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بغداد ـ براء الشمري

ــراق من  ــعــ تـــصـــاعـــدت الـــتـــحـــذيـــرات الــبــرملــانــيــة فـــي الــ
ــفـــاع الــعــمــلــة األمــيــركــيــة مــقــابــل الــديــنــار.  تـــواصـــل ارتـ
وتــوقــعــت اللجنة املــالــيــة فــي الــبــرملــان الــعــراقــي، أمس 
الــثــالثــاء، استمرار الــزيــادة فــي سعر صــرف العمالت 
األجنبية ليصل إلى 1600 دينار للدوالر، في حال لم 
على  للسيطرة  املناسبة  ــراءات  اإلجــ الحكومة  تتخذ 

هذا االرتفاع. 
 السلطة التشريعية 

ّ
وقال عضو اللجنة جمال جوكر إن

»ال تمتلك الحق لوقف التالعب الذي يحصل في سعر 

صــرف الـــدوالر أمــام الــديــنــار فــي األســـواق العراقية«، 
العراقي  املــركــزي  والبنك  املالية  »وزارة   

ّ
أن موضحًا 

يــتــحــمــالن مــســؤولــيــة مــا حــصــل ومـــا ســيــحــدث خــالل 
األيام املقبلة«. 

ولـــفـــت، فـــي إيـــجـــاز قـــّدمـــه لــلــصــحــافــيــن تــعــلــيــقــًا على 
ارتفاع سعر الصرف الجديد عند 1500 دينار للدوالر 
 »ســعــر الــصــرف سيرتفع إلـــى 1600 

ّ
الـــواحـــد، إلـــى أن

ديــنــار فــي حـــال لــم تتخذ الــحــكــومــة إجـــــراءات رادعـــة 
من  جــزءًا  السياسية  الكتل   

ً
محّمال عليه«،  للسيطرة 

»الكبير والخطير«  مسؤولية التالعب الذي وصفه بـ
فـــي ســعــر صــــرف الـــــــدوالر، ألنـــهـــا وافـــقـــت عــلــى رفــعــه 

الحكومة  وكــانــت   .2021 عــام  مــوازنــة  فــي  وتضمينه 
الــعــراقــيــة قــد قـــررت، نهاية الــعــام املــاضــي، رفــع سعر 
صرف الــدوالر من نحو 1200 إلى 1450، وثبتت ذلك 
في موازنة العام الحالي، في محاولة للسيطرة على 
األزمة االقتصادية التي ضربت البالد بسبب جائحة 
رافــق بدايات  الــذي  النفط  كورونا وانخفاض أسعار 

ظهور الجائحة. 
التخفيف مــن أعباء  الــعــراقــي  املــركــزي  البنك  وحـــاول 
ارتفاع سعر صرف الدوالر على املسافرين إلى خارج 
البالد، من خالل إجراءات اتخذها، أمس االثنن، لبيع 
ــــدوالر بــالــســعــر الــرســمــي لــلــعــراقــيــن الــذيــن يــنــوون  الـ

السفر.  وطالب النائب البرملاني فاضل جابر الحكومة 
باستغالل االرتفاع الكبير في أسعار النفط من أجل 
تخفيف األعـــبـــاء عــن املــواطــنــن، وإنـــصـــاف الــشــرائــح 
إعالم  وسائل  نقلته  حديث  في  موضحًا،  املستحقة، 
 نسبة هذه الشرائح زادت بسبب اإلجراءات 

ّ
محلية، أن

التي اتخذتها الحكومة في وقت سابق. 
ــــؤون االقــــتــــصــــاديــــة عــلــي  ــشـ ــ ويـــشـــيـــر الـــبـــاحـــث فــــي الـ
االرتــفــاع  توقف  أن  يمكن  السلطات   

ّ
أن إلــى  السالمي 

املــســتــمــر فـــي ســعــر صـــرف الــــــدوالر، مـــن خـــالل ضبط 
مزاد العملة الذي يمتلك حق بيع الــدوالر للمصارف 

والشركات ومكاتب الصيرفة.

»تالعب كبير« في سوق العمالت يهبط بالدينار العراقي

انتعاش قياسي لتجارة الصين
الصينية  العامة  الهيئة  عــن  أرقـــام رسمية صـــادرة  أظــهــرت 
على  قــفــزت  للصن  الخارجية  الــتــجــارة  قيمة   

ّ
أن للجمارك، 

ــى مـــن الــعــام  ــ ــهـــر الــخــمــســة األولــ ــــاس ســـنـــوي خــــالل األشـ أسـ
أكثر من 2.31 تريليون  إلــى  28.2%، لتصل  الجاري بنسبة 
فيروس  جائحة  قبل  ما  مستويات  بكثير  متجاوزة  دوالر، 

الــرقــم املسجل نموًا بنسبة %21.6  أيــضــًا، إذ يمثل  كــورونــا 
مقارنة بالفترة نفسها من 2019.

ــار،  وفـــي الــفــتــرة مـــا بـــن يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي ومـــايـــو/ أيـ
في  اقتصاد  أكبر  لثاني  التجاري  الفائض  ازداد  املاضين، 
 206.6( يـــوان  تريليون   1.32 ليبلغ   ،%56.2 بنسبة  الــعــالــم 

مليارات دوالر(، وفق األرقام التي أوردتها وكالة »شينخوا« 
الــصــادرات بنسبة 30.1% على أســاس  أمــس. وقــفــزت قيمة 
زادت  فقد   ،%25.9 بنسبة  ــــواردات  الـ ارتــفــعــت  فيما  ســنــوي، 
الــحــديــد والنفط  بــمــا فيها خـــام  الــرئــيــســيــة،  الــســلــع  واردات 

الخام وفول الصويا.

A

صادرات قياسية لكوريا الجنوبية
قال وزير الصناعة الكوري الجنوبي مون سونغـ  ووك إّن 
بالده تقترب من تسجيل رقم قياسي جديد للصادرات 
السنوية في عام 2021 على خلفية االستجابة الناجحة 

للبالد لجائحة فيروس كورونا الجديد.
وأضاف الوزير خالل اجتماع مع الصحافيين في مدينة 
سيجونغ، وسط كوريا، وفق وكالة »يونهاب« لألنباء، 
أمس: »لم تنفذ كوريا الجنوبية أّي عمليات إغالق خالل 
بمواصلة  للمصانع  وسمحت   ،19 ـ  كوفيد  جائحة 
الجائحة،  على  الناجحة  السيطرة  أّن  وتابع  عملياتها«. 
تمهد الطريق لكوريا الجنوبية لبلوغ صادرات قياسية، 
متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 605 مليارات دوالر 

المسجل في 2018.
على   %45.6 بنسبة  الجنوبية  كوريا  صادرات  وقفزت 

لتوسع مكاسبها  الماضي،  أيار  أساس سنوي في مايو/ 
على  القوي  الطلب  بسبب  التوالي  على  السابع  للشهر 

الرقائق وسط االنتعاش االقتصادي العالمي.

أميركا نحو اتفاق تجاري مع تايوان
على  عزمها  عن  األميركية  المتحدة  الواليات  أعلنت 
اتفاق  إلبرام  تايوان  مع  مفاوضات  في  قريبًا  البدء 
تجاري، في خطوة من شأنها أن تثير غضب الصين التي 

تعتبر الجزيرة جزءًا ال يتجزّأ من أراضيها.
الخارجية  وزير  عن  أمس،  برس«،  »فرانس  وكالة  ونقلت 
األميركي أنتوني بلينكن قوله خالل جلسة استماع أمام 
اإلثنين:  أمس  من  أول  الكونغرس،  في  برلمانية  لجنة 
أنّنا  أو  تايوان،  أنّنا منخرطون في محادثات مع  »أعلم 
وهذه  إطاري،  اتفاق  من  نوع  حول  قريبًا،  سنبدأها 

الراغبين  الوزير  وأحال  تبدأ«.  أن  ينبغي  المحادثات 
إلى  المقبلة  المفاوضات  باالطالع على تفاصيل هذه 

ممثّلة التجارة الخارجية األميركية كاثرين تاي.

ارتفاع أسعار السلع يقلق إيران
أسعار  ارتفاع  إّن  روحاني  حسن  اإليراني  الرئيس  قال 
السلع، خصوصًا الضرورية للمواطنين، أمر غير مقبول 
»إرنا«، أمس، عن  األشكال. ونقلت وكالة  بأّي شكل من 
التنسيق االقتصادي  روحاني قوله خالل اجتماع لجنة 
التابعة للحكومة، إّن على الوزارة المعنية أن تنسق مع 
للسيطرة  والمنتجين(  )النقابات  العالقة  ذات  األجهزة 
وبالتالي  ارتفاعها،  دون  والحيلولة  األسعار  على 
الظروف  في  المواطنين  عن  الضغوط  تخفيف 

االقتصادية الحالية.

لقطات

قروض الحتواء الفقر في تونس
تونس ـ إيمان الحامدي

ــاء، بــمــنــاقــشــة  ــثــــالثــ ــان تــــونــــس، أمـــــس الــ ــرملــ بـــــدأ بــ
بقيمة  الدولي  والبنك  الحكومة  اتفاق قرض بن 
الــحــمــايــة  مــــشــــروع  لــتــمــويــل  دوالر  مـــلـــيـــون   300
االجتماعية ما بعد جائحة كورونا. والقرض املعروض على 
املصادقة تمت املوافقة عليه في إبريل/ نيسان املاضي، في 
إطار الدعم املالي الذي قدمته مجموعة البنك الدولي لفائدة 
الــــدول األكــثــر تــضــررا مــن الــجــائــحــة الــصــحــيــة. وتــبــلــغ نسبة 
فائدة هذا القرض نحو 0.9 باملائة مع فترة سداد تمتد على 
19 عــامــا ومـــدة إمــهــال ألربـــع ســنــوات. وكشفت وثيقة شرح 
األسباب التي قدمتها الحكومة للبرملان أن تداعيات كورونا 
ستتسبب فــي ارتــفــاع نسبة الفقر فــي الــبــالد إلــى 21 باملائة 
بسبب فــقــدان فئة مهمة مــن املــواطــنــن ملــصــادر دخلهم، وال 
ع. ووفقا 

ّ
سيما الفئات التي تتكسب من العمل الهش واملتقط

لذات الوثيقة، تنوي الحكومة توجيه 245 مليون دوالر من 
مجموع القرض لتمويل التحويالت املالية املوجهة للعائالت 
الصمود  قدرتها على  دعــم  الدخل قصد  ومــحــدودة  الفقيرة 

إلــى جانب تخصيص  انتشار جائحة كوفيد 19،  آثــار  أمــام 
32 مليون دوالر لتمويل التحويالت املالية لتنمية رأس املال 
البشري لألطفال ودعم منظومة الحماية االجتماعية بقيمة 
22.5 مليون دوالر. وتمّكن موافقة البرملان على اتفاق القرض 
بن الحكومة والبنك الدولي من سحب أقساط القرض الذي 
إلى سنة 2024. وتعاني  سيغطي مشاريع تمويل تتواصل 
تـــونـــس مـــن زيــــــادة فـــي نــســب الــفــقــر الـــعـــامـــة بــســبــب هــبــوط 
املــاضــي مع  الــعــام  -8.8 باملائة  النمو بلغ  فــي معدل  قياسي 
 2023 سنة  إلــى  االقتصاد  تعافي  تباطؤ  بتواصل  توقعات 
السياحة  ومنها  الــبــالد  فــي  قــطــاعــات حيوية  تعطل  نتيجة 
االجتماعية  األزمــة  تعميق  يزيد من  ما  الفوسفات،  وإنــتــاج 
في البالد. وفي وقت سابق، قال وزيــر الشؤون االجتماعية 
محمد الطرابلسي، في مقابلة مع »العربي الجديد« إن بالده 
ستمنح مليونًا و100 ألف أسرة مساعدات اجتماعية ضمن 
اتها ملكافحة الفقر، مشيرا إلى أن 300 ألف أسرة جديدة  إجراء
أصبحت تحتاج إلى مساعدات حكومية بعد جائحة كورونا.  
ــد الـــوزيـــر أن مــصــادقــة الـــبـــرملـــان عــلــى الـــقـــرض ستمكن  ــ وأكـ
أســرة  مليون   1.1 لفائدة  املــالــي  التحويل  بــدء  مــن  الحكومة 

