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لندن ـ العربي الجديد

للمؤسسات  السعودية  املالية  الــســوق  هيئة  سمحت 
ــراكـــات غير  ــتـ املـــالـــيـــة الــعــامــلــة فـــي املــمــلــكــة بــقــبــول اشـ
الــســعــوديــن فـــي الــصــنــدوق الــعــقــاري الــــذي يستثمر 
أصــولــه أو جـــزءًا منها فــي عـــقـــارات تــقــع داخـــل حــدود 
الهيئة  املــنــورة.  وقالت  املكرمة واملدينة  مدينتي مكة 
فــي بيان لها، أمــس االثــنــن، إنها »تــعــول على تفعيل 
للتمويل  أداة  لــتــكــون  االســتــثــمــاريــة  الــصــنــاديــق  دور 
ضـــمـــن خــطــتــهــا االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وتــــأمــــل أن تــســاهــم 
الصناديق في تمويل العديد من األنشطة الحيوية في 

القرار  أن  الــعــقــاري«.  وتابعت  القطاع  االقتصاد، مثل 
سيساهم في »تعزيز مرتكزات رؤية السعودية 2030، 
التي تهدف إلى جعل السوق املالية جاذبة لالستثمار 
املحلي واألجنبي وقــادرة على لعب دور محوري في 
تــنــمــيــة االقــتــصــاد وتــنــويــع مـــصـــادر دخـــلـــه«.  وتعمل 
السعودية على جذب رؤوس األمــوال األجنبية ضمن 
خــطــط لــتــعــزيــز االســـتـــثـــمـــارات فـــي مــخــتــلــف املـــجـــاالت 
اململكة  أعلنت  املاضي،  واألسبوع  االقتصاد.  وتنويع 
أنها منحت تراخيص لـ44 شركة عاملية إلنشاء مقرات 
إقليمية في العاصمة الرياض، التي تسعى الحكومة 
ألن تــصــبــح مــــركــــزًا تـــجـــاريـــا إقــلــيــمــيــا. والـــتـــراخـــيـــص 

ــتـــعـــددة الــجــنــســيــات فــي  املـــمـــنـــوحـــة تـــضـــم شــــركــــات مـ
واملــشــروبــات  واألغــذيــة  التكنولوجيا  منها  قــطــاعــات، 
ويونيليفر  ديلويت  منها  والتشييد،  واالســتــشــارات 
ــانـــت الـــســـعـــوديـــة، أكــبــر  وبــيــكــر هـــيـــوز وســيــمــنــس. وكـ
العالم، قد قالت في فبراير/ شباط  مصدر للنفط في 
املاضي، إنها ستمنح الشركات األجنبية فرصة حتى 
نهاية 2030 لتأسيس مقرات لها أو املخاطرة بخسارة 
عــقــود حــكــومــيــة، نــظــرًا ألنــهــا تــنــافــس مـــن أجـــل جــذب 
ــراءات  رؤوس أمــــوال ومـــهـــارات أجــنــبــيــة. وبــجــانــب إجــ
إقليمية  مقرات  إنشاء  على  العاملية  الشركات  تحفيز 
فـــي الـــريـــاض، غــيــرت الــســعــوديــة، فـــي يــولــيــو/ تــمــوز، 

قواعد االستيراد من بقية بلدان دول مجلس التعاون 
الخليجي، الستبعاد سلع منتجة في مناطق حرة أو 
تستخدم مكونات إسرائيلية من االمتيازات الجمركية 
الــشــركــات  ســلــع  الــقــواعــد  هـــذه  وتستبعد  التفضيلية. 
من  فيها عن %25  املحلين  العاملن  تقل نسبة  التي 
قــوة الــعــمــل، األمـــر الـــذي يعد مشكلة لــبــلــدان خليجية 
عديدة، حيث إن معظم السكان من األجانب، كما تنص 
على أن كافة السلع املنتجة في املناطق الحرة باملنطقة 
ل مأزقا لإلمارات 

ّ
لن تعتبر محلية الصنع، وهو ما يمث

الـــتـــي تــعــد املــنــاطــق الـــحـــرة مـــن املـــحـــركـــات الــرئــيــســيــة 
القتصادها، وفق تقرير سابق لوكالة رويترز.

السعودية تسمح لألجانب باالستثمار في عقارات مكة والمدينة

إحياء توشيبا
قـــررت شــركــة »تــوشــيــبــا« االنــقــســام إلــى ثــالث شــركــات في 
موعد أقصاه بداية العام 2023، في محاولة إلعادة إحياء 
السنوات  األنــظــار في  تــوارى عن  الــذي  الياباني  العمالق 
األخـــــيـــــرة بـــفـــعـــل خـــســـائـــر ضـــخـــمـــة. وبـــحـــســـب صــحــيــفــة 
ــمـــال »تــوشــيــبــا« ستنقسم  ــإن أعـ »نـــيـــكـــاي« الــيــابــانــيــة، فــ

إلـــى ثـــالث شــركــات للبنية الــتــحــتــيــة، واألجـــهـــزة، وأشــبــاه 
ــركـــات الـــثـــالث ســـتـــدرج  املــــوصــــالت، مـــشـــيـــرة إلــــى أن الـــشـ
فــي الــبــورصــة الحــقــا. وكــانــت »تــوشــيــبــا« ذات يـــوم اسما 
أسطوريا في اليابان، لكنه خفت بشكل كبير بعد سنوات 
إثر  الشركة غرامة قياسية  إذ دفعت  ــة،  اإلداريـ الــزالت  من 

فــضــيــحــة مــحــاســبــيــة، ثـــم خــســرت املـــلـــيـــارات فـــي مــحــاولــة 
»توشيبا«  واخترعت  الــنــوويــة.  الطاقة  مجال  فــي  فاشلة 
شريحة الذاكرة املحمولة قبل ثالثة عقود، لكنها اضطرت 
الثمينة في عام 2018 بسبب  الرقائق  أعمال  لبيع معظم 

الخسائر في عمليات الطاقة النووية.

 Orogen جروب  أوروجين  شركة  رئيس  بانديت  فيكرام 
السابق  التنفيذي  والمدير  المالية  للخدمات   Group
المالية  المؤسسات  جميع  أن  أكد  جروب«،  لـ»سيتي 
المشفرة.  العمالت  تداول  في  قريًبا  ستفكر  الكبرى 
إنه خالل فترة تتراوح ما بين عام وثالثة أعوام،  وقال 
أوراق مالية في تداول  أو شركة  بنك كبير  سيفكر كل 
أن  في  آماله  عن  وأعرب  العمالت.  تلك  أصول  وبيع 
رقمية  عملة  تبني  فائدة  المركزية  البنوك  تتفهم 

تابعة للبنك.

