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عّمان ـ أنور الزيادات

الـــبـــطـــالـــة فــــي األردن ارتـــفـــاعـــا قــيــاســيــا غــيــر  ســجــلــت 
مسبوق فــي الــربــع األخــيــر مــن الــعــام املــاضــي، فــي ظل 
معاناة االقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا 
الجديد، التي ألقت بظالل سلبية واسعة على مختلف 
األنشطة، ال سيما السياحة التي هوت عائداتها بنحو 
)حكومية(،  العامة  اإلحــصــاءات  دائـــرة  وكشفت   .%75
في بيان لها، أمس االثنني، عن وصول معدل البطالة 
األخير من  الربع  في  24.7%، مقارنة بنحو %19  إلــى 
البطالة بني  أن نسبة  إلــى  البيان  الــعــام 2019. وأشـــار 

الذكور بلغت 22.6% في نهاية ديسمبر/كانون األول 
 ،2019 من  املناظرة  الفترة  في   %17.7 مقابل  املــاضــي، 

فيما بلغت النسبة بني اإلناث 32.8% مقابل %24.1.
ورغم إظهار البيانات مدى انعكاس تداعيات الجائحة 
على سوق العمل، إال أن خبراء اقتصاد يرون أن أرقام 

البطالة تتجاوز النسبة التي أعلنت عنها الحكومة.
وقــــال أحــمــد عــــوض، مــديــر مــركــز الفينيق لــلــدراســات 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  االقــتــصــاديــة واملــعــلــومــاتــيــة، لـــ
العامة  اإلحــصــاءات  دائـــرة  عنها  كشفت  التي  النسبة 
غير مسبوقة وتؤشر إلى أن تأثير وبــاء كورونا كان 
كبيرًا، فقبل الوباء كانت النسبة 19.3% واليوم ارتفعت 

بأكثر من 5%. وأضــاف عــوض: »هــذه األرقـــام تدعونا 
إلـــى إعــــادة الــتــفــكــيــر فــي الــســيــاســات الــتــي انتهجتها 
الحكومات املتعاقبة بما فيها هذه الحكومة، ملواجهة 
معدالت البطالة«، مشيرًا إلى أن هذه األرقــام سيكون 
األردن وعلى  فــي  الفقر  على مستوى  واضـــح  أثــر  لها 

االستقرار االقتصادي واالجتماعي.
ولـــفـــت إلــــى أن مـــعـــدالت الــبــطــالــة كـــانـــت مــرتــفــعــة قبل 
الــجــائــحــة بــســبــب ســيــاســات الــعــمــل الــتــي تــعــانــي من 
فجوات كبيرة، أهمها أن شروط العمل ضعيفة وغير 
الئـــقـــة، وهــــذا مـــا يــدفــع عـــشـــرات اآلالف مـــن األردنـــيـــني 
ــى الــــعــــزوف عـــن الــعــمــل فـــي الـــعـــديـــد مـــن الــقــطــاعــات  إلــ

التعليم  سياسات  تغيير  »يجب  وتــابــع:  االقتصادية. 
جذريا باتجاه التعليم املهني والتقني، وليس التعليم 
الجامعي كما هو حاليا خضوعا لسطوة لوبي مالك 
الــجــامــعــات الــخــاصــة«. وشـــدد عــلــى ضــــرورة أن تعيد 
أن  الضريبية، معتبرًا  السياسات  في  النظر  الحكومة 
»الضرائب املرتفعة خنقت االقتصاد، لدرجة أنه أصبح 

غير قادر على النمو وتوليد فرص عمل«.
الجائحة،  ظل  في  عموما  األردنـــي  االقتصاد  ويعاني 
إذ أظــهــرت بــيــانــات صـــادرة عــن البنك املــركــزي، أمــس، 
العام  خــالل   %76 هبط  للمملكة  السياحي  الــدخــل  أن 

املاضي إلى مليار دينار )1.4 مليار دوالر(.

األردن: ارتفاع قياسي للبطالة وتهاوي عائدات السياحة

تهاوي الناتج الصناعي األلماني
تــراجــع الــنــاتــج الــصــنــاعــي األملــانــي عــلــى غــيــر املــتــوقــع، في 
شهر يناير/كانون الثاني املاضي، عقب رفع كبير لقراءة 
أمس  الصادرة  البيانات  أظهرته  السابق، حسبما  الشهر 
االثنني، مما ينبئ ببداية ضعيفة للعام لقطاع الصناعات 

ظهر األرقام الصادرة 
ُ
التحويلية في أكبر اقتصاد أوروبي. ت

عن مكتب اإلحصاءات االتحادي في برلني، تراجع الناتج 
اإلنشاءات والطاقة، بنسبة  الصناعي، شامال  القطاع  في 
)ديسمبر/كانون  السابق  الشهر  مــع  مقارنة  باملائة،   2.5

ع 
ّ
األول املاضي(. وكان استطالع أجرته وكالة رويترز توق

زيادة 0.2 باملائة. وعّدل املكتب رقم ديسمبر/كانون األول، 
ليصبح نموا بنسبة 1.9 باملائة، بــداًل من عدم تغيير في 

القراءة السابقة.

إيران تصّدر كميات نفط قياسية للصين
أفادت ستة مصادر في قطاع النفط وبيانات »رفينيتيف«، 
كميات  »سرًا«  شحنت  إيران  أن  »رويترز«،  لوكالة  وفقا 
لنفطها  مشتر  أكبر  الصين،  إلى  الخام  النفط  من  قياسية 
في الشهور األخيرة. وفي الوقت نفسه، أضافت شركات 
إلى  اإليراني  النفط  من  كميات  هندية  حكومية  تكرير 
خططها السنوية لالستيراد، مفترضة أن الواليات المتحدة 
ستخفف قريبا العقوبات المفروضة على المنتج العضو 
إلى إحياء  بايدن  الرئيس األميركي جو  في أوبك. ويسعى 
انسحب  الذي  النووي  االتفاق  إيران حول  المحادثات مع 
أن  رغم   ،2018 في  ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  منه 
العقوبات االقتصادية القاسية ال تزال سارية وتصر طهران 

على رفعها قبل استئناف المفاوضات.

تركيا تشهد تزايدًا في تدفقات رأس المال
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بالده شهدت، 
خالل اآلونة األخيرة، تزايدا في تدفقات رأس المال الدولي. 
تقنية  عبر  مشاركته  خالل  ألقاها  كلمة  في  ذلك  جاء 
عشرة  الحادية  البوسفور  قمة  في  كونفرانس  الفيديو 
أردوغان  وأوضح  الدولي.  التعاون  منصة  تنظمها  التي 
وال  المجتمع  على  بالنفع  يعود  ال  الذي  االستثمار  أن 
استثمار  هو  التنمية،  يفيد  وال  مضافة  قيمة  إلى  يتحول 
»غير مكتمل«. وأضاف أن تركيا واحدة من الدول القليلة 
التي تجاوزت العام األول من جائحة كورونا بأقل الخسائر، 
قائال:  وأردف  واالجتماعية.  االقتصادية  سياساتها  بفضل 
من  تمّكنا  الصحة،  لقطاع  التحتية  البنية  متانة  »بفضل 

تقديم الخدمات الطبية مجانا خالل فترة الجائحة«.

اتفاق ربط كهربائي بين إسرائيل وقبرص واليونان
اتفاقًا  االثنين،  أمس  وإسرائيل،  واليونان  قبرص  وّقعت 
الماء،  لمد أطول وأعمق كابل كهرباء تحت  مبدئيًا 
حوالي  بكلفة  المتوسط  البحر  قاع  سيقطع  والذي 
للدول  الكهربائية  الشبكات  ويربط  دوالر  مليون   900
شتاينتز،  يوفال  اإلسرائيلي،  الطاقة  وزير  وقال  الثالث. 
مصدر  سيوفر  المشروع  إن  »رويترز«،  لوكالة  وفقا 
شتاينتز  وكان  الطوارئ.  أوقات  في  احتياطيا  كهرباء 
يتحدث من نيقوسيا التي زارها لتوقيع مذكرة تفاهم 
الطاقة  وزيرة  وقالت  والقبرصي.  اليوناني  نظيريه  مع 
حاسمة  »خطوة  المشروع  إن  بيليدس  ناتاسا  القبرصية 
الطاقة،  صعيد  على  الجزيرة  عزلة  إنهاء  طريق  على 

وبالتالي اعتمادنا على الوقود الثقيل«.

لقطات

انتهاء االنقسام المالي في ليبيا
طرابلس ـ العربي الجديد

االنقسام  إنــهــاء  نهائي على  االتــفــاق بشكل  تــم 
ضمن خطوات  الليبية،  املالية  املــؤســســات  بــني 
اقــتــصــاديــا، بهدف  مــتــســارعــة لتمهيد األجــــواء 
إنــجــاح خــطــط الــحــكــومــة املــوحــدة الــجــديــدة. وأعــلــن نائب 
رئــيــس املــجــلــس الــرئــاســي لــحــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي في 
ليبيا، أحمد معيتيق، ليل األحد، عن إسدال الستار بشكل 
رسمي على حقبة االنقسام املالي بني وزارتــي املالية في 
شرق وغــرب البالد، مشيرا إلى أن ذلك ُيعد اللبنة األولى 

في طريق توحيد مؤسسات الدولة.
وقــال معيتيق، في تدوينة على حسابه في فيسبوك، مساء 
األحــــــد: »أســــــدل الـــيـــوم وبــشــكــل رســـمـــي الـــســـتـــار عــلــى حقبة 

ا«.
ً
االنقسام املالي بني وزارتي املالية غرًبا وشرق

الوطني قامت  الوفاق  املالية في حكومة  أن »وزارة  وأضــاف 
بإحالة رواتب كافة موظفي الدولة الليبية بمختلف القطاعات 
والــوحــدات اإلداريـــة إلــى مصرف ليبيا املــركــزي«، مشيرًا إلى 

عد »اللبنة األولــى في طريق توحيد مؤسسات 
ُ
أن الخطوة ت

الدولة«. وكانت وزارة املالية في حكومة الوفاق قد أعلنت، في 
20 فبراير/شباط املاضي، عن اعتماد اللجنة الفنية املشتركة، 
املؤلفة من مسؤولني ماليني من الحكومة الشرعية والحكومة 
املوازية، شرقي البالد، للميزانية العامة املوحدة، بعد زيارة 
أجراها معيتيق بصحبة وزير املالية في حكومة الوفاق فرج 
»اعتماد نتائج  بومطاري إلى مدينة البيضاء، شرقي البالد، لـ

أعمال اللجنة الفنية املوحدة ووضع آليات تنفيذها«.
كــمــا أوضــــح بــيــان املــالــيــة أن لــقــاء معيتيق بــرئــيــس مجلس 
التوافقات  »استكمال  لـ النواب في طبرق، عقيلة صالح، جاء 
ا بشأن إعداد تصور مليزانية عامة موحدة«. 

ً
التي أقرت سابق

وحـــول بــنــودهــا، أوضـــح الــبــيــان أن املــيــزانــيــة »تــهــدف بشكل 
أســـاســـي إلـــى مــعــالــجــة عـــدد مـــن املــخــتــنــقــات الــقــائــمــة حــالــًيــا، 
لرواتب موظفي  الجديدة  اإلفــراجــات  استكمال  في  واملتمثلة 
الــــدولــــة، والــتــســويــات املـــالـــيـــة، واحــتــيــاجــات قــطــاع الــصــحــة، 
ومــجــابــهــة وبــــاء كـــورونـــا، ودعــــم قــطــاعــي الــنــفــط والــكــهــربــاء، 
وغــيــرهــا مــن الــنــفــقــات ذات الــعــالقــة بــالــخــدمــات األســاســيــة«. 

