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مالحقة رجال األعمال في مصر
القاهرة ـ العربي الجديد

ــل الــنــظــام املـــصـــري مــاحــقــتــه لـــرجـــال أعــمــال  واصــ
مختلفة.  بتهم  معهم  والتحقيق  عليهم  والقبض 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، ألــقــت أجــهــزة األمــــن املــصــريــة، 
ليلة أول مــن أمـــس، القبض على رجــل األعــمــال املــعــروف في 
مجال العقارات، وعضو مجلس إدارة النادي األهلي السابق، 
محمد عبد الوهاب، إثر استيقاف سيارته بضاحية التجمع 
الخامس في القاهرة، بدعوى تهربه من تنفيذ أحكام واجبة 
النفاذ في قضايا إصدار شيكات من دون رصيد. ومن املقرر 
التحقيق  العامة ملباشرة  النيابة  أمــام  الوهاب  أن يمثل عبد 
القبض عليه  ألقي  »املتهم  بــأن  أمني  أفــاد مصدر  معه، فيما 
أمــنــي، والــكــشــف على بطاقة  بعد توقيف ســيــارتــه فــي كمني 
أنــه هــارب من أحكام عديدة في  تحقيق الشخصية، إذ تبني 

قضايا تبديد صادرة بحقه خال األعوام املاضية«.
ورغم االدعاء بأن رجل األعمال كان هاربًا من تنفيذ األحكام 
الــصــادرة ضـــده، إال أنــه أقـــام حفل زفـــاف »أســـطـــوري« لنجله 
أمــيــر عــبــد الــوهــاب فــي شــهــر مــايــو/أيــار املــاضــي، عــلــى، نــور 

الشهير  الشيوخ، رجل األعمال  ابنة عضو مجلس  املرشدي، 
ــة مـــن جميع  ــعـ ــدي، والــــــذي شــهــد تــغــطــيــة واسـ ــرشــ مــحــمــد املــ
وسائل اإلعام، باعتباره أضخم حفات الزفاف التي أقيمت 
ــراء تكلفته الــبــاهــظــة، وحـــضـــور نخبة  فـــي مــصــر مـــؤخـــرًا، جــ
كبيرة من نجوم املجتمع واملشاهير. وأقيم حفل الزفاف في 
التجمع  في  هايتس«  »القطامية  بكومباوند  املرشدي  قصر 
الخامس، بتكلفة تبلغ ثاثة مايني دوالر تحت إشراف شركة 
وأحياه  التجهيزات،  مجال  في  عامليًا  املعروفة  إيفنت«  »بــاز 
املطربون عمرو دياب، وراغب عامة، ونانسي عجرم، وتامر 

حسني، وحمو بيكا.
ويـــأتـــي الــقــبــض عــلــى عــبــد الــــوهــــاب ضــمــن حــمــلــة أطــلــقــتــهــا 
األجهزة األمنية ملاحقة رجال أعمال مصريني، خال الفترة 
األخــيــرة، إذ تــم فــي نهاية يــونــيــو/حــزيــران املــاضــي، القبض 
العديد من املشروعات  على رجــل األعمال حسن راتــب، مالك 
القناة، تنفيذًا لقرار  املهمة في محافظة شمال سيناء ومــدن 
للتنقيب  عصابة  بتمويل  التهامه  بضبطه،  العامة  النيابة 
عن اآلثــار في منطقة مصر القديمة بالقاهرة، يقودها نائب 
»نائب  بـ إعاميًا  واملــعــروف  عــاء حسانني،  السابق،  البرملان 

الجن والعفاريت«. وفي الوقت الذي تشن فيه األجهزة األمنية 
حملة على رجال أعمال بتهم فساد أو شيكات بدون رصيد 
وغيرها، دأب نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي على جانب 
آخر على اعتقال العديد من رجال األعمال البارزين، بغرض 
ابتزازهم ماليًا، على غــرار مالك شركة »جهينة« للصناعات 
ــبـــان، صــفــوان ثــابــت، ونــجــلــه سيف  الــغــذائــيــة ومــنــتــجــات األلـ
ثابت، وصاحب محات »التوحيد والنور« األكثر شهرة في 

تجارة التجزئة، سيد السويركي. 
وكــانــت شــركــة جهينة قــالــت فــي بــيــان وجــهــتــه للبورصة 
فــي شــهــر فــبــرايــر/ شــبــاط املـــاضـــي، إن مــؤســســهــا صــفــوان 
ثابت، رئيس مجلس اإلدارة السابق، »محبوس احتياطيًا 
ألسباب شخصية، ال دخل للشركة بها«، علمًا بأن محكمة 
الجنايات قررت آنذاك حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيق. 
كما حققت نيابة أمن الدولة العليا مع نجله سيف الدين 

ثابت وقررت حبسه.
ولــكــن يــقــوم الــنــظــام فــي بــعــض الـــحـــاالت بـــاإلفـــراج عــن رجــال 
أعـــمـــال بــعــد ســـدادهـــم مــبــالــغ مــعــيــنــة، مــثــلــمــا حـــدث مـــع رجــل 

األعمال صاح دياب في شهر أكتوبر/تشرين األول 2020.

بيروت ـ العربي الجديد

تــبــدو أســـعـــار املـــحـــروقـــات الــصــاعــدة صــاروخــيــا في 
سباق مع طوابير السيارات املتطاولة يوما بعد آخر 
لساعات  األمــّريــن  أصحابها  يكابد  حيث  لبنان،  فــي 
طويلة تحت الشمس الحارقة للحصول على صفيحة 
الـــهـــم تعبئة  ــات  ــك، فــيــمــا بــ ــ ــل مـــن ذلـ ــتـــرا( أو أقــ لـ  20(

الخزانات بغض النظر عن األسعار املشتعلة.
ــــوزارة الــطــاقــة  حــاجــة الـــنـــاس شــكــلــت دافـــعـــا مــغــريــا لــ
واملــيــاه كــي تــقــرر بالتفاهم مــع املــســتــورديــن، زيـــادات 
العاملية،  الــنــفــط  ارتــفــاع أســعــار  متعاقبة عــلــى ضـــوء 

وأحـــدث قــراراتــهــا أمــس األربــعــاء، رفــع سعر صفيحة 
البنزين 95 أوكتان 1500 ليرة، و98 أوكتان 1600 ليرة، 
واملــازوت 1100 ليرة، إضافة إلى زيــادة سعر قــارورة 
الغاز )10 كيلوغرامات( 4300 ليرة لتصبح األسعار 
لــيــرة، 98  على هــذا النحو: بنزين 95 أوكــتــان 71600 

أوكتان 73800، املازوت 55500، والغاز 45900.
ووفق بيانات غير رسمية فقد ارتفعت أسعار الوقود 
املعلنة  إلى 20.4%، مقارنة باألسعار  بنسب وصلت 
األسبوع املاضي، حيث زاد سعر البنزين 95 أوكتان 
 ،%17.3 أوكتان   98 والبنزين   ،%17.2 شعبية  األكثر 
واملــازوت 20.4%، فيما ُيعزى سبب شح الوقود إلى 

عـــدم وفــــرة الــنــقــد األجــنــبــي الــــازم الســتــيــراد كميات 
أسعار  انهيار  وســط  املحلية،  الــســوق  لحاجة  كافية 
الصرف ملتوسط 17.5 ألف ليرة لكل دوالر في السوق 
للسعر  لـــيـــرات   1507.5 مــتــوســط  مــقــابــل  ــوداء،  ــ ــسـ ــ الـ

الرسمي الثابت منذ العام 1997.
وعــقــد »تــجــّمــع أصــحــاب مــحــطــات الـــوقـــود« مؤتمرا 
ــادي الــصــحــافــة« األربــــعــــاء، عــرض  ــ صــحــافــيــا فـــي »نـ
املشاركون في خاله ما سموه »الواقع الصعب الذي 
الــقــطــاع«،  الــتــي يــواجــهــهــا  يعيشونه والــصــعــوبــات 
ــاد مــشــرفــيــة،  ــ ــار املـــتـــحـــدث بـــاســـمـــهـــم، رشــ ــ حـــيـــث أشــ
قائا: »بــدأت معاناتنا منذ ما يزيد عن السنة، مع 

بـــدايـــة فــــرض الـــشـــركـــات املـــســـتـــوردة عــلــى املــحــطــات 
دفع فواتيرها بالدوالر الذي لم يكن متوافرا إال في 
ال  التي  املتبدلة  الصرف  الــســوداء وبأسعار  السوق 
تخفى على أحد، فما كان منا إال التواصل لتوحيد 
أمــام  بتحركات  وقيامنا  موقفنا  وتوضيح  كلمتنا 

شركات التسليم وغيرها«.
وطـــلـــب الــتــجــمــع مـــن الـــدولـــة »إقــــــرار آلـــيـــة تــعــمــل بها 
الــشــركــات ويــتــم على أســاســهــا تــوزيــع كميات عادلة 
ومتساوية من املحروقات يوميا وبني املناطق كلها 
وعلى أكبر عدد ممكن من املحطات، ما من شأنه أن 

يقلل من االزدحام«.

لبنان: زيادة ألسعار الوقود تجاوزت 20% خالل أسبوع

تهاوي 
الطلب على 

السفر جوًا
ــدولــــي  قــــــال االتـــــحـــــاد الــ
ــا(  ــاتـ لــلــنــقــل الـــجـــوي )إيـ
الــــركــــاب عــلــى  إن طـــلـــب 
زال  مـــــــا  ــر جـــــــــوًا  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ الـ
يعتريه الضعف مقارنة 
مـــع مــســتــويــات مـــا قبل 
تكشف  فيما  الجائحة، 
الــطــلــب ظل  أن  األرقـــــــام 
منخفضًا 63 باملائة في 
أيــار 2021  شهر مايو/ 
مقارنة مع الشهر نفسه 
ــــني. وأضــــــاف  ــامـ ــ قـــبـــل عـ
الـــدولـــي للنقل  االتـــحـــاد 
الــــســــفــــر  أن  الـــــــــجـــــــــوي 
الـــــدولـــــي مـــتـــأثـــر بــفــعــل 
الــقــيــود املــفــروضــة على 
نـــحـــو أكـــثـــر بــكــثــيــر مــن 
ــــواق  ــــل األسـ الــســفــر داخـ
ــثـــل الــصــني  ــة، مـ ــيـ ــلـ املـــحـ
وروســــيــــا. ودعـــــا ويــلــي 
ــام  ــعــ ــر الــ ــ ــديــ ــ والـــــــــــش، املــ
لــــاتــــحــــاد، الـــحـــكـــومـــات 
إلــــــــى الـــتـــنـــســـيـــق فــيــمــا 
بينها على نحو أفضل 
ملــســانــدة تــعــافــي قــطــاع 
الطيران. وقال والش في 
إيـــجـــاز صــحــافــي أمــس 
»نـــرى تباينًا  األربـــعـــاء: 
ــًا فــــي مــتــطــلــبــات  ــعــ واســ
أمور مثل االختبار.. من 
الــواضــح أن هــذا يسبب 
ارتباكًا كبيرًا في أذهان 

املستهلكني«.

مكتب  فتح  يعتزم  الجوي  للنقل  الدولي  االتحاد 
بالسعودية

الدولي  االتحاد  إن  األربعاء،  أمس  السعودية،  قالت 
مقر  فتح  على  وافق  قد  كان  )إياتا(  الجوي  للنقل 
إقليمي في الرياض، لكن االتحاد نفى أنه سيكون مركزًا 
إقليميًا، وذلك في أحدث مؤشر على الحساسيات في 
كانت  األجنبية.  األنشطة  تمثيل  وضع  حيال  المملكة 
الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت أول من أمس 
»مكتبه  لفتح  إياتا  مع  مقر«  »اتفاقية  وقعت  أنها 

اإلقليمي في المملكة«. 
العالم،  أنحاء  في  طيران  شركة   290 حوالي  إياتا  يمثل 
ولديه مقر إقليمي حاليًا في العاصمة األردنية عّمان. 

وقال إياتا إنه وافق على إنشاء مكتب في السعودية 
لكن ليس مقرًا إقليميًا.