المركزي  البنك  لدى  االقتصاديين  كبير  الن  فيليب 
غير  بشكل  المرتفعة  الزيادات  نوبة  أن  أكد  األوروبي 

تنذر  ال  اليورو  منطقة  في  التضخم  لمعدل  متوقع 
االقتصادات  واجهته  لما  مشابهة  أزمة  بحدوث 
لصحيفة  حديث  في  وقال  السبعينيات.  في  العالمية 
»إل باييس« اإلسبانية: »إذا نظرنا إلى الوضع على المدى 
المتوسط، فإن التضخم ال يزال منخفًضا للغاية مقارنة 

بالمستهدف البالغ %2.  

المصرفية  للخدمات  المشارك  الرئيس  درايتون  إيان 
ساكس  غولدمان  بنك  لدى  آسيا  في  االستثمارية 
أكثر من  إن  األميركي قال في مقابلة مع »ذا بوست« 
طرح  إلى  تسعى  كانت  التي  الصينية  الشركات  نصف 
التحول  حالًيا  تدرس  المتحدة  الواليات  في  أسهمها 

إلى بورصة هونغ كونغ. وأكد أنه باستثناء اليابان، فإن 
والصين،  المتحدة  الواليات  بين  الجيوسياسية  التوترات 
بجانب القيود التنظيمية الصارمة في البلدين ستنعكس 
إيجابًا على بورصة هونغ كونغ، رغم التأكيد أن الواليات 

المتحدة ستظل جذابة للشركات الصينية.

المكاسب  قاد  العالم  في  رجل  أغنى  ماسك  إيلون 
منذ  ثروته  زادت  إذ  المتحدة،  الواليات  ألثرياء  األخيرة 
293.7 مليار دوالر، فيما وصلت قيمة  بنحو  يناير 2020 
ثروته إلى 318.4 مليار دوالر. وارتفعت ثروة مليارديرات 
رغم  الجائحة،  تريليون دوالر خالل   1.8 بأكثر من  أميركا 

تداعياتها على االقتصاد العالمي. 

أسماء في األخبار

ليبيا تستعين بعمال خمس دول
طرابلس ـ أحمد الخميسي

فــي حكومة  العمل  عــن وزارة  كشف تقرير صــادر 
اعــتــزام الحكومة  فــي ليبيا، عــن  الوطنية  الــوحــدة 
 

ّ
جلب العمالة األجنبية من خمس دول، لتكون لكل

الحياة«  دولــة تخصصات بعينها، وفــق مــشــروعــات »عـــودة 
عليه  اطلعت  الـــذي  التقرير  ووفـــق  الــحــكــومــة.  تتبناها  الــتــي 
التي  العمالة األجنبية على مصر  الجديد«، تتوزع  »العربي 
تتخصص في مشروعات املقاوالت والبناء والتشييد، وتركيا 
في األعمال الهندسية والكهرباء، وتونس في التكنولوجيا، 
والــفــيــلــيــبــن فـــي قــطــاعــي الــصــحــة والـــنـــفـــط، وبـــنـــغـــالدش في 

الخدمات والنظافة العامة.
 أكــثــر مــن 60% مــن الــعــمــال الــوافــديــن 

ّ
وتــؤكــد وزارة العمل أن

ــذي يــجــعــلــهــم ال  ــ ــر الــ ــ يــعــمــلــون بــــصــــورة غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة، األمــ
شّرع الليبي.

ُ
يتمتعون بحقوقهم العمالية التي نص عليها امل

وتزايد عدد العاملن الوافدين إلى البالد، إذ تشير التقديرات 

إلـــى وجــــود نــحــو مــلــيــونــي عــامــل ومـــوظـــف وافــــد فـــي ليبيا، 
يعملون في العديد من القطاعات الخدمية كالزراعة والتنمية 
ــار والـــبـــنـــاء والــنــظــافــة والــــــورش واملـــطـــاعـــم. وأنــفــقــت  ــمــ واإلعــ
الــحــيــاة »  الــوحــدة الوطنية على »مــشــروعــات عـــودة  حكومة 
مــا يعادل  أي  )1.76 مليار دوالر(،  ديــنــار  مــلــيــارات   7.9 نحو 
املقترحة  املــوازنــة  التنمية في  52% من إجمالي مخصصات 
التي  الحياة،  عــودة  وتشمل مشروعات   .2021 الحالي  للعام 
أسابيع،  قبل  الدبيبة  الحميد  عبد  الحكومة  رئيس  أطلقها 
الــطــاقــة الكهربائية والــطــرق واملــالعــب الــريــاضــيــة واملــركــبــات 
الــجــامــعــيــة وإنـــشـــاء مــصــفــاة لــتــكــريــر الــنــفــط ومــصــنــع لــغــاز 
الطهي في الجنوب الليبي. وقدرت دراسة للجنة االقتصادية 
»اإلسكوا«،  املتحدة  لألمم  التابعة  آسيا  لغرب  واالجتماعية 
أن تستأثر دول جوار ليبيا بنحو 160 مليار دوالر من قيمة 
املشروعات املخصصة لإلعمار، خالل أربع سنوات، ما يسهم 
في خفض معدل البطالة بنحو 6% في تونس، و9% في مصر، 
و14% في السودان.  ال تقديرات محلية دقيقة حول »فاتورة 

اإلعمار«، إذ قال وزير االقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية، 
محمد الحويج، إن تكلفتها تصل إلى 200 مليار دوالر، بينما 
أن  الغويل،  االقتصادية، سالمة  للشؤون  الدولة  وزيــر  توقع 
تبلغ نحو 111 مليار دوالر، فيما يقدرها مجلس التخطيط 
الليبي علي  العمل  بـــ 120 مليار دوالر. وكــان وزيــر  الوطني 
 ليبيا 

ّ
الــعــابــد، قــد قـــال فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة أخـــيـــرًا، إن

تحتاج إلــى مليون عــامــل مــصــري، مشيرًا إلــى دخـــول عمالة 
للواء  )تــابــع  العسكري  االســتــثــمــار  جــهــاِز  عبر  قانونية  غير 
تصاريح  دون  مــن  جلبها  يجري  إذ  حفتر(،  خليفة  املتقاعد 
أو الرجوع ملكاتب العمل في املنطقة الشرقية، بحسَب كالمه. 
وال إحصاءات دقيقة حول عدد العمالة املصرية حاليا، بينما 
كانت تناهز 800 ألف شخص بنهاية عام 2013 وفقا لبيانات 
صادرة عن وزارة العمل الليبية آنذاك، في حن كانت دراسات 
غير رسمية تقدرها بأكثر من 1.5 مليون عامل، 90% منهم 
يعملون في مجاالت مواد البناء واملخابز والجزارة والحالقة 

والباعة املتجولن.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

يوما بعد يوم تتأزم قضية الطاقة 
حول العالم في ظل مواصلة أسعار 
النفط والغاز وغيرهما من منتجات 
الوقود ارتفاعها من دون توقف أو 
حتى هدنة بسيطة، األزمة وضعت 

الجميع في مأزق، حكومات أو 
شعوبًا، في ظل زيادات قياسية 

في فواتير الكهرباء وأسعار الغاز 
وغيرها من املنتجات البترولية 

مثل البنزين والسوالر. كما باتت 
األزمة تمثل تحديا كبيرا لقطاع 

الصناعة واإلنتاج العاملي، خاصة 
من جهة زيادة التكاليف وضعف 

الربحية واحتمال التعرض 
لإلفالس والتعثر. بل إن األزمة قد 

تمتد تداعياتها الخطيرة لسوق 
الحبوب العاملي لتضع الدول 

املستهلكة للغذاء في مأزق شديد 
وأمام قفزات في األسعار. وربما 

يأتي اليوم الذي يصبح فيه املواطن 
مخيرًا بني الجوع والظالم، وربما 
يجمع بني كليهما في حال تخلي 

الحكومات عنه ورفعها أسعار 
الوقود من دون تقديم أي دعم.