وفي الثامن من فبراير/شباط املاضي، أعلنت البعثة األممية 
الليبية على »ميزانية موحدة  اتفاق األطــراف  إلــى ليبيا عن 
املشّكلة  التنفيذية املوحدة،  لشهرين، إلتاحة املجال للسلطة 
ــا، التــخــاذ قـــرار بــشــأن املــيــزانــيــة الــكــامــلــة لــعــام 2021«، 

ً
حــديــث

مشيرة إلى أن الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على توحيد 
املؤسسات االقتصادية في البالد. وتواجه الحكومة الجديدة 
الــعــديــد مـــن الــعــقــبــات االقــتــصــاديــة واملــعــيــشــيــة، إذ تــزايــدت 
املخاوف في ليبيا مع استمرار تأخر صرف الرواتب بالتزامن 
مع استمرار األزمــات املعيشية، ومنها تدافع املواطنني على 
محطات الوقود من أجل التزود بالبنزين، ونقص اللقاحات 
واملعدات الطبية في مراكز العزل لجانحة كورونا، باإلضافة 
النفط  عــلــى  الــحــكــومــة  أخــــرى. وتعتمد  أزمــــات معيشية  إلـــى 
كمصدر أساسي للدخل، إذ يبلغ إنتاج ليبيا من النفط قرابة 
البالد،  إيـــرادات  1.250 مليون برميل، ويشكل نحو 95% من 
إنعاش  في  اآلمــال  املصالحة  بيانات رسمية. وأحيت  حسب 
اقتصاد البالد الذي كان من أكثر اقتصادات املنطقة ازدهاًرا، 

وال سيما بفضل انتعاش إنتاج الذهب األسود.

اقتصاد
مصطفى عبدالسالم

خطت ليبيا خطوات مهمة نحو 
إنهاء حالة االنقسام املالي الشديد 

في البالد، وتحقيق االستقرار 
االقتصادي والنقدي، وتوحيد 
مؤسسات الدولة خاصة البنك 

املركزي ووزارة املالية وهما 
الجهتان املسؤولتان عن تدبير 

الرواتب واألجور، وإدارة إيرادات 
الدولة ودينها العام وفوائضها 

واحتياطياتها من النقد األجنبي، 
وتلقي حصيلة اإليرادات النفطية 
املصدر الرئيسي للخزانة العامة، 
ووضع نظام مالي شفاف يضم 

إعادة توزيع الثروة بشكل عاجل 
على الجميع.

وتحت شعار بلد واحد، حكومة 
واحدة، جيش واحد، ميزانية 

واحدة، أعلن نائب رئيس املجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 

أحمد معيتيق، ليل األحد، عن 
إسدال الستار بشكل رسمي 
عن حقبة ذلك االنقسام املالي 

الحاد بني وزارتي املالية في شرق 
وغرب البالد.

واكبت الخطوة املهمة إحالة وزارة 
املالية بحكومة الوفاق رواتب كل 
موظفي الدولة إلى مصرف ليبيا 
املركزي بطرابلس ليتولى البنك 
إدارة هذا امللف املهم والحساس 

لكل الليبيني بعد فترة تخبط 
دامت سنوات بسبب انقسام 
البنك إلى بنكني. تمهد خطوة 

توحيد البنكني املركزين لتحقيق 
استقرار نقدي، وتولي جهة 

واحدة طباعة البنكنوت، وإدارة 
االحتياطي، والتفرغ السترداد 

األموال املنهوبة، كما تمهد 
الخطوة لطًي أزمات عدة عاني 
منها رجل الشارع، منها أزمة 
تأخر صرف الرواتب ومنها 

رواتب حرس املنشآت النفطية، 
والنزاع العميق بني مؤسسة النفط 

والبنك املركزي.
سبق هذه الخطوات اعالن وزارة 

املالية بحكومة الوفاق عن اعتماد 
امليزانية املوحدة، وهو ما يغلق 
الباب أمام إهدار أموال الدولة، 
وتأخر صرف رواتب الجهاز 

اإلداري، وتدبير التمويل لواردات 
األغذية واألدوية والسلع الرئيسية.
ليبيا باتت على موعد مع مرحلة 
جديدة، حكومة تعمل على زيادة 

اإلنتاج النفطي ملعدالت ما قبل 
الثورة الليبية وهو 1.7 مليون 

برميل يوميا، وهو ما يوفر 
سيولة تلبي احتياجات املواطن. 

وبنك مركزي واحد يقوم بمهامه 
في إدارة امللف االقتصادي واملالي 

للبالد، والبحث عن أموال ليبيا 
املنهوبة من قبل نظام القذافي 

وبنوك دولية استغلت حالة الفراغ 
السياسي واألمني ووضعت يدها 
على مليارات الدوالرات من أموال 
الشعب، وإعادة توزيع الثروة على 
املناطق املختلفة دون أن تستأثر 
املناطق النفطية بالنصيب األكبر 

من هذه الثروات، وإدارة أموال 
الدولة بشكل كف بحيث يتم 
توجيهها لتمويل مشروعات 
البالد التننموية وإعادة بناء 

البنية التحتية املتردية، وتحسني 
مستوى الخدمات بدال من 

توزيعها على القوات األجنبية 
واملرتزقة وشراء السالح والوالءات 

الخارجية.

ليبيا الباحثة 
عن االستقرار

Tuesday 9 March 2021
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اقتصاد

الكويت ـ أحمد الزعبي

املشفرة  الرقمية  العمالت  تعد  لم 
حلما للفقراء فقط من أجل الثراء 
السريع، بل أصبحت أيضا حلما 
لـــأثـــريـــاء لـــكـــي يـــــــــزدادوا ثـــــــراء، إذ واصـــلـــت 
ــمـــالت، وعـــلـــى رأســهــا  ــعـ الـــعـــديـــد مـــن هــــذه الـ
بيتكوين، التوسع في االنتشار بشكل سريع 
خــالل اآلونـــة األخــيــرة، ووصـــل قــطــارهــا إلى 
دول مجلس التعاون الخليجي الست الغنية 
بــالــنــفــط. ورغـــم مــخــاطــرهــا، بــاتــت بيتكوين 
تجذب  الــتــي  التقليدية  غير  األدوات  إحـــدى 
رؤوس أموال الخليجيني، وتنافس قطاعات 
أخرى تعد مالذًا آمنا في وقت األزمــات مثل 
ــارات. وحــســب مــراقــبــني، كــان  ــقـ ــعـ الـــذهـــب والـ
الشباب أكثر الفئات العمرية إقبااًل على شراء 
الــخــلــيــج. وأثــــار االرتــفــاع  بيتكوين فــي دول 
غــيــر املــســبــوق فـــي قــيــمــة الــعــمــالت الــرقــمــيــة 
تــســاؤالت بشأن مستقبل  تداولها  وأحــجــام 
املتعاملني في دول الخليج، وموقف البنوك 
املركزية من االستثمار في العمالت املشفرة 
الـ 50  مثل »بيتكوين« التي تجاوزت حاجز 
ألف دوالر على مدار األسابيع املاضية. وبلغ 
متوسط سعر بيتكوين، أمس االثنني، 50.25 
عملة مشفرة  أول  ظــهــور  ومــنــذ  دوالر.  ألـــف 
ــام 2009، بــــرزت الــعــديــد مـــن الــعــمــالت  فـــي عـ
الرقمية املشفرة التي تجاوز عددها 5 آالف 
عــمــلــة، مــثــل »بــيــتــكــويــن« وإيـــثـــريـــوم واليـــت 
املــركــزيــة الخليجية  الــبــنــوك  كــويــن، غــيــر أن 
أبدت مخاوف من التداول في هذه العمالت 
في بداية األمر، لكن سرعان ما انتشرت في 
دول العالم، ومن بينها دول مجلس التعاون 
الست )السعودية واإلمارات وقطر وسلطنة 
سمحت  وفيما  والبحرين(.  والكويت  ُعمان 
كل من السعودية وقطر واإلمارات والبحرين 
ــداول الــعــمــالت الــرقــمــيــة، تــرفــض كـــل من  ــتـ بـ

الرباط ـ مصطفى قماس

فاقمت الجائحة وضعية النساء املغربيات 
فـــي ســـوق الــعــمــل، حــيــث تــعــرضــن للبطالة 
وخفض ساعات العمل، ما يدفع مؤسسات 
إلــــى الــــدعــــوة لــتــقــلــيــص الـــفـــجـــوة فـــي ســوق 
العمل بني الجنسني بما يساعد على زيادة 
الــنــاتــج اإلجـــمـــالـــي املــحــلــي. وارتـــفـــع مــعــدل 
البطالة بني النساء في العام املاضي، الذي 
شهد انكماش االقتصاد بنسبة 7 في املائة، 
إلى 16.2 في املائة، مقابل 13.5 في املائة في 
املندوبية  بيانات  قبله، حسب  الــذي  الــعــام 

القاهرة ـ العربي الجديد

أراضيهم،  بهجر  مصريون  مــزارعــون  هــدد 
حــال مــوافــقــة الــبــرملــان على قــانــون »املـــوارد 
والــذي  تتم مناقشته حاليا،  الـــذي  املــائــيــة« 
ــنــــوده تـــســـديـــد املــــــزارع  ــن بــــني بــ يـــحـــتـــوي مــ
مبالغ مالية سنويا تصل إلى 5 آالف جنيه 
)الدوالر = 15.65 جنيها( لكل »مسقى ري« 
القانون  أن  وأكـــدوا  املــيــاه(.  )ماكينة سحب 
حــال املــوافــقــة عليه يــهــدد مــســاحــات كبيرة 
من األراضي الزراعية في ظل ارتفاع أسعار 
ــزراعــــي مـــن تــقــاوي  مــســتــلــزمــات اإلنـــتـــاج الــ
ــادة أجــــور الــعــمــالــة،  ــ ــود، وزيــ ــ ــمـــدة ووقــ وأسـ
الزراعية  املنتجات  أســعــار  قلة  على   

ً
فــضــال

ــــوزارة الــري  فــي األســـــواق. كــشــف مــســؤول بـ
عن  الكشف  عــدم  طلب  الجديد«،  »العربي  لـ
هويته، أن هناك تعاونا بني وزارته ووزارة 
ــذا املــلــف، مــؤكــدًا أن الــزراعــة  ــة فــي هـ ــزراعـ الـ
طلبت من الجمعيات الزراعية التابعة لها، 
املوجودة في القرى واألرياف باملحافظات، 
حصر جميع ماكينات الري من أجل تحديد 
قيمة املبالغ املالية على كل مــزارع، بمعنى 
أن املـــســـقـــي املـــشـــتـــرك بــــني املـــــزارعـــــني لـــري 
الــذي  فـــدان، يختلف فــي السعر عــن املسقي 
يقوم بري فدانني أو أقل أو أكثر، من خالل 
الحيازات )العقود( الزراعية املوجودة لدى 

الحكومة  أن  املسؤول،  الجمعيات. وأضــاف 
ممثلة في وزارتي الري والزراعة طلبت من 
العائد  ملــعــرفــة  مسبقا  الــحــصــر  الجمعيات 
السنوي مبكرًا قبل تطبيق القانون. وتحت 
الـــضـــغـــوط اتــجــهــت الــحــكــومــة إلــــى تــعــديــل 
ــال املـــتـــحـــدث بــاســم  ــ قــيــمــة الـــضـــريـــبـــة، إذ قـ
ــري، محمد غــانــم،  ــوارد املــائــيــة والــ وزارة املــ
املاضي،  األســبــوع  إعالمية  فــي تصريحات 
ــوارد املــائــيــة يتضمن  إن مــشــروع قــانــون املــ
فــرض رســـوم على قلة مــن املــزارعــني الذين 
يرفعون املياه من الترع العامة بحد أقصى 
 :

ً
قــائــال وأكــمــل حديثه  1000 جنيه ســنــويــا. 

