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مخاطر تحيط بالبنوك التونسية

تونس ـ إيمان الحامدي

ّ
حـ ـ ـ ـ ـ ــذرت تـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــر دول ـ ـ ـيـ ـ ــة مـ ـ ــن أزمـ ـ ـ ـ ـ ــات تـ ـح ــدق
بالقطاع املــالــي فــي تونس مــع استمرار املشاكل
االقتصادية ،منبهة من مخاطر لجوء الحكومة
إل ــى اإلصـ ـ ــدار امل ـك ـثــف ألذون ال ـخــزي ـنــة وم ــواص ـل ــة إق ــراض
املؤسسات الحكومية التي تزيد ديونها غير املستخلصة
لدى البنوك عن  10مليارات دوالر .ومؤخرًا نشر موقع «ذي
بانكر الــدولــي» ،وهــو موقع دولــي متخصص فــي الشؤون
املالية والتحاليل االقتصادية ،تقريرًا حول وضعية البنوك
الـتــونـسـيــة ،كـشــف أن املـقــرضــن املـحـلـيــن ،وال سيما بنوك
القطاع العام ،يواجهون مخاطر عالية مع وجــود ما يصل
إلى  15باملائة من إجمالي أصــول القطاع البنكي في أذون
الخزانة والودائع لدى البنك املركزي التونسي .وقال التقرير
إن الــدولــة التونسية اقترضت من البنوك املحلية بالعملة
الصعبة فــي خمس مناسبات منذ عــام  ،2016بما فــي ذلك
قــرض مشترك بقيمة  400مليون دوالر تــم الحصول عليه
فــي الــربــع األول مــن عــام  ،2021بمشاركة  10بنوك وطنية.

ّ
وفي هذا السياق ،يؤكد الخبير املالي خالد النوري تداعيات
تــواصــل تــدخــل ال ــدول ــة فــي االق ـت ـصــاد وتــأث ـيــرات ذل ــك على
القطاع املــالــي ،مشيرًا إلــى أن الجهاز املصرفي بــات مهددًا
بـسـبــب اس ـت ـنــزاف أص ــول ــه ،س ــواء عـبــر إقـ ــراض املــؤسـســات
الحكومية املفلسة أو اقتناء أذون الخزينة لتمويل املوازنة.
وأف ــاد ال ـنــوري فــي تصريح لــ«الـعــربــي الـجــديــد» بــأن ديــون
ال ـشــركــات الـحـكــومـيــة غـيــر املستخلصة تـسـتـنــزف الـجـهــاز
املالي وتؤثر على قدرته على تمويل االقتصاد ،وال سيما
الشركات الصغرى واملتوسطة التي تواجه مشاكل االقصاء
البنكي نتيجة شح السيولة .وأشــار إلى أن خسائر وديون
املؤسسات الحكومية تناهز  40باملائة مــن الناتج املحلي
اإلجمالي ،مؤكدًا أن ديونها غير قابلة لالستخالص ،كما
أن ه ــذه ال ـشــركــات غـيــر قــابـلــة للخصخصة بـعــد أن فـقــدت
قيمتها السوقية ،مــا ّ
يفسر تأثيرها السلبي على الجهاز
املالي ،وال سيما البنوك الحكومية التي تواصل إقراضها.
وك ـش ــف ت ـق ــري ــر أصـ ــدرتـ ــه وزارة امل ــال ـي ــة ال ـتــون ـس ـيــة ح ــول
مديونية الشركات الحكومية سنة  2020أن قيمة ديونها
ترتفع إلى  30.9مليار دينار ،أي نحو  10.6مليارات دوالر.

وفي أكتوبر /تشرين األول املاضي ّ
نبهت وكالة التصنيف
ّ
االئتماني «فيتش» من مخاطر داهمة يخفيها تحسن أرباح
البنوك التونسية في النصف األول من العام الحالي.
وأب ــرزت الــوكــالــة الــدولـيــة فــي تقرير لها أن تعافي البنوك
التونسية قد يتأثر بالوضعية السياسية الهشة ،وبانقضاء
تدابير تأجيل سداد القروض املتخذة لتخفيف انعكاسات
ك ــورون ــا ،وان ـت ـقــال الـبـنــوك الـتــونـسـيــة قــريـبــا إل ــى التطبيق
الــوجــوبــي للمعايير املحاسبية الـعــاملـيــة املتعلقة بتقييم
األصول والقروض واألدوات املالية .وأشارت الوكالة إلى أن
الدخل الصافي اإلجمالي ألكبر  10مصارف تونسية ارتفع
في النصف األول من السنة الجارية بنسبة  ،%37باحتساب
االنــزالق السنوي مقارنة بنفس الفترة من السنة املاضية.
واعتبرت الوكالة أن اآلفاق سلبية بالنسبة لنشاط البنوك
التونسية ،بما يعكس املخاطر املتعلقة بهشاشة االقتصاد
ال ـتــون ـســي ،الـ ــذي سـبــق لـلــوكــالــة أن مـنـحـتــه تـصـنـيــف «بــي
نــاقــص» .كذلك رأت أن مخاطر عجز املــوازنــة وعجز امليزان
الـتـجــاري تتفاقم بسبب املخاطر السياسية والتأخير في
اعتماد برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

تسريح مئات
الموظفين
عبر مكالمة
«زووم»
ّ
سرح الرئيس التنفيذي
ل ـش ــرك ــة «»Better.com
األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ل ـ ـلـ ــرهـ ــن
الـعـقــاري فيشال جــارج،
 900م ــن مــوظ ـف ـيــه على
ال ـ ـهـ ــواء م ـب ــاش ــرة خ ــال
مـ ـك ــامل ــة جـ ـم ــاعـ ـي ــة ع ـبــر
تـطـبـيــق «زووم» .وق ــال
ج ــارج« :إذا كنت تجري
هــذه املـكــاملــة ،فــأنــت جزء
مـ ـ ـ ــن امل ـ ـج ـ ـم ـ ــوع ـ ــة غ ـي ــر
املـحـظــوظــة ُالـتــي يجري
تسريحها .أن ـهـ َـي عملك
ـار على
هـنــا بمفعول س ـ ٍ
الفور» ،بحسب ما نقلت
شـ ـبـ ـك ــة «س ـ ـ ـ ــي إن إن»
األميركية.
وأضاف في ّ املكاملة التي
ات ـس ـمــت بــأن ـهــا قـصـيــرة
وخ ــالـ ـي ــة مـ ــن املـ ـش ــاع ــر:
«ه ــذه هــي امل ــرة الثانية
في مسيرتي التي أفعل
فـيـهــا هـ ــذا ،وال أريـ ــد أن
أفـعـلـهــا .آخــر مــرة فعلت
ذلـ ـ ـ ــك ،بـ ـكـ ـي ــت» .ث ـ ــم ق ــال
ّ
إن امل ــوظ ـف ــن ي ـم ـكــن أن
ي ـتــوق ـعــوا رس ــال ــة بــريــد
إلـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي م ـ ـ ــن ق ـس ــم
امل ــوارد البشرية توضح
بـ ــال ـ ـت ـ ـف ـ ـص ـ ـيـ ــل امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــا
ومكافآت نهاية الخدمة.
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أسواق

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

الجزائر :تسجيل  1365مشروعًا استثماريًا جديدًا
قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية االستثمار
مصطفى زكارة إنه تم تسجيل  1365مشروعًا استثماريًا
جديدًا في الجزائر حتى الربع الثالث من العام الجاري
ساهمت في توفير  35ألف فرصة عمل ،من بينها 715
مشروعًا صناعيًا ،بنسبة  52بالمائة من إجمالي المشروعات
الجديدة .وفي تصريحات له أمس ،قال ّ
إن هناك نية
إلعادة هيكلة قانون االستثمار الحالي بالجزائر والذي تم
إقراره عام  ،2016بدًال من استحداث تشريع جديد ،وأشار
إلى أنّه تم تسجيل طلبات استثمارات أجنبية تنتظر ترخيص
المجلس الوطني لالستثمار ،كما حررت الوكالة  581ملفًا
استثماريًا وتم رفع التجميد عن  356ملفًا.

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

فزاعة
«أوميكرون»
وسعر النفط
مصطفى عبد السالم

يوم  24نوفمبر/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  6دول
أفريقية منها جنوب أفريقيا التي
انطلق منها املتحور ،ثم توسع
الحظر ليمتد إلى دول أخرى في
أوروبا خاصة مع امتداد املتحور
إلى نحو  40دولة 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  40تريليون 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.

يهدئ انهيار الريال
تغيير مجلس إدارة المصرف المركزي اليمني
ّ
عدن ـ العربي الجديد

تــوقــف نــزيــف العملة اليمنية ،أمــس الـثــاثــاء ،على
خلفية إطاحة محافظ ومجلس إدارة البنك املركزي
الـســابــق ،ج ــراء االنـهـيــار القياسي للعملة املحلية.
وس ـ ّـج ــل ال ــري ــال ال ـي ـم ـنــي ،أمـ ــس ،تـحـسـنــا مـلـحــوظــا
أمام العمالت األجنبية ،وذلك غداة قــرارات رئاسية
ملعالجة االنهيار االقتصادي بتعيني مجلس إدارة
جــديــد لـلـبـنــك امل ــرك ــزي ،وتـكـلـيــف ال ـج ـهــاز املــركــزي
مراجعة بياناته منذ نقله إلى عدن أواخر عام .2016
وكــان الرئيس اليمني عبد ربــه منصور هــادي ،قد

أصــدر ،مساء أول من أمــس ،قــرارًا بتعيني أحمد بن
أحمد غالب ،محافظًا للبنك املــركــزي ،خلفا ملنصر
الـقـعـيـطــي .كـمــا ق ــرر تـعـيــن مـحـمــد بــانــاجــة ،نائبًا
ً
لـلـمـحــافــظ ،وم ـن ـصــور راجـ ــح وك ـي ــا لـلـبـنــك لقطاع
الرقابة على البنوك.
وأصدر الرئيس اليمني قرارًا آخر ،بتكليف الجهاز
املــركــزي للرقابة واملحاسبة ملــراجـعــة أعـمــال البنك
املـ ــركـ ــزي ،م ـن ــذ ت ــاري ــخ ن ـق ـلــه ومـ ـب ــاش ــرة ع ـم ـلــه مــن
الـعــاصـمــة املــؤقـتــة ع ــدن فــي سـبـتـمـبــر/أيـلــول 2016
وحتى نهاية العام الجاري.
وق ـ ـ ــال م ـت ـع ــام ـل ــون ومـ ـص ــرفـ ـي ــون فـ ــي ت ـع ــز وعـ ــدن

