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ليبيا: السوق الموازي يلتهم التحويالت
طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــوازي للعملة فــي لــيــبــيــا، خــال  ــ أصــبــح الـــّســـوق املـ
عامات 

ّ
الفترة األخيرة، املحّرك الّرئيسّي ملعظم الت

املالّية في الباد من تحويات داخلّية وخارجّية، 
ـــراء فــي أســــواق الــعــمــلــة. وحسب 

ّ
بــاإلضــافــة إلـــى الــبــيــع والـــش

بيانات رسمية، عاد الّسوق املوازي، غير املعترف بها قانونًا، 
بقّوة خال السنوات من 2013 إلى 2020، ليشّكل نحو %60 
ي اإلجمالي، بينما تؤكد دراسات غير رسمية 

ّ
اتج املحل

ّ
من الن

 معّدل النمو وصل إلى 88% مطلع عام 2021.
ّ
أن

مانينيات 
ّ
وكانت نسبة نمّو القطاع غير الّرسمي خال عقد الث

سعينّيات إلى 17.3%، ثّم 
ّ
تقدر بـ20%، ثم تراجع قليا في الت

الّسياسات  عــام 2006، وذلــك بسبب  فــي   %3.1 إلــى  انخفض 
تي اتخذها مصرف ليبيا املركزّي آنذاك. وفي هذا السياق، 

ّ
ال

»العربي  يرى الخبير املصرفي محمد أبو سنينة، في حديثه لـ
الجديد«، أن السوق املوازي »هش«، ما يمثل خطرا على القطاع 
حدة إلى 

ّ
املــالــي فــي الــبــاد. وكــان املبعوث الــخــاّص لألمم املت

يبّي 
ّ
ظام املصرفّي الل

ّ
 الن

ّ
ليبيا يان كوبيش حذر، مؤخرًا، من أن

»سينهار على األرجح« إذا لم يتوّحد فرعا البنك املركزّي في 

»فــرع بو مشماشة«  والتنمية  التجارة  الــبــاد. وفــي مصرف 
من  املواطن موسى سليمان  يتمكن  لم  بالعاصمة طرابلس، 
تحويل مبلغ مــالــي البــنــه املــريــض فــي تركيا عبر املــصــارف، 
»العربي الجديد«: »لألسف موظف املصرف نصحني  وقال لـ
بالتعامل مــع الــســوق الــســوداء، وقــمــت بالتحويل املــالــي ألن 
التجارية«. وفي  املــصــارف  اإلجـــراءات تأخذ وقتا طويا في 
يبّية، حيث تجرى 

ّ
سوق العملة »املشير« بوسط العاصمة الل

معظم املــعــامــات املــالــّيــة والــتــحــويــات، يــقــول صــاحــب شركة 
قة 

ّ
الث فقد  إنه  الجديد«،  »العربي  لـ العماري،  معتز  سياحّية، 

في الجهاز املصرفّي منذ عشر سنوات، وإنه موجود بالّسوق 
لغرض سداد فواتير خارجية للفنادق، وإجراء حواالت مالّية 
رقّية 

ّ
ركة باملنطقتني الش

ّ
لدفع الرواتب للعاملني في فروع الش

عامل مع الّسوق املوازي 
ّ
والجنوبّية. وحّول سؤال ما سبب الت

 الــقــطــاع 
ّ
ــّســـوق، أّكــــد أن  مــن الـ

ّ
وســعــر الـــّصـــرف بــاملــصــرف أقــــل

حويل يحتاج إلى أكثر 
ّ
املصرفّي يعاني من سوء اإلدارة، والت

من أسبوع، وأحيانا أخرى 15 يوما، بينما في الّسوق املوازي 
 من ساعة. 

ّ
يتم ذلك في أقل

وخال حلقة نقاش حول دور املصارف وقطاع االستثمار في 
قــال محافظ مصرف  االقتصاد عقدت مؤخرا،  تحريك عجلة 

 أداء القطاع املصرفّي اآلن 
ّ
ليبيا املركزي، الّصديق الكبير، إن

اإلجـــراءات، وإن  ر 
ّ

البيروقراطّية وتأخ  
ّ

املستوى في ظــل دون 
املـــوازي، مطالبا  الــّســوق  عبر  املالّية تجرى  العملّيات  معظم 
بــضــرورة تطوير أداء الــقــطــاع املــصــرفــي. وفــي الــســيــاق ذاتــه، 
»العربي  ل املالّي على بن سالم، في تصريحات لـ

ّ
أوضح املحل

 غــيــاب الـــّدولـــة خـــال الــســنــوات الــعــشــر املاضية 
ّ
الــجــديــد«، أن

ســاهــم فــي نــمــّو االقــتــصــاد غــيــر الــّرســمــّي وتــســبــب فــي نــدرة 
البيروقراطّية   

ّ
أن إلى  وأشــار  املصارف.  في  قدّية 

ّ
الن الّسيولة 

جارّية )رخصة مزاولة العمل(، على 
ّ
سجيل الت

ّ
في إجراءات الت

شاط عن الّدولة، ال 
ّ
سبيل املثال، تجعل من األسهل إخفاء الن

بطّية 
ّ

الض واألجهزة  القانون  تنفيذ  سّيما مع ضعف سلطة 
سبب  مصلح  بشير  االقتصادي  الباحث  ويرجع  والّرقابّية. 
لجوء املواطن إلى السوق املوازي إلى انقسام القطاع املصرفّي 
اإللكترونّية بني مصارف  املقاّصة  إيقاف  منذ عام 2014 مع 
ــرق والــغــرب، بــاإلضــافــة إلــى تعديل سعر الــّصــرف مطلع 

ّ
الــش

ّجار بفتح االعتمادات 
ّ
العام الحالّي وعدم الّسماح لصغار الت

التحويات  تــقــديــرات رســمــيــة لحجم  تــوجــد  املــســتــنــدّيــة. وال 
املالية، في حني تقّدر العملة املتداولة خارج القطاع املصرفي 
بـ55 مليار دينار، أي ما يعادل 10 أضعاف معدلها الطبيعي.

وسام سليم

ارتفعت أسعار املحروقات والغاز إلى مستويات غير 
ــربـــي حــلــب شــمــالــي  ــــب وغـ مــســبــوقــة فـــي مــحــافــظــة إدلـ
ــة، مـــتـــأثـــرة بــانــخــفــاض قــيــمــة الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة  ســــوريــ
املــتــداولــة فــي املــنــطــقــة. ووفـــق األســـعـــار الــتــي نشرتها 
شركة »وتد« للمحروقات العاملة في الشمال السوري، 
أول من أمس، وصل سعر ليتر البنزين املستورد إلى 
8.29 ليرات تركية، وسعر ليتر املازوت »املستورد أول« 
إلى 7.95 ليرات، وسعر املازوت »نوع محّسن« إلى 6.06 
ليرات تركية لليتر الواحد. كما ارتفع سعر أسطوانة 

الشركة  وبـــررت  ليرة تركية،  إلــى 119.5  املنزلي  الــغــاز 
ــار إلــــى مــســتــويــات عــالــيــة بــارتــفــاعــهــا من  ــعـ رفــــع األسـ
وتعتبر  العاملية.  النفط  أسعار  ارتفاع  بسبب  املصدر 
التي تسجل في  هذه املستويات لألسعار هي األعلى 
التركية قبل  الــتــداول بالعملة  إقــرار  بــدء  املنطقة، منذ 
نحو عام ونصف. وتخضع أسعار املحروقات والغاز 
املستوردة في إدلب لعاملني هما قيمة العملة التركية، 
وأســـعـــار املـــحـــروقـــات عــاملــيــا، حــيــث شــهــدت األســعــار 
تغييرا كبيرا خال الشهرين املاضيني بفعل انخفاض 
قيمة العملة التركية، والذي وصل إلى 9.60 ليرات أمام 
الدوالر يوم الجمعة املاضية. وحول تأثير هذا االرتفاع 

على السكان قال عاء نعنوع، وهو نازح يقيم في إدلب 
لـ »العربي الجديد« إن ارتفاع سعر املحروقات يؤدي 
إلـــى دفــعــة جــديــدة مــن ارتــفــاع أســعــار أخـــرى الرتــبــاط 
من  وغيرها  والكهرباء  والصناعة  بالنقل  املحروقات 
املواد، مضيفا أن معظم سكان املنطقة يعتمدون أيضا 
املــازوت كوسيلة للتدفئة، وارتفاع أسعاره بهذا  على 

الشكل سيحرم الكثير من العائات التدفئة.
السريع  الشكل  تقلب األسعار بهذا  أن  النازح  واعتبر 
ــواق، مــشــيــرا إلــــى أنــــه يــعــمــل في  ــ ــاألسـ ــ يــضــر كــثــيــرا بـ
يــوم تسجل سعرا  الغذائية، واملــواد كل  متجر للمواد 
جـــديـــدا أعــلــى مـــن األول. مـــن جــانــب آخــــر، قـــال املحلل 

»العربي  لـ االقــتــصــادي، أحمد غــريــب، املقيم فــي إدلــب 
الجديد« إن أسعار املحروقات ارتفعت نحو 30 باملئة 
خال شهرين، كما ارتفعت أسعار الغاز بأكثر من هذه 
القيمة، وهي زيادة ال تتناسب أبدا ومستوى املعيشة 
العملة  أزمــة  في املنطقة. ورأى الخبير االقتصادي أن 
التركية وانخفاض قيمتها بهذا الشكل املتسارع أثرا 
أن مستوى  املنطقة، مضيفا  أهــالــي  على  كبير  بشكل 
الدخل والرواتب ال يقارن أبدا مع مستوى الدخل في 
تــركــيــا بينما األســـعـــار ذاتـــهـــا، داعــيــا فــي الــوقــت ذاتــه 
املــســؤولــني عــن املــلــف االقــتــصــادي فــي املنطقة إلعــادة 

النظر بنتائج التداول بالعملة التركية في املنطقة.

أسعار المحروقات ترتفع لمستويات قياسية في شمال غرب سورية

أنطاليا 
تستقبل 8.5 
ماليين سائح

ــا  ــيــ ــالــ ــطــ أنــ واليــــــــــــة  زار 
الـــــــتـــــــركـــــــيـــــــة، عــــاصــــمــــة 
الجنوب،  فــي  السياحة 
مـــايـــني   8.5 ــن  ــ مـ ـــر  ــثـ أكــ
ــائــــح، خـــــال األشـــهـــر  ســ
العشرة األولى من العام 
الــحــالــي. وتعتبر واليــة 
رئيسية  أنطاليا وجهة 
بسبب  عاملًيا،  للسياح، 
ــرة  ــاحــ ــســ طـــبـــيـــعـــتـــهـــا الــ
وقــــيــــمــــهــــا الـــتـــاريـــخـــيـــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة، بــاإلضــافــة 
إلـــى شــمــســهــا ورمــالــهــا 
ـــــــــاذة. 

ّ
ــا األخ ــهـ ــئـ وشـــواطـ

ــات  ــ ــانــ ــ ــيــ ــ وأظـــــــــــهـــــــــــرت بــ
وزارة  مـــــــــن  رســــــمــــــيــــــة 
أنــطــالــيــا  أن  الـــســـيـــاحـــة 
اســتــقــبــلــت، فـــي الــفــتــرة 
مــــا بــــني يـــنـــايـــر/كـــانـــون 
الــــــثــــــانــــــي وأكــــــتــــــوبــــــر/

العام  مــن  األول  تشرين 
مـــايـــني   8.5 الــــــجــــــاري، 
ســائــح، عــلــى الــرغــم من 
الــتــي شهدها  الــتــبــعــات 
الــعــالــم بــســبــب جــائــحــة 
كـــــــــــورونـــــــــــا. وأشــــــــــــــارت 
أعــداد  أن  إلــى  البيانات 
ــب إلـــى  ــ ــانــ ــ الـــــــــــزوار األجــ
ــد تــضــاعــفــت  ــة قــ ــ ــــواليـ الـ
خال العشرة أشهر من 
الـــجـــاري، مقارنة  الــعــام 
ــا مــن  ــفـــســـهـ ــرة نـ ــتــ ــفــ ــالــ بــ
ــام املـــــاضـــــي، حــيــث  ــ ــعـ ــ الـ
كــانــت 3.5 مــايــني زائــر 

أجنبي.