املــــزارع 300 جنيه فقط سنويا،  يــدفــع  »قــد 
وقد ال يسدد أي رسوم وفقا لقدرة املاكينة 
وكمية املياه«. وأكد أن وزارة الري ستفرض 
عــقــوبــات رادعــــة عــلــى حـــاالت االعـــتـــداء على 
الــتــرع، الفــتــا إلــى أنــه تــم االنــتــهــاء مــن 1100 

كيلومتر من تبطني الترع.
»العربي  قــال املـــزارع عبد الـــرؤوف شندي لـ
الجديد« إن األزمــات باتت تطارد املزارعني 
ــاع أســـعـــار  ــ ــفـ ــ  ونـــــهـــــارًا، بــــدايــــة مــــن ارتـ

ً
لــــيــــال

والنقل  الوقود  املبيدات واألسمدة وأسعار 
ــرار فـــرض رســـوم  والــعــمــالــة، مــوضــحــا أن قــ
على مياه الري كارثة أخرى على املزارع، في 
ظل بيع املحاصيل بأبخس األثمان للتجار. 
ــزارع صــــالح حـــســـن، مبينا  ــ ــ ــفـــق مــعــه املـ واتـ

أن فـــرض مبلغ مــالــي عــلــى كــل مسقى يعد 
ــزارع. وأضــاف أن تنفيذ هذه  املـ كارثة على 
الخطط سيزيد األعباء على كاهل املزارعني، 
مـــمـــا يــــــؤدي إلـــــي ارتــــفــــاعــــات مـــتـــوقـــعـــة فــي 
فــي املستقبل،  الــزراعــيــة  أســعــار الحاصالت 
تكاليف  يغطي  أن  ــــزارع  املـ يستطيع  حــتــى 
الــزراعــة. كما سيحجم املــزارعــون عن زراعــة 
الحبوب،  مثل  االقتصادية  غير  املحاصيل 
الفواكه والخضراوات،  إلى زراعة  والتحول 
األخــرى،  املحاصيل  أكثر من  لكون عائدها 

لتعويض خسائرهم، حسب حسن. 
وهـــدد مـــزارعـــون بهجر أراضــيــهــم فــي حــال 
تواجههم،  التي  العديدة  املشاكل  حــل  عــدم 
»الــعــربــي  إذ قــــال املـــــــزارع شـــوقـــي الــســيــد لـــ
ــه فــــي طـــريـــقـــه لــهــجــر األرض،  ــ الـــجـــديـــد« إنـ
ــوط الــــتــــي أصــــبــــحــــت شــبــه  ــغــ ــبـــب الــــضــ بـــسـ
يـــومـــيـــة عـــلـــى املـــــــــزارع بـــكـــافـــة املـــحـــافـــظـــات، 
مطالبا بالتخفيف عن كاهل املزارع، فهو ال 
يستطيع تحمل أي أعباء جديدة، الفتا إلى 
أن طن األسمدة ارتفع سعره أكثر من %300 
خــالل 6 ســنــوات ليسجل سعر الــطــن 5400 
جنيه حاليا بداًل من 1500 جنيه عام 2014، 
وهو ما يمثل عبأ ومشاكل كثيرة ومتعددة 
ــزارع. وتــســاءل الــســيــد: هــل مناقشة  على املــ
تسعير مياه الري للمزارعني يأتي بالتزامن 
مـــع أزمــــة ســـد الــنــهــضــة واملـــشـــاكـــل الــكــثــيــرة 

املتوقعة على املصريني حال تشغيل السد؟ 
منوها أن تسعير مياه الري لن يساهم في 
العملية  يــعــوق  ولكنه  االســتــهــالك،  ترشيد 
الزراعية ويهددها. ومن جانبه، فسر املزارع 
ــوارد املائية  عــبــد الــســتــار مــحــمــد، قــانــون املــ
بــأنــه »جــبــايــة« جــديــدة مــن الــحــكــومــة على 
ــوال تــبــطــني الــتــرع  ــ املــــزارعــــني، لــتــحــصــيــل أمـ
الــــذي تــقــوم بـــه الــحــكــومــة بــعــدد مـــن الــقــرى 
حــالــيــا، لــتــكــون نــفــقــات تــبــطــني الـــتـــرع على 

حساب املزارع. 
ــفـــــالحـــــني، حــــســــني عــبــد  ــ ــقـــيـــب الـ ــد نـ ــقــ ــتــ وانــ
ــتـــي يــنــاقــشــهــا  الـــرحـــمـــن، تـــلـــك الـــقـــوانـــني الـ
الـــبـــرملـــان بـــنـــاء عــلــى رغـــبـــة مـــن الــحــكــومــة، 
مــشــيــرًا إلــــى أن تــلــك الـــقـــوانـــني تــهــم نسبة 
كــبــيــرة مـــن الــشــعــب املـــصـــري، وكــــان يجب 
أن تــخــضــع لـــحـــوار مــجــتــمــعــي، وأن تــكــون 
النقابة ضمن هذا الحوار لكونهم أصحاب 
الشأن. وشدد على أن املشاكل التي يعاني 
مــنــهــا املـــــزارع أصــبــحــت كــثــيــرة ومــتــعــددة، 
مـــا أدت إلـــى تـــراكـــم الـــديـــون، الفــتــا إلـــى أن 
يتجاوز  املزارعني وأسرهم في مصر  عدد 
55 مــلــيــون شــخــص، وبــالــتــالــي هــم نصف 
الــشــعــب، ولـــهـــم دور اقـــتـــصـــادي كــبــيــر في 
تنمية املوارد الغذائية للشعب، محذرًا من 
أن فرض تلك الرسوم سيؤدى إلى حالة من 

الغليان بني الفالحني.

املشفرة  بالعمالت  الــتــداول  وُعــمــان  الكويت 
إعـــالم أجنبية،  حــتــى اآلن. وحــســب وســائــل 
الرائد  آسيا  تنافس  دول خليجية  أصبحت 
الـــعـــاملـــي لــلــعــمــالت الـــرقـــمـــيـــة. وبــلــغــت قيمة 
شراء عملة بيتكوين في دول الخليج خالل 
حسب  دوالر،  مــلــيــار   13.5 نــحــو   2020 ــام  عـ
تقرير ملركز األبحاث االقتصادية )مستقل(. 
ويــأتــي ذلــك وســط توقعات خــبــراء وتقارير 
العمالت  ينمو ســوق  بــأن  مالية،  مؤسسات 
مليارات  إلى 310  ليصل  العالم  في  الرقمية 

دوالر بحلول عام 2022.

السعودية: إقبال من الشباب
رت 

َّ
كــانــت الــســعــوديــة مــن بــني الـــدول الــتــي حــذ

نبهت  املــشــفــرة، حيث  بالعمالت  التعامل  مــن 
ــعـــودي )الــبــنــك  مــؤســســة الــنــقــد الـــعـــربـــي الـــسـ
املـــــركـــــزي( إلـــــى خــــطــــورة الـــتـــعـــامـــل بــالــعــمــلــة 
ــارج  اإللـــكـــتـــرونـــيـــة االفــــتــــراضــــيــــة؛ لــكــونــهــا خــ
املــظــلــة الـــرقـــابـــيـــة داخـــــل املــمــلــكــة. ولـــكـــن بعد 
ذلـــك عــقــدت شــركــة املـــدفـــوعـــات الــرقــمــيــة الــتــي 
 Ripple لها  املتحدة مقرًا  الــواليــات  مــن  تتخذ 
شــراكــة مــع الــبــنــك املــركــزي الــســعــودي إلتــاحــة 
ــــالت املـــالـــيـــة  ــامـ ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ــــي امل ــمــــالت الـــرقـــمـــيـــة فـ ــعــ الــ

الــداخــلــيــة والـــدولـــيـــة. مــن جــانــبــه، قـــال املحلل 
املــالــي الــســعــودي، علي الــزهــرانــي، لـــ »العربي 
الــجــديــد« إن هناك مــخــاوف مــن التركيز على 
»بيتكوين«،  مثل  الرقمية  الــعــمــالت  تــــداوالت 
مشيرا إلى أنه حتى اآلن ال يوجد اتفاق حول 
تسعيرها، أو نسب املخاطرة حولها.  وأضاف 
بيتكوين  فــي عملة  االســتــثــمــار  أن  الــزهــرانــي 
الــرغــم مــن إعــالن  يحمل مخاطر كــبــيــرة، على 
لــلــســيــارات الكهربائية  مــؤســس شــركــة تــســال 
إيــلــون مــاســك ضــخ اســتــثــمــارات بها تتجاوز 
1.5 مليار دوالر، مشيرا في الوقت نفسه إلى 
كان  الرقمية  العمالت  األكــبــر على  اإلقــبــال  أن 
مـــن فــئــة الـــشـــبـــاب. وفــــي وقــــت ســـابـــق، أعــلــنــت 
الــســعــوديــة واإلمــــــارات اســتــعــدادهــمــا إلطــالق 
املــالــي وتسهيل  الــتــبــادل  بــهــدف  رقمية  عملة 
العمليات املالية بني البلدين، وتطوير أنظمة 

الدفع عبر الحدود وخفض التكاليف.

اإلمارات: مبيعات قوية
ــن أولــــــــى دول مــجــلــس  ــ كــــانــــت اإلمــــــــــــارات مـ
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي الــتــي ســمــحــت بــتــداول 
ــن بــيــنــهــا بــيــتــكــويــن،  الـــعـــمـــالت الــرقــمــيــة ومــ
كـــمـــا اقـــتـــرحـــت الـــرقـــابـــة املـــالـــيـــة اإلمـــاراتـــيـــة 
العمالت  بــمــســاواة  يعترف  تنظيميا  إطـــارًا 
الرقمية لــــأوراق املــالــيــة املــعــتــادة مــن حيث 
األســـس االقــتــصــاديــة. وفــي هــذا اإلطـــار، قال 

السامية للتخطيط. وعانت النساء في ظل 
األزمة الصحية من انخفاض حجم ساعات 
العمل في األسبوع بنسبة 24.4 املائة، حيث 
انتقلت من 86 مليون ساعة إلى 65 مليون 
ساعة، بينما وصل االنخفاض بني الرجال 
إلى 19.4 في املائة، من 408 ماليني إلى 329 

مليون ساعة. 
واستقرت نسبة النساء األجيرات اللواتي ال 
يتوفرن على عقود عمل في املغرب في العام 
املــاضــي فــي حـــدود 43.2 فــي املــائــة، مقابل 
58.2 في املائة بني الــرجــال، كما يتجلى أن 
35 في املائة من النساء يمارسن أعماال غير 
مؤدى عنها )غير مؤمن عليها(، وهي نسبة 
تنخفض إلى 8.9 في املائة بني الرجال، وفق 

بيانات رسمية. 
ــيــــادي فــــي اتــــحــــاد الــجــامــعــة  ــقــ ويــــالحــــظ الــ
الوطنية للفالحة محمد الهاكش أن النساء 
ــن الـــــرجـــــال فــي  ــ ــر مـ ــثــ ــانــــني أكــ الــــعــــامــــالت عــ
الظرفية الحالية، املتسمة باألزمة الصحية 
والــجــفــاف، مــؤكــدا أن أكــثــر الــنــســاء تــضــررًا 
 فــي األريــــاف، وهــن الــلــواتــي اعــتــدن على 

ّ
كــن

العمل في مراكز تلفيف  إعالة أسرهن عبر 
)تعبئة( الخضر والفواكه. 

ــــروف الــعــمــل الــتــي  ويــعــتــبــر الــهــاكــش أن ظـ
من  العديد  حــرمــت  التباعد  تقتضي  كــانــت 
تــوفــرت لهن  أن مــن  العمل، كما  النساء مــن 

املــديــر الــعــام ملــؤســســة »املـــســـار« لــلــدراســات 
االقـــتـــصـــاديـــة والـــنـــشـــر اإلمــــاراتــــيــــة، نجيب 
الشامسي، لـ »العربي الجديد«، إن اإلمارات 
بــرزت كإحدى الــدول القوية لشراء العمالت 
من   %25 من  أكثر  على  لتستحوذ  الرقمية، 
إجـــمـــالـــي الـــتـــمـــويـــالت الــخــلــيــجــيــة الـــتـــي تم 
جمعها خالل عام 2019. وأضاف الشامسي 
أهمية متنامية  اكتسبت  العمالت  »هــذه  أن 
عـــلـــى مــــــدى الــــســــنــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة املـــاضـــيـــة، 
وتواصل يوما بعد يــوم اإلسهام في إعــادة 
ــالـــي الـــعـــاملـــي. وأكـــد  ــم مــعــالــم الــنــظــام املـ رســ
الـــشـــامـــســـي، أن هـــنـــاك أزمـــــة تـــواجـــه تــــداول 
بيتكوين،  مقدمتها  وفي  الرقمية،  العمالت 
حــيــث ال يــمــكــن لــلــبــنــوك املــحــلــيــة اســتــقــبــال 
التحويالت الناتجة عن بيعها، فهي عمالت 
ليست مراقبة من قبل املصارف املركزية وال 

الجهات الرقابية حول العالم.