لـ«العربي الجديد» ،إن أسعار الصرف في تعامالت
ً
السوق السوداء ،سجلت صباح الثالثاء  1350رياال
أمــام ال ــدوالر الــواحــد ،وذلــك بأقل مــن  300ريــال عن
األسـعــار املـتــداولــة أول مــن أمــس .وأش ــارت املصادر
إلى أن هناك تفاوتًا في األسعار بني منطقة وأخرى،
وك ــذل ــك ب ــن املـ ــدن ال ــواق ـع ــة ت ـحــت ن ـطــاق الـحـكــومــة
امل ـع ـت ــرف ب ـهــا دولـ ـي ــا ،ج ـن ــوب ـ ّـي الـ ـب ــاد وشــرقـ ّـي ـهــا،
جراء حالة الهلع لدى املواطنني الذين هرعوا لبيع
مدخراتهم من النقد األجنبي.
وأكد متعاملون أن هناك تذبذبًا وارتفاعًا تدريجيًا
فـ ــي بـ ـع ــض مـ ـن ــاط ــق م ــديـ ـن ــة ت ـ ـعـ ــز ،حـ ـي ــث ش ـه ــدت
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أسـعــار الـصــرف قـفــزة مفاجئة مــن  1350إلــى 1410
أمــام ال ــدوالر الــواحــد ،وهــو مــا يشير إلــى أن األزمــة
االق ـت ـصــاديــة مــرهــونــة بـمـعــالـجــات ج ــذري ــة ،وليس
بمجرد تغييرات في قيادة البنك املركزي.
وشهدت عدن والعديد من املدن اليمنية ،خالل الفترة
املــاضـيــة ،احـتـجــاجــات شعبية غاضبة وإضــرابــات
لعدد من القطاعات الحكومية والخاصة على خلفية
انهيار العملة الوطنية .وعجزت الحكومة اليمنية
عن كبح االنهيار االقتصادي املريع ،والقضاء على
املضاربة في أسعار العملة ،رغم التدخالت األمنية
بإغالق شركات ومنشآت الصرافة بني فترة وأخرى.
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متفرقات اقتصادية

السودان يترقب تعزيز التعاون مع السعودية
الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

أبـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداده ـ ــا لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون
االقتصادي مع السودان في وقت تواجه فيه
الخرطوم أزمات مالية خانقة.
وأكد سفير اململكة في الخرطوم علي حسن
بــن جـعـفــر اس ـت ـعــداد الـسـعــوديــة الستئناف
الـ ـتـ ـع ــاون االقـ ـتـ ـص ــادي واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري بــن
الـ ـبـ ـل ــدي ــن بـ ـم ــا ي ـ ـخـ ــدم اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار وازده ـ ـ ـ ــار
شعبيهما .وجاء ذلك عقب لقاء جمع السفير
السعودي برئيس الــوزراء عبد الله حمدوك
مـنــذ يــومــن ،نـقــل مــن خــالــه رســالــة شفهية
م ــن ولـ ــي ال ـع ـه ــد الـ ـسـ ـع ــودي األمـ ـي ــر مـحـمــد
بــن سـلـمــان تتعلق بـمــوقــف املـمـلـكــة الـثــابــت
والداعم للشعب السوداني واستقرار البالد.
خ ـبــراء اقـتـصــاد وص ـفــوا الـخـطــوة بالجيدة
في ظل انسداد أفق االستثمار في السودان.
ّ
وك ــان ــت كـ ــل م ــن ال ـس ـع ــودي ــة واإلمـ ـ ـ ـ ــارات قــد
منحت السودان  3مليارات دوالر عقب الثورة
الشعبية التي أطــاحــت بنظام الرئيس عمر
البشير.
ويـ ـق ــول امل ـح ـل ــل االقـ ـتـ ـص ــادي ع ـب ــد ال ــوه ــاب

تحقيق

ّ
جـمـعــة ،لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن الـسـعــوديــة
ت ـع ـت ـبــر أك ـب ــر م ــان ــح اس ـت ـث ـم ــاري وإن ـس ــان ــي
ل ـل ـس ــودان ،وت ـع ــد ال ـش ــرك ــات ال ـس ـعــوديــة من
كبريات الشركات املستثمرة بأكثر من 550
مشروعًا في البالد .وأضــاف« :تتركز معظم
ال ـش ــرك ــات ف ــي ق ـطــاعــي ال ــزراع ــة والـصـنــاعــة
بقيمة تقدر بـ 24مليار دوالر».
ّ
واعـ ـتـ ـب ــر ج ـم ـعــة أن األوض ـ ـ ـ ــاع اآلن م ـه ـيــأة
بصورة كبيرة بعد قانون االستثمار األخير
ورفع العقوبات التي تسمح بتحويل األموال،
ّ
وق ــال إن الـخـطــوة مهمة فــي ظــل االضـطــراب
السياسي ألن االسـتـثـمــارات األجنبية شبه
متوقفة حاليًا.
االقتصاد محمد
أستاذ
يقول
ومن جانبه،
ّ
ال ـنــايــر ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن ـهــا خطوة
جـيــدة تنعكس عـلــى بقية دول الخليج ملا
لـهــا مــن اس ـت ـث ـمــارات ومـســاهـمــات تنموية
فــي الـبــاد .وأض ــاف« :نــأمــل أن تترجم هذه
الخطوة في شكل زيادة حجم االستثمارات
فــي املـجــاالت املهمة التي تلبي احتياجات
ّ
البلدين» ،وأوضح أن السعودية ثاني أكبر
ّ
شريك تجاري للسودان ،وعليه فــإن البالد

تـحـتــاج ل ــزي ــادة ال ـص ــادرات إلـيـهــا ال سيما
الحيوانية.
ّ
املـحـلــل االق ـت ـص ــادي هـيـثــم فـتـحــي ي ــرى أن
االسـتـثـمــار الـسـعــودي فــي مـجــالــي الــزراعــة
والثروة الحيوانية على الصعيد الحكومي
والقطاع الخاص يساعد على رفع معدالت
االك ـت ـفــاء ال ــذات ــي فــي مـجــال األم ــن الـغــذائــي
للبلدين ،وق ــال« :هـنــالــك عــاقــات تاريخية
مـتـمـيــزة ب ــن ال ـب ـلــديــن ،ت ـق ــوم ع ـلــى أس ــاس
التعاون املشترك وتبادل املصالح واستقرار
وأمـ ـ ـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،واسـ ـتـ ـثـ ـم ــار اإلمـ ـك ــان ــات
واملقدرات الكبيرة البشرية واملادية لهما».
وس ـ ـبـ ــق أن ق ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس األع ـ ـمـ ــال
ّ
ال ـس ـع ــودي – ال ـس ــودان ــي ح ـســن ب ـح ــري إن
هـنــاك توجهًا ملضاعفة حجم االسـتـثـمــارات
السعودية في السودان لتصل إلى  8مليارات
دوالر بدال من نحو  4مليارات حاليًا.
ومــن املــرجــح أن يــأتــي تمويل هــذه املشاريع
ال ـجــديــدة م ــن ع ــدة م ـص ــادر ،بـيـنـهــا األمـ ــوال
ال ـخــاصــة لـلـشــركــات أو م ــن خ ــال الـحـصــول
ع ـلــى خ ـط ــوط ائ ـت ـمــان م ــن ب ـن ــوك مـحـلـيــة أو
الصناديق واملصارف الحكومية.

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

العمال
المغرب :تكريس هشاشة وضعيّة
ّ
تهدد مطالب رجال
ّ
األعمال في المغرب
بتدهور أوضاع العمالة
ومزيد من التسريحات
الرباط ـ مصطفى قماس

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

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

ال يـ ـف ــوت رجـ ـ ــال األعـ ـ ـم ـ ــال فـ ــي املـ ـ ـغ ـ ــرب ،أي ــة
فــرصــة مــن أج ــل ال ـش ـكــوى مــن قــانــون الـعـمــل،
الـ ــذي ي ـضــع ق ـي ــودًا أمـ ــام ت ـســريــح ال ـع ـمــال أو
ربـ ــط دي ـم ــوم ــة فـ ــرص ال ـع ـمــل ال ـت ــي تـتـيـحـهــا
ال ـش ــرك ــات بــامل ـكــاســب ال ـت ــي ت ـح ـصــل عـلـيـهــا،
غـيــر أن مـطــالــب رجـ ــال األع ـم ــال الــرام ـيــة إلــى
املــرونــة فــي ســوق الشغل ،تــدفــع مراقبني إلى
التخوف من تكريس هشاشة وضعية العمال.
ويـتـطـلــع رجـ ــال األعـ ـم ــال إل ــى ت ـعــديــل قــانــون
العمل ،حيث يرون أنه يجب مراعاة تنافسية
ال ـشــركــات واالس ـت ـق ــرار الــوظـيـفــي ال ــذي يرنو
إليه العمال .فاالتحاد العام ملقاوالت املغرب
يعتبر أن املرونة ستتيح للمقاوالت تحقيق

نوع من التوازن بني العرض والطلب واألخذ
باالعتبار التقلبات التي تشهدها األس ــواق.
ويـتـصــور االت ـح ــاد ،ال ــذي رف ــع إل ــى الحكومة
كـتــابــا بـمـطــالــب ي ــراه ــا مـسـتـحـضــرة أله ــداف
النموذج التنموي الجديد ،أنه يجب التوجه
نحو استحضار طــرق العمل الـجــديــدة ،مثل
العمل عن بعد والعمل بــدوام جزئي ،بما لها
مــن تــأثـيــر بــالـنـشــاط االق ـت ـصــادي والـحـمــايــة
االجتماعية والتقاعد واالنتقال الوظيفي.
وشـ ـ ــرع االت ـ ـحـ ــاد م ــع األزم ـ ـ ــة ال ـص ـح ـي ــة ،بـمــا
ك ــان لـهــا مــن تــداع ـيــات عـلــى أداء ال ـعــديــد من
القطاعات ،في التشديد على ضــرورة إصالح
قانون العمل بهدف اعتماد املــرونــة ،من أجل
اسـتـيـعــاب وض ـع ـيــات مـثــل تـلــك ال ـتــي نجمت

