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مخاطر تحيط بالبنوك التونسية
تونس ـ إيمان الحامدي

رت تـــــقـــــاريـــــر دولــــــيــــــة مــــــن أزمــــــــــــات تـــحـــدق 
ّ
حــــــــــــذ

املشاكل  مــع استمرار  فــي تونس  املــالــي  بالقطاع 
الحكومة  لجوء  مخاطر  من  منبهة  االقتصادية، 
إلــــى اإلصــــــدار املــكــثــف ألذون الــخــزيــنــة ومـــواصـــلـــة إقــــراض 
املستخلصة  غير  ديونها  تزيد  التي  الحكومية  املؤسسات 
لدى البنوك عن 10 مليارات دوالر. ومؤخرًا نشر موقع »ذي 
الــدولــي«، وهــو موقع دولــي متخصص فــي الشؤون  بانكر 
املالية والتحاليل االقتصادية، تقريرًا حول وضعية البنوك 
الــتــونــســيــة، كــشــف أن املــقــرضــن املــحــلــيــن، وال سيما بنوك 
العام، يواجهون مخاطر عالية مع وجــود ما يصل  القطاع 
إلى 15 باملائة من إجمالي أصــول القطاع البنكي في أذون 
الخزانة والودائع لدى البنك املركزي التونسي. وقال التقرير 
بالعملة  املحلية  البنوك  من  اقترضت  التونسية  الــدولــة  إن 
فــي ذلك  عــام 2016، بما  فــي خمس مناسبات منذ  الصعبة 
عليه  الحصول  تــم  دوالر  مليون   400 بقيمة  قــرض مشترك 
عــام 2021، بمشاركة 10 بنوك وطنية.  مــن  األول  الــربــع  فــي 

وفي هذا السياق، يؤّكد الخبير املالي خالد النوري تداعيات 
تــواصــل تــدخــل الـــدولـــة فــي االقــتــصــاد وتــأثــيــرات ذلـــك على 
بــات مهددًا  املصرفي  الجهاز  أن  إلــى  املــالــي، مشيرًا  القطاع 
ــراض املــؤســســات  ــ بــســبــب اســتــنــزاف أصـــولـــه، ســــواء عــبــر إقـ
الحكومية املفلسة أو اقتناء أذون الخزينة لتمويل املوازنة. 
»الــعــربــي الــجــديــد« بــأن ديــون  وأفـــاد الــنــوري فــي تصريح لـــ
الــجــهــاز  الــحــكــومــيــة غــيــر املستخلصة تــســتــنــزف  الــشــركــات 
االقتصاد، وال سيما  تمويل  قدرته على  املالي وتؤثر على 
الشركات الصغرى واملتوسطة التي تواجه مشاكل االقصاء 
البنكي نتيجة شح السيولة. وأشــار إلى أن خسائر وديون 
املحلي  الناتج  مــن  باملائة   40 تناهز  الحكومية  املؤسسات 
كما  لالستخالص،  قابلة  غير  ديونها  أن  مؤكدًا  اإلجمالي، 
فــقــدت  بــعــد أن  قــابــلــة للخصخصة  الــشــركــات غــيــر  أن هـــذه 
الجهاز  على  السلبي  تأثيرها  يفّسر  مــا  السوقية،  قيمتها 
إقراضها.  التي تواصل  الحكومية  البنوك  املالي، وال سيما 
الــتــونــســيــة حـــول  ــيـــة  ــالـ وكـــشـــف تـــقـــريـــر أصــــدرتــــه وزارة املـ
ديونها  قيمة  أن   2020 سنة  الحكومية  الشركات  مديونية 
ترتفع إلى 30.9 مليار دينار، أي نحو 10.6 مليارات دوالر. 

وفي أكتوبر/ تشرين األول املاضي نّبهت وكالة التصنيف 
االئتماني »فيتش« من مخاطر داهمة يخفيها تحّسن أرباح 

البنوك التونسية في النصف األول من العام الحالي.
البنوك  أن تعافي  لها  تقرير  فــي  الــدولــيــة  الــوكــالــة  وأبــــرزت 
التونسية قد يتأثر بالوضعية السياسية الهشة، وبانقضاء 
القروض املتخذة لتخفيف انعكاسات  تدابير تأجيل سداد 
ــا، وانــتــقــال الــبــنــوك الــتــونــســيــة قــريــبــا إلـــى التطبيق  كـــورونـ
بتقييم  املتعلقة  الــعــاملــيــة  املحاسبية  للمعايير  الــوجــوبــي 
األصول والقروض واألدوات املالية. وأشارت الوكالة إلى أن 
الدخل الصافي اإلجمالي ألكبر 10 مصارف تونسية ارتفع 
في النصف األول من السنة الجارية بنسبة 37%، باحتساب 
املاضية.  السنة  الفترة من  بنفس  السنوي مقارنة  االنــزالق 
واعتبرت الوكالة أن اآلفاق سلبية بالنسبة لنشاط البنوك 
التونسية، بما يعكس املخاطر املتعلقة بهشاشة االقتصاد 
الــتــونــســي، الــــذي ســبــق لــلــوكــالــة أن مــنــحــتــه تــصــنــيــف »بــي 
املــوازنــة وعجز امليزان  نــاقــص«. كذلك رأت أن مخاطر عجز 
في  والتأخير  السياسية  املخاطر  بسبب  تتفاقم  الــتــجــاري 

اعتماد برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

عدن ـ العربي الجديد

الــثــالثــاء، على  أمــس  اليمنية،  العملة  نــزيــف  تــوقــف 
خلفية إطاحة محافظ ومجلس إدارة البنك املركزي 
املحلية.  للعملة  القياسي  االنــهــيــار  جـــراء  الــســابــق، 
وســـّجـــل الـــريـــال الــيــمــنــي، أمـــــس، تــحــســنــا مــلــحــوظــا 
أمام العمالت األجنبية، وذلك غداة قــرارات رئاسية 
ملعالجة االنهيار االقتصادي بتعين مجلس إدارة 
جــديــد لــلــبــنــك املــــركــــزي، وتــكــلــيــف الــجــهــاز املــركــزي 
مراجعة بياناته منذ نقله إلى عدن أواخر عام 2016. 
وكــان الرئيس اليمني عبد ربــه منصور هــادي، قد 

أصــدر، مساء أول من أمــس، قــرارًا بتعين أحمد بن 
ملنصر  املــركــزي، خلفا  للبنك  غالب، محافظا  أحمد 
الــقــعــيــطــي. كــمــا قـــرر تــعــيــن مــحــمــد بــانــاجــة، نائبا 
 لــلــبــنــك لقطاع 

ً
لــلــمــحــافــظ، ومــنــصــور راجــــح وكـــيـــال

الرقابة على البنوك. 
وأصدر الرئيس اليمني قرارًا آخر، بتكليف الجهاز 
البنك  أعــمــال  ملــراجــعــة  واملحاسبة  للرقابة  املــركــزي 
ــزي، مـــنـــذ تــــاريــــخ نــقــلــه ومـــبـــاشـــرة عــمــلــه مــن  ــ ــركـ ــ املـ
الــعــاصــمــة املــؤقــتــة عـــدن فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2016 

وحتى نهاية العام الجاري.   
ــعـــز وعــــدن  وقـــــــال مـــتـــعـــامـــلـــون ومـــصـــرفـــيـــون فــــي تـ

»العربي الجديد«، إن أسعار الصرف في تعامالت  لـ
السوق السوداء، سجلت صباح الثالثاء 1350 ريااًل 
أمــام الـــدوالر الــواحــد، وذلــك بأقل مــن 300 ريــال عن 
األســعــار املــتــداولــة أول مــن أمــس. وأشـــارت املصادر 
إلى أن هناك تفاوتا في األسعار بن منطقة وأخرى، 
وكـــذلـــك بـــن املــــدن الـــواقـــعـــة تــحــت نــطــاق الــحــكــومــة 
ــبـــالد وشــرقــّيــهــا،  ــيــــا، جـــنـــوبـــّي الـ املـــعـــتـــرف بــهــا دولــ
جراء حالة الهلع لدى املواطنن الذين هرعوا لبيع 

مدخراتهم من النقد األجنبي. 
وأكد متعاملون أن هناك تذبذبا وارتفاعا تدريجيا 
ــي بـــعـــض مـــنـــاطـــق مـــديـــنـــة تــــعــــز، حـــيـــث شـــهـــدت  ــ فـ

أســعــار الــصــرف قــفــزة مفاجئة مــن 1350 إلــى 1410 
أمــام الـــدوالر الــواحــد، وهــو مــا يشير إلــى أن األزمــة 
االقــتــصــاديــة مــرهــونــة بــمــعــالــجــات جـــذريـــة، وليس 

بمجرد تغييرات في قيادة البنك املركزي.
وشهدت عدن والعديد من املدن اليمنية، خالل الفترة 
احــتــجــاجــات شعبية غاضبة وإضــرابــات  املــاضــيــة، 
لعدد من القطاعات الحكومية والخاصة على خلفية 
اليمنية  الحكومة  الوطنية. وعجزت  العملة  انهيار 
عن كبح االنهيار االقتصادي املريع، والقضاء على 
املضاربة في أسعار العملة، رغم التدخالت األمنية 
بإغالق شركات ومنشآت الصرافة بن فترة وأخرى.

تغيير مجلس إدارة المصرف المركزي اليمني يهّدئ انهيار الريال

تسريح مئات 
الموظفين 

عبر مكالمة 
»زووم«

سّرح الرئيس التنفيذي 
 »Better.com« لـــشـــركـــة 
ــن  ــ ــرهـ ــ ــلـ ــ األمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــة لـ
الــعــقــاري فيشال جــارج، 
على  مــوظــفــيــه  مـــن   900
ــبـــاشـــرة خـــالل  الــــهــــواء مـ
ــة جـــمـــاعـــيـــة عــبــر  ــاملــ ــكــ مــ
ــال  وقـ »زووم«.  تــطــبــيــق 
»إذا كنت تجري  جـــارج: 
هــذه املــكــاملــة، فــأنــت جزء 
ــر  ــيـ ــة غـ ــ ــوعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ مــــــــن املــ
املــحــظــوظــة الــتــي يجري 
عملك  نــهــَي 

ُ
أ تسريحها. 

هــنــا بمفعول ســـاٍر على 
الفور«، بحسب ما نقلت 
إن«  إن  »ســـــــــي  ــة  ــكــ ــبــ شــ

األميركية.
وأضاف في املكاملة التي 
ــهــا قــصــيــرة 

ّ
اتــســمــت بــأن

ــن املـــشـــاعـــر:  ــ ــيــــة مـ ــالــ وخــ
الثانية  املــــرة  »هــــذه هــي 
أفعل  التي  مسيرتي  في 
ــد أن  ــ ــذا، وال أريـ ــ فــيــهــا هـ
أفــعــلــهــا. آخـــر مـــرة فعلت 
ــيــــت«. ثـــــم قــــال  ــكــ ذلــــــــك، بــ
أن  يــمــكــن  ــفـــن  املـــوظـ  

ّ
إن

يـــتـــوقـــعـــوا رســــالــــة بــريــد 
إلـــــكـــــتـــــرونـــــي مـــــــن قـــســـم 
البشرية توضح  املـــوارد 
ــــل املـــــــزايـــــــا  ــيـ ــ ــــصـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ومكافآت نهاية الخدمة.

مصر تقترض مليار دوالر عبر أذون الخزانة
قال البنك المركزي المصري، أمس الثالثاء، إن احتياطي 
دوالر  مليون   60 بمقدار  ارتفع  لمصر  األجنبي  النقد 
وقال  الماضي.  الثاني  تشرين  نوفمبر/  شهر  في 
لدى  األجنبية  االحتياطيات  صافي  إّن  المصري  المركزي 
من  نوفمبر  في  دوالر  مليار   40.909 إلى  ارتفع  مصر 
وترتفع  األول.  تشرين  أكتوبر/  في  دوالر  مليار   40.849
بعد   ،2020 حزيران  يونيو/  منذ  األجنبية  االحتياطيات 
انخفاضها إلى حوالي 36 مليار دوالر من أكثر من 45.5 
تأتي  كورونا.  فيروس  جائحة  تأثير  بسبب  دوالر  مليار 
األجنبي  النقد  احتياطي  في  الطفيفة  الزيادات  هذه 

رغم توسع الحكومة المصرية في االقتراض.