ستحصل على مساعدات استثنائية بقيمة 300 دينار لشهر 
واحد. ويتزامن بدء البرملان بمناقشة قرض تمويل الحماية 
االجتماعية للفقراء مع بدء الحكومة بتطبيق سياسة تفكيك 
الــدعــم والـــزيـــادة التدريجية فــي أســعــار املــواصــالت والــغــذاء 
واملــاء، إلى جانب تعهدها بخفض كتلة أجــور املوظفن من 
17.5 إلى 15 باملائة وفق وثيقة نوايا قدمتها لصندوق النقد 
الــدولــي.  وتناقش تونس مشروع قــرض مع صندوق النقد 
بقيمة 4 مليارات دوالر لتمويل عجز املوازنة وتوفير األجور 
وســـداد أقــســاط قـــروض خــارجــيــة، وســط انــتــقــادات لسياسة 
التقشف التي تنتهجها السلطات وتلويح النقابات بتحريك 
الشارع ضد القرارات الحكومية. وأول من أمس، دان االتحاد 
الـــزيـــادات املجحفة في  لــه  بــيــان  فــي  التونسي للشغل  الــعــام 
الحكومة.  أقدمت عليها  التي  املــواد األساسية  أسعار عديد 
واعتبر هذه اإلجراءات أحادية ال شعبية، وهي مقّدمة إللغاء 
الدعم واستهداف قوت الشعب وإفقاره. وحّمل اتحاد الشغل 
سياساتها  عن  سينجّر  ما  تبعات  املشيشي  هشام  حكومة 
ــرات اجتماعية 

ّ
 للمستوى املعيشي ومــن تــوت

ّ
من غــالء وتــدن

تنذر بانفجارات.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

هدأت ليبيا أمنيًا وشهدت انفراجا 
سياسيًا ملحوظا، وخطت البالد 

خطوات مهمة نحو االستقرار بعد 
10 سنوات من االقتتال الداخلي 
والحروب أججتها وأطالت أمدها 

قوى محلية، وغذتها دول إقليمية 
ودولية. وفي منتصف مارس/ 
آذار املاضي، تولت إدارة البالد 
سلطة انتقالية منتخبة، تضم 

حكومة وحدة وطنية ومجلسا 
رئاسيا، مهمتها إجراء انتخابات 

برملانية ورئاسية يوم 24 
ديسمبر/كانون األول تقود البالد 

إلى استقرار حقيقي وطويل 
األجل. كانت نتائج تلك التطورات 

سريعة والفتة، فقد تحسنت 
اإليرادات النفطية وزادت صادرات 

البالد، ومعها تحسن سعر 
الدينار مقابل الدوالر، وتدفق 

رؤساء حكومات الدول املجاورة 
على طرابلس بحثا عن فرصة 
استثمار داخل تلك الدولة ذات 
االقتصاد الواعد والفرص غير 

املحدودة، كما تدفق آخرون بحثا 
عن فرص عمل ملواطنيهم الذين 

يعانون البطالة والفقر خاصة في 
ظل تفشي وباء كورونا، وأحيانا 

بحثا عن املساعدات املالية 
والقروض الليبية الضرورية لرفد 
احتياطات النقد األجنبي بدولهم 

التي تعاني من تراجع حاد بسبب 
تداعيات تفشي الوباء، كما تبحث 

حكومات دول أخرى عن فرص 
لشركاتها ومؤسساتها املالية 

للمشاركة في مشروع إعادة 
إعمار ليبيا املقدرة تكلفته بنحو 

120 مليار دوالر.
في غضون فترة قصيرة، زار 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية 

الليبية عبد الحميد الدبيبة 
الجزائر وفرنسا وإيطاليا لبحث 
مشاركة الدول الثالث في خطط 
إعمار ليبيا، وجذب استثمارات 

لقطاعات واعدة يراهن عليها 
االقتصاد ومنها الطاقة، وتحقيق 

نمو سريع رغم العراقيل التي 
يواجهها الرجل ومنها عدم تمرير 

املوازنة.
كانت لزيارة الدبيبة للدول الثالث 

نتائج الفتة، في الجزائر مثال اتفق 
على عودة »سوناطراك« العمالقة 

الستئناف أنشطة التنقيب عن 
النفط في ليبيا، وتفعيل اتفاقيات 

إنتاج ونقل الكهرباء، وفتح 
الحدود البرية أمام حركة السلع 

واملسافرين، واستئناف الرحالت 
الجوية، وفتح خط بحري يربط 

بني العاصمتني، وفي إيطاليا 
وفرنسا كانت امللفات الحاضرة 

على جدول أعمال املسؤول الليبي 
هي إعادة إعمار ما خربته الحرب 

األهلية والتعاون االقتصادي، 
وفتح األجواء أمام حركة الطيران 

األوروبية من وإلى ليبيا.
ليبيا بدأت تستعيد استقرارها 

السياسي واألمني ومن ثم 
االقتصادي، واالنتخابات املقبلة 

ستجر البالد نحو نهضة حقيقية 
ونمو اقتصادي سريع خاصة مع 
توافر الثروات واملوارد والخبرات، 
فهل سيتم ترك ليبيا في حالها 
ويغادر املرتزقة أراضيها لكي 

تستقر وتنمو، أم يتكرر سيناريو 
التفجيرات كما حدث مساء األحد 

في مدينة سبها جنوبي البالد؟

هل يتركون ليبيا 
في حالها؟

Wednesday 9 June 2021
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اقتصاد

بيروت ـ ريتا الجّمال

أثــار عــّداد سعر صرف الــدوالر في 
الـــســـوق الــــســــوداء، أمـــس الــثــاثــاء، 
ــي لـــبـــنـــان بــفــعــل  ــ بـــلـــبـــلـــة كـــبـــيـــرة فـ
الصباح  ل في  الذي ُسجِّ التصاعدي  االرتفاع 
الباكر واستمّر بوتيرٍة قياسية. وافتتح سعر 
لــيــرة  أمـــــس، بــنــحــو 13650  الـــصـــرف صـــبـــاح 
أن  قبل  للبيع،  ليرة  و13700  للشراء  لبنانية 
يحلق تدريجيًا متخطيًا عتبة الـــ14300 ليرة. 
وفضل نقيب الــصــرافــن، أنــطــوان مـــارون، في 
اتــصــال مــع »الــعــربــي الــجــديــد« عـــدم التعليق 
ال  بالقول، »ضائعون،  املوضوع مكتفيًا  على 
نــعــرف مـــاذا يــحــدث«. مــن جهته، يــؤكــد نقيب 
في حديثه  مــراد،  السابق، محمود  الصرافن 
مع »العربي الجديد« أن ما يحدث أمٌر مفاجٌئ 
 األســـبـــاب 

ً
ــر وال نـــعـــرف حـــقـــيـــقـــة ــّيـ ــحـ جـــــدًا ومـ

ــاع الــكــبــيــر ألكـــثـــر من  ــفــ الــرئــيــســيــة وراء االرتــ
ألــف لــيــرة فــي حــوالــي ساعتن أو ثــاث فقط. 
فـــي املـــقـــابـــل، يــربــط مــــراد املـــســـار الــتــصــاعــدي 
بــأن الطلب  الــــدوالر بشكٍل عــام  لسعر صــرف 
مفقوٌد  هــو  بينما  جـــدًا  مرتفعًا  أصــبــح  عليه 
من السوق، في حن أن منصة مصرف لبنان 
»صيرفة« تتطلب من التجار إجراءات معينة 
أو  ــٍت لتقديمها  إلـــى وقــ تــحــتــاج  ومــســتــنــدات 
للحصول على األموال بالدوالر، بينما هناك 
بشكٍل  الصعبة  العملة  إلــى  يحتاجون  تجار 
بالتالي  يــدفــعــهــم  مــا  عملهم  لتسيير  يــومــي 
إلــى تأمن املبالغ الــازمــة من مصادر أخــرى. 
ويلفت مراد إلى أن الصرافن ال يعرفون كيف 
تسعيرة  تعتمد  الــتــي  املنصة  مــع  يتعاملون 
 بكثير 

ّ
12 ألـــف لــيــرة تــقــريــبــًا وهـــي تبقى أقـــل

مــن السعر فــي الــســوق الــســوداء الـــذي تخطى 
الـــــ14 ألـــف وهـــو مــا يــصــار إلـــى تـــداولـــه أيضًا 
عبر التطبيقات اإللكترونية التي تلعب دورًا 
في املسار التصاعدي وتتحكم بنسبة كبيرة 
إلى  السابق  النقيب  ويشير  الــســوق.  بأسعار 

أن الوضع محّير جدًا ونحن على تواصل مع 
مصرف لبنان بهدف إيجاد حلول للصرافن 
الذين يريدون العمل وفق املنصة اإللكترونية 
لكنهم في الوقت نفسهم ال يعرفون أي سعر 
سيعتمدون. هذا املشهد حدث مثله في لبنان 
ت سعر 

ّ
بشهر مــارس/آذار املاضي عندما تفل

 ساعة 
ّ

صــرف الـــدوالر وتــغــّيــرت تسعيرته كــل
السوبرماركت  مــن أصــحــاب  بالكثير  دفــع  مــا 
لــعــدم قدرتهم  واملــحــال التجارية إلــى اإلقــفــال 
عــلــى تــحــديــد أســعــار الــســلــع والــبــضــائــع. ولــم 
ــراءات األخــيــرة الــتــي أعــلــن عنها  ــ تساهم اإلجـ

مصرف لبنان في لجم سعر صرف الدوالر.
وتــــقــــرر بـــعـــد جــلــســة اســتــثــنــائــيــة لــلــمــجــلــس 
رياض  لبنان  مصرف  حاكم  برئاسة  املركزي 
ســـامـــة إلـــــزام املـــصـــارف بــتــســديــد مــبــلــغ 400 
دوالر أمــيــركــي نــقــدًا إضـــافـــة إلــــى مـــا يــوازيــه 
بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة لــلــحــســابــات الـــتـــي كــانــت 
أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 2019،  بــتــاريــخ  قــائــمــة 
كــمــا أصــبــحــت هــــذه الــحــســابــات فـــي مــــارس/
آذار 2021، رغم أن املصارف أكدت في أكثر من 
تصريٍح وبيان أنها غير قادرة على توفير أية 
ت 

ّ
تدن مهما  األجنبية  بالعملة  نقدية  مبالغ 

الصادر  رقــم 151  التعميم  يــزال  قيمتها. ومــا 
ــــذي يــســمــح لــلــمــودعــن  عـــن الــبــنــك املـــركـــزي الـ
بسحب أموالهم من حساباتهم بالدوالر على 

التدخل  املفعول بعد  ليرة ســاري  سعر 3900 
الفاضح في عمل القضاء وعقد اجتماع مالي 
– قضائي في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة 
الرئيس ميشال عون وحضور حاكم مصرف 
لبنان ريــاض سامة ورئيس مجلس شورى 

الدولة القاضي فادي الياس.
وأتــــــى االجـــتـــمـــاع عـــلـــى خــلــفــيــة الــــقــــرار الــــذي 
أصـــدره مجلس شـــورى الــدولــة بــوقــف تنفيذ 
ــه لـــعـــدم قــانــونــيــتــه  الــتــعــمــيــم 151 املـــطـــعـــون بـ
وإلزام املصارف وقف التسديد البدلي بالليرة 
املفتوح  للحساب   3900 سعر  على  اللبنانية 
ــيــــركــــي وتـــســـديـــد الـــحـــســـابـــات  بـــــالـــــدوالر األمــ
ـــزة   حــمــلــة مـــركَّ

