجاري

وصفه محللون بأنه »سوبر ماريو« بعد 
شأنها  من  سياسات  اتخاذ  في  نجح  أن 
الديون،  أزمة  من  اليورو  منطقة  إنقاذ 
حينما كان رئيسًا للبنك المركزي األوروبي. 
إيطاليا  اقتصاد  إنقاذ  أن مهمته في  إال 
بتشكيل  تكليفه  بعد  باليسيرة،  ليست 

الحكومة في أوج أزمة كورونا

من  التونسية  العامة  المالية  تعاني 
لــلــغــايــة، حــيــث تشير  وضـــع صــعــب 
المالي  العجز  بلوغ  إلــى  التقديرات 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   %11.5
ما  منذ  األعلى  وهو   ،2020 عام  في 
يقرب من أربعة عقود. بينما تهدف 
ميزانية 2021 إلى خفض العجز المالي 
إلى 6.6%، لكن صندوق النقد الدولي 
قال في بيان عقب زيارة لتونس نهاية 
العجز  إن  الماضي  الثاني  كانون  يناير/ 
إلى  حاجة  وهناك   ،%9 يتجاوز  قد 
إجراءات محددة لدعم هذا الهدف، 
ــور  األج كتلة  على  السيطرة  منها 

وتقليص دعم الطاقة.

أعلى عجز في 
أربعة عقود

Monday 8 February 2021 Monday 8 February 2021
االثنين 8 فبراير/ شباط 2021 م  26  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2352  السنة السابعة االثنين 8 فبراير/ شباط 2021 م  26  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2352  السنة السابعة

مغربية قادمة من إسبانيا تعبر الحدود عبر منفذ سبتة نحو بلدها )فرانس برس(
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امللف االقتصادي في تركيا  أخذ 
اتـــجـــاهـــا مـــعـــاكـــســـا لــلــتــجــاذبــات 
ــــاد عـــلـــى  ــ ــبـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ الــــســــيــــاســــيــــة فـ
ــــان عـــن مــقــتــرح كــتــابــة دســتــور  خــلــفــيــة اإلعـ
الــطــاب بجامعة  جــديــد للباد ومــظــاهــرات 
التركية  العملة  فقد شهدت  »بوغازيتشي«. 
ــدوالر فـــي ظل  ــ ــ تــحــســنــا مــلــحــوظــا مــقــابــل الـ
العديد من املؤشرات االقتصادية اإليجابية، 
ومنها تحسن الصادرات، وسياسات البنك 
املـــركـــزي الــجــديــدة. وبــلــغــت الــلــيــرة التركية 
أقــــــــوى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا مـــنـــذ أغــــســــطــــس/ آب 
مــركــزهــا كأفضل  املــاضــيــة وعــــززت  الجمعة 
الــعــمــات أداء فــي الــعــالــم مــنــذ بــدايــة الــعــام، 
التركي،  املــركــزي  البنك  أكــد محافظ  أن  بعد 
ناجي إقبال، أنه من املستبعد خفض أسعار 

الفائدة. 
وقــال محافظ املــركــزي: »إنــه ال يبدو ممكنا 
وضـــع خــفــض أســـعـــار الــفــائــدة عــلــى جـــدول 
األعــمــال لــفــتــرة طــويــلــة مــن الــعــام الــجــاري«، 
ــرفــع الــفــائــدة مــجــددا إذا 

ُ
مضيفا أنــه ربــمــا ت

الليرة  الضرورة. وعــززت تعليقاته  اقتضت 
لتصعد بأكثر من 0.7 باملئة إلى 7.09 ليرات 
ــــدوالر يـــوم الــجــمــعــة مــن 7.14 يــوم  مــقــابــل الـ
ــان بــنــك االســتــثــمــار  ــ الــخــمــيــس املـــاضـــي. وكـ
العاملي »غولدمان ساكس« قد توقع، خال 
مذكرة أيضًا، أن يدور سعر الليرة بني 7 و7.5 
لــيــرات لــلــدوالر فــي األشــهــر الــثــاثــة املقبلة، 
 جهود البنك املركزي إلعادة بناء 

ّ
مضيفًا أن

االحتياطيات قد تكبح مكاسبها.
وواصـــلـــت الــلــيــرة الــتــركــيــة تــحــســنــهــا، أمــس 
األحـــــــد، مــســجــلــة أفـــضـــل ســـعـــر مـــنـــذ ســبــعــة 
أشـــهـــر، بــعــد اقـــتـــراب تــصــريــف الــــــدوالر من 
7.045 لـــيـــرات، إثـــر بـــدء مــفــاعــيــل رفـــع سعر 
الــفــائــدة إلــى 17%، بحسب مــا يــقــول أستاذ 
املالية بجامعة باشاك شهير، فراس شعبو، 
أكـــد أن العملة  الــــذي  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ
الــتــركــيــة مــرشــحــة ملــزيــد مــن الــتــحــســن، بعد 
ــرات الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة،  ــوتـ ــتـ ــع الـ ــراجـ تـ
ــة املـــتـــفـــائـــلـــة لــلــنــمــو  ــ ــيـ ــ ــــدولـ والــــتــــوقــــعــــات الـ
والــصــادرات وعــودة السياحة خــال املوسم 
ــة مــــن قـــبـــل صــــنــــدوق الــنــقــد  الــــجــــاري خـــاصـ