قطر: ال ضريبة على الدخل
أحمد  قطر،  في  للضرائب  العامة  الهيئة  رئيس  أكد 
على  ضريبة  فرض  تعتزم  ال  »الهيئة  أن  المهندي، 
تطبيق  إلى  أشار  نفسه  الوقت  في  لكنه  الدخل«، 
مجموع  على  سنوي  وبشكل  الدخل  على  »الضريبة 
بالشركات  األجانب  حصص  إليراد  الخاضع  الدخل 
في  المهندي،  واعتبر  الشركات«.  غير  من  والمكلفين 
حوار مع صحيفة »الشرق« المحلية نشرته أمس األحد، 
في  الضرائب  معدالت  أقل  من  قطر  في  »الضرائب  أن 
أن  إلى  الفتًا  االستثمارية«،  للبيئة  تشجيعًا  وذلك  العالم، 
»الموارد المتاحة لقطر حاليًا ذات مصادر غير متجددة، 
غير  المصادر  وتعزيز   ،2030 قطر  رؤية  في  وبالنظر 
بالضريبة والتدرج  البدء  الضروري  الهيدروكربونية، من 

فيها أسوة بباقي الدول«.

زيادة قروض مصر من »اإلسالمية لتمويل التجارة«
اإلسالمية  الدولية  للمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  قال 
لتمويل التجارة، هاني سنبل، إن تمويالت المؤسسة في 
مصر تجاوزت 2.3 مليار دوالر العام الجاري بدًال من 1.1 

مليار دوالر متفق عليها في بداية العام. 
وأضاف سنبل خالل لقائه وزيرة التعاون الدولي المصرية 
مع  بالتعاون  تضع  المؤسسة  أن  اليوم  المشاط  رانيا 
الجهات المعنية اللمسات النهائية على برنامج التعاون 
المشترك للفترة المقبلة، كما تبحث في الوقت الحالي 
للتبادل  اإللكترونية  المنصة  تطوير  المالية  وزارة  مع 

التجاري.
كانون  يناير/  في  المؤسسة  مع  اتفاقًا  مصر  ووّقعت 
وتموينية  بترولية  سلع  شراء  لدعم  الماضي،  الثاني 

بقيمة 1.1 مليار دوالر في 2021.

العراق يحقق زيادة كبيرة في إنتاج الكهرباء
زيادة  تحقيق  عن  العراقية  الكهرباء  وزارة  كشفت 
ر بستة أضعاف  في حجم إنتاج الطاقة الكهربائية تقدَّ
عّما كانت عليه في عام 2003، مؤكدة أن أسبابًا عدة، 
من بينها أمنية، أثرت في المنظومة الكهربائية، فيما 
تواجه  التي  التحديات  أبرز  الفساد  أن  مسؤولون  أكد 
وتسعى  الطاقة.  قطاع  في  النهوض  محاوالت 
وانقطاع  الخانقة  الكهرباء  مشكلة  حل  إلى  الوزارة 
الشارع  غضب  دائمًا  يسبب  الذي  المواطنين،  عن  التيار 
وأكد  بالحكومة.  تندد  شعبية  بتظاهرات  والخروج 
»الوزارة  أن  العبادي،  أحمد  الوزارة  باسم  المتحدث 
عملت على تطوير بناها التحتية خالل الفترة الماضية، 
إذ بلغ حجم التطوير 5 إلى 6 أضعاف ما كانت عليه في 

عام 2003«.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

ينشب خالف بني لبنان والخليج 
على خلفية تصريحات جورج 

قرداحي فتسارع بعض دول 
مجلس التعاون بالتضييق على 

اللبنانيني ومالحقتهم في أرزاقهم، 
تارة بمالحقة العاملني منهم 

في الخليج، وتارة بإعادة فرض 
القيود على الصادرات اللبنانية 

املتجهة لبعض تلك الدول، وأحدث 
مثال وقف السعودية استقبال 

الواردات اللبنانية كافة أو السماح 
بعبورها عبر أراضيها، وتارة عبر 

إغالق الحدود أمام الشاحنات 
اللبنانية. وتمتد املضايقات لتشمل 

الخليجيني أنفسهم عبر وضع 
قيود على السياحة الخليجية إلى 

لبنان. 
وعندما حدث خالف سعودي 

- إماراتي في يوليو/ تموز على 
خلفية نزاعات سياسية واقتصادية 

ونفطية تتعلق بملف املصالحة 
الخليجية واليمن وأوبك كان أول 
رضت 

ُ
املتضررين املواطن، إذ ف

قيود على سفر السعوديني إلى 
بعدت السلع املنتجة 

ُ
اإلمارات، واست

باملناطق الحرة في اإلمارات أو التي 
تستخدم مكونات إسرائيلية، من 
االمتيازات الجمركية التفضيلية، 

وهو ما ألحق أضرارًا باملصّدر 
اإلماراتي واملستورد السعودي.
تكرر املشهد مع وقوع خالفات 

بني السعودية واألردن، واإلمارات 
واألردن، والسعودية والسودان، 

ليبيا وتونس، مصر وليبيا، اليمن 
والسعودية، العراق والسعودية، 

العراق وسورية، سورية واألردن، 
لبنان وسورية حيث يكون مواطنو 

هذه الدول أول املتضررين. كما 
امتدت التأثيرات للخالفات التي 
تنشب بني دول عربية والخارج، 
ومثال ذلك الخالفات الخليجية 

التركية.
في عام 2016 نشبت خالفات بني 

السعودية ومصر، هنا سارعت 
اململكة وأوقفت شحنات املشتقات 

البترولية التي كانت تصدرها ملصر 
بحسب اتفاق تقدر قيمته بـ23 

مليار دوالر، إلى أجل غير مسمى، 
وهو ما خلق أزمة وقود طارئة في 

مصر عانى منها رجل الشارع 
واملصانع وشركات إنتاج الكهرباء. 

وملرات نشبت خالفات مصرية 
سودانية على خلفية قضايا منها 

حاليب وشالتني. هنا يسارع 
البلدان بفرض قيود على حركة 
التجارة والسفر واالستثمارات، 

وهو ما يضر باملواطن.
وعندما نشب خالف بني املغرب 

والجزائر كانت النتيجة وقف تدفق 
الغاز الجزائري إلى الرباط، وهو ما 

يمكن أن يؤثر سلبًا على املواطن 
املغربي واحتياجات اململكة من 

الغاز لشبكات إنتاج الكهرباء.
ببساطة، تعاقب الحكومات العربية 

الشعوب وال تراعي مصلحة 
املواطن، عندما تفرض قيودًا على 

حركة السفر والعمالة والتجارة 
والسفر والتنقل في حال حدوث 
خالفات مع حكومة دولة أخرى، 
وعلى الحكومات إبعاد الشعوب 
عن خالفاتهم التي قد تطول، أو 

تصدر ألسباب تافهة وشخصية 
وال عالقة لها بمصلحة الدولة 

واعتبارات األمن القومي.

أبعدوا 
الشعوب عن 

خالفاتكم

Monday 8 November 2021
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1011
اقتصاد

بغداد ـ عمار حميد

تسببت األزمة السياسية واألمنية 
املــتــرتــبــة عــلــى اإلعــــان األولــــي عن 
ــابــــات الـــبـــرملـــانـــيـــة  ــتــــخــ ــائـــج االنــ ــتـ نـ
املاضي،  الشهر  مــن  العاشر  فــي  أجــريــت  التي 
فـــي تــفــخــيــخ عــــدد مـــن املـــلـــفـــات االقـــتـــصـــاديـــة، 
ومنها تأخير إقــرار املوازنة وصــرف الرواتب 
ومزيد من االنكماش لعمليات البيع والشراء 
وتــعــطــيــل املــشــاريــع. وتــطــرح األزمــــة الحالية 
ســـيـــنـــاريـــو صـــعـــوبـــة والدة حـــكـــومـــة عــراقــيــة 
الحالي،  العام  نهاية  قبل  الصاحيات  كاملة 
ما يعني أن مسألة إقــرار املــوازنــة لعام 2022 
لن تكون متاحة، وسط استمرار تذبذب قيمة 
الدينار العراقي أمام العملة األميركية ما بني 
1470، وأكثر من 1480 دينارًا للدوالر الواحد.

تراجعًا  األولــيــة  االنتخابات  نتائج  وأظــهــرت 
الحليفة  السياسية  الــقــوى  مــن  واضــحــًا لعدد 
لطهران، وما رافقها من احتجاجات وتلويح 
مقار  تضم  الــتــي  الــخــضــراء  املنطقة  باقتحام 

الحكومة والبعثات الدبلوماسية الغربية.
أسبوعها  العراقية  االنتخابات  أزمــة  ودخلت 
الرابع دون إعان نهائي عن نتائج التصويت 
ــوى الــــخــــاســــرة ســلــســلــة مــن  ــقــ بـــعـــد تـــقـــديـــم الــ
الـــطـــعـــون اضــــطــــرت مـــفـــوضـــيـــة االنـــتـــخـــابـــات 
ــع املــحــطــات  ــرز أكــثــر مـــن ربـ ــــادة عـــد وفــ الـــى إعـ

االنتخابية بعموم مدن الباد.

ركود األسواق
يشكو أصحاب املحال التجارية في العاصمة 
ــود فـــي الـــســـوق خــاصــة بقطاع  بـــغـــداد مـــن ركــ
اإلنشائية  واملـــواد  املنزلي  واألثـــاث  السيارات 
والــكــمــالــيــة واملـــابـــس، حــيــث بـــدت الكثير من 
األسواق في أقل صورة لها بالرغم من دخول 
موسم الشتاء وانطاق موسم دراســي جديد 
اعتاد فيه العراقيون على التسوق وشــراء ما 

يلزم أبناءهم ومنازلهم.
وفــي حديث مع »العربي الجديد« قــال هشام 

ــرز تــجــار بــيــع املـــابـــس في  الــحــســنــي، أحـــد أبــ
 »الخافات 

ّ
إن بــغــداد،  الشورجة وســط  ســوق 

الــســيــاســيــة الـــتـــي يــشــهــدهــا الــــعــــراق بــعــد كل 
ــارة  ــ انــــتــــخــــابــــات حــــــول تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة تـ
واالعــــتــــراض عــلــى نــتــائــج االنـــتـــخـــابـــات تـــارة 
 عــلــى 

ً
أخـــــــــرى، دائـــــمـــــًا مـــــا تــــكــــون عـــبـــئـــًا ثــــقــــا

الــعــراقــيــني جــمــيــعــًا، إذ تــبــقــى األوضــــــاع بعد 
اقتصاديًا  ومرتبكة  مضطربة  انتخابات  كل 

وسياسيًا وأمنيًا«. 
 »السوق العراقية في مثل 

ّ
وأضاف الحسني أن

هذه األيام من كل عام تشهد حركة بيع وشراء 
كبيرة جدًا، خصوصًا فيما يتعلق ببدء العام 
الدراسي الجديد ودخول موسم الشتاء، لكن 
لألسف الشديد األسواق تبدو شبه خالية من 
املتبضعني رغم أن هذا العام سيكون التعليم 

حضوريًا داخل املدارس والجامعات«. 
ــذا الــعــام  وأشـــــار إلــــى أن »نــســبــة املــبــيــعــات هــ
ضعيفة جدًا بالقياس مع السنوات السابقة«، 
مــبــيــنــًا أن نــســبــة املــبــيــعــات ال تــتــجــاوز %50، 
ــراء   الــطــبــقــة الــكــادحــة مـــن األجــ

ّ
والفـــتـــًا إلـــى أن

الـــيـــومـــيـــني والـــعـــامـــلـــني فــــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
هـــم أكـــثـــر املـــتـــضـــرريـــن مـــن تـــدهـــور األوضـــــاع 
ــد األوســــــي،  ــ ــال زيـ ــ ــراق. مــــن جـــهـــتـــه، قـ ــ ــعـ ــ فــــي الـ
 
ّ
إن القرطاسية،  تبيع  مكتبة  فــي  يعمل  الـــذي 
»أصحاب مكتبات بيع القرطاسية استبشروا 

ــــل  ــــودة الـــتـــعـــلـــيـــم الــــحــــضــــوري داخـ ــعـ ــ ــرًا بـ ــيــ خــ
لــتــصــريــف بضائعهم  والــجــامــعــات  املــــــدارس 
ــقــدر 

ُ
ــتـــي ت املــتــكــدســة لــديــهــم مــنــذ ســنــتــني والـ

بــعــشــرات املـــايـــني، لــكــن حــركــة الــســوق لغاية 
كان  وكما  املطلوب  باملستوى  ليست  اللحظة 

متوقع لها«. 
ــثـــه مــــع »الـــعـــربـــي  أضـــــــاف األوســــــــي فــــي حـــديـ
أن يساهم  يتوقع  كــان  »الجميع   

ّ
أن الــجــديــد« 

الــســوق  بـــعـــودة حـــركـــة  الــتــربــيــة  قـــــرار وزارة 
ــــاش ســـــوق الـــقـــرطـــاســـيـــة الـــتـــي تــعــتــمــد  ــعـ ــ وإنـ
االبتدائية  املــدارس  بنسبة 60% على تاميذ 
واإلعدادية لكن ذلك لم يظهر جليًا على الرغم 

من انطاق العام الدراسي الجديد«. 