الجائحة دفعت الشركات
إلى زيادة تسريحات العمال
وتقليص األجور

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

ع ــن األزمـ ـ ــة ال ـص ـح ـيــة .وي ـت ـص ــور أن امل ــرون ــة
فــي ال ـقــانــون الـحــالــي مـشــروطــة بــالـعــديــد من
املبررات الصارمة ،بل إن االتحاد يشير إلى أن
القانون الحالي لم ينظم كيفية التعاطي مع
 950ألفًا من العمال الذين فقدوا فرص عملهم
في األشهر األولى من انتشار فيروس كورونا.
ويـ ـتـ ـص ــورالـ ـقـ ـي ــادي فـ ــي االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـع ـمــالــي
ال ـ ـفـ ــاحـ ــي ،م ـح ـم ــد الـ ـه ــاك ــش ،فـ ــي ت ـصــريــح
لـ«العربي الجديد» أن املرونة في سوق الشغل
الـتــي تــرنــو إلـيـهــا ال ـشــركــات املـنـضــويــة تحت
لــواء االتـحــاد الـعــام ملـقــاوالت املـغــرب ،أضحت
واقعًا في ظل الجائحة التي عرفت تسريحات
وتقليص األج ــور .وش ــدد على أن املــرونــة لن
تـفـضــي إال إل ــى ال ــزي ــادة ف ــي الـهـشــاشــة الـتــي
يعاني منها العمال ،خاصة أن حوالى مليون
ش ـخــص ي ـص ـن ـفــون ف ــي ال ـب ـي ــان ــات الــرسـمـيــة
ً
ضمن الــذيــن يـمــارســون أعـمــاال ناقصة ،التي
ت ـح ـي ــل عـ ـل ــى عـ ـ ــدد سـ ــاعـ ــات عـ ـم ــل مـ ـح ــدودة
أو ع ــدم م ــاء م ــة ال ـع ـمــل املـ ـم ــارس م ــع ق ــدرات
الـشـخـصـيــة ال ـف ـن ـيــة .ويـ ــرى أن ال ـتــوجــه نحو
املــرونــة فــي ســوق الشغل مــن شــأنــه أن ّ
يعمق
البطالة ،علمًا أن معدلها ارتفع كثيرًا في ظل

الجائحة حيث وصــل إلــى  11.8في املائة ،أي
 1.44مليون شخص ،علمًا أن ذلك املعدل يصل
إلى حوالى  30في املائة وسط الشباب .ومن
جانبه ،يتصور االقتصادي رضوان الطويل،
أن امل ــرون ــة بــاعـتـمــاد عـقــود مــؤقـتــة وتقليص
حماية العمل ،كما يرنو إلى ذلك دعاة املرونة،
لن يــؤدي إلــى تحفيز النشاط االقتصادي أو
تـطــويــر الـتـحـفـيــزات لــاب ـت ـكــار .وي ـش ــدد على
أن املرونة التي تعتبر واقعًا تعكسه بيانات
الـشـغــل وال ـب ـطــالــة ال ـتــي ت ـصــدرهــا املـنــدوبـيــة
السامية للتخطيط ،تفضي إلى شيوع األجور
املـتــدنـيــة ،مــا ينعكس سلبًا عـلــى اإلنـتــاجـيــة،
خ ــاص ــة أن إط ـ ــاق ي ــد ال ـش ــرك ــات ك ــي تـســرح
العاملني ال يــؤدي إلى استثمار في الكفاءات
وتـطــويــر اإلنـتــاجـيــة .وقــد عــاد االت ـحــاد العام
ملقاوالت املغرب ،لطرح موضوع تعديل قانون
الشغل ،أول من أمس ،على لسان نائب رئيس
االت ـحــاد ،املـهــدي ال ـتــازي ،حيث أشــار إلــى أنه
في ظل النقص املسجل على مستوى رقائق
الـسـيــارات ،ومــا كــان له من تأثير من القطاع،
فإن حجم البطالة الجزئية يصل إلى حوالى
 30في املائة في ذلك القطاع.

تعزيز التعاون االقتصادي مع األردن واإلمارات
وغيرهما من خالل مشروعات مشتركة
في مختلف المجاالت االقتصادية

ال دعم في سـورية :إفالس وتعويل على تعويم عربي
عدنان عبد الرزاق

اتـ ـخ ــذ رئـ ـي ــس الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـس ــوري
ب ـ ـشـ ــار األسـ ـ ـ ــد إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ت ـق ـ ّـرب ــه
م ــن امل ــؤس ـس ــات امل ــال ـي ــة ال ــدول ـي ــة،
ومنها صندوق النقد والبنك الدوليني ،عبر
زي ــادة وتـيــرة الخصخصة لقطاعات حيوية
وخ ــدم ـي ــة ،ورفـ ــع ال ــدع ــم ع ــن ال ـف ـئــات الـفـقـيــرة
وم ـح ــدودي الــدخــل .ويــأتــي ذل ــك بـعــد جــوالت
ل ـل ـن ـظــام ل ـت ـعــويــم ن ـف ـســه ع ــرب ـي ــا ع ـب ــر تـعــزيــز
ال ـت ـعــاون االق ـت ـص ــادي م ــع األردن واإلم ـ ــارات
وغيرهما من الدول العربية من خالل شراكات
تجارية .وضمن مشروعات حيوية ّقرر النظام
السوري خصخصتها ،اتجه األسد نحو قطاع
ال ـك ـهــربــاء ،بـيـنـمــا تـتـفــاقــم األع ـب ــاء املعيشية
ملاليني السوريني بفعل الغالء وفرض زيادات
متالحقة على أسعار الطاقة .وأصــدر رئيس
النظام مرسومًا يقضي بجواز شراء الكهرباء
امل ـن ـت ـج ــة مـ ــن مـ ـش ــاري ــع الـ ـط ــاق ــات امل ـت ـج ــددة
التي يمكن ربطها مــع شبكة النقل أو شبكة
ّ
الفنية لذلك.
الـتــوزيــع إذا تــوافــرت اإلمـكــانــات
واعتبر املرسوم الصادر بداية الشهر الجاري
ّ
أن هــذه الخطوة تأتي مــن أجــل املساهمة في
تنفيذ استراتيجية الطاقات املتجددة حتى
عــام  ،2030وبـهــدف تشجيع تنفيذ مشاريع
يكتف النظام
الطاقات املتجددة الكبيرة .ولم
ِ
بــاالقـتــراب مــن سـيــاســات املــؤسـســات الدولية
عبر الخصخصة ،بل تسارعت خطواته نحو
رفـ ــع ال ــدع ــم ع ــن ال ـس ــوري ــن ال ــذي ــن أنـهـكـتـهــم
األزم ــات االقـتـصــاديــة .وتـمـهـيـدًا لــرفــع الــدعــم،
واص ـلــت حـكــومــة األس ــد سـيــاســة رف ــع أسـعــار
املشتقات النفطية؛ فبعد رفع سعر طن الفيول
أل ــف لـيــرة الـشـهــر املــاضــي ،زاد سـعــر امل ــازوت
على الصناعيني إلــى  1700ليرة ،ورفــع سعر
الـغــاز املنزلي وامل ــازوت املــدعــوم مــن  170إلى
 500ليرة ،مؤخرًا.
استبعاد شرائح جديدة من الدعم

وكانت حكومة بشار األسد قد أعلنت ،أخيرًا،
عــن «استبعاد الشرائح املـيـســورة» مــن دائــرة
الدعم ،ليبدأ منذ مطلع العام الجديد ،توجيه
الــدعــم للشرائح األكـثــر فـقـرًا ،مــن عاطلني عن
الـعـمــل وأص ـحــاب األج ــور املـنـخـفـضــة ،حسب
الـ ـنـ ـظ ــام .وي ــؤك ــد م ـص ــدر خـ ــاص م ــن دم ـشــق
لـ«العربي الجديد» أن اللجنة االقتصادية في
رئاسة الوزراء «أصدرت وثيقة حددت خاللها
إخـ ــراج  31شــريـحــة تــزعــم أن ـهــا م ـي ـســورة من
الــدعــم» ،مبينًا أن مطلع العام الجديد سيتم
ت ـط ـب ـيــق «ه ـ ــذه ال ــوصـ ـف ــة» .وح ـ ــول مـضـمــون
الــوث ـي ـقــة وم ــن ه ــي ال ـش ــرائ ــح املـسـتـبـعــدة عن
ُ
الــدعــم ،يضيف املـصــدر أن «األم ــور لــم تحسم
ح ـتــى ال ـ ـيـ ــوم» ،ول ـك ــن ك ــل م ــن يـمـتـلــك س ـيــارة
موديلها بعد عام  2008سيكون خارج الدعم،
وكــذلــك أصـحــاب املـهــن املسجلني بالنقابات،
وكل من يمتلك أكثر من منزل .وقــال« :الخطة
األول ــى إب ـعــاد  %25مــن الـســوريــن عــن دائ ــرة
ال ــدع ــم» ،وسـتـلـيـهــا م ــراح ــل أخـ ــرى منتصف
العام املقبل.
وصفة صندوق النقد

إجراءات النظام تفاقم األزمات المعيشية على السوريين (فرانس برس)

وتعليقًا على إشارات النظام السوري األخيرة
ل ـل ــدائ ـن ــن ال ــدولـ ـي ــن يـ ـتـ ـس ــاءل االقـ ـتـ ـص ــادي
الـ ـس ــوري ح ـســن ج ـم ـيــل ع ــن أسـ ـب ــاب تــركـيــز
حـكــومــة األس ــد عـلــى سـحــب ال ــدع ــم ،فــي فترة
وصفها باألكثر تفقيرًا للسوريني ،منذ عام

 ،2011فـبـعــد تـخـفـيــض ك ـم ـيــات امل ـ ــواد ورف ــع
أسـ ـع ــار ج ـم ـيــع ال ـس ـلــع امل ــدع ــوم ــة ،ب ـمــا فيها
امل ـش ـت ـقــات الـنـفـطـيــة ،بـ ــدأت ال ـح ـكــومــة تشيع
اليوم عن تتمة البرنامج مطلع العام لتخرج
ش ــرائ ــح ك ــام ـل ــة م ــن الـ ـس ــوري ــن م ــن ح ـظ ـيــرة
ّ
وتخص العاطلني عن العمل
مستحقي الدعم،
أو الــذيــن ال تــزيــد أجــورهــم عــن الـحــد األدن ــى،
ل ـي ـتــم رفـ ــع ال ــدع ــم ،ح ـتــى ع ــن ال ـخ ـب ــز .وح ــول
أس ــرار رفــع الــدعــم وهــل هــي وصفة محلية أم
خــارج ـيــة ،يـشـيــر جـمـيــل ل ــ«ال ـعــربــي الـجــديــد»
إل ــى أن ال ـخ ـطــة بـ ــدأت بــال ـتــراجــع الـتــدريـجــي
والـ ـتـ ـع ــذر ب ـق ـلــة املـ ـ ـ ــوارد امل ـح ـل ـيــة وال ـح ـص ــار
االق ـت ـص ــادي ،مــن ثــم بــارت ـفــاع أس ـعــار ال ـغــذاء
عــامل ـيــا ،لـكــن ال ــذي زاد شـكــوكـنــا فــي أن األمــر
يتعلق بـمـغــازلــة املــؤس ـســات الــدول ـيــة هــو أن
هذه املرحلة ترافقت مع طرح منشآت حكومية
ل ـل ـت ـش ــارك واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،ف ــرأي ـن ــا  16شــركــة
صـنــاعـيــة م ـطــروحــة لــاسـتـثـمــار وان ـس ـحــاب
الدولة حتى من الصناعات الدوائية ومن ثم
توزيع الكهرباء .ويتابع :كل ذلك يؤكد تطبيق
النظام وصفة صندوق النقد والبنك الدوليني،
والسعي للحصول على قروض خارجية ،بعد
إع ــادة هيكلة االقـتـصــاد ال ـســوري وانسحاب
ال ــدول ــة مـمــا كــانــت تـسـمـيــه «ن ـظ ــام األب ــوي ــة»،
ثــم تراجعت لـ«اقتصاد الـســوق االجتماعي»
لتصل اليوم إلى حالة ليبرالية ولكن بأجور
اشتراكية للسوريني.
ويـبـ ّـن جميل أن حكومة األس ــد فـقــدت فرص
«التشدق واملتاجرة بالدعم» ،فقطاع الصحة
والـتـعـلـيــم مــدعــومــان فــي جميع دول الـعــالــم،
ومــا كــانــت تـقــدمــه لـلـمــواد الـغــذائـيــة وحــوامــل
ال ـطــاقــة ،ت ــم االن ـس ـحــاب مـنــه تــدريـجـيــا ورف ــع
األس ـعــار إلــى املـسـتــوى الـعــاملــي ،وربـمــا أكـثــر.
ويـعـتـبــر أن «حـكــومــة األس ــد حــالـيــا ع ــادت ملا
بدأه النظام مطلع األلفية ،وقت نهجت سورية
اقـتـصــاد ال ـســوق االجـتـمــاعــي ورف ـعــت أسـعــار
الطاقة ،وبدأنا نسمع عبارة توزيع الدعم على
مستحقيه ،ولكن وفــق آلية جديدة وسريعة،
فتقليص حجم الــدعــم ومــن ثــم رفــع األسـعــار
هي دالئل على السير سريعًا باتجاه اقتصاد
ال ـســوق امل ـف ـتــوح» .ول ــم يستبعد االقـتـصــادي
ً
السوري أن نرى قريبًا تحريرًا كامال للتجارة
ولسعر الصرف الليرة السورية ،أي تعويمها،
ومــن ثم خصخصة القطاع الحكومي وبيعه
للشركاء ،في طهران وموسكو .وبعد سحب