أمس ارتفعت أسعار الغاز 
األوروبية 10% مرة واحدة، وقبلها 

بأيام زاد سعر الغاز في الواليات 
املتحدة 7%. ومنذ بداية العام 

يشهد الوقود األزرق ارتفاعات 
صاروخية، فسعر العقود اآلجلة 

للغاز في أوروبا تجاوز للمرة 
األولى في التاريخ، 1300 دوالر 
لكل ألف متر مكعب مقابل نحو 

250 دوالرا في 2020.
وبعد أن توقعت مؤسسات مالية 

بلوغ سعر برميل النفط 100 
دوالر منتصف 2021، بات 

الحديث اآلن يدور حول الوصول 
للسعر في غضون أسابيع، 

بل إن هناك من يتوقع وصول 
السعر إلى 200 دوالر للبرميل 
في العام املقبل، وهو توقع، إن 

حدث، سيسبب شلال تاما ملعظم 
االقتصاديات وإرباكا للموازنات، 
خاصة للدول املستوردة للطاقة، 
ويرفع تكلفة كل شيء بداية من 

أسعار السلع ومنها الغذائية 
ونهاية بمدخالت اإلنتاج.

أزمة الوقود تتصاعد يوما بعد 
يوم، خاصة في الدول كثيفة 

االستهالك للطاقة، فقد عطلت 
صناعات أساسية في الصني 

والواليات املتحدة وبريطانيا ودول 
أخرى، كما أعادت الظالم إلى دول 

رئيسية منها مدن كبرى في 
الصني ثاني أكبر مستهلك للطاقة.

العالم ليس مرعوبا فقط من 
زيادة معدالت التلوث الناتجة 

عن التوسع في استخدام الفحم 
والوقود األحفورى كمصدر 

رئيسي للطاقة، بل مرعوب أكثر 
من قفزات التضخم الناتجة عن 

ارتفاعات أسعار كل منتجات 
الطاقة، وضعف قدرة الحكومات 
على مواجهة تلك األزمة، خاصة 
مع تآكل مواردها املالية بسبب 

تكاليف جائحة كورونا. 
وفي ظل تفاقم أزمة الطاقة تلك 

وزيادة حدة تكاليفها املالية يصبح 
املواطن ال حول له وال قوة، وبات 

مخيرًا بني تحّمل أسعار ال طاقة له 
بها، أو العودة إلى استخدام الفحم 
أو العيش في ظالم، خاصة خالل 

شهر الشتاء القارس.

هل يجمع 
العالم بين الجوع 

والظالم؟

Tuesday 9 November 2021
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اقتصاد

محاربة اإلفالس باإلسراف في اإلنفاق

%90
خزينة  مداخيل  تراجعت 
في   ،%90 بنسبة  السلطة 
بسبب خصم  أعوام،   5 آخر 
سلطات االحتالل من أموال 
المقاصة، وتناقص الجباية 
الـــداخـــلـــيـــة، وتــداعــيــات 
الدعم  وتوقف  كــورونــا، 

العربي واألميركي.

تحقيق

شراء أكثر من 500 سيارة 
منذ بداية العام وتعيين 

2500 موظف

االلتزامات المالية على 
الحكومة تصل إلى 30 

مليار شيكل

رام اهلل ـ سامر خويرة

لـــم تــمــنــع األزمـــــة املــالــيــة الــحــادة 
والـــــــــــديـــــــــــون املــــــتــــــراكــــــمــــــة الــــتــــي 
الفلسطينية،  املـــوازنـــة  تعانيها 
ــن اســــتــــمــــرار الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  مــ
ــراء ســــيــــارات جــــديــــدة وإجــــــــراء تــرقــيــات  شــــ
جهات  حفيظة  أثـــارت  وظيفية،  وتعيينات 
ــيـــة، خـــاصـــة فـــي ظل  ــلـ  رقـــابـــيـــة رســمــيــة وأهـ
ــدم  ــــى عــ ــحـ ــ ــــي أضـ ــتـ ــ ــد االلــــــتــــــزامــــــات الـ ــ ــزايــ ــ تــ
الــوفــاء بــهــا يــهــدد بــتــوقــف خــدمــات حيوية 

للمواطنن. 
ــوان الـــرقـــابـــة املـــالـــيـــة واإلداريـــــــة  وكـــشـــف ديــــ
تجاوزات  عن  الفلسطينية،  للسلطة  التابع 
مــالــيــة وإداريــــــــة طـــاولـــت مــعــظــم الـــــــوزارات 
في  الحكومية،  الحكومية وشبه  والهيئات 
الــوقــت الـــذي قــدر فيه الــفــريــق األهــلــي لدعم 
شــفــافــيــة املــــوازنــــة الــعــامــة الــتــابــع الئــتــالف 
ــزاهـــة والـــشـــفـــافـــيـــة، إجـــمـــالـــي  ــنـ ــلـ »أمــــــــــان« لـ
االلـــتـــزامـــات املــالــيــة عــلــى الــحــكــومــة بنحو 
مليارات   9.67( إسرائيلي  شيكل  مليار   30
عاما،  ديــنــا  شيكل  مليار   12 منها  دوالر(، 
الـــخـــاص  لــلــقــطــاع  ــلـــيـــارًا مـــتـــأخـــرات  و18 مـ

وصندوق التقاعد.
ورغم انتقاد التقارير الرقابية ملا وصفتها 
بـــالـــتـــجـــاوزات املـــالـــيـــة واإلداريـــــــــة لــلــســلــطــة، 
العدد األخير من صحيفة »الوقائع«  أظهر 
تشرين  أكتوبر/   27 في  الــصــادر  الرسمية، 
الـــرئـــيـــس مــحــمــود  املــــاضــــي، إصــــــدار  األول 
عباس قرارًا بترقية 32 موظفا حكوميا إلى 
مناصب عليا، األمر الذي يعني تخصيص 
العامة  امليزانية  كاهل  إلــى  إضافية  مبالغ 