من  لمساعدة  سعيها  بعد  ترتفع  ُعمان  سندات 
الصندوق

أمس  الُعمانية،  الحكومية  السندات  ارتفعت 
من  طلبت  الخليجية  الدولة  أن  عن  أنباء  بعد   األربعاء، 
لمساعدتها  فنية  مساعدة  الدولي  النقد  صندوق 
وتعزيز  األجل  متوسطة  دين  استراتيجية  تطوير  على 

هيكلها المالي.
وأظهرت بيانات تريدويب التابعة لـ»رفينيتيف« أن سندات 
ُعمان المستحقة في 2051 ارتفعت بنحو سنت للدوالر 

إلى 101.73 والسندات المستحقة في 2048 زادت 0.85 
سنت ليجرى تداولها عند 99.6 سنتًا للدوالر.

بنك دخان القطري يجمع 500 مليون دوالر
أفادت وثيقة بأن بنك دخان القطري باع أمس صكوكًا 
لدعم رأس المال اإلضافي من المستوى األول عند 3.95 
بالمائة، بعد أن تلقى طلبات تزيد عن 2.25 مليار دوالر. 
أولي  استرشادي  الدائمة من سعر  الصكوك  وُخفضت 
المستوى  من  اإلضافية  الصكوك  بالمائة.   4.375 عند 
للبنوك  يمكن  التي  خطورة  األكثر  الدين  أداة  األول، 
لكن  بطبيعتها،  دائمة  لتكون  مصممة  طرحها، 

يمكن للمصدرين استدعاؤها بعد وقت معين. 

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

من االحتماالت التي يجب عدم 
إغفالها عند بحث مسألة أسباب 

تهاوي سعر الليرة التركية هو 
أن التراجع قد يكون » مهندسًا 

ومدارًا«، أو على األقل على 
هوى صانع القرار، رغم التكلفة 
السياسية واالقتصادية الباهظة 

للتراجع من تضخم األسعار 
وتآكل املدخرات واهتزاز ثقة 

املستثمرين. ولذا غضت الحكومة 
التركية الطرف ولو مؤقتًا عن 
التراجع املستمر لليرة خالل 

الفترة األخيرة، وهو تحول جذري 
إن تحقق وأستمر، فقبل سنوات 

كانت الحكومة تمأل الدنيا صراخا 
باستهداف عملتها ومحاولة 

إضعافها واملضاربة عليها من 
قبل قوى إقليمية ومصارف غربية 

تناصب الدولة العداء.
لكن في الفترة املاضية تعاملت 

تركيا بواقعية مع األزمة، بل 
ودفعت بسياسات محددة في 

اتجاه تراجع الليرة وإضعافها عبر 
الحديث املتواصل عن ضرورة 

خفض سعر الفائدة رغم الضغوط 
التي تتعرض لها العملة، وعزل 

أردوغان ثالثة من محافظي البنك 
املركزي خالل فترة ال تتجاوز 

العامني، ومحاولة الرئاسة التركية 
التدخل في إدارة السياسة النقدية، 

وعزل وزير املالية، براءت ألبيرق، 
ورئيس الصندوق السيادي. 

باتت الحكومة التركية تتعامل 
ببرودة أعصاب مع قضية تراجع 

الليرة، وتوقفت عن استخدام 
كلمات منها أن الليرة خط أحمر، أو 

مهاجمة بنوك االستثمار العاملية 
التي تترصد عملتها، وباتت تركز 
على كيفية االستفادة من التراجع 

وتحويله إلى أمر في صالح 
االقتصاد، وذلك بعد أن اقتنعت أن 

ضعف عمالتها وقت 
ُ
الدول قد ت

األزمات بدال من أن تقويها، وأن 
التراجع في صالح االقتصادات 
بشرط االستفادة منه وإدارته 

باحترافية، ألن تراجع العملة يلعب 
دورا مهما في زيادة إيرادات الدول 

من النقد األجنبي خاصة من 
أنشطة رئيسية مثل الصادرات 

والسياحة واالستثمارات، ولنا في 
التجربة الصينية عبرة إذ دخلت 

في سنوات سابقة في حرب 
عمالت مع الواليات املتحدة مع 

إصرارها على إضعاف عملتها، 
اليوان، لزيادة صادراتها.

تركيا استغلت أزمة العملة املحلية 
وإغالق الدول حدودها وأسواقها 

واقتصاداتها بسبب تفشي 
كورونا في تحويل منتجاتها 

الى سلع جذابة ورخيصة تغزو 
األسواق العاملية، كما نجحت في 
زيادة إنتاج قاعدتها الصناعية 

لتلبية الطلب املتزايد على السلع في 
األسواق العاملية، واستغالل لحظات 

توقف حركة الطيران والشاحنات 
بسبب القيود التي فرضتها الدول 

بسبب الجائحة، وكانت النتيجة 
حدوث قفزة في قيمة صادرات 

تركيا في النصف األول من 2021 
حيث تجاوزت 105 مليارات 

دوالر وتخطط للوصول بالرقم 
إلى 200 مليار دوالر بنهاية العام. 
وهذا الرقم املحقق هو أعلى أرقام 

الصادرات في تاريخ تركيا.

هل تركيا 
سعيدة بتهاوي 

عملتها؟

Thursday 8 July 2021
الخميس 8 يوليو/ تموز 2021 م  28  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2502  السنة السابعة

)فرانس برس(
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اقتصاد

الجزائر ـ حمزة كحال

دفــــع الــعــجــز غــيــر املـــســـبـــوق الـــذي 
بالبنك  الــجــزائــر،  مــوازنــة  تعيشه 
ــل إلنــــقــــاذ  ــ ــــدخـ ــتـ ــ املـــــــركـــــــزي إلــــــــى الـ
الحكومة وإخراجها من النفق املظلم، وبعث 
وتمويل  الكبرى،  الحكومية  املشاريع  بعض 
فـــاتـــورة الـــدعـــم، فــي ظــل شــح املـــــوارد وتبخر 
احــتــيــاطــي الــصــرف بصفة مــتــســارعــة بسبب 
تــهــاوي عــائــدات النفط. ووضــع بنك الجزائر 
)الـــبـــنـــك املــــركــــزي( بــرنــامــجــا خـــاصـــا إلعــــادة 
ابــتــداء مــن يوليو/ تموز  التمويل، ملــدة سنة 
مليار   2100 قـــدره  تــمــويــلــي  الــحــالــي، بسقف 
لــبــرنــامــج  كــدعــم  دوالر(  مــلــيــار   15.7( ديـــنـــار 
إنـــعـــاش االقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي. وحـــســـب نــظــام 
ــريـــدة  ــر فــــي الـــجـ ــر نـــشـ ــزائــ ــجــ ــد لـــبـــنـــك الــ جــــديــ
الرسمية، فإن عمليات إعادة التمويل تتعلق 
»األذونات التي تصدرها الخزينة العمومية  بـ

في إطار إعادة شراء القروض املجمعة«.
ــدة تـــحـــت قـــيـــادة  ــديـ ــجـ ــه الـــحـــكـــومـــة الـ ــواجــ وتــ
وزير املالية األسبق، أيمن بن عبد الرحمان، 
صــعــوبــة فــي إيــجــاد املـــــوارد املــالــيــة لتمويل 
تجد  إذ   ،2021 لــســنــة  الــتــكــمــيــلــيــة  املــــوازنــــة 
ــام تـــحـــدي الــحــســابــات  ــ الــحــكــومــة نــفــســهــا أمـ
إعــداد  على  بظالها  تلقي  الــتــي  السياسية، 
ــتــــحــــان صـــعـــب، حــيــث  ــانــــون املـــالـــيـــة، واالمــ قــ
ضــــرورة اإلبــقــاء عــلــى مــيــزانــيــة الــدعــم لــشــراء 
مقابل صعوبة جمع  في  االجتماعي،  السلم 

األموال، في ظل شح املوارد املالية.
ــبــــني الـــخـــبـــيـــر املـــــالـــــي، نـــبـــيـــل جـــمـــعـــة، أن  ويــ
ــادة الــتــمــويــل الـــذي  ــ »الــبــرنــامــج الـــخـــاص إلعـ
وضـــعـــه املــــركــــزي الــــجــــزائــــري، يــعــتــمــد عــلــى 
الـــســـنـــدات، وهــــو يــخــتــلــف مـــن حــيــث الــشــكــل 
فهذه  الــنــقــود،  عــن طباعة  التمويل  وطــريــقــة 
األوراق املالية تعتبر دينا للبنوك، البرنامج 
الــذي يمنحه  يمتد على مــدار سنة واملــقــابــل 

ــركـــزي لــلــحــكــومــة هـــو غــطــاء نــقــدي عــبــارة  املـ
عـــن أذونـــــــات الـــخـــزيـــنـــة، مـــن الـــجـــانـــب املــالــي 
واالقتصادي هذا النمط من التمويل هو أقل 
ضررا من األنماط املعتمدة سابقا، على غرار 
طباعة النقود مثا، أو التفكير في االستدانة 
ــالــــي فــي  ــيــــة«. وأضـــــــاف الـــخـــبـــيـــر املــ الــــخــــارجــ
كيف  »املــهــم  أن  الجديد«  »العربي  لـ تصريح 
االقتصاد كما  لتمويل  األمـــوال؟ هل  ستنفق 
أم سيوجه  الرسمية  الجريدة  في  هو ظاهر 
لــتــغــطــيــة عــجــز املــــوازنــــة فـــي مـــجـــال اإلنـــفـــاق 
الــعــام عــلــى الــدعــم واملــشــاريــع الــحــكــومــة غير 
تأثير  هو  ما  هو  أيضا  واملهم  االقتصادية؟ 
الدينار؟  الوطنية  العملة  على  العملية  هــذه 
جديد  بتعويم  التمويل  عملية  تبع 

ُ
ست هــل 

للعملة؟ األكــيــد نعم لكن بــأي قــدر وبــأي أثر 
املوازنة  اإلنــفــاق في  التضخم«. وارتــفــع  على 
الجزائرية هذا العام، ما رفع حجمها إلى 64 
مليار دوالر، وضّيق الخيارات أمام الحكومة 
ورئــيــســهــا إليـــجـــاد املـــــــوارد املـــالـــيـــة الــكــافــيــة 
لتمويل املوازنة الثانية للسنة الحالية، وسد 
ثــغــرة الــعــجــز، فــي وقـــت تعيش فــيــه الــجــزائــر 

»عجزًا مركبًا« على مختلف األصعدة.
وحسب أرقام الحكومة الجزائرية، في موازنة 
2021 الثانية، فإن عجز املوازنة املتوقع يقدر 

بــنــحــو 3310 مـــلـــيـــارات ديـــنـــار أو مـــا يــعــادل 
مــســتــوى  يـــفـــوق  وهــــو  دوالر،  مــلــيــار   24.82
إيرادات النفط، فيما قدرت الحكومة السابقة 
عجز الخزينة العمومية بحوالي 4140 مليار 
دينار أو ما يعادل 31.04 مليار دوالر، وتقدر 
حــاجــيــات الــتــمــويــل إجـــمـــاال بــحــوالــي 3954 
مليار دينار أو ما يعادل 29.64 مليار دوالر.