تسريع برنامج
الخصخصة ورفع الدعم
عن الفئات الفقيرة
الدعم ،يكون نظام األسد قد نفذ معظم شروط
البنك وصندوق النقد الدوليني ،لتبدأ توجيه
االس ـت ـث ـم ــارات إل ــى ق ـطــاعــات م ـح ــددة وقـلـمــا
تعود بالنفع على املستهلك ،ضمن ما جرت
عليه عادة وشروط املؤسسات الدولية ،حسب
جميل.
أمنيات االعتراف الدولي

وف ــي املـقــابــل اسـتـبـعــد االق ـت ـصــادي ال ـســوري،
عماد الدين املصبح ،أن تكون تلك الخطوات
ب ـن ــاء ع ـلــى ط ـل ـبــات م ــن امل ــؤس ـس ــات الــدول ـيــة،
وم ـن ـهــا ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد أو ال ـب ـنــك ال ــدول ـي ــان،
ألن االق ـت ـص ــاد الـ ـس ــوري «م ـت ـهــالــك وال ق ــرار
لقيادته» ،وهــذه مسائل تلحظها املؤسسات
الــدولـيــة ،بحسب قــولــه ،إذ تحول النظام إلى
اقتصاد السوق أو تقليص القطاع الحكومي
وتحرير التجارة والعملة ووقف برامج الدعم
والتدخل للحد من أزمته املالية الخانقة.
املصبح لـ«العربي الجديد» أن نظام
وأضاف
ّ
األسـ ــد «ي ـت ـمــنــى أن تـسـعـفــه ت ـلــك املــؤس ـســات
ب ـق ــروض أو شـ ــروط ووصـ ـف ــات ،ألن ــه يحقق
م ـك ـس ـب ــن ب ـن ـف ــس ال ـ ــوق ـ ــت ،األول اسـ ـتـ ـع ــادة
الشرعية املفقودة والخروج من طوق الحصار
والعقوبات ،واألمــر اآلخر يحصل على مبالغ
م ــال ـي ــة تـ ـس ــاع ــده ب ــاالسـ ـتـ ـم ــرار ،ألن خــزي ـنــة
الــدولــة ال ـســوريــة خــاويــة بـكــل معنى الكلمة،
بعد تــراجــع امل ــوارد «نـفــط ،ضــرائــب وفوائض
القطاع الحكومي» .وأشــار إلى أن األمــر الذي
فاقم معاناة النظام اقتصاديًا هو أن شركاء
األســد توقفوا عن دعمه ماليًا بشكل مباشر،
مضيفًا« :نرى أن أهم مــوارد األسد اليوم هي
املخدرات واإلتاوات على الشعب والصناعيني
وال ـت ـجــار» .ويـشـيــر املـصـبــح إل ــى أن إج ــراءات
حكومة األس ــد الـيــوم تــزيــد مــن نقمة الـشــارع
ً
بعد تجويعه وتفقيره ،فبدال من وقف الهدر
ومكافحة الـفـســاد ،تـمـ ّـد حكومة الـنـظــام اليد
لجيوب رجال األعمال ولقمة السوريني .كذلك

طيران مباشر بين دمشق وأبوظبي

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

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

يستغرب من طريقة اعتماد سحب الدعم ،ألن
ب ــاده تفتقر لـقــواعــد بـيــانــات دقـيـقــة كـمــا أن
الشرائح املستبعدة تمت وفق املهنة وامللكية،
ولـ ـي ــس وف ـ ــق الـ ــدخـ ــل .وي ـخ ـت ــم االقـ ـتـ ـص ــادي
الـ ـس ــوري بــأنــه وف ــق ب ـنــد ال ــدع ــم االجـتـمــاعــي
بموازنة العام املقبل البالغ  5529مليار ليرة
(ال ــدوالر = نحو  3500لـيــرة) ،يمكن بوضوح
مالحظة سحب الــدعــم ،خاصة فــي مــا يتعلق
باملواد التموينية ،كما أن املشتقات النفطية
ال ـت ــي اسـ ـتـ ـح ــوذت ع ـل ــى ال ـك ـت ـلــة ال ـك ـب ــرى مــن
الدعم (حوالى  )%48.8لم نر أي دعم لها ،بل
ارتفع سعر املازوت خمس مرات خالل الفترة
السابقة وال تستطيع الدولة تأمني املشتقات
النفطية حتى بالسعر الجديد.
ويتقاطع كــام الخبير املالي إبراهيم محمد
مع رأي املصبح بأن «نظام األسد اليوم أبعد
ما يكون عن الحصول على قــروض أو رعاية
مــن صـنــدوق النقد أو البنك الــدولـيــن ،فتلك
امل ــؤس ـس ــات ،وص ـن ــدوق الـنـقــد خ ــاص ــة ،تـقــدم
م ـس ــاع ــدات مل ــن يـنـفــذ س ـيــاســات تصحيحية
مـنـظـمــة لــان ـت ـقــال إلـ ــى اق ـت ـص ــاد مـسـتـقــر أو
تـ ـف ــادي ــا ل ـ ـحـ ــدوث أزمـ ـ ـ ــات أو ت ـح ــري ــك ق ـطــاع
ً
كالصادرات مثال ،هذا إن لم نأت على شروط
داخ ـل ـيــة ك ـض ـمــان رس ـم ـلــة امل ـص ــارف وتـقــديــم
بيانات مضبوطة» .وبحسب محمد لـ«العربي
الجديد» ،فإن البنك الدولي لديه شروط ،عدا
التحول االقتصادي وتعويم العملة ،فإن كان
هدف القرض ربحيًا ،نرى التركيز على نسبة
فــائـ ّـدة مــرتـفـعــة وف ـتــرة س ــداد مـتــوسـطــة ،كما
ت ـعــقــدت ش ــروط االقـ ـت ــراض ووص ـل ــت لــدرجــة
ال ـتــدخــل وال ــرق ــاب ــة ع ـلــى اإلنـ ـت ــاج الـ ـص ــادرات
والبرامج التنموية .يعني ذلك ،وفق تصريح
الخبير املــالــي ال ـســوري لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
أن االقـتـصــاد ال ـســوري ال يحقق أي إغ ــراء أو
بيئة مناسبة للمؤسسات الدولية لتقرضه أو
حتى تتدخل بتحوله ،وما سياسات حكومة
األســد اليوم ســوى االنسحاب من االلتزامات
تجاه الشعب ،بسبب اإلفالس بذريعة توزيع
الدعم ملستحقيه.
التعويم االقتصادي عربيًا

وكـ ــان ال ـن ـظــام ال ـس ــوي ق ــد ات ـجــه إل ــى الـعــديــد
م ــن ال ـش ــراك ــات االق ـت ـصــاديــة م ــع دول عــربـيــة
بهدف تجاوز العقوبات األميركية والدولية
املفروضة عليه .وافتتح الجانبان قبل أيــام،
األردن ـ ــي ون ـظ ــام ب ـش ــار األس ـ ــد ،مـنـطـقــة حــرة