املثقلة بالعجز، وفق مراقبن.
ــــوات والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــنـ ــ ــذ سـ ــنــ ومــ
ــات مــالــيــة مــتــالحــقــة، لكنها  تــعــانــي مــن أزمــ
بــــــرزت بــشــكــل جـــلـــي مــــؤخــــرًا، بـــعـــد تــهــديــد 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي، بقطع التيار 
الغربية  بالضفة  عــدة  مــدن  عــن  الكهربائي 
نــظــرًا لــعــدم تــســديــد الــســلــطــة مــا عليها من 
ديــــــون تـــقـــدر بـــمـــاليـــن الــــشــــواكــــل لــلــشــركــة 
اإلســرائــيــلــيــة املــــــزودة لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي، 
ــــالن نـــقـــابـــة أصـــحـــاب  ــــالل إعــ وأيــــضــــا مــــن خـ

محطات املحروقات في الضفة الغربية عن 
وقف تزويد السيارات الحكومية وسيارات 
األجــــهــــزة األمـــنـــيـــة بـــالـــوقـــود بــســبــب تــراكــم 

مبالغ طائلة على الحكومة.
 بسبب 

ً
واالقتصاد الفلسطيني مرهق أصال

ــات مــالــيــة،  ــام 2019، مــــن أزمـــــ ــ مــــا شـــهـــده عـ
أمــوال املقاصة من حكومة  أبرزها احتجاز 
االحتالل، وحدوث تراجع ملموس في الدعم 
ــرادات املحلية  ــ ــشــّكــل اإليـ

ُ
الــخــارجــي، حيث ت

التي تجبيها الحكومة الفلسطينية حوالي 
25% فقط من مجموع اإليرادات، فيما تصل 
نسبة املنح والهبات الخارجية سواء كانت 
دعـــمـــا مـــن حــكــومــات أو مــؤســســات دولــيــة 

حوالي 25% من اإليرادات. 
الــــــــ 50% املـــتـــبـــقـــيـــة، فــــهــــي تــــأتــــي مــن  أمـــــــا 
إيــــــــرادات املـــقـــاصـــة الـــتـــي تــجــبــيــهــا حــكــومــة 
ــــالل اإلســــرائــــيــــلــــي وتـــحـــولـــهـــا لـــقـــاء  ــتــ ــ االحــ
ــراد الــفــلــســطــيــنــيــة عــبــر  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــب االسـ ــرائـ ــ ضـ
املـــوانـــئ واملـــعـــابـــر اإلســرائــيــلــيــة. وتختلف 
هــــذه الــتــركــيــبــة بـــن فــتــرة وأخـــــرى بحسب 

تحويالت املقاصة واملنح الخارجية وقدرة 
وانعكس  املحلية.  الجباية  على  الحكومة 
ذلـــك فـــي قــــدرة الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة على 
تــمــويــل نــفــقــاتــهــا، حــيــث لــجــأت إلـــى عملية 
إلى  أدى  ما  املحلية،  البنوك  االقــتــراض من 

ملياري  لقرابة  للبنوك  مديونيتها  ارتــفــاع 
دوالر، ولصندوق التقاعد قرابة 3 مليارات 
الــخــاص  الــقــطــاع  دوالر، كــمــا أن مــتــأخــرات 
نحو نصف  إلــى  تقريبا  مديونيته  وصلت 

مليار دوالر.
وأعلنت الحكومة أكثر من مرة نيتها اتباع 
أو تحسن  الــتــقــشــف  ســيــاســة وإجـــــــــراءات 
املالية،  األزمــة  ملواجهة  الضريبية  الجباية 
لــكــن هـــذه املـــحـــاوالت أو الــجــهــود لـــم تثمر 
عـــن نــتــائــج فــعــلــيــة بــاتــجــاه تــخــفــيــض عجز 

املوازنة.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  وكــشــفــت املـــصـــادر لـــ
تــم شراؤها  مــن 500 ســيــارة حكومية  أكثر 
هـــذا الـــعـــام، مــنــهــا نــحــو 150 ســـيـــارة خــالل 
سبتمبر/ أيــلــول املــاضــي فــقــط. كــمــا جــرى 
تعين نحو 2500 موظف جديد في 2021، 
دون احــتــســاب مــوظــفــي الــعــقــود الـــذيـــن تم 
ملــخــتــلــف  ــة  ــيـ ــرقـ تـ ــــاك 890  ــنـ ــ تـــثـــبـــيـــتـــهـــم، وهـ

الدرجات الحكومية.
ــد« الـــحـــصـــول  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــــي الـ ــربـ ــ ــعـ ــ وحــــــــــاول »الـ

عــلــى تــعــلــيــق مـــن الــنــاطــق بــاســم الــحــكــومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة إبــــراهــــيــــم مــلــحــم عـــلـــى هـــذه 
املعلومات، لكنه لم يرد على مــدار أيــام. في 
الـــوقـــت نــفــســه، تــشــيــر مــؤســســات املــجــتــمــع 
الحكومة  أداء  بالرقابة على  املهتمة  املدني 
إلــــــــى أنـــــهـــــا تــــعــــانــــي مــــــن نــــقــــص حــــــــاد فــي 
املختصة  الجهات  توفرها  التي  املعلومات 
الحكومية بشأن ما تقوم من إجراءات مثل 
الــتــوظــيــف والــتــرقــيــات والــــشــــراء وغــيــرهــا، 
إذا كانت تلك  قـــادرة فيما  مــا يجعلها غير 

الخطوات ملحة في ظل األزمة املالية.
وتقول رئيسة الفريق األهلي لدعم شفافية 
إن  الجديد«  »العربي  لـ فــراج  املــوازنــة مليس 
»هناك ضعفا شديدا في سياسة الحكومة 
فــــي مــــجــــال تــحــقــيــق الـــشـــفـــافـــيـــة فــــي إدارة 
ــال الـــعـــام، واتـــبـــاع الــنــهــج الــتــشــاركــي في  املــ
ــات فـــي اإلنـــفـــاق وتــحــســن  ــويــ تــحــديــد األولــ
واقع اإليــرادات، التي لو توفرت الستطعنا 
لو  فيما  اإلنفاق، ولنحدد  أولويات  تحديد 
نحن بحاجة في خضم األزمة املالية لشراء 
سيارات مثال؟ أو ترقية موظفن أو تعين 

آخرين على سبيل املثال«. 
وتضيف أنه »في ظل األزمة، ُيفترض ترشيد 
اإلنفاق وضبط النفقات وتوجيهها، بحيث 
ال تــؤثــر عــلــى مــســار الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة، 
الترقيات جزء من استحقاق املوظف، وحق 
مكتسب، وفق قانون الخدمة املدنية، لكننا 
 مستحقة 