تداعيات الصراع الدائر
مــن جانبهم، عــزا اقــتــصــاديــون تــراجــع حركة 
الـــســـوق الــعــراقــيــة إلــــى الـــصـــراع الـــدائـــر حــول 
نتائج االنتخابات التي دائمًا ما تشكل عبئًا 
ــة إلــى  ــافـ ــتــــصــــادي، بـــاإلضـ عــلــى الـــنـــشـــاط االقــ
البلد  تدير  التي  املشتركة  الحزبية  املصالح 
على أساس املحاصصة واستغال املال العام 

لتعزيز مصالحها.
 
ّ
أن البياتي  أنــور  االقتصادي  الباحث  واعتبر 
العراق  يعيشها  التي  السياسية  »الصراعات 
أثــــرت ســلــبــًا فـــي األوضـــــاع االقــتــصــاديــة وفــي 
 »األســواق 

ّ
الــســوق«، مبينًا أن مقدمتها حركة 

االنتخابات  قبيل  بالجمود  العراقية أصيبت 
وزاد هذا الجمود بعد إعان النتائج األولية 
التي دفعت بعض الجهات الحزبية إلى نزول 
أنصارها إلى الشارع احتجاجًا على النتائج 

املعلنة«. 

تعطيل المشاريع
بدورها، قالت الخبيرة االقتصادية الدكتورة 
 »العراق، 

ّ
»العربي الجديد« إن سام سميسم، لـ

نــتــيــجــة لـــاضـــطـــرابـــات األمـــنـــيـــة والـــخـــافـــات 
السياسية مــهــدد بــأزمــة اقــتــصــاديــة فــي حــال 
اســتــمــر هـــذا الـــصـــراع، الــــذي ظــهــر بــعــد إعــان 
 »هذه 

ّ
نتائج االنتخابات األولية«، الفتة إلى أن

االضطرابات التي يعيشها العراق أثارت قلق 
تــراجــع عمليات االستيراد  مــن  االقــتــصــاديــني 

وتعطيل بعض املشاريع املهمة«.
 

ّ
العراقية بعد كل  »ركــود السوق 

ّ
أن وأضــافــت 

انتخابات هو نتيجة حتمية، بسبب مخاوف 
ــادة تعاملهم  املــتــعــامــلــني فــي األســــواق مــن زيــ
الــســيــاســي التي  الــشــد  لــحــالــة  املـــالـــي، نتيجة 
سميسم  وأشـــــارت  الـــيـــوم«.  الـــعـــراق  يعيشها 
 »املواطنني يخشون من دخــول العراق 

ّ
إلى أن

في أزمــة جديدة تتعلق بأزمة الرواتب إذا ما 
استمرت الخافات السياسية حول التحالفات 

السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة«.

عّمان ـ زيد الدبيسية

أعادت تصريحات مسؤولة أردنية سابقة في املؤسسة العامة 
للغذاء والدواء وتأكيداتها، أخيرًا، بوجود مواد مسرطنة في 
الغذاء، الجدل في سامة األغذية املنتجة محليًا واملستوردة 
ــر الــصــحــة األســبــق، عــبــد الرحيم  مــن الـــخـــارج، خــاصــة أن وزيـ
ملحس، أدلى بتصريحات مماثلة قبل أكثر من 30 عامًا، وهو 

على رأس عمله، في القضية نفسها.
وأصّرت سناء قموة، وهي املسؤولة التي كانت تشغل موقعًا 
)مــديــرة سابقة  والـــدواء  للغذاء  العامة  املؤسسة  فــي  حساسًا 
األغذية  بعض  فــي  مــواد مسرطنة  وجــود  على  للمختبرات(، 
األردنية، مستشهدة بذلك بنتائج دراســة أجرتها ولم تؤخذ 
بنتائجها قبل عدة سنوات، ورجحت أن الدراسة كانت سببًا 
املنشورة  دراستها   

ّ
إن قموه  وقالت  وظيفتها.  من  بتنحيتها 

فــي عـــام 2019 لــيــســت قــديــمــة، وهـــي مــنــشــورة فــي أهـــم مجلة 
للغذاء، ومن إعداد فريق كامل هي املشرفة عليه وليست نتاج 
 زمــاءهــا فــي الــدراســة سيشهدون 

ّ
عمل فـــردي. وأوضــحــت أن

قال  التي  بالقضية  املحكمة  أمــام  استدعائها  حــال  فــي  معها 
ها ُرفَعت 

ّ
املدير العام ملؤسسة الغذاء والدواء، نزار مهيدات، إن

ضدها.
ــذا املــجــال ولــن  وقــالــت قــمــوة إنــهــا تــعــمــل مــنــذ 20 ســنــة فــي هـ
ها 

ّ
وإن للمواطنني،  الحقيقة  إيــصــال  فــي  مواقفها  عــن  تتنازل 

أثبتت وجـــود املــلــوثــات واملــــواد املسرطنة مــن خــال دراســـات 
موثقة.

وتعليقًا على الجدل الدائر، قال رئيس لجنة الصحة والبيئة 
 
ّ
»العربي الجديد« إن لـ البرملان األردنــي، أحمد السراحنة،  في 

مع  يوميًا  يتابع  الصحية  لجنته  خــال  مــن  الــنــواب  مجلس 
لحساسية  قــمــوة  فــي تصريحات  ورد  مــا  املختصة  الــجــهــات 
األمــــر وارتــبــاطــه بــغــذاء وســامــة املــواطــنــني واملــقــيــمــني داخــل 
لجنة  بتشكيل  طالبت  النيابية  اللجنة   

ّ
أن وأضـــاف  األردن. 

تحقيق وتدقيق محايدة في ما ذهبت إليه مسؤولة املختبرات 
يمكن  ال  خطيرة  تصريحات  مــن  الصحة  وزارة  فــي  السابقة 

 
ّ

التعاطي معها بكل ــمــا 
ّ
بــأي حــال مــن األحـــوال تجاهلها، وإن

مسؤولية. وفي املقابل، أكد نائب رئيس غرفة صناعة األردن 
ومــمــثــل قــطــاع الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة والــتــمــويــنــيــة والــزراعــيــة 
 الغذاء في األردن آمن 

ّ
والثروة الحيوانية، محمد الجيطان، أن

الغذائية  املنتجات   
ّ
أن ذلــك  والــدلــيــل على  لــدرجــة كبيرة جــدًا، 

 يسر ولها أســواق 
ّ

األردنــيــة تدخل إلــى األســـواق العاملية بكل
 الغذاء األردني يخضع ألعلى 

ّ
 مكان. وقال إن

ّ
تصديرية في كل

درجــات الرقابة، سواء كانت ذاتية من خال املصانع املحلية 
أو  والعاملية،  املحلية  واملعايير  املواصفات  أعلى  تطّبق  التي 

من خال املؤسسات الرقابية املحلية.
وحاول مدير الغذاء والدواء، نزار مهيدات، التقليل من أهمية 
تصريحات قموة والتشديد على سامة الغذاء األردني وخلّوه 
من أي مــواد مسرطنة من دون أن يقدم إجابات مقنعة حتى 
اآلن للشارع وملجلس النواب الذي بادر إلى عقد اجتماع من 
خال لجنته الصحية للوقوف على مدى صحة تلك املعلومات 
 الــغــذاء فــي األردن يخلو مــن املــواد 

ّ
ونتائج الــدراســة. وقــال إن

األغذية  املؤسسة  في  الرقابية  البرامج  تتابع  كما  املسرطنة، 
املستوردة واملحلية، وهو ما يطلق عليه الغذاء املتداول.

ه ُرفَعت دعوى قضائية ضد قموه التي أكدت 
ّ
وأعلن مهيدات أن

أنها ستقدم كل البيانات واملعلومات والدراسات التي تثبت 
صــحــة مــزاعــمــهــا بــوجــود مــســرطــنــات فــي األغــذيــة واألردنـــيـــة، 
وخــاصــة مـــادة القمح الــتــي تــدخــل كــمــؤن غــذائــيــة للمواطنني 
تامًا  اختافًا  الصحي يختلف  الغذاء   

ّ
إن وقــال مهيدات  كافة. 

 تناوله غير صحي 
ّ
عن الغذاء اآلمن، وقد يكون الغذاء آمنًا، لكن

لدى بعض الفئات املصابة بأمراض معينة، وذلك في إشارة 
 84% من سكان األردن 

ّ
إلى تقرير األمم املتحدة الذي كشف أن

ال يتناولون غذاًء صحيًا. وجدد مدير الغذاء والــدواء تأكيده 
 غــذاء األردنــيــني غير آمــن، 

ّ
مــمــي لــم يــرد فيه أن

ُ
 »التقرير األ

ّ
أن

 األردنيني ال يتناولون الكثير 
ّ
 التقرير نفسه أشار إلى أن

ّ
لكن

 مؤسسة الغذاء والدواء 
ّ
من الخضار والفواكه«. ولفت إلى أن

في  املخبرية  للفحوص  خاصة  رسمية  بمختبرات  تستعني 
حال االعتراض على نتائج فحوص املؤسسة.

االضطرابات السياسية تطيح 
أسواق العراق: ملفات مفخخة

جدل بشأن سالمة األغذية في األسواق )Getty(أزمات معيشية تحاصر العراقيين )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

األردن: مخاوف من غذاء مسرطن

ثارت مخاوف في 
األوساط العراقية من 

تأخير إقرار الموازنة 
وانكماش األسواق 

وتعطيل المشاريع بسبب 
االضطرابات التي تعاني 

منها البالد

فلسطين: دمغ 1.4 طن 
من الذهب خالل شهر

دمغت مديرية املعادن الثمينة في وزارة 
االقتصاد الفلسطينية، خالل الشهر 

املاضي، 1.4 طن تقريبا من الذهب، في حني 
بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ املصوغات 

الذهبية، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية 
»قبة الصخرة«، 1.460 مليون شيقل تقريبًا.

وحسب بيان لوزارة االقتصاد أمس، 
سجل مؤشر دمغ املعادن الثمينة، خالل 

شهر أكتوبر/تشرين األول، ارتفاعًا بنسبة 
210% عن نفس الشهر من العام السابق، 

مقارنة مع ذات الشهر من العام املاضي. 
كما سجلت اإليرادات ارتفاعًا بنسبة 

225% عن نفس الشهر من العام السابق. 
وأرجعت املديرية االرتفاع عند مقارنتها مع 

ذات الفترة من العام املاضي إلى تداعيات 
الجائحة الصحية السلبية على كافة 

محركات االقتصاد الوطني، وما نتج عنها 
من تراخ في األسواق بشكل عام، ال سيما 

املعدن النفيس.
وسجل متوسط سعر أونصة الذهب عن 
شهر أكتوبر/تشرين األول 2021، مبلغ 

1776 دوالرا، في حني سجل متوسط سعر 
األونصة عن ذات الشهر 2020 مبلغ 1900 

دوالر، أي بانخفاض بنسبة %7.