الدولي.
ولكن قد تتأثر الليرة على املديني املتوسط 
ــرات  ــوتــ ــتــ والــــبــــعــــيــــد فـــــي حــــالــــة تــــصــــاعــــد الــ
التركي رجــب طيب  الرئيس  السياسية بني 
أردوغان واملعارضة، حسب مراقبني. وكانت 
على  طابية  احتجاجات  شهدت  قــد  تركيا 
بولو،  مليح  البروفيسور  ــان،  أردوغــ تعيني 
رئــيــســًا جــديــدًا لــجــامــعــة بــوغــازيــتــشــي إحــد 
أعرق الجامعات في الباد، حيث استغلتها 
بعض األحزاب املعارضة لتوجيه انتقادات 
ــــول جــهــات  ــــى دخــ لــلــحــكــومــة، بـــاإلضـــافـــة إلـ
خـــارجـــيـــة عــلــى الـــخـــط إذ طــلــبــت واشــنــطــن 

إيضاحات حول األمر. 
لكن وزارة الخارجية التركية، حسمت األمر 
الــواضــح، بأن  بــرأي املراقبني، خــال بيانها 
األمـــر شـــأن داخــلــي وال يــحــق ألحـــد التدخل 
»بشؤوننا الداخلية« مع إشــارة البيان إلى 
أن تركيا »أثبتت بخطواتها اإلصاحية أنها 
تكفل حماية الحقوق والحريات األساسية« 
وذلك عقب »تطاول بعض الطاب املحتجني 
على الكعبة املشرفة واستخدام رموز تمثل 

املثليني«.
ــي قــــد تــوقــع  ــ ــدولـ ــ وكـــــــان صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ
التركي  االقتصاد  انتعاش  استمرار  أخــيــرًا 
وتحقيقه نموًا مستدامًا خال العام الجاري 
2021، وأن تبلغ نسبة النمو 6%، مضيفًا، في 
 تفشي فيروس كورونا الجديد أثر 

ّ
بيان، أن

على االقتصاد التركي على غرار تأثيره في 
التركية،  السلطات  اتباع  لكن  البلدان،  كافة 
ــا، ســيــاســات تــركــز على  خـــال فــتــرة كـــورونـ
اقتصاد  منح  واالئتماني،  النقدي  التوسع 

الباد دفعة قوية للنمو.
ــز  ــركـ ــان إلــــــــى ضـــــــــــرورة أن تـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ وأشـــــــــــار 
اإلصــــاحــــات الــهــيــكــلــيــة الـــتـــي ســتــقــوم بها 
الحكومة التركية على التخفيف من املخاطر 
األجــل  طويلة  السلبية  اآلثـــار  تشكلها  التي 

أعلنت كوبا أنها ستسمح من اآلن فصاعدا 
بالنشاط الخاص في معظم القطاعات، وهو 
هيمن فيه 

ُ
إصاح كبير في هذا البلد الذي ت

املتضرر  االقتصاد  على  وشركاتها  الدولة 
بشدة من وباء كوفيد-19. 

وهذا اإلجراء الذي كشفت عنه وزيرة العمل 
مارتا إلينا فيتو، في آب/أغسطس املاضي، 
تــّمــت املـــوافـــقـــة عــلــيــه الــجــمــعــة املــاضــيــة في 
غرانما  صحيفة  بحسب  ــوزراء،  ــ الــ مجلس 
اليومّية الرسمّية التابعة للحزب الشيوعي 

ــات تــدابــيــر  ــ ــــاحـ لـــلـــوبـــاء، وأن تــشــمــل اإلصـ
وتعزيز  ضعفًا،  األكثر  الفئات  لدعم  هادفة 
مـــرونـــة ســــوق الـــعـــمـــل، وتــســهــيــل تخفيض 
ــيـــس  ديــــــــون الـــــشـــــركـــــات. وجــــــــاء طـــــــرح الـــرئـ
يائم  مدني  »دستور  كتابة  مقترح  التركي 
تــجــاذبــات  فــي  ليتسبب  الــشــعــب«،  تطلعات 
ــه لــم تترتب  ســيــاســيــة مــع املــعــارضــة، إال أنـ
اآلن. وفي  اقــتــصــاديــة حتى  تــداعــيــات  عليه 
هـــذا الــســيــاق، يــقــول املــحــلــل الــتــركــي، سمير 
التجاذبات  إن  الجديد«  »العربي  لـ صالحة، 
السياسية بني »تحالف الشعب« الذي يضم 
حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم وحــلــيــفــه 
حزب الحركة القومية، مع أحزاب املعارضة، 
وفي مقدمتها حزب الشعب الجمهوري »ال 
تصل ملرحلة اإلســاءة لاقتصاد«. وأضــاف 