الجزائر: تسجيل 1365 مشروعًا استثماريًا جديدًا
االستثمار  لترقية  الجزائرية  للوكالة  العام  المدير  قال 
استثماريًا  مشروعًا   1365 تسجيل  تم  إنه  زكارة  مصطفى 
الجاري  العام  من  الثالث  الربع  حتى  الجزائر  في  جديدًا 
بينها 715  ألف فرصة عمل، من  ساهمت في توفير 35 
مشروعًا صناعيًا، بنسبة 52 بالمائة من إجمالي المشروعات 
نية  هناك  إّن  قال  أمس،  له  تصريحات  وفي  الجديدة. 
تم  والذي  بالجزائر  الحالي  االستثمار  قانون  هيكلة  إلعادة 
إقراره عام 2016، بدًال من استحداث تشريع جديد، وأشار 
إلى أنّه تم تسجيل طلبات استثمارات أجنبية تنتظر ترخيص 
المجلس الوطني لالستثمار، كما حررت الوكالة 581 ملفًا 

استثماريًا وتم رفع التجميد عن 356 ملفًا.

رئيس الوزراء اللبناني يلتقي وفد صندوق النقد
وفد  أمس،  ميقاتي،  نجيب  اللبناني  الوزراء  رئيس  التقى 
الذي  راميريز،  أرنستو  برئاسة  الدولي  النقد  بعثة صندوق 
يزور بيروت حاليًا. وأفاد بيان صدر عن رئاسة الحكومة بأنّه 
برنامج  على  االتفاق  إطار  في  البحث  اللقاء  خالل  جرى 
وأبدى  سيشملها،  التي  األساسية  والتفاصيل  التعافي 
اتفاق  إلى  للتوصل  لبنان  لمساعدة  االستعداد  الوفد 
للخروج من أزمته الحالية. يُشار إلى أّن نائب رئيس الحكومة 
اللبنانية سعادة الشامي كان قد أعلن، في 25 من نوفمبر/ 
تشرين الثاني الماضي، عن انتهاء المفاوضات التقنية بين 
مرحلة  في  والدخول  الدولي،  النقد  وصندوق  لبنان 

المفاوضات على السياسات النقدية واالقتصادية.

أسواق

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 
استيقظ العالم على ما وصفتها 

وسائل إعالم غربية بكارثة 
»أوميكرون«. أصيب ألجميع 

بصدمة عنيفة، وتم اتخاذ خطوات 
سريعة من الدول للحيلولة دون 

وصول املتحور إلى أراضيها: 
فرض املزيد من القيود، إغالق 
مطارات وحدود، فرض قيود 

على السياحة والسفر، منع حركة 
الطيران وفرض حظر على 6 دول 
أفريقية منها جنوب أفريقيا التي 

انطلق منها املتحور، ثم توسع 
الحظر ليمتد إلى دول أخرى في 
أوروبا خاصة مع امتداد املتحور 
إلى نحو 40 دولة بما فيها بعض 

الدول العربية.  تبع الخطوات 
حدوث ذعر آخر على املستوى 
االقتصادي. بعض املؤسسات 

املالية راحت ترسم سيناريوهات 
متشائمة لالقتصاد، والتأكيد 

على أن املتحور الجديد سيقضي 
على آمال عودة النمو لالقتصادات 

الدولية، بل وسيزيد الركود 
واإلغالقات والخسائر ويبدد 

تريليونات الدوالرات من الناتج 
االقتصادي، ويعمق الخسائر التي 
تسبب بها الفيروس األصلي والتي 

تقدر بنحو 40 تريليون دوالر. 
وسائل اإلعالم الغربية من جانبها، 

راحت تسكب البنزين على النار 
لتساهم في زيادة منسوب القلق 

وترصد الذعر املتنامي من املتحور، 
والتأكيد على أن الحكومات تخشى 

من موجة جديدة من ارتفاع 
اإلصابات، مع التأكيد على انتشار 
املتحور في ثلث الواليات األميركية.
كان هناك طرف مستفيد من أزمة 

أوميكرون، هي الدول املستوردة 
للنفط وفي مقدمتها الواليات 
املتحدة وأوروبا، فقد تراجعت 

أسعار الخام األسود بشدة في 
بداية ظهور أوميكرون، وتوقفت 

موجة القفزات التي كان يشهدها 
قبله، وهنا تنفست إدارة بايدن 

الصعداء ألن أوميكرون فعل في 
األسواق ما لم تفعله ضغوط 

واشنطن على تحالف »أوبك+«. 
كما هدأت مخاوف أوروبا التي 

كانت تعاني من قفزات في أسعار 
الغاز لم تشهدها األسواق منذ 

سنوات طويلة. في الناحية املقابلة، 
كانت روسيا تزيد مخاوف العالم 

واقتصاده وأسواقه وبورصاته 
وترفع منسوب القلق ومعها 

أسعار النفط عبر حشد قواتها 
على الحدود مع أوكرانيا، لتعيد 
للعالم أجواء الحرب الباردة مع 

الغرب، ومعها تحافظ على أسعار 
النفط والغاز مع زيادة املخاطر 

الجيوسياسية حول العالم. بغض 
النظر هنا عن نظرية املؤامرة وما 
إذا كانت الواليات املتحدة تعمدت 

إثارة قلق العالم لدفع أسعار النفط 
نحو االنخفاض والضغط على 

كبار املنتجني من باب أوميكرون، 
وبالتالي وقف موجة التضخم، 

واتخاذ روسيا خطوة معاكسة، 
فإن هناك مؤشرات تقول إن هناك 
حربا من وراء الستار بني موسكو 

وواشنطن تستهدف التأثير 
على أسعار الطاقة، واأليام املقبلة 
ستثبت لنا صحة هذا االفتراض 

من عدمها.

فزاعة 
»أوميكرون« 
وسعر النفط

Wednesday 8 December 2021
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اقتصاد

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

أبــــــــــدت الـــــــريـــــــاض اســـــتـــــعـــــدادهـــــا لـــلـــتـــعـــاون 
االقتصادي مع السودان في وقت تواجه فيه 

الخرطوم أزمات مالية خانقة.
وأكد سفير اململكة في الخرطوم علي حسن 
بــن جــعــفــر اســتــعــداد الــســعــوديــة الستئناف 
ــتــــصــــادي واالســـتـــثـــمـــاري بــن  الـــتـــعـــاون االقــ
الـــبـــلـــديـــن بـــمـــا يــــخــــدم اســــتــــقــــرار وازدهـــــــــار 
شعبيهما. وجاء ذلك عقب لقاء جمع السفير 
الله حمدوك  الــوزراء عبد  السعودي برئيس 
مــنــذ يــومــن، نــقــل مــن خــالــه رســالــة شفهية 
ــيــــر مــحــمــد  ــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي األمــ ــ مــــن ولـ
بــن ســلــمــان تتعلق بــمــوقــف املــمــلــكــة الــثــابــت 

والداعم للشعب السوداني واستقرار الباد.
خــبــراء اقــتــصــاد وصــفــوا الــخــطــوة بالجيدة 
في ظل انسداد أفق االستثمار في السودان. 
 مــــن الـــســـعـــوديـــة واإلمــــــــــارات قــد 

ّ
ــل ــ ــانــــت كـ وكــ

منحت السودان 3 مليارات دوالر عقب الثورة 
عمر  الرئيس  بنظام  أطــاحــت  التي  الشعبية 

البشير.
ــتــــصــــادي عـــبـــد الـــوهـــاب  ــقــــول املـــحـــلـــل االقــ ويــ

الرباط ـ مصطفى قماس

ــــي املـــــغـــــرب، أيـــة  ــفــــوت رجــــــــال األعـــــمـــــال فـ ال يــ
ــل الــشــكــوى مـــن قـــانـــون الــعــمــل،  فــرصــة مـــن أجـ
ــام تــســريــح الــعــمــال أو  ــ ــيـــودًا أمـ ــــذي يــضــع قـ الـ
ــتـــي تــتــيــحــهــا  ــــرص الـــعـــمـــل الـ ــــط ديـــمـــومـــة فـ ربـ
الـــشـــركـــات بــاملــكــاســب الـــتـــي تــحــصــل عــلــيــهــا، 
ــال الــرامــيــة إلــى  ــمـ غــيــر أن مــطــالــب رجــــال األعـ
املــرونــة فــي ســوق الشغل، تــدفــع مراقبن إلى 
التخوف من تكريس هشاشة وضعية العمال. 
ــال األعـــمـــال إلــــى تــعــديــل قــانــون  ــ ويــتــطــلــع رجـ
العمل، حيث يرون أنه يجب مراعاة تنافسية 
الــشــركــات واالســـتـــقـــرار الــوظــيــفــي الــــذي يرنو 
املغرب  ملقاوالت  العام  فاالتحاد  العمال.  إليه 
تحقيق  للمقاوالت  ستتيح  املرونة  أن  يعتبر 

 الــســعــوديــة 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن جــمــعــة، لـــ

ــانـــح اســـتـــثـــمـــاري وإنـــســـانـــي  ــر مـ ــبـ تــعــتــبــر أكـ
ــلـــســـودان، وتـــعـــد الـــشـــركـــات الــســعــوديــة من  لـ
 550 من  بأكثر  املستثمرة  الشركات  كبريات 
الباد. وأضــاف: »تتركز معظم  مشروعًا في 
ــة والــصــنــاعــة  ــزراعــ الـــشـــركـــات فـــي قــطــاعــي الــ

بقيمة تقدر بـ24 مليار دوالر«.
مــهــيــأة  اآلن  األوضـــــــــاع   

ّ
أن جـــمـــعـــة  واعـــتـــبـــر 

بصورة كبيرة بعد قانون االستثمار األخير 
ورفع العقوبات التي تسمح بتحويل األموال، 
 الــخــطــوة مهمة فــي ظــل االضــطــراب 

ّ
وقـــال إن

شبه  األجنبية  االســتــثــمــارات  ألن  السياسي 
متوقفة حاليًا.

االقتصاد محمد  ومن جانبه، يقول أستاذ 
ــهــا خطوة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــنــايــر، لـــ

ملا  الخليج  دول  بقية  عــلــى  تنعكس  جــيــدة 
لــهــا مــن اســتــثــمــارات ومــســاهــمــات تنموية 
فــي الــبــاد. وأضـــاف: »نــأمــل أن تترجم هذه 
الخطوة في شكل زيادة حجم االستثمارات 
احتياجات  تلبي  التي  املهمة  املــجــاالت  فــي 
 السعودية ثاني أكبر 

ّ
البلدين«، وأوضح أن

الباد   
ّ
فــإن للسودان، وعليه  شريك تجاري 

نوع من التوازن بن العرض والطلب واألخذ 
األســـواق.  تشهدها  التي  التقلبات  باالعتبار 
ويــتــصــور االتـــحـــاد، الــــذي رفـــع إلـــى الحكومة 
كــتــابــًا بــمــطــالــب يـــراهـــا مــســتــحــضــرة ألهــــداف 
التوجه  أنه يجب  الجديد،  التنموي  النموذج 
مثل  الــجــديــدة،  العمل  طــرق  استحضار  نحو 
العمل عن بعد والعمل بــدوام جزئي، بما لها 
مـــن تــأثــيــر بــالــنــشــاط االقـــتـــصـــادي والــحــمــايــة 

االجتماعية والتقاعد واالنتقال الوظيفي.
ــع األزمـــــــة الـــصـــحـــيـــة، بــمــا  وشــــــرع االتــــحــــاد مــ
ــان لــهــا مـــن تــداعــيــات عــلــى أداء الــعــديــد من  كـ
القطاعات، في التشديد على ضــرورة إصاح 
املــرونــة، من أجل  قانون العمل بهدف اعتماد 
اســتــيــعــاب وضــعــيــات مــثــل تــلــك الــتــي نجمت 

تــحــتــاج لـــزيـــادة الـــصـــادرات إلــيــهــا ال سيما 
الحيوانية.