مشروع مغربي لربط 
الكركرات بالكهرباء 

وماء الشرب
أعلن املغرب، أول من أمس، إطالق مشاريع 
إلمداد املركز الحدودي في إقليم الصحراء، 
منطقة الكركرات، بالكهرباء واملاء الصالح 
للشرب. جاء ذلك في بيان للمكتب الوطني 

للكهرباء واملاء، اطلعت عليه األناضول. 
واملنطقة التي سيمدها املغرب بالكهرباء 
واملياه في إقليم الصحراء، تقترح اململكة 

منذ سنوات حصولها على حكم ذاتي 
موسع تحت سيادة الرباط، بينما تدعو 

 جبهة »البوليساريو« إلى استفتاء 
لتقرير  املصير. وقال البيان، إن املركز 

الحدودي »الكركرات«، أعطى مدير املكتب 
الوطني للكهرباء واملاء، انطالقة أشغال 

»مشروع تزويد املركز الحدودي بالكهرباء 
عن طريق ربطه بالشبكة الكهربائية«. 

وتبلغ الكلفة اإلجمالية للمشروع 77 مليون 
درهم )حوالي 8 ماليني دوالر(، تم تمويلها 

من قبل املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب. وزاد البيان: »تشغيل 

املشروع يرتقب أن يتم في ديسمبر/كانون 
األول 2022«.

ارتفاع أسعار المعكرونة 
في كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات صدرت أمس األحد أّن 
أسعار املعكرونة سريعة التحضير 

في كوريا الجنوبية نمت بأسرع وتيرة 
منذ حوالي 13 عامًا في شهر أكتوبر/ 

تشرين األول املاضي، مما أثار املخاوف 
من أّن تلك الزيادات الحادة قد تزيد من 

الضغوط التضخمية. ووفقًا لبيانات مكتب 
اإلحصائيات الكوري، ارتفع سعر املعكرونة 

سريعة التحضير )أو »راميون« باللغة 
الكورية( بنسبة 11% في أكتوبر مقارنة 
بالعام الذي سبقه. وقد ارتفعت أسعارها 

بأعلى نسبة على أساس سنوي في فبراير/ 
شباط 2009 إذ بلغت 14.3%. وجاءت 

الزيادة الحادة بعدما بدأت شركات تصنيع 
املعكرونة الرئيسية في كوريا الجنوبية، بما 

في ذلك »نونغ شيم« و»ساميانغ لألغذية«، 
برفع أسعار منتجاتها في أغسطس/ آب 

بسبب زيادة تكاليف شراء الدقيق واملواد 
الرئيسية األخرى. 

زيادة صادرات جنوب شرقي 
تركيا من الفواكه

بلغت قيمة صادرات الشركات األعضاء 
في اتحاد مصدري منطقة جنوب شرقي 

تركيا 247 مليونًا و930 ألف دوالر من 
الفواكه املجففة، خالل أول 10 أشهر من 

العام الحالي. وأوضح رئيس اتحاد مصدري 
منطقة جنوب شرقي تركيا محمد جقماز، 

في بيان، أّن صادرات الشركات األعضاء 
في االتحاد خالل أكتوبر/ تشرين األول 

املاضي من الفواكه املجففة بلغت 40 مليونًا 
و496 ألف دوالر. وأضاف أّن دول االتحاد 

األوروبي جاءت في املرتبة األولى بني البلدان 
املستوردة للفواكه املجففة بقيمة وصلت 
إلى 113 مليونًا و752 ألف دوالر. وجاءت 
الواليات املتحدة األميركية باملرتبة الثانية 
بقيمة 36 مليونًا و459 ألف دوالر، فيما 

حلت دول منطقة الشرق األوسط ثالثًا بـ26 
مليونًا و659 ألف دوالر.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%32.4
ــاســم  قــــال الــمــتــحــدث ب
العراقية  التخطيط  وزارة 
الــهــنــداوي،  ــرة  ــزه ال عبد 
إّن  أخــيــرة،  تصريحات  فــي 
تتصدر  ــار  ــب األن محافظة 
في  ــراق  ــع ال محافظات 
البطالة بنسبة 32.4%، تليها 
 ،%26.4 بــنــســبــة  ــوك  ــ ده
 ،%20.4 بنسبة  ومــيــســان 

وبغداد بنسبة %9.3«.

تقارير عربية

أسواقمال وسياسة

ــــتــــجــــارة وتــرقــيــة  كـــشـــف وزيــــــر ال
الـــــصـــــادرات فــــي الـــجـــزائـــر كــمــال 
ــة  ــيــ ــ ــال ــمــ اإلجــ ــيــــمــــة  ــقــ ــ ال أن  رزيـــــــــق 
ــاقـــت 27  ــلــــصــــادرات الـــوطـــنـــيـــة فـ ــ ل
مليار دوالر نهاية شهر سبتمبر/ 
أيلول املاضي، منها 3.4 مليارات 
دوالر صادرات خارج املحروقات.

وأوضـــــــــح رزيـــــــــق، خــــــالل جــلــســة 
اســتــمــاع مـــن طــــرف لــجــنــة املــالــيــة 
ــلــمــجــلــس الــشــعــبــي  ــة ل ــيــ ــزانــ ــيــ واملــ
ــي إطـــــــــار مـــنـــاقـــشـــة  ــ الـــــوطـــــنـــــي، فــ
ــيــة  ــانــــون املــال ــيـــر مــــشــــروع قــ ــدابـ تـ
برئاسة  بقطاعه،  الخاصة   2022
اللجنة،  رئــيــس  بــخــوش،  الصديق 
وبــحــضــور وزيـــــرة الـــعـــالقـــات مع 
الـــبـــرملـــان بــســمــة عــــــزوار، أن هــذه 
العجز  تــراجــع  مــن  مكنت  القيمة 
في امليزان التجاري إلى 1.3 مليار 
مليارات دوالر   7.5 دوالر، مقابل 
السنة املاضية. وأشــار رزيــق إلى 
ــادرات فـــي مختلف  ــــصــ ال ــاع  ــفـ ارتـ
 بـــارتـــفـــاع 

ً
الـــقـــطـــاعـــاتـــت، مـــســـتـــدال

حجم الصادرات في املواد الغذائية 
بنسبة 46 في املائة.

ارتفاع 
الصادرات 
الجزائرية

غزة ـ يوسف أبو وطفة

تسيطر حالة من الركود والتراجع على سوق 
إيــجــار املــحــال الــتــجــاريــة فــي قــطــاع غـــزة على 
مستوى األســواق الشعبية والعامة، أو حتى 
املحال الواقعة في املخيمات املكتظة بالسكان 
والــــحــــركــــة واألحــــــيــــــاء املــــعــــروفــــة بــنــشــاطــهــا 
االقتصادي، في ضوء تراجع الحركة الشرائية 

بشكل الفت في العامني املاضيني.
وأوصدت الكثير من املحال التجارية أبوابها، 
حتى تلك الواقعة في قلب األســواق الشعبية 
والعامة، التي كان من الصعب سابقًا العثور 
على محال فارغة فيها، فيما يرفع أصحابها 
ــهــا 

ّ
ــارات بــأن ــبــ الفــــتــــات أو يـــخـــطـــون عــلــيــهــا عــ

مــعــروضــة لــإيــجــار ومــتــاحــة أمــــام الــراغــبــني 
فــي استئجارها. وبــالــتــوازي مــع ذلــك، أغلقت 
البلديات املشرفة على بعض األسواق العامة 
جانبًا من هذه املحال نظرًا لتراكم اإليجارات 
على أصحابها وعدم مقدرتهم على تسديدها، 
فــي الــوقــت الـــذي أصــبــح فــيــه بــعــض أصــحــاب 

هـــذه املــحــال والــتــجــار مــاحــقــني عــلــى قضايا 
ذمم مالية، نظرًا لتردي األوضاع االقتصادية.
العقارات، محمود  الوسيط في مجال  ويقول 
 ســوق الــعــقــارات يشهد ركـــودًا غير 

ّ
صــاح، إن

مسبوق ومتزايدًا في العامني األخيرين، بفعل 
املسبوقة  غير  الكساد  وحــالــة  التجارة  تــردي 
التي أصابت األسواق، في ظل ارتفاع معدالت 
الـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة ونـــــــدرة الـــســـيـــولـــة الــنــقــديــة 

املتوافرة بني السكان.
 حالة 

ّ
أن الجديد«  لـ »العربي  ويوضح صاح 

التجارية  املحال  للكثير من  الركود واإلغــاق 
جعلت أصحابها يتنازلون عن بعض القيمة 
الــتــأجــيــريــة املــرتــفــعــة الـــتـــي كـــانـــت تــطــلــب في 
بعض  فانخفضت  الــحــيــويــة،  املــنــاطــق  بعض 

العام  في  أميركي  آالف دوالر   10 املناطق من 
أقـــل، وانخفض  آالف دوالر وربــمــا   8 لتصبح 
لــيــصــبــح 5  الــبــعــض اآلخــــر مـــن 7 آالف دوالر 

آالف دوالر.
ــال  املــــحــ ــاب  ــ ــحــ ــ ــعــــض أصــ بــ  

ّ
أن إلـــــــى  ــر  ــيــ ويــــشــ

الذين كانوا يستأجرونها لسنوات  التجارية 
ــل بعضهم الــخــروج مــن الــســوق، 

ّ
طــويــلــة، فــض

والبحث عن مهن أخرى نتيجة الرتفاع أسعار 
الحركة  لــظــروف  اإليــجــارات وعـــدم مواءمتها 
االقــتــصــاديــة فــي الــعــامــني املــاضــيــني وتــراجــع 
الــســيــولــة الــنــقــديــة املـــتـــوافـــرة. ويـــرّجـــح صــاح 
في  الركود  املقبلة مزيدًا من  الفترة  أن تشهد 
انخفاض  التجارية مع  املحال  عــقــارات  ســوق 
أسعار إيجار املحات، وخصوصًا أمام تراجع 
الحركة الشرائية في مختلف القطاعات وعدم 
ــفــــروض، وقــلــة  رفــــع الــحــصــار اإلســـرائـــيـــلـــي املــ

فرص العمل املتوافرة أمام سكان القطاع.
وتــفــاقــمــت نــســبــة الــبــطــالــة لــتــتــجــاوز حــاجــز 
الشباب و80% في صفوف  60% في صفوف 
الــذي ارتفع فيه معدالت  السيدات، في الوقت 
دخل  متوسط  ر  يقدَّ فيما   ،%80 بنسبة  الفقر 
ــركـــي، عــدا  ــيـ الـــفـــرد الـــيـــومـــي بــمــبــلــغ دوالر أمـ
عــن ارتـــفـــاع مــعــدل االعــتــمــاد عــلــى املــســاعــدات 

اإلنسانية الخارجية.
وتتفاوت أسعار إيجار املحال التجارية وفقًا 
الــواقــعــة فيها،  لــعــدة عــوامــل، أبــرزهــا املنطقة 
 في 

ّ
وطبيعة الــنــشــاط االقــتــصــادي، إذ ال تــقــل

أميركي  500 دوالر  مبلغ  عــن  األحــيــان  بعض 
ســـنـــويـــًا، فــيــمــا تـــتـــجـــاوز فـــي بــعــض األحـــيـــان 
الــــ 10 آالف دوالر فــي مــنــاطــق حيوية  حــاجــز 
مثل حّي الرمال، أحد أشهر أحياء مدينة غزة 

التجارية.
ها ال 

ّ
 أن

ّ
ورغــم التفاوت في أسعار اإليجار، إال

التي  والــتــجــاريــة  االقــتــصــاديــة  الحالة  تعكس 
يعيشها الــقــطــاع، الـــذي خـــرج قــبــل أشــهــر من 
حرب إسرائيلية أسهمت في تدمير كبير في 
االقتصادي،  القطاع  طــاولــت  التحتية  البنية 

بما في ذلك بعض املحال التجارية.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، يـــــقـــــول الـــــبـــــاحـــــث فــــــي الــــشــــأن 
 هــنــاك تراجعًا 

ّ
االقــتــصــادي، أســامــة نــوفــل، إن

التجارية  قــدرة أصحاب املحات  واضحًا في 

ــو مـــــا انـــعـــكـــس  ــ ــ ــم، وهـ ــ ــهـ ــ ــاراتـ ــ ــــجـ ــع إيـ ــ ــ عــــلــــى دفـ
بالسلب على سوق العقارات الخاص باملحال 
التجارية، وأدخله في حالة ركود غير مسبوقة 

مقارنة بسنوات سابقة.
 