التركية جميعها، تقف بخندق  أن األحــزاب 
واحــــد حــيــنــمــا يــصــل األمــــر ملــصــالــح الــبــاد 
مستداًل  الــســكــان،  ومعيشة  القومي  واألمـــن 
بوقوف األحزاب املعارضة بوجه العقوبات 
األميركية خال عام 2018، ومؤيدة لحقوق 
تركيا بثروات البحر املتوسط العام املاضي، 

وبوجه االنقابيني عام 2016.
ــــن تـــداعـــيـــات  ــتــــركــــي مـ وال يـــقـــلـــل املـــحـــلـــل الــ
تــعــالــت بــاآلونــة  الــتــي  الــتــوتــرات السياسية 
األخيرة، بعد طرح مقترح الدستور الجديد 
وتظاهرات الجامعة وإعادة فتح ملف الحكم 
الرئاسي، لكنها برأيه لن تصل الحتجاجات 
الشارع وتعطيل  أو تصل النقسام  واسعة، 

التنمية واالقتصاد. 
ويــشــيــر صــالــحــة إلــــى أن أرقــــــام االقــتــصــاد 

الــحــاكــم.  وقــال أونييل ديـــاز، رجــل األعمال 
ورئـــيـــس شــركــة االســـتـــشـــارات »أوج« الــتــي 
ــــقــــّدم املــــشــــورة لــنــحــو خــمــســني مــــن رواد 

ُ
ت

 
ّ
إن الــخــاّص،  القطاع  مــن  الكوبّيني  األعــمــال 

»هذه خطوة ضخمة وتاريخّية«.
فيدل  قادها  التي  االشتراكّية  الثورة  وأّدت 
كــاســتــرو فــي 1959 إلـــى مــوجــة مــن قــــرارات 
الــتــأمــيــم وســيــطــرة الـــدولـــة عــلــى االقــتــصــاد 
الكوبي بكامله. وبدأ االنفتاح على القطاع 
الخاّص بشكل خجول في تسعينيات القرن 

بالكامل  له  الترخيص  يتّم  أن  قبل  املاضي 
بدأ  الحقيقي  ازدهــــاره  كــان  وإن  فــي 2010، 
العاقات  فــي  التاريخي  التحسن  فترة  مــع 
ــر 2014  بــني كــوبــا والـــواليـــات املــتــحــدة أواخـ
فـــي عــهــد الــرئــيــس الــســابــق بـــــاراك أوبـــامـــا، 
أنشطة  مــن  الئحة  على  مقتصرا  بقي  لكنه 

حددتها الدولة.
وقــالــت وزيــــرة الــعــمــل الــكــوبــيــة إن »الــائــحــة 
صا( 

ّ
)مرخ نشاطا   127 تــضــّم  الــتــي  السابقة 

جديدة  الئحة  حدد 
ُ
ست املقابل،  فــي  ألغيت«. 

ستكون  الــتــي  لــلــدولــة  املخصصة  القطاعات 
قليلة. وأوضحت أنه »من بني أكثر من ألفي 
نشاط ُيسمح فيها بممارسة العمل الخاص، 
لـــن يـــكـــون هـــنـــاك ســــوى 124 نــشــاطــا مــقــّيــدا 
بشكٍل جزئي أو كــامــل«، من دون أن تضيف 
أي تــفــاصــيــل. وأّكــــــدت الــــوزيــــرة الــكــوبــيــة أن 
»العمل الخاص مستمر في التطور، وهذا هو 
الهدف من هذا اإلصاح التحسيني« للقطاع. 
أليخاندرو  الكوبي،  االقتصاد  وزيــر  وكتب 
اإلصــاح  أن  تويتر  على  تغريدة  فــي  جيل، 
»خـــطـــوة مــهــمــة لـــزيـــادة فــــرص الـــعـــمـــل«، إذ 
االتـــجـــاه نفسه مــع توحيد  »فـــي  إنـــه يسير 
الـــعـــمـــلـــة« الــــــــذي دخــــــل حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ فــي 
هــذان  ويــهــدف  الثاني.  يناير/كانون  أوائـــل 
اإلصــــاحــــان إلــــى إنـــعـــاش االقـــتـــصـــاد الـــذي 
انخفض بنسبة 11% في 2020 تحت تأثير 
كوبا  التي حرمت  كورونا  فيروس  جائحة 