 
ّ
املــحــلــل االقـــتـــصـــادي هــيــثــم فــتــحــي يـــرى أن
االســتــثــمــار الــســعــودي فــي مــجــالــي الــزراعــة 
والثروة الحيوانية على الصعيد الحكومي 
والقطاع الخاص يساعد على رفع معدالت 
االكــتــفــاء الـــذاتـــي فــي مــجــال األمــــن الــغــذائــي 
تاريخية  عــاقــات  »هــنــالــك  وقـــال:  للبلدين، 
مــتــمــيــزة بـــن الــبــلــديــن، تـــقـــوم عــلــى أســـاس 
التعاون املشترك وتبادل املصالح واستقرار 
ــانــــات  ــكــ ــثــــمــــار اإلمــ ــتــ ــلــــديــــن، واســ ــبــ وأمــــــــن الــ

واملقدرات الكبيرة البشرية واملادية لهما«.
ــلـــس األعــــمــــال  وســــبــــق أن قـــــــال رئــــيــــس مـــجـ
 
ّ
الـــســـعـــودي – الـــســـودانـــي حــســن بـــحـــري إن
االســتــثــمــارات  حجم  ملضاعفة  توجهًا  هــنــاك 
السعودية في السودان لتصل إلى 8 مليارات 

دوالر بدال من نحو 4 مليارات حاليًا.
ومــن املــرجــح أن يــأتــي تمويل هــذه املشاريع 
ــادر، بــيــنــهــا األمــــوال  الـــجـــديـــدة مـــن عــــدة مـــصـ
الــخــاصــة لــلــشــركــات أو مـــن خـــال الــحــصــول 
عــلــى خـــطـــوط ائــتــمــان مـــن بـــنـــوك مــحــلــيــة أو 

الصناديق واملصارف الحكومية.

عـــن األزمــــــة الــصــحــيــة. ويـــتـــصـــور أن املـــرونـــة 
فــي الــقــانــون الــحــالــي مــشــروطــة بــالــعــديــد من 
املبررات الصارمة، بل إن االتحاد يشير إلى أن 
التعاطي مع  لم ينظم كيفية  الحالي  القانون 
950 ألفًا من العمال الذين فقدوا فرص عملهم 
في األشهر األولى من انتشار فيروس كورونا. 
ــــي االتـــــحـــــاد الـــعـــمـــالـــي  ــيــــادي فـ ــقــ ــتــــصــــورالــ ويــ
ــاكــــش، فــــي تــصــريــح  ــهــ الــــفــــاحــــي،  مـــحـــمـــد الــ
»العربي الجديد« أن املرونة في سوق الشغل  لـ
الــتــي تــرنــو إلــيــهــا الــشــركــات املــنــضــويــة تحت 
لــواء االتــحــاد الــعــام ملــقــاوالت املــغــرب، أضحت 
واقعًا في ظل الجائحة التي عرفت تسريحات 
وتقليص األجــــور. وشـــدد على أن املــرونــة لن 
تــفــضــي إال إلــــى الــــزيــــادة فـــي الــهــشــاشــة الــتــي 
يعاني منها العمال، خاصة أن حوالى مليون 
شـــخـــص يــصــنــفــون فــــي الـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة 
الــذيــن يــمــارســون أعــمــااًل ناقصة، التي  ضمن 
ــدودة  ــحــ ــات عـــمـــل مــ ــ ــاعـ ــ تـــحـــيـــل عـــلـــى عــــــدد سـ
مـــة الــعــمــل املـــمـــارس مـــع قــــدرات  أو عــــدم مـــاء
الــشــخــصــيــة الــفــنــيــة. ويــــرى أن الــتــوجــه نحو 
املــرونــة فــي ســوق الشغل مــن شــأنــه أن يعّمق 
البطالة، علمًا أن معدلها ارتفع كثيرًا في ظل 

الجائحة حيث وصــل إلــى 11.8 في املائة، أي 
1.44 مليون شخص، علمًا أن ذلك املعدل يصل 
املائة وسط الشباب. ومن  إلى حوالى 30 في 
الطويل،  االقتصادي رضوان  جانبه، يتصور 
أن املـــرونـــة بــاعــتــمــاد عــقــود مــؤقــتــة وتقليص 
حماية العمل، كما يرنو إلى ذلك دعاة املرونة، 
إلــى تحفيز النشاط االقتصادي أو  لن يــؤدي 
تــطــويــر الــتــحــفــيــزات لــابــتــكــار. ويـــشـــدد على 
بيانات  تعكسه  واقعًا  تعتبر  التي  املرونة  أن 
الــشــغــل والــبــطــالــة الــتــي تــصــدرهــا املــنــدوبــيــة 
السامية للتخطيط، تفضي إلى شيوع األجور 
املــتــدنــيــة، مــا ينعكس سلبًا عــلــى اإلنــتــاجــيــة، 
ــات كـــي تــســرح  ــركـ خـــاصـــة أن إطـــــاق يـــد الـــشـ
العاملن ال يــؤدي إلى استثمار في الكفاءات 
وتــطــويــر اإلنــتــاجــيــة. وقــد عــاد االتــحــاد العام 
ملقاوالت املغرب، لطرح موضوع تعديل قانون 
الشغل، أول من أمس، على لسان نائب رئيس 
االتــحــاد، املــهــدي الــتــازي، حيث أشـــار إلــى أنه 
رقائق  على مستوى  املسجل  النقص  ظل  في 
الــســيــارات، ومــا كــان له من تأثير من القطاع، 
البطالة الجزئية يصل إلى حوالى  فإن حجم 

30 في املائة في ذلك القطاع.

المغرب: تكريس هشاشة وضعيّة العّمالالسودان يترقب تعزيز التعاون مع السعودية

تسريع برنامج 
الخصخصة ورفع الدعم 

عن الفئات الفقيرة

عدنان عبد الرزاق

ــوري  ــســ ــام الــ ــنــــظــ ــيــــس الــ ــذ رئــ ــخــ اتــ
ــه  ــّربـ ــقـ بــــشــــار األســــــــد إجـــــــــــــراءات تـ
مـــن املـــؤســـســـات املـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة، 
عبر  الدولين،  والبنك  النقد  صندوق  ومنها 
حيوية  لقطاعات  الخصخصة  وتــيــرة  ــادة  زيـ
وخـــدمـــيـــة، ورفــــع الـــدعـــم عـــن الــفــئــات الــفــقــيــرة 
ومـــحـــدودي الــدخــل. ويــأتــي ذلـــك بــعــد جــوالت 
لــلــنــظــام لــتــعــويــم نــفــســه عـــربـــيـــًا عـــبـــر تــعــزيــز 
ــارات  ــ الــتــعــاون االقـــتـــصـــادي مـــع األردن واإلمــ
وغيرهما من الدول العربية من خال شراكات 
تجارية. وضمن مشروعات حيوية قّرر النظام 
السوري خصخصتها، اتجه األسد نحو قطاع 
ــاء املعيشية  ــبـ الــكــهــربــاء، بــيــنــمــا تــتــفــاقــم األعـ
ملاين السورين بفعل الغاء وفرض زيادات 
رئيس  وأصــدر  الطاقة.  أسعار  على  متاحقة 
النظام مرسومًا يقضي بجواز شراء الكهرباء 
ــاقــــات املـــتـــجـــددة  املـــنـــتـــجـــة مــــن مـــشـــاريـــع الــــطــ
أو شبكة  النقل  مــع شبكة  ربطها  يمكن  التي 
الفنّية لذلك.  تــوافــرت اإلمــكــانــات  الــتــوزيــع إذا 
واعتبر املرسوم الصادر بداية الشهر الجاري 
 هــذه الخطوة تأتي مــن أجــل املساهمة في 

ّ
أن

حتى  املتجددة  الطاقات  استراتيجية  تنفيذ 
مشاريع  تنفيذ  تشجيع  وبــهــدف   ،2030 عــام 
الطاقات املتجددة الكبيرة. ولم يكتِف النظام 
بــاالقــتــراب مــن ســيــاســات املــؤســســات الدولية 
عبر الخصخصة، بل تسارعت خطواته نحو 
رفــــع الـــدعـــم عـــن الـــســـوريـــن الـــذيـــن أنــهــكــتــهــم 
األزمــــات االقــتــصــاديــة. وتــمــهــيــدًا لــرفــع الــدعــم، 
واصــلــت حــكــومــة األســـد ســيــاســة رفـــع أســعــار 
املشتقات النفطية؛ فبعد رفع سعر طن الفيول 
ألـــف لــيــرة الــشــهــر املــاضــي، زاد ســعــر املـــازوت 
إلــى 1700 ليرة، ورفــع سعر  على الصناعين 
ــازوت املــدعــوم مــن 170 إلى  الــغــاز املنزلي واملــ

500 ليرة، مؤخرًا.

استبعاد شرائح جديدة من الدعم
وكانت حكومة بشار األسد قد أعلنت، أخيرًا، 
املــيــســورة« مــن دائــرة  عــن »استبعاد الشرائح 
الدعم، ليبدأ منذ مطلع العام الجديد، توجيه 
الــدعــم للشرائح األكــثــر فــقــرًا، مــن عاطلن عن 
الــعــمــل وأصــحــاب األجــــور املــنــخــفــضــة، حسب 
ــــاص مــــن دمــشــق  الـــنـــظـــام. ويــــؤكــــد مـــصـــدر خـ
»العربي الجديد« أن اللجنة االقتصادية في  لـ
رئاسة الوزراء »أصدرت وثيقة حددت خالها 
إخــــراج 31 شــريــحــة تــزعــم أنــهــا مــيــســورة من 
الجديد سيتم  العام  أن مطلع  مبينًا  الــدعــم«، 
ــفــــة«. وحــــــول مــضــمــون  تــطــبــيــق »هــــــذه الــــوصــ
الــوثــيــقــة ومــــن هـــي الـــشـــرائـــح املــســتــبــعــدة عن 
حسم 

ُ
الــدعــم، يضيف املــصــدر أن »األمـــور لــم ت

حــتــى الــــيــــوم«، ولـــكـــن كـــل مـــن يــمــتــلــك ســيــارة 
موديلها بعد عام 2008 سيكون خارج الدعم، 
بالنقابات،  املسجلن  املــهــن  أصــحــاب  وكــذلــك 
وكل من يمتلك أكثر من منزل. وقــال: »الخطة 
األولــــى إبــعــاد 25% مــن الــســوريــن عــن دائـــرة 
ــــرى منتصف  الــــدعــــم«، وســتــلــيــهــا مـــراحـــل أخـ

العام املقبل.