ّ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن ويـــضـــيـــف نــــوفــــل لـــــ

هــنــاك ظــاهــرة أصبحت واضــحــة فــي العامني 
املاضيني، تمثلت بعدم قدرة مستأجري هذه 
على  التجارية  القطاعات  مختلف  من  املحال 
ــارات مــحــالــهــم، وتـــعـــرض جــزء  ــع ثــمــن إيـــجـ دفـ
وأصبحوا  القانونية،  لة  للمساء منهم  كبير 

ماحقني في قضايا ذمم مالية.
ويرجع الباحث في الشأن االقتصادي، أسباب 
الــتــراجــع فــي استئجار املــحــال الــتــجــاريــة إلى 
االقتصادي  بالقطاع  الربح  هامش  انخفاض 
زيــادة األعباء  التكلفة، وبالتالي  إلــى ما دون 
ــداد االلــتــزامــات،  املــالــيــة وعـــدم الــقــدرة عــلــى سـ
كــورونــا  تبعات جائحة  فــي ضــوء  خصوصًا 

على املشهد التجاري.
ــإن الـــتـــقـــديـــرات تــشــيــر إلـــى  ــ ــنـــوفـــل، فـ ــًا لـ ــقــ ووفــ
املــســتــأجــريــن  مـــن  إلــــى %50  بـــني %40  مـــا   

ّ
أن

التجارية، وهو ما  العمل في محالهم  أوقفوا 
يتضح من حالة االرتفاع في إغاق السجات 
الــتــجــاريــة الــخــاصــة بــهــم، األمــــر الــــذي يعكس 
عدم قدرتهم على الصمود في السوق، تزامنًا 
مع عدم قدرة املواطنني على شراء السلع بفعل 

شّح السيولة النقدية املتوافرة.
وبــحــســب مــؤشــر دورة األعـــمـــال الـــصـــادر عن 
املـــركـــزي(  )الــبــنــك  الفلسطينية  الــنــقــد  ســلــطــة 
الــــذي يــقــيــس حــركــة املــبــيــعــات واإلنـــتـــاج، فــإن 
واقــــع املـــؤشـــر فـــي غــــزة يــشــيــر إلــــى ســالــب 36 
نقطة، وهو يعكس حالة الركود التي يعيشها 
القطاع الخاص والقطاع التجاري في غزة في 

الفترة األخيرة.
وعّم الركود أرجاء أسواق القطاع، بفعل تأثر 
الحركة التجارية، بسبب ارتفاع أسعار املواد 
السلع األســاســيــة واملهمة،  الــغــذائــيــة وبــعــض 
ــن  ــواطـ ــاتـــت تـــلـــك الـــســـلـــع خــــــارج قــــــدرة املـ إذ بـ
واســـتـــطـــاعـــتـــه، الــــــذي يـــعـــانـــي بــــاألســــاس مــن 
حالة اقتصادية صعبة بفعل تردي األوضاع 
املعيشية، وانعدام فرص العمل، وغياب األفق 

االقتصادي.

تحويالت قياسية لـ5 ماليين مغتربالركود يهوي بإيجارات المحال التجارية في غزة

تراجع حركة البيع دفع البعض إلى إغالق متاجرهم )عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد(

الرباط ـ مصطفى قماس

تــتــجــه تـــحـــويـــات املــغــتــربــني املــغــاربــة 
العام  فــي  قياسي  بلوغ مستوى  نحو 
 عـــن تحقيق 

ّ
الـــحـــالـــي، حــيــث لـــم تـــكـــف

ارتفاعات تفاجئ املراقبني واملؤسسات 
الرسمية املعنية برصدها، بل إن لجنة 
الــذي  املستوى  لغز  بهدف حــل  شكلت 

بلغته تلك التحويات.
ويقّدر عدد املغتربني املغاربة بحوالى 
5 مــايــني نــســمــة، 85 فـــي املـــائـــة منهم 
يــقــيــمــون فـــي أوروبـــــــا، خـــاصـــة فــرنــســا 
الــــتــــي تــحــتــضــن حــــوالــــى 1.5 مــلــيــون 
ــبـــاقـــي بــني  ــتــــوزع الـ ــتـــرب، بــيــنــمــا يــ مـــغـ
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة وكــنــدا 

وبلدان عربية.
ــات مــــكــــتــــب الـــــصـــــرف  ــ ــانــ ــ ــيــ ــ وتـــــفـــــيـــــد بــ
ــــي(، الـــــــذي تـــتـــّبـــع تـــحـــويـــات  ــــومـ ــكـ ــ )حـ
املغتربني، أن تلك التحويات، قفزت في 
املاضي  أيــلــول  سبتمبر/  شهر  نهاية 
إلى 7.9 مليارات دوالر، مسجلة زيادة 
بنسبة 42.5 في املائة قياسًا باملستوى 
ــذي بــلــغــتــه فــــي الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مــن  ــ الــ
الــعــام املــاضــي. ويــرتــقــب أن تــصــل تلك 
الــتــحــويــات فــي نــهــايــة الــعــام إلـــى 9.6 
مليارات دوالر في نهاية العام الحالي، 
ــى أكـــثـــر مـــن مــلــيــاري  بــــزيــــادة تــصــل إلــ

دوالر، حسب تقديرات البنك املركزي.
وينتظر أن يسعف مستوى تحويات 
غير  العام،  نهاية  في  املرتقب  املغاربة 
ــاريــــخ الــــبــــاد، رصــيــد  ــبـــوق فــــي تــ املـــسـ
املــمــلــكــة مـــن الــنــقــد األجـــنـــبـــي، فـــي ظل 
انـــخـــفـــاض حـــــاد إليــــــــــرادات الــســيــاحــة 
أن تستقر في حــدود 3.6  التي يرتقب 
تــوقــعــات بنك  مــلــيــارات دوالر، حــســب 

املغرب )البنك املركزي(.
املقيمني  املــغــاربــة  تحويات  وستمثل 
ــالـــخـــارج فـــي الـــعـــام املــقــبــل أكـــثـــر من  بـ
25 فــي املــائــة مــن مجمل رصــيــد النقد 
األجــنــبــي، الــــذي يــرتــقــب أن يــصــل إلــى 
يــغــطــي  مــــا  دوالر،  مـــلـــيـــار   37 حــــوالــــى 

سبعة أشهر من مشتريات اململكة من 
الخارج.

وكـــانـــت تــلــك الـــتـــحـــويـــات قـــد فــاجــأت 
املــراقــبــني واملــســؤولــني املــغــاربــة، حيث 
خابت القراءات التي ترقبت انخفاضها 
ــة الـــجـــائـــحـــة الـــصـــحـــيـــة، فــقــد  ــدايــ ــع بــ مــ
ــــذي بلغته  حــافــظــت عــلــى املـــســـتـــوى الـ
قــبــل الـــفـــيـــروس، بـــل إنـــهـــا تــتــجــه نحو 
بلوغ مستوى غير مسبوق في تاريخ 

التحويات نحو املغرب.
ــام املــاضــي  ــعـ ويــتــجــلــى مـــن بـــيـــانـــات الـ
ُيــعــزى إلــى تلك  أن ارتــفــاع التحويات 
اآلتـــيـــة بــشــكــل مــلــحــوظ مـــن املــغــتــربــني 
املقيمني في فرنسا وأملانيا وإسبانيا 
وإيــطــالــيــا وهـــولـــنـــدا وإيـــرلـــنـــدا، فيما 
انخفضت التحويات اآلتية من بلدان 
أن  أنه يتضح  والنرويج. غير  الخليج 
التحويات  املــائــة مــن  فــي  حصة 35.7 
ــن فــرنــســا،  ــام املــــاضــــي مــ ــعــ أتـــــت فــــي الــ
والــواليــات  وإيطاليا  إسبانيا  وتمثل 
املــتــحــدة وبــلــجــيــكــا وأملــانــيــا وهــولــنــدا 
واملــمــلــكــة املـــتـــحـــدة وســـويـــســـرا وكــنــدا 
حــصــة  43 فــي املــائــة، وشكلت اململكة 
ــارات وقطر  ــ الــعــربــيــة الــســعــوديــة واإلمــ
ــة من  ــائـ والـــكـــويـــت حــصــة 15.8 فـــي املـ
املالية الخارجية،  التحويات  إجمالي 

حسب بيانات رسمية.
وتوقع البنك املركزي في بيان سابق، 
ــبــــاد بــنــســبــة %5.3  ــاد الــ ــتـــصـ نـــمـــو اقـ
خال 2021، بسبب األوضــاع املناخية 
املـــواتـــيـــة لــلــمــوســم الــــزراعــــي، والــتــقــدم 
الذي تحرزه الباد في حملة التطعيم 

ضد كورونا.
املــركــزي،  الــبــنــك  تــضــم  لجنة  وتنشغل 
وإدارة  واملــــالــــيــــة  االقــــتــــصــــاد  ووزارة 
الـــضـــرائـــب ومــكــتــب الـــصـــرف والــهــيــئــة 
الوقوف  بمحاولة  للمصارف،  املمثلة 
ارتفاع  إلى  التي تفضي  العوامل  على 

تحويات املغتربني.
البحث حول  مــؤســس مؤسسة  ويـــرى 
ــســــاس«، إنــيــيــغــو  ــيــ ــمــ املـــهـــاجـــريـــن »ريــ

ــاع الــتــحــويــات يــؤكــد  ــفـ مـــــوري، أن ارتـ
الـــــرؤى الـــتـــي ســبــق أن عـــّبـــر عــنــهــا في 
العام املاضي، حيث يؤكد أن املغتربني 
ــارًا، وخــاصــة في  ــ املــغــاربــة كـــّونـــوا ادخــ
عبره ملساعدة  أوروبـــا، يسعون  بلدان 
ــوري فـــي تــصــريــح  ــ أســــرهــــم. ويــشــيــر مـ
»العربي الجديد«، إلى أنه في الوقت  لـ
ــانـــت تــــراهــــن الـــتـــوقـــعـــات عــلــى  الــــــذي كـ
تراجع التحويات، تجلى أنها ترتفع، 
حيث إن العديد من املغتربني يسعون 
ــن الــتــضــامــن مع  ــن نــــوع مـ لــلــتــعــبــيــر عـ
أســرهــم وذويـــهـــم عــبــر إرســــال األمــــوال 
الــتــي قــد تــتــجــاوز قيمتها مــا اعــتــادوا 
تــحــويــلــه. وتـــســـاهـــم  تــلــك الــتــحــويــات 
ــم االســـتـــهـــاك الـــداخـــلـــي الــــذي  ــ فــــي دعـ
ــر والـــــذي يــعــتــبــر حــاســمــًا  ــ تـــوفـــره األسـ
فــي النمو االقــتــصــادي، مشيرًا إلــى أن 
بـــدور كبير  الــتــحــويــات تضطلع  تــلــك 
املدرسية  املــصــاريــف  دفــع  فــي تسهيل 

والعاجات الطبية.
العديد مــن املغتربني  ويــرى مــوري أن 
استفادوا، وخاصة في أوروبا وأميركا 
الشمالية، من املساعدات التي تقدمها 
الــدول في ظل الجائحة، حيث تضاف 
ــرون جــزءًا 

ّ
إلـــى مــدخــراتــهــم الــتــي يــســخ

مـــنـــهـــا لـــتـــحـــويـــلـــهـــا إلــــــى بـــــلـــــدان، عــبــر 
الـــقـــنـــوات الـــرســـمـــيـــة، مـــا يــســاعــد على 
الــتــخــفــيــف عــــن األســــــر املــــتــــضــــررة مــن 
الجائحة ودعم رصيد النقد األجنبي. 
ر 

ّ
تعذ بفعل  التحويات،  أن  ويتصور 

التنقل نحو املغرب بسبب االحترازات 
الصحية التي اتخذتها اململكة، والتي 
أفضت إلى تعليق الرحات مع بعض 
الـــبـــلـــدان، أضـــحـــت تــضــخ عــبــر قــنــوات 
ــة بـــهـــا،  ــ ــاطــ ــ ــا ســــهــــذل اإلحــ ــ ــة، مـ ــيــ ــمــ رســ
بــيــنــمــا كـــانـــت فـــي الـــســـابـــق تـــأتـــي عبر 
تــلــك الــقــنــوات وعــبــر املــغــتــربــني الــذيــن 
يــحــمــلــون مــعــهــم جــــزءًا مــن مــدخــراتــهــم 
فترات  فــي  بلدهم  إلــى  يعبرون  عندما 
الــعــطــل، خــاصــة فـــي الــصــيــف، دون أن 

تظهر في البيانات الرسمية.