ّ
بــعــمــلــتــهــا األجـــنـــبـــيـــة، بــيــد أن

ت على الــقــرار وحــّرفــت مضمونه وأوحــت 
َّ
شن

الــعــودة للتسديد وفــق سعر  إلــى  بأنه يهدف 
لــيــرة. وستاقي هذه   1500 الرسمي  الــصــرف 
خبراء  بحسب  سابقاتها  مصير  اإلجـــــراءات 
ارتــفــاع  لــجــم  فــي  اقــتــصــاديــن لناحية فشلها 
على  االقتصاد  خبراء  ويشدد  الصرف.  سعر 
التي تتخذ هي مجرد مسّكن  التدابير  أن كل 
وتــقــتــصــر عــلــى حــلــول مــؤقــتــة طــاملــا لــم تصل 
إلـــى مــســتــوى الــخــطــط االقــتــصــاديــة الــشــامــلــة 
الــقــائــمــة عــلــى اإلصــــاحــــات الفعلية  الــجــديــة 
ملكافحة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة 
 ال يتأثر بــاإلمــاءات 

ّ
من خــال قضاء مستقل

والـــتـــدخـــات الــســيــاســيــة واســـتـــعـــادة األمــــوال 
اختصاصين  من  حكومة  وتشكيل  املنهوبة 
بلبنان  الــدولــي  املجتمع  ثقة  تعيد  ن 

ّ
مستقل

وبالتالي الدعم املالي النقدي للباد. وخرجت 
دعــوات أمــس، من قبل مجموعات ناشطة في 
في  الــشــارع  إلــى  للنزول  أكتوبر   17 انتفاضة 
 تردي األوضاع االقتصادية واالجتماعية 

ّ
ظل

واملــعــيــشــيــة واألزمـــــــات الـــتـــي تــتــفــاقــم حــدتــهــا 
أخطرها  القطاعات  مختلف  وطــاولــت  يوميًا 
أوضاعًا  يعيش  الــذي  الصحي  القطاع  أخيرًا 
غــيــر مــســبــوقــة مــن تــوقــف خــدمــات طــبــيــة إلــى 
باإلقفال  الصيدليات  وتلويح  أدويــة  انقطاع 
ــيــــد دخـــــول  واإلضــــــــــــــراب الــــشــــامــــل إلـــــــى تــــرشــ
املــضــمــونــن إلـــى املــســتــشــفــيــات، عـــدا عــن أزمــة 
املــــحــــروقــــات والــــكــــهــــربــــاء وتـــأثـــيـــراتـــهـــا عــلــى 

خدمات االتصاالت واإلنترنت وما إلى ذلك.
ونزل محتجون مساء أول من أمس، وقطعوا 
الــعــاصــمــة اللبنانية  الــطــرقــات فـــي  ــددًا مـــن  عــ
ــروت احـــتـــجـــاجـــًا عـــلـــى تــــــــردي األوضــــــــاع  ــ ــيـ ــ بـ
وللمطالبة  الباد  في  واملعيشية  االقتصادية 
برحيل الطبقة السياسية الحاكمة التي أودت 
الشامل، في حن يجري  إلى االنهيار  بلبنان 
الــتــحــضــيــر لـــعـــدد مـــن الـــتـــحـــركـــات فـــي األيــــام 

.
ً
املقبلة تطاول مصرف لبنان والبنوك عامة

الجزائر - حمزة كحال

ــال أعـــمـــال وتــكــتــات مــقــاوالتــيــة عــلــى الــحــكــومــة  ــ يــضــغــط رجـ
الجزائرية، من أجل توسيع قائمة الدول التي سمحت بعودة 
الــقــارة اآلســيــويــة خصوصًا  الــرحــات منها وإلــيــهــا، لتشمل 
لــلــجــزائــر، واملــــمــــون األول  الـــتـــجـــاري األول  الـــشـــريـــك  الـــصـــن، 
لألسواق املحلية بالسلع واملواد األولية وحتى العمالة، وذلك 

لتحريك مياه االستيراد واإلنتاج الراكدة.
يــقــول رئــيــس االتـــحـــاد الــجــزائــري املــســتــقــل لــلــمــقــاولــن، كمال 
الـــدول  قــائــمــة  يــتــرقــبــون تــوســيــع   »املستثمرين 

ّ
إن بــوشــاشــي، 

الــتــي ســتــعــود إلــيــهــا الــرحــات الــجــويــة الــجــزائــريــة خصوصًا 
بعدما اقتصر الفتح الجوي على دول جنوب أوروبا«. يضيف 
الــضــروري عودة  ــه »بــات من 

ّ
أن »العربي الجديد«  لـ بوشاشي 

لـــدول تربطها بــالــجــزائــر مــبــادالت تــجــاريــة كبيرة،  الــرحــات 
فـــي مــقــدمــتــهــا الـــصـــن، طــــوال ســنــة هــنــاك مـــن رجــــال األعــمــال 
واملستوردين الذين اضطروا لقطع العاقات مع ممونيهم من 

الصن، ومنهم من اكتفى باملخاطرة والتعامل عن ُبعد«.
بداية يونيو/ الجوي في  الجزائر قد فتحت مجالها  وكانت 

حزيران الحالي، واستقر الفتح على الرحات من فرنسا وإليها 
بــاإلضــافــة إلسبانيا وتــركــيــا، مــع ضـــرورة خــضــوع الــوافــديــن 
لحجر صحي في الفنادق ملدة 5 أيام. وخلط فيروس كورونا 
حسابات املتعاملن االقتصادين الجزائرين، شركات كانوا 
أم مستوردين، وذلك بعد تجميد تعاماتهم مع املصدرين من 
 الرحات من الصن وإليها، منذ 

ّ
الصن بالتزامن مع وقف كل

مارس/آذار 2020، ما عطل اإلمدادات التجارية إلى الباد.
وتــحــولــت بكن فــي ظــرف وجــيــز إلــى املــصــّدر األول للجزائر، 

باإلضافة إلى كونها املستثمر األجنبي الثالث في الباد.
ونجحت الصن عــام 2014، في إزاحــة فرنسا شريك الجزائر 
الباد بالسلع  التاريخي والتقليدي، عن رأس قائمة مموني 
والـــخـــدمـــات، بــمــعــدل تــصــديــر بــلــغ 8.2 مـــلـــيـــارات دوالر عــام 
2019، بحسب أرقــام الجمارك الجزائرية، أي نحو 19.5% من 
واردات الباد، في وقت قــّدرت صــادرات الجزائر نحو الصن 

اإلطــار،  النفطي. في هــذا  القطاع  ها في 
ّ
كل بـــ1.7 مليار دوالر، 

يعيش محمد عيسات، وهو صاحب شركة استيراد لألقمشة 
ومابس األطفال من الصن، منذ قرابة عام، على وقع أخبار 
فيروس كورونا. عيناه مصوبتان معظم األوقات نحو شاشة 
الرحات  بعودة  مفرحًا،  خبرًا  يقرأ  ه 

ّ
لعل حاسوبه،  أو  هاتفه 

الــصــن، مــن أجــل اســتــيــراد سلع  نحو مدينة شنغن، جنوبي 
 كــورونــا جمد تجارة عيسات الــذي يكشف في 

ّ
جــديــدة، إاّل أن

)من  بيضاء  عــن تسجيله سنة  الجديد«  »العربي  مــع  حديث 
 تــجــارتــي وأمــوالــي مرتبطة 

ّ
دون نــشــاط تــجــاري(. يــقــول: »كـــل

بــالــصــن، أســتــورد الــقــمــاش واملـــابـــس، مــن هــنــاك مــنــذ 2008. 
الــورشــة... نطالب الحكومة  سّرحت العمال قبل عــام، وأغلقت 
تتراوح  »ما  ــه يستورد سنويًا 

ّ
أن قرارتها«. يضيف  بمراجعة 

قيمته بن مليون و1.5 مليون دوالر من الصن، وال أعرف بلدًا 
آخر يوفر لي املواد التي أحتاجها بأسعار مناسبة«.

وتكررت األزمة مع عشرات اآلالف من املستوردين الجزائرين، 
الذين نجحت الصن في إغرائهم واستمالتهم بفضل سلعها 
 األزمة لم تمس املستوردين 

ّ
وأسعارها التنافسية. والافت أن

للسلع فقط، بل امتدت لبعض الشركات العمومية والخاصة، 
الــتــي بــاتــت تعيش ســيــنــاريــو املــســتــورديــن نــفــســه، بــعــد نفاد 
املواد األولية املستوردة من الصن، على غرار مصانع تجميع 
األجـــهـــزة اإللــكــتــرونــيــة وتــجــمــيــع الـــســـيـــارات، وصــنــاعــة مـــواد 

البناء، وحتى الخدمات.
الــســيــاق، يكشف حــمــزة جليجل، وهـــو صــاحــب مصنع  وفـــي 
 مصنعه 

ّ
إلنتاج الطاء، وغــراء الباط )األسمنت الاصق( أن

دخــــل فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2020 مــرحــلــة اســتــنــفــاد مــخــزون 
األمان، وعلق عمله في نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، وذلك 
بعد تعذر السفر إلى الصن من أجل التوقيع على الطلبيات 
 
ّ
الجديدة. يضيف: »حتى عبر اإلنترنت، األمر غير ممكن، ألن

الصن«.  مع  والبحرية  الجوية  الــرحــات   
ّ

كــل الجزائر جّمدت 
 ثــلــث الـــشـــركـــات الــجــزائــريــة، 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن ويـــؤكـــد لـــ

مرهونة بــاملــواد األولــيــة الصينية، واضــطــرت بــمــرور األشهر 
لصرف العمال لتخفيض فاتورة اإلنتاج.

ارتفاع جنوني للدوالر في لبنان 

تداعيات كارثية

الجزائر استوردت من الصين سلعًا بـ8.2 مليارات دوالر عام Getty( 2019(اإلجراءات الحكومية تفشل في لجم سعر الدوالر )جوزيف عيد/فرانس برس(

دعوات لفتح أجواء الصين 

شهد سعر صرف 
الدوالر األميركي في 

السوق السوداء انفالتًا 
كبيرًا، أمس، وسط تزايد 

السخط الشعبي بسبب 
التداعيات الكارثية لتهاوي 

العملة المحلية

20 شركة تونسية تشارك 
في معرض بليبيا

تشارك نحو 20 شركة تونسية في 
معرض متخصص بالعمارة واالستثمار، 

املنعقد في العاصمة الليبية طرابلس. 
وافتتح معرض »سكاي الين« السنوي 

الثالث، أول من أمس، ويستمر حتى اليوم 
األربعاء، وفق بيان لشركة »أتاكس« 

)خاصة( املنظمة. وأعرب معز سويسي، 
مدير التصدير في إحدى الشركات 

التونسية املشاركة، عن تطلع الشركات 
التونسية إلى املشاركة في إعادة إعمار 
ليبيا. وقال سويسي لألناضول: »نأمل 
أن تأخذ الشركات التونسية مكانها في 

عملية بناء ليبيا الحديثة كباقي الشركات 
في السوق الليبية«. وأشاد رجل األعمال 
التونسي باستقرار الحالة األمنية، التي 

وصفها بأنها »جيدة جدًا«. ودعا سويسي 
الشركات التونسية إلى »اإلقبال على 

عرض منتجاتها في السوق الليبية«. وُيَعّد 
املعرض محطة اقتصادية، ومقصدًا مهمًا 

للمسؤولني وأصحاب ورجال األعمال، 
واملتخصصني في مجال البناء. وفي 22 

مايو/ أيار املاضي، زار رئيس الوزراء 
التونسي هشام املشيشي طرابلس على 

رأس وفد اقتصادي كبير ضّم مسؤولني 
رسميني ورجال أعمال.       

صندوق االستثمارات 
السعودي يستحدث 

منصبين جديدين
ذكر صندوق االستثمارات العامة، صندوق 

الثروة السيادي السعودي، أمس الثالثاء، 
أنه استحدث منصبي نائب محافظ بهدف 

دعم النمو والتوسع املستمر للصندوق 
البالغ حجمه 340 مليار دوالر. وأضاف 
أن تركي النويصر، رئيس اإلدارة العامة 

لالستثمارات الدولية في الصندوق، ويزيد 
الحميد، رئيس اإلدارة العامة لالستثمارات 
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، الذي 

شغل في السابق منصب رئيس اإلدارة 
العامة لالستثمار في الشركات املحلية، 

سيشغالن املنصبني الجديدين إلى 
جانب مسؤولياتهما الحالية. وصندوق 

االستثمارات، برئاسة محافظه ياسر 
الرميان، محور خطط السعودية لتحويل 

االقتصاد بتأسيس قطاعات جديدة وتنويع 
اإليرادات التي تعتمد على النفط. ومن 

املتوقع أن يضّخ الصندوق ما ال يقل عن 
40 مليار دوالر سنويًا حتى 2025 ورفع 

أصوله إلى تريليون دوالر.