وصفة صندوق النقد
وتعليقًا على إشارات النظام السوري األخيرة 
ــيــــن يـــتـــســـاءل االقـــتـــصـــادي  ــلـــدائـــنـــن الــــدولــ لـ
ــســــوري حــســن جــمــيــل عـــن أســـبـــاب تــركــيــز  الــ
حــكــومــة األســــد عــلــى ســحــب الـــدعـــم، فــي فترة 
عام  منذ  للسورين،  تفقيرًا  باألكثر  وصفها 

2011، فــبــعــد تــخــفــيــض كــمــيــات املـــــواد ورفـــع 
أســـعـــار جــمــيــع الــســلــع املـــدعـــومـــة، بــمــا فيها 
ــدأت الــحــكــومــة تشيع  ــ املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، بـ
اليوم عن تتمة البرنامج مطلع العام لتخرج 
ــن حــظــيــرة  ــن الــــســــوريــــن مــ ــح كـــامـــلـــة مــ ــرائــ شــ
مستحقي الدعم، وتخّص العاطلن عن العمل 
أو الــذيــن ال تــزيــد أجــورهــم عــن الــحــد األدنـــى، 
ــم، حــتــى عـــن الـــخـــبـــز. وحـــول  ــدعــ لــيــتــم رفــــع الــ
أســـرار رفــع الــدعــم وهــل هــي وصفة محلية أم 
»الــعــربــي الــجــديــد«  خــارجــيــة، يــشــيــر جــمــيــل لـــ
ــــدأت بــالــتــراجــع الــتــدريــجــي  إلــــى أن الــخــطــة بـ
والـــتـــعـــذر بــقــلــة املــــــــوارد املــحــلــيــة والـــحـــصـــار 
االقـــتـــصـــادي، مـــن ثـــم بــارتــفــاع أســـعـــار الــغــذاء 
عــاملــيــًا، لــكــن الــــذي زاد شــكــوكــنــا فـــي أن األمـــر 
يتعلق بــمــغــازلــة املــؤســســات الــدولــيــة هــو أن 
هذه املرحلة ترافقت مع طرح منشآت حكومية 
ــار، فـــرأيـــنـــا 16 شــركــة  ــمــ ــثــ ــتــ لـــلـــتـــشـــارك واالســ
صــنــاعــيــة مــطــروحــة لــاســتــثــمــار وانــســحــاب 
الدوائية ومن ثم  الدولة حتى من الصناعات 
توزيع الكهرباء. ويتابع: كل ذلك يؤكد تطبيق 
النظام وصفة صندوق النقد والبنك الدولين، 
والسعي للحصول على قروض خارجية، بعد 
الــســوري وانسحاب  االقــتــصــاد  إعـــادة هيكلة 
الـــدولـــة مــمــا كــانــت تــســمــيــه »نـــظـــام األبـــويـــة«، 
االجتماعي«  الــســوق  »اقتصاد  لـ تراجعت  ثــم 
لتصل اليوم إلى حالة ليبرالية ولكن بأجور 

اشتراكية للسورين.
فــقــدت فرص  ويــبــّن جميل أن حكومة األســـد 
الصحة  فقطاع  بالدعم«،  واملتاجرة  »التشدق 
والــتــعــلــيــم مــدعــومــان فــي جميع دول الــعــالــم، 
ومـــا كــانــت تــقــدمــه لــلــمــواد الــغــذائــيــة وحــوامــل 
الــطــاقــة، تـــم االنــســحــاب مــنــه تــدريــجــيــًا ورفـــع 
األســعــار إلـــى املــســتــوى الــعــاملــي، وربــمــا أكــثــر. 
ويــعــتــبــر أن »حــكــومــة األســـد حــالــيــًا عـــادت ملا 
بدأه النظام مطلع األلفية، وقت نهجت سورية 
اقــتــصــاد الــســوق االجــتــمــاعــي ورفــعــت أســعــار 
الطاقة، وبدأنا نسمع عبارة توزيع الدعم على 
آلية جديدة وسريعة،  وفــق  ولكن  مستحقيه، 
فتقليص حجم الــدعــم ومــن ثــم رفــع األســعــار 
هي دالئل على السير سريعًا باتجاه اقتصاد 
الــســوق املــفــتــوح«. ولـــم يستبعد االقــتــصــادي 
 للتجارة 

ً
السوري أن نرى قريبًا تحريرًا كاما

ولسعر الصرف الليرة السورية، أي تعويمها، 
الحكومي وبيعه  القطاع  ومــن ثم خصخصة 
سحب  وبعد  وموسكو.  طهران  في  للشركاء، 

الدعم، يكون نظام األسد قد نفذ معظم شروط 
البنك وصندوق النقد الدولين، لتبدأ توجيه 
االســـتـــثـــمـــارات إلــــى قــطــاعــات مـــحـــددة وقــلــمــا 
ما جرت  املستهلك، ضمن  على  بالنفع  تعود 
عليه عادة وشروط املؤسسات الدولية، حسب 

جميل.

أمنيات االعتراف الدولي
وفـــي املــقــابــل اســتــبــعــد االقــتــصــادي الــســوري، 
الخطوات  تلك  تكون  أن  املصبح،  الدين  عماد 
بـــنـــاء عــلــى طــلــبــات مـــن املـــؤســـســـات الــدولــيــة، 
ومــنــهــا صـــنـــدوق الــنــقــد أو الــبــنــك الـــدولـــيـــان، 
قـــرار  الــــســــوري »مــتــهــالــك وال  ألن االقـــتـــصـــاد 
املؤسسات  تلحظها  مسائل  وهــذه  لقيادته«، 
إلى  النظام  إذ تحول  قــولــه،  الــدولــيــة، بحسب 
اقتصاد السوق أو تقليص القطاع الحكومي 
وتحرير التجارة والعملة ووقف برامج الدعم 

والتدخل للحد من أزمته املالية الخانقة. 
»العربي الجديد« أن نظام  لـ وأضاف املصبح 
ــى أن تــســعــفــه تــلــك املــؤســســات 

ّ
ــد »يــتــمــن ــ األسـ

ــه يحقق  ــات، ألنــ ــفــ ــــروط ووصــ ــقـــروض أو شـ بـ
اســـتـــعـــادة  األول  الـــــوقـــــت،  بـــنـــفـــس  مـــكـــســـبـــن 
الشرعية املفقودة والخروج من طوق الحصار 
والعقوبات، واألمــر اآلخر يحصل على مبالغ 
ــرار، ألن خــزيــنــة  ــمــ ــتــ ــاالســ ــيـــة تـــســـاعـــده بــ ــالـ مـ
الكلمة،  بــكــل معنى  الــســوريــة خــاويــة  الـــدولـــة 
بعد تــراجــع املـــوارد »نــفــط، ضــرائــب وفوائض 
القطاع الحكومي«. وأشــار إلى أن األمــر الذي 
أن شركاء  اقتصاديًا هو  النظام  فاقم معاناة 
األســد توقفوا عن دعمه ماليًا بشكل مباشر، 
مضيفًا: »نرى أن أهم مــوارد األسد اليوم هي 
املخدرات واإلتاوات على الشعب والصناعين 
والــتــجــار«. ويــشــيــر املــصــبــح إلـــى أن إجــــراءات 
حكومة األســـد الــيــوم تــزيــد مــن نقمة الــشــارع 
الهدر  بعد تجويعه وتفقيره، فبداًل من وقف 
اليد  الــنــظــام  تــمــّد حكومة  الــفــســاد،  ومكافحة 
لجيوب رجال األعمال ولقمة السورين. كذلك 

يستغرب من طريقة اعتماد سحب الدعم، ألن 
بــــاده تفتقر لــقــواعــد بــيــانــات دقــيــقــة كــمــا أن 
الشرائح املستبعدة تمت وفق املهنة وامللكية، 
ــتـــم االقـــتـــصـــادي  ــل. ويـــخـ ــ ــدخـ ــ ــــق الـ ولــــيــــس وفــ
الـــســـوري بـــأنـــه وفــــق بــنــد الـــدعـــم االجــتــمــاعــي 
ليرة  البالغ 5529 مليار  املقبل  العام  بموازنة 
لــيــرة(، يمكن بوضوح  )الـــدوالر = نحو 3500 
ماحظة سحب الــدعــم، خاصة فــي مــا يتعلق 
النفطية  املشتقات  أن  كما  التموينية،  باملواد 
ــتـــي اســـتـــحـــوذت عـــلـــى الــكــتــلــة الـــكـــبـــرى مــن  الـ
الدعم )حوالى 48.8%( لم نر أي دعم لها، بل 
ارتفع سعر املازوت خمس مرات خال الفترة 
السابقة وال تستطيع الدولة تأمن املشتقات 

النفطية حتى بالسعر الجديد. 
محمد  إبراهيم  املالي  الخبير  كــام  ويتقاطع 
مع رأي املصبح بأن »نظام األسد اليوم أبعد 
ما يكون عن الحصول على قــروض أو رعاية 
فتلك  الــدولــيــن،  البنك  أو  النقد  مــن صــنــدوق 
ــنـــدوق الــنــقــد خـــاصـــة، تــقــدم  املـــؤســـســـات، وصـ
يــنــفــذ ســيــاســات تصحيحية  ملـــن  مـــســـاعـــدات 
ــــى اقـــتـــصـــاد مــســتــقــر أو  مــنــظــمــة لـــانـــتـــقـــال إلـ
تـــفـــاديـــًا لــــحــــدوث أزمــــــــات أو تـــحـــريـــك قــطــاع 
، هذا إن لم نأت على شروط 

ً
كالصادرات مثا

ــارف وتــقــديــم  داخــلــيــة كــضــمــان رســمــلــة املـــصـ
»العربي  بيانات مضبوطة«. وبحسب محمد لـ
الجديد«، فإن البنك الدولي لديه شروط، عدا 
التحول االقتصادي وتعويم العملة، فإن كان 
هدف القرض ربحيًا، نرى التركيز على نسبة 
فــائــدة مــرتــفــعــة وفــتــرة ســــداد مــتــوســطــة، كما 
ــدت شــــروط االقـــتـــراض ووصـــلـــت لــدرجــة 

ّ
تــعــق

الــتــدخــل والـــرقـــابـــة عــلــى اإلنـــتـــاج الـــصـــادرات 
والبرامج التنموية. يعني ذلك، وفق تصريح 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الخبير املــالــي الــســوري لـــ
أن االقــتــصــاد الــســوري ال يحقق أي إغـــراء أو 
بيئة مناسبة للمؤسسات الدولية لتقرضه أو 
حتى تتدخل بتحوله، وما سياسات حكومة 
اليوم ســوى االنسحاب من االلتزامات  األســد 
تجاه الشعب، بسبب اإلفاس بذريعة توزيع 

الدعم ملستحقيه.

التعويم االقتصادي عربيًا
وكــــان الــنــظــام الـــســـوي قـــد اتــجــه إلــــى الــعــديــد 
مـــن الـــشـــراكـــات االقــتــصــاديــة مـــع دول عــربــيــة 
والدولية  األميركية  العقوبات  تجاوز  بهدف 
أيــام،  قبل  الجانبان  وافتتح  عليه.  املفروضة 
ــد، مــنــطــقــة حــرة  ــ ــام بـــشـــار األســ ــي ونـــظـ ــ ــ األردنـ

في خطوة وصفها  على حدودهما،  مشتركة 
مراقبون بأنها تأتي في إطار تعويم للنظام 
ــادة فــتــح مركز  الـــســـوري. ويــأتــي ذلـــك بــعــد إعــ
جــابــر، على الــحــدود األردنــيــة - الــســوريــة في 
الترانزيت  وعـــودة  املــاضــي،  أيــلــول  سبتمبر/ 
وزارة  وأعلنت  ودمــشــق.  عّمان  بن  والتجارة 
االقتصاد والتجارة الخارجية بحكومة األسد 
ووزارة الصناعة والتجارة والتموين األردنية 
إعادة افتتاح املنطقة الحرة، األربعاء املاضي، 
التجارية  الحركة  تنشيط  إلــى  تــهــدف  والــتــي 
وجذب االستثمارات وتفعيل قطاع الخدمات، 
العمل واملساهمة في  فــرص  عــن خلق   

ً
فــضــا

تــحــقــيــق دعــــم عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة 
املشروعات  ومــن  البلدين.  لكا  واالجتماعية 
املهمة التي تستهدف تعويم النظام السوري 
املصري  الغاز  تصدير  االقتصاد،  بوابة  عبر 
ــة إلــى  ــ ــيـ ــ مــــــرورًا بــــاألراضــــي الـــســـوريـــة واألردنـ
األردن ومصر  في  الطاقة  وزراء  وكــان  لبنان. 
ــة ولـــبـــنـــان قــــد اتـــفـــقـــوا فــــي اجـــتـــمـــاع  ــ ــــوريـ وسـ
بالعاصمة األردنية عّمان، في شهر سبتمبر/ 
أيلول املاضي، على خريطة طريق لنقل الغاز 
املصري برًا إلى لبنان الغارق في أسوأ أزماته 
البنى  مــن جهوزية  التأكد  بعد  االقــتــصــاديــة، 
التحتية. وقــال وزيــر البترول املــصــري طــارق 
املا يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي 
إن مصر تتوقع بدء تصدير ما بن 60 مليونًا 
الــغــاز يوميًا إلى  قــدم مكعبة مــن  و65 مليون 