مشتركة على حدودهما ،في خطوة وصفها
مراقبون بأنها تأتي في إطار تعويم للنظام
ال ـس ــوري .ويــأتــي ذل ــك بـعــد إع ــادة فـتــح مركز
جــابــر ،على ال ـحــدود األردن ـيــة  -الـســوريــة في
سبتمبر /أيـلــول املــاضــي ،وع ــودة الترانزيت
والتجارة بني ّ
عمان ودمـشــق .وأعلنت وزارة
االقتصاد والتجارة الخارجية بحكومة األسد
ووزارة الصناعة والتجارة والتموين األردنية
إعادة افتتاح املنطقة الحرة ،األربعاء املاضي،
والـتــي تـهــدف إلــى تنشيط الحركة التجارية
وجذب االستثمارات وتفعيل قطاع الخدمات،
ً
فـضــا عــن خلق فــرص العمل واملساهمة في
تـحـقـيــق دعـ ــم عـمـلـيــة ال ـت ـن ـم ـيــة االق ـت ـصــاديــة
واالجتماعية لكال البلدين .ومــن املشروعات
املهمة التي تستهدف تعويم النظام السوري
عبر بوابة االقتصاد ،تصدير الغاز املصري
م ـ ــرورًا ب ــاألراض ــي ال ـس ــوري ــة واألردن ـ ـيـ ــة إلــى
لبنان .وكــان وزراء الطاقة في األردن ومصر
وسـ ــوريـ ــة ولـ ـبـ ـن ــان ق ــد اتـ ـفـ ـق ــوا ف ــي اج ـت ـمــاع
بالعاصمة األردنية ّ
عمان ،في شهر سبتمبر/
أيلول املاضي ،على خريطة طريق لنقل الغاز
املصري برًا إلى لبنان الغارق في أسوأ أزماته
االقـتـصــاديــة ،بعد التأكد مــن جهوزية البنى
التحتية .وقــال وزيــر البترول املـصــري طــارق
املال يوم  16نوفمبر /تشرين الثاني املاضي
إن مصر تتوقع بدء تصدير ما بني  60مليونًا
و 65مليون قــدم مكعبة مــن الـغــاز يوميًا إلى
لبنان بحلول أوائل العام املقبل.
وقــال املــا على هامش مؤتمر للنفط والغاز
ب ــأب ــوظ ـب ــي إن «مـ ـص ــر س ـت ـص ــدر الـ ـغ ــاز بـمــا
يتماشى مع الكمية التي طلبها لبنان بأسرع
م ــا ي ـم ـكــن» ،مـضـيـفــا أن ــه «يـمـكــن تــوقـعـهــا في
نـهــايــة ال ـعــام أو مطلع ال ـعــام املـقـبــل» .وتــأتــي
هذه العملية بموجب خطة تدعمها الواليات
امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة لـلـمـســاعــدة ف ــي تخفيف
أزم ــة الـكـهــربــاء فــي لـبـنــان .وف ــي نـفــس سياق
توسيع النظام لعالقاته االقتصادية عربيًا،
اتـجــه نحو اإلمـ ــارات لتعزيز الـتـعــاون معها.
وكــانــت وزارة االقـتـصــاد اإلمــارات ـيــة قــد قالت
مؤخرًا إن اإلمارات وسورية اتفقتا على خطط
لـتـعــزيــز ال ـت ـع ــاون االق ـت ـص ــادي واسـتـكـشــاف
قطاعات جديدة .وتعد اإلمــارات أهم الشركاء
التجاريني لـســوريــة ،إذ تحتل املرتبة األولــى
عــربـيــا وال ـثــال ـثــة عــامل ـيــا ،وتـسـتـحــوذ عـلــى ما
يتجاوز  %14مــن تـجــارة ســوريــة الخارجية،
حسب بيانات رسمية.
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مؤشرات
األسواق
الكويت
أغـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـق ـ ـ ــت ب ـ ـ ــورص ـ ـ ــة
الـ ـك ــوي ــت ت ـعــامــات ـهــا
أمـ ــس الـ ـث ــاث ــاء ،عـلــى
ارت ـف ــاع مــؤشــر ال ـســوق الـعــام
 57.64نـقـطــة ليبلغ مستوى
 4041.82نـ ـقـ ـط ــة ب ـن ـس ـبــة
ارتـفــاع بلغت  0.83فــي املائة.
وت ـ ــم تـ ـ ـ ــداول  181.7م ـل ـيــون
س ـه ــم ع ـب ــر  14716صـفـقــة
ن ـق ــدي ــة ب ـق ـي ـمــة  78.5مـلـيــون
دينار .وارتفع مؤشر السوق
الرئيسي  54.6نقطة بنسبة
ارت ـفــاع ق ــدره  0.93فــي املــائــة
من خالل تداول  267.2مليون
سهم عبر  8827صفقة نقدية
ب ـق ـي ـمــة  28.7م ـل ـي ــون دي ـن ــار
(ن ـحــو  94.7مـلـيــون دوالر).
وارت ـفــع مــؤشــر ال ـســوق األول
 59.76نـقـطــة بنسبة ارت ـفــاع
بلغت  0.79مــن خــال تــداول
 114.4مـ ـلـ ـي ــون سـ ـه ــم عـبــر
 5889ص ـف ـقــة ب ـق ـي ـمــة 49.8
م ـل ـيــون دي ـن ــار (ن ـح ــو 164.5
مليون دوالر).
ُعمان
ارتـ ـف ــع امل ــؤش ــر ال ـعــام
لسوق مسقط بنهاية
ت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــات أمـ ـ ـ ـ ــس،
بـنـسـبــة  0.31بــاملــائــة ،ليغلق
ع ـ ـنـ ــد م ـ ـس ـ ـتـ ــوى 3980.98
ن ـق ـط ــة ،رابـ ـح ــا  12.21نـقـطــة
ع ــن مـسـتــويــاتــه بـجـلـســة أول
مـ ـ ــن أمـ ـ ـ ـ ــس .ودعـ ـ ـ ـ ــم ارتـ ـ ـف ـ ــاع
امل ـ ـ ــؤش ـ ـ ــر صـ ـ ـعـ ـ ــود األس ـ ـهـ ــم
القيادية ،وصعدت املؤشرات
ال ـق ـطــاع ـيــة ب ـش ـكــل ج ـمــاعــي،
وتصدرتها الصناعة بنسبة
 0.87باملائة؛ مع صدارة سهم
ص ـنــاعــة ال ـك ــاب ــات لـلــرابـحــن
الـ ـي ــوم بـنـسـبــة  7.81بــاملــائــة،
وارتـ ـف ــع األنـ ـ ــوار لـلـسـيــرامـيــك
القيادي  2.63باملائة .وصعد
م ــؤش ــر ال ـق ـط ــاع امل ــال ــي 0.26
بــاملــائــة ،بــدعــم صـحــار الــدولــي
القيادي املرتفع  1.91باملائة،
وارت ـ ـفـ ــع ب ـن ــك م ـس ـقــط 1.23
بـ ــاملـ ــائـ ــة .وك ـ ــان ـ ــت الـ ـخ ــدم ــات
أقــل القطاعات ارتـفـ ً
ـاعــا اليوم
بنسبة  0.08باملائة؛ مع ارتفاع
الـنـهـضــة ل ـل ـخــدمــات ال ـق ـيــادي
 4.76باملائة ،وارتفع إس إم إن
باور  2.17باملائة.
السعودية
شـ ـه ــد سـ ـه ــم ش ــرك ــة
بـ ـ ــاتـ ـ ــك ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
واألعمال اللوجستية،
ارتفاعًا ملحوظًا خالل جلسة
أمــس؛ ليسجل أعلى مكاسبه
فـ ــي نـ ـح ــو  15ش ـ ـه ـ ـرًا؛ وذلـ ــك
ت ــزامـ ـن ــا مـ ــع إقـ ـ ـ ــرار الـجـمـعـيــة
العامة ملساهمي الشركة زيادة
رأس امل ــال .وقفز السهم نحو
 ،%9.98ظ ـهــر أمـ ــس ،تـصــدر
بها األسهم الرابحة ،وهي أعلى
مـكــاســب لـلـسـهــم مـنــذ جلسة
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صعد بها إلى مستوى 26.90
ري ـ ــاال .وب ـل ـغــت كـمـيــة ال ـت ــداول
على السهم في ذلــك التوقيت،
ن ـح ــو  215ألـ ــف س ـه ــم بـلـغــت
قيمتها  5.78ماليني ريال ،من
خالل  357صفقة.
مصر

ق ـ ـ ـ ـ ـ ــررت ال ـ ـب ـ ــورص ـ ــة
امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة ،أم ـ ـ ـ ــس،
ال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ب ــال ـت ـح ــرك
ال ـس ـع ــري يــوم ـيــا ع ـلــى سهم
ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة زهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادي
لــاس ـت ـث ـمــار وال ـت ـع ـم ـي ــر ،فــي
نـ ـط ــاق ن ـس ـب ــة  %5صـ ـع ــودًا
وه ـبــوطــا وب ـ ــدون ح ــد إيـقــاف
مــؤقــت خ ــال الـجـلـســة ،وذلــك
اعتبارًا من جلسة تداول أمس
ال ـث ــاث ــاء وملـ ــدة ش ـهــر ،وي ـعــاد
العرض على اللجنة املختصة
بـ ـ ــال ـ ـ ـبـ ـ ــورصـ ـ ــة .وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت
البورصة في بيان ،أن قرارها
ج ـ ـ ــاء ف ـ ــي ض ـ ـ ــوء ال ـت ـن ـس ـيــق
ب ــن ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـلــرقــابــة
امل ــال ـي ــة والـ ـب ــورص ــة امل ـصــريــة
ل ــوض ــع تــداب ـيــر مــؤق ـتــة للحد
م ــن امل ـخ ــاط ــر ال ـت ــي يـتـعــرض
لها املتعاملون إثــر التقلبات
الـ ـسـ ـع ــري ــة الـ ـ ـح ـ ــادة فـ ــي ذات
جلسة التداول».

12

اقتصاد

األربعاء  8ديسمبر /كانون األول  2021م  4جمادى األولى  1443هـ ¶ العدد  2655السنة الثامنة
Wednesday 8 December 2021

األربعاء  8ديسمبر /كانون األول  2021م  4جمادى األولى  1443هـ ¶ العدد  2655السنة الثامنة
Wednesday 8 December 2021

