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رواتب المسلحين تعيق موازنة ليبيا
طرابلس ـ العربي الجديد

في وقت ال تزال املوازنة العامة للحكومة الليبية 
تعيش حالة مراجعة مستمرة وشد وجذب بني 
الحكومة ومجلس النواب )البرملان(، املناطة به 
مهمة اعتمادها، كشفت مصادر ليبية متطابقة النقاب عن 

السبب الرئيسي لعرقلة إقرارها حتى اآلن.
»الــعــربــي  وتـــوافـــقـــت مــعــلــومــات املــــصــــادر، الــتــي تــحــدثــت لـــ
ــم ُيــعــلــن عنها  ــبـــاب مــكــتــومــة لـ ــود أسـ ــ الـــجـــديـــد«، عــلــى وجـ
مصاريفها  بتغطية  املــســلــحــة  ــراف  ــ األطـ بمطالبة  تتعلق 
امليزانية، وهي عراقيل  ومرتبات مسلحيها ضمن مقترح 
الرسمي باسم مجلس  املتحدث  إليها تصريحات  أشــارت 
الــنــواب عبد الــلــه بليحق إثــر قـــرار مجلس الــنــواب بــإعــادة 
إياها  الثانية، ومطالبته  للمرة  للحكومة  امليزانية  مقترح 

بمراجعتها.
املجلس  اعتماد  لــعــدم  أســبــاب  عــدة  وفيما أوضـــح بليحق 
ملقترح امليزانية للمرة الثانية، منها »عدم ضــرورة وجود 
بالتنمية«،  املتعلق  البند  حجم  وتخفيض  للطوارئ  بند 
»ضــرورة تخصيص  ذكــر أيضا مطالبة عــدد من الــنــواب بـــ

مــيــزانــيــة لـــلـــقـــوات املــســلــحــة الــلــيــبــيــة«، فـــي إشــــــارة لــقــوات 
الجنرال املتقاعد خليفة حفتر. وبلغ املقترح الثاني مليزانية 
دنانير(،   4.48  = )الـــدوالر  ديــنــار  مليار   74 الحكومة نحو 
عوضا عن املقترح األول الذي بلغ 96.2 مليار دينار، لكنه 
قــوبــل بــالــرفــض أيــضــا مـــن جــانــب مــجــلــس الـــنـــواب، خــال 
جلسته املخصصة ملناقشة املقترح في 24 من مايو/ آيار 
املالية بالحكومة  املاضي، في ظل املطالبة بحضور وزيــر 
»الرد على ماحظات النواب، وإيجاد الحلول املناسبة«،  لـ

دون أن يعلن البرملان عن أي جديد من وقتها.
الــتــي رفضت  وفــي مــزيــد مــن التوضيح أجمعت املــصــادر، 
ــد يـــكـــون جــزء  ــر اســـمـــهـــا، عــلــى أن األســــبــــاب املــعــلــنــة »قــ ذكــ
منها واقعي ويقبل املراجعة والتطبيق، لكن حلفاء حفتر 
يسعون من خال مجلس النواب لعرقلة تمرير امليزانية إال 
إذا وافق رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة على تضمني 
صرف  لضمان  العسكرية  الحسابات  إدارة  فــي  مسلحيه 

رواتبهم ضمن امليزانية الحكومية املوحدة«.
وأضافت أن »أعضاء باللجنة املالية التابعة ملجلس النواب 
طلبوا من الحكومة ضرورة تسوية رواتب كل املسلحني في 
الباد من خال وزارة الدفاع«، وهي الوزارة التي يتوالها 

الدبيبة إضــافــة لــرئــاســة الــحــكــومــة، بــل نقلت املــصــادر عن 
أولئك النواب زعمهم أن الخطوة تساعد السلطة الجديدة 

على تجاوز عراقيل توحيد املؤسسة العسكرية.
وال يــعــرف عــلــى وجـــه الــتــحــديــد عـــدد املسلحني فــي الــبــاد 
ــبـــاد وال حــجــم إنــفــاق  ــرب وشـــــرق الـ الــتــابــعــني ملــعــســكــر غــ
حــكــومــتــي لــيــبــيــا الــســابــقــتــني عــلــى الـــحـــرب الــتــي عاشتها 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس طــيــلــة عـــام ونــصــف، لــكــن تصريحات 
صحافية للمتحدث الرسمي باسم إدارة التوجيه املعنوي 
الــتــابــعــة لــقــيــادة حــفــتــر خـــالـــد املــحــجــوب ذكــــر خــالــهــا أن 

مسلحي حفتر بلغوا 100 ألف مسلح.
الليبي من بنغازي منذر  الناشط  وفي هذا الصدد، يعلق 
أبوشيبة بأنه رقم مبالغ به، الفتا إلى أن »حفتر لو كانت 
لديه كل هذه القوة والعدد ملا انكسرت قوته في أهم معاركه 
»العربي  الكتساح طرابلس«. ويرجح أبوشيبة، في حديثه لـ
الجديد«، أن يكون القصد من وراء تضخيم عدد املقاتلني 
هو تسوية جزء من مصاريف حروب حفتر، إضافة لضمان 
استمرار رواتبهم في وقت تعاني فيه قيادة حفتر جفافا 
وعــجــزا فــي التمويل بعد تخلي شــركــائــه الــذيــن قــدمــوا له 

الدعم املالي في السابق عنه.

أعلن وزير املالية املصري محمد معيط، أمس اإلثنني، 
أن بـــاده تستعد لــدخــول ســـوق الــتــمــويــل اإلســامــي 
ألول مرة، عبر إصدار أول طرح من الصكوك السيادية 
ــــك، فـــي بـــيـــان نــشــرتــه  ــاء ذلـ ــان. جــ ــرملـ ــبـ ــور مـــوافـــقـــة الـ فــ
املصري  الــــوزراء  ملجلس  التابعة  الرسمية  الصفحة 

على »فيسبوك«، دون أن يحدد قيمة الطرح.
ــدار قـــانـــون الــصــكــوك الــســيــاديــة  ــ ــال مــعــيــط إن إصـ وقــ
يسهم في تحقيق املستهدفات املالية، واالقتصادية، 
والــتــنــمــويــة مـــن خـــال تــنــويــع مـــصـــادر تــمــويــل عجز 

املوازنة العامة للدولة.
ــاعـــد فــــي جـــذب  ــى أن الــــطــــرح يـــسـ ــ وأشــــــــار مـــعـــيـــط إلــ

مــســتــثــمــريــن جــــدد مــصــريــني وأجــــانــــب، لــاســتــثــمــار 
املــتــوافــق مــع مــبــادئ الشريعة اإلســامــيــة بالعملتني 
ــدار الـــصـــكـــوك في  ــ املــحــلــيــة واألجـــنـــبـــيـــة. وســيــتــم إصــ
شكل شهادة ورقية أو إلكترونية، باملواصفات التي 
تحددها الائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، 
ومتساوية القيمة. وتابع الوزير: »ستصدر الصكوك 
ملدة محددة بالجنيه املصري أو بالعمات األجنبية، 
عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق املحلية 
أو بـــاألســـواق الـــدولـــيـــة«. وملـــح إلـــى أنـــه ســيــتــم إنــشــاء 
شركة مملوكة للدولة إلدارة وتنفيذ عملية »تصكيك« 
عن  وكيا  تكون  التي  الحكومية  السيادية  الصكوك 

مالكي الصكوك، على أن يتم اإلصـــدار طبقا ألي من 
الصيغ املتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسامية.

لــوزارة املالية املصرية، أن الدين  تظهر أرقــام سابقة 
الــعــام الــخــارجــي املــســتــحــق عــلــى الـــبـــاد، بــلــغ 129.2 
األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  نــهــايــة  حــتــى  مــلــيــار دوالر 

املاضي، بنمو 14.7 باملئة على أساس سنوي.
ولــجــأت مصر إلــى زيـــادة وتــيــرة قــروضــهــا الداخلية 
ــة املــالــيــة الــتــي  ــ ــل تــخــفــيــف األزمــ والـــخـــارجـــيـــة مـــن أجــ
تفاقمت عقب تفشي فيروس كورونا. وأعلن صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي مـــؤخـــرًا، نــيــتــه تــقــديــم تــمــويــل إضــافــي 
مجلسه  مــوافــقــة  بعد  دوالر،  مليار   1.6 بقيمة  ملصر 

التنفيذي، لكنه قال، في املقابل، إنه ينبغي للسلطات 
عّمق وتوّسع ما سّماه »اإلصاحات الهيكلية«.

ُ
أن ت

ديسمبر/كانون   18 فــي  وافـــق  النقد  وكـــان صــنــدوق 
ثانية  مــســاعــدات  عــلــى صـــرف شــريــحــة  األول 2020، 
بــقــيــمــة 1.67 مــلــيــار دوالر ملــصــر، فـــي إطــــار بــرنــامــج 
ــّر  لــدعــمــهــا، حــســب مــا جـــاء فــي بــيــان لــلــصــنــدوق. وأقـ
املجلس التنفيذي للصندوق، في 26 يونيو/حزيران 
2020، برنامج مساعدات ملصر بقيمة إجمالية تبلغ 
5.2 مليارات دوالر، صرف منه مباشرة ملياري دوالر، 

ملواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا الجديد.
)العربي الجديد، األناضول(

مصر تلجأ إلى إصدار صكوك سيادية لسد عجز الموازنة

انتعاش 
االستهالك 
في كوريا 

الجنوبية
قــــــــــــال مــــــــركــــــــز أبــــــحــــــاث 
اإلثــنــني،  أمــس  حكومي، 
كـــــوريـــــا  اقــــــتــــــصــــــاد  إن 
الــــــجــــــنــــــوبــــــيــــــة، يـــســـيـــر 
ــلـــى مــــســــار الـــتـــعـــافـــي،  عـ
ــرار تـــعـــافـــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــع اسـ
الـــــــــصـــــــــادرات وتـــحـــســـن 
االســــــتــــــهــــــاك. وحـــســـب 
وكــــــالــــــة أنــــــبــــــاء كــــوريــــا 
الــجــنــوبــيــة )يـــونـــهـــاب(، 
التجزئة  مبيعات  نمت 
الــــــتــــــي تـــــعـــــد مـــقـــيـــاســـا 
لإلنفاق الخاص، للشهر 
الثاني على التوالي في 
شـــهـــر إبـــــريـــــل/ نــيــســان 
ــة  ــ ــوعــ ــ ــدفــ ــ املـــــــــــاضـــــــــــي، مــ
بــــارتــــفــــاع فــــي مــبــيــعــات 
ومستحضرات  املابس 
ــل والـــــســـــلـــــع  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
ــد  ــ اإللـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــيـــــــة. وقــ
أظـــهـــرت بــيــانــات الــبــنــك 
نـــــزعـــــة  أن  املــــــــــــركــــــــــــزي 
املــســتــهــلــك ارتــفــعــت إلــى 
أعـــــلـــــى مــــعــــدالتــــهــــا فــي 
ثاث سنوات تقريبا في 
شهر مايو/ أيار في ظل 
ــادي.  ــتـــصـ الــتــعــافــي االقـ
ــتــــضــــخــــم  ــا الــ ــ ــمــ ــ وقـــــــــــد نــ
االســــتــــهــــاكــــي بــنــســبــة 
أســــــــاس  عــــــلــــــى   %2.6
سنوي في شهر مايو/ 
أيار، وهو النمو األسرع 

في أكثر من 9 سنوات.