ويــشـــــكــل الــعــجــز فــي املــيــزانــيــة أحـــد املــحــددات 
ــرات  ــتـــي تـــتـــم مـــــــراعـــاتـــهـــا فــــي مـــؤشـ الـــهـــامـــة الـ
ــة، خـــاصـــة فــــي ظل  ــامـ ــعـ ــات املـــالـــيـــة الـ ــوازنــ ــتــ الــ
ــفــــاق الـــذي  تـــــقـــــلــبــات اإليـــــــــرادات وارتـــــــفـــاع اإلنــ
أو  ديــنــار  مليار   8642 عند  الحكومة  تتوقعه 
الخبير  ما يعادل 64.78 مليار دوالر. ويدعو 
االقتصادي واملستشار لدى رئيس الحكومة، 
الــرحــمــان مــبــتــول، »الــســلــطــات العمومية  عبد 
في  العجز  أشــكــال  وإدارة  التعامل  لفك شفرة 
املــــوازنــــة وبـــحـــث كــيــفــيــة تــغــطــيــة هــــذا الــعــجــز، 
املــتــوقــعــة للحاجة  القيمة  عـــــن تــحــديــد  فــضــا 
إلى التمويل«. ويضيف مبتول، في حديث مع 
والحاجة  العجز  »قيمة  أن  الجديد«،  »العربي 
ــذا نــــرى ضــــرورة  إلــــى الــتــمــويــل بـــاملـــلـــيـــارات، لــ
ــطــمــئــن الــســلــطــات الــعــمــومــيــة املــواطــنــني 

ُ
أن ت

واملتابعني حول كيفية تغطية القيمة ألنه ليس 
مبلغا صــغــيــرا ويــحــتــاج إلـــى مـــــورد واضـــح«. 
ويشرح أنه بالنسبة للبدائل فإن العودة إلى 
الــتــمــويــل غــيــر الــتــقــلــيــدي أي طــبــاعــة الــنــقــود، 
متاحة ألن الرخصة القانونية ال تزال قائمة 
إلى غاية 2022 »وسبق أن نبهنا إلى ضرورة 
الــرخــصــة، كبديل عن  الــبــرملــان بتعديل  قــيــام 
االســتــدانــة الــداخــلــيــة الــتــي تــم تجريبها ولــم 
تؤد إلى نتائج على غرار القرض السندي ألن 

األمر يتعلق بالحاجة إلى موارد عـاجلة«.
ويــلــفــت مــبــتــول إلـــى أن خــيــار التقشف وشــد 
الــــحــــزام مــســتــبــعــد فــــي ظــــل ضـــغـــط الــجــبــهــة 
االجــتــمــاعــيــة وتـــبـــعـــات األوضـــــــاع املــتــصـــــلـــــة 
بميـزانـيـة  املــســاس  يمكن  ال  »إذ  بالجائحة، 
لذا  األجـــور،  كتلة  فــي  تتمثل  الـتـي  الـتسيير 
وجـــب تــوضــيــح األمـــــــور حـــــول آلــيــات تغطية 
العجز وكــمــا رأيــنــا فــي الــســابــق فـــــإن تجربـة 
تجنيد  صــعــوبــة  تـعـكس  الــســنــدي  الـــــقـــــرض 
موارد داخلية«. وتتزايد املخاوف في الجزائر 
من التآكل السريع الحتياطي النقد األجنبي 
واتساع العجز في بلد يعتمد نمطًا تقشفيًا 
ــوات، فـــآخـــر األرقـــــــام الــحــكــومــيــة  ــنــ مــنــذ 5 ســ
ــهـــاوي  ــذا الــــعــــام كـــشـــفـــت عــــن تـ ــ ــة هــ ــيـ ــمـ الـــرسـ
االحتياطي إلى 47 مليار دوالر، مقابل 72.6 
إبــريــل/ نيسان 2019.  مليار دوالر في شهر 
وتتوقع الحكومة أن يستمر تبخر احتياطي 

الصرف األجنبي خال الفترة املقبلة.

الرباط ـ مصطفى قماس

ألحق انهيار أسعار البطيخ ضررا كبيرا بصغار املزارعني، 
كــانــت هــدفــا لها وبــاإلنــتــاج  الــتــي  تــأثــروا بالشائعات  حيث 
الكبير الذي يعرض في وقت واحد في السوق. وهوت أسعار 
البطيخ إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من شهر، حيث 
وصلت إلى ما دون 15 سنتا للكيلوغرام، علما أن ذلك السعر 
كان يتراوح في هذه الفترة من األعوام السابقة بني 25 و30 
والصيد  الــفــاحــة  وزارة  واضــطــرت  األســــواق.  سنتا، حسب 
البطيخ األحمر  الدفاع عن سمعة  البحري للتدخل من أجل 
الــذي هــوت أســعــاره إلــى مستويات غير مسبوقة، ما يلحق 

أضرارا كبيرة باملنتجني، خاصة الصغار منهم.
ولم تكن الشائعات بريئة مما وصل إليه حال البطيخ األحمر 
في السوق، فقد انتشرت عبر وسائط التواصل االجتماعي، 
للبطيخ  تناولهم  إثــر  األشــخــاص  تفيد بمرض بعض  أنباء 
الرحماني،  الله  التاجر عبد  السياق، يرى  األحمر. وفي هذا 
»العربي الجديد« أن تراجع األسعار في الفترة  في حديثه لـ
األخيرة، مرده في جزء منه إلى كثرة العرض حيث إن جميع 
املناطق التي تعرف بزراعة هذه الفاكهة، تطرح إنتاجها في 
أنــه بعدما كــان يقتصر  إلــى  الفترة. ويذهب الرحماني  هــذه 
إنتاج البطيخ األحمر على منطقة دكالة، انتقل إلى مناطق 
أخــرى مثل زاكــورة في جنوب اململكة وحتى إلى الشرق، ما 

يفسر زيادة العرض بشكل كبير.
الفاكهة  تــلــك  مــن  اإلنــتــاج  أن  إلـــى  الــتــقــديــرات  وبينما تشير 
يتجاوز مليون طن في هذا العام، يؤكد الرحماني أن طرح 
مثل هذا اإلنتاج في مدة وجيزة ال بد أن يفضي إلى تراجع 

حاد في األسعار.
وإذا كان قانون العرض والطلب حاسما في تحديد األسعار، 
فـــإن ســريــان شــائــعــات حـــول تــلــوث البطيخ األحــمــر استنفر 
الصحية  للسامة  الوطني  واملكتب  والصيد  الفاحة  وزارة 
لــلــمــنــتــجــات الـــغـــذائـــيـــة. ومــــن جـــانـــبـــه، يـــذهـــب نـــائـــب رئــيــس 

الريفية، التي تضم  الكونفدرالية املغربية للزراعة والتنمية 
الــزراعــي، رشيد  القطاع  العاملة في  الفيدراليات  العديد من 
بنعلي، إلى أن الشائعات التي طاولت البطيخ األحمر أفضت 

إلي تراجع الطلب ما ساهم في انهيار األسعار.
وأضاف نائب رئيس الكونفدرالية املغربية للزراعة والتنمية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن ذلــــك أضــر  الــريــفــيــة، فـــي تــصــريــح لــــ
باملزارعني الصغار الذين يزرعون تلك الفاكهة في مساحات 
صــغــيــرة ال تــتــعــدى فــي أقــصــى الــحــاالت الــهــكــتــار والــنــصــف، 
مشيرا إلى أن زراعة البطيخ ال تشكل نشاطا جاذبا للمزارعني 
الكبار. وقد أكد املكتب الوطني للسامة الصحية للمنتجات 
الغذائية )حكومي(، أن البطيخ ال تشوبه شائبة، مشددا على 
أن التحاليل املخبرية تفيد بعدم احتوائه تلك الفاكهة على 
مــضــرة بصحة  ثقيلة  مــعــادن  أو  بكتيريا  أو  مــبــيــدات  بقايا 
الـــبـــذور املــســتــوردة الــتــي يستعملها  املــســتــهــلــكــني. وأكــــد أن 
ذلــك محظور في  أن  املــزارعــون غير معدلة جينيا، موضحًا 
اململكة بالنسبة لجميع الزراعات، حيث يخضع ذلك ملراقبة 

من قبل املكتب الذي يعود له ذلك.
وسارت وزارة الفاحة على نفس نهج املكتب في الدفاع عن 
املــغــرب منه  أنــهــا أوردت أن صــــادرات  البطيخ األحــمــر، غير 
وصلت إلــى 218 ألــف طــن فــي املــوســم الــحــالــي، وهــي الكمية 

ذاتها التي بيعت خارج اململكة في املوسم املاضي.
وذهبت الوزارة إلى أن تلك الصادرات وجهت، بشكل خاص، 
إلى االتحاد األوروبي، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل، على مدى 
قبل  مــن  بها  املعمول  للمعايير  أي مخالفات  أعـــوام،  خمسة 

أجهزة املراقبة األوروبية.
املغرب،  فــي  للماء  كبيرا  مستهلكا  األحــمــر  البطيخ  ويعتبر 
حيث إن دراسة أنجزت من قبل الحوض املائي بسوس ماسة 
أبــرزت أن سقي 200 هكتار من البطيخ تستدعي 10 مايني 
تتيح سقي 1000 هكتار  املــيــاه، وهــي كمية  مــن  متر مكعب 
إلــى خطورة  إلــى التنبيه  من نخيل التمر، ما يدفع مراقبني 

اإلمعان في استغال املياه لزراعة البطيخ في مناطق جافة.

االستدانة الداخلية مالذ 
للخروج من النفق المظلم

طرح كميات كبيرة من البطيخ ساهم في خفض األسعار )Getty(الحكومة الجديدة تتخوف من المساس بالدعم )رياض كرامدي/فرانس برس(

حرب الشائعات تهوي بأسعار البطيخ

تواجه الحكومة 
الجديدة تحت قيادة وزير 

المالية األسبق، أيمن بن 
عبد الرحمان، صعوبة 

في إيجاد الموارد المالية 
لتمويل الموازنة التكميلية 

لسنة 2021

ارتفاع احتياطيات قطر 
األجنبية

أظهرت بيانات رسمية، أمس األربعاء، 
ارتفاع االحتياطيات الدولية والسيولة 

بالعمالت األجنبية ملصرف قطر املركزي، 
في يونيو/حزيران املاضي، بنسبة 1.05 

باملائة، على أساس سنوي، في ارتفاع 
للشهر الـ40. وأوضحت بيانات مصرف 

قطر املنشورة على موقعه اإللكتروني، أن 
االحتياطيات األجنبية ارتفعت إلى 205.40 

مليارات ريال )56.5 مليار دوالر( في 
الشهر املاضي. وكانت االحتياطيات بلغت 
203.27 مليارات ريال )55.9 مليار دوالر( 
في الشهر املماثل من 2020. وعلى أساس 
شهري، ارتفع االحتياطي األجنبي بنسبة 

0.07 باملائة، مقارنة بـ205.26 مليارات 
ريال )56.45 مليار دوالر( في مايو/أيار 

املاضي. وتواصل احتياطيات قطر األجنبية 
االرتفاع شهريا منذ أن بدأت النمو في 

مارس/آذار 2018، كما تستقر عند أعلى 
مستوى لها خالل خمس سنوات ونصف 

منذ أغسطس/آب 2015. وتشهد قطر 
ضغوطات بسبب تداعيات تفشي فيروس 
كورونا، وارتفاع تكلفة مشروعات تنظيم 
كأس العالم في 2022، إال أنها في املقابل 

أظهرت صمودا ماليًا.

السعودية تمنع دخول 
خضر وفواكه أردنية

أعادت السلطات السعودية عشرات البرادات 
األردنية املحملة بالخضر والفواكه، خالل 

األيام املاضية، بدعوى أن الشحنات تخالف 
املواصفات الفنية، وفق تصريحات صادرة 

عن نقيب تجارة الخضر والفواكه في 
األردن، سعدي أبو حماد. وأعلنت وزارة 
الزراعة األردنية، في بيان أمس األربعاء، 
تشكيل لجنة فنية للبحث عن األسباب 

املعطلة لتصدير بعض اإلرساليات 
الزراعية عبر معبر حديثة مع الجانب 

السعودي. وأوضح البيان أن اللجنة تضم 
موظفني من مركز الوزارة واملركز الزراعي 

الحدودي )العمري( والجمارك ونقابة تجار 
ومصدري الخضر والفواكه في مركز 

جمرك حديثة، ملتابعة اإلجراءات مع سلطات 
الحجر الزراعي السعودي. وأشارت إلى أن 

 في بعض 
ً
األسبوع املاضي شهد تعطال

اإلرساليات الزراعية الصادرة من األردن 
إلى السعودية، بعد تعديل بعض اإلجراءات 
لدى الجانب السعودي التي ال تخص جودة 

وسالمة املحاصيل واملنتجات، بل تخص 
شكل وبطاقة التعريف للمنتجات.