لبنان بحلول أوائل العام املقبل.
والغاز  للنفط  املــا على هامش مؤتمر  وقــال 
ــاز بــمــا  ــغــ بـــأبـــوظـــبـــي إن »مـــصـــر ســـتـــصـــدر الــ
يتماشى مع الكمية التي طلبها لبنان بأسرع 
مـــا يــمــكــن«، مــضــيــفــًا أنـــه »يــمــكــن تــوقــعــهــا في 
نــهــايــة الــعــام أو مطلع الــعــام املــقــبــل«. وتــأتــي 
هذه العملية بموجب خطة تدعمها الواليات 
املــتــحــدة األمــيــركــيــة لــلــمــســاعــدة فـــي تخفيف 
أزمـــة الــكــهــربــاء فــي لــبــنــان. وفـــي نــفــس سياق 
عربيًا،  االقتصادية  لعاقاته  النظام  توسيع 
الــتــعــاون معها.  لتعزيز  اإلمــــارات  اتــجــه نحو 
وكــانــت وزارة االقــتــصــاد اإلمــاراتــيــة قــد قالت 
مؤخرًا إن اإلمارات وسورية اتفقتا على خطط 
لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون االقـــتـــصـــادي واســتــكــشــاف 
قطاعات جديدة. وتعد اإلمــارات أهم الشركاء 
األولــى  املرتبة  تحتل  إذ  لــســوريــة،  التجارين 
عــربــيــًا والــثــالــثــة عــاملــيــًا، وتــســتــحــوذ عــلــى ما 
الخارجية،  تــجــارة ســوريــة  مــن  يتجاوز %14 

حسب بيانات رسمية.

ال دعم في سـورية: إفالس  وتعويل على تعويم عربي

لكسر  مساعيه  السوري  النظام  يواصل 
ماليًا  تخنقه  التي  العقوبات  طوق 
األسد  بشار  إذ قامت حكومة  واقتصاديًا، 

الدعم  ورفع  الخصخصة  وتيرة  بتسريع 
خطوات  في  والخدمات،  السلع  عن 
النظام  تقرّب  قد  بأنها  مراقبون  وصفها 

النقد  صندوق  مع  مفاوضات  عقد  من 
هذه  وسبقت  مستقبًال.  الدوليين  والبنك 
الخطوات جوالت لتعويم النظام عربيًا عبر 

تعزيز التعاون االقتصادي مع األردن واإلمارات 
مشتركة  مشروعات  خالل  من  وغيرهما 

في مختلف المجاالت االقتصادية

الجائحة دفعت الشركات 
إلى زيادة تسريحات العمال 

وتقليص األجور

مؤشرات
األسواق

الكويت
أغـــــــلـــــــقـــــــت بـــــــورصـــــــة 
الـــكـــويـــت تــعــامــاتــهــا 
ــثــــاثــــاء، عــلــى  ــ ــــس ال أمـ
ارتـــفـــاع مــؤشــر الــســوق الــعــام 
مستوى  ليبلغ  نــقــطــة   57.64
بــنــســبــة  ــة  ــقــــطــ نــ  4041.82
املائة.  فــي  بلغت 0.83  ارتــفــاع 
مــلــيــون   181.7 تــــــــداول  ــم  ــ ــ وت
صــفــقــة   14716 عـــبـــر  ســـهـــم 
مــلــيــون   78.5 بــقــيــمــة  نـــقـــديـــة 
السوق  مؤشر  وارتفع  دينار. 
بنسبة  نقطة   54.6 الرئيسي 
ارتــفــاع قـــدره 0.93 فــي املــائــة 
من خال تداول 267.2 مليون 
سهم عبر 8827 صفقة نقدية 
ديـــنـــار  مـــلـــيـــون   28.7 بــقــيــمــة 
دوالر(.  مــلــيــون   94.7 )نــحــو 
وارتــفــع مــؤشــر الــســوق األول 
ارتــفــاع  بنسبة  نــقــطــة   59.76
تــداول  بلغت 0.79 مــن خــال 
عــبــر  ســـهـــم  مـــلـــيـــون   114.4
 49.8 بــقــيــمــة  صــفــقــة   5889
مــلــيــون ديـــنـــار )نـــحـــو 164.5 

مليون دوالر(.

ُعمان
ــعــام  ــر ال ــع املـــؤشـ ــفـ ارتـ
لسوق مسقط بنهاية 
تــــــــعــــــــامــــــــات أمــــــــــس، 
ليغلق  بــاملــائــة،   0.31 بــنــســبــة 
 3980.98 مــــســــتــــوى  عــــنــــد 
نــقــطــة   12.21 رابــــحــــا  نـــقـــطـــة، 
عـــن مــســتــويــاتــه بــجــلــســة أول 
مــــــن أمــــــــــس. ودعــــــــــم ارتـــــفـــــاع 
ــم  ــ ــهـ ــ ــود األسـ ــ ــعــ ــ املـــــــؤشـــــــر صــ
املؤشرات  وصعدت  القيادية، 
الــقــطــاعــيــة بــشــكــل جــمــاعــي، 
بنسبة  الصناعة  وتصدرتها 
0.87 باملائة؛ مع صدارة سهم 
صــنــاعــة الـــكـــابـــات لــلــرابــحــن 
بــاملــائــة،   7.81 بــنــســبــة  الـــيـــوم 
وارتـــفـــع األنــــــوار لــلــســيــرامــيــك 
وصعد  باملائة.   2.63 القيادي 
الـــقـــطـــاع املـــالـــي 0.26  مـــؤشـــر 
بــاملــائــة، بــدعــم صــحــار الــدولــي 
باملائة،   1.91 املرتفع  القيادي 
بـــنـــك مــســقــط 1.23  ــع  ــ ــفـ ــ وارتـ
ــت الـــخـــدمـــات  ــ ــانـ ــ بــــاملــــائــــة. وكـ
اليوم  ارتــفــاًعــا  القطاعات  أقــل 
بنسبة 0.08 باملائة؛ مع ارتفاع 
الــنــهــضــة لــلــخــدمــات الــقــيــادي 
4.76 باملائة، وارتفع إس إم إن 

باور 2.17 باملائة.

السعودية
ــة  ــم شـــركـ ــهــ ــد ســ ــهــ شــ
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ بــــــاتــــــك لــــاســ
اللوجستية،  واألعمال 
ارتفاعا ملحوظا خال جلسة 
مكاسبه  أعلى  ليسجل  أمــس؛ 
ــــك  ــرًا؛ وذلـ ــ ــهـ ــ نـــحـــو 15 شـ ــــي  فـ
تـــزامـــنـــا مــــع إقــــــــرار الــجــمــعــيــة 
العامة ملساهمي الشركة زيادة 
نحو  السهم  وقفز  املـــال.  رأس 
تــصــدر  ــــس،  أمـ ظــهــر   ،%9.98
بها األسهم الرابحة، وهي أعلى 
مــكــاســب لــلــســهــم مــنــذ جلسة 
 ،2020 ــلـــول  أيـ ســبــتــمــبــر/   13
صعد بها إلى مستوى 26.90 
ــتـــداول  ريـــــاال. وبــلــغــت كــمــيــة الـ
التوقيت،  ذلــك  في  السهم  على 
بــلــغــت  ــــف ســـهـــم  ألـ نـــحـــو 215 
قيمتها 5.78 ماين ريال، من 

خال 357 صفقة. 

مصر
ــة  ــ ــــورصــ ــبــ ــ ــ قـــــــــــــررت ال
املــــــــصــــــــريــــــــة، أمـــــــــس، 
ــتـــحـــرك  ــالـ الــــســــمــــاح بـ
الـــســـعـــري يــومــيــا عــلــى سهم 
شـــــــركـــــــة زهــــــــــــــــراء املـــــــعـــــــادي 
لــاســتــثــمــار والـــتـــعـــمـــيـــر، فــي 
نـــســـبـــة 5% صـــعـــودًا  ــاق  ــطــ نــ
وهــبــوطــا وبـــــدون حـــد إيــقــاف 
مــؤقــت خـــال الــجــلــســة، وذلــك 
اعتبارًا من جلسة تداول أمس 
الـــثـــاثـــاء وملــــدة شــهــر، ويــعــاد 
العرض على اللجنة املختصة 
بــــــالــــــبــــــورصــــــة. وأوضــــــحــــــت 
البورصة في بيان، أن قرارها 
جـــــــاء فـــــي ضـــــــوء الــتــنــســيــق 
ــة لــلــرقــابــة  ــامـ ــعـ بــــن الــهــيــئــة الـ
املـــالـــيـــة والـــبـــورصـــة املــصــريــة 
لـــوضـــع تــدابــيــر مــؤقــتــة للحد 
ــتـــي يــتــعــرض  مــــن املـــخـــاطـــر الـ
التقلبات  إثــر  املتعاملون  لها 
ــــي ذات  الـــــحـــــادة فـ ــريـــة  ــعـ ــسـ الـ

جلسة التداول«.

تهّدد مطالب رجال 
األعمال في المغرب 

بتدهور أوضاع العمالة 
ومزيد من التسريحات

متفرقات اقتصادية

الخرطوم تأمل في ضخ الرياض استثمارات جديدة بقطاع الزراعة )أشرف شاذلي/فرانس برس(

إجراءات النظام تفاقم األزمات المعيشية على السوريين )فرانس برس(

ارتفاع أسعار الوقود يرهق المواطنين )لؤي بشارة/ فرانس برس(

تحقيق

في إطار توطيد العالقات بين النظام السوري واإلمارات في مجال الطيران، 
بين  رحلة مباشرة  أول  إقالع  للطيران  السورية  الشام«  »أجنحة  أعلنت شركة 
استئناف  بعد  الماضي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/   27 يوم  وأبوظبي،  دمشق 
جائحة  إثر  توقفت  قد  كانت  التي  ودبــي  الشارقة  إمارَتي  إلى  رحالتها 
كورونا. وأضافت الشركة أنه ستكون هناك رحلة جوية قريبة إلى باكستان 
وقال  أسبوعيًا.  رحلتان  هناك  لتصبح  والشارقة،  حلب  بين  إضافية  ورحلة 
الخطوة  إن  ساطع،  أسامة  الشركة،  في  العامة  والعالقات  التطوير  مدير 
والوصول  الخارجية  محطاتها  شبكة  في  الشركة  توسع  إطار  في  تأتي 
النقل  حركة  ولتنشيط  مسافريها  الحتياجات  تلبية  أبوظبي،  العاصمة  إلى 

الجوي والتجاري بشكل عام بين البلدين.