دفعة معونة قمح من أميركا للسودان
بالده  إن  الشيخ،  محمد  السوداني،  الصناعة  وزير  قال 
القمح  من  أميركية  معونة  شحنات  أولى  ستتسلم 
خالل وقت الحق من األسبوع الجاري، لتوفير احتياجات 
الرسمية  السودان  أنباء  المحلية. ونقلت وكالة  السوق 
ميناء  »تصل  قوله:  الشيخ  عن  األحد،  مساء  )سونا(، 
األميركية  المعونة  الثالثاء،  اليوم  )شرق(،  بورتسودان 
جملة  من  طن  ألف   48 زنة  أولى  كدفعة  القمح  من 
300 ألف«. وذكر الوزير السوداني أن »إجمالي المعونة 
األميركية، بجانب القمح المحلي، سيغطي حاجة البالد 

من القمح حتى نهاية العام الجاري«. 
طن  مليوني  القمح  من  السودان  استهالك  ويتجاوز 
سنويا، في حين تنتج البالد ما يتراوح بين 12 و17 بالمئة 

من االستهالك.

توسعات بمزارع البحر األحمر السعودية
الناشئة  السعودية  األحمر«  البحر  »مزارع  شركة  قالت 
االثنين،  أمس  الزراعية،  التكنولوجيا  في  المتخصصة 
في  ستستخدمها  دوالر  ماليين  عشرة  جمعت  إنها 
إقامة منشآت زراعية على نطاق تجاري ودخول دولة 
األحمر  البحر  مزارع  تأسست  نشاطها.  لتوسيع  اإلمارات 
مغلقة  مزارع  في  الطماطم  وتزرع   2018 عام  في 
المالحة  المياه  وتستخدم  بيئتها  في  التحكم  يجري 
العذبة  المياه  وتندر  المحاصيل.  وري  الصوبات  لتبريد 
الخليج الصحراوية في معظمها والتي  في منطقة 
رايان  وقال  للزراعة.  الصالحة  األرض  أيضا  فيها  تقل 
تأسيسها  التي شارك في  للشركة  التنفيذي  الرئيس  ليفرز 
مزارع  و6   4 بين  إلقامة  تهدف  األحمر  البحر  مزارع  إن 

بوسط وغرب السعودية وفي أبوظبي.

مصر تشتري 100 ألف طن سكر خام
قال متعاملون أوروبيون لرويترز، أمس، إنهم يعتقدون 
وهي  المصرية،  التكاملية  والصناعات  السكر  شركة  أن 
ألف   100 اشترت  البالد،  في  للسكر  الحكومي  المشتري 
أغلقت  عالمية  مناقصة  في  الخام  السكر  من  طن 
يوم السبت. وجرى الشراء على شحنتين زنة الواحدة 50 
ألف طن، وتشير التقديرات إلى أن سعر واحدة منهما 
الشحن،  تكلفة  شامال  للطن  دوالرا   464.95 حوالي  بلغ 
السلع.  لتجارة  دريفوس  شركة  هو  البائع  أن  ويعتقد 
وقال المتعاملون إن شحنة ثانية زنة 50 ألف طن جرى 
شامال  للطن  دوالرا   462.99 بنحو  يقدر  بما  شراؤها 
آند إف مان  إي.دي  أن شركة  الشحن، ويعتقد  تكلفة 
هي البائع. وطلبت شركة السكر المصرية عروضا لسكر 

القصب منشأه من البرازيل.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

خالل الفترة املقبلة تواجه 
الحكومات العربية ومعها املواطن 
صدمتان هما زيادة أسعار الغذاء 

والوقود، وهو ما سيترتب عليه 
أعباء إضافية على إيرادات الدول 

واملوازنة العامة وجيب املواطن 
وقدرته الشرائية.

وربما يصاحب ذلك اندفاع بعض 
الحكومات نحو زيادة أسعار 

السلع والخدمات لسد تلك األعباء 
املتوقعة، خاصة وأن املراكز 

املالية لتلك الدول اهتزت بشدة 
منذ تفشي وباء كورونا وتراجع 

اإليرادات من ضرائب وغيرها.
كما قد تندفع حكومات نحو زيادة 

أسعار رغيف الخبز والبنزين 
والسوالر وغاز الطهي والكهرباء 

واملياه والضرائب والرسوم 
واملواصالت العامة لتدبير الكلفة 

اإلضافية، وقد يصل األمر إلى 
حد إلغاء الدعم عن رغيف الخبز، 

وهو ما قد يثير اضطرابات عنيفة 
تشبه اضطرابات عامي 2008 

و2011، عندما أدى ارتفاع أسعار 
الغذاء إلى نشوب أعمال عنف 
وشغب في أكثر من 30 دولة.

على مستوى الصدمة األولى فإن 
التقارير الصادرة عن مؤسسات 

دولية تشير إلى حدوث زيادات 
متواصلة في أسعار األغذية بما 

فيها القمح والشعير واللحوم 
والذرة واأللبان، وكذا السلع 

التموينية من سكر وزيوت وذرة.
أحدث تلك التقارير ما صدر يوم 

4 يونيو الجاري عن األمم املتحدة 
والتي حذرت من ارتفاع أسعار 

الغذاء في العالم بوتيرة هي األسرع 
منذ أكثر من 10 أعوام. واستندت 

املنظمة األممية في ذلك إلى عدة 
مؤشرات منها تكلفة الغذاء على 

املستوى العاملي، والتي سجلت 
ارتفاعا متواصال خالل 12 شهرا 

األخيرة.
كما رصد مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة، الفاو، زيادة قياسية في 
أسعار األغذية، من بينها الحبوب، 

والزيت ومشتقات الحليب، واللحوم 
والسكر، فاألسعار زادت بنسبة 
39.7% في مايو/ أيار، وهو أكبر 

ارتفاع شهري لها منذ أكتوبر/
تشرين األول 2010. وهذه النسبة 
من املؤشرات الخطيرة التي يجب 

أن تقلق حكومات الدول العربية 
املستوردة للغذاء ومنها مصر 
والسعودية وتونس واإلمارات 

واملغرب والجزائر واألردن.
هناك أسباب عدة وراء الزيادات 

املتواصلة في أسعار األغذية ألعلى 
مستوى لها خالل نحو عقد 

من الزمان، منها تفشي كورونا 
وارتفاع أسعار النقل، ولجوء بعض 
الدول املستوردة للحبوب إلى زيادة 

مخزوناتها تحسبًا لزيادة الطلب 
وتلبية الطلب املكبوت. 

واكب ارتفاع أسعار األغذية زيادات 
أخرى في أسعار النفط، ووجود 
توقعات بتجاوز سعر البرميل 

100 دوالر، وهو ما يعني زيادة 
أسعار البنزين والسوالر والغاز 

واملواصالت وغيرها. زيادة 
ل ضغطا 

ّ
أسعار الغذاء والطاقة تمث

شديدا على الدول املستوردة 
للغذاء والطاقة، وهذا تحد جديد 

لحكومات هذه الدول.

صدمة زيادة 
أسعار الغذاء 

والوقود

Tuesday 8 June 2021
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اقتصاد

الرباط ـ مصطفى قماس

أعلن منتجون للخضر والفواكه في إسبانيا 
الحرب على املنتجات اآلتية من املغرب، حيث 
ــالـــة مــفــتــوحــة لــلــمــتــاجــر الــكــبــيــرة  وجـــهـــت رسـ
ــن تــســويــقــهــا، في  ــا إلــــى الـــكـــف عـ ــاهـ ــة إيـ ــيـ داعـ
ــذي يـــرى مــنــتــجــون مــغــاربــة أن تلك  الـــوقـــت الــ
هذه الحملة ليست األولى التي تتعرض إليها 
مــنــتــجــات املــمــلــكــة. وســـعـــت جــمــعــيــة منتجي 
اإلسبانية،  أمليريا  بمنطقة  والفواكه  الخضر 
العالقات  تشهده  الــذي  التوتر  استغالل  إلــى 
بني املغرب وإسبانيا من أجل الدعوة ملقاطعة 
املــنــتــجــات املــغــربــيــة. ونــشــبــت أزمــــة سياسية 
البلدين، بسبب استقبال إسبانيا لزعيم  بني 
جبهة البوليساريو االنفصالية. ودعا لويس 
مــيــغــيــل فــيــرنــانــديــز، مـــديـــر جــمــعــيــة منتجي 
الخضر والفواكه في أمليريا، منظمات قطاعية 
أخرى لالنضمام لحملة املقاطعة، مشيرا في 
تصريحات له أخــيــرًا، إلــى أنــه سيتم توظيف 
إقناع  أجــل  مــن  االجتماعي  التواصل  وســائــل 
تأتي  املغربية.  السلع  بمقاطعة  املستهلكني 
دعــوة املنتجني اإلســبــان في وقــت تسعى فيه 

تونس ـ إيمان الحامدي

الرقمية  للعمالت  تونسيني  اســتــعــمــال  يثير 
»بيتكوين« ومثيالتها، جدال بسبب مالحقات 
ــذا الــصــنــف من  أمــنــيــة تـــطـــاول مــســتــعــمــلــي هــ
الصرف  لقوانني  مخالفتها  بدعوى  العمالت 
املحلية، ومخاوف من استعمالها في تبييض 

األموال أو تمويل عمليات تجارية مشبوهة.
وتــصــاعــد الـــجـــدل بــشــأن اســتــعــمــال الــعــمــالت 
طاول  إيقاف  بعد  تونسيني  قبل  من  الرقمية 
شــابــا يــتــعــامــل فـــي بــيــتــكــويــن، مـــا تــســبــب في 

ــي إلـــى الــتــهــدئــة، حيث  ــ حــكــومــة الــبــلــد األوروبـ
الحكومة،  املالية واملتحدث باسم  دعت وزيــر 
مـــاريـــا خــيــســوس مـــونـــتـــيـــرو، يــــوم الــخــمــيــس 
اتفاق مع املغرب بهدف تطبيع  إلــى  املــاضــي، 