كوريا الجنوبية ترفع ميزانية 
المساعدات اإلنمائية

قالت الحكومة الكورية الجنوبية، أمس 
األربعاء، إن كوريا الجنوبية خصصت 4.17 
تريليونات وون )3.7 مليارات دوالر( مليزانية 

املساعدة اإلنمائية الرسمية لعام 2022، 
بزيادة قدرها 12.3% عن العام املاضي. 

وتمت املوافقة على ميزانية املساعدة 
اإلنمائية الرسمية لعام 2022 في اجتماع 

للجنة املساعدة اإلنمائية الدولية التابعة 
للحكومة عقد برئاسة رئيس الوزراء »كيم 
بو-كيوم«. ويمثل حجم ميزانية املساعدة 

اإلنمائية الرسمية للعام املقبل زيادات 
كبيرة في األموال املخصصة للمساعدة 
في املجاالت املرتبطة بالوباء واملساعدات 

اإلنسانية. وزادت األموال املخصصة 
للتعاون في مجال الصحة العامة بنسبة 

36.5% لتصل إلى 458.4 مليار وون وسط 
جائحة كوفيد-19. 

رقم قياسي لتسجيل 
المركبات اآللية في الصين

قالت وزارة األمن العام في الصني، إن البالد 
سجلت رقما قياسيا بلغ 18.71 مليون 

مركبة آلية مسجلة حديثا في النصف األول 
من عام 2021. وحتى نهاية يونيو/ حزيران 
2021، كانت لدى الصني 384 مليون مركبة 

آلية في اإلجمالي، بما في ذلك 292 مليون 
سيارة، وفقا للبيانات الصادرة عن الوزارة. 

وقالت الوزارة إن عدد سائقي املركبات اآللية 
حاملي الرخص بلغ 469 مليونا منهم 431 
مليون سائق سيارة. وذكرت الوزارة أنه تم 
تسجيل أكثر من 1.1 مليون سيارة طاقة 
جديدة في النصف األول من عام 2021، 

وهو أيضا رقم قياسي مرتفع لنفس الفترة 
من أي عام. ويمثل الرقم زيادة بنسبة 

200 في املائة عن نفس الفترة من العام 
املاضي ويمثل ما يقرب من ثمانية باملائة 
من إجمالي تسجيالت السيارات. وبنهاية 

يونيو/ حزيران، كانت لدى الصني 6.03 
ماليني سيارة تعمل بالطاقة الجديدة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

64.78
ميزانية  في  العجز  يشكل 
ــام أحــد  ــع ــر هـــذا ال ــجــزائ ال
التي  المهمة  المحددات 
تتم مراعاتها في مؤشرات 
العامة،  المالية  التوازنات 
تـقـلبات  ظل  في  خاصة 
اإلنفاق،  وارتفاع  اإليــرادات 
الحكومة  تتوقعه  الــذي 

عند 64.78 مليار دوالر.

تقارير عربية

المغربالجزائر

غـــــــــــــــادرت الــــســــفــــيــــنــــة الـــبـــنـــمـــيـــة 
احــتــجــازهــا  منطقة  »إيــفــرغــيــفــن« 
ــرات املــــــــرة املـــصـــريـــة  ــيــ ــحــ ــبــ ــ فـــــي ال
نــحــو مــديــنــة اإلســمــاعــيــلــيــة، أمــس 
قناة  ملــغــادرتــهــا  تمهيدا  األربـــعـــاء، 
إلى  رحلتها  واستئناف  السويس 
وأظهر  الهولندية.  روتـــردام  مدينة 
بث مباشر نشرته وسائل إعالم 
السفينة  تــحــرك  لــحــظــة  مــصــريــة، 
املمر  فــي منتصف  واســتــقــرارهــا 
املـــــالحـــــي ومــــغــــادرتــــهــــا شــــمــــاال، 
ــام عــلــى احــتــجــازهــا.  بــعــد 107 أيــ
والــــــثــــــالثــــــاء، أصـــــــــــدرت مــحــكــمــة 
اإلســمــاعــيــلــيــة فـــي مـــصـــر، قــــرارا 
قضائيا برفع الحجز عن سفينة 
إيفرغيفن املحتجزة لدى السلطات 
ــر مــــن ثــالثــة  ــثــ ــذ أكــ ــنـ املــــصــــريــــة مـ
شــهــور. واألحــــد، أعــلــن ممثل عن 
مالك السفينة، التوصل إلى »حل 
قــنــاة السويس  رســمــي« مــع هيئة 
املصرية بشأن أزمة جنوحها قبل 
أشهر، فيما قالت الهيئة إنه سيتم 

إطالق سراح السفينة.

»إيفرغيفن« 
تغادر البحيرات 

المصرية
عّمان ـ زيد الدبيسية

عادت الحكومة األردنية مجددا لطرح قضية 
التهرب الضريبي من خال تعديات منتظرة 
عــلــى قــانــون ضــريــبــة الــدخــل واملــبــيــعــات الــذي 
قــالــت إنـــه يــحــتــوي عــلــى الــعــديــد مــن الــثــغــرات 
ــرادات  ــ لـــزيـــادة اإليـ الــتــي ال بــد مــن معالجتها 
املــتــحــقــقــة مــن بــنــد الــضــرائــب، مــا يــســاهــم في 
الــذي يتجاوز سنويا  تخفيض عجز املوازنة 
الــحــكــومــي  الــتــوجــه  وأثـــــار  مــلــيــار دوالر.   1.5
لتعديل القانون، حالة من القلق لدى املواطنني 
لاعتقاد  االقــتــصــاديــة،  الــقــطــاعــات  ومختلف 
بـــأن ارتــفــاعــا جــديــدا ســيــطــرأ عــلــى الــضــرائــب 
استجابة لضغوطات املالية العامة وتداعيات 

املؤسسات  ملطالب  وتنفيذا  كــورونــا  جائحة 
ــدوق الـــنـــقـــد والـــبـــنـــك  ــ ــنـ ــ الــــدولــــيــــة خــــاصــــة صـ
الدوليني. ووفق محللني، فإن الوعاء الضريبي 
في األردن مرتفع جدا وتصل ضريبة املبيعات 
والــضــريــبــة الــخــاصــة عــلــى بــعــض الــســلــع إلــى 
أكــثــر مــن 60% كــالــســيــارات وبــعــض أصــنــاف 

فيها  بما  السلع  جميع  وتخضع  املحروقات. 
الــغــذائــيــة باستثناء عـــدد مــحــدود جـــدا منها 
على   %16 تبلغ  وبنسبة  املــبــيــعــات  لضريبة 
حجم  يقدر  رسمية،  بيانات  وحسب  األغــلــب. 
الــتــهــرب الــضــريــبــي فــي األردن بــأكــثــر مــن 1.5 
مليار دوالر سنويا. وقال املدير العام لدائرة 
ضريبة الدخل واملبيعات، حسام أبو علي، إن 
الــقــانــون املعمول بــه حاليًا يحوي ثــغــرات قد 
أما  الضرائب،  تستخدم لاحتيال وعــدم دفع 
التهرب  الجديد فسيحد من  القانون  مشروع 
أية  فــرض  الضريبيني وال يتضمن  والتجنب 
ضرائب جديدة أو توسيعًا لقاعدة الضرائب. 
وأضــــاف أن مــشــروع الــقــانــون املــعــدل لقانون 
الــضــريــبــة الــعــامــة عــلــى املــبــيــعــات لسنة 2021 

يــقــف إلـــى جــانــب الــتــجــار املــلــتــزمــني مــن خــال 
واملنطقة  الخدمة  أو  للسلعة  التوريد  مفهوم 
تطبقها  عاملية  ممارسة  وكاهما  الضريبية، 
أكثر من 160 دولــة، ويهدف لتسريع حصول 
مــن أصل  الضريبية  املــســتــردات  الــتــاجــر على 
الضريبة املدفوعة. وقال أبو علي إن كل دينار 
للتاجر سيحصل عليه بعد 3 أشهر بــداًل من 
ــم تــأكــيــدات املــســؤول  ــة عـــوائـــق. ورغــ 9 دون أيـ
األردني بأن مشروع القانون املعدل ال يتضمن 
رفعا للضرائب، إال أن السنوات السابقة التي 
شـــهـــدت تــعــديــات مــتــكــررة لــلــقــانــون خــرجــت 
فـــي كـــل مـــرة بـــزيـــادة الــنــســب الــضــريــبــيــة على 
ــات والـــتـــوســـع بـــعـــدد األفـــــراد  ــدمـ الــســلــع والـــخـ
بنود  وإخــضــاع  الــدخــل  لضريبة  الخاضعني 
اللجنة  املبيعات. وقــال مقرر  جديدة لضريبة 
ــرار  ــنــــواب األردنــــــــي، ضـ املـــالـــيـــة فـــي مــجــلــس الــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن مجلس  الــحــراســيــس، لـــ
ــواب لــــن يـــســـمـــح بـــتـــمـــريـــر أي قــــوانــــني أو  ــ ــنـ ــ الـ
تشريعات تستهدف رفع نسبة الضرائب على 
املــواطــنــني الــذيــن يــعــانــون مــن أوضــــاع مــاديــة 
ــار السلبية  ــ صــعــبــة لــلــغــايــة بــخــاصــة مـــع اآلثــ
الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها وما 
والبطالة  الفقر  لنسب  ارتــفــاع  مــن  عنها  نتج 
وفـــقـــدان عــشــرات اآلالف لــوظــائــفــهــم. وأضـــاف 
أنه سيتم أيضا رفع الضرائب على القطاعات 
االقــتــصــاديــة الــتــي تــعــانــي أيــضــا مـــن تــراجــع 
أن تنظر  الجائحة، واألصـــل  األداء بسبب  فــي 
الــوعــاء  عــبء  تخفيض  إمكانية  فــي  الحكومة 
الــضــريــبــي ولــيــس الــعــمــل عــلــى زيـــادتـــه وذلـــك 
بهدف تحفيز االقتصاد وتخفيف الكلف على 

مختلف األنشطة. 
وقــــــال الـــحـــراســـيـــس: »لـــقـــد ســـبـــق وأن قــامــت 
الـــحـــكـــومـــة بـــتـــعـــديـــل قــــانــــون الـــضـــريـــبـــة عـــدة 
مـــرات وفــي كــل مــرة كــان الــهــدف هــو الــحــد من 
الـــتـــهـــرب الـــضـــريـــبـــي، ولـــكـــن فـــي الـــســـيـــاق يتم 
أدوات  الــضــرائــب«، مــؤكــدا أهمية تفعيل  رفــع 
مــحــاربــة الــتــهــرب الــضــريــبــي. وأشــــار إلـــى أنــه 
ضمن الخطة الحكومية للصيف اآلمن، يؤمل 
التعافي من  األردنــي حالة  أن يبدأ االقتصاد 
بعد شهر سبتمبر/  وتبعاتها  كــورونــا  آثــار 
أيــلــول مــن هـــذا الــعــام وخــاصــة مــع بـــدء تدفق 

تدريجيا  الــحــيــاة  وعـــودة  السياحية  األفــــواج 
إلــى مختلف الــقــطــاعــات. وارتــفــعــت حاصات 
ضريبة الدخل واملبيعات واملساهمة الوطنية 
خـــال الــثــلــث األول مــن الــعــام الــحــالــي بنسبة 
25 باملائة عن نفس الفترة من العام املاضي. 
وحسب البيانات الصادرة عن دائرة الضريبة، 
فقد بلغ مجموع الحاصات خال الثلث األول 
بـ  العام الحالي 1.93 مليار دوالر مقارنة  من 
نفس  خــال  تــم تحصيلها  دوالر  مليار   1.54
الفترة من العام املاضي. من جانبه، قال رئيس 
»العربي  غرفة تجارة األردن، نائل الكباريتي، لـ
الجديد« إن القطاع التجاري يطالب الحكومة 
بـــإعـــادة الــنــظــر فـــي حــجــم الـــوعـــاء الــضــريــبــي 
ــه بــشــكــل حــقــيــقــي وبـــمـــا يــســاهــم في  ــتــ ودراســ
تحريك الــوضــع االقــتــصــادي ويــســاعــد بعض 
القطاعات مثل التجارة على تجاوز الظروف 
العائد  تعظيم  وبالتالي  وتحفيزها  الراهنة 
على االقتصاد بشكل عــام، ذلــك أن االنتعاش 
سيؤدي إلى ارتفاع في حجم الضرائب حتى 