طيران مباشر بين دمشق وأبوظبي

Wednesday 8 December 2021 Wednesday 8 December 2021
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لندن ـ موسى مهدي

ــيـــس األمـــيـــركـــي  ــرئـ بــيــنــمــا يـــعـــد الـ
ــقـــد مـــؤتـــمـــر  جـــــوزيـــــف بـــــايـــــدن لـــعـ
ــة  ــيــ ــالــ ــمــ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــات الــــرأســ
غــــدًا الــخــمــيــس، يـــواجـــه الــعــالــم ثــــاث أزمــــات 
كــبــرى تــهــدد االســتــقــرار الــســيــاســي الــعــاملــي، 
وأســواق  االقتصادي  النمو  مسار  وبالتالي 
املـــال والــســلــع واالســتــثــمــار، فــي وقـــت يــواجــه 
الــعــالــم مـــعـــدالت عــالــيــة مـــن الــتــضــخــم وأزمـــة 
طـــاقـــة، وغــيــر مــتــيــقــن مـــن تــداعــيــات املــتــحــور 

»أوميكرون« على النشاط االقتصادي. 
هــذه األزمـــات هــي، أزمـــة الحشود العسكرية 
ــيـــة عــلــى حـــــدود أوكـــرانـــيـــا ومــخــاطــر  الـــروسـ
ــة الــضــغــوط  ــ غـــزوهـــا مـــن قــبــل مــوســكــو، وأزمـ
أن  يمكن  التي  تايوان  الصينية على جزيرة 
تقرر بكن ضمها في أّي لحظة وسط طلعات 
الــطــائــرات الــحــربــيــة الصينية املــتــكــررة فــوق 
سماء الجزيرة، وأزمة امللف النووي اإليراني 
الذي تتعثر محادثاته وتتجه نحو االنهيار 
واحتمال الرد اإلسرائيلي العسكري بضرب 
ــًا لــلــتــهــديــدات  ــقـ ــة وفـ ــنـــوويـ ــع الـ ــواقــ بـــعـــض املــ

الصادرة من تل أبيب. 
 أّيًا من هذه األزمات يمكن 

ّ
ويرى محللون أن

أن تــحــدث هـــزة كــبــرى فــي »الــنــظــام الــعــاملــي« 
الهش الذي يحكم نظم التجارة واالستثمار 
واألســواق العاملية وحركة السلع والبضائع 
االستهاكية، وربما إنتاج نزاع يتطور خارج 
حدود السيطرة بن واشنطن وحلفائها في 
أوروبا وآسيا وبن تحالف »بكنـ ـ موسكو«. 
ــان خــــبــــراء املـــخـــاطـــر  ــ ــت قــــريــــب كــ ــ ــتــــى وقــ وحــ
أصبح  الــعــالــم  أن  يعتقدون  الجيوسياسية 
ــاردة«  ــبــ أكـــثـــر أمـــنـــًا بــعــد نــهــايــة » الـــحـــرب الــ
وسقوط اإلمبراطورية الشيوعية في موسكو 
ومـــا تــاهــا مــن تــحــول ديــمــقــراطــي رأســمــالــي 
بشرق  السوفييتي  االتــحــاد  جمهوريات  في 
ونـــــال معظمها  مــســتــقــلــة  دول  إلــــى  أوروبـــــــا 
عضوية االتحاد األوروبي ودخل في حماية 

حلف شمال األطلسي »ناتو«. 
لكن يبدو أن تقييم مآل سقوط اإلمبراطورية 
الرأسمالي  الديمقراطي  النظام  انتصار  إلى 
ــام  ــ ــــظـ ــنـ ــ ونــــــــظــــــــام الــــــــســــــــوق الــــــــحــــــــر، عـــــلـــــى الـ
املــركــزيــة  واإلدارة  الــســلــطــوي  األوتـــوقـــراطـــي 
لاقتصاد واألسواق لم يكن دقيقًا. إذ سرعان 
ما قلب الطاولة على هذه األحــام، الصعود 
ــلـــصـــن ومــــشــــروع  االقـــــتـــــصـــــادي الــــســــريــــع لـ
التجاري  للتمدد  الرامي  والطريق«  »الــحــزام 
ــادي فــــي الـــعـــالـــم وتـــحـــالـــفـــهـــا مــع  ــ ــــصـ ــتـ ــ واالقـ
موسكو إلى عودة » الحرب الباردة« مجددًا.

على الصعيد االقتصادي ومخاطر األسواق 
واالستثمار يستبعد محللون أن تتطور أزمة 
أوكــرانــيــا إلــى حــرب بــن موسكو وواشنطن 
على  الحاصل حاليًا  التوتر  لكن  وحلفائها، 
قد  العسكري  والتحشيد  األوكرانية  الحدود 
يهدد االستثمار وتسعير األصول املالية في 

روسيا ودول االتحاد األوروبي.
ــغـــري مـــوســـكـــو بـــاســـتـــخـــدام ســـاح  ــا يـ ــمــ وربــ
الـــطـــاقـــة ضـــد أوروبـــــــا فـــي وقــــت تــعــانــي فيه 
األســــــواق األوروبــــيــــة مـــن الــضــعــف الــشــديــد، 
خــاصــة أن مــوســكــو اصــبــحــت تــقــود تحالف 
ــك+« الـــذي يــحــدد مــســتــويــات املــعــروض  ــ »أوبـ
الــعــاملــي مــن الــنــفــط، وبــالــتــالــي مــســار أســعــار 
املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، كــمــا أنــهــا تهيمن كذلك 
ــادرات الــغــاز الطبيعي إلـــى أوروبــــا  ــ عــلــى صـ
الـــغـــربـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي فــــإن تــهــديــد واشــنــطــن 
بــفــرض عــقــوبــات قــاســيــة عــلــى روســيــا قــد ال 
ــامـــرة بــقــضــم شــرقــي  ــغـ تـــــردع روســـيـــا عـــن املـ

أوكرانيا كما حدث مع شبه جزيرة القرم.
لكن، حتى اآلن تجاهلت األســواق املالية في 
ــا والــــواليــــات املــتــحــدة أزمــــة أوكــرانــيــا  ــ أوروبــ
بالعقوبات  األمــيــركــي  التهديد  أن  واعــتــبــرت 
ــي فــاديــمــيــر  ــروســ ــردع الـــرئـــيـــس الــ ــ ــــوف يــ سـ

بوتن من املغامرة بغزو أوكرانيا. 
ــردع روســيــا  ومـــن بــن الــعــقــوبــات املــقــتــرحــة لـ
حسب  أوكرانيا،  بغزو  املغامرة  من  ومنعها 
ــال«، فــرض  ــ ــورنـ ــ صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جـ
عقوبات مالية قاسية ضد املصارف التجارية 
الكبرى في روسيا، أو حرمان البنك املركزي 
ــن اســــتــــخــــدام نـــظـــام »ســـويـــفـــت«  ــــي مــ ــــروسـ الـ

بكين ـ العربي الجديد

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــضـــغـــوط الـــشـــديـــدة الــتــي 
أسهم  سجلت  العقارات،  قطاع  لها  يتعرض 
شركات العقارات الصينية املدرجة في هونغ 
كــونــغ مــكــاســب قــويــة خــــال تــعــامــات أمــس 
الثاثاء، وذلك بعد تراجعات، وسط مساعي 
بــكــن لــتــخــفــيــف حــــدة أزمـــــة شـــركـــة »تــشــيــنــا 
ــد غــــــــــروب«. وحــــســــب صـــحـــيـــفـــة »  ــرانــ ــرغــ ــفــ إيــ
فاينانشيال تايمز« البريطانية، ارتفع مؤشر 
هانغ سانغ للعقارات بنسبة 4.1% في نهاية 

لــــلــــحــــواالت املــــالــــيــــة، وحــــرمــــان مـــوســـكـــو مــن 
تحويل الروبل إلى دوالر والعمات الصعبة 
األخــــــرى، وحــظــر املـــتـــاجـــرة بـــأصـــول الــديــون 

السيادية الروسية في أسواق املال الغربية.
مناقشتها  تــمــت  مــقــتــرحــات  هــنــالــك   

ّ
أن كــمــا 

فــي واشــنــطــن تــتــنــاول فــرض عــقــوبــات مالية 
وحظر شخصيات روسية نافذة من الدائرة 
الــداخــلــيــة لــلــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــن. ولكن 
يــثــار الـــســـؤال: هــل هـــذه الــعــقــوبــات يــمــكــن أن 
 فــي ضم 

ً
تــردع روســيــا إذا كانت ترغب فعا

أوكرانيا بالتقسيط وابتاع شرقي أوكرانيا 
الذي يفضل التحالف معها على دول االتحاد 

األوروبي. 
 موسكو ربما تستغل 

ّ
من الناحية املالية، فإن

الــتــحــالــف االســتــراتــيــجــي مــع بــكــن ملقايضة 

 
ّ
»الـــطـــاقـــة مــقــابــل الــــــــــدوالرات« خــصــوصــًا أن
الـــصـــن بـــحـــاجـــة مـــاســـة لــلــطــاقــة فــــي الـــوقـــت 
الـــــــراهـــــــن، كــــمــــا تــــتــــوفــــر لــــديــــهــــا أكــــثــــر مـــــن 3 
تريليونات دوالر من االحتياطات األجنبية. 

ويرى محللون أن بكن تطمع في دفع موسكو 
في  الغربي  الرأسمالي  النظام  زعــزعــة  نحو 
الوقت الراهن، ولديها هي األخرى أطماع في 

ضم جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي.
ــم األمــــــيــــــركــــــي لـــلـــتـــحـــشـــيـــد  ــيــ ــيــ ــقــ ــتــ ــــب الــ ــــسـ حـ
الــعــســكــري الـــروســـي عــلــى حــــدود أوكـــرانـــيـــا، 
ــرات املـــركـــزيـــة األمــيــركــيــة،  ــابـ ــال مـــديـــر املـــخـ قــ
فــي مقابلة مــع صحيفة »وول  ولــيــام بيرنز، 
ستريت جورنال« على هامش قمة الرؤساء 
الــتــنــفــيــذيــن الـــتـــي عــقــدتــهــا الــصــحــيــفــة يــوم 
بايدن مع بوتن ستكون   مكاملة 

ّ
إن اإلثــنــن، 

املركزي  البنك  الثاثاء. وقــرر  تعامات أمس 
الــصــيــنــي، أمــــس، خــفــض مــعــدل االحــتــيــاطــي 
اإللزامي بمقدار 50 نقطة أساس بشكل فعلي 
بدءًا من الخامس عشر من ديسمبر/ كانون 
يــوان )188  الثاني، ما سيحرر 1.2 تريليون 

مليار دوالر( من السيولة طويلة املدى. 
وهــــذه هــي املــــرة األولــــى الــتــي يــخــفــض فيها 
املركزي الصيني معدل االحتياطي اإللزامي 
عـــلـــى الـــبـــنـــوك مـــنـــذ يـــولـــيـــو/تـــمـــوز املـــاضـــي. 
وكــشــفــت وســـائـــل إعــــام مــحــلــيــة فـــي الــصــن، 
بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى  تـــعـــهـــد  الـــشـــعـــب   حــــــزب 

ّ
أن

ســيــاســة مــالــيــة اســتــبــاقــيــة وســيــاســة نقدية 
مرنة في 2022. وجاءت هذه القرارات بعدما 
ما يضمن  يوجد  ال  ــه 

ّ
أن »إيفرغراند«  أعلنت 

ــــه ســيــكــون لــديــهــا األمـــــوال الــكــافــيــة لــســداد 
ّ
أن

مدفوعات الديون.
ــوقــــت نـــفـــســـه، كـــشـــف تـــقـــريـــر لــوكــالــة  وفـــــي الــ
 »إيـــفـــرغـــرانـــد« تــــدرس ضــّم 

ّ
»بــلــومــبــيــرغ« أن

كــل ســنــداتــهــا الــعــامــة الــخــارجــيــة والــتــزامــات 
ديونها الخاصة في عملية إعادة هيكلة.

من جانبها، ترى وكالة التصنيف االئتماني 
 املزيد من املطورين 

ّ
»إس أند بي غلوبال« أن

الـــعـــقـــاريـــن فــــي الـــصـــن يـــتـــعـــرضـــون لــخــطــر 
أزمــة  الــتــزامــاتــهــم بسبب  التخلف عــن ســـداد 
األخيرة  اإلجـــراءات  الرغم من  السيولة، على 
ــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا الـــســـلـــطـــات لــتــحــريــر بــعــض  الـ

األموال. 
إستير  قــالــت  »بــلــومــبــيــرغ«،  نقلت  وحسبما 
لــيــو، مــديــرة »إس أنـــد بـــي« خـــال نـــدوة عبر 
 »خـــفـــض مـــعـــدل االحــتــيــاطــي 

ّ
اإلنـــتـــرنـــت، إن

اإللزامي لن يكون كافيًا إلنقاذ بعض مطوري 
 ،B العقارات الذين يبلغ تصنيفهم املستوى

وأقل من مستوى التعثر«.
ــؤالء املـــقـــتـــرضـــن تــعــرضــوا  ــ  هــ

ّ
وأضــــافــــت أن

بـــالـــفـــعـــل ملـــشـــاكـــل الــــتــــمــــويــــل، حـــيـــث أصـــبـــح 
املــســتــثــمــرون أكــثــر انــتــقــائــيــة، وســـط مخاطر 
ــــدوى مــــن وضـــــع »إيــــفــــرغــــرانــــد« املــثــقــلــة  ــعـ ــ الـ
ها تتوقع املزيد 

ّ
بالديون، وأشارت ليو إلى أن

من عمليات إعادة هيكلة الديون. 
وتــتــوقــع الــوكــالــة اســتــمــرار االنــكــمــاش على 
خلفية تقييد االئتمان والسياسات التقييدية 
في القطاع، ما قد يؤدي إلى انخفاض بنسبة 
10% فــي مــبــيــعــات الـــوحـــدات الــســكــنــيــة على 
إلى  إضافة  املقبل،  العام  في  الباد  مستوى 

تراجع من 5% إلى 10% في 2023. 