الكويت: غياب التشريعات
ــــورات املــــتــــســــارعــــة لــلــعــمــالت  ــــطـ ــتـ ــ ــــل الـ ــــي ظـ فـ
ولوائح  التشريعات  أن  إال  املشفرة،  الرقمية 
املالية  الــتــحــويــالت  الــكــويــتــيــة تمنع  الــبــنــوك 
املالية، خاصة  والــوســاطــة  الــتــداول  لشركات 
ــي بـــيـــتـــكـــويـــن حــتــى  ــ الـــتـــعـــامـــل والـــــــتـــــــداول فـ
يـــصـــدر تــشــريــع خــــاص يــتــعــلــق بـــذلـــك. وقـــال 
بــنــك الــكــويــت املـــركـــزي نــهــايــة عـــام 2019 إنــه 
يــجــرى التجهيز مــن قــبــل فــريــق عــمــل مكون 
مــن املــخــتــصــني فــي الــبــنــك املـــركـــزي والــبــنــوك 
التحتية  البنية  وتجهيز  لتصميم  املحلية 
في  بما  املصرفي،  للقطاع  التقنية  واألنظمة 
ذلك وسائل الدفع اإللكترونية، ومن ضمنها 
ما يعرف بالعملة الرقمية، والتي تختلف عن 
بيتكوين وغيرها  مثل  االفتراضية  العمالت 
مــن الــعــمــالت. وأوضــــح أن هــنــاك الــعــديــد من 
الــبــنــوك املــركــزيــة فـــي الــعــالــم تــســعــى لتبني 
العمالت الرقمية، مشيرا إلى تصريح رئيسة 
ــي الــتــي أكــــدت وجـــود  ــ الــبــنــك املـــركـــزي األوربــ
خطط لالتحاد األوربي لطرح اليورو الرقمي 

خالل الفترة املقبلة.

قطر: عملة مدعومة بالذهب
مع تزايد االهتمام العاملي بالعمالت الرقمية، 
تسعى السلطات القطرية إلى مواكبة التطور 

حيث  التكنولوجية،  املالية  والــثــورة  الهائل 
انطلقت في قطر وألول مرة في العالم منصة 
الرقمية  العملة  لتبادل  إسالمية  إلكترونية 
ــار«  ــ ــنـ ــ ـــعـــرف بــــ »آي-ديـ

ُ
املـــدعـــومـــة بـــالـــذهـــب، ت

»آي-ديـــنـــار« على  قــطــر. وتعتمد منصة  مــن 
ــزًا إلــكــتــرونــيــا قــائــمــا عــلــى أســـاس  كــونــهــا رمــ
قيمتها  ــدعــم 

ُ
ت فيما  الــرقــمــيــة،  العملة  تــبــادل 

األولية البالغة دينارًا بغرام من الذهب، فهي 
مقابل  لها  لكن  فحسب،  رقمية  عملة  ليست 
عيني حقيقي من الذهب. بدوره، أكد الباحث 
أهم  أن  الفرحان،  خالد  القطري،  االقتصادي 
ما يميز عملة »آي- دينار« ويمنح من يتعامل 
 عينيا من 

ً
بها الثقة واألمن هو أن لها مقابال

الذهب وليست مجرد رمز إلكتروني، مشيرا 
في الوقت نفسه إلى أن الشباب القطري يقبل 
بـــصـــورة كــبــيــرة عــلــى الــــتــــداول فـــي الــعــمــالت 
الـــرقـــمـــيـــة. وأضــــــاف الـــفـــرحـــان خــــالل اتــصــال 
»أكثر  أن  الجديد«  »العربي  عبر سكايب مع 
الــعــمــالت اإللكترونية  الــنــاس مــن  مــا يخيف 
هـــو خــشــيــتــهــم مـــن انــهــيــار أســعــارهــا بشكل 
مــفــاجــئ، أو أن تــكــون هـــذه الــعــمــالت مــجــرد 
أي  فــي  تختفي  أن  يمكن  إلكترونية  برمجة 
وقت«. ولفت إلى أن العمالت الرقمية املشفرة 
اســتــقــطــبــت، مــئــات املــلــيــارات مــن الـــــدوالرات، 
كــبــيــرة، ونجحت  استثمارية  وكــانــت وجــهــة 

األمــــوال، وســـوف تستمر  فــي استقطاب تلك 
خالل السنوات القادمة.

سلطنة عمان: تحذير من التداول
تتخذ السلطات العمانية نهجا متشددا ضد 
املركزي  البنك  حــذر  حيث  املشفرة،  العمالت 
يكفل  أنــه ال  وأكــد  مــن استخدامها،  الُعماني 
املركزي  البنك  العمالت. ولم يمنح  مثل هذه 
ألي  تـــرخـــيـــص  أو  ــيـــة  أي صـــالحـ الـــُعـــمـــانـــي 
الرقمية  الــعــمــالت  لــتــداول  هيئة  أو  مؤسسة 

املشفرة أو ما شابهها.

البحرين: منح ترخيص
املنطقة تصدر  فــي  أول دولـــة  الــبــحــريــن  تــعــد 
الــرقــمــيــة، ويمكن  الــعــمــالت  لــتــداول  ترخيصا 
ألي مـــتـــداول فــتــح حــســاب عـــن طــريــق الــبــنــك 
وتداول العمالت الرقمية. كما أصدر مصرف 
املشفرة  الــعــمــالت  بــورصــة  املــركــزي  البحرين 
تسمى »كــويــن مــيــنــا«، مــع »تــرخــيــص شركة 
الـــفـــئـــة 2«، مــا   - ــرة  ــفـ ــشـ املـ ــات األصـــــــول  ــدمــ خــ
الــبــالد.  لــبــدء عملياتها داخـــل  الــطــريــق  يمهد 
ومقرها  الرقمية  األصـــول  بــورصــة  وحصلت 
جميع  تلبية  بعد  الترخيص،  على  البحرين 
التي  والفنية واألمنية  التشغيلية  املتطلبات 

حددها مصرف البحرين املركزي.

فرصة العمل في ظل الحجر الصحي وبعد 
رفعه، عانني من ظروف عمل قاسية، اتسمت 

بالكثير من الخوف وعدم اليقني.
ويـــشـــدد عــلــى أن الـــظـــروف الــحــالــيــة عمقت 
التي تعاني منها نساء  الهشاشة  وضعية 
عـــامـــالت، خـــاصـــة أن مــنــهــن مـــن ال يحظني 
بــــالــــتــــصــــريــــح لـــــــدى الـــــصـــــنـــــدوق الـــوطـــنـــي 
للضمان االجتماعي، ومنهن من يعملن في 

القطاع غير املهيكل.
وذهــبــت دراســــة نــشــرتــهــا وزارة االقــتــصــاد 
لــلــمــرأة،  الــعــاملــي  الــيــوم  واملــالــيــة، بمناسبة 
مــســتــنــدة إلـــى بــيــانــات املــنــدوبــيــة السامية 
لــلــتــخــطــيــط، إلـــــى أن مــــعــــدل الــتــشــغــيــل لــم 
يــتــجــاوز فـــي الـــعـــام قــبــل املـــاضـــي 18.6 في 
املائة بني النساء، بينما بلغت النسبة بني 

الرجال 65.5 في املائة.
ويذهب مدير الدراسات والتوقعات بوزارة 
االقــتــصــاد واملــالــيــة منصف الـــدرقـــاوي، في 
ندوة نظمت أخيرًا، حول تلك الدراسة، إلى 
أن مساهمة املرأة في القوة العاملة تراجعت 
مــن 30.4 فــي املــائــة فــي 1999 إلــى 19.9 في 

املائة في العام املاضي.
وتـــشـــّدد الـــدراســـة عــلــى أن الــتــقــلــيــص الــتــام 
لــلــفــوارق بـــني الـــرجـــال والــنــســاء سيفضي، 
بحذف العوائق املرتبطة بالنشاط والولوج 
ــــى ارتــــفــــاع الـــنـــاتـــج اإلجـــمـــالـــي  لــلــتــعــلــيــم، إلـ

املحلي بالنسبة للفرد الواحد بنسبة 39.5 
في املائة.

ومــــن جـــانـــبـــه، ذهــــب املــجــلــس االقـــتـــصـــادي 
واالجـــتـــمـــاعـــي والـــبـــيـــئـــي، بــمــنــاســبــة الــيــوم 
العاملي للمرأة، إلى أن ضعف معدل النشاط 
إلـــى أن مشاركتهن في  الــنــســاء يــؤشــر  بــني 
سوق العمل دون القدرات التي تتوفر عليها 

النساء املغربيات. ويوصي من أجل تسهيل 
قبل  بتوفير حضانات من  النساء،  تشغيل 
في  املرونة  واعتماد  الشركات،  وفي  الدولة 
مواقيت دراسة األبناء، داعيا الشركات إلى 
الــتــوجــه أكــثــر نــحــو تبني نــظــام الــعــمــل عن 
النظر  وإعـــادة  دوام  بنصف  العمل  أو  بعد 

في نظام ساعات العمل.

ثروات خليجية في »بيتكوين«: رواج رغم المـخاطر

تسعيرة مياه الري تثير غضب المزارعيننساء المغرب... بطالة فاقمتها الجائحة

ترفض الكويت وُعمان التداول بالعمالت المشفرة حتى اآلن )ياسر الزيات/فرانس برس(

شهدت دول الخليج 
رواجًا كبيرًا للعملة 

الرقمية المشفرة 
)بيتكوين(، خالل اآلونة 

األخيرة، وحسب مراقبين، 
كان الشباب أكثر الفئات 

العمرية إقباًال على الشراء

وصل معدل البطالة بين 
نساء المغرب في العام 

الماضي، الذي شهد 
انكماش االقتصاد بنسبة 7 

في المائة، إلى 16.2 في 
المائة، مقابل 13.5 في 

المائة عام 2019، حسب 
بيانات رسمية

معدل 
البطالة 
ارتفع إلى 
 %16.25
عام 2020 
)فاضل 
سينا/فرانس 
برس(

23.8 مليون دوالر دفعة 
قرض لموريتانيا

وافق صندوق النقد الدولي على 
صرف منحة ملوريتانيا بمقدار 

23.8 مليون دوالر، إلسناد جهود 
السلطات في مواجهة جائحة 

كورونا، وفق ما أوردت الوكالة 
املوريتانية لألنباء الرسمية. وقالت 
الوكالة أمس، إن املجلس التنفيذي 

لصندوق النقد، أكمل الخميس، 
املراجعة السادسة واألخيرة 
للترتيب مع )موريتانيا( في 

إطار التسهيل الذي يغطي الفترة 
2017–2021، ما يسمح بصرف 

16.56 مليون وحدة حقوق سحب 
خاصة )حوالي 23.8 مليون 

دوالر(.
وقالت الوكالة إن الدفعة الجديدة 

من صندوق النقد »تهدف 
ملساعدة السلطات على تلبية 

االحتياجات االجتماعية والبنية 
التحتية، والحفاظ على استقرار 
االقتصاد الكلي وزيادة املرونة 

مع الصدمات«. وأوضحت الوكالة 
أن موافقة صرف املنحة »جاءت 

ضمن املراجعة السادسة للقرض 
امليّسر، البالغ 167 مليون دوالر، 

والذي يغطي الفترة ما بني 2017 
و2021«.

وكان صندوق النقد وافق في 
6 ديسمبر/كانون األول 2017 

تسهيل ائتماني ملوريتانيا، 
بإجمالي 115.92 مليون وحدة 

حقوق سحب خاصة )حوالي 167 
مليون دوالر(. 