ً
ال نعلم هل الترقيات األخيرة مثال

أم ال؟ هل شراء السيارات كان ألن السيارات 
القديمة لم تعد صالحة لالستخدام مثال؟ ال 
جواب لدينا ألنهم غير شفافن، لكننا نقول 
بتوفر  مرتبطة  تكون  أن  يجب  النفقات  إن 

اإلمكانات واإليرادات«.
ــة الــحــصــول  ــاحــ وتـــطـــالـــب فـــــراج بــنــشــر وإتــ
قــادريــن على  نكون  املعلومات، »حتى  على 
التحليل وتقييم األولويات، الوضع الحالي 
يجعلنا غير قادرين على املساءلة وتقديم 

نصائح لترشيد وضبط اإلنفاق«. 
يأتي هذا في وقت، أعلن االتحاد األوروبي، 
استئناف الدعم املقدم للسلطة الفلسطينية 
بــعــد تــوقــفــه لــشــهــور طـــويـــلـــة، حــيــث يــقــول 
ــؤول مـــكـــتـــب اإلعـــــــــالم واالتــــــصــــــال فــي  ــ ــسـ ــ مـ
ــــادي  ــــي الـــــقـــــدس، شـ االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــــي فـ
عــثــمــان لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »إن االتــحــاد 
سيصرف خالل الفترة القريبة املقبلة جزءًا 
من املساعدات املالية للسلطة الفلسطينية، 
ملساعدتها على التخفيف من أزمتها املالية 
الـــخـــانـــقـــة، والــــوفــــاء بـــجـــزء مـــن الــتــزامــاتــهــا 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــفـــاتـــورة رواتـــــــب املــوظــفــن 

الحكومين، دون تحديد قيمتها«.

ــرى الـــكـــاتـــب واملـــحـــلـــل الــســيــاســي خليل  ــ ويـ
ــوان  ــ ديــ تــــقــــاريــــر  فــــي  مــــا ورد  أن   شــــاهــــن، 
الـــرقـــابـــة و»أمـــــــان« وغــيــرهــا »يــشــيــر بشكل 
ــــح إلــــى ســــوء فـــي إدارة الـــشـــأن املــالــي  واضـ
مرتبطة  وكلها  واالجتماعي،  واالقتصادي 

مع بعضها«. 
الـــتـــعـــيـــيـــنـــات  ــى  ــ ــ إلـ ــــوء  ــــجـ ــلـ ــ ــر أن »الـ ــبـ ــتـ ــعـ ويـ
والــتــرقــيــات رغــم األزمـــة املالية شـــراء للذمم 
واســتــمــالــة مــؤيــديــن إلــــى صـــف املــتــنــفــذيــن 
وتــوســيــع الــقــاعــدة الــتــي تــبــايــع السلطة أو 
شخصيات فيها، ودعم بقاء الوضع الحالي 
على ما هو عليه، واالستفادة من هؤالء في 
أي معركة سياسية قادمة سواء على قيادة 

السلطة أو املواقع املتقدمة فيها«. مالية السلطة 
الفلسطينية

عبر  الفلسطينة،  السلطة  جانب  من  وإدارية  مالية  تجاوزات  رقابية عن  وتقارير  بيانات  كشفت 
المتراكمة  الديون  ترقيات وتعيينات وظيفية، رغم  اإلنفاق على شراء سيارات جديدة وإجراء 

واألزمة المالية الحادة التي تعانيها الموازنة
ركود المبيعات يفاقم الصعوبات

تراجع  الفلسطينية،  النقد  سلطة  عــن  صـــادرة  حديثة  بيانات  أظــهــرت 
األنشطة االقتصادية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، في ضوء 
ركود املبيعات بفعل الصعوبات املالية. وأشــارت البيانات إلى انكماش 
»مؤشر سلطة النقد لدورة األعمال« في عموم فلسطني إلى 10.1 نقاط 
نــقــاط خالل   5.3 بنسبة  انــكــمــاش  مقابل  األول،  تشرين  أكــتــوبــر/  فــي 
سبتمبر/ أيلول، وذلك نتيجة التراجع في كل من الضفة الغربية وقطاع 
غزة في ظل توقع تباطؤ وتيرة النشاط االقتصادي، إلى جانب ارتفاع 
مستويات التضخم التي بدورها تؤثر سلبًا على القوة الشرائية لألفراد. 

وأشار أصحاب املنشآت املستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى زيادة 
في مستوى اإلنتاج، قابلها انخفاض في املبيعات، وهو ما أسفر عن 
زيادة املخزون التراكمي. في حني أثرت التطورات السلبية في مختلف 
القطاعات على تطلعاتهم للمستقبل القريب، إذ كانت التوقعات سلبية 

إزاء مستويات التوظيف واإلنتاج على حٍد سواء.
وفي قطاع غزة، أفاد أصحاب املنشآت املستطلعة آراؤهــم، وفق سلطة 
متقاربة،  بوتيرة  واملبيعات  اإلنتاج  من  كل  بتراجع  الفلسطينية،  النقد 

وهو ما أدى الستقرار املخزون بشكل نسبي عند مستوياته السابقة.

من موكب 
سيارات الرئيس 
الفلسطيني 
محمود عباس 
)فرانس برس(

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــاب قـــطـــع خــــدمــــات اإلنـــتـــرنـــت  ــ أصــ
املــــســــتــــمــــر فـــــــي الـــــــــســـــــــودان مـــنـــذ 
ــقــــالب الــعــســكــري الـــــذي قـــاده  االنــ
قــائــد الــجــيــش عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان فــي 25 
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول املـــاضـــي، قــطــاعــات 
مــالــيــة وتــجــاريــة وخــدمــيــة حــيــويــة بالشلل، 
ــر الـــذي يــفــاقــم املــشــاكــل االقــتــصــاديــة في  األمـ

البلد املتأزم معيشيا في األساس.
 قطع اإلنترنت يكبد 

ّ
ويؤكد خبراء اقتصاد أن

الـــدوالرات،  الهش عشرات مالين  االقتصاد 
 عــن تــضــرر شــركــات االتـــصـــاالت التي 

ً
فــضــال

يقدر حجم أعمالها بحوالي ملياري دوالر.
املنعم،  عــادل عبد  االقتصادي  الخبير  يقول 
 قطع الخدمة أثر على 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

إلى تضرر  االقتصادية، الفتا  القطاعات   
ّ

كل
شركات االتصاالت التي يصل حجم أعمالها 

 عن 
ً
فـــضـــال مـــاليـــن دوالر،   6 إلــــى  الــيــومــيــة 

تضرر املعامالت التجارية واملالية املختلفة 
للكثير من األنشطة.