ــة الــــتــــقــــدم الــتــقــنــي  ــيـ ــن نـــاحـ ــ ــيـــة، ومــ ــنـــوبـ الـــجـ
الواليات  بكن  وتطالب  العسكري.  والتفوق 
»الصن الواحدة« التي  املتحدة باالعتراف بـ
ــايــــوان. وتــعــتــبــر  تــعــنــي ســـيـــادة بــكــن عــلــى تــ
استراتيجية  على  بــنــاء  الصينية  الحكومة 
تابعة  مقاطعة  تايوان   

ّ
أن الواحدة«  »الصن 

لــحــكــومــة الـــبـــّر الــصــيــنــي وذات حــكــم ذاتـــي 

فـــقـــط، وبــالــتــالــي يــجــب عــلــى واشــنــطــن عــدم 
مستقلة  كــدولــة  بها  الدبلوماسي  االعــتــراف 
أو تسليحها. من جانبها، تواصل واشنطن 
تــايــوان كــدولــة مستقلة وقلعة  الــتــعــامــل مــع 
ديمقراطية يجب الدفاع عنها في وجه الحكم 

األوتوقراطي الصيني.
 عـــــدد ســــكــــان تــــايــــوان 

ّ
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن

يــتــجــاوز  يــتــعــدى 23 مــلــيــون نــســمــة، وال  ال 
وفق  دوالر  مليار   600 االقــتــصــادي  حجمها 
 حجم تجارتها 

ّ
بيانات البنك الدولي، كما أن

الـــواليـــات املــتــحــدة ال يــتــعــدى 85 مليار  مـــع 
ها تقع على أهم املمرات التجارية 

ّ
دوالر، فإن

ــدة مـــن أهـــم قــاع  ــ ـــهـــا واحـ
ّ
فـــي الــعــالــم، كــمــا أن

تقنية »الشرائح اإللكترونية« في العالم.
ــات الـــنـــوويـــة  ــ ــــاوضـ ــفـ ــ عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــلـــف املـ

اإليـــرانـــيـــة الــتــي جــــرت بـــن طـــهـــران وأمــيــركــا 
عبر وسطاء من أوروبـــا وروســيــا في فيينا، 
املــحــادثــات تتعثر بسبب رفــض طهران   

ّ
فـــإن

ــد مــــن تــرســانــتــهــا  أّي شـــــــروط جــــديــــدة تـــحـ
الــصــاروخــيــة، أو تــرتــيــب عــاقــاتــهــا مــع دول 
الجوار التي ترى واشنطن أنها تهدد أمنها.

وهـــذا الــتــعــثــر يــهــدد بــإغــاق املــحــادثــات بن 
ــا يـــقـــود إلــــى تــشــديــد  ــمـ أمـــيـــركـــا وإيــــــــران، وربـ
الحظر املالي واالقتصادي أكثر على صناعة 
ــران وصــادراتــهــا. ومثل  النفط والــغــاز فــي إيـ
ــــه سيصب  ـ

ّ
هــــذا االحـــتـــمـــال يــــرى مــحــلــلــون أن

فــي مــزيــد مــن ارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط والــغــاز 
الــطــبــيــعــي وزيـــــــادة مـــعـــدل الــنــمــو الــتــضــخــم 

وغاء السلع.
انفجار  من  املستثمرون  يتخوف  وبالتالي، 

املقبلة  الثاث خــال األشهر  أّي من األزمـــات 
املــتــحــور  تــأثــيــر  فــيــهــا حقيقة  الــتــي ستظهر 
»أومــيــكــرون« على االقــتــصــاد الــعــاملــي، وعما 
كما  ال،  أم  مــخــفــف  تــأثــيــر  ذا  كـــان حقيقة  إذا 
ســتــتــضــح فــيــهــا خـــطـــط مــجــلــس االحـــتـــيـــاط 
الفيدرالي األميركي لرفع معدل الفائدة على 
 هــــذه األزمــــات 

ّ
الـــــــدوالر.  ويــــرى مــحــلــلــون أن

إلــى مزيد  العالم  تأتي فــي وقــت يحتاج فيه 
من موارد الطاقة التقليدية. ووفقًا ملا ذكرته 
وكالة »رويترز« أمس الثاثاء، أكد املديرون 
و»شيفرون«  موبيل«  »إكسون  لـ التنفيذيون 
و»هاليبرتون« في مؤتمر بمدينة هيوستون 
ــة، أهـــمـــيـــة الـــحـــاجـــة إلـــى  ــيـ ــركـ ــيـ تـــكـــســـاس األمـ
مواصلة توريدات النفط والغاز عامليًا حتى 
مع انتقال العالم إلى أنواع أنظف من الوقود.

أزمات االقتصاد 
العالمي

ضغوط إضافية على العقارات الصينية

)Getty( التوتر العسكري يقلق المستثمرين في وول ستريت

)getty( تسوق نشط ألعياد الميالد في برلين)Getty( إيفرغراند« كادت تقصم ظهر سوق العقارات في الصين«

)Getty( بريطانيا تتجه لتطوير طائرات تعمل بالهيدروجين

البورصات تجاهلت في 
تعامالت الثالثاء أزمة 

أوكرانيا وواصلت االرتفاع

إلى  روســيــا  لجوء  ثمن  على  للتأكيد  فرصة 
القوة العسكرية ضد أوكرانيا. 

وأضــاف بيرنز، أنه ال يقلل أبــدًا مما سماها 
شهية بوتن للمخاطر في موضوع أوكرانيا، 
 ذلك يثير قلق بــاده. وأضاف 

ّ
مشيرًا إلى أن

أنهم ال يعلمون ما إذا كان الرئيس الروسي 
قد قرر استخدام القوة ضد أوكرانيا أم ال. 

ــثــــر الـــنـــقـــاط املـــلـــتـــهـــبـــة فــي  لـــكـــن يــــبــــدو أن أكــ
واالقــتــصــادي  الجيوسياسي  النفوذ  صـــراع 
الــعــاملــي إلـــى جــانــب أوكـــرانـــيـــا يــتــركــز حاليًا 
حــول تــايــوان الــتــي تعد جــزيــرة صغيرة في 
ها جزيرة 

ّ
لكن املساحة والحجم االقتصادي، 

اســتــراتــيــجــيــة مـــن نــاحــيــة مــوقــعــهــا فـــي بحر 
الصن الشرقي الــذي تمر به معظم التجارة 
ــات فـــي الـــيـــابـــان وكـــوريـــا  ــواليــ ــى حــلــفــاء الــ إلــ

ثالثة مخاطر 
جيوسياسية تهدد 
األسواق واالستثمار

لندن ـ العربي الجديد

كــشــفــت مــجــمــوعــة بحثية مــدعــومــة من 
الحكومة البريطانية عن تصميم طائرة 
ركـــــاب تــعــمــل بـــالـــهـــيـــدروجـــن الــســائــل، 
ــا تــســتــطــيــع مــن  ــهــ وســــــط تــــأكــــيــــدات أنــ
الناحية النظرية مطابقة أداء الطائرات 
ــن دون  مـــتـــوســـطـــة الـــحـــجـــم الـــحـــالـــيـــة مــ
معهد  وأكــد  كربونية.  انبعاثات  إنــتــاج 
تــكــنــولــوجــيــا الــطــيــران فـــي بــيــان نقلته 
وكـــالـــة »بـــلـــومـــبـــيـــرغ« األمـــيـــركـــيـــة أمــس 
 مــفــهــوم الـــطـــيـــران حــيــادي 

ّ
الـــثـــاثـــاء، أن

الكربون )فاي زيرو( يقوم على تصور 
لـــطـــائـــرة تــتــســع لــــــــ279 راكــــبــــًا، لــتــجــري 
رحات من لندن إلى سان فرانسيسكو 
من دون توقف وبنفس السرعة والراحة 
املــتــاحــة اآلن.  وتــســتــهــدف الــشــراكــة ما 
بــــن املـــجـــمـــوعـــة الــبــحــثــيــة والـــحـــكـــومـــة 

مرتفعة  املــشــاريــع  تــســريــع  البريطانية 
الــخــطــورة والــتــي ســـوف تــدعــم شــركــات 
 
ّ
الــطــيــران املــحــلــيــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن

الـــدفـــع بــالــهــيــدروجــن يــنــظــر إلــيــه على 
ــــدة  ــــواعـ ــيـــات الـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ ــر الـ ــثــ ـــــــه أكــ

ّ
أن

فــي مجال  الــكــربــونــي  الــحــيــاد  لتحقيق 
ه فــي الــوقــت نفسه مرتفع 

ّ
الــطــيــران، لكن

ــد يــتــطــلــب األمــــــر ســـنـــوات  ــ الــتــكــلــفــة، وقـ
حتى يتم تطوير طائرات وبنية تحتية. 
وخـــصـــصـــت حـــكـــومـــة املــمــلــكــة املــتــحــدة 
مــلــيــار   2.6( إســـتـــرلـــيـــنـــي  مـــلـــيـــار   1.95
تــكــنــولــوجــيــا  مـــعـــهـــد  لـــتـــمـــويـــل  دوالر( 
وحتى   2013 فــي  انطاقه  منذ  الفضاء 
2026. وتستهدف الحكومة البريطانية 
من خال تمويلها لألبحاث التقنية إلى 
تــحــويــل الــخــبــرات إلـــى مــنــتــجــات يمكن 
تسويقها في املستقبل بداًل من التركيز 

على مبيعات األبحاث بالجامعات.

برلين ـ العربي الجديد

ألداء  النهائية  الــقــراءة  بيانات  كشفت 
اقـــتـــصـــاد مــنــطــقــة الـــــيـــــورو فــــي الـــربـــع 
اإلجمالي  املحلي  الناتج  نمو  الــثــالــث، 
وهــــو  ســــــنــــــوي،  أســــــــــاس  عــــلــــى   %3.9
الــقــراءة األولية عند  مستوى أعلى من 

 .%3.7
ــاءات  ــ ــــصـ ــًا لـــبـــيـــانـــات هــيــئــة اإلحـ ــقــ ووفــ
الثاثاء،  أمس  الصادرة  »يوروستات« 
ــاد مــنــطــقــة الــــيــــورو %2.2  ــتـــصـ نـــمـــا اقـ
فـــي الــفــتــرة مـــن يــولــيــو/ تــمــوز وحــتــى 
أســـاس فصلي،  عــلــى  أيــلــول  سبتمبر/ 

وهي نفس بيانات القراءة السابقة. 
وبحسب البيانات، زاد استهاك األسر 
ــورو فــــي الـــربـــع  ــيــ 4.1% فــــي مــنــطــقــة الــ
الثالث، فيما ارتفعت الصادرات بنحو 
ا ملا ذكرته 

ً
1.2% والواردات 0.7%. ووفق

 
ّ
قناة »سي إن بي سي« األميركية، فإن
ــد يــخــفــض  ــــي قــ ــــدولـ ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ صــ
اليورو  منطقة  اقتصاد  لنمو  توقعاته 
عــن 2022، إذ حـــذر مــن إمــكــانــيــة إجـــراء 
تعديات طفيفة حن صــدور توقعاته 

في الشهر املقبل.
الوقت  فــي  الصندوق  توقعات  وتشير 
 الناتج املحلي اإلجمالي 

ّ
الحالي إلى أن

اليورو قد يرتفع 4.3% في  في منطقة 
.2022

إلـــى ذلـــك تتجه الــشــركــات الــنــاشــئــة في 
أوروبـــــــــا نـــحـــو جـــمـــع تـــمـــويـــل قــيــاســي 
الـــعـــام،  هــــذا  دوالر  مــلــيــار   121 بــقــيــمــة 
وفقًا لتقرير صادر عن شركة رأس املال 
»سي  ونقلته  »أتوميكو«  االستثماري 
إن بي ســي«، وهــو ما يزيد على ثاثة 
أضعاف رأس املــال الــذي تم جمعه في 

عام 2020 والبالغ 41 مليار دوالر.