تراجع تحويالت األردنيين 
في الخارج

أظهرت بيانات رسمية، صدرت 
أمس اإلثنني، انخفاض تحويالت 

األردنيني العاملني في الخارج 9.1 
باملائة، على أساس سنوي بنهاية 
2020، مقارنة بالعام الذي سبقه. 

وبحسب بيانات البنك املركزي 
األردني، بلغ إجمالي التحويالت 

2.3 مليار دينار )3.2 مليارات 
دوالر( خالل 2020، من حوالي 

2.52 مليار دينار )3.55 مليارات 
دوالر( في 2019. وتعتبر حواالت 
العاملني في الخارج، أحد مصادر 

النقد األجنبي املهمة للمملكة. 
وتضرر اقتصاد األردن بشدة 

جراء تفشي الجائحة، خصوصا 
مع تراجع قطاع السياحة، 

واالستثمار األجنبي املباشر، 
إضافة إلى تضرر الصادرات 
الوطنية من السلع والخدمات 

واملحافظ املستثمرة في سوق 

عمان املالية. وال تقتصر مشكلة 
العمالة األردنية في الخارج على 
تراجع التحويالت، بل تمتد إلى 

زيادة معدالت البطالة في البالد مع 
عودة الكثيرين منهم نهائيا للبالد 

وبحث الكثير منهم عن فرصة 
عمل.

جرار كهربائي يستعد 
لنزول األسواق التركية

أعلن أونَدر يول، رئيس مجلس 
إدارة شركة »ZY« التركية 

عة للجرار الكهربائي، 
ّ
املصن

استعداد شركته لطرح الجرار في 
األسواق بحلول يونيو/ حزيران 

املقبل. وأضاف في حديثه 
لألناضول، أن الشركة تلقت طلبات 

الشراء األولية، الفتًا إلى اإلقبال 
الواسع لشراء الجرار الكهربائي 

محلي الصنع. وأوضح أن هناك 25 
جراًرا كهربائيًا حاليًا على خط 

اإلنتاج.
وأشار إلى أنه كان من املتوقع البدء 

باإلنتاج التسلسلي للجرار أواخر 
العام املنصرم، إال أن وباء كورونا 

تسبب بتأخره.
ولفت إلى أن الجرار الكهربائي 

محلي الصنع سيسد كافة حاجات 
املزارعني في تركيا. ُيذكر أن 

الجرار يمكنه العمل 5 ساعات 
متواصلة بشحن ملدة 20 دقيقة، 
كما أنه يعمل بمحرك تبلغ قوته 

140 حصان. ومن املقرر أن تقوم 
الشركة املنتجة، خالل العام املقبل، 

بتصنيع نموذج آخر من الجرار 
الكهربائي، بميزات أعلى من الطراز 

الحالي.

أخبار أسواق

مصرتشغيل

مقابلة

عبد الحكيم المصري

¶ لــنــبــدأ مــن واقـــع الــســوريــني بــالــشــمــال املـــحـــرر، بــعــد فصل 
النظام جميع العاملني، كيف يعيشون وما هي معدالت الفقر 

والبطالة؟
يعيش أهلنا باملناطق املحررة معاناة بمعنى الكلمة، 
بعد سد معظم األفــق أمامهم وعــدم االستقرار، جراء 
الــتــهــديــد املــســتــمــر مـــن الــنــظــام، مـــا حـــال دون دخـــول 
والترميم  األعــمــال  وجعل  واالستثمارات،  الرساميل 
وإعـــــادة اإلعـــمـــار، بــحــدودهــا الــدنــيــا. ويــعــمــل معظم 
العقارات  بترميم بعض  أو  الزراعي  باملجال  السكان 
ــال الــصــنــاعــيــة  ــ ــمـ ــ  عـــلـــى بـــعـــض األعـ

ً
املــــهــــدمــــة، فـــضـــال

ــــالل الـــحـــديـــث،  ــنـــكـــر، خــ ــتـ الـــبـــســـيـــطـــة، وال يــمــكــنــنــا الـ
عـــن الــتــحــويــالت الــخــارجــيــة مـــن ذوي الــســوريــني أو 
بلغ نحو %50  البطالة  الدولية. متوسط  املساعدات 
والفقر أكثر من ذلك بكثير، ألن متوسط دخل األسرة، 
وفق دراسة قمنا بها مطلع العام الجاري، نحو 700 
من  املكونة  السورية  األســرة  إنفاق  لكن  تركية،  ليرة 
لــيــرة تركية )الـــدوالر  أفـــراد، ال يقل عــن 1500  خمسة 
ــيــــرات(، وأعــتــقــد ســيــســتــمــر الــفــقــر والــبــطــالــة  = 7.5 لــ
واملـــعـــانـــاة، حــتــى يــتــضــح الــحــل الــســيــاســي فتطمئن 
الرساميل، ألن مناطقنا غنية بالفرص االستثمارية 

ويوجد فرص إعمار ال حصر لها.

¶ هـــل مـــن آلـــيـــة لــديــكــم ملــراقــبــة األســــــواق وضـــبـــط األســـعـــار 
زاد سعرها  التي  اليومية  املحرر، خاصة  السوري  بالشمال 

مرات خالل شهرين؟
يــوجــد بــكــل مــجــلــس مــحــلــي بــالــداخــل، دائــــرة تموين 
وتستقبل  عــام،  بشكل  األســعــار  بمراقبة  متخصصة 
الشكايات بحاالت االحتكار وجشع التجار، ولكن ال 
بها، كتدخل  السلع ويتاجر  أن يؤمن  يــراقــب  ملــن  بــد 
إيجابي حني يحدث خلل بالعرض أو األسعار، ورغم 
املــحــررة بشكل  بــهــذه األدوار باملناطق  نــقــوم  أنــنــا ال 
فــاعــل أو كـــامـــل، إال أنــنــا نــضــبــط األســـعـــار عــبــر دعــم 

بعض السلع، كالخبز والبذار الزراعية.
ــواد، فــبــحــكــم املــنــافــســة  ــ ــ ــار بــقــيــة املـ ــعـ وبــالــنــســبــة ألسـ
املفتوحة وحرية االستيراد، ثمة ضبط آلي لأسعار 
ــــواق، فــنــحــن نــعــتــمــد الـــتـــجـــارة الـــحـــرة وعــــادة  ــــاألسـ بـ
تركيا،  بالغالب  املنشأ،  بلد  بأسعار  ترتبط  األسعار 
مـــع هـــوامـــش بــســيــطــة لــلــربــح. أمـــا بــالــنــســبــة ألســعــار 
ــانــــت أم صـــنـــاعـــيـــة،  ــة، زراعـــــيـــــة كــ ــيـ ــلـ ــحـ ــات املـ ــجـ ــتـ ــنـ املـ
إلــى العرض  الــربــح، إضــافــة  التكلفة وهــامــش   فهناك 

والطلب على حسب املواسم ووفرة اإلنتاج.

¶ ما هو حجم املخزون، من طحني ومشتقات نفطية بالشمال 
السوري، ملواجهة ألي طــارئ؟ وهل يمكن أن يعاني الشمال 
أزمــات نقص خبز ومشتقات  املحرر من تصاعد كبير في 

كما يجري بمناطق سيطرة النظام؟
يمكنني أن أطمئن أهلنا بشمال غرب سورية، والذين 
يزيدون عن ثالثة ماليني، أن لدينا مخزونات من القمح 
والطحني، تكفي إلى ما بعد موسم الحصاد املقبل، لذا 
ال مــخــاوف مــن أي أزمـــة فــي نقص الخبز وال مــن رفع 
األســعــار، ألنــنــا نبيع ربــطــة الخبز »700 غـــرام« بليرة 
تركية واحــدة، ولم يتم رفع سعرها رغم رفع األسعار 
باملخابز الخاصة. وما يتعلق بالنفط، أيضا ليس من 
أزمة، ألن حاجة املنطقة يتم استجرارها من تركيا، بعد 
توقف أو تــراجــع االســتــجــرار مــن شمال شــرق سورية، 
وليس من استغالل باألسعار، ألنها مرتبطة بسعر بلد 
استجرار  على  تعمل  تركيا  أن  أكشف  ودعــنــي  املنشأ. 
الكهرباء لالستفادة منها من قبل القاطنني في شمال 
غــربــي ســوريــة املــحــرر، وذلـــك عبر ربــط إدلـــب بخطوط 
الكهرباء املتواجدة بمدينة الريحانية في والية هاتاي 
جــنــوبــي تــركــيــا. ويــجــري الــعــمــل مــنــذ فــتــرة، عــلــى بناء 
البنية التحتية الكهربائية في املحافظة، وربما يدخل 
مشروع استجرار الكهرباء إلى إدلب، الخدمة في مايو/ 
أيار املقبل بعد انتهاء االستعدادات وأعمال التركيب، 
وتبلغ كلفة املشروع نحو مليون دوالر عن طريق شركة 
خاصة تركية بالتعاون مع شركة سورية للعمل على 

الخروج من ضغط وتحكم النظام.

¶ نشطت التجارة بني الشمال السوري والخارج، عبر تركيا، 
الشمال  الــتــي يصدرها  السلع  وأهـــم  الــتــجــارة  فما هــو حجم 

ويستوردها؟
بالفعل، نتيجة زيادة اإلنتاج الصناعي، من ألبسة 
وأحذية وصابون وصناعات منزلية وإكسسوارات 
مــعــدنــيــة، وفــائــض اإلنـــتـــاج الـــزراعـــي أحــيــانــا )زيــت 
زيــتــون وذرة وبــطــاطــا وقــطــن( يتم تصديرها عبر 
تركيا، إلى دول الجوار أو بعض الــدول األوروبية، 
ولـــكـــن لـــيـــس بــالــحــجــم الــــــذي نــطــمــح إلـــيـــه نــتــيــجــة 
الصعوبات التي يعيشها أهلنا هناك وهجرة معظم 
الــرســامــيــل وإغـــــالق مــنــشــآت بــعــد ســيــطــرة الــنــظــام 
وإيــــــران، عــلــى أهـــم املــنــاطــق الـــزراعـــيـــة والــصــنــاعــيــة 
شــمــال غــرب إدلـــب. وال يــوجــد أي منع للتجارة مع 
الخطرة صحيا  للمواد  العالم، سوى  دول  مختلف 

أو أمنيا أو مع إيران وروسيا وإسرائيل.

تم تداُول 13.5 مليار 
دوالر في سوق بيتكوين 

في الخليج عام 2020

بالحكومة  االقــتــصــاد  وزيــر  يؤكد 
الحكيم  عبد  المعارضة،  السورية 
كل  ــدم  ــق ت ــا  تــركــي أن  ــري،  ــص ــم ال
شمال  مناطق  لدعم  التسهيالت 
األسواق،  بمستلزمات  سورية،  غرب 

كما تعفي الصادرات من الجمارك

أجراها عدنان عبد الرزاق

نعتمد التجارة الحرة بالشمال 
السوري.. وال أزمة بالسلع المهمة

نتعاون مع تركيا ودول العالم 
ما عدا إيران وروسيا وإسرائيل

سابق  وقــت  في  مــورغــان«،  بي  »جيه  األميركي  االستثمار  بنك  حــّذر 
للسيارات  مصنع  أكبر  تسال،  شركة  نهج  الكبرى،  المؤسسات  اتباع  من 
الكهربائية في العالم، التي أقدمت 
في  كبيرة  استثمارات  ضــخ  على 
عملة بيتكوين الرقمية تقدر بنحو 
المحللون  وكتب  دوالر.  مليار   1.5
بقيادة  البنك  فــي  االستراتيجيون 
في  بانيجيرتزوغلو  ــيــكــوالوس  ن
مذكرة سابقة: »المشكلة الرئيسية، 
الخزينة  أمــنــاء  اتــبــاع  عــن  الناتجة 
بالشركات، نموذج تسال، تتمثل في 

تقلُّب عملة بيتكوين«. 