العالقات.
الحديث  األخــيــرة  الفترة  فــي  البلدان  وتــفــادى 
عــن اآلثــــار االقــتــصــاديــة لــأزمــة، حــيــث يعتبر 
املغرب أول شريك اقتصادي إلسبانيا خارج 
ــال لحسن أضــرضــور،  االتــحــاد األوروبـــــي. وقـ
رئــيــس جــمــعــيــة مــنــتــجــي ومـــصـــدري الخضر 
» العربي  والــفــواكــه فــي املــغــرب فــي تصريح لـــ
ــى الــتــي  ــ الـــجـــديـــد«، إن هـــذه لــيــســت املــــرة األولـ
ــى الــســعــي  ــ ــبــــان إلـ يــعــمــد فــيــهــا مــنــتــجــون إســ
ــتــــي تــدخــل  ــة الــ ــيـ ــربـ ــغـ ــتـــجـــات املـ ــنـ ملــــحــــاربــــة املـ
ــيـــة. وكـــان املــنــتــجــون اإلســبــان  الــســوق األوروبـ
يتهمون املغاربة في السابق بتجاوز الحصة 
املخصصة للمغرب، خاصة من الطماطم، علما 
العديد من  أن  يــؤكــدون  املــغــاربــة  املنتجني  أن 
املستثمرين اإلسبان يعملون في املغرب وفي 
الطماطم  استهداف  معتبرين  جــيــدة،  ظــروف 
التي  الكبيرة  التنافسية  إلــى  مـــرده  املغربية 
الــســوق األوروبـــيـــة. وتساهم  فــي  بــهــا  تتمتع 

على  البالد  اعتماد  ملواصلة  انتقادات  موجة 
لــم يستطع مــواكــبــة استيعاب  قــانــون صـــرف 
التطورات الكبرى التي يعيشها القطاع املالي 
العاملي. ويطالب تونسيون في القطاع املالي 
الــتــطــورات  مــع  املحلية  التشريعات  بمواكبة 
الـــتـــي يــشــهــدهــا الــعــالــم فـــي مـــجـــال اســتــعــمــال 
ــمـــالت املــــشــــفــــرة، مــعــتــبــريــن أن مــواصــلــة  ــعـ الـ
اعتماد قانون صرف قديم يكبل كل إمكانيات 
الــرقــمــي ويحرم  تطوير االقــتــصــاد واالنــتــقــال 
آالف الــشــبــاب مـــن فــــرص عــمــل مــهــمــة وجــلــب 

الخبرات إلى البالد.
في  الرسمية  املالية  السلطات  موقف  ويمثل 
تونس من استعمال العمالت االفتراضية وال 
وأحــد  ضعف  نقطة  »بيتكوين«  منها  سيما 
عوامل التأخر املالي في البالد وفق املستثمر 
ــال الـــعـــمـــلـــة االفــــتــــراضــــيــــة، إســـكـــنـــدر  فــــي مــــجــ
بـــن حـــمـــدة، الـــــذي يــصــف اإلطــــــار الــتــشــريــعــي 
بالضبابي، مشيرا  املــجــال  هــذا  فــي  التونسي 
إلـــى أن الــقــانــون الــتــونــســي لــم يمنع صــراحــة 
نفس  فــي  يتيحها  وال  العملة  هــذه  استعمال 
»العربي  الوقت. وأضاف بن حمدة في حديث لـ
الجديد« أن تداول عملة بيتكوين انطلق منذ 

ــة(  ــيــ صــــــــادرات املـــنـــتـــجـــات الـــفـــالحـــيـــة )الــــرزاعــ
اململكة  والغذائية في تعظيم مجمل مبيعات 
فــي نهاية يناير/  الــخــارج، حيث وصلت  فــي 
إلى حوالي 3 مليارات  الثاني املاضي  كانون 
عــلــى   %3.2 نــســبــتــهــا  بــلــغــت  بــــزيــــادة  دوالر 
أساس سنوي، حيث جاءت في املركز الثاني 
بــعــد مبيعات الــســيــارات. ويـــرى مــراقــبــون أن 
الدعوة التي أطلقها منتجون إسبان ستؤثر 
أكثر على مستثمرين من مواطنيهم اختاروا 
الفواكه باملغرب منذ سنوات، من أجل  إنتاج 
تصديرها نحو االتحاد األوروبي، بل إنها قد 
تــؤدي إلــى تباطؤ أداء استثمارات أخــرى في 
قطاعات تسعى إسبانيا ألن يكون لها حضور 
رئيس جمعية منتجي  باملغرب. ووفــق  كبير 
ومــصــدري الخضر والــفــواكــه فــي املــغــرب، فإن 
املــغــرب قــد يــضــطــر إلـــي املــعــامــلــة بــاملــثــل، كما 
حــــدث فـــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول املـــاضـــي، 
السوالر  مسألة  فــي  إسبانيا  تــشــددت  عندما 
في الشاحنات املغربية العابرة ترابها، حيث 
ــــول مـــقـــطـــورات الــبــلــد  ردت املــمــلــكــة بــمــنــع دخـ
التابعة لها  الــشــركــة  كــانــت  إذا  إال  ــي،  ــ األوروبـ

مرتبط بعقد مع شركة مغربية.

سنة 2008 غير أن السلطات التونسية وبعد 
ــن تــحــديــث  ــم تــتــمــكــن بــعــد مـ نــحــو 14 عـــامـــا لـ
املالية  التعامالت  تطور  ملواكبة  تشريعاتها 
في العالم، معتبرا أن هذا التأخر يؤثر سلبا 

على البيئة االستثمارية في البالد.
وال تــحــدد الــســلــطــات املــالــيــة الــتــونــســيــة بعد 
مــوقــفــهــا الـــنـــهـــائـــي مــــن الـــتـــعـــامـــل بــالــعــمــالت 
ــال واالقــتــصــاد  االفــتــراضــيــة غــيــر أن خــبــراء املـ
يـــؤكـــدون أن قــانــون الــصــرف الــحــالــي ال يــزال 
التعامل  أشــكــال  عــن تسهيل  البعد  كــل  بعيدا 
بهذه العمالت التي باتت واقعا مفروضا في 
املالي،  الخبير  ويقول  العاملي.  املالي  التداول 
خــالــد الـــنـــوري، إنـــه ال وجــــود لــنــص قــانــونــي 

واضـــــح يــمــنــع الــــتــــداول الـــرقـــمـــي لــــأمــــوال أو 
التجارة اإللكترونية أو أنشطة التعدين، وفي 
املــقــابــل تــواصــل الــســلــطــات املــالــيــة التضييق 
عــلــى هــــذه الـــنـــشـــاطـــات مــســتــنــدة إلــــى قــانــون 
صـــرف يــعــود إلـــى عـــام 1974 وجـــرى تنقيحه 
ــنـــوري في  ــاف الـ ــ ألخـــر مـــرة ســنــة 1993. وأضـ
النص  غياب  أن  الجديد«  »العربي  لـ تصريح 
مالحقة  أو  املــنــع  عملية  مــن  يجعل  القانوني 
مشددا  قانوني،  غير  التعدين  في  الناشطني 
التطور  التشريعات مع  على ضــرورة مالئمة 
العاملي مع  املالي  القطاع  الــذي يعرفه  الكبير 
التحّول تدريجيا نحو العمالت االفتراضية.  

وأفــاد في سياق متصل بــأن قانون الصرف 
العملة  تحويل  لأشخاص  يجيز  التونسي 
للسياحة الدينية )الحج والعمرة( أو العالج 
لــفــائــدة الطلبة  الــتــحــويــالت  الـــخـــارج أو  فـــي 
الـــذيـــن يــــدرســــون فـــي الــــخــــارج. كــمــا يــفــرض 
ــا يــفــّســر  ــو مـ تــضــيــيــقــات عــلــى الـــشـــركـــات وهــ
ــيــــاب تــــونــــس عــــن خــــارطــــة االســـتـــثـــمـــارات  غــ
ــّرب املــســتــثــمــريــن من  ــهـ الــخــارجــيــة بــســبــب تـ
الشركات  التي تواجهها  القانونية  العراقيل 

األجنبية على تحويل أرباحهم.
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نسبة الفقر بين اللبنانيين 
وصلت إلى %55 

بنهاية العام الماضي

عدن ـ محمد راجح

تجاوزت أزمة الودائع األجنبية في 
بــنــوك لــبــنــان نــطــاق حــــدود الـــدولـــة، 
لتتصاعد حدتها في اآلونة األخيرة 
مع تزايد مطالب حكومات وشركات، وأفراد 
أيضا، من دول عربية برد أموالهم املحتجزة 
ــارًا مـــالـــيـــا  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــهـــد انـ فـــــي الــــــدولــــــة الــــتــــي تـــشـ

واقتصاديا غير مسبوق.
ويـــــزور وفــــد مــصــرفــي رســـمـــي يــمــنــي حــالــيــا 
ألول مرة لبنان لبحث أزمــة األمــوال العالقة، 
بــظــالل سلبية  تلقي  تبعاتها  أضــحــت  الــتــي 
التي تشهد  اليمنية،  البنوك  أكثر حــدة على 
بـــاألســـاس تـــرديـــا بــفــعــل الـــحـــرب الــتــي تــمــزق 
الـــيـــمـــن مـــنـــذ نـــحـــو ســــت ســــنــــوات، إذ تــتــركــز 
املــبــاحــثــات الـــتـــي عـــقـــدت مـــع حـــاكـــم مــصــرف 
لبنان رياض سالمة، وفق مصادر مصرفية 
يــمــنــيــة، عـــلـــى اســـتـــعـــادة املـــبـــالـــغ املــحــتــجــزة 

املقدرة بحوالي 200 مليون دوالر.
ــأت الـــبـــنـــوك الـــيـــمـــنـــيـــة، طــــــوال ســـنـــوات  ــجــ ولــ
الـــحـــرب، إلـــى الــتــعــامــل مــع الــقــطــاع املصرفي 
والبنوك اللبنانية، التي كانت نافذتها على 
والدولي  اإلقليمي  واملصرفي  املالي  القطاع 
باالستيراد  الخاصة  املصرفية  واملــعــامــالت 

والتعامالت التجارية.
ــال مـــســـؤول مــصــرفــي مـــن املـــشـــاركـــني في  ــ وقـ
»هناك  إن  الجديد«  »العربي  لـ اليمني  الوفد 
مع مسؤولي  للمباحثات  إيجابية  مؤشرات 
مصرف لبنان املركزي وبنوك لبنانية أخرى، 
ــدة  ــود بــاتــجــاة اإلفـــــراج عـــن األرصــ هــنــاك وعــ
املـــحـــتـــجـــزة وســـــــــداد االلـــــتـــــزامـــــات الـــخـــاصـــة 
بالبنوك اليمنية، حفاظا على عمق العالقات 
الــتــاريــخــيــة بـــني الــقــطــاعــني املــصــرفــيــني في 

اليمن ولبنان«.
بـــــــدوره، أشـــــار مـــســـؤول فـــي الــبــنــك املـــركـــزي 
الــيــمــنــي، فــضــل عـــدم الــكــشــف عــن اســمــه، إلــى 
اليمنية تعاني من تبعات مؤثرة  البنوك  أن 
داخليا وخارجيا بسبب األزمة املصرفية في 
لــبــنــان، الفــتــا إلــى أن احــتــجــاز أمـــوال البنوك 
زاد مــن األضــــرار الــتــي تــتــعــرض لــهــا الــســوق 
املـــصـــرفـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن واضـــــطـــــراب الــعــمــلــة 