وإن تم تخفيض نسبتها. 
وأضاف أن العديد من القطاعات االقتصادية 
كــالــتــجــارة والــســيــاحــة تـــأثـــرت كــثــيــرا بسبب 
ــتــــاج إلــــــى إجـــــــــراءات  جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا وتــــحــ
ــتـــاج إلـــى  ــا، وتـــحـ ــقــــاذهــ حــكــومــيــة نـــاجـــعـــة إلنــ
ــة عــلــيــهــا وعــلــى  ــفـــروضـ ــرائـــب املـ تــعــلــيــق الـــضـ
األقـــل تخفيضها هــذه الــفــتــرة. وشــكــل ارتــفــاع 
الضرائب واملطالبة بتخفيضها أحد العناوين 
الرئيسية لحراك الشارع األردني الذي شهدته 
وأدى  املاضية  القليلة  السنوات  خــال  الباد 
عــام 2018 عندما  امللقي  إلقالة حكومة هاني 
كــانــت تــنــوي رفـــع نسبة ضــريــبــة الــدخــل على 
ــنــــني. وقـــال  الـــقـــطـــاعـــات االقـــتـــصـــاديـــة واملــــواطــ
»العربي  الخبير االقتصادي، حسام عايش، لـ
الــجــديــد« إن حــجــم الـــوعـــاء الــضــريــبــي إذا تم 
تجميعه، سيكون مرتفعا حيث يدفع املواطن 
بشكل مباشر وغير مباشر ضرائب متعددة 
مثل ضريبة املبيعات على السلع والخدمات 
وضريبة الدخل والرسوم الجمركية وضرائب 
وأضــاف  وغيرها.  الطوابع  وبــدالت  العقارات 
أعــبــاء مالية تفرض  املــواطــن  أنــه يتم تحميل 

عليه في نهاية األمر.

مشاورات السالم تتجاهل األزمات الشارع األردني يتخوف من زيادة الضرائب

المواطنون يعانون من غالء المعيشة )فرانس برس(

صنعاء ـ محمد راجح

تستمر تــحــركــات ومـــشـــاورات إيــقــاف 
الــــحــــرب وإحـــــــال الــــســــام فــــي الــيــمــن 
ويشوبها  ســري  بشكل  تجرى  والتي 
التعقيدات  من  وعديد  الشديد  البطء 
ــفــــات الـــصـــعـــبـــة والــــشــــائــــكــــة، فــي  ــلــ واملــ
ــلـــمـــعـــارك  ــيـــد مــــتــــواصــــل لـ ــل تـــصـــعـ ــ ظــ
الـــدائـــرة، خــصــوصــًا فــي مـــأرب شرقي 
الــيــمــن وتــوســع األزمــــات االقــتــصــاديــة 
يكتوي  الــتــي  واإلنــســانــيــة  واملعيشية 
بنيرانها معظم سكان الباد. وانتقد 
مــراقــبــون الــطــريــقــة الــتــي تــجــرى فيها 
هذه املباحثات املعقدة والتي ال تركز 
عــلــى حـــل أزمـــــات ومــشــاكــل اليمنيني 
تبحث  إذ  واملــعــيــشــيــة،  االقـــتـــصـــاديـــة 
الخاصة  املــطــالــب  تلبية  كبير  بشكل 
الـــدائـــر ومكاسبهم  الـــصـــراع  بـــأطـــراف 
ــة واالقــــتــــصــــاديــــة وفـــــي تـــوزيـــع  ــيـ ــالـ املـ
ــنـــاصـــب فيما  وتـــقـــاســـم الــــثــــروات واملـ
بينهم. ويشير خبراء إلى أن املشاريع 
الصغيرة واألصغر مهملة وهي التي 
يـــجـــب أن تـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى االهـــتـــمـــام 
األكبر من قبل جميع األطــراف ورعاة 
املـــشـــاورات الــدولــيــني، مــن أجـــل وضــع 
ــاد والـــعـــمـــلـــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ حـــــد لــــتــــدهــــور االقـ
وما  مــريــع  بشكل  املتفشية  والــبــطــالــة 
يــنــتــج عــنــهــا مـــن تـــوســـع رقـــعـــة الــفــقــر 
والــجــوع. وقــالــوا إن هــذه املــشــاريــع ال 
تقل أهمية عن إيقاف الحرب التي طال 

أمدها وتوسعت تبعاتها الكارثية.
ر أســـتـــاذ االقــتــصــاد 

ّ
فـــي الــســيــاق، يـــحـــذ

ــد  ــو املــــرصــ ــ ــــضـ ــاء وعـ ــعــ ــنــ بــــجــــامــــعــــة صــ
كليب،  علي سيف  اليمني،  االقتصادي 
مــن فـــوات األوان ملعالجة هــذه األزمـــات 
التي أصبحت  واإلنسانية  االقتصادية 
عبارة عن جحيم يحرق كل يــوم املزيد 
من اليمنيني الذين ال يأبه بهم أحد، في 
ظل خطط غير مجدية في التعامل مع 
هـــذه األزمــــات والــتــي تــركــز عــلــى تقديم 
الفتات مــن املــســاعــدات اإلغــاثــيــة والتي 
تصل  ال  يجعلها  كبير  فــســاد  ينخرها 

إلـــى الــفــئــات الــســكــانــيــة املــســتــحــقــة لها. 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  ويـــقـــول كــلــيــب لـــ
الــيــمــن بــعــد ســت ســنــوات حـــرب يعيش 
فـــي مـــأســـاة حــقــيــقــيــة، وبـــطـــالـــة مــدمــرة 
الدولي  املجتمع  فــوت  إذ  وفقر وجـــوع، 
فرصة حقيقية ملساعدة اليمنيني الذين 
أعـــمـــال، وذلــك  بــا  أصــبــحــت غالبيتهم 
في مؤتمر املانحني األخير والــذي كان 
أن يركز على تخصيص ما نتج  يجب 
عــنــه مــن تــمــويــات فــي بــرامــج تنموية 
هـــــادفـــــه مـــــن خـــــــال دعـــــــم املــــشــــروعــــات 
الصغيرة واألعمال املتوسطة ملا لها من 
مردود واسع وتأثير في امتصاص هذه 
األزمــات املتفجرة. في هذا الخصوص، 
ــيــــة مــــؤســــســــات الـــتـــمـــويـــل  ــمــ ــن أهــ ــمـ ــكـ تـ
األصــغــر فــي الــقــيــام بـــدور حــيــوي بالغ 
األهمية للحد من البطالة وتوفير سبل 
خال  من  الفقر  من  والتخفيف  العيش 
تــقــديــم الــخــدمــات املــالــيــة املــائــمــة التي 
الــقــروض  االدخـــار وتمنح  تشجع على 
ــــل املـــــحـــــدود مــن  ــــدخـ الـــــازمـــــة لـــــــذوي الـ
ملساعدتهم  والنساء  والــرجــال  الشباب 
على إقامة املشاريع الصغيرة وامتاك 
األصول اإلنتاجية املدرة للدخل، حسب 
كــلــيــب. وتــظــهــر تــقــاريــر اقــتــصــاديــة أن 
ــنـــشـــآت الـــصـــغـــيـــرة ســتــمــثــل املـــصـــدر  املـ
الرئيسي في توفير فرص العمل بنسبة 
تــزيــد على 70% خــال الــفــتــرة الــقــادمــة، 

في حال االهتمام بها.
ـــرى الــبــاحــث االقـــتـــصـــادي، مختار  ويـ
الـــكـــلـــي  ــز  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ أن  املـــــــســـــــعـــــــودي، 
تــقــارب  الــهــادفــة لتحقيق  لــلــتــحــركــات 
بني أطــراف الــصــراع في اليمن تبحث 
تـــقـــاســـم املـــــــــوارد بــــني طــــرفــــي الـــحـــرب 
ــبــــوع واالســـــتـــــفـــــادة مــن  ــقــــد املــــطــ ــنــ والــ
عائدات النفط والغاز سواء املستورد 
عبر ميناء الحديدة أو ما يتم تصديره 
مـــن قــبــل الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، والــتــي 
تذهب عائداته إلى جيوب املسؤولني 
فــي الــحــكــومــة واملــتــنــاثــريــن عــلــى عــدة 
عـــواصـــم عــربــيــة. وحــســب املــســعــودي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، فــإن  فــي حــديــثــه لـــ

رواتب املوظفني املدنيني املتوقفة منذ 
بـــأي اهتمام  أربـــع ســنــوات ال تحظى 
في املشاورات بني األطراف املتصارعة 
عــلــى الــرغــم مــن كــونــهــا أحـــد األســبــاب 
ــة  ــ ــي تـــفـــجـــيـــر أكــــبــــر أزمـ ــ ــة فـ ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
إنسانية على مستوى العالم، بحسب 
تــصــنــيــف األمــــم املـــتـــحـــدة، نــاهــيــك عن 
تجاهل مراكز ومنشآت التعليم الفني 

واملهني التي دمرتها الحرب.
ــي الـــيـــمـــن  ــ ــل فــ ــمــ ــعــ ــد ســـــــوق الــ ــهــ ــشــ ويــ
تتطلب  متعددة  واخــتــاالت  تحديات 
شـــراكـــة فــاعــلــة بـــني الــقــطــاعــني الــعــام 
والـــخـــاص لــلــتــغــلــب عــلــيــهــا، حــيــث أن 
هناك مشاكل مرتبطة في عدم مائمة 
ــات الـــتـــعـــلـــيـــم لـــاحـــتـــيـــاجـــات  مــــخــــرجــ
االقــتــصــاديــة واالســتــثــمــاريــة. وتــؤكــد 
املتبقية  املحدودة  األعمال  مؤسسات 
أنــهــا تــواجــه صعوبة فــي إيــجــاد عدد 
ــوادر املــــؤهــــلــــة لــتــلــبــيــة  ــ ــكــ ــ ــ ــاف مــــن ال ــ كــ
الجهود  إطــار  في  عملها،  احتياجات 

الرامية المتصاص البطالة.
ــام  ــ ــعـ ــ ــــو االتــــــــحــــــــاد الـ ــــضـ ويـــــتـــــطـــــرق عـ
لـــلـــغـــرف الـــتـــجـــاريـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة فــي 
ــى، إلــــــى الـــقـــطـــاع  ــيـــسـ ــلـــي عـ ــيــــمــــن، عـ الــ
ــــق حــديــثــه  الــــخــــاص الــــــذي يــمــكــنــه وفـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن يــلــعــب دورا  لـــ
واســـعـــا وقــيــاديــا فـــي عــمــلــيــة انــتــشــال 
املــــشــــروعــــات الـــصـــغـــيـــرة واملــتــوســطــة 
التي توقفت بسبب الحرب الدائرة في 
الــبــاد، وذلـــك مــن خــال استيعاب أي 
هذا  في  تخصيصها  يمكن  تمويات 
التنموية  املــشــاريــع  وتنفيذ  االتــجــاه 
وخــلــق فـــرص عــمــل عــديــدة تسهم في 
الـــحـــد مـــن الــبــطــالــة ومــكــافــحــة الــفــقــر. 
ويـــــرى ضــــــرورة اســتــشــعــار األطـــــراف 
ــدور الــقــطــاع الـــخـــاص الـــذي  املــعــنــيــة لــ
التشغيل  عملية  فــي  يلعبه  أن  يمكن 
ــه  ــدرتــ ــــب تـــنـــمـــوي وقــ ــــواجـ والــــقــــيــــام بـ
عــلــى املــســاهــمــة الــفــاعــلــة فــي الــحــد من 
العاملة  األيـــادي  واستقطاب  البطالة 
لإلبداع  لها  املناسبة  البيئة  وتوفير 

واإلنتاجية.