ــــوب، أســتــاذ  ويـــؤكـــد عـــصـــام عــبــد الـــوهـــاب بـ
فــي حديث  »النيلن«  فــي جامعة  االقــتــصــاد 
 االتصاالت وحركة 

ّ
أن مع »العربي الجديد« 

الــنــقــل أصــبــحــت أحـــد الــعــوامــل االقــتــصــاديــة 
األســاســيــة الــتــي يــتــم حــســابــهــا فــي التنمية 
واســــتــــغــــالل املـــــــــوارد لـــلـــوصـــول إلـــــى أفــضــل 
ــــــــه رغــــــم األهـــمـــيـــة 

ّ
األربــــــــــــاح، مـــشـــيـــرًا إلــــــى أن

الــقــصــوى لــلــنــقــل فـــي تــحــويــل الــبــضــائــع من 
ــــى األســـــــــواق املــخــتــلــفــة  ــاج إلــ ــ ــتـ ــ مـــنـــاطـــق اإلنـ
 لالتصاالت 

ّ
وإجــمــالــي الــنــاتــج الــقــومــي، فـــإن

واإلنترنت أثرًا كبيرًا على مختلف األنشطة، 
ــقـــل مــــن خـــالل  ــنـ فـــهـــي تــتــحــكــم فــــي قــــطــــاع الـ
بوب:  ويقول  واملصدرين.  العمالء  اتصاالت 
»أصبحت اإلنترنت عماد االتصاالت في أي 
له  بالعالم  بلد  أي  فــي  يتم قطعها  بــلــد، وال 
مصداقية، بينما هذا األمــر تكرر عدة مرات 
الــســودان«، مضيفا: »فــي تقديري، تبلغ  فــي 
اإلنترنت  قطع  من  يوميا  االقتصاد  خسائر 

100 مليون دوالر«.
فــي الــســيــاق، يــقــول أحــمــد الــشــيــخ، الخبير 
»الــعــربــي الــجــديــد«  فــي مــجــال االتـــصـــاالت لـــ
إنــه ألول مــرة في تاريخ الــســودان يتم قطع 
ـــه 

ّ
اإلنـــتـــرنـــت كــلــيــا عـــن املـــواطـــنـــن، مــبــيــنــا أن

فـــي فــتــرة الــرئــيــس املــخــلــوع عــمــر الــبــشــيــر، 
بل  كليا  الخدمة  عــن  اإلنترنت  يتم قطع  لــم 

تــم قطعها عــن وســائــل معينة فقط ويمكن 
 

ّ
إال إليها،  للدخول  أخــرى  استخدام وسائل 
 الوضع الراهن شهد قطع اإلنترنت بشكل 

ّ
أن

الــقــيــود أخــيــرًا   »تخفيف 
ّ
كــلــي. ويــضــيــف أن

عــبــر الــكــوابــل األرضــيــة والــفــايــبــر واأللــيــاف 
الــضــوئــيــة ألجــــل اســـتـــخـــدامـــات الـــســـفـــارات 
ــيـــران، أدى إلــى  والـــبـــنـــوك والــــــــوزارات والـــطـ
تـــدافـــع املــواطــنــن والـــشـــركـــات إلـــى الــكــوابــل 
ــة، وحـــــــدوث ضـــغـــط عـــلـــى الــشــبــكــة  ــ ــيـ ــ األرضـ
ــاع مـــتـــكـــرر خـــالل  ــقــــطــ ــرار وانــ ــقــ ــتــ ــدم اســ وعـــــ
الشيخ: »هــذا دمار  الــواحــد«. ويتابع  اليوم 
اقــتــصــادي شــامــل... تــأثــرت خــدمــات البنوك 
وشركات الطيران، وال بد من محاسبة من 
 هــــذه الــطــريــقــة دمـــار 

ّ
تــســبــبــوا فـــي ذلــــك ألن

لــلــبــنــيــة االقـــتـــصـــاديـــة الـــســـودانـــيـــة وربـــمـــا 
تخلق تشوها تصعب معالجته في القريب 

العاجل«.
والتحويالت  املصرفية  القطاعات  وتــأثــرت 
الخارجية وتوقفت الحركة التجارية تماما، 
فيما أشار تجار إلى تراجع حركة االستيراد 
ــــود خـــدمـــات  والـــتـــصـــديـــر نــتــيــجــة لـــعـــدم وجــ
اإلنترنت التي كانت تستعن بها املؤسسات 

والشركات عبر الهواتف املحمولة.
ويــــؤكــــد املـــصـــرفـــي، طــــه حـــســـن، أن الــنــظــام 
املــصــرفــي تـــأثـــر بــشــكــل مــبــاشــر كــمــا تــأثــرت 
شـــركـــات الــنــقــل الــخــاصــة وفـــقـــدت كــثــيــرًا من 
ــــالل الـــفـــتـــرة املـــاضـــيـــة، وعــطــل  ــا خـ ــهــ ــراداتــ إيــ
قــطــع الــخــدمــات الــحــركــة الــتــجــاريــة، مشيرًا 
إلــــى ضــعــف ســعــة اإلنـــتـــرنـــت األرضـــيـــة عبر 

»الكوابل« في ظل الطلب الكبير عليها.
ويلفت إلى أن هناك نحو 12 مليون مستخدم 
التجارية  أعمالهم  توقفت  املحمول  للهاتف 
ســودانــي يستخدمون  مليون   29 مــن جملة 
الهاتف املحمول ليست لهم عالقة بالهاتف 
األرضــي، كما تعطلت سياسة بنك السودان 
الــتــي تــقــضــي بــتــفــعــيــل وتــغــذيــة الــحــســابــات 

بيروت ـ العربي الجديد

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، 
أن بـــــالده وصـــلـــت إلــــى مــرحــلــة مــتــقــدمــة في 
محادثاتها مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا 
املعدلة ستكون  املالي  التعافي  أن خطة  إلــى 
جــاهــزة فــي نــهــايــة نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 

الجاري.
ــال مــيــقــاتــي فـــي مــؤتــمــر ملــنــاقــشــة الـــواقـــع  وقـــ
ــيــــروت، أمــس  االقـــتـــصـــادي واملــعــيــشــي فـــي بــ
ــي لـــلـــبـــالد يـــبـــدأ  ــ ــالـ ــ ــع املـ ــ ــــوضـ ــــن، إن الـ ــنــ ــ االثــ
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي  بـــاملـــفـــاوضـــات مــــع صــ
الدولي وإحياء املصارف  البنك  والعالقة مع 
ووضــــع خــطــة الــتــعــافــي االقــتــصــادي موضع 
الــتــنــفــيــذ، مــضــيــفــا: »قـــدمـــنـــا أرقــــامــــا مــوحــدة 
ــات تــســيــر فــي  ــاوضــ ــفــ لـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد، واملــ
ورقة  لنا  وقريبا سيكون  الصحيح  االتــجــاه 