الوطنية.
ويــشــهــد لــبــنــان مــنــذ نــحــو عــامــني أســـوأ أزمــة 
اقــتــصــاديــة فـــي تــاريــخــه املــعــاصــر وانــهــيــارًا 
ــة، وفــــــــرض قـــيـــود  ــيــ ــنــ ــة الــــوطــ ــلـ ــمـ ــعـ لـــقـــيـــمـــة الـ
إلى  املصرفية  الــتــحــويــالت  تحظر  مصرفية 
خارج البالد. ومنذ 18 أكتوبر/تشرين األول 
اللبنانية حسابات  املصارف  2019، تحتجز 
الــودائــع بــالــدوالر، كما وضعت سقوفا على 
الــســحــوبــات مــن حــســابــات الــلــيــرة اللبنانية، 
البنوك  أن  إلـــى  لبنانية  تــقــاريــر  تشير  فيما 

مدينة بأكثر من 90 مليار دوالر.
وال تقتصر األزمة على أموال البنوك، وإنما 
أيــــضــــا األفـــــــــراد الـــيـــمـــنـــيـــني الــــذيــــن تـــوجـــهـــوا 
بــأمــوالــهــم إلـــى لــبــنــان وال تــوجــد إحــصــاءات 
دقيقة حولها، فضال عن االحتياطي األجنبي 
أشــارت   ،2020 عــام  وفــي  اليمنية.  للحكومة 
ــة، أجــــراهــــا مـــركـــز صــنــعــاء لـــلـــدراســـات  ــ ــ دراسـ
االستراتيجية، إلى أن ما يصل إلى 20% من 
احــتــيــاطــيــات الــيــمــن مــن الــعــمــالت األجــنــبــيــة، 
كانت  دوالر،  مليون   240 بنحو  تقدر  والتي 

عالقة في البنوك اللبنانية.
وقــــــــال الـــخـــبـــيـــر املــــصــــرفــــي الـــيـــمـــنـــي أحـــمـــد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــقــطــاع  الــســهــمــي، لـــ
هذه  بسبب  كثيرًا  يعاني  اليمني  املــصــرفــي 

ــة، وهــنــاك شــبــه تــوقــف الرتـــبـــاط اليمن  ــ األزمـ
بــالــتــعــامــالت املــصــرفــيــة الــخــارجــيــة وأعــمــال 
الــتــجــارة الــدولــيــة عــبــر بــنــوك لــبــنــان، مــا أدى 
ــيـــراد من  ــتـ أيـــضـــا إلــــى ارتـــفـــاع تــكــالــيــف االسـ
بشكل  يعتمد  اليمن  أن  خصوصا  الــخــارج، 
احتياجاته  تلبية  فــي  االســتــيــراد  عــلــى  كــلــي 
اليمنية،  البنوك  جمعية  وبحسب  السلعية. 
ــلـــواًل عــاجــلــة لــلــودائــع  ــر يــتــطــلــب حـ ــ ــإن األمـ فــ
املــحــتــجــزة فــي بــنــوك لــبــنــان مــن أجـــل تمويل 
وتخفيف  الــضــروريــة  االســتــيــراد  احتياجات 

املعاناة عن املواطنني في اليمن.
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، قـــال  ـــ ــــي تـــصـــريـــح لــ وفــ
ــيــــس جـــمـــعـــيـــة الـــبـــنـــوك  ــــي، رئــ ــاجـ ــ مـــحـــمـــود نـ
الــيــمــنــيــة، إن »الــجــمــعــيــة طــرحــت هـــذه األزمـــة 
على املدير اإلقليمي لصندوق النقد الدولي، 
النقدية  السلطات  لــدى  ووعــد ببذل جــهــوده 
الــلــبــنــانــيــة وإقــنــاعــهــم بــتــفــهــم وضـــع الــبــنــوك 

اليمنية وحاجتها لأرصدة املجمدة«.

شلل مصرفي وتجارة في اليمن
ولــــم تــقــتــصــر األزمــــــة عــلــى الـــبـــنـــوك الــيــمــنــيــة 
املرتبطة بتعامالت مع الحكومة التي تتخذ 
مــن عـــدن عــاصــمــة مــؤقــتــة لــهــا، أو الحوثيني 
الــذيــن يــســيــطــرون عــلــى صــنــعــاء، إذ تسببت 
ــع قـــيـــود صـــارمـــة عــلــى الــتــحــويــالت  فـــي وضــ
الــصــراع، وعلقت  النقدية بني مناطق طرفي 
البنوك  مع  التعامل  املراسلة  البنوك  غالبية 
الــيــمــنــيــة فــــي مـــجـــال الـــتـــحـــويـــالت بــــالــــدوالر 
وفتح االعتمادات املستندية، وأثر ذلك بشكل 
املــصــرفــيــة، مثل  الــخــدمــات  توفير  كبير على 
وعمليات  الدولية،  اإللكترونية  التحويالت 
الــتــي تعتبر  الــتــجــاري، والـــحـــواالت  التمويل 

أمرًا حيويا ألداء االقتصاد.
»الـــعـــربـــي  ــي، لــــ ــ ــوافـ ــ ــان الـ ــدنــ ــتـــاجـــر عــ وقــــــال الـ
الـــجـــديـــد«، إن عــــدم اســــتــــرداد أمــــــوال بعض 
الــكــيــانــات واألفــــراد املــودعــة فــي بــنــوك لبنان 
أثــر على الــقــطــاع الــتــجــاري فــي اليمن وقطع 
ــارج، مــشــيــرا إلــى  ــخــ خـــطـــوط تــواصــلــه مـــع الــ
تضرر قطاعات تجارية مرتبطة بالتعامالت 

املالية الخارجية.
وبينما تركزت شكاوى العديد من مسؤولي 
ــن احـــتـــجـــاز  ــ ــنــــوك الـــيـــمـــنـــيـــة والــــتــــجــــار مـ ــبــ الــ
املالي  املحلل  أكــد  لبنان،  بنوك  في  ودائعهم 
اليمني، محمد العمراني، أن تجميد األرصدة 
لــيــس ســـوى حلقة  اللبنانية  املــصــارف  لـــدى 

واحـــــــدة ضـــمـــن ســلــســلــة مــــن الـــتـــبـــعـــات الــتــي 
يعانيها اليمن بفعل الحرب.

وأضاف العمراني أن »بعض أطراف التحالف 
الــعــربــي عــمــلــت بــشــكــل مــريــب عــلــى تقويض 
القنوات  املــالــيــة وتفكيك  الــعــامــة  املــؤســســات 
اليمنية  العملة  ــع  ودفـ الحكومية  اإليـــراديـــة 
نــحــو االنـــهـــيـــار، فــالــقــطــاع املــصــرفــي اليمني 
أزمــة سيولة خانقة، حيث إن حوالي  يواجه 
78% من إجمالي أصــول البنوك غير متاحة 
لالستخدام، وهذه األصــول عبارة عن أوراق 
مالية حكومية، وأرصدة )ودائع واحتياطي( 
لـــــــدى الــــبــــنــــك املـــــــركـــــــزي، وقــــــــــروض لــلــقــطــاع 
الخاص معرضة لخطر عدم السداد«. وتابع: 
»أصبحت البنوك في اليمن غير قــادرة على 
الوفاء بطلبات عمالئها من أصحاب األعمال 
فـــي الـــوقـــت املـــنـــاســـب، مـــا أضــــر بــأنــشــطــتــهــم 
وزعزع ثقتهم في القطاع املصرفي مفضلني 
ناهيك  الــبــنــوك،  بالسيولة خـــارج  االحــتــفــاظ 
السيولة  بــروز تحديات مستجدة ألزمــة  عن 
مثل وجــود فــرق كبير بــني الــدفــع نقدًا وعبر 

شيكات أو عدم قبول الشيكات.

فخ الفائدة المرتفعة 
ــود أســبــاب  ــراز املــحــلــل الــيــمــنــي وجــ ــ ــم إبـ ورغــ
جوهرية أخرى لالنيهار املصرفي والتجاري 
الــودائــع في  احــتــجــاز  دائـــرة  اليمني بجانب 
بـــنـــوك لــبــنــان، فــــإن صــــدى األزمـــــة الــلــبــنــانــيــة 
وصل إلى دول مجاورة أخــرى، منها العراق 

وسورية.
املنطقة  فــي  الحكومات والــشــركــات  وأودعـــت 
لعدة  اللبنانية  املصارف  في  أمــوااًل  العربية 
املصرفية  السرية  قوانني  بينها  من  أسباب، 
الضريبية،  واإلعـــفـــاءات  البلد  فــي  الــصــارمــة 
وحــقــيــقــة أن الــبــنــوك املــحــلــيــة كــانــت تــعــرض 
لسنوات أسعار فائدة مبالغ بها على الودائع 
بــالــدوالر األميركي من أجــل جــذب املزيد من 

املــودعــني. ووفــق تقرير حديث نشرته مجلة 
»إنـــتـــرنـــاشـــونـــال بـــانـــكـــر« املــتــخــصــصــة، فــإن 
لــبــنــان كـــان واحــــدًا مــن الــبــلــدان الــقــلــيــلــة جــدًا 
ــتـــي قـــدمـــت لــلــمــســتــثــمــريــن مــــعــــدالت عــائــد  الـ
جذابة للغاية، وهذا ما جعل من هذه الدولة 
األثرياء  للمستثمرين  نقطة جذب  الصغيرة 
السابقة  الفترة  فــي  العالم  أنــحــاء  مــن جميع 

على األزمة املالية.
وكــشــف مــســؤول حكومي عــراقــي عــن وجــود 
ــراد وشـــركـــات في  مــبــالــغ كــبــيــرة لــعــراقــيــني أفــ
البنوك املالية تبلغ مئات ماليني الــدوالرات، 
فشل أغلبهم في استردادها أو نقلها لبنوك 
أخرى، وخضعت حاليا للتجميد وتم تخيير 
بعضهم باستالم املبالغ بالتقسيط بالعملة 
املــحــلــيــة الــلــبــنــانــيــة. ووفـــقـــا لــلــمــســؤول الـــذي 
»العربي  لـ طلب عــدم ذكــر اسمه في تصريح 
ــوال املــودعــة في  الــجــديــد«، فــإن »غالبية األمــ
لــبــنــان نــاجــمــة عــن عــمــلــيــات فــســاد جـــرت في 
اللبنانية عمليات  البنوك  إذ سهلت  العراق، 
السنوات  فــي  للعراقيني  والــتــحــويــل  ــداع  اإليــ
املاضية، وكانت تمثل مركزًا  الخمس عشرة 
ــا لـــشـــركـــات ومــــســــؤولــــني وســيــاســيــني  ــيـ ــالـ مـ
ــك عقب  وزعــــمــــاء فــصــائــل مــســلــحــة، وزاد ذلــ
إذ باتت مقصدًا لتلك  إيــران،  العقوبات على 
ــــاف : »تــلــك األمـــــوال مــودعــة  الـــجـــهـــات«. وأضـ
بــأســمــاء صــريــحــة لــســاســة وزعـــمـــاء أحــــزاب 
وفـــصـــائـــل، وحـــتـــى ضـــبـــاط أمــــن ومــســؤولــني 

بالحكومة أو بأسماء أفراد من أسرهم«.
االقتصادية  الخبيرة  سميسم،  سالم  وقالت 
العراقية، في تصريح خاص، إنه »ربما تكون 
األموال العراقية األكثر حضورًا في مصارف 

لبنان أكثر من غيرها بني الدول العربية«.