انكماش اقتصاد منطقة 
اليورو بأقل المتوقع

أظهرت بيانات منقحة من مكتب إحصاءات 
االتحاد األوروبي يوروستات أن اقتصاد 

منطقة اليورو انكمش بأقل كثيرا مما كان 
متوقعا في الربع األول من العام، مع زيادة 
املخزونات واالستثمارات قابلها انخفاض 
اإلنفاق االستهالكي. وقال يوروستات إن 

الناتج املحلي اإلجمالي في دول منطقة 
اليورو البالغ عددها   19   انكمش   0.3   باملئة 

على أساس ربع سنوي ليسجل انخفاضا 
  1.3   باملئة على أساس سنوي. ُيقارن ذلك 
مع تقديرات قبل ثالثة أسابيع   0.6-   باملئة 

و  1.8-   باملئة على التوالي. أدى انخفاض 
استهالك األسر، الذي تضرر من إجراءات 

العزل العام بسبب وباء فيروس كورونا 
والتي تضمنت إغالق املتاجر في جميع 

أنحاء أوروبا، إلى خصم   1.2   نقطة في حني 
كان اإلنفاق الحكومي محايدا.

توفير اللقاح والغذاء مجانًا 
يكلف الهند 11 مليار دوالر

قالت بلومبيرغ نيوز، أمس، إن الهند 
ستحتاج إلى إنفاق 800 مليار روبية 

إضافية )11 مليار دوالر( لتوفير اللقاح 
والغذاء مجانا ملاليني املتضررين من املوجة 

العنيفة من العدوى بفيروس كورونا. 
وأضافت بلومبيرغ نقال عن أشخاص 

على دراية باألمر أن حكومة الهند، ثاني 
أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، 

ستخصص 700 مليار روبية )الدوالر = 
72.8325 روبية هندية( أخرى لتوفير الغذاء 

للفقراء واملحتاجني حتى نوفمبر/ تشرين 
الثاني. وذكرت املصادر أن الحكومة قد ال 

تحتاج للجوء إلى سوق السندات للحصول 
على األموال، مشيرة إلى توزيعات بقيمة 

991.2 مليار روبية تلقتها من البنك املركزي 
وتدفقات متوقعة من مبيعات أصول. وقال 
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أول 

من أمس، إن الهند ستوفر اللقاح مجانا لكل 
البالغني، في مسعى لكبح الجائحة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

3900
 151 رقــم  التعميم  ــزال  ي ما 
المركزي  البنك  عن  الصادر 
يسمح  ــذي  ــ الـ ــي،  ــان ــن ــب ــل ال
للمودعين بسحب أموالهم 
ــدوالر  ــال ــن حــســابــاتــهــم ب م
ساري  ليرة،   3900 سعر  على 
الــمــفــعــول بــعــد الــتــدخــل 

الفاضح في عمل القضاء.

تقارير عربية

الجزائرمال وناس

الواحة  قال مصدر نفطي بشركة 
ــنــــدس نــــفــــط بــحــقــل  لـــلـــنـــفـــط ومــــهــ
الــســمــاح الــلــيــبــي، لـــرويـــتـــرز، أمــس 
الثالثاء إن تسربا في خط أنابيب 
ــنـــفـــط قــــد يـــــــؤدي لــوقــف  بـــحـــقـــل الـ
عــمــلــيــات الـــضـــخ. ويـــغـــذي الــحــقــل 
ميناء الــســدرة. وأكــد مــســؤول في 
امليناء، رفض ذكر اسمه، أن إنتاج 
الحقل حاليا نحو 285 ألف برميل 
يوميًا. وأوضح مهندس النفط في 
الحقل أنه تمت أمس السيطرة على 
تـــســـرب فـــي نــفــس خـــط األنــابــيــب 
الذي يربط السماح بميناء السدرة، 
ولكن التسرب تجدد أمس. والواحة 
الوطنية  للمؤسسة  تــابــعــة  للنفط 
الليبية  الحكومة  وتسعى  للنفط. 
إلــــى زيــــــادة إنـــتـــاج الــنــفــط بــهــدف 
ــع اإليــــــــرادات املــالــيــة لــلــحــد من  رفــ
التي  الخانقة  االقتصادية  األزمـــة 
ــانـــت حــقــول  ــالد. كـ ــبــ ــ تــشــهــدهــا ال
ــنــفــط تــوقــفــت لــفــتــرات  ومــــوانــــئ ال
طويلة خالل الحرب بني األطراف 
املـــتـــصـــارع قــبــل أن يــتــجــهــوا إلــى 

املصالحة وتسوية األزمة.

تسرب 
نفطي 
في ليبيا

عّمان ـ زيد الدبيسية

يــخــشــى األردن مـــن ارتـــــــدادات ســلــبــيــة ألزمـــة 
ــار الـــســـلـــع والـــخـــدمـــات،  ــعــ كــــورونــــا عـــلـــى أســ
ــه يـــســـتـــورد حــــوالــــي 90% مــن  ــ ال ســيــمــا وأنــ
احتياجاته الغذائية، بسبب تواضع اإلنتاج 
الــزراعــي وتــراجــع املــســاحــات املــزروعــة خال 
ــال مـــســـؤول حكومي  الــســنــوات املــاضــيــة. وقــ
لـ«العربي الجديد« إن الحكومة تدرك مخاطر 
ــا عــلــى األســـعـــار،  ــيـــات جــائــحــة كــــورونــ تـــداعـ
وخـــاصـــة لــلــمــواد الــتــمــويــنــيــة خـــال األشــهــر 
على  األزمــــة  تــأثــيــرات  بسبب  املقبلة  القليلة 
اإلنــتــاج الــعــاملــي مــن الــغــذاء وارتـــفـــاع الطلب 
ــتـــاج  والـــــزيـــــادة الـــتـــي طــــــرأت عـــلـــى كـــلـــف اإلنـ

ســيــتــأثــر  األردن  أن  وأضــــــــاف  ومــــدخــــاتــــه. 
مباشرة بأي ارتفاعات عاملية على األسعار، 
كـــونـــه يــســتــورد كــمــيــات كــبــيــرة مـــن األغـــذيـــة 
والـــســـلـــع األخــــــرى فــيــمــا تــتــم حــالــيــا دراســــة 
ــيــــارات املــمــكــنــة لــلــحــد مــــن االرتـــفـــاعـــات  الــــخــ
يــحــقــق  األردن  أن  إلــــــى  وأشــــــــار  املـــحـــتـــمـــلـــة. 

ــن الـــســـلـــع مــثــل  ــدود مــ ــحــ ــن عـــــدد مــ ــاء مــ ــفـ ــتـ اكـ
ــعـــض أصـــنـــاف  ــيـــض املــــائــــدة وبـ الــــدجــــاج وبـ
سلع  استيراد  يتم  فيما  والــفــواكــه،  الخضار 
اســتــراتــيــجــيــة بــالــكــامــل تــقــريــبــا مـــن مناشئ 
القمح. وترصد الحكومة من  مختلفة كمادة 
خــال نــظــام اإلنـــذار املبكر الـــذي أطلقته قبل 
عــــدة ســـنـــوات حـــركـــة الــســلــع الــتــمــويــنــيــة في 
األسواق العاملية، واملتغيرات التي تطرأ على 

أسعارها والعرض والطلب.
ويستورد األردن أكثر من مليون طٍن قمحا، 
وتلبية  املحلي  االســتــهــاك  لتغطية  سنويا، 
ارتفاع الطلب الناتج عن استضافته أكثر من 
1.3 مليون الجــئ ســوري وأعـــدادا كبيرة من 
العمال الوافدين. وتوقع املنتدى االقتصادي 

األردني ارتفاع أسعار السلع بما يتراوح بن 
10% و15% خال األشهر املقبلة نتيجة قيود 
زيادة  إلى  إضافة  كورونا،  فرضتها جائحة 
الطلب على جميع السلع بالوقت الذي تقبل 
ما سيؤدي  عامليًا،  االنفتاح  على  الــدول  فيه 
ارتفاع معدالت التضخم في األردن إلى  إلى 
من  التعافي  أن  كما  مسبوقة.  غير  مــعــدالت 
ارتفاع التضخم يتطلب وقتا أطول من املدة 

املستغرقة في االرتفاع.
ــــادي إن الـــتـــدابـــيـــر  ــتـــــصـ ــ ــنــــتــــدى االقـ وقـــــــال املــ
ــتـــي تــــم اتـــبـــاعـــهـــا عـــاملـــيـــا فــي  واإلجـــــــــــراءات الـ
التعامل مع جائحة كورونا كان لها أثر كبير 
يمكن  وال  العاملية  االقــتــصــادات  جميع  على 
تجاهل األثر االقتصادي الذي سيترتب على 
الحاصل من  االرتــفــاع  السلع نتيجة  أســعــار 
بلدان املنشأ والبلدان املصدرة. وبينت دائرة 
اإلحـــصـــاءات الــعــامــة األردنـــيـــة ارتــفــاع معدل 
التضخم خال إبريل/نيسان املاضي لتبلغ 
نسبته 1.25%. وقد ساهمت في ذلك االرتفاع 
النقل بمقدار 0.84  بشكل رئيسي، مجموعة 
 0.27 بمقدار  والسجائر  التبغ  مئوية،  نقطة 
نــقــطــة مــئــويــة، والــلــحــوم والــــدواجــــن بــمــقــدار 
0.13 نقطة مئوية، والوقود واإلنــارة بمقدار 
انخفضت  املــقــابــل،  وفــي  مــئــويــة.  0.10 نقطة 
خـــال الــشــهــر املــاضــي أســعــار مــجــمــوعــة من 
الــســلــع، ومـــن أبــرزهــا مجموعة الــخــضــروات 

والبقول الجافة واملعلبة.
ــال رئــيــس غــرفــة تــجــارة عــّمــان  مــن جــانــبــه، قـ
ورئــيــس نقابة تــّجــار املـــواد الــغــذائــيــة، خليل 
الحاج توفيق، لـ«العربي الجديد«، إن األسعار 
ــواق  ــ ــتـــي تــظــهــر فــــي األســ ــــق املـــتـــغـــيـــرات الـ وفـ
متفاوتة  بــنــســب  ارتــفــاعــا  ستشهد  الــعــاملــيــة 
ــا يــتــطــلــب اتـــخـــاذ  ــر املـــقـــبـــلـــة، مــ ــهــ خـــــال األشــ
اإلجـــــــراءات الـــازمـــة لــلــحــد مـــن انــعــكــاســاتــهــا 
على الــســوق املحلي، ومــن ذلــك إعـــادة النظر 
بــالــضــرائــب والـــرســـوم الــجــمــركــيــة املــفــروضــة 
الغذائية ســواء املنتجة  على السلع وخاصة 

محليا أو املستوردة.
وأشــار إلــى ارتــفــاع تكاليف الشحن البحري 
وغــيــرهــا من  اللوجستية  الــخــدمــات  ــور  وأجــ
الــخــدمــات بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا. بــــدوره، 