تفاهم معه«. 
وأكد أن البنك املركزي يتعاون بشكل تام مع 
»الزارد« )الشركة االستشارية التي ساعدت 
ــان الــرئــيــس  ــع الــخــطــة الــســابــقــة(. كـ فــي وضـ
ــال، الــثــالثــاء  ــ ــــون، قـــد قـ الــلــبــنــانــي مــيــشــال عـ

 »الحكومة ماضية في تحضير 
ّ
املاضي، إن

عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي 
عـــلـــى خـــطـــة الـــنـــهـــوض االقــــتــــصــــادي الــتــي 
ستساعد في إعادة بناء االقتصاد الوطني 
وفـــــق أســـــس مـــنـــتـــجـــة، كـــمـــا ســـتـــســـاهـــم فــي 
تــحــقــيــق اإلصـــالحـــات الــتــي يــريــدهــا لبنان 
وشــدد  تطبيقها.  الــدولــي  املجتمع  ويــدعــم 
 عـــــون عـــلـــى أن »عـــمـــلـــيـــة مـــكـــافـــحـــة الــفــســاد 
مــســتــمــّرة والـــخـــطـــوات الــعــمــلــيــة بـــــدأت مع 
د  ــالـــي الــجــنــائــي الـــــذي ســُيــحــدِّ الــتــدقــيــق املـ
املناسبة  املــســؤولــيــات التــخــاذ اإلجــــــراءات 
أي تجاوزات حصلت،  املسؤولن عن  بحق 
وأدت إلــى تــراجــع الــوضــع املــالــي فــي البالد 
عــلــى الــنــحــو الـــذي نــشــهــده الـــيـــوم«. وكــانــت 

ــد بـــهـــدف  ــقــ ــنــ ــــدوق الــ ــنــ ــ ــع صــ ــ مـــــحـــــادثـــــات مــ
ــد انــــهــــارت  ــ الــــحــــصــــول عـــلـــى دعــــــم مــــالــــي قـ
الــعــام املــاضــي، وســط خــالفــات بــشــأن حجم 
الخسائر في القطاع املالي في لبنان، والذي 

انهار في أواخر عام 2019.
وقال البنك املركزي والبنوك الخاصة ولجنة 
برملانية تمثل األحزاب السياسية الكبرى إن 
الخسائر أقل كثيرًا من نحو 83 مليار دوالر، 
ــدولـــي هــذه  بــيــنــمــا يــصــف صـــنـــدوق الــنــقــد الـ

األرقام بأنها غير دقيقة.
ــال فـــي لــبــنــان  ــمــ وتــعــصــف بــالــشــركــات واألعــ
ــات االقــتــصــاديــة في  ــ ــدة مـــن أســــوأ األزمــ ــ واحـ
تاريخ البالد، وازدادت األوضاع تعقيدًا بفعل 
واالنفجار  كورونا  فيروس  جائحة  ضربات 
الهائل في مرفأ بيروت في أغسطس/ آب من 
الــعــام املــاضــي الــذي دّمــر قطاعات كبيرة من 

العاصمة.
وخسرت الليرة اللبنانية، املربوطة بالدوالر 
األميركي، أكثر من 90% من قيمتها منذ عام 
للسكان،  الشرائية  القوة  أضعف  مما   ،2019
بينما أدت إجراءات العزل العام على مستوى 

العالم إلى تراجع كبير في الصادرات.

الرباط ـ مصطفى قماس

في  املتصاعدة  الــدواجــن  أســعــار  استنفرت 
ــغـــرب حــكــومــة املــمــلــكــة الـــتـــي عـــمـــدت إلــى  املـ
اتــخــاذ إجـــــراءات مــن شــأنــهــا كــبــح األســعــار 
عبر زيادة اإلنتاج، فيما طالب عاملون في 
قطاع الدواجن بالعمل على خفض تكاليف 
ــزايـــدة لــخــفــض األســــعــــار الــتــي  ــتـ اإلنــــتــــاج املـ
أضحت تفوق القدرات الشرائية للكثير من 
املــســتــهــلــكــن. وتــشــهــد أســعــار الـــدواجـــن في 
ســـوق الــتــجــزئــة تــقــلــبــات كــبــيــرة مــنــذ بــدايــة 
الــجــاري، إال أنها ارتفعت بشكل حاد  العام 
في األيام األخيرة، لتصل إلى نحو 20 درهما 
للكيلوغرام للمستهلك، مقابل 10 دراهم في 
أكتوبر/ تشرين األول املاضي. وحثت وزارة 
الفالحة والصيد البحرى والتنمية القروية 
واملــيــاه والــغــابــات منتجي الــدواجــن، أمــس، 
على زيادة اإلنتاج في الفترة املقبلة، بهدف 
خفض أســعــار السلعة واســعــة االســتــهــالك. 
ــر الــفــالحــة مــحــمــد الــصــديــقــي قد  وكــــان وزيــ
ــبــــوع املـــاضـــي،  عـــــزا، فـــي تـــصـــريـــحـــات، األســ
اإلنتاج  تراجع  إلى  الدواجن  أسعار  ارتفاع 
في سياق تداعيات جائحة فيروس كورونا، 
مـــا انــعــكــس عــلــى الـــعـــرض واألســــعــــار. لكن 
عــامــلــن فــي قــطــاع تــربــيــة الـــدواجـــن يــعــزون 

ارتــفــاع األســعــار إلــى زيــادة أسعار األعــالف 
الفــتــن  املــــربــــون،  يستعملها  الــتــي  املــركــبــة 
املتمثلة  املــدخــالت  املــغــرب يستورد  أن  إلــى 
في الــذرة والصويا التي تساهم في توفير 
تــلــك األعــــــالف. وقــــال مــحــمــد عـــبـــود، رئــيــس 
»العربي  الجمعية الوطنية ملربي الدجاج، لـ
الجديد«، إن سعر الدجاج وصل في املزارع 
للكيلوغرام،  درهــمــا   15 إلـــى حــوالــي  أمـــس 
لــيــبــاع مـــا بـــن 16 و17 درهـــمـــا فـــي أســـواق 
وأضـــاف  للمستهلك.  درهــمــا  و20  الــجــمــلــة، 

جدًا  مرتفعا  يعتبر  السعر  »هـــذا  أن  عــبــود 
لــألســر، خاصة  الــشــرائــيــة  لــلــقــدرة  بالنسبة 
أن املغرب بذل جهودا كبيرة عبر السياسة 
الزراعية، ما أفضى إلى فائض في اإلنتاج، 
غير أن تقلبات األسعار تضر باملستهلك«. 