ودائع سورية تقدر بـ45 مليار دوالر
لــكــن فــي أواخــــر الــعــام املـــاضـــي، ألــقــى رئيس 
الــنــظــام الـــســـوري بــشــار األســــد بــالــالئــمــة في 
تعاني  الــتــي  املستمرة  االقــتــصــاديــة  املشاكل 
منها سورية على »أن ما بني 20 مليار دوالر 
وحــتــى 42 مــلــيــار دوالر تــعــود إلـــى مــودعــني 
ســـوريـــني فــرضــت عــلــيــهــا قــيــود فـــي لــبــنــان«. 
ولــطــاملــا اســتــخــدم رجـــال األعــمــال الــســوريــون 
الدولية  العقوبات  لتجنب  اللبنانية  البنوك 
ــيـــود. فــيــمــا قـــــدرت دراســـــة،  ــقـ وغـــيـــرهـــا مـــن الـ
ــالــــي لــــلــــدراســــات  ــمــ ــعــ أجــــــراهــــــا »املــــــرصــــــد الــ

ــنــــوان »لـــبـــنـــان  ــــي دمــــشــــق بــــعــ ــــوث« فـ ــــحـ ــبـ ــ والـ
أمـــام أزمـــة مــالــيــة مــرتــقــبــة، وآثــــار سيئة على 
االقـــتـــصـــاد الــــســــوري«، اإليــــداعــــات الــســوريــة 

بنحو 45 مليار دوالر.
املصارف  رئيس قسم  الــدراســة،  ويقول معد 
فـــي كــلــيــة االقـــتـــصـــاد بــجــامــعــة دمـــشـــق علي 
ــــات الـــســـوريـــني تـــزيـــد عــن  ــــداعـ كـــنـــعـــان، إن إيـ
25.4% مـــن إجــمــالــي الـــودائـــع فـــي املــصــارف 

اللبنانية، والبالغة نحو 177 مليار دوالر.
وحول تفاصيل هذه التقديرات، يؤكد كنعان، 
تلك  أن  مــؤخــرا،  خــالل تصريحات صحافية 
التقديرات تخص إيداعات السوريني األفراد 
واملــســتــثــمــريــن، مــن دون احــتــســاب إيــداعــات 
تحت  الخاضعة  التأمني  وشركات  املصارف 
بند حساب املراسلني وغيره، ومع احتساب 
هذه األموال، فإن إجمالي اإليداعات يتخطى 
أزمــــة  امـــــتـــــداد  ظــــل  ــي  ــ وفــ دوالر.  ــار  ــيـ ــلـ مـ  50
ــاورة، ال  املـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة إلــــى دول مــــجــ
يزال اللبنانيون أنفسهم يعانون من تبعات 
احتجاز أموالهم، رغم تصاعد االحتجاجات 
واالقتصادية  املعيشية  الظروف  تــردي  على 

الناجمة عن هذه األزمة.
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــة واالقــ ــيــ ــالــ ــطــــت األزمـــــــــة املــ ــقــ وأســ
شريحة واسعة من املواطنني في براثن الفقر 
والبطالة، تزايدت حدتها مع انتشار جائحة 
فــيــروس كـــورونـــا مــنــذ بــدايــة الــعــام املــاضــي. 
وارتفعت نسبة الفقر في عام 2020 إلى %55 
مــن الــســكــان، وفـــق تــقــريــر أخــيــر للجنة األمــم 
املــتــحــدة االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة لغربي 
آسيا »إسكوا«، إال أن التوقعات تشير إلى أن 

النسبة ستكون مرتفعة أكثر في 2021.
وتـــتـــزايـــد الــتــحــذيــرات الـــدولـــيـــة مـــن خــطــورة 
األزمــــــة. وذكــــر الــبــنــك الــــدولــــي، فـــي تــقــريــر له 
الــجــاري، أن »لبنان  مطلع يــونــيــو/ حــزيــران 
يــــغــــرق«، مـــرجـــحـــا أن تــحــتــل األزمـــــــة املــالــيــة 
واالقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــبــلــد مــرتــبــة مـــن الــثــالث 
األولى من األزمات األكثر حدة على مستوى 

العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
والــشــهــر املــاضــي، قـــال حــاكــم مــصــرف لبنان 
ريـــاض ســالمــة إن »االحــتــيــاطــيــات األجنبية 
الــتــي تــســتــخــدم لــلــدعــم تــوشــك عــلــى الــنــفــاد، 
لتمويل  اإللــزامــي  االحتياطي  استخدام  وإن 
السلع األساسية سيكون صعبا من  واردات 

الناحية القانونية«.

أموال عربية عالقة في لبنان:  أزمة الودائع تطاول الجيران

لبنان  في  الخانقة  المالية  األزمة  تعد  لم 
من  يعانون  الذين  اللبنانيين،  على  مقتصرة 
وإنما  بالدوالر،  لودائعهم  البنوك  احتجاز 

دول  من  مودعين  إلى  الحدود  تخطت 
مجاورة كانوا ينظرون إلى بنوك لبنان على أنها 
أكثر أمانًا من الكيانات المالية في بلدانهم، 

على رأسها اليمن وسورية والعراق. وبينما 
بأنه »سويسرا  يُعرف منذ عقود  لبنان  كان 
الشرق األوسط« بسبب جذب بنوكه أموال 

الصارمة  وقوانينه  الخارج  من  المودعين 
المتعلقة بالسرية المصرفية، أضحى نظامه 

المالي محل تحقيقات دولية

زيادة اهتمام الشباب 
بـ»بيتكوين« خالل 

الفترة األخيرة

مؤشرات
األسواق

طرح »صكوك مصر« 
في البورصات

قــــــــــال وزيــــــــــــر املــــالــــيــــة 
املصري، محمد معيط، 
تـــســـتـــعـــد  بــــــــــــاده  إن 
إلصدار أول طرح من الصكوك 
البرملان،  السيادية فور موافقة 
وإصـــــــــــدار الــــقــــانــــون الـــخـــاص 
بــــهــــا، بـــمـــا يـــســـهـــم فــــي تــنــويــع 
املــوازنــة  تمويل عجز  مــصــادر 
املخصصات  وتــوفــيــر  الــعــامــة، 
ــة لــلــمــشــروعــات  املـــالـــيـــة الــــازمــ
معيط،  وأضــاف  االستثمارية. 
وكالة  أوردتها  في تصريحات 
أنباء الشرق األوسط الرسمية، 
أمس االثنني، أن مصر بصدور 
ــذا الــــقــــانــــون، تــــدخــــل ســـوق  ــ هــ
مــرة،  ألول  اإلســامــي  التمويل 
والـــذي يصل حجم إصـــدارات 
الصكوك فيه إلى 2.7 تريليون 

دوالر. 

أرامكو تقترض 
بالدوالر

ــة، أن  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ أظــــــهــــــرت وثـ
النفطية  أرامكو  شركة 
ــة، عـــيـــنـــت  ــ ــ ــودي ــ ــعــ ــ ــســ ــ ــ ال
الــبــنــوك لترتيب  مــجــمــوعــة مــن 
ــة  ــومــ ــقــ إصـــــــــــــــدار صـــــــكـــــــوك مــ
بــــــــالــــــــدوالر، وذلـــــــــك فـــــي إطـــــار 
لــلــوفــاء  لــجــمــع ســيــولــة  سعيها 
ــيـــال  ــــات ضـــخـــمـــة حـ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الحكومة  الرئيسي،  مساهمها 
الوثيقة،  وأوضحت  السعودية. 
وفـــــق وكــــالــــة رويـــــتـــــرز، أمــــس، 
أن الــبــنــوك ســتــرتــب اتــصــاالت 
بــمــســتــثــمــري الـــدخـــل الــثــابــت، 
ويــعــقــب ذلــــك إصـــــدار صــكــوك 
على ثاث شرائح آلجال ثاث 
وخمس وعشر ســنــوات وذلــك 
ــوق. ومــن  ــــســ وفـــقـــا لـــظـــروف ال
بني البنوك التي جرى تعيينها 
لترتيب إصــدار الصكوك »بي.
ان.بـــــــي بـــاريـــبـــا« و»غـــولـــدمـــان 
ســـــاكـــــس« و»إتــــــــــش.إس.بــــــــــي.
ــي مــــورغــــان«.  ــه بـ ــيـ ســــي« و»جـ
وحافظت أرامكو العام املاضي 
نقدية  بتوزيعات  على تعهدها 

قدرها 75 مليار دوالر.

نمو محاصيل 
الحبوب في تونس

الــزراعــة  وزارة  توقعت 
ــة، حـــصـــاد  ــيــ ــونــــســ ــتــ ــ ال
طـــن من  مــلــيــون   1.07
الــقــمــح الــصــلــد و160 ألـــف طن 
ألـــف  الـــلـــني و400  الـــقـــمـــح  ــن  مــ
طن من الشعير في محصول 
هـــذا الـــعـــام، والــــذي مــن املــتــوقــع 
بــنــســبــة %7  أكـــبـــر  يـــكـــون  أن 
مـــن مــحــصــول الـــعـــام املــاضــي، 
وفــق مــا نقلت وكــالــة رويــتــرز، 
ــيــــس الـــــــــوزراء  أمـــــــس. كــــــان رئــ
يوم  قــال  قد  املشيشي،  هشام 
السبت املاضي، إنه من املتوقع 
أن يــصــل مــحــصــول الــحــبــوب 
مــلــيــون  ــــى 1.65  إلـ ــــعــــام  ال ــذا  ــ هـ
الشمال  البلد  ويخصص  طــن. 
أفريقي معظم أراضيه الزراعية 
املروية الخصبة للقمح الصلد، 
ــورد بـــشـــكـــل أســـاســـي  ــتــ ويــــســ
وتسهم  والشعير.  اللني  القمح 
من  باملئة   13 بحوالي  الــزراعــة 
الناتج املحلي اإلجمالي للباد.