تحذيرات من تقلب العملة

Tuesday 9 March 2021 Tuesday 9 March 2021
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لندن ــ موسى مهدي

حــــّولــــت بـــعـــض الـــبـــنـــوك املـــركـــزيـــة 
ــة الــــكــــبــــرى أســــــــواق املــــال  ــيـ ــربـ ــغـ الـ
ــة  ــيـ ــالـ ــمـ ــرأسـ فـــــي االقـــــتـــــصـــــادات الـ
ــل وبـــاتـــت  إلـــــى كـــازيـــنـــوهـــات لـــلـــمـــضـــاربـــة، بــ
السياسات  إدارة  عــن  املــســؤولــة  الــبــنــوك  تلك 
األســــواق واملــصــارف  والــرقــابــة على  النقدية 
تــوفــر ســيــولــة نــقــديــة ضــخــمــة ألســـــواق املـــال 
والــــبــــورصــــات، عــبــر ضـــخ الــتــريــلــيــونــات من 
املطبوعة،  والينات  والــيــوروهــات  الــــدوالرات 
التي تحّركها بكبسة زر واحــد منها  أو تلك 
ــتـــالـــي، وحـــســـب مــراقــبــني  ــالـ ــوق. وبـ ــســ ــــى الــ إلـ
لهذا التطور الالفت، ربما يخرج العالم بعد 
جائحة كورونا إلى اقتصاد بالدول الغربية 
االقتصادات  الصعب توصيفه في خانة  من 

الــرأســمــالــيــة الــتــي تــــدار بــقــوى الـــســـوق، ألن 
لحركة  محتكرة  شبه  باتت  املركزية  البنوك 
السوق. وتدريجيا، بات منهج »السوق الحر«، 
نظرية تــدّرس في الجامعات واملـــدارس، لكن 
املطبق عمليا في األســواق الغربية هو نهج 

الـــذي كــان  املـــركـــزي« لــالقــتــصــاد،  »التخطيط 
معمواًل به في روسيا والنظم الشيوعية.

ووفـــــق هــــــؤالء، فــــإن الـــبـــنـــوك املـــركـــزيـــة بــاتــت 
أمـــوال ال  املـــال عبر  تحتكر تدريجيا أســـواق 
تــكــلــفــهــا مــخــاطــر أو خــســائــر، وإنـــمـــا تجني 
مـــن خــاللــهــا أربــــاحــــا فـــي دورات االنــتــعــاش 
املالية  األوراق  أسعار  ارتفاع  أو  االقتصادي 
فــي الــبــورصــات. وكـــان حتى قبل 20 عــامــا ال 
تتدخل البنوك املركزية الرأسمالية في سوق 
املـــــال وال تــشــتــري الـــســـنـــدات واألســــهــــم، ألن 
التي  الحر  السوق  نظرية  مع  يتعارض  ذلــك 
تــخــضــع لــقــوانــني املــنــافــســة الــحــرة والــعــرض 
والــطــلــب. فــي هــذا الــشــأن، تشير إحصائيات 
يابانية إلى أن البنك املركزي الياباني حصد 
أرباحا بلغت قيمتها 130 مليار دوالر، خالل 
العام املاضي، من حصة األسهم التي يملكها 

في سوق طوكيو.
وخالل عقد من الزمان، واصل البنك املركزي 
الياباني الــتــدخــل فــي بــورصــة طــوكــيــو، عبر 
الضخ املتواصل للتريليونات، لتبلغ حيازته 
ــام املــــاضــــي نـــحـــو 7% مــن  ــعــ حـــتـــى نـــهـــايـــة الــ
املتداولة في سوق طوكيو،  األسهم  إجمالي 
بناء على األرقام التي نشرتها صحيفة »وول 

ستريت جورنال« قبل يومني.
ــان إلـــــــى أعـــلـــى  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ومـــــــع ارتــــــفــــــاع أســــهــــم الـ
ــاري، يــتــجــه  ــ ــــجـ ــــالل الــــعــــام الـ مــســتــويــاتــهــا خـ
الــبــنــك املـــركـــزي الــيــابــانــي إلـــى حــصــد املــزيــد 
مــن األربـــــاح. وعــلــى الــرغــم مــن أن هـــذا البنك 

تجارة 
األسهم المربحة

البنك المركزي 
الياباني يملك %7 

من أسهم بورصة 
)Getty( طوكيو

في أكبر عملية تشويه القتصاد »السوق الحر«، تركت البنوك المركزية 
الغربية  دورها اإلشرافي وتحولت إلى المضاربة على األسهم والسندات 
اليابان  بنك  أن كال من  إلى  المال. وتشير إحصائيات رسمية  في أسواق 

تشويه النظام والمركزي السويسري حصدا مئات المليارات من تجارة األسهم
الرأسمالي يزيد من فجوة 
الدخول ويهدد االستقرار 

في الدول الغربية

اقتصاد ميانمار 
صغير يناهز حجمه 

الـ76 مليار دوالر

زيادة المضاربات على 
األصول الدوالرية مع 

إجازة خطة التحفيز

البنوك المركزية 
تزاحم المستثمرين 

وتضارب في 
البورصات 

)Getty( احتجاجات واسعة ضد االنقالب العسكري)Getty( الكتلة الدوالرية تتزايد وسعر الدوالر يرتفع

ــركــــات واملـــصـــانـــع  أغـــلـــقـــت املــــصــــارف والــــشــ
أبــوابــهــا فـــي مــيــانــمــار، أمـــس االثـــنـــني، بعد 
الرئيسية  النقابات  أطلقتها  الــتــي  الــدعــوة 
اقتصاد  خنق  بــهــدف  اإلضـــرابـــات  لتكثيف 
العسكرية  املجموعة  على  والضغط  البالد 
الــتــي انــقــلــبــت عــلــى نــظــام الــحــكــم. ويــشــارك 
ــــون وعــمــال  ــزارعـ ــ مـــوظـــفـــون حــكــومــيــون ومـ
املؤيدة  التظاهرات  الخاص في  القطاع  في 
ــا فــــي رانــــغــــون،  لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، خـــصـــوصـ

العاصمة االقتصادية للبالد. 
وهتف بعضهم »دعونا نطرد الديكتاتور«، 
ــــس املـــجـــمـــوعـــة  ــيـ ــ ــــني أونـــــــــغ هــــاليــــنــــغ، رئـ مــ
العسكرية، فيما أدى آخرون التحية بثالثة 
أصـــابـــع، كــرمــز لــلــمــقــاومــة. ودعـــت تــســع من 
ــــالق كــامــل ولــفــتــرة  أكــبــر الــنــقــابــات إلـــى »إغـ
طويلة لالقتصاد« اعتبارًا من أمس االثنني. 
وكــتــبــت الــنــقــابــات فـــي بــيــان مــشــتــرك »لــقــد 
حان وقت التحرك«، مشيرة إلى أن السماح 
باستمرار النشاطات االقتصادية سيساعد 
الجيش الذي »يقمع طاقة الشعب البورمي«. 
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، أغــلــقــت مــصــانــع الــنــســيــج، 
وهو قطاع كان يشهد ازدهــارًا قبل انقالب 
التسوق  ومــراكــز  فبراير/ شباط،  من  األول 
واملـــصـــارف ومــكــاتــب الــبــريــد. مــن جانبها، 
 املوظفني 

ّ
حذرت املجموعة العسكرية من أن

ــالـــهـــم، االثـــنـــني،  ــذيــــن ال يـــســـتـــأنـــفـــون أعـــمـ الــ
سيطردون من العمل. وتؤثر هذه الدعوات 

لندن ــ العربي الجديد

األميركية  الخزانة  على سندات  العائد  ارتفع 
ألجـــل عــشــر ســـنـــوات أمـــس اإلثـــنـــني إلـــى أعــلــى 
تقرير  أدى  حــيــث   ،%1.6 بــلــغ  إذ  مــســتــويــاتــه، 
ــائــــف الـــــــذي جــــــاء أفــــضــــل مــــن تـــوقـــعـــات  ــوظــ الــ
مــحــلــلــني ومــؤســســات مــالــيــة مــقــتــربــة بسرعة 
من توقعات مصرف« غولدمان ساكس« التي 
توقعت لها أن ترتفع إلى معدل 1.9% بنهاية 
العام الجاري، وفقا لبيانات »سي أن بي سي« 
األمــيــركــيــة. واســتــفــاد الــعــائــد عــلــى الــســنــدات 
الكونغرس  إجـــازة  مــن  ارتفاعه  فــي  األميركية 
تريليون   1.9 الــبــالــغــة  املــالــي  التحفيز  لخطة 
الرئيس  يجيزها  أن  املتوقع  من  والتي  دوالر 
بــايــدن قبل نهاية برنامج  األميركي جــوزيــف 
مساعدات العاطلني من العمل في 14 مارس/ 
آذار الـــجـــاري. وعــــادة مــا يــتــحــرك الــعــائــد على 
الـــســـنـــدات بـــصـــورة مــعــاكــســة لــحــركــة األســهــم 
املتفائلة  الــتــوقــعــات  األمــيــركــيــة. ولــكــن بسبب 

األميركي،  لالقتصاد  والــقــوي  السريع  للنمو 
فــإن العديد من خبراء املــال يــرون أن االرتفاع 
األخــيــر فــي عــوائــد ســنــدات الخزانة األميركية 
مبنية على تدفق االستثمارات األجنبية على 
االقتصاد، وستقود تدريجيا إلى زيادة القوة 
وبالتالي  الشركات.  أربــاح  وارتــفــاع  الشرائية 
حــدوث املــزيــد مــن االنــتــعــاش فــي أســـواق املــال. 
وال يــســتــبــعــد مــحــلــلــون أن يــصــاحــب ارتـــفـــاع 
عــائــد الــســنــدات ارتــفــاع مــؤشــرات ســوق »وول 
ستريت«. وتشهد السوق األميركية في الوقت 
الحالي مرحلة » انقالب حقيقي« على األصول 

الــــدوالريــــة، إذ بـــدأ الـــرهـــان عــلــى ارتـــفـــاع سعر 
صـــرف الـــــدوالر يــتــزايــد تــبــعــا الرتـــفـــاع الــعــائــد 
عــلــى الـــســـنـــدات األمــيــركــيــة. وخــفــض مــصــرف 
األميركي،  االســتــثــمــاري  مــورغــان ستانلي«   «
ــــس  االثــــنــــني، نــظــرتــه املــســتــقــبــلــيــة لــعــمــالت  أمـ
ــواق الــنــاشــئــة لــلــمــرة الــثــانــيــة  ــ وســــنــــدات األســـ
خالل أسبوعني، متوقعا أن تنخفض العمالت 
بني أربعة وخمسة باملئة، وشجع مستثمري 
السندات على التحول إلى أدوات الدين األكثر 
وقال  باالستثمار.  الجديرة  الــدرجــة  في  أمانا 
الــبــنــك فــي مــذكــرة لعمالئه إن تــراجــع عمالت 
األســواق الناشئة سيعود بها إلى مستويات 
كما   .2020 الـــثـــانـــي  نــوفــمــبــر/تــشــريــن  أوائــــــل 
الـــدوالر في  الرهانات على عقود  ارتفع حجم 
الــســوق اآلجـــل مقابل كــل مــن الــيــورو، الجنيه 
االسترليني، الني الياباني، الفرنك السويسري، 
الــدوالر الكندي، الــدوالر النيوزلندي، الــدوالر 

االسترالي، البيزو املكسيكي.
ويرى محللون، أن املضاربني غير التجاريني 
اآلجلة،  العقود  املتداولني في ســوق  أهــم  من 
ويـــرجـــع الــســبــب فـــي ذلـــك إلـــى أن تــداوالتــهــم 
يــتــســبــب فــــي تـــحـــريـــك األســــــــواق المــتــالكــهــم 
حسابات ضخمة، وألنهم يقومون بالتداول 
من أجل جني األرباح، ولذلك فإنهم يتبعون 
بالشراء  يقومون  حيث  بقوة،  السوق  اتجاه 
فـــي االتـــجـــاه الـــصـــاعـــد، والــبــيــع فـــي االتــجــاه 
الهابط. وشهدت األسواق الناشئة ألول مرة 
هـــروبـــا فـــي الـــــــدوالرات وفــــق الــبــيــانــات الــتــي 
نشرها معهد التمويل الدولي خالل األسبوع 
الــدوالر ارتفاعا أمام  املاضي. وسجل مؤشر 
ــاع  ــفـ ــمـــالت رئـــيـــســـيـــة، مــســتــفــيــدًا مــــن ارتـ 6 عـ
الــعــائــد عــلــى الــســنــدات األمــيــركــيــة. ولـــم يعر 
املستثمرون اهتماما ملوافقة مجلس الشيوخ 
عــلــى حـــزمـــة الــتــحــفــيــز األمــيــركــيــة الــضــخــمــة 
الــبــالــغــة 1.9 تــريــلــيــون دوالر والــتــي كـــان من 
الـــدوالر  املــتــوقــع أن تساهم فــي خفض سعر 
في سوق الصرف وتقلل من مخاوف احتمال 

النقص في العملة األميركية.