من عائدات السياحة. 
ــــي جــامــعــة  ــــادي فـ ــــصـ ــتـ ــ وقـــــــال الـــخـــبـــيـــر االقـ
هافانا، ريكاردو توريس، إن تحرير القطاع 
الـــخـــاص ُيــعــد »خـــطـــوة إيــجــابــيــة جــــدا وإن 
ى اآلن كان العمل 

ّ
ه »حت

ّ
جاءت متأخرة«، ألن

الخاّص محدودا جدا« في الجزيرة. ويعمل 
أكثر من 600 ألف كوبي في القطاع الخاص.
)فرانس برس(

مــن الــعــام املــاضــي فــي الــصــادرات مستمرة، 
وأن الــعــجــر الــتــجــاري خـــال يــنــايــر/ كــانــون 
الــثــانــي بــلــغ 3 مــلــيــارات و75 مــلــيــون دوالر، 
باملئة مقارنة   32 ا بنسبة 

ً
انخفاض  

ً
مسجا

ــذات الــشــهــر مـــن الـــعـــام املـــاضـــي. ولــكــن في  بــ
املقابل، يتخوف مراقبون أتراك من »تصاعد 
طرح  بعد  الــداخــلــيــة«  السياسية  الــتــوتــرات 

املعارضة انتخابات مبكرة واعتراضها على 
صياغة الدستور الجديد ومامح استمرار 
احــتــجــاجــات طلبة جــامــعــة »بــوغــازيــتــشــي« 
الذي يعاني من  التركي  ووصولها للشارع 

غاء األسعار وتراجع قدرته الشرائية.
ــيـــاســـة الـــداخـــلـــيـــة فــــي تــركــيــا  وتـــشـــهـــد الـــسـ
ــادة فــــي اآلونـــــــة األخــــيــــرة عــلــى  ــ نـــقـــاشـــات حــ
شخصيات  عــن  صــدرت  تصريحات  خلفية 
ــارزة مــن حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، أكبر  بــ
ــزاب املـــعـــارضـــة، حــيــث وصـــف الــحــكــومــة  ــ أحـ
فيما  القصر«،  و»نــظــام  »النظام«  بـ التركية 
ر حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم من 

ّ
حــــذ

»مساع انقابية«.
وقال املتحدث الرسمي باسم حزب الشعب 
الجمهوري، أوزغــور أوزال، إن »نهاية نظام 

ــى الــنــظــام  ــربـــت«، فـــي إشــــــارة إلــ ــتـ الــقــصــر اقـ
الرئاسي وحكومة اردوغــان. وأشار الناطق 
ــة إلــــى عــدم  ــعـــارضـ بـــاســـم أكـــبـــر األحـــــــزاب املـ
الرضى عن تعيينات في مناصب اقتصادية.
وكـــان الــرئــيــس الــتــركــي قــد أكـــد فــي املــقــابــل، 
أول مــن أمــس، أن »حــزب الشعب املــعــارض« 
 دون تطلعات تركية وتنفيذها 

ً
يقف حائا

املشروعات الكبرى ووصول اقتصادها إلى 
مصاف العشرة األوائل على مستوى العالم.
أوغلو،  التركي، يوسف كاتب  املحلل  ويــرى 
ــــن  أن مــــن يـــــــرّوج لـــزعـــزعـــة االقـــتـــصـــاد واألمـ
الــداخــلــي الــتــركــي والــتــأثــر بـــالـــتـــوتـــرات، لن 
التركي  االقــتــصــاد  ألن  مساعيه،  فــي  ينجح 
حــقــق قـــفـــزات كــبــيــرة هــــذه اآلونــــــة بـــالـــذات، 
باملائة   18 بنسبة  ارتــفــاعــًا  حققت  فــالــلــيــرة 

هذا العام وسجلت أفضل سعر منذ سبعة 
أشــهــر، وكــذلــك الــبــورصــة الــتــركــيــة ارتــفــعــت 
إلى 1535 نقطة، وهذه أعلى زيادة تصلها، 
بالعام  الصادرات مقارنة  ارتفاع   عن 

ً
فضا

الفائت.
ــديـــد« أن  »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ ويــضــيــف أوغـــلـــو لـ
»الـــخـــارج حــــاول اســتــغــال هـــذه الـــحـــوادث، 
رأيـــنـــا احــتــجــاجــا مـــن واشـــنـــطـــن واالتـــحـــاد 
األوروبــي، وهذا يدل على أن من يدبر األمر 
مدعوم خارجيا، وإال ملاذا التدخل في شأن 
تركي بحت«، مؤكدًا أنه ال تأثير لهذه األمور 
على األنشطة االقتصادية، وأن محاولة خلق 
على  لتؤثر  مستقرة،  غير  سياسية  ــواء  أجـ
تــركــيــة، ستبوء  املــالــيــة وتطلعات  األوضــــاع 

بالفشل، واألرقام هي الفيصل والدليل.