اليمنمال وناس

انتقادات لتحميل 
المستهلك أي أعباء 

مالية جديدة
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مــــا أن فـــشـــل اجـــتـــمـــاع »أوبــــــــك+« 
ــل االنــــشــــقــــاق  ــيـ ــفـــاصـ وخـــــرجـــــت تـ
الــســعــودي اإلمــــاراتــــي إلـــى العلن 
بــعــد مــفــاوضــات دامــــت مـــن الــخــمــيــس حتى 
املـــاضـــيـــني مـــن دون نــتــيــجــة، حتى  اإلثـــنـــني 
ــاج الـــنـــفـــط الــصــخــري  ــتــ ــات إنــ ــركــ أطـــلـــقـــت شــ
األمـــيـــركـــي الــعــنــان التـــصـــاالت مــكــثــفــة فيما 
بــيــنــهــا، فــــي مـــحـــاولـــة لــجــنــي ثـــمـــار إخـــفـــاق 
الــتــحــالــف الــنــفــطــي فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
واملستهلكني  املنتجني  يــراعــي  جديد  إنــتــاج 
فــي آن. فــخــال اتــصــاالت ُيــجــريــهــا املــديــرون 
التنفيذيون منذ أيام، لم تأمر شركات النفط 
من  املــزيــد  عــن  بالتنقيب  أطقمها  الصخري 
أنــهــا ال تخطط لتسجيل عــودة  الــنــفــط، كما 

وفقا  األميركي،  الخام  النفط  إلنتاج  خارقة 
ــا نــقــلــت شــبــكــة »بـــلـــومـــبـــيـــرغ« األمــيــركــيــة  ملــ
ــداوالت، بـــل إن  ــ ــ عـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة عــلــى املـ
املــديــريــن يــســعــون لــتــأمــني عــمــلــيــات تــحــّوط 
بمعنى تأمني أسعار للنفط الذي يخططون 

إلنــتــاجــه الــعــام املــقــبــل وحــمــايــة أنفسهم من 
تــراجــع محتمل فــي الــســوق. املـــؤّرخ النفطي 
ونــــائــــب رئــــيــــس »أي.آتــــــــــــــش.إس مـــاركـــيـــت«، 
دانـــيـــال يــيــرجــني، يــتــوقــع أن يــضــيــف النفط 
إلى  يوميا  برميل  ألــف   200 نحو  الصخري 
اإلنتاج األميركي هذه السنة، وما يصل إلى 
400 ألف برميل يوميا العام املقبل، شرط أن 
يبقى سعر البرميل فوق 65 دوالرا. وبسعر 
تــزيــد  أن  يــمــكــن  دوالرا،   75 قــــــدره  مــســتــقــر 
غالبية الشركات اإلنفاق 30% مع االستمرار 
إعـــادة استثمار رأس  االلــتــزام بمعدالت  فــي 
وفقا  للمساهمني،  املوعودة  املنخفضة  املال 
 Rystad »للخبير لدى شركة »ريستاد إنرجي

Energy، أرتيم أبراموف.
والتحّوطات هي الشيء الوحيد املؤكد بشأن 
ــة »أوبــــك+«  اســتــجــابــة الــنــفــط الــصــخــري ألزمــ
حتى اآلن، بعدما أثار فشل التحالف تساؤال 
ــنـــفـــط األمـــيـــركـــيـــون  ـــبـــو الـ

ّ
ــان مـــنـــق ــ عـــمـــا إذا كــ

سيعودون الغتنام اللحظة من أجل الحصول 
ــوق، مــــع أن الـــبـــعـــض،  ــ ــسـ ــ ــلـــى حــــّصــــة فــــي الـ عـ
كــالــعــراق مــثــا، يــخــشــى مــن أن يــــؤدي خــاف 
»أوبــــك+« إلــى حــرب أســعــار قــد تغرق السوق 
بالنفط الخام في نهاية املطاف، علما أن سعر 
البرميل ارتفع خال تعامات أمس األربعاء، 
متعافية من انخفاض حاد في جلسة الثاثاء 
بعد إلغاء محادثات املنتجني، األمر الذي زاد 
احتمال تحّول كبار مصّدري الخام في العالم 
إلــى رفــع اإلنــتــاج القتناص حصص سوقية، 

النفط الصخري 
األميركي

انخفاض األسعار ال 
يُناسب منتجي النفط 

الصخري نظرًا الرتفاع 
تكاليف تنقيبه 

واستخراجه ــ تكساس 
)Getty(

عالية،  األسعار  تكن  لم  ما  يربح  أن  األميركي  الصخري  للنفط  يمكن  ال 
الرتفاع تكاليفه قياسًا بتكاليف إنتاج نظيره التقليدي، وبما أن الظروف 

مؤاتية تسعى شركات الصخري لالصطياد في انقسامات »أوبك+«

الصخري يزيد اإلنتاج 
األميركي 400 ألف برميل 

العام المقبل

توقعات بتسارع 
وتيرة النمو األميركي 

حتى نهاية 2021

هبطت دون 30 ألفًا 
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واشنطن ــ شريف عثمان

فــي الـــواليـــات املــتــحــدة، وبــعــد مــا يــقــرب مــن 6 
ــايـــدن إلــى  ــول الـــرئـــيـــس جـــو بـ ــ أشـــهـــر مـــن وصـ
البيت األبــيــض، يبدو كــل شــيء هــادئــًا، ســواء 
في واشنطن، حيث مقر صندوق النقد والبنك 
الدوليني، أو في نيويورك حيث يقع حي »وول 
ستريت« الشهير، إال أنه بدا واضحًا في الفترة 
األخــيــرة أن كــل هــذا الــهــدوء يرتكز على الثقة 
في مؤسسة ضخمة، هي مجلس االحتياطي 
جيروم  ورئيسه  املــركــزي(،  )البنك  الفيدرالي 
بـــاول. وفــي وول ستريت، ورغــم املــخــاوف من 
ارتــفــاع مــعــدل الــتــضــخــم، ومـــا قــد يتطلبه من 
رفع معدالت الفائدة، يتعامل املستثمرون في 
سوق األسهم والسندات كأن ال شيء يقلقهم 
بعد تطمينات »املركزي«، حيث سجل مؤشر 
بـــورز500« مستويات قياسية  أند  »ستاندرد 
فــي اآلونـــة األخــيــرة، لتتجاوز إنــجــازاتــه إلـــ34 
مــســتــوى قــيــاســيــًا جـــديـــدًا مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
الحالي. ولم يخذل مؤشر »ناسداك« الراغبني 
ــات قــــطــــاع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا شـــديـــد  ــ ــركـ ــ ــــي شـ فـ
الــفــائــدة، حيث  مــعــدالت  لتغيرات  الحساسية 
ــوم نــفــســه املـــســـتـــوى الــقــيــاســي  ــيـ ــي الـ ســجــل فـ
ــر مــنــذ بــدايــة  ــم 18 الـــــذي يــســجــلــه املـــؤشـ ــرقـ الـ
الـــــعـــــام. وبـــــــــــدوره، لــــم يــتــخــلــف مــــؤشــــر »داو 
جــونــز« الصناعي هــذه املــرة عــن ركــب األرقــام 
الـــقـــيـــاســـيـــة، حـــيـــث ســـجـــل مـــســـتـــوى قــيــاســيــًا 
جديدًا للمرة األولى منذ مايو/ أيار املاضي، 
ليصل عدد املستويات القياسية التي سجلها 
مــنــذ بــدايــة الــعــام الــحــالــي إلـــى 23. وفـــي حني 

لندن ــ العربي الجديد

العالم،  فــي  األولـــى  الرقمية  العملة  حسد 
ُ
ت ال 

»بيتكوين«، على أدائــهــا فــي اآلونـــة األخــيــرة، 
ــّدة  فــبــرصــدهــا عــلــى مــــدى شـــهـــر، تــتــكــشــف حـ
الــتــي أصابتها، مــا أوجـــد حــالــة من  التقلبات 
عــــدم الـــيـــقـــني، إن كــــان فـــي أوســــــاط املــشــتــريــن 
أو املــعــّدنــني عــلــى الـــســـواء. مــن أبـــرز املحطات 
ــّرت بــهــا العملة عــلــى مـــدى شــهــر، كــان  الــتــي مـ
إلى  يــونــيــو/حــزيــران %8.54  فــي 9  صعودها 
دوالرا   2853.31 لــتــضــيــف  دوالرا،   36265
فـــوق ســعــر إغــاقــهــا الــســابــق، وكــســبــت بــذلــك 
30.1% عـــن أدنــــى مــســتــويــات الـــعـــام الــحــالــي 
 4 فــــي  بــلــغــتــه  ــذي  ــ الــ دوالرا   27734 والـــبـــالـــغ 
يناير/كانون الثاني 2021. وفي اليوم نفسه، 
وافــــق بــرملــان الــســلــفــادور عــلــى قــانــون يعتبر 
غير  خطوة  في  قانونية،  اإللكترونية  العملة 
مــســبــوقــة عــاملــيــا، وهــــو مـــا أثــــار احــتــجــاجــات 
نفسه،  الشهر  مــن  ـــ14  الـ وفــي  شعبية حينها. 
للمرة  دوالر،  ألـــف   40 »بــيــتــكــويــن«  تـــجـــاوزت 

 40.1 األولــى في أسبوعني ونصف، وسجلت 
ألف دوالر، بزيادة 2.99%، قبل أن تهبط %7 
إلى 35431.15 دوالرا في 18 يونيو/حزيران، 
لــتــهــوي بــنــســبــة 45.4% عـــن أعـــلـــى مــســتــوى 
بلغته هذا العام عند 64895.22 دوالرا في 14 

إبريل/نيسان املنصرم.
العملة  تــراجــعــت  يـــونـــيـــو/حـــزيـــران،   21 وفــــي 
املـــشـــفـــرة، فـــي ظـــل امـــتـــداد الــحــمــلــة الــصــيــنــيــة 
مقاطعة سيشوان،  إلــى  تعدينها  نشاط  ضــد 
منذ  ــرة  مــ ألول  دوالرا   32288 إلــــى  وهــبــطــت 
 .%7.9 بــنــحــو  منخفضة  يــونــيــو/حــزيــران،   8
ــانـــات »كـــويـــن  ــيـ ــهــــرت بـ ــيــــوم ذاتـــــــه، أظــ ــي الــ ــ وفـ

صناديق  أن  الرقمية،  األصــول  إلدارة  شيرز« 
ومنتجات العملة املشفرة »بيتكوين« شهدت 
نــزوحــا لــتــدفــقــات رؤوس األمـــــوال، لــأســبــوع 
ــا مــن  ــتــــوالــــي، مــــع تـــضـــررهـ الــــســــادس عـــلـــى الــ
أثــار  الــذي  األمــر  التعدين،  الصني على  حملة 
»بيتكوين«  أن  وأوضــحــت  املستثمرين.  فــزع 
ســجــلــت نـــزوحـــا لــتــدفــقــات بــقــيــمــة 89 مــلــيــون 
دوالر على مدار أسبوع. لكن منذ بداية العام، 
بلغت القيمة اإلجمالية للتدفقات النازحة من 
من   %1.6 أو  دوالر  مــلــيــون   487 »بــيــتــكــويــن« 

األصول تحت اإلدارة.
ــــت أن قـــطـــاع  ــحـ ــ ــة املـــتـــخـــصـــصـــة أوضـ ــركــ الــــشــ
الــعــمــات املــشــفــرة كــكــل ســجــل، حــيــنــهــا، ثالث 
أسبوع على التوالي لنزوح التدفقات، بقيمة 
املاضي، في  األسبوع  بلغت 79 مليون دوالر 
أطول سلسلة نزوح منذ فبراير/شباط 2018. 
التدفقات  بلغ صافي  أسابيع،   3 مــدى  وعلى 
النازحة 210.5 مايني دوالر. لكن »بيتكوين« 
ــا لــبــثــت أن عـــّوضـــت بــعــض خــســائــرهــا في  مـ
ــم الــحــمــلــة الــصــيــنــيــة، فــارتــفــعــت %3  آســيــا رغـ
من  أكثر  انخفضت  بعدما  إلــى   32600   دوالر، 
10% فــي الــيــوم الــســابــق، حــني بـــدأت عمليات 
بيع مكثفة بعد إعان البنك املركزي الصيني 
اســتــدعــاء أكــبــر الــبــنــوك وشــركــات املــدفــوعــات 
ــاذ إجــــــــراءات  ــخــ ــي الـــصـــني وحـــثـــهـــا عـــلـــى اتــ فــ
صـــارمـــة بــشــأن تـــــداول الــعــمــات املـــشـــفـــرة. ثم 
ــــي 22  ــعــــاود هـــبـــوطـــهـــا فـ ــتــ صــــعــــدت الحــــقــــا لــ
يونيو/حزيران، حيث انخفضت دون 30 ألف 
دوالر، للمرة األولى منذ نهاية يناير/كانون 
الثاني، وجرى تداولها مقابل 29662 دوالرا، 
بانخفاض 8.95%. كما خسرت في 25 يونيو/

حزيران 7.37%، مسجلة 32094.44 دوالرا.
وبعد تجاوزها 36 ألف دوالر في 29 يونيو/

حزيران، هبطت »بيتكوين« الحقا، ثم صعدت 
 35094 إلــــى   %3.7 الـــفـــائـــت  الـــثـــاثـــاء  مـــجـــددا 
أمـــس  ــريـــب  قـ مـــســـتـــوى  عـــنـــد  وبـــقـــيـــت  دوالرا، 
ــاء، مــســجــلــة خـــال الــتــعــامــات 35053  ــعــ األربــ

دوالرا، أي أقل بقليل من مستوى الثاثاء.