إلى اإلضراب الذي بدأ بعيد االنقالب بشكل 
كبير على عدد هائل من قطاعات االقتصاد 
مــع مصارف   ،

ً
فــي ميانمار أصـــال الضعيف 

غير قادرة على العمل ومستشفيات مغلقة 
أقليات  وانضمت  فارغة.  ومكاتب حكومية 
عرقية إلى االحتجاجات. وبالقرب من بلدة 
داوي )جنوب(، تظاهر املئات من املجموعة 
الـــعـــرقـــيـــة »كــــاريــــنــــز« مـــلـــوحـــني بــأعــالمــهــم 
الـــزرقـــاء والــبــيــضــاء والــحــمــراء وداعــــني إلــى 

»إنهاء الديكتاتورية«.
ويــرافــق الــتــظــاهــرات مــتــمــردون مــن الجناح 
املسلح التحاد كارن الوطني قدموا لحماية 
املــتــظــاهــريــن مــن أعــمــال عــنــف محتملة من 
قبل قوات األمن. كذلك، انضمت العديد من 
الــنــســاء إلـــى الــتــظــاهــرات لــالحــتــفــال باليوم 
ــــدى مــيــانــمــار اقــتــصــاد  الــعــاملــي لـــلـــمـــرأة. ولـ
صــغــيــر، إذ يـــقـــدر حــجــم نــاتــجــه اإلجــمــالــي 
بنحو 76 مليار دوالر، حسب بيانات البنك 
الدولي. ومن املتوقع أن يقود االنقالب إلى 
تــوقــف االســتــثــمــارات األجــنــبــيــة الــتــي بــدأت 

تتدفق خالل العامني املاضيني.
وحــســب بــيــانــات الــبــنــك الـــدولـــي، فـــإن حجم 
يقدر بنحو  األجنبي في بورما  االستثمار 
الــعــام 2020. وتعد  فــي  مــلــيــارات دوالر   5.5
سنغافورة من كبار املستثمرين في البالد، 
إذ يــقــدر حــجــم اســتــثــمــاراتــهــا بــنــحــو %34 
مــن إجــمــالــي االســتــثــمــارات األجــنــبــيــة، كما 
تــأتــي هــونــغ كــونــغ فــي املــرتــبــة الــثــانــيــة من 
حيث االستثمارات األجنبية وبنسبة %26. 
وتتركز االستثمارات األجنبية في العقارات 

والــــصــــنــــاعــــة، خــــاصــــة صــــنــــاعــــة املــــالبــــس. 
ــقـــالب ســيــدخــل  ويــــرى اقــتــصــاديــون أن االنـ
ضخمة  اقتصادية  معضالت  فــي  ميانمار 
ويــرفــع مــن حـــدة الــتــوتــر ســيــاســي واألمــنــي 
واالقــــتــــصــــادي مـــع الــــــدول الــغــربــيــة وربــمــا 
ويعد  الــصــيــنــي.  للنظام  مستقبلها  يــرهــن 
قطاع صناعة املالبس في ميانمار من بني 
األجنبية  لالستثمارات  الجاذبة  القطاعات 
التايالندية  الــشــركــات  وتستغل  املــبــاشــرة. 
ــار  ــمـ ــانـ ــيـ ــي مـ ــ ــر فــ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــة والـ ــالــ ــمــ ــعــ  رخـــــــص الــ

لتصنيع املالبس. 
ــبـــرى شـــركـــات  وكــــانــــت ســــت شــــركــــات مــــن كـ
صـــنـــاعـــة املــــالبــــس فــــي تـــايـــالنـــد قــــد نــقــلــت 
إنـــتـــاجـــهـــا إلـــــى مـــيـــانـــمـــار خـــــالل الـــســـنـــوات 
ــة، خــــاصــــة إلـــــى مــنــطــقــة يـــانـــغـــون،  ــيــ املــــاضــ
مــســتــفــيــدة مـــن تــكــالــيــف الــعــمــالــة املــتــدنــيــة. 
ويــتــمــلــك األجـــانـــب نــســبــة 55% تــقــريــبــا من 
ــة رســــمــــيــــا فــي  ــلـ شـــــركـــــات املـــــالبـــــس املـــســـجـ
مـــيـــانـــمـــار. كـــمـــا تــســتــغــل كــــذلــــك الـــشـــركـــات 
الــصــيــنــيــة وبــعــض املــســتــثــمــريــن مـــن هــونــغ 
ــانــــمــــار فـــــي تـــصـــنـــيـــع املــــالبــــس.  ــيــ كــــونــــغ مــ
ولـــكـــن حــجــم صـــــــادرات املـــالبـــس لـــأســـواق 
ــزال ضــعــيــفــا وال يــصــل إلــى  الــخــارجــيــة ال يــ
تدهور  مواجهة  وفــي  دوالر.  ملياري  مبلغ 
الــوضــع االقــتــصــادي واألمــنــي، يفر السكان 
مــن بــلــدهــم إلـــى الــــدول املـــجـــاورة، إذ وصــل 
ثمانية  بينهم  مــن  مــواطــنــا،  نــحــو خمسني 
عــنــاصــر مــن الــشــرطــة رفــضــوا املــشــاركــة في 
 عمليات القمع، إلى الهند املجاورة التي لجأ 

إليها العشرات. 
الصماء  اآلذان  الجنراالت سياسة  وينتهج 
ــــي حـــيـــال  ــدولــ ــ ــتـــمـــع الــ ــأن إدانـــــــــــات املـــجـ بــــشــ
االســتــجــابــة لـــنـــداءات الــســكــان. ولـــم يتمّكن 
ــن الـــدولـــي حــتــى يـــوم الجمعة  مــجــلــس األمــ
التعامل مع  اتــفــاق بشأن  إلــى  التوصل  مــن 
روسيا  حماية  بسبب  العسكري  االنــقــالب 

والصني لالنقالبيني.
)العربي الجديد، فرانس برس(

ارتفاع عائد السندات األميركيةاالنقالب يُدخل ميانمار في شلل اقتصادي

يتعرض ملزيد من االنتقادات من قبل أعضاء 
ــل الـــيـــابـــان، إال  الــبــرملــان واالقــتــصــاديــني داخــ
التدخل  عــن  أن يتراجع  املتوقع  مــن غير  أنــه 

وزيادة مشترياته من األسهم اليابانية.
ــادات، يـــقـــول االقـــتـــصـــادي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــي شـــــأن االنـ فــ
كوزو  لأبحاث،  ميزهو  معهد  في  الياباني 
ــا، »مــــن غــيــر الــســلــيــم أن يــصــبــح الــبــنــك  مـــومـ
نفوذه  ويتزايد  لأسهم،  مالك  أكبر  املــركــزي 

مــلــيــار دوالر«  فــرنــك »نــحــو 984  مــلــيــار   914
مستثمرة في أسواق املال املحلية والعاملية.

أرباحا  السويسري  املــركــزي  البنك  وحصد 
مــن اســتــثــمــاراتــه  مــلــيــار دوالر  بــلــغــت 50.2 
فــي الــبــورصــة األمــيــركــيــة، فــي السنة املالية 
املاضية التي انتهت في مارس/آذار املاضي 
2020. ومـــن املــتــوقــع أن تــرتــفــع أربـــاحـــه مع 
ــــــذي شـــهـــدتـــه األســـهـــم  االرتـــــفـــــاع الـــكـــبـــيـــر الـ

في سوق يعد من دعائم األسس الرأسمالية«.
لكن بنك اليابان املركزي ليس وحده من بات 
مــن كــبــار املــضــاربــني فــي ســـوق األســهــم بــداًل 
مــن حــمــايــة حــريــة الــســوق واالحــتــفــاظ بــدور 
إشرافي في رقابة السياسة النقدية وتنظيم 
أداء أسواق املال. فالبنك املركزي السويسري 
»البنك الوطني السويسري - أس أن بي« هو 
تــقــّدر استثماراته فــي األســهــم بنحو  اآلخـــر، 

العام  العام املاضي وبداية  اليابانية خالل 
الـــجـــاري، رغـــم جــائــحــة كـــورونـــا. وفـــي ذات 
إلــى أن  البيانات األوروبــيــة  الــصــدد، تشير 
البنك املركزي األوروبي يملك 2.1 تريليون 
مــن  دوالر«  تـــريـــلـــيـــون   2.52 »نـــحـــو  يــــــورو 
الـــ19،  الــيــورو  فــي دول  الحكومية  السندات 
وذلـــك إضــافــة إلـــى 270 مــلــيــار يـــورو »نحو 
الــشــركــات  ســـنـــدات  فـــي  مــلــيــار دوالر«   324

األوروبــــيــــة، وذلــــك حــســب بــيــانــاتــه األخــيــرة 
لعام 2020.

ــنـــوك املــــركــــزيــــة الـــتـــي تــعــد  ــبـ ــن هـــــذه الـ وكـــــل مــ
ــادات الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي و»الـــســـوق  ــيــ مـــن قــ
الـــحـــر«، لــديــهــا مــبــرراتــهــا الــخــاصــة لعمليات 
الـــتـــدخـــل املــكــثــف فـــي أســــــواق املـــــال وتــشــويــه 
فمصرف  مراقبني.  حسب  الرأسمالي،  النظام 
االحتياط الفيدرالي »البنك املركزي األميركي«، 
له في السوق بحجة إنقاذ االقتصاد 

ّ
يبرر تدخ

األميركي من االنهيار، إذ أن القطاع املالي في 
أميركا يشكل العصب الحي لالقتصاد، ويمثل 
حجمه من حيث السندات واألسهم أكثر من 7 
الناتج املحلي في الواليات املتحدة.  أضعاف 
وبالتالي، يرى البنك املركزي األميركي أن ترك 
ســـوق املـــال األمــيــركــي لــالضــطــرابــات سيعني 
تبخر االقتصاد األميركي والتسبب في أزمة 
مــالــيــة جـــديـــدة، ربــمــا تــهــز االقــتــصــاد الــعــاملــي 
بــأكــمــلــه. مــن جــانــبــه، يــبــرر املــركــزي األوروبــــي 
الضعيفة  الــيــورو  دول  أن  بحجة  مشترياته 
يمكن أن تتعرض لإلفالس ما لم يواصل شراء 
الــســنــدات الــحــكــومــيــة فـــي دول مــثــل إيــطــالــيــا 

واليونان وإسبانيا.
ــا الــبــنــك املـــركـــزي الـــســـويـــســـري، فــيــقــول إن  أمــ
الـــبـــنـــوك  ــبــــي عـــلـــى  ــنــ املــــــــال األجــ ــق رأس  ــدفــ تــ
التجارية السويسرية رفع سعر صرف الفرنك 
السويسري إلى مستويات عالية جدًا مقابل 
كــل مــن الــيــورو والـــــدوالر، وإن هـــذا املستوى 
املرتفع من سعر صرف الفرنك أضر بالصناعة 
السويسرية وصادرات البالد.وبالتالي، يرى 
مـــســـؤولـــون فـــي الــبــنــك املـــركـــزي الــســويــســري 
ــبـــر شــــراء  ضــــــــرورة الـــتـــدخـــل فــــي الـــــســـــوق، عـ
ــة بــالــفــرنــكــات  ــيــ ــــول الــــدوالريــــة واألوروبــ األصـ
قيمة  لخفض  املـــال،  أســـواق  فــي  السويسرية 
العملة الــوطــنــيــة وتــحــريــك الـــصـــادرات ورفــع 
أن  إذ  املــحــلــيــة،  للمنتجات  الــشــرائــيــة  القيمة 
يتسوقون  السويسريني  جعل  القوي  الفرنك 
حــتــى مــســتــلــزمــاتــهــم املــعــيــشــيــة مـــن إيــطــالــيــا 

ودول أوروبية أخرى مجاورة.
ــن املـــــبـــــررات الـــتـــي تــســوقــهــا  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
السوق،  في  املكثف  للتدخل  املركزية  البنوك 
وهي مبررات قد تكون صحيحة ولكنها في 
النهاية شــّوهــت »الــســوق الــحــر«، وقــد تنهي 
تــدريــجــيــا الـــنـــظـــام املـــالـــي والـــنـــقـــدي الــعــاملــي 
وخبراء  اقتصاديون  يــرى  كما  حاليا،  القائم 
اجتماع، فإن هذه السياسات أفرزت مجموعة 
من السلبيات في املجتمعات الغربية، إذ أنها 
زادت ثروة من يملك املال وأفقرت من يعيشون 
زادت من  لــذلــك،  الشهري. وتبعا  الــدخــل  على 
الفجوة بني الفقراء واألثرياء وضربت الطبقة 
الوسطى. وبالتالي، ربما تقود تدريجيا إلى 
الدول  في  واجتماعي  استقرار سياسي  عدم 

الغربية، وفق مصادر اقتصادية.