رؤية

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

الثقافة المالية
في مصر وأميركا
شريف عثمان

أزمات االقتصاد
العالمي

ثالثة مخاطر
جيوسياسية تهدد
األسواق واالستثمار

لندن ـ موسى مهدي

ب ـي ـن ـمــا ي ـع ــد ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
ج ـ ــوزي ـ ــف ب ـ ــاي ـ ــدن ل ـع ـق ــد مــؤت ـمــر
الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــات ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة
غـ ـدًا الـخـمـيــس ،ي ــواج ــه ال ـعــالــم ث ــاث أزم ــات
ك ـبــرى ت ـهــدد االس ـت ـقــرار الـسـيــاســي الـعــاملــي،
وبالتالي مسار النمو االقتصادي وأســواق
امل ــال والـسـلــع واالسـتـثـمــار ،فــي وق ــت يــواجــه
ال ـعــالــم م ـع ــدالت عــالـيــة م ــن الـتـضـخــم وأزم ــة
ط ــاق ــة ،وغ ـيــر مـتـيـقــن م ــن تــداع ـيــات املـتـحــور
«أوميكرون» على النشاط االقتصادي.
هــذه األزم ــات هــي ،أزمــة الحشود العسكرية
ال ــروس ـي ــة ع ـلــى ح ـ ــدود أوك ــرانـ ـي ــا وم ـخــاطــر
غ ــزوه ــا م ــن قـبــل مــوس ـكــو ،وأزمـ ــة الـضـغــوط
الصينية على جزيرة تايوان التي يمكن أن
تقرر بكني ضمها في ّ
أي لحظة وسط طلعات
ال ـطــائــرات الـحــربـيــة الصينية املـتـكــررة فــوق
سماء الجزيرة ،وأزمة امللف النووي اإليراني
الذي تتعثر محادثاته وتتجه نحو االنهيار
واحتمال الرد اإلسرائيلي العسكري بضرب
ب ـعــض امل ــواق ــع ال ـن ــووي ــة وف ـق ــا ل ـل ـت ـهــديــدات
الصادرة من تل أبيب.
ّ
ويرى محللون أن ّأيًا من هذه األزمات يمكن
أن تـحــدث ه ــزة كـبــرى فــي «الـنـظــام الـعــاملــي»
الهش الذي يحكم نظم التجارة واالستثمار
واألســواق العاملية وحركة السلع والبضائع
االستهالكية ،وربما إنتاج نزاع يتطور خارج
حدود السيطرة بني واشنطن وحلفائها في
أوروبا وآسيا وبني تحالف «بكني ـ موسكو».
وحـ ـت ــى وق ـ ــت ق ــري ــب ك ـ ــان خ ـ ـبـ ــراء امل ـخ ــاط ــر
الجيوسياسية يعتقدون أن الـعــالــم أصبح
أك ـث ــر أم ـن ــا ب ـعــد ن ـهــايــة « الـ ـح ــرب الـ ـب ــاردة»
وسقوط اإلمبراطورية الشيوعية في موسكو
وم ــا تــاهــا مــن تـحــول ديـمـقــراطــي رأسـمــالــي
في جمهوريات االتـحــاد السوفييتي بشرق
أوروب ـ ـ ــا إلـ ــى دول مـسـتـقـلــة ون ـ ــال معظمها
عضوية االتحاد األوروبي ودخل في حماية
حلف شمال األطلسي «ناتو».
لكن يبدو أن تقييم مآل سقوط اإلمبراطورية
إلى انتصار النظام الديمقراطي الرأسمالي
ون ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوق ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــر ،عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـن ـ ـظـ ــام
األوت ــوق ــراط ــي الـسـلـطــوي واإلدارة املــركــزيــة
لالقتصاد واألسواق لم يكن دقيقًا .إذ سرعان
ما قلب الطاولة على هذه األحــام ،الصعود
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ال ـ ـسـ ــريـ ــع ل ـل ـص ــن وم ـ ـشـ ــروع
«الـحــزام والطريق» الرامي للتمدد التجاري
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي فـ ــي الـ ـع ــال ــم وت ـح ــال ـف ـه ــا مــع
موسكو إلى عودة « الحرب الباردة» مجددًا.
على الصعيد االقتصادي ومخاطر األسواق
واالستثمار يستبعد محللون أن تتطور أزمة
أوكــرانـيــا إلــى حــرب بــن موسكو وواشنطن
وحلفائها ،لكن التوتر الحاصل حاليًا على
الحدود األوكرانية والتحشيد العسكري قد
يهدد االستثمار وتسعير األصول املالية في
روسيا ودول االتحاد األوروبي.
وربـ ـم ــا ي ـغ ــري م ــوس ـك ــو ب ــاس ـت ـخ ــدام س ــاح
ال ـط ــاق ــة ض ــد أوروب ـ ـ ــا ف ــي وقـ ــت ت ـعــانــي فيه
األسـ ـ ــواق األوروب ـ ـيـ ــة م ــن ال ـض ـعــف ال ـشــديــد،
خــاصــة أن مــوسـكــو اصـبـحــت ت ـقــود تحالف
«أوبـ ــك »+ال ــذي يـحــدد مـسـتــويــات املـعــروض
الـعــاملــي مــن الـنـفــط ،وبــالـتــالــي مـســار أسـعــار
املـشـتـقــات الـنـفـطـيــة ،كـمــا أنـهــا تهيمن كذلك
عـلــى صـ ــادرات ال ـغــاز الطبيعي إل ــى أوروب ــا
ال ـغ ــرب ـي ــة ،وب ــال ـت ــال ــي فـ ــإن ت ـهــديــد واش ـن ـطــن
ب ـفــرض عـقــوبــات قــاسـيــة عـلــى روس ـيــا قــد ال
ت ـ ــردع روسـ ـي ــا ع ــن امل ـغ ــام ــرة ب ـق ـضــم شــرقــي
أوكرانيا كما حدث مع شبه جزيرة القرم.
لكن ،حتى اآلن تجاهلت األســواق املالية في
أوروب ـ ــا وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة أزمـ ــة أوكــران ـيــا
واعـتـبــرت أن التهديد األمـيــركــي بالعقوبات
سـ ــوف ي ـ ــردع ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر
بوتني من املغامرة بغزو أوكرانيا.
وم ــن بــن الـعـقــوبــات املـقـتــرحــة ل ــردع روسـيــا
ومنعها من املغامرة بغزو أوكرانيا ،حسب
صـحـيـفــة «وول س ـتــريــت جـ ــورنـ ــال» ،فــرض
عقوبات مالية قاسية ضد املصارف التجارية
الكبرى في روسيا ،أو حرمان البنك املركزي
الـ ــروسـ ــي م ــن اسـ ـتـ ـخ ــدام نـ ـظ ــام «س ــوي ـف ــت»
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ارتفاع عقود الغاز

ارتفعت عقود الغاز الطبيعي األوروبية خالل تعامالت أمس ،وسط
ترقب لما إذا كان سيتم تطبيق عقوبات دولية جديدة على روسيا التي
تعد أكبر مــورد للغاز .وبحسب
وكالة بومبيرغ ،ارتفعت عقود
الــغــاز الطبيعي الــمــتــداولــة في
هــولــنــدا  %7.6وسجلت 96.75
يورو لكل ميغاواط في الساعة.
وتتخوف الـــدول األوروبــيــة من
ّ
استخدام سالح الغاز خالل الشتاء
الجاري في حال فرض عقوبات
مشددة على موسكو في حال
استمرارها في تهديد أوكرانيا.
التوتر العسكري يقلق المستثمرين في وول ستريت ()Getty

لـ ـلـ ـح ــواالت امل ــالـ ـي ــة ،وحـ ــرمـ ــان م ــوس ـك ــو مــن
تحويل الروبل إلى دوالر والعمالت الصعبة
األخـ ـ ــرى ،وح ـظــر امل ـتــاج ــرة ب ــأص ــول الــديــون
السيادية الروسية في أسواق املال الغربية.
ّ
كـمــا أن هـنــالــك مـقـتــرحــات تـمــت مناقشتها
فــي واشـنـطــن تـتـنــاول فــرض عـقــوبــات مالية
وحظر شخصيات روسية نافذة من الدائرة
الــداخـلـيــة لـلــرئـيــس فــاديـمـيــر بــوتــن .ولكن
ي ـثــار ال ـس ــؤال :هــل ه ــذه الـعـقــوبــات يـمـكــن أن
ً
تــردع روسـيــا إذا كانت ترغب فعال فــي ضم
أوكرانيا بالتقسيط وابتالع شرقي أوكرانيا
الذي يفضل التحالف معها على دول االتحاد
األوروبي.
ّ
من الناحية املالية ،فإن موسكو ربما تستغل
الـتـحــالــف االسـتــراتـيـجــي مــع بـكــن ملقايضة

ّ
«ال ـط ــاق ــة م ـقــابــل الـ ـ ـ ـ ــدوالرات» خ ـصــوصــا أن
ال ـص ــن ب ـح ــاج ــة م ــاس ــة ل ـل ـطــاقــة ف ــي ال ــوق ــت
ال ـ ــراه ـ ــن ،كـ ـم ــا تـ ـت ــوف ــر ل ــديـ ـه ــا أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن 3
تريليونات دوالر من االحتياطات األجنبية.
ويرى محللون أن بكني تطمع في دفع موسكو
نحو زعــزعــة النظام الرأسمالي الغربي في
الوقت الراهن ،ولديها هي األخرى أطماع في
ضم جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي.
ح ـ ـسـ ــب الـ ـتـ ـقـ ـيـ ـي ــم األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ل ـل ـت ـح ـش ـي ــد
ال ـع ـس ـكــري ال ــروس ــي ع ـلــى حـ ــدود أوك ــران ـي ــا،
ق ــال م ــدي ــر امل ـخ ــاب ــرات امل ــرك ــزي ــة األم ـيــرك ـيــة،
ولـيــام بيرنز ،فــي مقابلة مــع صحيفة «وول
ستريت جورنال» على هامش قمة الرؤساء
الـتـنـفـيــذيــن ال ـت ــي ع ـقــدت ـهــا الـصـحـيـفــة يــوم
ّ
اإلثـنــن ،إن مكاملة بايدن مع بوتني ستكون

اقتصاد منطقة اليورو
ينمو %3.9
برلين ـ العربي الجديد

كشفت بيانات ال ـقــراءة النهائية ألداء
اقـ ـتـ ـص ــاد م ـن ـط ـقــة الـ ـ ـي ـ ــورو فـ ــي ال ــرب ــع
الـثــالــث ،نمو الناتج املحلي اإلجمالي
 %3.9ع ـ ـلـ ــى أسـ ـ ـ ـ ــاس س ـ ـ ـنـ ـ ــوي ،وهـ ــو
مستوى أعلى من الـقــراءة األولية عند
.%3.7
ووفـ ـق ــا ل ـب ـي ــان ــات ه ـي ـئــة اإلح ـ ـصـ ــاءات
«يوروستات» الصادرة أمس الثالثاء،
ن ـم ــا اق ـت ـص ــاد م ـن ـط ـقــة ال ـ ـيـ ــورو %2.2
ف ــي ال ـف ـتــرة م ــن يــول ـيــو /ت ـمــوز وحـتــى
سبتمبر /أي ـلــول عـلــى أس ــاس فصلي،
وهي نفس بيانات القراءة السابقة.
وبحسب البيانات ،زاد استهالك األسر
 %4.1ف ــي مـنـطـقــة الـ ـي ــورو ف ــي الــربــع
الصادرات بنحو
الثالث ،فيما ارتفعت
ً
 %1.2والواردات  .%0.7ووفقا ملا ذكرته

تسوق نشط ألعياد الميالد في برلين ()getty

ّ
قناة «سي إن بي سي» األميركية ،فإن
صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد الـ ــدولـ ــي ق ــد يـخـفــض
توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو
عــن  ،2022إذ حــذر مــن إمـكــانـيــة إجــراء
تعديالت طفيفة حني صــدور توقعاته
في الشهر املقبل.
وتشير توقعات الصندوق فــي الوقت
ّ
الحالي إلى أن الناتج املحلي اإلجمالي
في منطقة اليورو قد يرتفع  %4.3في
.2022
إلــى ذلــك تتجه الـشــركــات الـنــاشـئــة في
أوروب ـ ـ ـ ــا ن ـح ــو ج ـم ــع ت ـم ــوي ــل ق ـيــاســي
بـقـيـمــة  121م ـل ـيــار دوالر هـ ــذا ال ـع ــام،
وفقًا لتقرير صادر عن شركة رأس املال
االستثماري «أتوميكو» ونقلته «سي
إن بي ســي» ،وهــو ما يزيد على ثالثة
أضعاف رأس املــال الــذي تم جمعه في
عام  2020والبالغ  41مليار دوالر.