أشــار املنتدى االقــتــصــادي إلــى ارتــفــاع سعر 
الــقــمــح لــلــطــن الــــواحــــد مـــا نــســبــتــه 14% عن 
الــســنــة املــاضــيــة، كــمــا ارتــفــعــت أســعــار الـــذرة 
الـــواحـــد. ووفــقــا  للطن  أكــثــر %80  مــا نسبته 
لــبــيــانــات الــتــجــارة الــخــارجــيــة الـــصـــادرة عن 
دائــرة اإلحــصــاءات العامة )حكومية(، بلغت 
الــعــام  مــلــيــار دوالر خــــال  املــــســــتــــوردات 17 
املاضي. وقال املنتدى إن ارتفاع أجور الشحن 
والرسوم الجمركية له أثر كبير على التجارة 
األردنـــيـــة والـــتـــّجـــار عــمــومــًا وتــحــديــدا تــّجــار 
التّجار بعقود  الوكاالت حيث يرتبط هــؤالء 
يؤدي  ما  بدفعات مسبقة،  وبعضها مغطى 
إلى بعض الخسائر. ومن جانبه، قال رئيس 
عــبــيــدات،  املــســتــهــلــك، محمد  حــمــايــة  جمعية 
ــــي  ــ ـــ«الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إن الــــســــوق األردنـ لــ
ــار  ــعـ يـــتـــجـــاوب بـــســـرعـــة مــــع ارتــــفــــاعــــات األسـ
عامليا، لكن ال يتجاوب مع انخفاض األسعار 
بمعنى أنه يتم رفع األسعار مباشرة في حال 
ارتفاعها عامليا ويتم تجاهل تخفيضها في 
حال انخفضت. وأضاف أن القطاع التجاري 
ــواد  ــ ــ ــيـــر مـــــن املـ ــبـ األردنـــــــــــي لــــديــــه مـــــخـــــزون كـ
التموينية تم استيرادها باألسعار القديمة، 
إضافة إلى وجود تعاقدات الستيراد كميات 
إضافية من مختلف املواد الغذائية، وبالتالي 
فإنه في حال ارتفاع األسعار عامليا يفترض 
أال ينعكس على السوق األردنــي مرة واحدة 
وبـــإمـــكـــان الـــتـــّجـــار اســتــيــعــاب ذلــــك االرتـــفـــاع 

بحكم املخزون املوجود لديهم.
ــادي، عــــونــــي الـــــــــــداود، قـــال  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلـــل االقـ املـــحـ
ــار الــعــاملــيــة  ــعــ ــديـــد« إن األســ ـــ«الـــعـــربـــي الـــجـ لـ
بدأت باالرتفاع وباتت تنعكس على السوق 
األردنــي واألســـواق العاملية، ونأمل أال تكون 
االرتفاعات كبيرة وأال تستمر لفترة طويلة. 
وقال: »يفترض أن تكون لدى الحكومة خطط 
وإجـــــــراءات مــســبــقــة لــلــتــعــامــل مـــع ارتــفــاعــات 
الــســلــع وكــيــفــيــة حــمــايــة الــطــبــقــات الــفــقــيــرة 
انعكاساتها، ال سيما  الدخل من  ومــحــدودة 
مع تراجع األوضاع املعيشية بسبب جائحة 
ــكـــمـــاش الـــتـــي يــمــر بها  ــا وحـــالـــة االنـ كــــورونــ
االقــتــصــاد األردنـــــي وفـــقـــدان عـــشـــرات اآلالف 

لوظائفهم«.

شركة مجهولة تستثمر في دمشقاألردنيون يخشون موجة غالء جديدة بسبب كورونا

توقعات بارتفاع أسعار السلع بنسبة تصل إلى 15% )فرانس برس(

ريان محمد

بدأ النظام السوري املأزوم اقتصاديًا 
ــــوارع دمــشــق املختنقة  فـــي تــأجــيــر شـ
مروريًا، عبر نشر 3500 موقف مأجور 
فــي قــلــب الــعــاصــمــة ومـــراكـــز األســــواق 
الــتــجــاريــة والـــخـــدمـــات، بــمــوجــب عقد 
اســـتـــثـــمـــاري مـــع شـــركـــة خـــاصـــة يلف 
مالكيها كثير من الغموض، ملدة سبع 
سنوات، مقابل مبلغ مالي يقّدر بـ2.1 
مــلــيــار لـــيـــرة )الــــــــدوالر = نــحــو 3100 
لــيــرة بــالــســعــر الــفــعــلــي(، ســيــعــود إلــى 
مــحــافــظــة دمـــشـــق، فـــي حـــن يـــقـــدر ما 
بــأكــثــر من  الــشــركــة ســنــويــًا  ستجنيه 

سبعة مليارات ليرة.
وفي الوقت الذي لم يلحظ فيه سكان 
ــًا جـــــديـــــدًا فـــــي شـــــــوارع  ــئـ ــيـ دمــــشــــق شـ
ــوات الــعــشــر  ــنــ ــســ مـــديـــنـــتـــهـــم طـــــــوال الــ
األخــيــرة ســوى تــردي البنية التحتية 
وغياب اإلضاءة عنها، ظهر ذلك اللون 
األصـــفـــر الــــذي رســــم خــطــوطــًا طــولــيــة 
وعرضية وداخلها أرقام على إسفلت 
شوارعها الرئيسية على يمن الطريق 
 
ّ
ويساره، إلى أن تّم إخبارهم أخيرًا بأن

هذه األماكن أصبحت مواقف مأجورة 
فيها عليه  بركن سيارته  ومــن يرغب 

 ماديًا.
ً
أن يدفع مقابا

وقــال أبــو حــســام، وهــو أحــد العاملن 
تجارية  )منطقة  الحريقة  منطقة  فــي 
في وسط دمشق(، لـ«العربي الجديد«: 
ــد تــــكــــون دمــــشــــق مــــن أســـــــوأ املــــدن  ــ »قــ
تخطيطًا عمرانيًا بالتناسب مع زيادة 
 الحكومات 

ّ
السكان، فنحن لم نلحظ أن

املــتــعــاقــبــة كـــان لــديــهــا اهــتــمــام بــذلــك، 
العاصمة  مركز  يــزور  مــن  غالبًا  لذلك 
بعد الساعة 10 صباحًا يجد صعوبة 

كبيرة في إيجاد موقف لسيارته«. 
وتـــابـــع أبـــو حـــســـام، الــــذي رفـــض ذكــر 
اســــم عــائــلــتــه جـــــراء مـــخـــاوف أمــنــيــة: 
»حتى نحن نعاني من املشكلة نفسها 
ونـــضـــطـــر لـــحـــجـــز مــــكــــان لـــســـيـــاراتـــنـــا 

ــانــــت لــديــنــا  وتـــحـــريـــكـــهـــا فــــي حــــــال كــ
لذلك  تفريغها،  أو  لتحميلها  بضاعة 
تــكــون لدينا  مــن حقنا كــمــواطــنــن أن 
لدينا مكاتب   

ّ
أن بما  مواقف سيارات 

ومحال تجارية أو منازل في املنطقة، 
 الــحــكــومــات 

ّ
ولـــيـــس ذنــبــنــا الـــيـــوم أن

إدراك  أو  نـــظـــر  بـــعـــد  لـــديـــهـــا  يـــكـــن  ــم  لــ
الحتياجات البلد«.

من جانبه، رأى أبو مأمون تقي الدين، 
ــــو صــــاحــــب مـــحـــل لـــبـــيـــع األلـــبـــســـة  وهــ
ــزة فـــــي دمـــــشـــــق، فـــــي حـــديـــث  ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ الـ
 »املـــواقـــف 

ّ
مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن

الشكل ستكون مرهقة  بهذا  املأجورة 
ــلـــن فـــــي املـــنـــطـــقـــة مــن  ــلـــعـــامـ مـــــاديـــــًا لـ
أصـــحـــاب مـــحـــات تـــجـــاريـــة ومــكــاتــب 
ــقـــل،  ــنـ ــلــــى ســــــيــــــارات الـ ــلــــن عــ ــامــ ــعــ والــ
وبالتالي ستتسبب برفع األسعار في 
وقت نعيش فيه حالة من الكساد، في 
 ارتفاع األسعار الكبير وانخفاض 

ّ
ظل

خصوصًا  للدخول،  الشرائية  القيمة 
العاملن هم من يعتمدون  أكثرية   

ّ
أن

على العمل املأجور«.
وأضـــاف: »أنــا كصاحب محل صغير 
ــتـــاج إلــــى مـــوقـــف لــســيــارتــي طـــوال  أحـ
ــع 6 آالف لــيــرة  ــ ــا يــعــنــي دفـ الــــيــــوم، مــ

يوميًا، أي 156 ألفًا شهريًا. 
ــلـــغ هــــو راتـــــــب مـــوظـــفـــن فــي  هـــــذا املـــبـ
ــاحــــب املـــحـــل  الــــــدولــــــة، وبــــالــــتــــالــــي صــ
الــكــلــفــة على  ــذه  الــتــجــاري سيحمل هـ
التي  النقل  الــبــضــاعــة، وســيــارة  سعر 
ــن الـــســـوق  ــــود مــ ــــوقـ ــراء الـ ــشــ تــضــطــر لــ

السوداء بأسعار مضاعفة«.
من جانبه، أبدى خبير اقتصادي في 
دمشق، طلب عدم ذكر اسمه، استغرابه 
»من سياسة النظام االقتصادية، التي 
األمــوال  جباية  على  تعيش  أصبحت 
مـــن املـــواطـــنـــن املــســحــوقــن، واملـــريـــب 
العمليات  القائمن على هذه  أكثر   

ّ
أن

وما  الغموض  يلفها  خاصة  شــركــات 
ــــهــــا واجــــهــــات 

ّ
كـــشـــف مـــنـــهـــا يـــظـــهـــر أن

ــار إلـــى ما  ــ اقــتــصــاديــة لــلــنــظــام«. وأشـ

حـــدث مـــع شــركــة »الــتــكــامــل« املــشــرفــة 
على إدارة البطاقة الذكية املخصصة 
لـــبـــيـــع الـــــوقـــــود واملــــــــــواد الــتــمــويــنــيــة 
املدعومة، إذ تقدر أرباحها باملليارات 
 

ّ
ــراء تــقــاضــيــهــا نــســبــة عــلــى كــل ــ مـــن جـ

عــمــلــيــة بـــيـــع، بــعــدمــا تـــم الــكــشــف عن 
وهـــو  اإلدارة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ ــة  ــويـ هـ
قــريــب أســمــاء األخــــرس، زوجـــة رئيس 
ــا ســبــق  ــمــ ــار األســـــــــــد، كــ ــ ــشـ ــ ــام بـ ــ ــــظـ ــنـ ــ الـ
إعطاء ابن خاله رامي مخلوف شركة 

االتصاالت الخلوية »سيرياتيل«. 
 مــا يتم 

ّ
وتــابــع: »مـــن الــافــت أيــضــًا أن

التنازل عنه هي االستثمارات املربحة 
الكلفة املنخفضة نسبيًا، فماذا  وذات 
يــمــنــع مــؤســســات الــــدولــــة، خــصــوصــًا 
مــحــافــظــة دمـــشـــق املــثــقــلــة بــالــبــطــالــة 
املــقــنــعــة، مـــن اســتــثــمــار هــــذه املـــواقـــف 
املأجورة بشكل مباشر، ما ُيدخل إلى 
ليرة  مليارات   6.5 مــن  أكثر  خزينتها 
سنويًا، إضافة إلى كّم كبير من فرص 

العمل، بداًل من 2.1 مليار ليرة؟«.
وكــان مدير هندسة النقل واملــرور في 
مــحــافــظــة دمـــشـــق يـــاســـر الــبــســتــونــي 
ــــال، قــبــل نــحــو ثـــاثـــة أشـــهـــر، في  قـــد قـ
ه تم التعاقد 

ّ
تصريح إلذاعة محلية، إن

مع شركة خاصة لتأجير املواقف في 
ــــذه املـــواقـــف تـــتـــوزع على  دمـــشـــق، وهـ

العديد من األحياء. 
 عدم اعتماد نظم الشرائح 

ّ
وتذرع بأن

ــــه »لــــم يــتــم الــتــفــكــيــر في 
ّ
يــعــود إلــــى أن

الــشــرائــح  جــعــل التسعيرة عــن طــريــق 
ــــه تـــم تـــوزيـــع املـــواقـــف في 

ّ
بــاعــتــبــار أن

األســــواق الــتــجــاريــة والــفــعــالــيــات وتــم 
تحديد مركز املدينة حصرًا«، معتبرًا 
 »الــهــدف من هــذه املــواقــف التنظيم 

ّ
أن

وليس السعر. 
إضافة إلى الركن الحضاري، وتنظيم 
قدرة االستيعاب في الشوارع، وتافي 
ــيــــات  ــد اآللــ االزدحـــــــــــام الـــكـــبـــيـــر وتـــــزايـــ
الوقوف  ومنع  املدينة،  في  واملركبات 

على األرصفة«.