الصادرة يوم  القوية  الوظائف  لعبت بيانات 
الجمعة املاضي، والتي جاءت أفضل كثيرًا من 
ارتفاع مؤشرات  التوقعات، دورًا واضحًا في 
األســهــم األمــيــركــيــة الــرئــيــســيــة، بــعــد تأكيدها 
اســــتــــعــــادة االقــــتــــصــــاد األمــــيــــركــــي النــتــعــاشــه 
الــبــنــك  ســـيـــطـــرة  أن  إال  ــعــــدالت صـــحـــيـــة،  ــمــ بــ
الــفــيــدرالــي وســيــاســاتــه عــلــى األســـــواق كــانــت 
واضــحــة، وهـــو مــا ظــهــر فــي ثــقــة املستثمرين 
فـــي كـــل مـــا يــفــعــلــه الــبــنــك املـــركـــزي األكـــبـــر في 
العالم. وواصل رئيس البنك الفيدرالي تصدر 
العالم  حـــول  املستثمرين  لــطــمــأنــة  الــصــفــوف 
ألعلى  األميركي  التضخم  معدل  ارتــفــاع  بعد 
مستوياته منذ عام 2008 ووصوله إلى %5.4، 
مؤكدًا أن هذه االرتفاعات ستكون مؤقتة، وأن 
نــمــو االقــتــصــاد األكــبــر فــي الــعــالــم سيتسارع 

خال الشهور املفضية إلى نهاية العام.
ولــــم يـــدعـــم الــبــنــك الـــفـــيـــدرالـــي ســــوق األســهــم 
الخزانة  وحدها، حيث شهدت ســوق سندات 
ارتفاعات متقاربة في القوة، بعدما استمرت 
مــعــدالت الــعــائــد عليها فــي االنــخــفــاض خال 
الـــشـــهـــور األربــــعــــة األخــــيــــرة تــقــريــبــًا. وتــرتــفــع 
قيمة السندات كلما انخفض العائد، وهو ما 
السندات  ثقة مستثمري  أخــيــرًا، مؤكدًا  حــدث 
وقدرته  الفيدرالي  البنك  سياسات  في  أيضًا 
على التأثير فــي األســــواق. وفــي مــقــال حديث 
لــه، تساءل جــون ميسون، املؤسس والرئيس 
التنفيذي لشركة »نيو فاينانس« املتخصصة 
إذا كان مستقبل االقتصاد  التمويل، عما  في 
األمــيــركــي سيسير فــي االتــجــاه الــذي يتوقعه 

بــاول ورفــاقــه، مؤكدًا أنــه »ال يثق الجميع في 
صــــورة مــســتــقــبــل االقــتــصــاد الــتــي يــــروج لها 
الــتــي يثق  بــالــدرجــة نفسها  الــفــيــدرالــي  البنك 
بــهــا صــانــعــو الــســيــاســة الــنــقــديــة«. وال يخلو 
بالتأكيد،  البنك  رافــضــي سياسات  مــن  األمــر 
األميركي   - االقتصادي املصري  زال  حيث ما 
الشهير محمد العريان، رئيس كلية »كوينز« 
العريقة، مصرًا على  في جامعة »كامبريدج« 
خــافــه مــع ســيــاســات مسؤوليه »الــصــبــورة«، 
وربما الخاطئة، محذرًا، في أعقاب تصريحات 
 على 

ً
رئيس البنك األخيرة، من الندم مستقبا

الــتــأخــر فـــي رفـــع مـــعـــدالت الــفــائــدة أو إيــقــاف 
برامج التيسير الكمي التي بدأها وقت احتدام 
أزمــة انتشار فيروس كورونا في الربع األول 
الــعــام املــاضــي. وال يقتصر التعويل على  مــن 
ســيــاســات الــبــنــك الــفــيــدرالــي عــلــى مستثمري 
األسهم والسندات، حيث طالب صندوق النقد 
في  بالبدء  الفيدرالي  االحــتــيــاط  بنك  الــدولــي 
أمواله قبيل نهاية  الفائدة على  رفع معدالت 
الــعــام الــقــادم، 2022، أو أوائـــل عــام 2023، مع 
الكمي  التيسير  لــبــرامــج  الــتــدريــجــي  اإلبـــطـــاء 
 
ً
الــقــادم، حماية العام  خــال النصف األول من 

لاقتصاد العاملي. 
وفـــــــي تــــصــــريــــح غــــيــــر مــــعــــتــــاد، وخـــــوفـــــًا مــن 
التضخم  معدل  الرتــفــاع  السلبية  التأثيرات 
ــــدوالرات التي  األمــيــركــي بــعــد تــريــلــيــونــات الــ
تــم ضــخــهــا عــلــى مــــدار الــخــمــســة عــشــر شهرًا 
ــيــــرة، قــــال بــاحــثــون مـــن الـــصـــنـــدوق، في  األخــ
ـــشـــر الــخــمــيــس املـــاضـــي عــلــى مــوقــعــه 

ُ
بـــيـــان ن

عــلــى اإلنــتــرنــت، فــي أعــقــاب انــتــهــاء مــهــام ما 
املتحدة،  الواليات  في  الرابعة  باملادة  يعرف 
في  األرجــح  على  الفيدرالي سيبدأ  البنك  إن 
اإليقاف التدريجي لعمليات شراء السندات، 
الــتــي اشـــتـــرى بــمــقــتــضــاهــا مـــا بــلــغــت قيمته 
120 مليار دوالر شهريًا من سندات الخزانة 
وسندات الرهن العقاري منذ ظهور فيروس 
كوفيد-19 وانتشاره في األراضي األميركية، 

خال فترة ال تتجاوز سنة.

شهر من التقلبات الحادة لـ»بيتكوين«في الواليات المتحدة... الكل يعّول على البنك المركزي

»رويترز« التي أفادت بأن سعر برميل  وفقا لـ
خــام بــرنــت القياسي كــان صــاعــدا بنحو %1 
مسجا 75.27 دوالرا، والخام األميركي %1.2 
إلــى 74.25 دوالرا بعد تــراجــع بأكثر مــن %2 
يبدو  الحالي  والــظــرف  السابقة.  الجلسة  في 
لعزم شركات  اآلن  اختبار حتى  أكبر  بمثابة 
الــنــفــط الــصــخــري عــلــى الــتــصــّرف بانضباط 

»بــلــومــبــيــرغ«، إن  لـــ Group، شــيــريــن الخــانــي، 
أكثر  الــصــخــري »مــســتــمــرون  الــنــفــط  منتجي 
بالتركيز على االنضباط الرأسمالي، وزيادة 
عـــوائـــد املــســاهــمــني، والـــحـــفـــاظ عــلــى الــتــدفــق 

النقدي اإليجابي الُحر«.
أمــــــــا أنــــــــــدي هـــــنـــــدريـــــكـــــس، رئـــــيـــــس شـــركـــة 
Patterson- إنــرجــي«  »بــاتــرســون-يــو.تــي.أي 

والتركيز على عوائد االستثمار بدال من القلق 
على الــنــمــو، فيما ال تـــزال مــثــارا لــجــدل كبير 
الصناعة ستتمكن  هــذه  كانت  إذا  مــا  مسألة 
ــا فــــي مـــســـارهـــا أو ســتــعــيــد  ــُدمــ ــ

ُ
مــــن املـــضـــي ق

العمل مجددا. في  إلــى  الحفر  مئات منصات 
في  النفط  محللي  كبيرة  تقول  السياق،  هــذا 
 Rapidan Energy ــــروب«  غـ إنـــرجـــي  »رابـــيـــدن 

UTI Energy Inc، ثانية أكبر مالكي منصات 
حفر الزيت الصخري، فقد أبدى في مقابلة 
الثاثاء الفائت، اعتقاده أن الحفارات قادرة 
على القيام بأمرين معا، هما زيادة اإلنتاج 
استجابة الرتفاع األسعار، واملحافظة على 
ــاق. فــي  ــ ــفـ ــ ــد لــلــمــســتــثــمــريــن بــضــبــط اإلنـ ــ وعـ
الــوقــت الــحــاضــر، مــن الــواضــح أن املنتجني 

ــة، أيــة  ــبــــدوا حــتــى الـــســـاعـ ــ األمـــيـــركـــيـــني لـــم ُي
عــامــات مهمة على خــط الــعــودة إلــى النمو 
في مواقع النفط الصخري من تكساس إلى 
داكــوتــا الشمالية، وربــمــا يكون األفــضــل أن 
تنتظر هـــذه الــصــنــاعــة األمــيــركــيــة انــحــســار 
عاصفة »أوبـــك+«، لترى اتجاه األمــور على 
نحو أوضح وتقيس معنويات املستثمرين 
قبل اتخاذ أي قرار بشأن مقرراتها التالية. 
بني األميركيني بقدرتهم على 

ّ
ومع زعم املنق

ُيبدي هندريكس  املالي،  االنضباط  تحقيق 
اعتقاده بأنهم سيفعلون ذلك ألنهم بحاجة 
ــه، لـــكـــن عــقــلــيــة املــســتــثــمــريــن يــمــكــن أن  ــيــ إلــ
أنه  الواقع هي ما يتغّير، معتبرا  تكون في 
الــنــفــط بسعر 73 دوالرا،  تــــداول بــرمــيــل  مــع 
ــب أكــثــر 

ّ
ــاذا ال نــنــق ــ ســيــقــولــون ألنــفــســهــم: »ملـ

قليا؟ دعونا ننتج املزيد«.
النفط  شــركــات  تلجأ  ذلــك،  وريثما يحصل 
بقوة  ارتفعت  فقد  التحّوط،  إلــى  الصخري 
األســـبـــوع املـــاضـــي، الــفــائــدة املــفــتــوحــة على 
الــعــقــود اآلجــلــة للنفط فــي نــيــويــورك، وهي 
تــشــيــر إلـــى الــعــدد اإلجــمــالــي لــلــعــقــود التي 
يحتفظ بها السوق في نهاية يوم التداول، 
مصحوبة مع مكاسب األسعار في الواليات 
بي 

ّ
املــتــحــدة. ويــنــطــلــق ذلـــك مــن اتــخــاذ منق

»الصخري« مواقع جديدة كوسيلة للتحّوط 
بهم  الخاصة  اإلنــفــاق  ميزانيات  حماية  أو 
فــي حــالــة تــراجــعــت األســعــار خـــال األشــهــر 
فــي »أي.آتــــش.إس  املحلل  الــقــادمــة. ويعتقد 
ماركيت« IHS Markit Ltd، راؤول ليبانك، 
يحتاجون  قــد  الصخري  النفط  منتجي  أن 
للبرميل،  85 دوالرا  يناهز  ثابت  إلــى سعر 
اإلنــتــاج ما بني 8% و10% سنويا  ليزيدوا 
وتــحــقــيــق أربـــــاح مــائــمــة لــلــمــســاهــمــني في 
شركاتهم، مضيفا أنه »يمكن للمنتجني في 
أن يحققوا نموا  واقــعــا،  املتحدة،  الــواليــات 
أســـرع مــن أي وقــت مضى مــن دون مشاكل 
ــراء يـــزداد قــوة بالنسبة إليهم  ــذكــر، واإلغــ

ُ
ت

الستئناف النمو بطريقة ستؤثر على نحو 
مــلــمــوس فــي الـــتـــوازن الــعــاملــي«. وقـــد وضــع 
التنقيب  معظم املنتجني األميركيني خطط 
الخاصة بهم لسنة 2021، وأمضوا شهورا 
في طمأنة املستثمرين إلى أنهم لن يبالغوا 
الكبير  لازدهار  أموالهم، خافا  إنفاق  في 
تــه الــديــون خــال الــســنــوات العشر 

ّ
الـــذي غــذ

املنتجني  فيما سيكشف غالبية  املنصرمة، 
الــنــقــاب عـــن مــيــزانــيــات الــحــفــر فـــي الــفــصــل 
الرابع من هذا العام أو في الفصل األول من 
العام 2021، ما يعني أن لديهم وقتا كافيا 
ليتكّيفوا مــع مــرحــلــة جــديــدة مــن األســعــار 

الصاعدة.