انتعاش 
االقتصاد التركي

كوبا تستعين بالقطاع الخاص إلنعاش اقتصادها

)Getty( تصريحات محافظ البنك المركزي تقفز بسعر الليرة

)Getty( انخفاض المكافآت السنوية للموظفين)Getty( 600 ألف كوبي يعملون في القطاع الخاص

بكين تسعى إلى تنشيط المبيعات في عيد الربيع )فرانس برس(

إعادة بناء االحتياطيات 
قد تكبح مكاسب 

العملة المحلية

التركي، من حيث الصادرات وسعر صرف، 
الفترة، متوقعًا مزيدا من  هي األفضل هذه 
ــا،  ــيـــروس كـــورونـ الــتــحــســن بــعــد لـــقـــاحـــات فـ
واإلنــتــاج  للفتح  التدريجية  الــبــاد  وعـــودة 

بمعدالت أكبر. 
وبــدأت أرقــام التعافي تظهر على االقتصاد 
الــتــركــي، بعد ارتــفــاع نسبة الـــصـــادرات 2.5 
ــادرات شــهــر يــنــايــر /  ــ ــول صــ ــ بــاملــائــة، ووصـ
كــانــون الثاني املــاضــي، إلــى 15 مليارا و48 
ــارة،  ــتـــجـ الـ وزيـــــــرة  بــحــســب  دوالر،  مـــلـــيـــون 
ــان، الـــــتـــــي عـــــبـــــرت خــــال  ــ ــــجـ ــكـ ــ روهـــــــصـــــــار بـ
تــصــريــحــات أخـــيـــرًا، عــن ســعــادتــهــا الكبيرة 
النطاق عام 2021 برقم إيجابي للصادرات. 
ووفـــق الــوزيــرة فــإن رقــم الــصــادرات يوضح 
الربع األخير  التي شهدها  النمو  أن عملية 

تعافي الصادرات وتحسن الليرة 
رغم التجاذبات السياسية

بكين ـ العربي الجديد

أعلنت بكني أنها بدأت، أمس األحد، في 
مايني   10 بقيمة  رقمية  عملة  إصـــدار 
دوالر(  مـــلـــيـــون   1.55 )حــــوالــــى  يــــــوان 
االستهاك  لتعزيز  املحليني،  للسكان 
خال عطلة عيد الربيع، وفقا ملا ذكرته 

هيئة الرقابة املالية املحلية.
وســـــيـــــصـــــدر الــــــــيــــــــوان الـــــرقـــــمـــــي عـــبـــر 
الـــــيـــــانـــــصـــــيـــــب فــــــــي ظـــــــــــــروف حـــــمـــــراء 
لكل منها.  يــوان  افتراضية بقيمة 200 
ومن أمس األحد وحتى اليوم االثنني، 
التسجيل  املــحــلــيــني  لــلــمــقــيــمــني  يــمــكــن 
الهاتف  تطبيقات  على  اليانصيب  في 
النتائج  إعــان  سيتم  بينما  املحمول، 

في 10 فبراير/ شباط الجاري.
ــاء الـــصـــيـــنـــيـــة  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــة األنـ ــ ــ ــال ــ ــــب وكــ ــسـ ــ وحـ

)شينخوا( يمكن للفائزين باليانصيب 
أن ينفقوا اليوان الرقمي في الفترة من 
10 فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط إلــــى 17 فــبــرايــر/ 
شباط في متاجر مادية ومحددة عبر 
اإلنـــتـــرنـــت تــغــطــي املـــابـــس واألحـــذيـــة 
ومــنــاطــق  والــــفــــنــــادق  الــســيــنــمــا  ودور 

أخرى.
باستخدام  االســتــهــاك  تشجيع  ويــتــم 
الـــعـــمـــلـــة الـــرقـــمـــيـــة بـــشـــكـــل خــــــاص فــي 
أنـــشـــطـــة الــــريــــاضــــات الـــشـــتـــويـــة حــيــث 
تستعد املــديــنــة ملــزيــد مــن االســتــخــدام 
التجريبي للشكل الجديد للعملة خال 
دورة األلعاب األوملبية الشتوية املقبلة 
في عام 2022. وبصرف النظر عن بكني، 
بما  الصينية،  املــدن  مــن  العديد  قامت 
ذلـــك شنتشن وســوتــشــو، بتجربة  فــي 

اليوان الرقمي منذ العام املاضي.