سوريةمعيشة

استيراد 90% من 
المواد الغذائية لتواضع 

اإلنتاج الزراعي
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اقتصاد

واشنطن ـ شريف عثمان

ــاط  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــك االحـ ــ ــنـ ــ خـــــــــرج رئــــــيــــــس بـ
ــيــــركــــي جــيــرومــي  الـــفـــيـــدرالـــي األمــ
باول، أخيرًا ليعلن استعداد البنك 
التام ملواجهة التضخم املتوقع حدوثه خالل 
الــشــهــور الــقــادمــة، وهــو نفس املــضــمــون الــذي 
حملته وزيرة الخزانة جانيت يالني، لألسواق، 
مشيرة إلى استعداد أكبر اقتصاد في العالم 
إلى تقبل مستويات مرتفعة من التضخم. لكن 
لبنوك عاملية  بــدت غير مقنعة  الرسائل  هــذه 
تخشى أزمــات طويلة األمــد بفعل انعكاسات 
ــادات جنونية  »تــضــخــم مــرعــب« نــاجــم عــن زيــ
في أسعار السلع األولية واملنتجات النهائية 
فـــي األشـــهـــر األخــــيــــرة، عــلــى حـــركـــة األســـــواق 
ــــدر بــنــك دويــتــشــه األملـــانـــي في  الــعــاملــيــة. وأصـ
مذكرة بحثية، نشرها مساء االثنني، تحذيرًا 
بها  تتعامل  التي  الطريقة  من  اللهجة  شديد 
السلطات األميركية مع هذا التضخم، مشيرا 

إلى أن من املتوقع أن يستمر التضخم املرتفع 
لفترة، وأن يــؤدي إلــى حــدوث أزمــة كبرى في 
الـــســـنـــوات الــتــالــيــة. وانــتــقــد الــبــنــك تــوجــهــات 
الخاصة  األخــيــرة  األميركي«  املــركــزي  »البنك 
ــن الـــتـــضـــخـــم تــتــجــاوز  بـــقـــبـــول مـــســـتـــويـــات مــ
مستهدفه السابق، واملقدر بـ2%، حتى لو كان 

ذلك سيسمح باستعادة االقتصاد النتعاشه 
بصورة كاملة، تشمل كل فئات املجتمع، الفتا 
إلى  أن قرار البنك الفيدرالي بعدم رفع معدالت 
في  التضخم  استمرار معدل  بعد  إال  الفائدة 
له عواقب  »لفترات طويلة« ستكون  االرتفاع 
وخيمة. وقال ديفيد فولكرتس ـ النداو، كبير 
االقتصاديني في »دويتشه بنك« إن »عواقب 
ــفــــاع  ــامـــل مــــع مــشــكــلــة ارتــ ــعـ ــتـ الــــتــــأخــــر فــــي الـ
التضخم عــلــى الــنــشــاط االقــتــصــادي واملــالــي 
ســتــكــون ارتـــبـــاكـــات أكــبــر مــمــا يــمــكــن حــدوثــه 
في حالة تدخله الفوري«، مؤكدًا أن ذلك »قد 
مــلــحــوظــا، ويــطــلــق سلسلة من  ركــــودًا  يخلق 
ــات املــالــيــة فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، ال  ــ األزمـ
سيما في األســواق الناشئة«. ويــرى صانعو 
مستويات  أن  األميركية  النقدية  السياسات 
 %2 تتجاوز  التي أضحت  املرتفعة  التضخم 
اإلمـــداد حول  استعادة سالسل  ستزول عند 
الحالية  الفترة  وتــجــاوز  النتظامها  العالم 
ــا كــبــيــرًا فـــي األســـعـــار  ــفـــاعـ الـــتـــي تــشــهــد ارتـ
مقارنة بالشهور املماثلة من العام املاضي، 
ــتـــي شـــهـــدت تـــداعـــيـــات جـــائـــحـــة فـــيـــروس  الـ
من  للعودة  وفــي طريقها  الجديد.  كــورونــا 
لندن، بعد حضور اجتماعات وزراء املالية 
ملجموعة دول السبع، السبت املاضي، قالت 
وزيرة الخزانة األميركية لوكالة بلومبيرغ 
الــوقــت،  لبعض  التضخم  مــعــدل  ارتــفــاع  إن 
ــا يــعــقــبــه مـــن ارتـــفـــاع مـــعـــدالت الــفــائــدة،  ومــ
ســيــكــون فـــي صـــالـــح االقـــتـــصـــاد األمــيــركــي. 

تضخم أميركا

ارتفاع األسعار 
طاول مختلف 

السلع بعد الخروج 
من اإلغالق 
)فرانس برس(

بدأت المخاوف من موجة تضخم األسعار التي من المتوقع أن تتعرض 
تتسرب  المقبلة،  القليلة  األميركية خالل األشهر  المتحدة  الواليات  لها 
إلى األسواق العالمية، حتى إن بنوكًا دولية أضحت تحذر من أزمات 

طويلة األجل

دويتشه بنك األلماني 
يتوقع وصول التضخم 

في أميركا إلى %10

الصادرات حققت 
85.3 مليار دوالر خالل األشهر 

الخمسة األولى من 2021

5 ناقالت تحمل 6 ماليين 
برميل ترسو قبالة 

الشواطئ األوروبية

بنوك عالمية 
تخشى أزمة 

طويلة 
رغم تطمينات 

واشنطن

الطلب على النفط في االقتصادات الكبرى مرشح للصعود )Getty(نشاط في أسواق إسطنبول بعد رفع قيود الحظر )فرانس برس(

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

بـــــدأت اآلمــــــال الــتــركــيــة فـــي زيــــــادة صـــــادرات 
الـــعـــام الـــجـــاري تــنــتــعــش، بــعــد إلـــغـــاء الحظر 
املــفــروض للوقاية من وبــاء كــورونــا، وزيــادة 
تدفق املنتجات نحو 44 دولة مع رفع حواجز 
اإلغــــالق، مــا دعــا وزارة الــتــجــارة إلــى إصــدار 
توقعات بإمكانية بلوغ قيمة الصادرات 200 
في  انــحــســارهــا  بعد   ،2021 فــي  دوالر  مليار 
عقب  دوالر،  مليار   169.5 إلــى  املاضي  العام 

تجاوزها 180 مليارًا في 2019.
ــيـــرة لـــوزيـــر الــتــجــارة  ــــق تــصــريــحــات أخـ ووفـ
 قــيــمــة الــــصــــادرات خــالل 

ّ
ــإن ــ ــــوش، فـ مــحــمــد مـ

األشــهــر الخمسة األولـــى مــن الــعــام الــجــاري، 
بــلــغــت  ــــادة  ــزيـ ــ بـ دوالر،  مـــلـــيـــار   85.3 بــلــغــت 
نسبتها 38.3% عن الفترة نفسها من 2020، 
 مايو/ أيــار وحــده سجل قفزة 

ّ
مشيرًا إلى أن

بنسبة 65.5%، محققا 16.5 مليار دوالر.
وتـــوقـــع الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي الــتــركــي خليل 
أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي تصريح  أوزون، 
»تحقق الصادرات التركية قفزة كبيرة خالل 
العام، لتتجاوز توقعات  الثاني من  النصف 
الكثير  إلــى تعطش  الــتــجــارة«، مشيرًا  وزارة 
املنتجات،  مــن  للمزيد  العاملية  األســــواق  مــن 
الخروج  بعد  الصناعية،  أو  الــزراعــيــة  ســواء 
من اإلغالق الذي تسببت به جائحة فيروس 
كورونا. وقال أوزون: »تنوع اإلنتاج التركي 

لندن ـ العربي الجديد

تـــعـــود ظـــاهـــرة بـــرامـــيـــل الــنــفــط الــعــائــمــة في 
ــرة الـــضـــوء، مـــا يقلق  ــ بــحــر الــشــمــال، إلـــى دائـ
املـــضـــاربـــني الـــذيـــن يــعــولــون عــلــى االحــتــفــاظ 
بكميات ضخمة من الخام انتظارًا لتسجيل 
نفط بــرنــت املــزيــد مــن املكاسب خــالل الفترة 
ــذي تــشــهــده  ــ ــوء االنـــتـــعـــاش الـ املــقــبــلــة فـــي ضــ

معظم االقتصادات الكبرى.
وترسو 5 ناقالت نفط تحمل نحو 6 ماليني 
برميل من خام بحر الشمال قبالة الشواطئ 
األوروبية منذ نحو أسبوعني، وفقا لبيانات 
تتبع السفن التي جمعتها وكالة »بلومبيرغ« 
األميركية، التي أشارت في تقرير لها، أمس، 
 
ً
دليال تمثل  العائمة  البراميل  زيـــادة   

ّ
أن إلــى 

على ضعف الطلب، خصوصا مــن آســيــا، ما 
ُيضعف العائد االقتصادي من تخزين النفط 

 وضع السوق الحالي.
ّ

في ظل
 عــلــى املــضــاربــني الــذيــن 

ّ
ووفــــق الــتــقــريــر، فــــإن

يتوقعون ارتــفــاع األســعــار، أن يــدركــوا جيدًا 
 خام برنت يتداول بالقرب من 72 دوالرًا، 

ّ
أن

يــمــثــل ذروة األســـــعـــــار. ويـــتـــزامـــن  مــــا  وهـــــو 
النفط  تخزين  من  االقتصادي  العائد  غياب 
مــع تــزايــد احتماالت ارتــفــاع الــعــرض فــي ظل 
توقعات بزيادة 5 أنواع قياسية من نفط بحر 
الشمال بنحو 40% في يوليو/ تموز املقبل، 
بعد اكتمال صيانة خط أنابيب رئيسي في 

منتصف يونيو/ حزيران الجاري.
ــاقـــالت الــخــمــس خــــام فــورتــيــز،  ــنـ وتـــحـــوي الـ
والذي ُيشحن عادة إلى آسيا، خصوصا إلى 

الخاصة صغيرة  الصينية  التكرير  مصافي 
الحجم، التي توقفت أخيرًا عن الشراء نتيجة 
انـــتـــظـــارهـــا إعـــــالن الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة عن 
الدفعة الثانية من حصتها االستيرادية لعام 
2021. وخام فورتيز، واحد من أربعة خامات 

تدخل في مزيج برنت.
ــمــــس الـــعـــائـــمـــة  ــفــــط الــــخــ ــنــ وبـــــــني نـــــاقـــــالت الــ
ــتـــان مــــن الـــحـــجـــم الــكــبــيــر  ــلـ ــاقـ فــــي أوروبـــــــــا نـ
إحدى  غــروب«،  »فيتول  استأجرتهما شركة 
النفط عامليا. وتراجعت  تــداول  أكبر شركات 
الـــعـــطـــاءات عــلــى أنــــــواع خــــام بــحــر الــشــمــال 
السوق  على  كبير  بشكل  تهيمن  كانت  التي 
الجديدة  الــتــداول  بــدء دورة  قبل شــهــر، منذ 
لــشــحــنــات الــتــحــمــيــل لــشــهــر يـــولـــيـــو/ تــمــوز 

املقبل، األسبوع املاضي، وفقا ملتداولني.
ورغـــم بــيــانــات »بــلــومــبــيــرغ« الــتــي تشير إلــى 
ملــأزق يتعلق  املضاربون  أن يتعرض  احتمال 
 تــزايــد الــســفــن الــتــي تحمل 

ّ
بــاألســعــار فــي ظـــل

 بنوك 
ّ
ماليني البراميل دون مشرتني حاليا، فإن

الطلب  ارتفاع  أخيرًا  توقعت  عاملية  استثمار 
الــعــاملــي عــلــى الــخــام فـــوق املــعــروض الــحــالــي، 
األمـــر الـــذي يــزيــد احــتــمــاالت حـــدوث قــفــزة في 
سعر خام برنت إلى 80 دوالرًا للبرميل خالل 
أميركا«  أوف  »بــنــك  الــحــالــي. ورجـــح  الصيف 
الحالية  املستويات  النفط  أسعار  تتجاوز  أن 
خالل األشهر املقبلة، وأن تزيد إلى 100 دوالر 

للبرميل في العام املقبل 2022.
ــك« محمد  ــ ــ ــام ملــنــظــمــة »أوبـ ــعـ ــــني الـ ــان األمـ ــ وكـ
ــد قــــــال خــــــالل مـــشـــاركـــتـــه عــبــر  ــ ــنــــدو قـ ــيــ بــــاركــ
اإلنترنت في قمة نيجيريا الدولية للبترول، 
 »أوبـــك« وحلفاءها 

ّ
أول مــن أمــس اإلثــنــني، إن

يتوقعون مزيدًا من االنخفاض في مخزونات 
ــا يــشــيــر إلـــى  ــر املـــقـــبـــلـــة، مــ ــهــ الـــنـــفـــط فــــي األشــ
نجاح جهود املنتجني لدعم السوق. وأضاف 
 مخزونات النفط في دول العالم 

ّ
باركيندو، أن

املــتــقــدمــة تـــراجـــعـــت 6.9 مـــاليـــني بــرمــيــل في 
 160 بانخفاض  أي  املــاضــي،  نيسان  إبــريــل/ 

مليون برميل عن الفترة نفسها قبل عام.