مصرف اإلمارات 
للتنمية يستدين

ــة أن  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ أظـــــــهـــــــرت وثـ
مــــــصــــــرف اإلمــــــــــــــارات 
ــة، املــــمــــلــــوك  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ ــ ــل ــ ل
االتــحــاديــة  للحكومة  بــالــكــامــل 
لترتيب  بنوكًا  بــاإلمــارات، عني 
ــة  ــقــــومــ إصـــــــــــــــدار ســــــــنــــــــدات مــ
لـــاقـــتـــراض(  )أداة  بـــــالـــــدوالر 
ألجــل خمس ســنــوات. وأفــادت 
الـــوثـــيـــقـــة الـــــصـــــادرة عــــن أحـــد 
ــنــــوك، وفـــــق رويـــــتـــــرز، بـــأن  ــبــ ــ ال
بــنــوك »اإلمـــــارات دبـــي الوطني 
كــــــابــــــيــــــتــــــال« و»ســـــــتـــــــانـــــــدرد 
ــان  ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــولـ ــ ــ تـــــــشـــــــارتـــــــرد« و»غـ
ســـــاكـــــس إنــــتــــرنــــاشــــيــــونــــال« 
والــتــجــاري  الصناعي  و»الــبــنــك 
الصيني« من املقرر أن تجري 
في  مستثمرين  مــع  محادثات 
وسيتبع  الثابت،  الدخل  أدوات 
ــدار ســنــدات بالحجم  ذلـــك إصــ
القياسي وفقا لظروف السوق.

تالحق الحكومة 
التونسية المتعاملين 

في العمالت الرقمية، 
خوفًا من استخدام هذه 

المعامالت في تبييض 
األموال

متفرقات اقتصادية

)Getty( الطماطم المغربية تأتي على رأس الخضروات التي يجري تصديرها إلى إسبانيا

من احتجاج في بيروت ضد احتجاز أموال المودعين )حسين بيضون(

القطاع التجاري اليمني يشكو تضرر أعماله لتوقف التعامالت مع بنوك لبنان )فرانس برس(

تحقيق

تسعى الحكومة اللبنانية إلى منح الفقراء في البلد الذي يشهد ضغوطًا 
تمويلية«  »بطاقة  بواسطة  شهريًا،  مالية  مساعدات  متزايدة  معيشية 
اللبنانيين  عدد  ويبلغ  ذلك.  على  البرلمان  وافق  حال  في  عليهم،  ستُوزع 
قرابة 4.2 ماليين نسمة داخل البالد، و1.3 مليون خارجها، وال يتيح المشروع 
البطاقة. وبحسب مصدر  البالد على تلك  حصول العائالت المقيمة خارج 
فإّن  أمس،  »األناضول«  لوكالة  تصريح  في  الحكومة،  رئاسة  من  مقرب 
الحكومة »أعدت مشروعًا ينص على دفع مساعدات مالية شهريًا بالدوالر 
عائلة«،  ألف  لـ750  ستُمنح  تمويلية  بطاقة  خالل  من  كاملة،  سنة  ولمدة 

مشيرًا إلى أّن متوسط قيمة البطاقة يبلغ شهريًا 137 دوالرًا.

بطاقة تمويلية للفقراء

Tuesday 8 June 2021 Tuesday 8 June 2021
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لندن ـ العربي الجديد

ــيــــض  ــيــــت األبــ ــبــ ــنــــذ دخـــــولـــــه الــ مــ
جو  األمــيــركــي،  الرئيس  يتحدث 
استراتيجية واحــدة  عــن  بــايــدن، 
الحــــتــــواء الـــتـــمـــدد الـــتـــجـــاري واالقـــتـــصـــادي 
لــلــصــني ووقــــف مــشــاريــعــهــا الــتــوســعــيــة في 
ــقـــوم عـــلـــى بــنــاء  الـــعـــالـــم. االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـ
ضد  الرأسمالية«  »الديمقراطيات  تحالف 
بكني. وربما ستكون قمة »مجموعة السبع 
7G » التي ستعقد يوم الجمعة بكورنويل 
عــلــى الــســاحــل الــغــربــي اإلنــكــلــيــزي ليومني 
اختبار  أول  بــني 11 و13 يونيو/ حــزيــران، 
ــايـــدن في  حــقــيــقــي عــلــى مــــدى نـــجـــاح جـــو بـ

تنفيذ استراتيجية احتواء الصني. 
لكن ماهي األدوات التي سيستخدمها بايدن 
فــي هـــذه الــقــمــة ملــحــاصــرة الــتــمــدد الصيني، 
وهــــل ســيــنــجــح فـــي إقـــنـــاع الــــــدول األعـــضـــاء 

بتبني موقف موحد تجاه الصني؟
الـــتـــي  األدوات  بــــــني  مــــــن  ــــني،  ــبــ ــ ــراقــ ــ مــ وفــــــــق 
بــايــدن فــي احــتــواء الصني،  يستخدمها جــو 
مــحــاصــرة مــبــادرة »الــحــزام والــطــريــق« التي 
عكفت الصني على تنفيذها منذ عــام 2013، 
ــــف تـــمـــدد تــقــنــيــات االتــــصــــاالت والـــذكـــاء  ووقـ
الــســيــبــرانــي الصينية  ــــن  االصــطــنــاعــي واألمـ
فــي أســـواق أوروبــــا وآســيــا. وهــنــا ال يختلف 
بايدن في هذه السياسة عن الرئيس السابق 
دونــالــد تــرامــب الــذي حظر شركة » هــاواوي 
بحظرها  الحلفاء  على  وفــروعــهــا«، وضــغــط 

في أسواقهم.
ــة الـــتـــي  ــ ــادئـ ــ ــهـ ــ ــرة الـ ــبــ ــنــ وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الــ
الصينية،  الحكومة  ضد  بايدن  يستخدمها 
لــكــنــه يــطــبــق الــســيــاســة عــيــنــهــا الــتــي نــفــذهــا 
ترامب وتقوم على حظر الشركات الصينية 
ومــحــاصــرة وجــودهــا فــي األســــواق الغربية 
وتــــــداول أســهــمــهــا فـــي الـــبـــورصـــة األمــيــركــيــة 

وبورصات أوروبا. 
القمة إلقناع  بــايــدن خــالل هــذه  كما يخطط 
ــا لــتــعــزيــز ســيــاســة حظر  ــ الــشــركــاء فــي أوروبـ
التقنية  للوحدات  الصينية  الشركات  شــراء 
ــا الــتــي تــهــدد األمـــن في  الحساسة فــي أوروبــ
ــيـــة، والـــضـــغـــط عـــلـــى بــكــني  ــالـ الـــــــدول الـــرأســـمـ

بتنفيذ أجندة البيئة النظيفة. 
يــــضــــاف إلــــــى هــــــذه األجــــــنــــــدة، وفــــــق هـــــؤالء 
ــبـــني، اســـتـــخـــدام قــضــايــا ســيــاســيــة من  ــراقـ املـ
الحكم  اتفاقية  بينها حقوق اإلنسان وخرق 

الذاتي في هونغ كونغ. 
البريطاني، »سيتي  املال  وحسب نشرة حي 
أيـــه أم«، فـــإن هــنــالــك تنسيقا جـــرى قــبــل قمة 
مــجــمــوعــة الــســبــع لــبــنــاء مــوقــف مــشــتــرك بني 
االقـــتـــصـــادات الـــثـــالثـــة الـــكـــبـــرى فـــي أوروبــــــا، 
وهي كل من بريطانيا وأملانيا وفرنسا لدعم 
لهذه  ستنضم  وربــمــا  بــايــدن،  استراتيجية 
الــــدول إيــطــالــيــا الــتــي لــهــا مــصــالــح قــويــة مع 

الصني. 
عـــلـــى صــعــيــد مـــحـــاصـــرة مـــشـــاريـــع »الــــحــــزام 
إنــشــاء مشاريع  الــتــي تستهدف  والــطــريــق«، 
بــنــى تــحــتــيــة مــكــلــفــة لـــربـــط أســــــواق أوروبـــــا 
ــا بـــالـــبـــضـــائـــع الــصــيــنــيــة وإيـــصـــالـــهـــا  ــيــ وآســ
والناقالت،  والقطارات  البحار  عبر  مباشرة 
وصرفت الصني حتى اآلن أكثر من تريليون 
في  بــايــدن  استراتيجية  تــقــوم  عليها،  دوالر 
مــحــاصــرة »الــــحــــزام والـــطـــريـــق« عــلــى زيــــادة 
ــــي آســـيـــا  اإلنـــــفـــــاق عـــلـــى الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة فـ
وأوروبـــــا. وقـــد خــصــص بــايــدن مــيــزانــيــة 2.3 
في  التحتية  البنى  لتحديث  دوالر  تريليون 
ــه دول  املــتــحــدة، بينما تحث إدارتــ الــواليــات 
ــادة اإلنـــفـــاق في  ــ املــجــمــوعــة الــغــنــيــة عــلــى زيــ

البنى التحتية. 
ــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، حـــثـــت وزيـــــــــرة الـــخـــزانـــة  فـ
األميركية جانيت يلني يوم السبت نظراءها 
فــي مــجــمــوعــة الــســبــع عــلــى مــواصــلــة الــدعــم 
املالي القتصاداتهم على الرغم من التضخم 
»املؤقت« الذي قالت إنه سيظل مرتفعا خالل 
بــقــيــة الـــعـــام. كــمــا حــثــت يــلــني دول االتــحــاد 
األوروبــــي على زيـــادة اإلنــفــاق فــي مشاريع 
 الــبــنــى الــتــحــتــيــة والــبــيــئــة وتـــقـــديـــم الــدعــم 
املـــالـــي لــــدول آســيــا عــلــى تــحــديــث مــشــاريــع 
الـــطـــرق والـــجـــســـور واملــــوانــــئ، حــتــى تقطع 
الــطــريــق أمـــام مــشــاريــع »الــحــزام والــطــريــق« 

الصينية. 
وربما سيسعى بايدن في هذه القمة إلى إلغاء 
الــعــديــد مــن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة والــتــعــرفــات 
التجارية التي فرضتها إدارة دونالد ترامب 

تبحث محكمة النقض الفرنسية، أعلى هيئة 
قضائية في البالد، اليوم الثالثاء، في أنشطة 
شــركــة »الفـــــــارج« بـــســـوريـــة، والـــتـــي أســقــطــت 
تهمة   2019 سنة  االستئناف  محكمة  عنها 
هناك.  اإلنسانية«  ضد  جرائم  في  »التواطؤ 
ومـــا زالـــت الــشــركــة الــتــي انــدمــجــت فــي 2015 
بتهمة  مالحقة  السويسرية،  »هولسيم«  مع 
ــاب« لشبهة دفــعــهــا نــحــو 13  ــ »تــمــويــل اإلرهــ
مليون يورو للجهاديني مقابل الحفاظ على 

نشاطها في سورية على الرغم من الحرب.
ــانـــت صــحــيــفــة »لـــومـــونـــد« الــفــرنــســيــة قد  وكـ
 
ّ
أفــــادت فــي 21 يــونــيــو/ حـــزيـــران 2016، بــأن
»الفارج« سعت في 2013 و2014 إلى تشغيل 