واشنطن ـ العربي الجديد

تـــــتـــــزايـــــد الــــــخــــــافــــــات بـــــــني مـــوظـــفـــي 
أكبر  ثــانــي  أمــيــركــا«،  »أوف  مجموعة 
البنوك التجارية في الواليات املتحدة، 
بعد أن غيرت الشركة سياسة املكافآت 

لكبار املوظفني. 
في البداية، خطط البنك لتطبيق هيكل 
األجــــــور الـــجـــديـــد عــلــى نـــطـــاق واســــع، 
لكن املــحــاربــني الــقــدامــى فــي الخدمات 
املــصــرفــيــة االســتــثــمــاريــة والــتــجــاريــة 
ــه ســيــتــعــني  ــ ثــــــــاروا عـــنـــد ســـمـــاعـــهـــم أنــ
عـــام 2024 لجني  الــبــقــاء حــتــى  عليهم 

مكافآت عام 2020. 
وحسب وكالة »بلومبيرغ« األميركية، 
في تقرير نشرته، مساء أول من أمس، 
يواجه بنك أوف أميركا التمزق بسبب 
الــغــيــرة واالنــقــســامــات املــســتــمــرة منذ 

يزيد  الذين  موظفيه  بني  فترة طويلة 
عددهم عن 200 ألف موظف. 

الــتــنــفــيــذي للبنك  الـــرئـــيـــس  ــتــــرف  واعــ
بـــريـــان مــويــنــيــهــان، بـــوجـــود خــافــات 
ــايــــر/  ــنــ يــ بـــــتـــــاريـــــخ 27  ــة  ــلــ ــابــ ــقــ مــ فــــــي 
تلفزيون  على  املــاضــي  الثاني  كــانــون 
 إن الـــتـــغـــيـــيـــر فــي 

ً
ــيـــرغ، قــــائــــا ــبـ ــلـــومـ بـ

ــم عــمــلــه  ــتــ ــة املـــــكـــــافـــــآت »لـــــــم يــ ــاســ ــيــ ســ
لذلك  البعض،  ــا  أرادهـ التي  بالطريقة 

سعينا إلصاحها«. 
»الــشــركــة ستوزع  إن  وقــال موينيهان 
إلــــــى 11  ــارات  ــيــ ــلــ مــــا مـــجـــمـــوعـــه 10 مــ
الحوافز  تعويضات  مــن  دوالر  مليار 
مــويــنــيــهــان:  وأضــــــــاف   .»2020 لـــعـــام 
»انخفضت املكافآت لدينا على أساس 
سنوي )بسبب فيروس كورونا(، ومع 
ذلك فقد كسب بعض الزماء املزيد من 
 أقل«.

ً
املال والبعض اآلخر جنى أمواال

الصين تصدر عملة رقمية 
لتعزيز االستهالك

خالفات في بنك »أوف 
أميركا« بسبب المكافآت

مال وسياسة

ظل  في  الدوالر  مقابل  ملحوظا  تحسنا  التركية  العملة  شهدت 
الصادرات،  تعافي  اإليجابية ومنها  االقتصادية  المؤشرات  العديد من 
رغم التجاذبات السياسية التي سببها اإلعالن عن كتابة دستور جديد، 

والمظاهرات الطالبية

الثاني الماضي،  يناير/ كانون  حقق قطاع المجوهرات في تركيا خالل 
ووفقا  األخــرى.  والمنتجات  بالسلع  مقارنة  التصدير  في  نمو  أفضل 
ــت عــلــيــهــا  ــل ــص ــات ح ــي ــط ــع ــم ل
المصدرين،  مجلس  من  األناضول 
أمس، فقد بلغت نسبة الزيادة في 
يناير  خــالل  المجوهرات  صــادرات 
بالمئة، مقارنة مع  الماضي، 13.4 
نفسه  بالشهر  القطاع  صـــادرات 
وأوضحت  الماضي.  الــعــام  مــن 
صــادرات  عــائــدات  أن  المعطيات 
الماضي،  يناير  في  المجوهرات 
بلغت 330 مليونا و861 ألف دوالر. 

صادرات المجوهرات األكثر نموًا

رؤية

سهام معط اهلل 

بــايــدن جانيت يلني وزيـــرة للخزانة  أخــتــار الرئيس األمــيــركــي جــو 
دت 

َّ
ى هذا املنصب املرموق، وسبق لها أن تقل

َّ
لتكون أّول أمرأة تتول

مــنــصــب رئــيــســة مــجــلــس االحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي )الــبــنــك املــركــزي 
أوبــامــا، وشغلت  لــبــاراك  انية  الث الرئاسية  العهدة  خــال  األميركي( 
للرئيس  االقتصاديني  املستشارين  أيضًا منصب رئيسة مجلس 
بــيــل كــلــيــنــتــون. وجـــاء تعيني هـــذا الــوجــه االقــتــصــادي املـــألـــوف في 
ــفــتــرات االقــتــصــاديــة  ــدة مـــن أكــثــر ال ــ »الــكــابــيــتــول هــيــل« خـــال واحـ
بايدنية  املتحدة كخطوة  الواليات  تاريخ  في  اضطرابًا  والسياسية 
إلرجاع االقتصاد األميركي املنكوب بالجائحة إلى املسار الصحيح، 
وضمان التسيير الجّيد لحزمة اإلغاثة، والتي سبق أن صرح بايدن 
بتقديمها بمجّرد توليه الرئاسة والبالغة قيمتها 1.9 تريليون دوالر 
وتشمل مدفوعات تحفيزية بقيمة 1400 دوالر لألفراد، في الوقت 
ي 