فرصة للتأكيد على ثمن لجوء روسـيــا إلى
القوة العسكرية ضد أوكرانيا.
وأضــاف بيرنز ،أنه ال يقلل أبـدًا مما سماها
شهية بوتني للمخاطر في موضوع أوكرانيا،
ّ
مشيرًا إلى أن ذلك يثير قلق بــاده .وأضاف
أنهم ال يعلمون ما إذا كان الرئيس الروسي
قد قرر استخدام القوة ضد أوكرانيا أم ال.
ل ـك ــن يـ ـب ــدو أن أكـ ـث ــر الـ ـنـ ـق ــاط امل ـل ـت ـه ـبــة فــي
صــراع النفوذ الجيوسياسي واالقـتـصــادي
ال ـعــاملــي إل ــى جــانــب أوك ــران ـي ــا يـتــركــز حاليًا
حــول تــايــوان الـتــي تعد جــزيــرة ّصغيرة في
املساحة والحجم االقتصادي ،لكنها جزيرة
اسـتــراتـيـجـيــة مــن نــاحـيــة مــوقـعـهــا فــي بحر
الصني الشرقي الــذي تمر به معظم التجارة
إل ــى ح ـل ـفــاء ال ــوالي ــات ف ــي ال ـي ــاب ــان وك ــوري ــا

البورصات تجاهلت في
تعامالت الثالثاء أزمة
أوكرانيا وواصلت االرتفاع
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،وم ـ ــن ن ــاح ـي ــة الـ ـتـ ـق ــدم ال ـت ـق ـنــي
والتفوق العسكري .وتطالب بكني الواليات
املتحدة باالعتراف بـ«الصني الواحدة» التي
تـعـنــي س ـي ــادة ب ـكــن ع ـلــى ت ــاي ــوان .وتـعـتـبــر
الحكومة الصينية بـنــاء على استراتيجية
ّ
«الصني الواحدة» أن تايوان مقاطعة تابعة
ل ـح ـكــومــة الـ ـب ـ ّـر ال ـص ـي ـنــي وذات ح ـكــم ذات ــي

طائرة ركاب تعمل
بالهيدروجين

ف ـق ــط ،وبــال ـتــالــي ي ـجــب ع ـلــى واش ـن ـطــن عــدم
االع ـتــراف الدبلوماسي بها كــدولــة مستقلة
أو تسليحها .من جانبها ،تواصل واشنطن
الـتـعــامــل مــع تــايــوان كــدولــة مستقلة وقلعة
ديمقراطية يجب الدفاع عنها في وجه الحكم
األوتوقراطي الصيني.
ّ
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن ع ـ ــدد سـ ـك ــان ت ــاي ــوان
ال ي ـت ـعــدى  23م ـل ـيــون ن ـس ـمــة ،وال يـتـجــاوز
حجمها االقـتـصــادي  600مليار دوالر وفق
ّ
بيانات البنك الدولي ،كما أن حجم تجارتها
م ــع ال ــوال ّي ــات امل ـت ـحــدة ال يـتـعــدى  85مليار
دوالر ،فإنها تقع ّعلى أهم املمرات التجارية
ف ــي ال ـعــالــم ،كـمــا أن ـه ــا واحـ ــدة م ــن أه ــم قــاع
تقنية «الشرائح اإللكترونية» في العالم.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد مـ ـل ــف امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات الـ ـن ــووي ــة

اإلي ــران ـي ــة ال ـتــي ج ــرت ب ــن ط ـه ــران وأمـيــركــا
عبر وسطاء من أوروبــا وروسـيــا في فيينا،
ّ
ف ــإن املـحــادثــات تتعثر بسبب رفــض طهران
ّ
أي ش ـ ـ ــروط جـ ــديـ ــدة ت ـح ــد مـ ــن تــرســان ـت ـهــا
ال ـصــاروخ ـيــة ،أو تــرتـيــب عــاقــاتـهــا مــع دول
الجوار التي ترى واشنطن أنها تهدد أمنها.
وه ــذا الـتـعـثــر يـهــدد بــإغــاق امل ـحــادثــات بني
أم ـي ــرك ــا وإيـ ـ ـ ــران ،ورب ـم ــا ي ـق ــود إل ــى تـشــديــد
الحظر املالي واالقتصادي أكثر على صناعة
ـادرات ـهــا .ومثل
النفط وال ـغــاز فــي إي ــران وصـ ّ
ه ــذا االح ـت ـم ــال ي ــرى مـحـلـلــون أنـ ــه سيصب
فــي مــزيــد مــن ارت ـف ــاع أس ـعــار الـنـفــط وال ـغــاز
ال ـط ـب ـي ـعــي وزي ـ ـ ــادة م ـع ــدل ال ـن ـمــو الـتـضـخــم
وغالء السلع.
وبالتالي ،يتخوف املستثمرون من انفجار

ضغوط إضافية على العقارات الصينية
بكين ـ العربي الجديد

ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـض ـغ ــوط الـ ـش ــدي ــدة ال ـتــي
يتعرض لها قطاع العقارات ،سجلت أسهم
شركات العقارات الصينية املدرجة في هونغ
كــونــغ مـكــاســب قــويــة خ ــال ت ـعــامــات أمــس
الثالثاء ،وذلك بعد تراجعات ،وسط مساعي
ب ـكــن لـتـخـفـيــف حـ ــدة أزم ـ ــة ش ــرك ــة «تـشـيـنــا
إيـ ـف ــرغ ــران ــد غـ ـ ـ ـ ــروب» .وحـ ـس ــب ص ـح ـي ـفــة «
فاينانشيال تايمز» البريطانية ،ارتفع مؤشر
هانغ سانغ للعقارات بنسبة  %4.1في نهاية

تعامالت أمس الثالثاء .وقــرر البنك املركزي
الـصـيـنــي ،أم ــس ،خـفــض م ـعــدل االحـتـيــاطــي
اإللزامي بمقدار  50نقطة أساس بشكل فعلي
بدءًا من الخامس عشر من ديسمبر /كانون
الثاني ،ما سيحرر  1.2تريليون يــوان (188
مليار دوالر) من السيولة طويلة املدى.
وه ــذه هــي امل ــرة األولـ ــى ال ـتــي يـخـفــض فيها
املركزي الصيني معدل االحتياطي اإللزامي
ع ـل ــى ال ـب ـن ــوك م ـن ــذ ي ــول ـي ــو/ت ـم ــوز امل ــاض ــي.
وكـشـفــت وس ــائــل إع ــام مـحـلـيــة فــي الـصــن،
ّ
أن حـ ـ ــزب الـ ـشـ ـع ــب ت ـع ـه ــد ب ــالـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى

بريطانيا تتجه لتطوير طائرات تعمل بالهيدروجين ()Getty

لندن ـ العربي الجديد

كـشـفــت مـجـمــوعــة بحثية مــدعــومــة من
الحكومة البريطانية عن تصميم طائرة
رك ـ ــاب ت ـع ـمــل ب ــال ـه ـي ــدروج ــن ال ـســائــل،
وسـ ـ ــط تـ ــأك ـ ـيـ ــدات أنـ ـه ــا ت ـس ـت ـط ـيــع مــن
الناحية النظرية مطابقة أداء الطائرات
م ـتــوس ـطــة ال ـح ـج ــم ال ـح ــال ـي ــة م ــن دون
إنـتــاج انبعاثات كربونية .وأكــد معهد
تـكـنــولــوجـيــا ال ـط ـيــران ف ــي ب ـيــان نقلته
وك ــال ــة «ب ـل ــوم ـب ـي ــرغ» األم ـي ــرك ـي ــة أمــس
ّ
ال ـث ــاث ــاء ،أن مـفـهــوم ال ـط ـيــران حـيــادي
الكربون (فالي زيرو) يقوم على تصور
ل ـط ــائ ــرة ت ـت ـســع لـ ـ ـ ــ 279راك ـ ـبـ ــا ،لـتـجــري
رحالت من لندن إلى سان فرانسيسكو
من دون توقف وبنفس السرعة والراحة
املـتــاحــة اآلن .وتـسـتـهــدف ال ـشــراكــة ما
ب ــن امل ـج ـم ــوع ــة ال ـب ـح ـث ـيــة وال ـح ـكــومــة

البريطانية تـســريــع املـشــاريــع مرتفعة
الـخـطــورة وال ـتــي س ــوف تــدعــم شــركــات
ّ
ال ـط ـيــران املـحـلـيــة .وع ـلــى الــرغــم مــن أن
ا ّل ــدف ــع بــال ـه ـيــدروجــن يـنـظــر إل ـيــه على
أن ـ ـ ــه أكـ ـث ــر ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــات الـ ــواعـ ــدة
حـيــاد الـكــربــونــي فــي مجال
لتحقيق الـ ّ
الـطـيــران ،لكنه فــي الــوقــت نفسه مرتفع
ال ـت ـك ـل ـفــة ،وقـ ــد ي ـت ـط ـلــب األم ـ ــر س ـن ــوات
حتى يتم تطوير طائرات وبنية تحتية.
وخ ـص ـص ــت ح ـك ــوم ــة امل ـم ـل ـكــة امل ـت ـحــدة
 1.95م ـل ـي ــار إس ـتــرل ـي ـنــي ( 2.6مـلـيــار
دوالر) ل ـت ـم ــوي ــل م ـع ـه ــد ت ـك ـنــولــوج ـيــا
الفضاء منذ انطالقه فــي  2013وحتى
 .2026وتستهدف الحكومة البريطانية
من خالل تمويلها لألبحاث التقنية إلى
تـحــويــل ال ـخ ـبــرات إل ــى مـنـتـجــات يمكن
ً
تسويقها في املستقبل بدال من التركيز
على مبيعات األبحاث بالجامعات.

ّ
أي من األزم ــات الثالث خــال األشهر املقبلة
ال ـتــي ستظهر فـيـهــا حقيقة تــأثـيــر املـتـحــور
«أومـيـكــرون» على االقـتـصــاد الـعــاملــي ،وعما
إذا ك ــان حقيقة ذا تــأثـيــر مـخـفــف أم ال ،كما
س ـت ـت ـضــح ف ـي ـهــا خ ـط ــط م ـج ـلــس االح ـت ـي ــاط
الفيدرالي األميركي لرفع معدل الفائدة على
ّ
ال ـ ـ ــدوالر .ويـ ــرى مـحـلـلــون أن ه ــذه األزمـ ــات
تأتي فــي وقــت يحتاج فيه العالم إلــى مزيد
من موارد الطاقة التقليدية .ووفقًا ملا ذكرته
وكالة «رويترز» أمس الثالثاء ،أكد املديرون
التنفيذيون لـ«إكسون موبيل» و«شيفرون»
و«هاليبرتون» في مؤتمر بمدينة هيوستون
ت ـك ـس ــاس األم ـي ــرك ـي ــة ،أه ـم ـي ــة ال ـح ــاج ــة إل ــى
مواصلة توريدات النفط والغاز عامليًا حتى
مع انتقال العالم إلى أنواع أنظف من الوقود.