المغربفلسطين

تتفاوت القيمة اإليجارية 
وفقًا لعدة عوامل أبرزها 

موقع المتجر
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نيويورك ـ شريف عثمان

تواصل األسهم األميركية قفزاتها 
لواقع  اتجاه مغاير  القياسية في 
يتخوف  الــذي  العاملي،  االقتصاد 
من موجات تضخم عاتية بفعل أزمة سالسل 
اإلمــدادات واشتعال أسعار الطاقة، ما يلقي 
بـــظـــالل ســلــبــيــة واســـعـــة عــلــى أســــــواق املــــال، 
ويــثــيــر مـــخـــاوف الــكــثــيــريــن مـــن دخــــول وول 
في  تنفجر  أن  لها  يمكن  فقاعة  فــي  ستريت 

أي وقت.
ــي أكـــبـــر اقــتــصــاد  ــســــوق فــ ــــرات الــ ــــؤشـ لـــكـــن مـ
ــذار،  اإلنـ كــل أضـــواء  تــبــدو متجاهلة  بالعالم 
وتراهن كثيرًا على االقتراب من ظاهرة »رالي 
ســانــتــا كـــلـــوز« الــتــي يــتــرقــبــهــا املــســتــثــمــرون 
ــام.  وهــــذه  ــ ــ بــــفــــارغ الـــصـــبـــر فــــي نـــهـــايـــة كــــل عـ
األخيرة  الخمسة  األيــام  في  تحدث  الظاهرة 
األول وأول يومني من  كــانــون  مــن ديسمبر/ 

ارتفاعات  األســـواق  إذ تشهد  الجديد،  الــعــام 
ــاط  ــ ــاؤل فــــي أوســ ــفــ ــتــ ــالــــة الــ ــيـــرة بـــفـــعـــل حــ ــبـ كـ
املــســتــثــمــريــن بــالــتــزامــن مـــع مـــوســـم األعـــيـــاد 
والعطالت، باإلضافة إلى تعديل املؤسسات 
االســـتـــثـــمـــاريـــة مـــحـــافـــظـــهـــا مــــن خــــــالل ضــخ 

الــســيــولــة فــي األســهــم الــرابــحــة قــبــيــل موسم 
النتائج.

ــتــــحــــركــــات الــــصــــعــــوديــــة لــأســهــم  ــي الــ ــ ــأتـ ــ وتـ
بالتزامن مع رسائل طمأنة من قبل مجلس 
ــركــــزي  ــنــــك املــ ــبــ ــدرالــــي )الــ ــيــ ــفــ االحــــتــــيــــاطــــي الــ
األمــيــركــي( حــيــال مــعــدل التضخم اآلخـــذ في 
االرتــــفــــاع، واملـــتـــوقـــع أن يــســتــمــر حــتــى فــتــرة 

متأخرة من العام املقبل 2022. 
ــايـــة األســــبــــوع املــــاضــــي، أبـــقـــى مــجــلــس  ــهـ ونـ
ــنـــك املــــركــــزي«  ــبـ االحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي »الـ
تغيير  دون  من  القياسي  الفائدة  على سعر 
إلــى 0.25%، معتبرا أن  نــطــاق مــن صفر  فــي 
التضخم املرتفع هو نتيجة عوامل »مؤقتة«. 
ــــال جـــيـــروم بـــــاول، رئـــيـــس الـــفـــيـــدرالـــي، إن  وقـ
»إحــــــراز تـــقـــدم فـــي زيـــــادة أعـــــداد الــحــاصــلــني 
ــلــــى الــــلــــقــــاح املـــــضـــــاد لــــفــــيــــروس كــــورونــــا  عــ
والــتــراجــع املــتــوقــع فــي اضــطــرابــات سالسل 
اإلمــــداد الــعــاملــيــة ســيــســاعــدان عــلــى اســتــمــرار 
التوظيف  وزيــادة معدالت  االقتصاد  تعافي 

وتخفيض معدل التضخم«.
مــن روع املستثمرين،  ــاول  بـ كــلــمــات  وهــــّدأت 
مخاوف  ألســابــيــع،  عليهم،  سيطرت  أن  بعد 
الــفــيــدرالــي لرفع  تــوجــه مجلس االحــتــيــاطــي 
معدالت الفائدة على أموال البنك، وما يمكن 
أن يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على 

أسعار األسهم. 
ــز« الــصــنــاعــي  ــونـ وتــــجــــاوز مـــؤشـــر »داو جـ
الشهير مستوى 36 ألف نقطة، للمرة األولى 

فقاعة 
وول ستريت

أحد المتداولين 
يسير أمام بورصة 

)Getty( نيويورك
ينجرف  الذي  الحقيقي،  االقتصاد  واقع  األميركية  األسهم  تخالف 
صوب أزمة حادة تتسبب فيها اختناقات سالسل اإلمداد وقفزات أسعار 
الطاقة وما يتبعها من موجات تضخم عاتية تربك مختلف القطاعات

مؤشر »داو جونز« كسر 
حاجز 36 ألف نقطة للمرة 

األولى في تاريخه

احتياطي النقد األجنبي 
يصل إلى 3.218 تريليونات 

دوالر

بنوك بأصول 130 تريليون 
دوالر تعهدت بالتخلص 

من تمويل الكربون

األسهم تراهن 
على »رالي سانتا 

كلوز« لتجاهل 
الصدمات

)Getty( بنك الشعب في بكين)Getty( الوقود األحفوري يسيطر على تمويالت البنوك العالمية

لندن ـ العربي الجديد

ــوائـــض الـــتـــجـــاريـــة غــيــر املــســبــوقــة  ــفـ تـــراكـــم الـ
والـــتـــدفـــقـــات الــقــيــاســيــة فـــي ســــوق الــســنــدات 
الــصــيــنــي مــخــزونــا مـــن الــــــــدوالرات لـــم يسبق 
ــدوالرات  ــ لــه مــثــيــل، إذ تــحــولــت تــريــلــيــونــات الـ
ــنـــوك وأروقــــــــة الــنــشــاطــات  ــبـ املـــتـــجـــولـــة بــــني الـ
االقتصادية املختلفة إلى حائط صد فوالذي 
أمام أي صدمات خارجية قد يتعرض لها ثاني 
أكبر اقتصاد في العالم، والذي أضحى توسعه 
املتنامي يقلق الواليات املتحدة وأوروبا بشكل 

أكثر إزعاجا من ذي قبل.
ــادرة عـــن بــنــك الــشــعــب  ــ وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات صــ
الــصــيــنــي » الــبــنــك املـــركـــزي الــصــيــنــي«، أمــس 
ــد، أن احــتــيــاطــيــات الــنــقــد األجـــنـــبـــي في  ــ األحــ
 3.218 بلغت  العالم،  في  األكبر  وهــي  الصني، 
أكتوبر/ تشرين  نهاية  في  تريليونات دوالر 
األول املاضي، مقابل 3.201 تريليونات دوالر 

في نهاية سبتمبر/ أيلول.
الصينية،  التجارية  البيانات  أحــدث  وتظهر 
أن التدفقات الدوالرية مرشحة للزيادة بشكل 
أكبر عن تقديرات البنك األميركي، التي أوردتها 
وكالة بلومبيرغ قبل يومني، إذ أظهرت األرقام 
الصادرة عن الهيئة العامة للجمارك الصينية، 
أمس األحد، تسجيل التجارة الخارجية قفزة 
بنسبة 22.2% على أساس سنوي في األشهر 
العام الجاري، لتصل إلى  العشرة األولــى من 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــورد ولـــيـــام راســــــل، في  ــلــ بــــدا عـــمـــدة لـــنـــدن، الــ
مزاج احتفالي ليلة األربعاء، وأشاد في كلمة 
إلـــى 150 ضيفا فــي قــمــة املــنــاخ الــذيــن قضوا 
لــيــلــة عــلــى ضــفــاف نــهــر كــاليــد فـــي غــالســكــو، 
بالصناعة املالية، مشيرًا إلى أن التزام البنوك 

بمكافحة تغير املناخ قد تأكد اليوم.
لكن بعيدًا عن بطاقات التعريف املصنوعة من 
الخيزران، ومشهد املصرفيني على الدراجات 
الهوائية ضمن محادثات قمة املناخ »كوب 26« 
)COP26( التي عقدت في أكبر مدن اسكتلندا، 
يظل السؤال الذي يطرح نفسه هو إذا ما كانت 
لدى البنوك التي اعتادت على تحقيق أرباح 
باملليارات من صفقات الوقود األحفوري إرادة 

قوية للتوقف عن ذلك.
»شير  قالت كاثرين هوارث املديرة التنفيذية لـ
أكشن« املنظمة غير الربحية املتخصصة في 
 
ّ
حمالت وضع معايير االستثمار املسؤول إن

»االختبار الحقيقي للمؤسسات املالية في هذا 
الشأن هو: هل هي على استعداد للتراجع؟ فهذا 

يمثل ركيزة أساسية مهمة للمجتمع املالي«. 
والتزمت البنوك وشركات االستثمار والتأمني 
التي يبلغ إجمالي أصولها 130 تريليون دوالر 
بحلول  أعمالها  فــي  الــكــربــون  مــن  بالتخلص 
الحصول على هذا  كــان  لقد  الــقــرن.  منتصف 
العدد الكبير من املوقعني بمثابة تتويج للحملة 
التي قادها محافظ »بنك إنكلترا« السابق، مارك 
كارني، الذي أمضى الجزء األكبر من العام في 
جذب املصرفيني عبر القارات، على أمل الكشف 
عن رقم ضخم في قمة »كوب 26«، وذلك بصفته 
»تحالف غالسكو املالي من  الرئيس املشارك لـ
أجل صافي انبعاثات صفري«. وتضم قائمة 

أعضاء التحالف أكبر األسماء في وول ستريت، 
وحي املال في لندن، منها »جيه بي مورغان«، 
و»ســيــتــي غــــروب«، و»مـــورغـــان ســتــانــلــي«، إذ 
يمثل إجمالي أصــول األعــضــاء معا 40% من 
 القائمة خلت من 

ّ
األصول املالية العاملية. لكن

العالم، وكلها صينية، ومن  أكبر 3 بنوك في 
كبار ممولي قطاع الفحم. ترى سينثيا كوميس، 
مديرة التخفيف من آثار املناخ بالقطاع الخاص 
فــي تصريحات  العاملية«،  املـــوارد  »معهد  فــي 
ــا وكــالــة »بــلــومــبــيــرغ« األمــيــركــيــة، إن  ــهـ أوردتـ
االلتزامات التي وافق عليها أعضاء »تحالف 
ــل صـــافـــي انــبــعــاثــات  ــالـــي مـــن أجــ غــالســكــو املـ
تقول  الصعب ضبطها.  من  صفري« سيكون 
كوميس: »أحد املؤشرات املهمة التي يجب النظر 
إليها هو معدل التمويل املستثمر في الوقود 
األحفوري، مقابل التدفقات الرأسمالية املوجهة 
إلى تمويل املناخ، فإذا نظرت اآلن ستجد معدل 
التمويل الذي يذهب إلى الوقود األحفوري، أكبر 
من ضعف رأس املــال الــذي يذهب إلى تمويل 
ــنـــاخ«. وقــدمــت الــبــنــوك تــســهــيــالت لتمويل  املـ
الــوقــود األحـــفـــوري مــنــذ اتــفــاقــيــة بــاريــس عــام 
2015 بما يقارب 4 تريليونات دوالر، وحصلت 
على إيرادات ورسوم من تلك العمليات تعادل 
17 مليار دوالر، وفقا للبيانات التي جمعتها 
بلومبيرغ. وفي املقابل، قدمت تمويالت بنحو 
الخضراء  لالستثمارات  دوالر  تريليون   1.5

خالل الفترة ذاتها.
ورتبت البنوك خالل العام الحالي ما يقرب من 
460 مليار دوالر فقط من السندات والقروض 
بينها  مــن  والفحم،  والــغــاز،  النفط،  لقطاعات 
بنوك ضمن »تحالف غالسكو املالي من أجل 
ها لن 

ّ
صافي انبعاثات صفري« والتي أكدت أن

تخرج بشكل مفاجئ من ذلك املجال.
كذلك ُيثير مبلغ 130 تريليون دوالر ألعضاء 
 
ّ
التحالف العديد من التساؤالت، خصوصا أن

تلك األموال ليست سائلة، بل عبارة عن إجمالي 
 
ّ
أصول يتم استثمارها بالفعل. والرقم يعني أن
البنوك بحاجة إلى تصفية أصولها في الحال.