)أوبــك(  للبترول«  المصدرة  الــدول  »منظمة  تــدرك  أن  المتوقع  من 
وحلفاؤها بقيادة روسيا، قوة إنتاج شركات النفط الصخري األميركي، 
حتى في الوقت الذي يتعّهد فيه 
أســواق  ــراق  إغ بعدم  المنتجون 
الطاقة العالمية من جديد. فقد 
سبق أن أضافت الواليات المتحدة 
برميل  ماليين   7.1 إنتاجها،  ــى  إل
و2019،   2011 عاَمي  بين  يوميا، 
»بلومبيرغ«،  شبكة  لبيانات  وفقا 
الحالي  اإلنتاج  تقريبا  يعادل  ما  أي 
لثالث دول مجتمعة هي اإلمارات 

والكويت وإيران.

7.1 ماليين برميل يوميًا

طاقة

يلعب مجلس 
االحتياطي الفيدرالي 

دورًا محوريًا في االستقرار 
االقتصادي

رؤية

جواد العناني

 )Ruchir Sharma( الهندي روشير شارما يعمل االقتصادي 
مديرًا الستثمارات تفوق عشرين مليار دوالر في بنك االستثمار 
األميركي »مورغان- ستانلي«، وهو اآلن املخطط االستراتيجي 
االقــتــصــادي من  العمالقة. وقــد وضــع هــذا  املالية  الشركة  لهذه 
والية راجستان كتبا رائجة، خصوصا في الهند، وبنى سمعته 
على أنه اقتصادي يجرؤ على مخالفة اآلراء السائدة ويتحّداها، 

بل ينتقدها. 
 Ten( ،»وقد أصدر حديثًا كتابه »القواعد العشر لألمم الناجحة
التي  أفــكــاره  فيه  ويلخص   ،)Rules of Successful Nations
اقتصادية  فيها مؤسسات  وانتقد  السابقة،  كتبه  في  وضعها 
تتنبأ بـــأن الــصــني تــســيــر نــحــو تحقيق مــعــدالت نــمــو خــارقــة، 
املستبشرين  وفاجأ  عامليًا.  األول  املركز  قريبًا  تحتل  وســوف 
مــن األمــيــركــيــني بــقــولــه إن هــنــاك عــالمــات تــشــقــق فــي اإلنــجــاز 

االقتصادي األميركي.
وفي كتابه »األمم املنطلقة للنمو«، وهذه ترجمتي لعنوان كتابه 
حققت  الــتــي  الـــدول  أن  نــاقــش   ،»The Breakaway Nations«
نجاحات باهرة، مثل اليابان وسنغافورة وكوريا وغيرها، ربما 

لن تستطيع االستمرار في النمو بوتيرة عالية. 
عالية  نمو  مــعــدالت  تحقيق  بعد  االنــطــالق،  مقومات  إن  وقــال 
سنواٍت قد تصل إلى عشر أو أكثر، ال بد أن تصل إلى نقطٍة 
يــصــبــح عــنــدهــا الــنــمــو الــعــالــي غــيــر مــمــكــن، ألن هـــذا الــتــواصــل 
وأخــرى.  دولــة  بني  تتفاوت  ب مؤهالٍت خاصة، 

ّ
يتطل النمو  في 

االقتصادي  النظام  بتغير  تتنبأ  التي  األدبــيــات  راجــع  وعندما 
البرازيل  أو  البريكس،  أو   »BRIC« منظمة  إنشاء  بعد  العاملي، 
وروســيــا والــهــنــد والــصــني )وأغــفــل جــنــوب أفــريــقــيــا(، قـــال إنــه 
ــدول كــمــجــمــوعــة، بــل ال بــد من  ــ ال يــجــوز الــتــعــمــيــم عــلــى هـــذه ال

 واحدة. 
ً
دراستها واحدة

وقال إن الصني لن تستمر في تحقيق معدالت نمو عالية )وهذا 
ظاهر في السنتني األخيرتني(، وإذا تراجع النمو في الصني، فإن 
الدول التي كانت تصّدر املواد الخام إلى الصني ستعاني أيضًا، 

وخصوصا البرازيل ثم روسيا، والدول النفطية.
 كبيرًا في بلده الهند، عندما قال إن فرصة 

ً
وقد أثار رأيه جدال

عــن 50% فرصة  تزيد  القاعدة ال  االنــطــالق وكسر  فــي  الهند 
في  املعلومات  أورد هذه  وقد  الفشل.  احتمالية  والباقي  نجاح، 
 The Rise and Fall of( األمـــم وســقــوطــهــا«  كتابه »صــعــود 

 .)Nations
ولــذلــك جـــاء بــعــد ذلـــك كــتــابــه، أخــيــرا، »الــقــواعــد الــعــشــر لنجاح 
أن  الرقمية  الــنــمــاذج  تستطيع  ال  ــوٍر  أمـ فــي  ليلخصها  األمــــم«، 
األرقـــام وحدها  إن  وقــال  االعــتــبــار.  بعني  تأخذها  أو  تقيسها 
ال تكفي للتنبؤ بمصائر األمم، بل ال بد أن نأخذ في االعتبار 

قضايا أكثر عمقًا، وأقرب إلى توصيف املجتمعات.
ويقول إن بناء الثروة أمر مهم في هذا السياق، ويجب أن يكون 
ــر الــثــانــي هــو الــديــمــقــراطــيــة،  هـــذا املــقــيــاس داللـــة واضـــحـــة. واألمــ
أكثر  الثروة بمفهوم  اإلنــســان، ومفهوم توزيع  واحــتــرام حقوق 
، حتى ولو كان أقرب إلى االشتراكية. وفي صدد تقييمه 

ً
عدالة

التخطيط  أنها تسير تدريجيًا نحو تخفيف مفهوم  أكد  الهند، 
املركزي لكل واليات الهند، وقد بدأت األمور هنالك تأخذ منعطفًا 
ــارت الـــواليـــات وحــكــومــاتــهــا االقــلــيــمــيــة تتولى  جـــديـــدًا حـــني صــ
ملاذا  للقراء  وفّسر  الوالية.  باقتصاد  النهوض  مهمة  بالتنافس 
تفّوقت واليات هندية على واليات أخرى، مدركًا أن حسن إعداد 
والديمقراطية،  ــثــروة،  وال الــدخــل  تــوزيــع  العاملة، وحــســن  الــقــوى 
والتباين  للفرق  املحدثة  العناصر  اإلنسان هي  واحترام حقوق 

في معدالت النمو املضطردة وغير املؤقتة.
وبالنسبة للواليات املتحدة، فقد شرح شارما، في مقابلة له مع 
 GPS )Global Public األسبوعي  برنامجه  فــي  زكــريــا  فريد 
Square( »الساحة العامة العاملية«، كيف أن الواليات املتحدة قد 
رد 

ّ
تراجع نصيبها من الناتج املحلي اإلجمالي العاملي بشكل مط

البعد  نما فيها  الحقيقي،  النمو  مــن   
ً
وبـــدال عــام.  آخــر مائة  فــي 

املالي واألرصدة املالية. وصارت الواليات املتحدة مسيطرة ماليًا، 
ولكنها أضعف في اإلنتاج الفعلي. وفي رأي شارما، املتخصص 
الواليات  في  الحال  هــذا  استمرار  فــإن  املالية،  االستثمارات  في 

 للتغيير السلبي.
ً
املتحدة سيجعلها عرضة

أجــمــل مــا فــي كــتــابــات هـــذا املــؤلــف، وكــلــهــا تــصــب فــي بعضها 
بعضا، أنه ضد التيار الفكري السائد، ويستفز عند قرائه روح 
مات غير قابلة 

ّ
التفكر والتأمل فيما يعّد عند بعض املحللني ُمسل

 كبير اقتصاديي البنك الدولي األسبق 
ً
للنقاش. ولعلنا نذكر مثال

والحائز جائزة نوبل في  االقتصاد بجامعة كولومبيا  وأستاذ 
االقتصاد، جوزيف ستجلتز، والــذي كتب مــرات عديدة يشرح 
أن االقــتــصــاد الصيني قــد فــاق االقــتــصــاد األمــيــركــي بمقياس 
القوة الشرائية، مخالفًا الرأي القائل إن الواليات املتحدة ما تزال 

تتصّدر االقتصاد العاملي. 
رنا بأن ذلك ربما 

ّ
ولكن االقتصادي الهندي، روشير شارما، يذك

ق معدالت 
ّ
كان صحيحًا قبل سنوات، عندما كانت الصني تحق

ــحــة لالستمرار 
ّ

نمو عــالــيــة. ولــكــن الــصــني، فــي رأيـــه، غير مــرش
يطالب  الــتــي  العشر  الــقــواعــد  على  بــنــاء  املــعــدالت  تلك  بتحقيق 
بوجودها داخل الدولة، والتي يرى أن معظمها غير متوفر في 

الصني حاليًا.
ــذي ال يــحــب املــنــّجــمــني  ــ ــرء مـــع تــنــبــؤات شـــارمـــا ال وقـــد يــتــفــق املــ
املعتمدين على األرقــام، ولكني اختلف  واملتنبئني االقتصاديني 
ــرات مهمة، تفسر 

ّ
العشر ال تتضمن مــؤش معه في أن قــواعــده 

القاعدة األهم وجود قيادات  انطالقة األمم وثبات نموها. ولعل 
مــرنــة قـــادرة على الــحــركــة، وعــلــى تــجــاوز األزمــــات. ولــو تأملنا 
الحروب  الكبار، وإمــكــانــات  أمــور أخــرى ناشئة عــن هيمنة  فــي 
للوصول إلى الثروات، وتنافس االقتصادات العمالقة، والهيمنة 
عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا املـــتـــطـــّورة ذات االســتــخــدامــات املــكــثــفــة في 
الــنــتــائــج ستختلف عــمــا تنبأ به  أن  لــرأيــنــا  الــعــاملــي،  االقــتــصــاد 
شارما. وأعتقد أنه إنسان ذكي، وتاجر ذكي استطاع أن يكتب 
كتبا رائجة، تحمل عناوين مختلفة وأفكارًا متشابهة، إْن لم تكن 

تحمل الفكرة نفسها.
ذكية  تحليالت  كتبه  بعض  فــي  ولــه  الـــقـــراءة.  يستحق  شــارمــا 
تعطي صورة معمقة وصــورًا ساكنة ذات دالالت بعيدة. ولكن 
، إال إذا طّورها وجعلها أكثر ديناميكية 

ً
أفكاره لن تعّمر طويال

مما هي عليه.

بين الشحم 
والورم االقتصادي
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