«إيفرغراند» كادت تقصم ظهر سوق العقارات في الصين ()Getty

سـيــاســة مــالـيــة اسـتـبــاقـيــة وس ـيــاســة نقدية
وجاءت هذه القرارات بعدما
مرنة في .2022
ّ
ّأعلنت «إيفرغراند» أنــه ال يوجد ما يضمن
أن ــه سـيـكــون لــديـهــا األم ـ ــوال الـكــافـيــة لـســداد
مدفوعات الديون.
وف ـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،ك ـش ــف ت ـق ــري ــر لــوكــالــة
ّ
«ب ـلــوم ـب ـيــرغ» أن «إي ـف ــرغ ــران ــد» تـ ــدرس ضـ ّـم
كــل سـنــداتـهــا الـعــامــة الـخــارجـيــة والـتــزامــات
ديونها الخاصة في عملية إعادة هيكلة.
من جانبها ،ترى وكالة التصنيف االئتماني
ّ
«إس أند بي غلوبال» أن املزيد من املطورين
ال ـع ـق ــاري ــن ف ــي الـ ـص ــن ي ـت ـع ــرض ــون لـخـطــر
التخلف عــن س ــداد الـتــزامــاتـهــم بسبب أزمــة
السيولة ،على الرغم من اإلج ــراءات األخيرة
ال ـت ــي ات ـخــذت ـهــا ال ـس ـل ـطــات ل ـت ـحــريــر بـعــض
األموال.
وحسبما نقلت «بـلــومـبـيــرغ» ،قــالــت إستير
لـيــو ،مــديــرة «إس أن ــد ب ــي» خ ــال ن ــدوة عبر
ّ
اإلنـ ـت ــرن ــت ،إن «خ ـف ــض م ـع ــدل االح ـت ـيــاطــي
اإللزامي لن يكون كافيًا إلنقاذ بعض مطوري
العقارات الذين يبلغ تصنيفهم املستوى ،B
وأقل من مستوى التعثر».
ّ
وأضـ ــافـ ــت أن ه ـ ــؤالء امل ـق ـت ــرض ــن ت ـعــرضــوا
ب ــال ـف ـع ــل ملـ ـش ــاك ــل الـ ـتـ ـم ــوي ــل ،حـ ـي ــث أص ـب ــح
املـسـتـثـمــرون أكـثــر انـتـقــائـيــة ،وس ــط مخاطر
ال ـ ـعـ ــدوى مـ ــن وض ـ ــع «إي ـ ـفـ ــر ّغـ ــرانـ ــد» املـثـقـلــة
بالديون ،وأشارت ليو إلى أنها تتوقع املزيد
من عمليات إعادة هيكلة الديون.
وت ـتــوقــع الــوكــالــة اس ـت ـمــرار االن ـك ـمــاش على
خلفية تقييد االئتمان والسياسات التقييدية
في القطاع ،ما قد يؤدي إلى انخفاض بنسبة
 %10فــي مـبـيـعــات ال ــوح ــدات الـسـكـنـيــة على
مستوى البالد في العام املقبل ،إضافة إلى
تراجع من  %5إلى  %10في .2023

رغــم اقتناعي الـتــام بأفضلية االسـتـثـمــار فــي األسـهــم األميركية
على املدى الطويل مقارنة بما سواها من بدائل متاحة في السوق
األميركية ،لم يرفض عقلي في أي وقت احتماالت حدوث تراجعات
تصحيحية في أسعار األسـهــم ،خاصة في بيئة مكانية وزمنية
حافلة بالتغيرات الضخمة ،على أكثر من صعيد ،في كل ساعة،
كما هو الحال في وول ستريت.
وبعيدًا عن أخبار الفيروس ومتحوراته ،والبنك الفيدرالي «البنك
املركزي األميركي» وقــراراتــه ،أو العالقات التجارية األميركية مع
الـصــن ،واملـنــافـســة االقـتـصــاديــة بــن الـعـمــاقــن ،فقد كــانــت هناك
تــوق ـعــات ب ــاق ـت ــراب ال ـص ــدم ــة ،ب ـعــد ش ـهــور طــوي ـلــة ع ــاش خــالـهــا
املستثمرون في نعمة.
واألسبوع املاضي ،أنهي مؤشر ناسداك تعامالت يوم الجمعة على
تراجع أسبوعي بنسبة  ،%2.6كانت كفيلة بوصول خسائره في
آخر أسبوعني ألعلى مستوى لها في ما يقرب من عشرة أشهر،
وأكـمــل مؤشر إس آنــد بــي  500يــوم الجمعة أسبوعه الثاني من
ً
الخسائر ،وواصــل مؤشر داو جونز الصناعي تراجعه ،مسجال
أسبوعه الرابع على التوالي من التراجعات.
اعتبر البعض ّأن شهادة جيرومي بــاول ،رئيس البنك الفيدرالي،
أمــام مجلس الشيوخ األسـبــوع املــاضــي ،كانت العامل األهــم وراء
تــراجــع األس ــواق ،وق ــال آخ ــرون« :بــل ظـهــور املتحور أومـيـكــرون»،
وأشـ ــار مـحـلـلــون إل ــى اس ـت ـمــرار ارت ـف ــاع م ـعــدل الـتـضـخــم ،وتــزايــد
احـتـمــاالت رفــع مـعــدالت الـفــائــدة ،وتــراجــع اآلم ــال فــي ع ــودة قريبة
للنشاط االقتصادي في القطاعات التي تأثرت بظهور الفيروس
العام املاضي ،وكلها تحليالت صحيحة ومقبولة ،ساهمت بالفعل
في تراجع مؤشرات األسهم الرئيسية للسوق األميركية.
ُ
خسائر «مؤشرات» األسهم الرئيسية املحدودة (حتى اآلن)،
أخفت
بعد مستويات قياسية استمر تحقيقها حتى األسـبــوع الثالث
َ
خسائر كبيرة تكبدها العديد مــن «أسهم»
مــن الشهر املــاضــي،
الشركات األميركية ،ويمكن مالحظة ذلك في أداء صندوق شركات
التكنولوجيا األش ـهــر  ،ARKKال ــذي حـقــق مـكــاســب خ ــال عــام
الجائحة بنسبة  ،%143قبل أن يخسر ربع القيمة التي كان عليها
مطلع العام الحالي.
ومن بني  43شركة يستثمر فيها الصندوق حاليًا ما يتاح له من
أم ــوال املــودعــن ،لــم تنج إال شركتان فقط مــن الــدخــول فــي دوامــة
الهبوط ،التي تبدأ عند املحللني عادة بعد خسارة السهم أكثر من
 %20من أعلى نقطة وصل إليها .ووصلت الخسائر في أسهم
بعض هذه الشركات ألكثر من ثمانني باملائة منذ وصولها ألعلى
نقطة في تاريخها مطلع العام الحالي ،لكن الظاهرة األهــم كانت
دخول فئات جديدة من األميركيني لالستثمار في األسهم.
وق ـبــل شـهــريــن ،جمعتني الـصــدفــة فــي أح ــد املـقــاهــي بمجموعة
مــن ال ـس ـيــدات الــاتــي جلسن فــي طــاولــة م ـج ــاورة ،يـتـجــاوز عمر
أصغرهن سبعني عامًا ،وكن يتحدثن عن سعادتهن باالستثمار
في البورصة للمرة األولى في حياتهن ،واألرباح التي حققنها من
شراء هذا السهم أو ذاك.
نبهني دخــول الفئة التي تمثلها تلك السيدات سوق األسهم ،كما
دخول صديقي السياسي الذي تجاوز الخمسني عامًا وال يتوقف
عــن ســب «الرأسمالية العفنة وجشع املستثمرين» للمرة األولــى
في حياته العام املاضي ،وكذلك شراء ابني وأصدقائه أسهمًا في
البورصة قبل انتهاء تعليمهم الجامعي ببضع مئات من الدوالرات
حـصـلــوا عليها مــن عملهم املــؤقــت ،إل ــى الـثـقــافــة املــالـيــة الــواسـعــة
املوجودة في أميركا ،والتي نفتقدها بشدة في أغلب مجتمعاتنا
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،
بـسـبــب ال ـت ـطــورات الـكـبـيــرة الـتــي حــدثــت فــي م ـجــاالت االسـتـثـمــار
خالل العقود الثالثة األخيرة ،والتي لم تتمكن األغلبية الكاسحة
مــن املواطنني مــن استيعابها ،وشخصيًا ،سعدت جـدًا بما فعله
املصرفي املصري املخضرم هشام عز العرب ،الذي بدأ في تصوير
مقاطع فيديو ،يـحــاول فيها توسيع الثقافة املالية للمواطن غير
املتخصص ،ويطرح عليه البدائل االستثمارية املتاحة في السوق
ّ
املصرية ،إل ّأن األمر بالتأكيد يستلزم قيام الحكومة بدور من أجل
ضمان وصول الرسالة إلى أعداد أكبر من املواطنني ،وفي مختلف
املدن املصرية.
قبل ما يقرب من ثالثة عقود ،درست الباحثة أناماريا لــوزاردي،
أستاذة االقتصاد واملحاسبة حاليًا في جامعة «جورج واشنطن»
سلوكيات االدخــار واالستثمار عند األفــراد ،ووصلت إلى حقيقة
هامة على بساطتها ،تؤكد اختالف ما يكون بحوزة شخصني من
حصولهما على نفس
أصــول عند وصولهما لسن املعاش ،رغــم
ً
الــراتــب تقريبًا خــال حياتهما العملية ،مــرجـعــة السبب فــي ذلك
االختالف إلى القرارات املالية التي اتخذاها على مدار سنوات في
ما يخص ما توفر لهما من أموال.
واعـتـبــرت ل ــوزاردي ّأن الثقافة املالية تـبــدأ بـضــرورة أن يستطيع
امل ــواط ــن ال ـع ــادي فـهــم ثــاثــة مــوضــوعــات أســاس ـيــة ،يتعلق أولـهــا
بعمل بعض الحسابات املرتبطة بمعدالت الفائدة ،وثانيها بمعدل
الـتـضـخــم وتــأث ـيــره عـلــى املـسـتـهـلـكــن ،وثــالـثـهــا بـتـنــويــع املـخــاطــر
عند اتـخــاذ الـقــرار االستثماري .وأش ــارت السيدة الحاصلة على
الــدك ـتــوراه فــي االقـتـصــاد مــن جــامـعــة برينستون األمـيــركـيــة إلــى
أن أغلب املواطنني (األميركيني) ال يوجد لديهم الحد األدنــى من
الفهم املطلوب لتلك املوضوعات ،وهــو ما اعتبرته سببًا رئيسيًا
الستمرار ونمو ظاهرة التفاوت في املجتمعات املختلفة.
كانت لــوزاردي تتحدث عن املواطن األميركي ،الذي يتخذ قرارات
استثمارية هامة تتعلق بما يمتلك فــي حساب التقاعد الخاص
به ،الــذي يحق لهم إدارتــه واستثماره أثناء عمله ،وقبل عقود من
السماح له بالحصول عليه ،والذي يضطر ابنه في سن السادسة
عـشــرة التـخــاذ ق ــرار باستثمار مبلغ ضـخــم ،وربـمــا ال ـتــورط 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
ال يمتلك مــدخــرات في أغلب األح ــوال ،وال يسمح له ب ــإدارة أمواله
املوجودة لدى هيئة التأمينات واملعاشات ،وال ترتفع تكلفة التعليم
الجامعي املتاح لــه ،لكن حقيقة كــان كل قلقي من ضعف الثقافة
املالية لدى بعض املسؤولني ،الذين تتسبب قراراتهم في كثير من
األحيان في إفقار املاليني وزيادة معاناتهم ،وهم ال يشعرون.