على بعض الــصــادرات األوروبــيــة في سبيل 
كسب دول االتــحــاد األوروبـــي في »التحالف 
الــرأســمــالــي الــديــمــقــراطــي« الـــرامـــي إلـــى عــزل 
بـــايـــدن غــيــر راضــيــة  الـــصـــني. وتـــبـــدو إدارة 
عــن االتــفــاق االســتــثــمــاري الـــذي وقعته بكني 
ــــي فــي بــدايــة الــعــام  مــع دول االتــحــاد األوروبـ
ــقـــدم إغـــــــــــراءات لــــدول  ــتـ ــاري. وربــــمــــا سـ ــ ــجــ ــ الــ
االتحاد، خاصة أملانيا وإيطاليا لحثها على 

وقف التعاون مع بكني.
وكانت إيطاليا من بني الدول األوروبية التي 
ووقعت  والطريق«  »الــحــزام  ملبادرة  انضمت 
تحتاج  ربــمــا  وبالتالي  أعـــوام،   3 قبل  اتفاقا 
إلــــى مـــســـاعـــدات مــالــيــة أمــيــركــيــة لــوقــف ذلــك 

التعاون. 
على الصعيد األملاني حيث توجد التقنيات 
الرفيعة، تسعى واشنطن إلى إقناع أملانيا 
األجنبية  الــشــركــات  تملك  قــوانــني  بتشديد 
وبالتالي  شــركــاتــهــا،  فــي  أغلبية  لحصص 
الراغبة  الصينية  الشركات  على  التضييق 

فـــــي االســـــتـــــحـــــواذ عـــلـــى شـــــركـــــات أملـــانـــيـــة. 
ويـــالحـــظ أن املـــســـتـــشـــارة األملـــانـــيـــة أنــغــيــال 
فـــتـــرة رئــاســتــهــا للحكومة  مــيــركــل وخـــــالل 
في  عاما وستنتهي   15 لنحو  امتدت  التي 
املقبل كانت متساهلة مع  أيلول  سبتمبر/ 
كل من الصني وروسيا في هذا الشأن وفق 

مراقبني. 
ويــــرى مــحــلــلــون أملــــان أن الــشــركــات األملــانــيــة 
تــجــاريــة كبرى  لديها مصالح  الــتــي  الــكــبــرى 
في السوق الصيني كانت وراء هذا التساهل، 
كــمــا وظــفــت روســيــا بــعــض الــســاســة لخدمة 
مصالحها، خــاصــة فــي مــشــروع مــد خطوط 
أنابيب الغاز، »نورد ستريم 2« الذي تعارضه 

واشنطن بشدة.
فإن  تايمز«،  »فاينانشيال  صحيفة  وحسب 
عدم الثقة بني أملانيا والصني بدأ يتزايد خالل 
اتفاقية  الرغم من توقيع  الجاري على  العام 
االســتــثــمــار املــشــتــرك بـــني بــكــني وبــروكــســل، 
ــددًا من  ــ ــفـــت الــحــكــومــة األملـــانـــيـــة عـ حــيــث أوقـ

»بــأّي ثمن« في مقابل  مصنعها في سورية 
الجماعات  مــع  ومشينة  غامضة  »تــرتــيــبــات 
ذلك  فــي  بما  املحيط«  فــي  املنتشرة  املسلحة 

تنظيم »داعش«. 
وكـــان هــدف تلك »الــتــرتــيــبــات« الــحــفــاظ على 
 2014 ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول   19 حـــتـــى  ــــاج  ــتـ ــ اإلنـ
املوقع  على  املتطرف  التنظيم  عندما سيطر 
وأعــلــن مصنع اإلســمــنــت وقــف كــل األنشطة. 
اندمجت  الــتــي  تــقــول »الفـــــارج«  مــن جهتها، 
في 2015 مع شركة »هولسيم« السويسرية، 
ضمان  »دائــمــا  كانت  املطلقة«  »أولويتها   

ّ
إن

ســـالمـــة مــوظــفــيــهــا وأمـــنـــهـــم«. ويـــقـــع مصنع 
اإلســمــنــت عــلــى بــعــد 150 كــيــلــومــتــرًا، شــمــال 
شرقي حلب، وقد اشترته »الفارج« في 2007، 

وبدأ تشغيله في 2011.
وزارة  أودعــــت   ،2016 وفـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
االقتصاد شكوى، ما أدى لفتح تحقيق أولي 
من قبل مكتب املدعي العام في باريس وإبالغ 
الوطنية. وتخص  القضائية  الجمارك  دائــرة 
تلك الشكوى فرض االتحاد األوروبــي حظرًا 
على شراء النفط من سورية ضمن العقوبات 
ــي نــوفــمــبــر/ ــ ــام بــــشــــار األســــــــد. وفــ ضــــد نــــظــ
هدفت 

ُ
تــشــريــن الــثــانــي مــن الــعــام نــفــســه، است

منظمتان  قدمتها  أخــرى  بشكوى  »الفــــارج« 
غــيــر حــكــومــيــتــني ذهــبــتــا إلــــى حــــّد املــطــالــبــة 
بمقاضاة الشركة بتهمة »التواطؤ في جرائم 
»شيربا«  هما  واملنظمتان  اإلنسانية«.  ضد 
ــــز األوروبـــــــــي لــلــحــقــوق الـــدســـتـــوريـــة  ــــركـ و»املـ
وحقوق اإلنسان«. وانضمت إليهما في وقت 
الحق منظمة أخرى هي تنسيقية »مسيحيو 

الشرق في خطر« )كريدو(.
)فرانس برس(

الــديــمــقــراطــيــات الــرأســمــالــيــة«. وإلــــى جــانــب 
أهــمــيــتــهــا فــــي تــشــكــيــل الــــــــرأي واالقـــتـــصـــاد 
األوروبـــــــــــي، تـــعـــد أملـــانـــيـــا مــــن كـــبـــار شـــركـــاء 
بلغ حجم  إذ  املتحدة،  الــواليــات  التجارة مع 
قبل جائحة  البلدين  بــني  الــســنــوي  الــتــجــارة 
كورونا نحو 187 مليار دوالر في عام 2019، 
من بينها 60 مليار دوالر صــادرات أميركية 
أملانية  صــــادرات  دوالر  مليار  و127  ألملــانــيــا 
إلــى الــواليــات املــتــحــدة، وذلــك حسب بيانات 
مــوقــع »ســتــاتــيــســتــا« الــتــي تــعــنــى بــالــتــجــارة 
الخارجية بني االقتصادات الكبرى.  ومقارنة 

ــيـــات »يـــــورو  ــائـ بـــالـــصـــني، وبـــحـــســـب إحـــصـ
ســتــات« فــي بــروكــســل، بــلــغ حــجــم الــتــجــارة 
ــا 650 مليار  ــ املــشــتــركــة بــني الــصــني وأوروبـ
دوالر في العام املاضي 2019. ويميل امليزان 
ــتــــجــــاري ملــصــلــحــة الــــصــــني. وبــــلــــغ حــجــم  الــ
الصادرات األوروبية إلى الصني 242 مليار 
دوالر، بينما بلغت الــواردات األوروبية من 
الصني نحو 442 مليار دوالر في عام 2019. 
ــتـــواصـــل حــســاب  ــإن بـــرلـــني سـ ــ وبـــالـــتـــالـــي فـ
مصالحها التجارية بعد تواري ميركل عن 
الساحة السياسية. كما أن مصالح التجارة 
مع السوق الصيني ربما تشكل عقبات أمام 
تنفيذ أوروبا سياسة احتواء صارمة تجاه 
بكني، فهنالك آالف الشركات األوروبية التي 
تصنع في السوق الصيني بكلفة رخيصة 
األوروبــيــة  األســــواق  فــي  منتجاتها  وتبيع 

بأسعار مرتفعة. 
على الصعيد اآلســيــوي، فــإن الــعــداء املتطور 
بـــني الــهــنــد والـــصـــني يــشــكــل مــنــصــة مــريــحــة 

ــايــــدن فــــي تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــة  لــلــرئــيــس بــ
ــتـــواء املــشــتــرك لــلــصــني. فــي هـــذا الــشــأن،  االحـ
اليابان تحفيز شركاتها ماليا على  تواصل 

االنسحاب من السوق الصيني.
وتعد اليابان من أكثر الدول تضررًا من تمدد 
ــواق الــعــاملــيــة،  ــ الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة فـــي األســ
امللكية  وتتهم طوكيو الصني بسرقة حقوق 
من شركاتها وابتزاز الشركات بالتنازل عن 
بعض حقوقها مقابل السماح لها بالتجارة 
وبالتالي  التصنيع،  أو  الصيني  السوق  في 
فــــإن خــطــة مـــحـــاصـــرة الـــصـــني ربـــمـــا تحظى 
القمة رغــم االعتراضات  بدعم كبير في هــذه 

من بعض األعضاء.
الــتــي ستعقد في  الغنية  الـــدول  وتـــؤرخ قمة 
منتجع كورنويل جنوب غربي إنكلترا، ألول 
ــة تــحــظــى بــالــحــضــور الــشــخــصــي  ــيـ قــمــة دولـ
لرؤساء الدول، كما أنها كذلك أول قمة كبرى 
تعقد في بريطانيا بعد خروجها من االتحاد 

األوروبي.

بدأت أملانيا في حل أزمة الرقائق التي عرقلت أداء العديد 
ــام الــــجــــاري، بسبب  ــعـ مـــن صــنــاعــاتــهــا الـــحـــيـــويـــة، خــــالل الـ
الــنــقــص الكبير فــي الــشــرائــح اإللــكــتــرونــيــة الــكــافــيــة لتلبية 
الطلب. وحسب وكالة بلومبيرغ أمس االثنني، فتحت شركة 
الــهــنــدســة األملــانــيــة »روبـــــرت بــــوش« مصنعا قـــرب املــديــنــة 
األملانية »درسدن« بقيمة مليار يورو )1.2 مليار دوالر(، من 

شأنه تهدئة نقص املعروض منها تدريجيا.
وأوضـــحـــت الــشــركــة، اإلثـــنـــني، قــبــل حــفــل افــتــتــاح افــتــراضــي 
للموقع سيضم املستشارة األملانية أنجيال ميركل، أن أول 
رقائق تصنع في املصنع ستستخدم في أدوات كهربائية 
»بـــوش« على  قـــدرة  مــن  املصنع  كما سيزيد  املقبل.  الشهر 
خدمة شركات صناعة السيارات بشكل مباشر، واالعتماد 
بشكل أقل على الشركات املصنعة التابعة لجهات خارجية.
ــال هــيــرالــد كـــروجـــر، عــضــو مــجــلــس إدارة »بـــــوش«، في  وقــ
حديث عبر الهاتف مع وكالة بلومبيرغ األميركية: »مصنع 
أملانيا  الــعــالــم«. وتعتمد  »درســــدن« ســيــورد للعمالء حــول 

التي  السيارات  على تصدير  كبيرة  بدرجة  اقتصادها  في 
تــعــانــي مــنــذ شــهــور مـــن الــنــقــص فـــي الـــشـــرائـــح. وتــتــخــوف 
أملانيا من أن يؤدي النقص إلى عرقلة تفوقها في مجاالت 
أزمــة  أدت  وعــاملــيــا،  الكهربائية.  واألدوات  الــســيــارات  ســوق 
الــشــرائــح إلـــى عــرقــلــة صــنــاعــة بــعــض الـــطـــرازات مــن هاتف 
»آيفون 12« بسبب نقص املكونات، كما عاقت األزمة كذلك 
توفر جهاز »بالي ستايشن 5« من »سوني« وجهاز »إكس 
بوكس« األخير من »مايكروسوفت«. وبالتالي، فإن توفير 
ــرت بـــوش الــجــديــد لــلــشــرائــح سيحل جـــزءًا من  مصنع روبــ
أزمـــة الــرقــائــق، ليس فقط فــي أملــانــيــا ولــكــن فــي الــعــديــد من 
دول الــعــالــم. واألجـــهـــزة املــصــنــوعــة مــن أشــبــاه املــوصــالت، 
فــي معظم  أســاســيــة  مــكــونــات  ــعــد 

ُ
ت السيليكون،  وال سيما 

ستخدم أشــبــاه املــوصــالت في 
ُ
الــدوائــر اإللــكــتــرونــيــة. كما ت

مكونات شتى في صناعة السيارات، مثل اإلدارة الحوسبية 
لــلــمــحــركــات ومــكــابــح الـــطـــوارئ، والــرقــائــق املــســتــخــدمــة في 

إدارة املحركات وأنظمة مساعدة السائق.