الواليات المتحدة والصين  النمو االقتصادي في كل من  تحالفت آفاق 
االثنين، فوق 71 دوالرًا  برنت، أمس  مع قرار »أوبك +« لتدفع سعر خام 
يناير/   8 منذ  األولــى  للمرة  للبرميل، 
رويترز  ووفق   .2020 الثاني  كانون 
ــات نمو  ــع ــوق ت فــقــد ســاهــمــت 
دورة  وتــأخــر  األميركي  االقتصاد 
بسبب  الــصــخــري  الــنــفــط  ــتــعــاش  ان
العقود  ارتفاع  إلى  البيئية  القرارات 
أسعار  ارتفعت  إذ  المستقبلية، 
أيــار  مــايــو/  لشهر  اآلجــلــة  العقود 
لمزيج برنت بنسبة 2.32% أمس لتصل 

إلى مستوى 71.15 دوالرًا للبرميل.

برنت فوق 71 دوالرًا

تقرير

تواجه ميانمار شبه شلل 
اقتصادي بعد تواصل 
االحتجاج ضد االنقالب 

وإغالق المصارف 
والمصانع ومعظم 

الشركات

رؤية

أحمد ذكر اهلل

تعيش االقتصادات العربية أزمة كبيرة بدأت قبل تفشي فيروس 
كورونا وتفاقمت مع انتشار الفيروس، واضطرار الحكومات إلى 
ذلــك مع موجة  تزامن  كبيرة.  عليه خسائر  ترتبت  اإلغـــالق، مما 
جديدة من التراجع في أسعار البترول والغاز، وهما املورد الرئيس 
الــدول العربية، والــذي أثر بــدوره على اضطرارها إلى  للعديد من 

ي برامج تقشفية، تحّمل املواطنون أعباءها الثقيلة.
ّ
تبن

كما ضاعفت التداعيات االقتصادية لإلغالق من أزمة االقتصادات 
العربية، سواء مع استمرار انخفاض أسعار النفط والغاز، أو مع 
املكون  تعد  التي  والريعية  الخدمية  األنشطة  فــي  الــحــاد  الــتــراجــع 

الرئيس للناتج املحلي اإلجمالي لباقي الدول.
وبــعــيــدا عــن الجدلية املــثــارة حــول كــون أزمـــة ارتــفــاع الــغــذاء في 
ضربة  ت 

ّ
تلق العربية  الشعوب  فــإن  مفتعلة،  أم  طبيعية  العالم 

نتيجة  الدخل  األول خسائر  ها 
ّ
مــزدوجــة، شق كــورونــا بصورة 

ها 
ّ
وشق واألجـــور،  العمل  انخفاض ساعات  أو  الوظائف  فقدان 

الثاني تعطل اإلمدادات بسبب القيود املفروضة على التنقل، مما 
خلق نقصًا في املواد الغذائية، تسبب في ارتفاع أسعارها على 

املستوي العاملي.
وتشير إحصاءات البنك الدولي إلى ارتفاع أسعار الغذاء في العالم 
بنسبة 14% خــالل العام املــاضــي. ورغــم وصــف البنك أن نسبة 
النظم  أنــه يقر بــأن  ال يستهان بها من تلك األزمــة مصطنعة، إال 
الغذائية حول العالم عانت من صدمات عديدة عام 2020، بداية من 
آثار كورونا االقتصادية على املنتجني واملستهلكني، إلى أسراب 

الجراد، واضطراب األحوال الجوية. 
وفي مطلع الشهر الحالي، أفادت منظمة األغذية والزراعة التابعة 
التاسع  للشهر  ارتفعت،  الغذاء  أسعار  بــأّن  »فــاو«،  املتحدة  لألمم 
على التوالي، لتصعد إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو/تموز 2014، 
وأن االرتفاع جاء بقيادة صعود كبير في أسعار كل من الحبوب 
الغذائية.  املـــواد  مختلف  مــع   

ً
مــقــارنــة النباتية،  والــزيــوت  والــســكــر 

الحبوب  ارتفاع أسعار محاصيل  استمرار  إلى  املنظمة  وأشــارت 
العاملية على املسار التصاعدي إلى مستويات قياسية كما حدث 
رت مــن انــخــفــاض حـــاد فــي املــخــزونــات، 

ّ
فــي الــعــام املــاضــي، وحــــذ

وأشارت إلى طلبات كبيرة لالستيراد من الصني.
زاد من حدة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء العاملية الزيادة الكبيرة في 
املنتجة،  البلدان  الغذائية في  املــواد  أسعار الشحن، بسبب تكّدس 
فــارغــة، ويمثل نقل  التي تنقل حــاويــات  الشحن  بسبب شــركــات 
العالم،  في  البضائع  تجارة  من  األقــل  على   %45 نحو  الحاويات 
وبــدأت هــذه النسبة في االرتــفــاع منذ أن تراجع مستوى الشحن 

الجوي عبر طائرات الركاب بسبب كورونا.
من  أســرع  تعافت  التي  الصني،  أن  في  الرئيسية  املشكلة  وتكمن 
التصدير،  على  الــقــائــم  اقــتــصــادهــا  أنعشت  قــد   ،19 كوفيد  وبـــاء 
وتدفع عالوات ضخمة مقابل الحاويات، ما يجعل إرسالها فارغة 

مجددًا للصني مربحًا أكثر بكثير من تعبئتها.
الخط  تعد  والــتــي  »مــيــرســك«،  العاملية  الشحن  مجموعة  وأعــلــنــت 
املــالحــي األول فــي نــشــاط الــحــاويــات عــاملــيــا، أن أســعــار الشحن 
املرتفعة ستستمر حتى منتصف العام الجاري، وهو ما أرجعته 
إلى موجة التعافي في سوق النقل البحري، الناتج عن زيادة الطلب 

على نقل األثاث املنزلي والسلع االستهالكية بني أوروبا وآسيا. 
ومن املنطقي أن ترفع زيادات أسعار الشحن أثمان املواد الغذائية. 
على  الحالي  الــعــام  منتصف  إلحاحا حتى  األكــثــر  املشكلة  ولكن 
األقل هي إمكانية نقل وتوفير تلك املواد للبلدان العربية، ال سيما 
في ظل الفجوة الغذائية الكبرى التي تعانيها، واألزمات االقتصادية 

واملالية التي تعصف بموازناتها.
وتــشــيــر الـــدراســـات إلـــى أزمـــة عــجــز جــمــاعــي تــضــرب مــوازنــات 
العربية منذ عــام 2014. وتتنوع أسباب هــذه األزمــة بني  الــدول 
والتجارة،  اإلنــتــاج  وتــراجــع  والفساد  البترول  أســعــار  انخفاض 
وهو األمر الذي يدفعها إلى مراكمة الديون واألقساط والفوائد 
املترتبة عليها. وبصورة إجمالية، يعتبر عجز املوازنات العربية 
َعـــَرضـــا ملـــرض عــضــال هــو إهــمــال تفعيل الـــقـــدرات اإلنــتــاجــيــة 
للنشاط  رئــيــس  كــمــكــون  والــخــدمــيــة  الــريــعــيــة  وتغليب   السلعية 

االقتصادي العربي.
ــــذي ظــهــر مــؤخــرًا، هــو تــوّســع رقــعــة العجز  الــجــديــد فــي األمـــر وال
واالقتراض من الدول صاحبة العجز املزمن، مثل مصر وتونس 
الــجــزائــر  الــبــتــرولــيــة، مــثــل  الــفــوائــض  إلـــى دول  واألردن ولــبــنــان، 

والسعودية والكويت والعراق وغيرها. 
املــوازنــات منذ  فــي  العجز  يتوقع وصــول إجمالي  السعودية،  فــي 
عام 2014 إلى نحو 370 مليار دوالر وحتى نهاية العام الحالي. 
وفي الجزائر التي لم تعرف العجز في موازناتها على مدى عقود 
بعد عجز  الخارجي،  االقــتــراض  إلــى  متزايد  توجه  هناك  سابقة، 
وصل في العام املاضي إلى نحو 6 مليارات دوالر، ومن املتوقع أن 
يبلغ في موازنة 2021 نحو 22 مليار دوالر، بما يشكل %13.57 

من إجمالي الناتج املحلي.
ويـــزداد األمــر ســوءا فــي لبنان الــذي يقف على حافة اإلفــالس، 
من  نها 

ّ
تمك على  تتوقف  واحــــدة،  بخطوة  تــونــس  عنه  وتبتعد 

الــحــصــول عــلــى قـــروض جـــديـــدة. وال يــبــدو الــوضــع أفــضــل في 
أعلنت  فقد  وإعـــادة جدولتها،  الــديــون  الــذي يعيش على  األردن 
متوقع  بعجز   2021 لعام  موازنتها  مشروع  األردنية  الحكومة 
2.89 مليار دوالر بعد املنح، مقارنة مع 2.96 مليار دوالر لسنة 
املوازنة في دول مثل  الحديث حول عجز  2020. وبالطبع، فإن 
ــعــراق والــيــمــن قــد ُيــعــد واهــيــًا فــي ظــل تدمير  ســوريــة وليبيا وال
الجزء األكبر من بنى الدولة والبنى التحتية واالجتماعية بسبب 
ــادة تــرمــيــم مــا أتلفته   الـــحـــروب، والــحــاجــة إلـــى أمــــوال طــائــلــة إلعــ

تلك الحروب.
من الطبيعي أن ارتفاع أسعار الغذاء والشحن سيزيد من عجز 
املوازنة العامة لكل الدول العربية تقريبا، وإن اختلفت نسبة التأثير 
من دولة إلى أخرى، حسب الفجوة الغذائية املحلية. ولكن الالفت 
أن بعض الدول قد اعتمدت أسعارا منخفضة للغاية لبعض السلع 
االستراتيجية التي تعتمد على استيراد النسبة الكبرى منها من 
الخارج. وتأتي مصر على رأس تلك الــدول؛ حيث تستورد أكثر 
من 50% من احتياجاتها من القمح، وأكثر من 90% من الزيوت، 
اعتمدت سعر  ولكنها  وغيرها،  اللحوم  من  تقريبا  ونحو %80 
قمح منخفضا للغاية هو نحو 195 دوالرا فقط للطن في موازنة 
العام الحالي، وبعد وصول السعر إلى 225 دوالرا، وتفكر الدولة 

اآلن في التأمني التحوطي ضد تقلبات األسعار.

أسعار الغذاء تفاقم 
عجز الموازنات العربية
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