ِّ
الذي ترزح فيه الباد تحت ضغط الديون الكبير، عاوة على تخط

عجز امليزانية عتبة 3 تريليونات دوالر العام املاضي، وبلوغ أسعار 
االقتصاد  لت من جاذبية 

َّ
قل قياسية  الفائدة مستويات منخفضة 

لاستثمارات األجنبية.
ــع بــايــدن أن تساهم يلني فــي ترميم مــا أفــســدتــه كــورونــا في 

َّ
يــتــوق

بت به السياسات  االقتصاد األميركي، وإصاح االعوجاج الذي تسبَّ
الترامبية املرتجلة، وتسيير الخزانة األميركية بعيدًا عن املسار الذي 
انتهجه وزير الخزانة السابق ستيفن منوشني، والذي أربك بورصة 
مها  وول ستريت بعد توقيف معظم برامج اإلقراض الطارئة التي قدَّ
بنك االحتياطي الفيدرالي لدعم الشركات الصغيرة واملتوسطة في 
ي الجائحة. تواجه جانيت يلني، التي وجدت طريقها إلى 

ِّ
بداية تفش

أعلى املناصب االقتصادية في الواليات املتحدة والضالعة في أمور 
االقتصادية  بــالــروابــط  متعلقة  كبيرة  تــحــّديــات  النقدية،  السياسة 
بني أميركا والصني، والعقوبات األميركية على إيران، وإدارة الدين 
املالية واالقتصادية والضريبية،  السياسات  العام، وإنشاء وتنفيذ 
خاذ تدابير مستقبلية لتحقيق االستقرار 

ِّ
 حتمية ات

ّ
ما في ظل السيَّ

اإلجمالي،  املحلي  الناتج  إلــى  األميركي  الحكومي  الدين  نسبة  في 
كزيادة الضرائب، وخفض اإلنفاق، وفرض املزيد من التنظيم والتي 
لن تحظى بترحيب شعبي، وكذا تحقيق التعافي االقتصادي بعيدًا 
بنى فيه ثروات لفئات على حساب معاناة 

ُ
عن شكل حرف K الذي ت

ويتفاقم خاله عدم  والفقيرة منها،  العاملة  ما  أخــرى ال سيَّ فئات 
املساواة في الدخل والثروة.

ــرت يــلــني عــن عــزمــهــا عــلــى حــشــد املــزيــد مــن الــدعــم املــالــي  وقـــد عــبَّ
نها من خدمة مجتمعات 

ِّ
مك

ُ
ملؤسسات التمويل املتكاملة )CDFI( لت

األقليات بشكل أفضل، على عكس إدارة ترامب التي حاولت مرارًا 
دت يلني على ضرورة محاربة 

َّ
وتكرارًا قطع ذلك الدعم املالي. كما أك

تنافسية  تجارية  ميزة  على  الحصول  بهدف  بالعمات  التاعب 
فق إلى حّد ما مع إدارة ترامب في حتمية كبح 

َّ
غير عادلة، فهي تت

حق  في  فية  التعسُّ وممارساتها  بالعملة  وتاعبها  الصني  جماح 
السياسة النقدية، ولكنها تعارض تمامًا إقامة حواجز تجارية مع 
الصني، وتخفيض قيمة الدوالر بغية نيل ميزة تنافسية في السباق 
التجاري األميركي مع الصني، فهي مصّرة على أّن الواليات املتحدة 

ال حاجة لها إلى عملة ضعيفة. 
للتحفيز في جلسة استماع  بايدن  دة لخطة  املؤيِّ يلني  تصريحات 
اللجنة املالية في مجلس الشيوخ في 19 يناير/ كانون الثاني 2021، 
 500 S&P كانت كفيلة برفع األسهم األميركية، حيث ارتفع مؤشر
الــيــوم نفسه، كما  مــن  الظهر  بعد  مــا  فــتــرة  فــي  باملائة  بنسبة 0.9 
ارتفعت عوائد السندات ألجل 10 سنوات بنحو 0.01 نقطة مئوية.  
لكي تضع  الجلسة  لهذه  بما يكفي  أّن يلني كانت مستعّدة  ويبدو 
ها ستنظر في إمكانية 