قمة 
محاصرة بكين

»الفارج« أمام محكمة 
النقض الفرنسية

)Getty( بايدن وصف الرئيس الصيني شي جي بينغ بأنه استبدادي

تقنيات روبرت بوش في سيارات المستقبل بأحد معارض السيارات النموذجية

شركة مرسيدس تضررت مصانعها من نقص الشرائح

مصنع شرائح لشركة روبرت بوش )Getty( بريطانيا تبدأ عمليًا في التحول الرقمي
انطلقت احتجاجات ضد مجموعة »الفارج« في 

)Getty( باريس العام الماضي

)Getty( غوغل خالفت قوانين مكافحة االحتكار الفرنسية

ألمانيا قطعة الشطرنج 
الرئيسية في كسب أوروبا 

بعد تقاعد ميركل

صفقات تملك املجموعات الصينية لشركات 
تــقــنــيــة أملـــانـــيـــة. وفــــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
املاضي، أوقفت برلني صفقة تملك مجموعة 
صينية كــبــرى لــشــركــة أملــانــيــة صــغــيــرة، رغــم 
وهي  لشرائها،  قدمتها  التي  املغرية  املبالغ 
فــي  املـــتـــخـــصـــصـــة  ــي«  ــ تــ أس  أم  »آي  شــــركــــة 

تقنيات الرادار واألقمار الصناعية.
وعلى الرغم من أن الشركة ال توظف سوى 
145 شــخــصــا ولــــم يــســمــع بــهــا أحــــد خـــارج 
أملانيا، إال أنها كانت مهمة جدًا للصني التي 
الثغرات  تسد  متطورة  تقنيات  عــن  تبحث 
في نظم االتصاالت »جي 5« التي حاصرتها 
إدارة تــرامــب. في هــذا الــصــدد، قــال مسؤول 
أملـــانـــي لــصــحــيــفــة فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز »لــم 
نمنع الصفقة فقط ألسباب تخص تصنيع 
األسلحة، ولكن بسبب التقنية الرفيعة التي 

تملكها الشركة وتتميز بها أملانيا«. 
وتـــعـــد أملـــانـــيـــا قــطــعــة الــشــطــرنــج الــرئــيــســيــة 
ــلــــحــــة »تــــحــــالــــف  ــــب أوروبــــــــــــــــا ملــــصــ ــسـ ــ فـــــــي كـ

استراتيجية بايدن الحتواء الصين تحت 
االختبار بمجموعة السبع

وافــقــت شــركــة »غــوغــل« كــبــرى شركات 
مليون   220 دفــع  العاملية على  التقنية 
كتسوية  دوالر(،  مــلــيــون   268( يــــورو 
ــيـــة بـــعـــد تــحــقــيــق فـــرنـــســـي بــشــأن  ــالـ مـ
ــار، يـــتـــعـــلـــق بـــســـوء  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ مـــكـــافـــحـــة االحـ
ــة لـــســـلـــطـــاتـــهـــا فــي  ــركــ اســــتــــخــــدام الــــشــ
اإلعالنات عبر اإلنترنت. ووفــق تقرير 
نــشــرتــه وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ األمــيــركــيــة، 
 عـــن هــيــئــة املــنــافــســة الــفــرنــســيــة، 

ً
نـــقـــال

فـــإن غــوغــل تــرســل اإلعـــالنـــات بــصــورة 
ــايـــة خــاص  ــادم دعـ ــ ــة إلــــى خـ ــادلـ غــيــر عـ
ــا، ومـــــــــزادات إعــــالنــــات إلــكــتــرونــيــة  ــهـ بـ
خـــاصـــة بــهــا عــلــى حـــســـاب املــنــافــســني. 
ــن جـــانـــبـــه، وعــــد مـــســـؤولـــو »غـــوغـــل«  مـ
بــمــعــالــجــة املـــوقـــف مـــن خــــالل تحسني 
إمــكــانــيــة الــتــشــغــيــل الــبــيــنــي لــخــدمــات 
إدارة اإلعالنات، الخاصة بها للجهات 
ــــي الـــقـــضـــيـــة، عــلــى  ــأتـ ــ ــة. وتـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ

 Rupert خــلــفــيــة تــقــديــم كـــل مـــن شـــركـــة
 Le وصحيفة   Murdoch’s News Corp
Figaro الفرنسية واملجموعة اإلعالمية 
دعـــوى   ،Rossel La Voix الــبــلــجــيــكــيــة 
عـــام 2019 ضــد »غـــوغـــل« تتهمها  فــي 
ــات  ــركــ ــار. ومـــــــع وجـــــــــود شــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــاالحـ ــ بـ
كبرى، مثل أبل وفيسبوك تنتهج آلية 
الفرنسيون  املــنــظــمــون  بـــدأ  االحــتــكــار، 
ــار فــــي كـــبـــح جــمــاح  ــكــ ــتــ ملـــكـــافـــحـــة االحــ
الــــســــلــــوك املــــنــــاهــــض لــلــمــنــافــســة عــبــر 
إعـــالنـــات اإلنـــتـــرنـــت، وفـــق بــلــومــبــيــرغ. 
وكانت الحكومة الفرنسية قد تشددت 
التقنية األمــيــركــيــة خــالل  مــع شــركــات 
الــعــام املــاضــي فــي أعــقــاب كسب شركة 
أيــربــاص من  بوينغ حكما ضــد شركة 

محكمة التجارة العاملية قبل عامني.
)األناضول(

لندن ـ العربي الجديد

أمس  تقرير  في  بلومبيرغ  وكالة  قالت 
املركزي  البنك  إنكلترا،  بنك  إن  االثنني، 
كبير  جــزء  لتحويل  يتجه  البريطاني، 
من ودائع املستهلكني في بنوك التجزئة 
إلى عمالت رقمية حال بدء الحكومة في 
عرضها. وفي ورقــة نقاشية بشأن تلك 
املــســألــة، حـــدد الــبــنــك املـــركـــزي نموذجا 
قطاع  في  رقمية  إدخــال عمالت  لتأثير 
أحد  وفــي  لــأفــراد،  املصرفية  الخدمات 
إذا  السيناريوهات نظر فيما سيحدث 
مس الودائع إلى عمالت رقمية، 

ُ
تحول خ

بحسب بلومبيرغ. ويدرس بنك إنكلترا 
مع العديد من نظرائه ما إذا كان سيتم 
تسهيل  شأنها  مــن  رقمية  عملة  تقديم 
اإلنترنت  عبر  املــدفــوعــات  عمل  طريقة 

أم ال. وقــال محافظ بنك إنكلترا، أندرو 
بيلي: »نحن نعيش في عالم يتزايد فيه 
تتغير بسرعة  حــيــث  الــرقــمــي،  الــطــابــع 
ــدفـــوعـــات واســـتـــخـــدام  طــريــقــة ســـــداد املـ
ــإن االقـــتـــراحـــات حــول  األمـــــــوال، لـــذلـــك فــ
ــمــــالت الـــرقـــمـــيـــة ولــــــــدت مــجــمــوعــة  ــعــ الــ
ــاج الـــبـــنـــوك  ــتـ ــحـ ــتــــي تـ ــا الــ ــايـ ــقـــضـ ــــن الـ مـ
املــركــزيــة والــحــكــومــات واملــجــتــمــع ككل 
إلــــى دراســـتـــهـــا بــعــنــايــة ومــعــالــجــتــهــا«. 
وفـــي تــصــريــحــات مــنــفــصــلــة، قـــال نائب 
 مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك املــــركــــزي الــبــريــطــانــي، 
املحتمل إصدار  إنه من  جون كونليف، 
الــجــنــيــه اإلســتــرلــيــنــي الــرقــمــي بــصــورة 
مباشرة للمستهلكني وليس عن طريق 
ــــدرس املـــركـــزي الــبــريــطــانــي  الــبــنــوك. ويـ
ــــور إصــــــــــدار »اإلســـتـــرلـــيـــنـــي  ــهـ ــ ــنــــذ شـ مــ

الرقمي«.

»غوغل« تدفع غرامة 
268 مليون دوالر

بريطانيا: تحويل ودائع 
لعمالت رقمية

مال وسياسة

بايدن  بريطانيا، استراتيجية  التي ستبدأ الجمعة في  تضع قمة السبع 
كسب  على  األميركي  الرئيس  ويعول  االختبار.  تحت  الصين  لمحاصرة 
أوروبا والديمقراطيات الرأسمالية وعلى رأسها اليابان والهند إلى صفه 

في نجاح خطته

قمة  تكلفة  االثنين،  أمس  البريطانية  غارديان«  »ذا  صحيفة  قــدرت 
بنحو 70 مليون جنيه  الساحلية،  بلدة كورنوال  التي تستضيفها  السبع 
دوالر(.  ماليين   110 )نحو  استرليني 
الحماية  سببها  مرتفعة  تكلفة 
تنفذها  التي  المكثفة  األمنية 
عبر  الغنية  الــدول  لقادة  بريطانيا 
البارجات البحرية والحواجز األمنية. 
قمة  أول  بريطانيا  وتستضيف 
عضوية  من  خرجت  منذ  كبرى 
القمة  أن  كما  األوروبــي،  االتحاد 
مرة  ألول  المباشر  بالحضور  تتميز 

منذ تمدد جائحة كورونا.

70 مليون استرليني تكلفة القمة

االقتصاد في صور

ألمانيا تبدأ حل أزمة الرقائق
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