31.67 تريليون يوان )4.89 تريليونات دوالر(. 
 %23.4 نسبتها  زيـــادة  يمثل  سجل 

ُ
امل والــرقــم 

مقارنة بمستويات ما قبل كورونا في 2019.
ووفق البيانات التي أوردتها وكالة شينخوا، 
ــنـــوي فــي  ــفـــزت الـــــصـــــادرات عـــلـــى أســــــاس سـ قـ
 ،%27.1 األول وحــده بنسبة  أكتوبر/ تشرين 
نسبة  وتــعــد  دوالر.  مليار   300.2 إلــى  لتصل 
نــمــو الـــصـــادرات املحققة الــشــهــر املــاضــي هي 
الـ13 على التوالي، والتي تسجل رقما مزدوجا، 
بــحــســب رصــــد لــوكــالــة بــلــومــبــيــرغ. وســجــلــت 
مليار   84.54 بقيمة  تــجــاريــا  فــائــضــا  الـــدولـــة 
دوالر الشهر املاضي، مقارنة مع فائض قدره 

66.76 مليار دوالر في سبتمبر/ أيلول.
وخــلــصــت حــســابــات أجــرتــهــا وكـــالـــة رويــتــرز 
استنادًا إلى بيانات الجمارك الصينية إلى أن 
فائض تجارة الصني مع الواليات املتحدة فقط 
تشرين  أكتوبر/  فــي  دوالر  مليار   40.75 بلغ 
األول، بينما وصل في األشهر العشرة األولى 
الــعــام، إلــى 320.67 مليار دوالر، مــا يزيد  مــن 
التجاري  العجز  فــي كبح  مــأزق واشنطن  مــن 
تجارية  لقيود  تتعرض  الــتــي  بكني  أمـــام  لها 

واقتصادية أميركية متزايدة.
وتوفر مئات مليارات الــدوالرات املتدفقة إلى 
الصني سنويا، حماية مهمة ضد أي صدمات 
الــعــاملــي، كما تمنح  مستقبلية فــي االقــتــصــاد 
الـــشـــركـــات الـــداخـــلـــيـــة الــعــمــالقــة حــصــانــة من 
التصدع بسبب مشاكل الديون الكبيرة، وعلى 
رأســهــا مــجــمــوعــة »إيــفــرغــرانــد« الــعــقــاريــة. إذ 
ألفني تان، رئيس استراتيجية الصرف  يقول 

األجنبي في آسيا في قسم هونغ كونغ لشركة 
»آر بــي ســي كــابــيــتــال مــاركــتــس«: الـــــدوالرات 
تعني أنه مهما كانت التحديات االقتصادية 
الــتــي ســتــواجــه الــصــني فــي املــســتــقــبــل، فهناك 
املدفوعات  بميزان  يتعلق  فيما  ضئيل  خطر 
أو مشكلة الديون الخارجية«. وكانت الصني 
قد هبطت إلى املنطقة الخطرة في الربع األول 
من العام املاضي عندما أغلقت قيود فيروس 
كـــورونـــا املــصــانــع، لكنها انــتــعــشــت مــنــذ ذلــك 
الحني مع عودة محركات التصدير إلى أقصى 
الخارجية  التجارة  مكاسب  وبجانب  سرعة. 
أدت ســيــاســة »صــفــر كــوفــيــد« املـــتـــشـــددة إلــى 
حدود البالد، وأبقت ماليني السياح الصينيني 

ومدخراتهم في وطنهم.
ــة اســتــراتــيــجــيــة  ــيـــسـ ــيــــو، رئـ وقــــالــــت بـــيـــكـــي لــ
فــي بنك »ســتــانــدرد  الكلي للصني  االقــتــصــاد 
ــازات الــعــمــالت  ــيـ تـــشـــارتـــرد« األمـــيـــركـــي، إن حـ
األجــنــبــيــة املــتــزايــدة مــمــلــوكــة بــشــكــل أســاســي 
لــلــقــطــاع الــخــاص فــي الــصــني، ولــيــس القطاع 
للعملة  التدريجية  الــزيــادة  أن  العام، مضيفة 
األجنبية في األصول من قبل كيانات القطاع 
الخاص الصيني، ستساعد في تقليل تقلبات 
أجـــراه ستيفن جني،  الــســوق. وُيــظــهــر تحليل 
الــذي يدير »يــوريــزون إس إل جــي كابيتال«، 
ــــو صــــنــــدوق تـــحـــوط وشــــركــــة اســتــشــاريــة  وهـ
تتخذ مــن لــنــدن مــقــرًا لــهــا، أن مــعــدل تشغيل 
الــفــائــض الــتــجــاري الصيني يــقــتــرب مــن 600 
الـــنـــظـــريـــات  وتـــشـــمـــل  ســـنـــويـــا.  مـــلـــيـــار دوالر 
األخرى حول إعادة تدوير الدوالرات، الشركات 
الصينية التي تستثمر في الخارج أو تستخدم 
األموال النقدية لتمويل مشاريع مثل مبادرة 
الحزام والطريق. وكتب جني في مذكرة، وفق 
بــلــومــبــيــرغ: »لــقــد تــســبــب الـــوبـــاء فـــي حـــدوث 
تشوهات ضخمة في العالم، أحدها يتمثل في 
الفائض التجاري الكبير للغاية في الصني«، 
مضيفا أن »كوفيد طويل األمد« يجب أن يعني 
أن مثل هذا الفائض التجاري املمتلئ يجب أن 

يستغرق وقتا حتى يتالشى.

التمويالت الخضراء: مأزق للبنوك فائض الدوالر بالصين يُحير العالم: تريليونات تتجول

فــي تاريخه، عند إغــالق آخــر جلسة تــداول 
الــجــمــعــة، وارتـــفـــع مــؤشــر »نــــاســــداك« الـــذي 
التكنولوجيا  شـــركـــات  أســهــم  عــلــيــه  تــغــلــب 
فوق مستوى 16 ألف نقطة ألول مرة أيضا، 
وواصـــل مؤشر »إس آنــد بــي 500« سلسلة 
إلى  ليصل  متتالية،  أيــام  سبعة  ارتفاعاته 
رئيس  برنانكي،  بــن  وقــال  نقطة.   4697.53
بــنــك االحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي األســبــق الــذي 

ــن االحــــتــــيــــاطــــي  ــ ــلـ ــ ـــــي، أعـ ــاضــ واألربــــــــعــــــــاء املـــــ
السندات  أنــه سيبدأ خفض شــراء  الفيدرالي 
ــــق مــــن نــوفــمــبــر/  ــــت الحـ الــتــحــفــيــزيــة فــــي وقـ
تشرين الثاني الجاري مع تعافي االقتصاد 
األميركي من الوباء، الفتا إلى أنه سيخفض 
ــقــــدار 10  ــــدات الــــخــــزانــــة بــــمــ ــنـ ــ مـــشـــتـــريـــات سـ
املالية  األوراق  ومــشــتــريــات  دوالر،  مــلــيــارات 
مليارات   5 بمقدار  عقارية  برهون  املدعومة 

إن   ،2008 فــي  العاملية  املالية  األزمـــة  عاصر 
»تـــراجـــع مـــعـــدالت الــتــضــخــم والــنــمــو خــالل 
ــو مـــتـــوقـــع ســيــســمــح  ــــادم كـــمـــا هــ ــقـ ــ ــام الـ ــعــ الــ
ــــع مـــعـــدالت  ــيـــدرالـــي بــتــأخــيــر رفـ ــفـ لــلــبــنــك الـ
ــــام 2023«،  ــات عـ ــدايــ ــــى بــ الــــفــــائــــدة، ربـــمـــا إلـ
أخــيــرًا،  صحافية  تصريحات  فــي  متوقعا، 
ــذرة بــاتــجــاه  ــ أن يــتــخــذ الـــبـــنـــك خــــطــــوات حــ
تخفيض دعم السياسة النقدية لالقتصاد.

دوالر في كل من الشهر الجاري وديسمبر/ 
كانون األول املقبل.

كــمــا أعــطــت بــيــانــات ســــوق الــعــمــل قــــوة دفــع 
إضـــافـــيـــة لــأســهــم املــنــتــعــشــة خــــالل األشــهــر 
ــرة. ويــــــوم الــجــمــعــة املــــاضــــي، أعــلــنــت  ــ ــيـ ــ األخـ
وزارة العمل إضافة الشركات األميركية 531 
رغم  األول،  أكتوبر/ تشرين  في  ألــف وظيفة 
أن تــوقــعــات االقــتــصــاديــني كــانــت قــد رجحت 

عــدم تجاوز رقــم 450 ألفا. وقالت الـــوزارة إن 
انضمام مــا يقرب مــن مائتي ألــف امـــرأة إلى 
سوق العمل خالل الشهر املاضي ساهم في 
الجديدة،  الوظائف  أرقــام  القفزة في  تحقيق 
وتسبب في تراجع معدل البطالة إلى %4.6، 
ليكون األدنى منذ ظهور الوباء في األراضي 
األول  الربع  فيها خالل  وانتشاره  األميركية 

من 2020.
التنفيذي  الــرئــيــس  بستريشلي،  جــاي  وقـــال 
ــا فـــايـــنـــانـــشـــال، إن  لـــشـــركـــة االســـتـــثـــمـــار زيـــجـ
»تــقــريــر الــوظــائــف يــؤكــد قـــوة ســـوق الــعــمــل، 
إنقاص  لبدء  الفيدرالي  البنك  توجه  ويدعم 

مشترياته من السندات«.
وخــالل تعامالت آخر أيــام األسبوع املاضي، 
ــا يـــعـــرف بـــاســـم »أســـهـــم  ــار مــ ــعــ ــعـــت أســ ارتـــفـ
»إكسبيديا«  شركة  سهم  قفز  حيث  الفتح«، 
ــفـــع  الــــرحــــالت بـــأكـــثـــر مــــن 15%، وارتـ مــنــظــم 
إيرالينز«  »يونايتد  الطيران  شركتي  سهما 
بــنــســبــة 7% و%5.7  إيـــراليـــنـــز«  ــان  ــركـ ــيـ و»أمـ
على التوالي، وربحت أسهم شركات الفنادق 
الــعــائــمــة »رويـــــال كــاريــبــيــان« و»كــارنــيــفــال« 
و»نـــورويـــجـــيـــان كــــــروز« مـــا يـــقـــرب مـــن %8، 
فــي حــني تراجعت أسهم »الــبــقــاء فــي املنزل« 
ــيــــرة، حـــيـــث فـــقـــد ســـهـــم شـــركـــة  ــبــ ــــورة كــ ــــصـ بـ
واللياقة  التدريب  مــعــدات  منتج  »بــلــوتــون«، 
فــي املـــنـــزل، أكــثــر مــن ثــلــث قيمته تــزامــنــا مع 
الــشــركــة خــســائــر فاقت  اإلعــــالن عــن تحقيق 
التوقعات، وانتظارها املزيد من التراجع في 

اإليرادات خالل الفترة القادمة.
ورغـــم الــتــفــاؤل بــارتــفــاع األســهــم األمــيــركــيــة، 
فإن املخاوف من حدوث فقاعة تسيطر على 
آن،  ليز  نصحت  إذ  املستثمرين،  مــن  الكثير 
مسؤولة استراتيجيات االستثمار لدى شركة 
االستثمار واالستشارات شواب، املستثمرين 
القوية  الشركات  على  »التركيز  بـ مذكرة  في 
املــؤشــرات،  بــداًل من االستثمار في صناديق 
وإعــــادة تــوزيــع اســتــثــمــاراتــهــم بــصــورة أكثر 
في  الــكــبــيــرة  التقلبات  عــلــى  للتغلب  دوريــــة، 

األسعار«.
كــمــا نــصــح ســـي تـــي فـــيـــزبـــاتـــريـــك، املــؤســس 
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة االســـتـــثـــمـــار  ــرئــ والــ
فولكان فاليو بارتنرز، املستثمرين بالبحث 
عن الشركات القوية التي تعمل في املجاالت 
الــتــي يــصــعــب االســتــغــنــاء عــنــهــا، واملــعــروفــة 
ــــدم اخــتــيــار  بـــاســـم »األســـهـــم الـــدفـــاعـــيـــة«، وعـ
األسهم منخفضة القيمة لو لم تتمتع بهاتني 
»هامش  بـ الصفتني، وذلــك لتوفير ما يعرف 

األمان« عند انخفاض األسعار.