 
ً
سيلبي احتياجات الكثير من األسواق، فضال
عـــن تــنــافــســيــة الــســلــع فـــي الـــجـــودة والــســعــر، 
فصناعة السيارات وقطع الغيار، على سبيل 
التركية،  بــالــصــادرات  نقلة  ستحدث  املــثــال، 
فتركيا ثاني بلد في أوروبا بإنتاج املركبات 
الوباء  التجارية، وبلغ حجم الصادرات قبل 

في 2019 أكثر من 28 مليار دوالر«.
 هــنــاك الــعــديــد مــن القطاعات 

ّ
وأشــــار إلـــى أن

األخـــــرى الــتــي يــمــكــنــهــا تــســجــيــل مــســتــويــات 
مرتفعة على صعيد الصادرات، منها النسيج 
الـــتـــي تــــجــــاوزت 19 مــلــيــار دوالر  واملــــالبــــس 
مليارًا   40 إلــى  تقفز  أن  خــالل 2019 ويتوقع 
خالل االحتفال بمئوية تأسيس الجمهورية 
إلــى أهمية الصادرت  عــام 2023، الفتا أيضا 

الزراعية واملنتجات الجلدية واألثاث.
ووفــــق بــيــانــات صــــادرة عــن هــيــئــة االحــصــاء 
القطاع  أيــام، حقق  قبل  املصدرين،  وجمعية 
الزراعي أعلى مستوى صــادرات في تاريخه 
ــهــــر الــخــمــســة األولـــــــى مــــن الـــعـــام  ــــالل األشــ خـ
الـــجـــاري، مــقــارنــة بــالــســنــوات الــســابــقــة، حني 
بلغت قيمة صادراته أكثر من 11 مليار دوالر.

ــيـــس اتـــحـــاد  وبـــحـــســـب أحـــمـــد غــــوالتــــش، رئـ
 إنتاج بالده يتوقع أن 

ّ
جمعيات األثاث، فإن

يصل إلى 200 دولة ومقاطعة حول العالم، 
 تركيا تستهدف دخول قائمة 

ّ
مشيرًا إلى أن

الــدول الخمس األكثر تصديرًا لألثاث حول 
الــعــالــم. وقـــال إن عــائــدات صــــادرات القطاع 
بلغت 2.6 مليار دوالر حتى مطلع يونيو/ 
الـــجـــاري، بــزيــادة بنسبة 28% عن  حــزيــران 
ــي. ورغــــم  ــاضــ الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مــــن الــــعــــام املــ

تــصــاعــد وتــيــرة الــــصــــادرات، مــا زال املــيــزان 
الــتــجــاري الــتــركــي يــعــانــي مــن الــعــجــز، وفــق 
الـــبـــيـــانـــات الــــصــــادرة عـــن مــكــتــب اإلحـــصـــاء 
الحكومي، إذ بلغ خالل العام املاضي نحو 
49.9 مليار دوالر، األمر الذي أرجعه محللون 
إلى فاتورة استيراد مشتقات النفط والغاز 

التي تزيد عن 40 مليار دوالر سنويا.
وفي هذا السياق، رأى مدير مركز الدراسات 
كامل  محمد  إسطنبول  فــي  االستراتيجية 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  ديميريل، 
ــاتــــورة اســتــيــراد   مـــن املـــتـــوقـــع تـــراجـــع فــ

ّ
أن

اكــتــشــاف 135  الــطــاقــة بأكثر مــن 90% بعد 
قبالة سواحل  الــغــاز  مــن  متر مكعب  مليار 
البحر األســـود، األســبــوع املــاضــي، لتضاف 
إجمالي  وليبلغ  السابقة،  االكتشافات  إلــى 
احــتــيــاطــي الــغــاز املــكــتــشــف بــاملــنــطــقــة نحو 
ــا يــعــنــي تــحــول  540 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، مـ
تركيا إلى بلد مصّدر بعد عامني، على األقل 
على صعيد الغاز، الذي تستورد منه 53.5 
فــاتــورة  وتقليل  سنويا،  مكعب  متر  مليار 
استيراد النفط بعد بلوغ اإلنتاج نحو 100 
تــحــررت تركيا من  ألــف برميل يوميا. وإذا 
أعباء استيراد الغاز، مع التنامي املطرد في 
الصادرات، فستصل خالل الخطة املرسومة 
عام 2023 إلى مصاف العشرة الكبار بالناتج 
ــغـــزو مــنــتــجــاتــهــا  ــتـ املـــحـــلـــي اإلجـــمـــالـــي وسـ
املزيد من دول العالم، وفق ديميريل. وكان 
تــقــريــر لــشــركــة »وود مــاكــنــزي« لــلــدراســات 
 اكــتــشــافــات 

ّ
ــأن ــ ــاد بــ ــ ــــارات، قــــد أفــ ــــشـ ــتـ ــ واالسـ

الــغــاز الطبيعي، تكفي  تــركــيــا األخــيــرة مــن 
لسّد حاجة البالد من الطاقة ملدة 12 عاما، 
إضافية  كميات  تركيا  تكتشف  أن  متوقعا 
خالل املرحلة املقبلة. وأضاف التقرير، وفقا 
لوكالة »األنــاضــول«، أول من أمــس اإلثنني، 
 اكتشافات الغاز الطبيعي األخيرة تعزز 

ّ
أن

من قوة تركيا خالل مفاوضات توريد الغاز 
 مــن روسيا 

ّ
كــل مــع  األنابيب  الطبيعي عبر 

وإيران وأذربيجان.

براميل النفط العائمة تقلق المضاربينصادرات تركيا تتجاوز حواجز اإلغالق

لكن محللي البنك األملاني يخالفون الوزيرة 
األمــيــركــيــة، الــتــي ســبــق لــهــا الــعــمــل كرئيسة 
للبنك الــفــيــدرالــي وتــعــد أهــم أعــضــاء الفريق 
االقــتــصــادي فــي إدارة الــرئــيــس الــحــالــي جو 
بــايــدن، إذ يـــرون أن حـــزم إنــعــاش االقــتــصــاد 
وإغـــاثـــة املـــواطـــنـــني الــضــخــمــة، مـــع إجـــــراءات 
البنك الــفــيــدرالــي الــخــاصــة بــشــراء مــا قيمته 
السوق  السندات من  الـــدوالرات من  مليارات 

تضع اقتصادات العالم على »قنبلة موقوتة«، 
وهــو مــا »قــد تكون نتائجة مــدمــرة، ال سيما 
للفئات األكثر ضعفا في املجتمع«.  بالنسبة 
للبنك  املتشائم  التقرير  يحظ  لم  املقابل،  في 
األملاني، بتأييد الكثيرين في »وول ستريت«، 
حيث أكد جان هاتزيوس، كبير االقتصاديني 
ــار األمــــيــــركــــي الـــعـــمـــالق  ــمــ ــثــ ــتــ ــي بـــنـــك االســ ــ فـ
غولدمان ســاكــس، فــي حديث لقناة »ســي أن 

الــثــانــويــة كــل شــهــر، كــمــا إجـــــراءات التحفيز 
األخرى، ستتسبب في ارتفاع معدل التضخم 
التعامل  الفيدرالي عن  البنك  بصورة يعجز 
معها، مشيرين إلى أن هذا إن لم يحدث العام 

القادم فسيحدث في العام الذي يليه. 
وأكـــد الــبــنــك األملـــانـــي أن تــوجــهــات السلطات 
ــاعـــي،  ــمـ ــتـ األمـــيـــركـــيـــة املـــهـــتـــمـــة بـــالـــبـــعـــد االجـ
واملــتــجــاهــلــة ملــســتــويــات الــتــضــخــم املــرتــفــعــة، 

بي سي« اإلخبارية إن »هناك أسبابا كثيرة 
منها  الفيدرالي،  للبنك  الحالي  املوقف  تؤيد 
ــراب بـــرامـــج إعـــانـــات  ــتــ عــلــى ســبــيــل املـــثـــال اقــ
البطالة السخية من االنتهاء، وهو ما سيدفع 
بالكثيرين للعودة إلى أعمالهم، ويخفف من 
الضغوط على الشركات، التي اضطرت لرفع 
األجور من أجل العثور على احتياجاتها من 
في  وانــتــشــاره  الــوبــاء  العمالة«. ومنذ ظهور 

األراضي األميركية خالل الربع األول من العام 
الكونغرس  أقــر  اللحظة،  املاضي وحتى هــذه 
األمـــــيـــــركـــــي بـــمـــجـــلـــســـيـــه أكـــــثـــــر مــــــن خــمــســة 
االقتصاد  تحفيز  من حزم  دوالر  تريليونات 
وإغاثة املواطنني، كما اضطر البنك الفيدرالي 
ملضاعفة ميزانيته بعد شراء كميات ضخمة 
مـــن ســـنـــدات الـــخـــزانـــة والـــســـنـــدات الــعــقــاريــة 
مــن الــســوق الــثــانــويــة، األمـــر الـــذي تسبب في 
ارتــفــاع مــا بــحــوزة الــشــركــات واملــواطــنــني من 
السياسات  هــذه  عن  ونتج  النقدية.  السيولة 
الواليات  ارتــفــاع أسعار كل شــيء تقريبا في 
املــتــحــدة، مــن أســهــم وعــمــالت مشفرة وذهــب، 
النبيذ  الــســيــارات املستعملة وزجــاجــات  إلــى 
تقريرًا  الجديد«  »العربي  واألحــذيــة. ونشرت 
ــن يــــونــــيــــو/حــــزيــــران الـــجـــاري  ــي الـــثـــانـــي مــ فــ
نــفــاد مفاجئ للسلع...  أمـــام  )الــعــالــم  بــعــنــوان 
الــصــني وأمــيــركــا تــدفــعــان األســــواق للجنون( 
ــة  ــيــ ــوك دولــ ــ ــنـ ــ ــن بـ ــ ــه تـــــحـــــذيـــــرات مــ ــيــ نـــقـــلـــت فــ
ومــؤســســات مــالــيــة وتــجــاريــة عــمــالقــة مــن أن 
األسواق الدولية باتت تتأثر سلبا بما يحدث 
في أكبر اقتصادين بالعالم من تخزين واسع 

للسلع األولية وارتفاع كلف اإلنتاج.
ــادة فـــي الــتــكــلــفــة تــنــعــكــس على  ــزيــ ــدأت الــ ــ وبــ
األفراد والشركات في الواليات املتحدة، وهو 
ما ظهر في بعض املؤشرات الدالة على ذلك. 
فقد قفز مؤشر أسعار املستهلكني األساسي 
الــغــذاء  الـــذي يستثني  الــواليــات املتحدة  فــي 
والــــوقــــود فـــي إبــــريــــل/ نــيــســان عــلــى أســـاس 
شهري بأكبر وتيرة منذ عام 1982. وفي حني 
ارتفاعات األسعار  أن  الفيدرالي  البنك  يؤكد 
الــحــالــيــة ســتــكــون مــؤقــتــة، وأنـــهـــا ضـــروريـــة 
الستعادة االنتعاش االقتصادي، يرى فريق 
االقتصاديني في »دويتشه بنك« أن التضخم 
السياسات  من  توليفة  عن  والناتج  املتوقع، 
املــالــيــة والــنــقــديــة غــيــر املــســبــوقــة، قـــد يصل 
إلــــى مــســتــويــات كــتــلــك الـــتـــي شــهــدتــهــا فــتــرة 
املــاضــي، حــني سجل  الــقــرن  مــن  السبعينات 
متوسطه خالل عقد كامل 7%، وتجاوز %10 

في كثير من الفترات.
الفيدرالي وقتها تبنت  البنك  لكن سياسات 
مــعــدالت الــفــائــدة املرتفعة الــتــي وصــلــت إلى 
20% في بعض األحيان. ونجح بول فولكر، 
رئــيــس الــبــنــك وقــتــهــا وأحــــد أهـــم مــن شغلوا 
املــنــصــب، فـــي الـــنـــزول بــمــعــدل الــتــضــخــم إلــى 
الجانبية  اآلثــــار  أن  إال  مــقــبــولــة،  مــســتــويــات 
ملعدالت الفائدة املرتفعة كانت الركود الكبير 
الـــذي ضــرب الــبــالد لــســنــوات، وهــو مــا يحذر 

البنك األملاني من حدوثه مرة أخرى.

ذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال«، 
األمــيــركــي  الــرئــيــس  إدارة  أّن  ــس،  أمـ
جديدة  إجـــراءات  ستتخذ  بايدن  جو 
الــتــوريــد،  سلسلة  قضايا  لمعالجة 
الواليات  في  التصنيع  تعزيز  بهدف 
المتحدة وتنويع الوصول إلى المواد 
وقال  الخارجية.  األسواق  في  األولية 
والنقل  التجارة  وزراء  إّن  مسؤولون 
عمل  فــرقــة  سيشكلون  والـــزراعـــة 
على  تركز  التوريد،  لسلسلة  جديدة 
اضطرابات  شهدت  التي  القطاعات 

في اإلمدادات وقضايا الطلب.

معالجة اضطراب اإلمدادات

أسواق

بدأت الصادرات التركية 
في االنتعاش مجددًا، 

بعد تجاوز حواجز 
اإلغالق، وسط توقعات 
بتحقيق 200 مليار دوالر 

في 2021

رؤية

شريف عثمان

جاءني صوته عبر الهاتف، يسألني إن كنت أعرف موقعًا على 
اإلنــتــرنــت يمكن مــن خــالــه شـــراء ســاعــة »رولــكــس« مستعملة 
الصديق  فاجأني طلب  املــصــريــون.  يقول  كما  حــنــّن«،  »بسعر 
ــم أعــــرف عــنــه ولعًا  ــــذي أعــرفــه مــنــذ أكــثــر مــن ثــاثــة عــقــود ولـ ال
 كانت 

ً
بالساعات القيمة أو اهتمامًا بأّي نوع من املظاهر، ساعة

أم سيارة، أو حتى أّي نوع من املابس الفاخرة.
ه يريد أن »يضع ما 

ّ
سألت صديقي عما وراء سؤاله، فقال لي إن

 من بقائه على حاله« في 
ً
لديه من مال سائل في أّي أصل بدال

حسابه بالبنك. أدهشتني إجابة الزميل الذي لم يكن يومًا مهتمًا 
بأّي نوع من االستثمار، خصوصًا في تلك النوعية من األصول، 
والتي ال يكاد أغلب املنتمن للطبقة املتوسطة في بادنا، ومنهم 

صديقي، يعرفون عنها شيئًا.
 آخـــر بـــأّن مــعــرض الــســيــارات الـــذي كـــان قد 

ٌ
وأخــبــرنــي صــديــق

يبيع سيارته  أن  أراد  عندما  دوالر  ألــف   14 مبلغ  عليه  عــرض 
هم مستعدون لشراء 

ّ
قبل شهرين تقريبًا اتصل به ليخبره بأن

ه 
ّ
سيارته املستعملة بمبلغ 21 ألف دوالر. صديقي أخبرني بأن

اشترى السيارة بمبلغ 18 ألف دوالر قبل عاٍم ونصف، واستمتع 
بها خال تلك الفترة، قبل أن يحقق فيها مكاسب ورقية، وإن 

كانت قابلة للتحقق على أرض الواقع، بنسبة تتجاوز %16.
ف  َعرَّ

ُ
تزامنت القصتان مع ما الحظته في سوق املقتنيات، التي ت

ها السوق التي تباع فيها بعض املنتجات بأسعار أعلى كثيرًا 
ّ
بأن

من سعر بيعها أول مرة بسبب ندرتها أو إقبال املشترين عليها، 
من تزايد عمليات البيع والشراء لتلك املنتجات بصورة مستمرة. 
ها 

ّ
العام املاضي، لكن ارتفاعات األسعار في تلك السوق  وبــدأت 

 من بحوزته ألف 
ّ

تسارعت خــال الفترة األخــيــرة، حن بــدأ كــل
دوالر، أو أكثر، في البحث عن مكان يضع فيه ما لديه من سيولة. 
املستعملة فقط،  والــســيــارات  الساعات  أســعــار  ذلــك  ولــم يشمل 
ذلك  بما في  األخـــرى،  املنتجات  الكثير من  ليشمل  امتد  ــمــا 

ّ
وإن

األحذية الرياضية وزجاجات النبيذ، وغيرها.
ارتفاع أسعار املنتجات في سوق املقتنيات لم يكن ظاهرة فريدة، 
إذ شهدت األسواق األميركية ارتفاع أسعار أغلب األصول خال 

 شيء«. 
ّ

الفترة املاضية، في ما أطلق عليه »رالي كل
واألسبوع املاضي، سجل سعر أونصة الذهب أعلى مستوى له 
في 2021، حن فضل كثير من املستثمرين املتحفظن االختباء 
في املعدن النفيس لحن انتهاء هذه الفترة، أو لحن إعان بنك 
االحتياط الفيدرالي )البنك املركزي األميركي( تغيير سياساته 
املفِضلة ملعدالت الفائدة املنخفضة. وفي حن يزداد بريق الذهب 
الفنية  التحليات  تشير  املنخفضة،  الفائدة  معدالت  عند  عــادة 
للمعدن الجاذب دائمًا للخائفن من ارتفاع معدل التضخم إلى 
ارتفاع املتوسط املتحرك لسعره لعشرة أيام فوق نظيره ملائتي 
اتــجــاه صعودي  عــامــة على  املتعاملون  يعتبره  مــا  وهــو  يـــوم، 
الــذي تخطف فيه أســعــار األســهــم الهزلية،  الــوقــت  للسعر. وفــي 
أو ما يطلق عليه MeMe stocks، األبصار بأحجام تداول 
مــهــولــة وارتـــفـــاعـــات ضــخــمــة فـــي األســـعـــار، اقــتــربــت مــؤشــرات 
األسهم الرئيسية خال األيام األخيرة من أعلى مستوياتها على 
 من بيانات وزارة العمل، التي أظهرت إضافة 

ً
اإلطاق، مستفيدة

أيار  مايو/  ألــف وظيفة جديدة خــال  األميركية 559  الشركات 
املؤيدة  الفيدرالي  االحتياط  بنك  نظر  وجهة  ودعمت  املنصرم، 
لتأجيل رفع معدالت الفائدة وتأخير إيقاف شراء السندات من 

السوق الثانوية. 
مستويات  األميركية  املــنــازل  أسعار  املــاضــي، سجلت  والشهر 
قياسية جديدة للشهر الرابع على التوالي، إذ هرع املستثمرون 
لشرائها كمخزن للقيمة، تحسبًا لتضخم ينتظره الجميع، وال 
اللحظة.  هــذه  فــي منعه حتى  يــرغــب  الــفــيــدرالــي  البنك  أّن  يــبــدو 
وأظهرت بيانات حديثة ارتفاع متوسط سعر املنزل األميركي، 
الشهر املاضي، ليسجل 380 ألف دوالر، مرتفعًا بنسبة %15.2 
الشهر  ليكون هــذا  املــاضــي،  الــعــام  بالشهر نفسه مــن   

ً
مــقــارنــة

السعر  متوسط  في  ارتفاعًا  يشهد  الــذي  التوالي  على  العاشر 
بنسبة تتجاوز %10.

ومن جهة أخرى، ال تخفى على أحد نسب االرتفاع الكبيرة التي 
األخــيــرة،  العشرين  الشهور  خــال  املشفرة  العمات  حققتها 
والـــتـــي تــضــعــهــا عــلــى رأس قــائــمــة الـــرابـــحـــن فـــي هــــذا الــســبــاق 
املحموم، رغــم مــا شهده بعضها مــن تــراجــع فــي السعر خال 

األسابيع األخيرة.  
الفيدرالي في كتابه  البنك   ذلك متوافقًا مع ما ذكــره 

ّ
ويأتي كل

الــــذي صـــدر فــي واشــنــطــن األســبــوع   ،Beige Book الــبــيــج
األميركية ستواجه مشكلة  الشركات  أّن  البنك  أكد  إذ  املاضي، 
السلع  أغلب  ارتفاع أسعار  بفعل  لديها،  اإلنتاج  تكاليف  ارتفاع 

واملنتجات الوسيطة وأجور العمال، خال الفترة املقبلة. 
ــا، لــم تنتظر جــانــيــت يــالــن، وزيــــرة الــخــزانــة األمــيــركــيــة  بـــدورهـ
والرئيسة السابقة للبنك الفيدرالي، عودتها لبادها بعد انتهاء 
ــــدول السبع  زيــارتــهــا لــلــنــدن لــحــضــور اجــتــمــاعــات مــجــمــوعــة الـ
الكبرى، لتعلن انتظارها ارتفاع معدل التضخم ومعدالت الفائدة 
 أن ذلك سيكون في صالح االقتصاد 

ً
في الواليات املتحدة، مؤكدة

األميركي. 
 تلك االرتــفــاعــات في األســعــار مع مشكلة 

ّ
وتتضاءل أهمية كــل

ــور الــعــمــال، وذلـــك بــافــتــراض أّن تــلــك الــشــركــات  الــشــركــات وأجــ
إليه مــن عمالة. ومــع تخوف  إلــى مــا تحتاج  الــوصــول  تستطيع 
العمال األميركين من النزول للعمل خوفًا من التعرض لإلصابة 
بالفيروس، أو تباطؤ عودتهم ألعمالهم بعد إعادة الفتح بسبب 
اإلعــــانــــات الــســخــيــة، يــقــول »بــنــك أوف أمـــيـــركـــا« إّن الــشــركــات 
األميركية تدفع لعمالها أجورًا تزيد بنسبة 4% عما كانت تدفعه 
العمال يمكنهم فــي املتوسط  املــاضــي، وإّن هــؤالء  الــعــام  خــال 

الحصول على 13% إضافية إذا انتقلوا لشركاٍت أخرى.
 تــلــك الــتــحــلــيــات ويـــرى هـــذه الــنــســب من 

ّ
يستمع املـــرء إلـــى كـــل

أّن   
ّ

إال يملك  العمال، فا  أجــور  وانعكاساتها على  االرتــفــاعــات، 
 على أوضاع العمال في أغلب البلدان 

ً
يضرب كفًا بكف حسرة

تغيب  بينما  أكبر  التضخم بصورة  ترتفع معدالت  إذ  العربية، 
ــنــقــابــات الــفــاعــلــة الــتــي يمكنها املــطــالــبــة بــزيــادة  االتــــحــــادات وال
، وتقل املرونة التي تسمح لهم بالتنقل بن 

ً
األجور الهزيلة أصا

الوظائف املختلفة، فتزداد أوضاع أغلبهم سوءًا وتقل مستويات 
معيشتهم، األمر الذي ينعكس بالسلب على إنتاجيتهم، لنبقى 

في تلك الدائرة املغلقة، وال يعلم أحد إلى متى!

التضخم في أميركا 
وأجور العمال
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