ّ
دت على أن

َّ
أّول الحلول على الطاولة، فقد أك

 من تلك املعمول بها 
ً
إصدار سندات مّدتها 50 عامًا، أي أطول أجا

رت ذلك بوجود ميزة وإمكانية  حاليًا والبالغة مّدتها 30 عامًا، وبرَّ
لتمويل الدين من خــال إصــدار ديــن طويل األجــل لاستفادة من 
شديدًا.   انخفاضًا  الفائدة  أسعار  فيه  تشهد  الــذي  الحالي  الوضع 
مبدأ  لتمّس  النقدية  السياسة  مجال  تتجاوز  يلني  جانيت  أهــداف 
لبناء مجتمع أميركي يمكن  حت عن طموحها  املــســاواة، فقد صرَّ
حلمه  وتحقيق  إمكاناته  مستوى  إلــى  االرتــقــاء  شخص  لكل  فيه 
ها ستعمل جاهدة 

ّ
ــدت خال تلك الجلسة على أن

َّ
وحلم أطفاله، وأك

والــتــي حرمتها جائحة  املنخفض  الــدخــل  ذات  الــفــئــات  دعـــم  عــلــى 
كورونا من الوظائف الدائمة.

الخامس من  فــي  أصـــدره  تقرير  فــي  بروكينغز،  أشــار معهد  فقد 
ع التحديات املتزايدة  نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 تحت عنوان »تتبُّ
بني أولئك الذين فقدوا وظائفهم«، إلى ارتفاع نسبة العاطلني من العمل 
الذين تمَّ تسريحهم بشكل دائم من 10 باملائة في إبريل/ نيسان 
ل  2020 إلى حوالي 40 باملائة في سبتمبر/ أيلول 2020، وقد تحمَّ
التسريحات.  العبء األكبر من تلك  العمال ذوو األجــور املنخفضة 
ى فيها يلني منصبًا فيدراليًا خال 

َّ
هذه هي املّرة الثانية التي تتول

كارثة مالية، فقد عملت كرئيسة ومديرة تنفيذية لبنك االحتياطي 
الفيدرالي في سان فرانسيسكو من 2004 إلى 2010، وهي الفترة 
االقتصادية األكثر اضطرابًا في التاريخ الحديث قبل قدوم الجائحة 
التي عبثت بكل املؤشرات االقتصادية.  ولدى وزيرة الخزانة الجديدة 
ل جّيد وحافل في التعامل مع األزمات املالية، والرائع في األمر  سجِّ
والديمقراطيني  الــجــمــهــوريــني  قــبــل  مــن  كبير  بتقدير  تحظى  ــهــا 

ّ
أن

على حّد سواء، لتغدو موضع ترحيب في املناخ السياسي الحالي.  
أمــام مهمة صعبة،  املالية  الشؤون  سة في  املتمرِّ السيدة  تقف هذه 
األميركي  الحكومي  الدين  ولجم  العام،  العجز  ترويض  في  تتمثل 
الذي وصل إلى 21.6 تريليون دوالر، وإعادة النبض إلى استثمار 
انخفاض  املتحدة بسبب  الــواليــات  تباطأ في  الــذي  الخاص  القطاع 
هًا  االستثمار في اآلالت الكبيرة، حيث أصبح االقتصاد أكثر توجُّ
ها ورثت 

ّ
نحو الخدمات وانتقلت املصانع إلى الصني، وال ننسى أن

املستهلكني  وإنفاق  مرتفعة  البطالة  فيه معدالت  تــزال  ال  اقتصادًا 
ــد بسبب الــجــائــحــة، عـــاوة عــلــى الــتــهــديــدات املــتــصــاعــدة التي  ُمــقــيَّ
تواجهها الشركات الصغيرة. خاصة القول إّن يلني هي الشخص 
املناسب بالتأكيد لشغل منصب وزيرة الخزانة، وخبرتها العريقة 
املناصب  في  األكاديمية ال تشوبها شائبة، وخدمتها  ومؤهاتها 
االقتصادية الحساسة في أعقاب الركود العظيم عقب األزمة املالية 
أّن تعاملها مــع األزمـــات وآثــارهــا  ــد 

ِّ
يــؤك العاملية فــي 2008 -2009 

املستمرة ليس باألمر الجديد بالنسبة لها، ولكن قدرتها على إيجاد 
الترياق ملشاكل االقتصاد األميركي، التي تفاقمت بسبب كورونا، 
مرهونة بمدى االستقالية التي ستحظى بها وكذا طبيعة القرارات 

خذها الرئيس بايدن خال عهدته.
َّ
التي سيت

هل ستجد جانيت يلين 
الترياق االقتصادي؟
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