طائرة ركاب تعمل 
بالهيدروجين

اقتصاد منطقة اليورو 
ينمو %3.9

مال وسياسة

من التحشيد الروسي على حدود أوكرانيا، مرورًا بالتهديدات الصينية 
الواليات المتحدة،  اإليرانية مع  النووية  لتايوان، وصوًال إلى المفاوضات 
وتهدد  العالمي  االقتصاد  على  الراهنة  السياسية  األزمات  تنعكس 

بمخاطر على صعد مختلفة

وسط  أمس،  تعامالت  خالل  األوروبية  الطبيعي  الغاز  عقود  ارتفعت 
ترقب لما إذا كان سيتم تطبيق عقوبات دولية جديدة على روسيا التي 
وبحسب  للغاز.  مــورد  أكبر  تعد 
عقود  ارتفعت  بومبيرغ،  وكالة 
في  الــمــتــداولــة  الطبيعي  الــغــاز 
 96.75 وسجلت   %7.6 هــولــنــدا 
الساعة.  في  ميغاواط  لكل  يورو 
من  ــة  ــي األوروب الـــدول  وتتخّوف 
الشتاء  خالل  الغاز  سالح  استخدام 
عقوبات  فرض  حال  في  الجاري 
حال  في  موسكو  على  مشددة 

استمرارها في تهديد أوكرانيا.

ارتفاع عقود الغاز

رؤية

شريف عثمان

األميركية  األســهــم  فــي  االســتــثــمــار  بأفضلية  الــتــام  اقتناعي  رغــم 
على املدى الطويل مقارنة بما سواها من بدائل متاحة في السوق 
األميركية، لم يرفض عقلي في أي وقت احتماالت حدوث تراجعات 
وزمنية  مكانية  بيئة  في  األســهــم، خاصة  أسعار  في  تصحيحية 
أكثر من صعيد، في كل ساعة،  بالتغيرات الضخمة، على  حافلة 

كما هو الحال في وول ستريت. 
»البنك  الفيدرالي  والبنك  ومتحوراته،  الفيروس  أخبار  عن  وبعيدًا 
مع  األميركية  التجارية  العاقات  أو  وقــراراتــه،  األميركي«  املركزي 
الــصــن، واملــنــافــســة االقــتــصــاديــة بــن الــعــمــاقــن، فقد كــانــت هناك 
تــوقــعــات بـــاقـــتـــراب الـــصـــدمـــة، بــعــد شـــهـــور طــويــلــة عــــاش خــالــهــا 

املستثمرون في نعمة. 
واألسبوع املاضي، أنهي مؤشر ناسداك تعامات يوم الجمعة على 
تراجع أسبوعي بنسبة 2.6%، كانت كفيلة بوصول خسائره في 
آخر أسبوعن ألعلى مستوى لها في ما يقرب من عشرة أشهر، 
الثاني من  الجمعة أسبوعه  يــوم  بــي 500  آنــد  وأكــمــل مؤشر إس 
 
ً
تراجعه، مسجا الصناعي  داو جونز  الخسائر، وواصــل مؤشر 

أسبوعه الرابع على التوالي من التراجعات. 
الفيدرالي،  البنك  رئيس  بــاول،  أّن شهادة جيرومي  البعض  اعتبر 
األهــم وراء  العامل  املــاضــي، كانت  الشيوخ األســبــوع  أمــام مجلس 
ــواق، وقـــال آخـــرون: »بــل ظــهــور املتحور أومــيــكــرون«،  تــراجــع األســ
وأشــــار مــحــلــلــون إلـــى اســتــمــرار ارتـــفـــاع مــعــدل الــتــضــخــم، وتــزايــد 
احــتــمــاالت رفــع مــعــدالت الــفــائــدة، وتــراجــع اآلمـــال فــي عـــودة قريبة 
الفيروس  بظهور  تأثرت  التي  القطاعات  في  االقتصادي  للنشاط 
العام املاضي، وكلها تحليات صحيحة ومقبولة، ساهمت بالفعل 

في تراجع مؤشرات األسهم الرئيسية للسوق األميركية.
أخفت خسائُر »مؤشرات« األسهم الرئيسية املحدودة )حتى اآلن(، 
الثالث  األســبــوع  حتى  تحقيقها  استمر  قياسية  مستويات  بعد 
»أسهم«  مــن  العديد  تكبدها  كبيرة  خسائَر  املــاضــي،  الشهر  مــن 
الشركات األميركية، ويمكن ماحظة ذلك في أداء صندوق شركات 
عــام  مــكــاســب خـــال  الـــذي حــقــق   ،ARKK األشــهــر التكنولوجيا 
الجائحة بنسبة 143%، قبل أن يخسر ربع القيمة التي كان عليها 

مطلع العام الحالي. 
ومن بن 43 شركة يستثمر فيها الصندوق حاليا ما يتاح له من 
أمـــوال املــودعــن، لــم تنج إال شركتان فقط مــن الــدخــول فــي دوامــة 
الهبوط، التي تبدأ عند املحللن عادة بعد خسارة السهم أكثر من 
الخسائر في أسهم  إليها.  ووصلت  20% من أعلى نقطة وصل 
بعض هذه الشركات ألكثر من ثمانن باملائة منذ وصولها ألعلى 
كانت  األهــم  الظاهرة  لكن  الحالي،  العام  مطلع  تاريخها  في  نقطة 

دخول فئات جديدة من األميركين لاستثمار في األسهم.
املــقــاهــي بمجموعة  ــد  أحـ فــي  الــصــدفــة  وقــبــل شــهــريــن، جمعتني 
ــة مـــجـــاورة، يــتــجــاوز عمر  مــن الــســيــدات الــاتــي جلسن فــي طــاول
أصغرهن سبعن عاما، وكن يتحدثن عن سعادتهن باالستثمار 
في البورصة للمرة األولى في حياتهن، واألرباح التي حققنها من 

شراء هذا السهم أو ذاك.
التي تمثلها تلك السيدات سوق األسهم، كما  الفئة  نبهني دخــول 
دخول صديقي السياسي الذي تجاوز الخمسن عاما وال يتوقف 
األولــى  للمرة  املستثمرين«  وجشع  العفنة  »الرأسمالية  ســب  عــن 
في حياته العام املاضي، وكذلك شراء ابني وأصدقائه أسهما في 
البورصة قبل انتهاء تعليمهم الجامعي ببضع مئات من الدوالرات 
حــصــلــوا عليها مــن عملهم املـــؤقـــت، إلـــى الــثــقــافــة املــالــيــة الــواســعــة 
أغلب مجتمعاتنا  والتي نفتقدها بشدة في  أميركا،  املوجودة في 
العربية التي ركنت إلى شــراء شقة أو بيت في أغلب األحــوال، ملن 

توفر له املال وتجاوزت ثقافته إيداعه في البنوك. 
تعاني مجتمعاتنا العربية من تدني الثقافة املالية بصورة واضحة، 
ــتــطــورات الــكــبــيــرة الــتــي حــدثــت فــي مــجــاالت االســتــثــمــار  بــســبــب ال
الكاسحة  األغلبية  تتمكن  لم  والتي  األخيرة،  الثاثة  العقود  خال 
فعله  بما  جــدًا  استيعابها، وشخصيا، سعدت  مــن  املواطنن  مــن 
املصرفي املصري املخضرم هشام عز العرب، الذي بدأ في تصوير 
غير  للمواطن  املالية  الثقافة  توسيع  فيها  يــحــاول  فيديو،  مقاطع 
السوق  املتاحة في  البدائل االستثمارية  املتخصص، ويطرح عليه 
 أّن األمر بالتأكيد يستلزم قيام الحكومة بدور من أجل 

ّ
املصرية، إال

ضمان وصول الرسالة إلى أعداد أكبر من املواطنن، وفي مختلف 
املدن املصرية. 

لــوزاردي،  الباحثة أناماريا  قبل ما يقرب من ثاثة عقود، درست 
أستاذة االقتصاد واملحاسبة حاليا في جامعة »جورج واشنطن« 
سلوكيات االدخــار واالستثمار عند األفــراد، ووصلت إلى حقيقة 
هامة على بساطتها، تؤكد اختاف ما يكون بحوزة شخصن من 
املعاش، رغــم حصولهما على نفس  أصــول عند وصولهما لسن 
ذلك  فــي  السبب   

ً
مــرجــعــة العملية،  حياتهما  خــال  تقريبا  الــراتــب 

االختاف إلى القرارات املالية التي اتخذاها على مدار سنوات في 
ما يخص ما توفر لهما من أموال.

أن يستطيع  بــضــرورة  تــبــدأ  املالية  الثقافة  أّن  ــــوزاردي  ل واعــتــبــرت 
املـــواطـــن الـــعـــادي فــهــم ثــاثــة مــوضــوعــات أســاســيــة، يتعلق أولــهــا 
بعمل بعض الحسابات املرتبطة بمعدالت الفائدة، وثانيها بمعدل 
الــتــضــخــم وتــأثــيــره عــلــى املــســتــهــلــكــن، وثــالــثــهــا بــتــنــويــع املــخــاطــر 
على  الحاصلة  السيدة  وأشـــارت  االستثماري.  الــقــرار  اتــخــاذ  عند 
الــدكــتــوراه فــي االقــتــصــاد مــن جــامــعــة برينستون األمــيــركــيــة إلــى 
من  األدنـــى  الحد  لديهم  يوجد  ال  )األميركين(  املواطنن  أغلب  أن 
رئيسيا  اعتبرته سببا  ما  وهــو  املوضوعات،  لتلك  املطلوب  الفهم 

الستمرار ونمو ظاهرة التفاوت في املجتمعات املختلفة. 
لــوزاردي تتحدث عن املواطن األميركي، الذي يتخذ قرارات  كانت 
الخاص  التقاعد  حساب  فــي  يمتلك  بما  تتعلق  هامة  استثمارية 
الــذي يحق لهم إدارتــه واستثماره أثناء عمله، وقبل عقود من  به، 
السماح له بالحصول عليه، والذي يضطر ابنه في سن السادسة 
عــشــرة التــخــاذ قـــرار باستثمار مبلغ ضــخــم، وربــمــا الــتــورط في 
الحصول على قرض ضخم، من أجل االلتحاق بإحدى الجامعات 
الكبرى، التي تصل مصاريف بعضها ملئات اآلالف من الدوالرات. 
لم أشعر بالقلق من ضعف الثقافة املالية للمواطن املصري، الذي 
بـــإدارة أمواله  ال يمتلك مــدخــرات في أغلب األحـــوال، وال يسمح له 
املوجودة لدى هيئة التأمينات واملعاشات، وال ترتفع تكلفة التعليم 
الثقافة  لــه، لكن حقيقة كــان كل قلقي من ضعف  املتاح  الجامعي 
املالية لدى بعض املسؤولن، الذين تتسبب قراراتهم في كثير من 

األحيان في إفقار املاين وزيادة معاناتهم، وهم ال يشعرون.

الثقافة المالية 
في مصر وأميركا
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