سجلت حجوزات العديد من شركات الطيران العالمية ارتفاعًا كبيرًا، مع 
دولة،   33 من  الملقحين  المسافرين  بعودة  المتحدة  الواليات  سماح 
وذلك  االثنين،  اليوم  من  اعتبارًا 
الحدود  بعد 18 شهرًا من إغالق 
ولمواجهة  كورونا.  لمواجهة 
المسافرين،  من  الكبيرة  األعــداد 
فرانس«  ــر  »إي مثل  شركات  قامت 
و»بريتيش إيروايز« و»يونايتد إيرالينز« 
الرحالت  عــدد  بــزيــادة  األميركية، 
وأوجــدت  أكبر  طائرات  واختارت 
الموظفين،  مــن  كــافــيــًا  ــددًا  عـ

وفق وكالة فرانس برس.

تدفق المسافرين إلى أميركا

أسواق مال

تحير تريليونات الدوالرات 
الفائضة في الصين 

أسواق العالم، إذ تتحول 
إلى حائط صد فوالذي 

في مواجهة أي 
صدمات

رؤية

سهام معط اهلل 

أيلول/  من  العاشر  في  لبنان  في  ميقاتي  نجيب  ة  حكوم لت 
َّ
تشك

سبتمبر 2021 في ظروف سياسية واقتصادية حرجة، فبعد 13 
شهرًا على استقالة حكومة حسان دياب وفترة معتبرة من الشلل 
السياسي، فرح معظم اللبنانيني بخبر انبثاق حكومة جديدة، وسط 
بت بها  حالة يرثى لها من الغّم السياسي والكدر االقتصادي تسبَّ

سلسلة من األزمات االقتصادية واألحداث التراكمية.
منه  وينتظر  بلبنان  ص  يتربَّ مــن  فهناك  تكتمل،  لــم  فرحتهم  لكن 
غلطة، وكانت تصريحات جورج قرداحي، وزير اإلعالم في حكومة 
 25 يــوم  ــت 

َّ
ُبــث تلفزيونية  مقابلة  فــي  اليمن،  حــرب  بشأن  ميقاتي، 

جريت قبل شهر تقريبًا من توليه حقيبة 
ُ
تشرين األول/ أكتوبر وأ

وزارة اإلعـــــالم، الــقــطــرة الــتــي أفــاضــت الــكــأس الــســعــودي ودفــعــت 
بحملة تصعيد خليجية  البدء  إلــى  واإلمـــارات  والكويت  بالبحرين 

على لبنان وسحب دبلوماسييهم منه تضامنًا مع السعودية.
اللبناني عن قرب،  للشأن  املتابع  أسئلة كثيرة تطرح نفسها على 
واإلجابات نفسها تطرح أسئلة جديدة، هل ستنزع استقالة جورج 
السعودية  الخليجية؟ هل ستكتفي  اللبنانية  األزمة  قرداحي فتيل 
ع إلى بتر أذرع النفوذ اإليراني في 

َّ
باستقالة وزير اإلعــالم أم تتطل

نعش  في  األخير  املسمار  الخليجي  التصعيد  ل 
ِّ
ُيشك هل  لبنان؟ 

لـــنـــداء ميقاتي  واشــنــطــن  هـــل ستستجيب  الــلــبــنــانــي؟  د  ا ـ االقــتــصـ
ط لتهدئة األوضــاع؟ هل مصير كل حكومة لبنانية الفشل  وتتوسَّ

ثّم الزوال؟ وهل ستكون األيام القادمة حبلى بآالم أقسی؟
جــورج  تــصــريــحــات  إزاء  والخليجي  الــســعــودي  ــعــل  ف ـ الـ رد  يعكس 
نًا أّن  قرداحي مدى تغلغل وامتداد عمق األزمة، فقد أصبح جلّيًا وبيِّ
كه العدّو،  ذلك الرباعي الخليجي أصبح يمقت مّد يد العون لبلد ُيحرِّ
 أّول فرصة لفرض عزلة على لبنان، الذي يمّر ليس فقط 

َّ
فاستغل

ه االقتصادية، بــل بأكثر األزمـــات االقتصادية ســوءًا  بــأســوأ أزمــاتــ
ة في العالم وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في 1 حزيران/  وحدِّ
 Lebanon Sinking into ن  عـــنـــوا تــحــت   2021 يــونــيــو 
 one of the MoSt Severe gLobaL CriSe S
epiSodeS, aMidSt deLiberate inaCtion »لبنان 
يغرق نحو إحدى أشّد األزمات العاملية حّدة، وسط تقاعس متعّمد«. 
لقد فرضت السعودية حظرًا على جميع الواردات اللبنانية، وضربت 
أن تحذو  املستبعد  وليس من  اللبناني في مقتل،  االقتصاد  بذلك 
اإلمــارات حذوها، حيث بلغت قيمة الصادرات اللبنانية إلى اململكة 
السعودية واإلمارات 282 مليون دوالر و619 مليون دوالر في سنة 
االقــتــصــادي  التعقيد  بــيــانــات مــرصــد  الــتــوالــي، حسب  2019 على 
 oeC) the obServatory of eConoMiC)
من  بــاملــائــة   6.92 الــســعــوديــة  اســتــقــبــلــت  فــقــد   ،CoMpLexity
لت 

َّ
إجمالي الصادرات اللبنانية إلى دول العالم خالل عام 2019، ومث

اإلمارات 15.2 باملائة من إجمالي الصادرات اللبنانية إلى دول العالم 
خالل نفس السنة، وفقًا للمصدر ذاته.

وحــســب قــاعــدة الــبــيــانــات اإلحــصــائــيــة لــتــجــارة الــســلــع األســاســيــة 
الــتــابــعــة لــأمــم املــتــحــدة، بــلــغــت قــيــمــة الـــصـــادرات   CoMtrade
 ،2020 عــام  خــالل  دوالر  مليون   219.06 السعودية  إلــى  اللبنانية 
والــفــواكــه  الــخــضــار  مــن صـــــادرات  دوالر  مــلــيــون   53.48 ضمنها 
األمر  يقتصر  وال  لأكل،  الصالحة  والدرنات  والجذور  رات  واملكسَّ
اه ليمسَّ االستثمارات، حيث تعتبر  على الواردات فحسب، بل يتعدَّ
في  خصوصًا  لبنان،  في  لالستثمار  رئيسيًا  مصدرًا  السعودية 
والــعــقــارات وغيرها،  اإلعـــالم  املختلفة ووســائــل  السياحة  مــجــاالت 
وهذا عالوة على الضرر الناجم عن املقاطعة الخليجية للسياحة في 
لبنان، ما سُيلقي بظالله السوداء على اللبنانيني العاملني في قطاع 
ديها  ومؤيِّ السعودية  فــي صــدر  يستعر  مــا  فــي خضّم  السياحة. 
ق 

ُّ
أن تطاول عقوباتها حركة تدف من سخط وغضب، ليس ببعيد 

التحويالت املالية من املغتربني اللبنانيني املقيمني في السعودية إلى 
ق هذا السيناريو التشاؤمي، فإّن 

َّ
ذويهم في لبنان، وفي حال تحق

فقدانه  بعد  اإلكلينيكي  املــوت  مرحلة  اللبناني سيدخل  االقتصاد 
التحويالت املالية الهامة، التي تعّد بمثابة أكسجني مالي ضروري 

لبقائه على قيد الحياة.
لالقتصاد  ميتة 

ُ
وامل القاضية  الضربة  بقرارها  اململكة  هت  وجَّ لقد 

اللبناني، وأوصــدت ما بقي له من أبــواب كــان يحصل من خاللها 
 شّح موارد الدولة من النقد 

ّ
على العملة الصعبة، خصوصًا في ظل

األجنبي وتهاوي احتياطها منه إلى 15 مليار دوالر في آذار/ مارس 
املاضي، وتزداد خطورة األوضاع عندما يمتّد هذا القرار السعودي 
العائالت  من  العديد  أرزاق  قطع  في  ب  ويتسبَّ مفتوحة،  بيوت  إلــى 
اللبنانية التي تريد أن تحيا بشكل شريف.  وإذا لم يحدث لقاء عاجل 
اءة، فسينغمس العديد 

ّ
بني وساطة خارجية فّعالة ومساٍع داخلية بن

ى 
َّ
والــحــرمــان، وسيتخط والحاجة  الفقر  أوحـــال  فــي  اللبنانيني  مــن 

عها البنك 
َّ
معدل الفقر نسبة 28 باملائة بنهاية عام 2021، التي توق

الدولي في تقريره الصادر في 7 تشرين األول/ أكتوبر 2021 تحت 
عنوان »لبنان: اآلفاق االقتصادية - أكتوبر 2021«.

نظرًا للتداعيات الكارثية للقرارات السعودية على االقتصاد اللبناني 
الــوزراء  رئيس  دعا  اململكة،  ملوقف  دة  املؤيِّ الخليجية  الفعل  وردود 
نوفمبر،  الــثــانــي/  تشرين   4 يــوم  دًا،  مــجــدَّ ميقاتي  نجيب  اللبناني 
الظروف  الوطنية وتقدير  املصلحة  لتغليب  االعــالم قرداحي  وزيــر 
لــم يصل إلى  ه 

ّ
الــقــرار املــنــاســب، لكن ــخــاذ 

ِّ
الــتــي يــمــّر بها بلدهم وات

درجة أن يطلب منه علنًا تقديم استقالته بغية رأب الصدع واحتواء 
الخالف، وبحسب مصادر إعالمية لبنانية، رفض الوزير قرداحي 
ي عن منصبه وربط تقديم استقالته بضمان عدول الرباعي  التنحِّ
ه يعلم 

ّ
الخليجي عن قراراته التي اعتبرها مجحفة بحق بالده، ألن

تحتمل  تعد  لم  والسعودية  الخليجية  القيادة  أّن  نفسه  قــرارة  في 
وصول مساعداتها ودعمها إلى لبنان الخاضع لسيطرة حزب الله، 
الذي تعتبره ذراعًا وفرعًا عربيًا للحرس الثوري اإليراني، ويخشى 
االقتصادية  الظروف  هذه  حاليًا  ومؤّيدوها  السعودية   

ّ
تستغل أن 

ل ذروة 
ِّ
شك

ُ
واملالية والسياسية العصيبة في الدفع بلبنان إلى حافة ت

تنازالته وأعظمها.
م بظروف 

َّ
خالصة القول: ما زالت الفوضى املالية والسياسية تتحك

األزمة االقتصادية في لبنان، وتقذف باالقتصاد اللبناني نحو طلب 
عيده إلى أمواج محاولة 

ُ
الدعم من املؤسسات املالية الدولية تارة، وت

كسب وّد الدول الخليجية وإيران في آن واحد تارة أخرى؛ لقد وصل 
د  ى بكثير مجرَّ لبنان إلى مفترق طرٍق مصيري، املطلوب فيه يتعدَّ
تقديم جورج قرداحي استقالته، فإّما حزب الله املدعوم إيرانيًا أو 
على  ينبغي   ،

ً
وعــالنــيــة إسرائيل ســّرًا  مــع  عة  طبِّ

ُ
امل الخليجية  الـــدول 

لبنان أن يحسم أمره اآلن بني خيارين أحالهما مّر.

لبنان في فّوهة 
التصعيد الخليجي
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