وكان قطاع الدواجن قد أنتج في عام 2019 
نــحــو 732 ألـــف طــن وحـــوالـــي 6.1 مــلــيــارات 
بيضة، وهــو ما يمثل حوالي 3.4 مليارات 
املهنية  الــفــيــدرالــيــة  بــيــانــات  حــســب  دوالر، 
لــقــطــاع الـــدواجـــن. ويــعــزو املــهــنــيــون ارتــفــاع 
ــادة أســعــار األعــالف  أســعــار الــلــحــوم إلــى زيـ
الـــدواجـــن،  مــربــو  الــتــي يستعملها  املــركــبــة 
علما أن املغرب يستورد املدخالت املتمثلة 
في الــذرة والصويا التي تساهم في توفير 

تلك األعالف. 
الطلب  تــراجــع  بفعل  أنــه  املهنيون  ويعتبر 
عــلــى الــــدواجــــن فـــي فــتــرة الــحــجــر الــصــحــي 
أربكت  التي  التدابير االحترازية  وفي فترة 
عمل املطاعم واملقاهي، كان التجار يبيعون 
الدواجن بأسعار منخفضة جدًا. ويشددون 
عــلــى أن تــلــك الــفــتــرة شــهــدت تــراجــعــا حــادا 
في اإلنتاج، على اعتبار أن املربن خفضوا 
الــذي ظل منخفضا بعد تخفيف  عرضهم، 
الــتــدابــيــر االحــتــرازيــة وانــتــعــاش الــطــلــب ما 

انعكس على األسعار.

خسائر اإلنترنت 
في السودان

)Getty( سوق للدواجن في مدينة فاس

لبنان يعّدل خطة التعافي المالي

استنفار مغربي لكبح أسعار الدواجن

100 مليون دوالر تتكبدها 
األنشطة يوميًا من قطع الخدمة

يكبد قطع اإلنترنت 
المتواصل في السودان 
منذ االنقالب العسكري 

قبل نحو أسبوعين، 
مختلف األنشطة 

االقتصادية ال سيما المالية 
والتجارية خسائر كبيرة 

يقدرها خبراء اقتصاد 
بنحو 100 مليون دوالر 

يوميًا

أسواق مال وسياسة

أسواق

البنوك واالتصاالت 
وشركات السفريات 

األكثر تضررًا

الليرة خسرت أكثر 
من 90% من قيمتها 

منذ 2019

السائلة  النقود  على  الطلب  وزاد  املصرفية 
االقـــتـــصـــاد  ــة  ـــركــ  حـ

ّ
أن ويـــضـــيـــف  »كــــــــــاش«. 

العاملي تغيرت تماما وأصبحت تعتمد على 
اإلنترنت بشكل كبير، إذ أثر قطع اإلنترنت 
فــي كــمــيــة مــبــيــعــات الــشــركــات لــعــدم وصــول 

املعلومة بصورة سريعة.
ويرى الخبير االقتصادي، الفاتح عثمان في 
 اآلثار السالبة 

ّ
حديث مع »العربي الجديد« أن

ليست بالبسيطة وال يمكن االستهانة بها، 
مستبعدًا عودة خدمة اإلنترنت قريبا في ظل 

عدم التوصل إلى توافق سياسي، خصوصا 
 املجلس العسكري يعتبر عودتها »مهددًا 

ّ
أن

أمنيا« .
ــق أن قـــطـــع املـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري فــي  ــبــ وســ
اإلنــتــرنــت  خـــطـــوط   2019 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
األرضـــيـــة، بــعــد أســـبـــوع مـــن تــوقــف الــخــدمــة 
على الهواتف املحمولة على خلفية عصيان 
مدني شامل دعت إليه املعارضة بعد أحداث 

فض االعتصام أمام مقر قيادة الجيش.
كــمــا شــهــد الــبــلــد فــي 2013 تــظــاهــرات عمت 

مــدنــا عــــدة، احــتــجــاجــا عــلــى رفـــع الــحــكــومــة 
الدعم عن املحروقات، ما دفع السلطات إلى 
قطع خدمة اإلنترنت عن البالد، وعزا مدير 
القومية لالتصاالت  بالهيئة  الفنية  اإلدارة 
ــــك الــــوقــــت مــصــطــفــى عـــبـــد الــحــفــيــظ،  فــــي ذلـ
انقطاع الخدمة إلى هجوم املتظاهرين على 
شــركــة »كـــنـــار« لــالتــصــاالت فـــي الــخــرطــوم، 
التي  والنهب  والسلب  التخريب  وعمليات 
ــــدات الـــشـــركـــة خـــالل  ــعـ ــ ــزة ومـ ــهــ ــت أجــ ــاولــ طــ

أحداث الشغب.

شركة سفريات 
في الخرطوم 
)فرانس برس(
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لندن ـ موسى مهدي

ــاز  ــغــ ــار الــ ــ ــعــ ــ ــا ارتــــفــــعــــت أســ ــنـــمـ ــيـ بـ
الطبيعي األوروبية خالل تعامالت 
بــنــســبــة 9.7%، في  ــنـــن،  اإلثـ أمــــس 
ظل عالمات على أن روسيا لن تزيد إمــدادات 
الـــغـــاز ألوروبــــــا، كــمــا وعـــد الــرئــيــس الــروســي 
فالديمير بــوتــن، تــواصــل أزمـــة الــطــاقــة خنق 
أوروبا خالل الشتاء الجاري. ويبدو أن شركة 
الــتــي تحتكر تصدير  الــروســيــة  ــروم«  بــ »غـــاز 
ــا وتـــزود الــقــارة بنحو %40  الــغــاز إلــى أوروبــ
من احتياجاتها ترغب في استمرار شح الغاز 
بسبب  األنــابــيــب،  عبر  مسبقا  عليه  املتعاقد 
مبيعات  مــن  عليها  املتدفقة  النقدية  الفوائد 

الغاز املرتفعة في السوق الفوري. 
وحسب وكالة »بلومبيرغ«، ارتفع سعر الغاز 
فـــي الـــســـوق الـــفـــوري فـــي بـــورصـــة أمــســتــردام 
صــبــاح أمــس اإلثــنــن للغاز إلــى 79.25 يــورو 

ــاواط ســـاعـــة، وكـــــان قـــد ارتـــفـــع في  ــغـ ــيـ  مـ
ّ

لـــكـــل
ــورو في  تــعــامــالت الـــيـــوم إلـــى أعــلــى مـــن 81 يــ
املفوضية  بيانات  وتشير  الصفقات.   بعض 
األوروبية، إلى تزايد استهالك الغاز الطبيعي 

امللوثة  الــغــازات  القيود املفروضة على  وســط 
ــارة الــــعــــجــــوز، حـــيـــث ارتـــفـــع  ــ ــقـ ــ ــي الـ لـــلـــمـــنـــاخ فــ
اســتــهــالك الـــغـــاز الــطــبــيــعــي فـــي دول االتــحــاد 
األوروبــــــي إلـــى 379.9 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب في 
العام املاضي، وتتوقع أن يرتفع بنسبة %7.6 

خالل العام الجاري. 
ويأتي ارتفاع االستهالك األوروبي في وقت 
ــل مــوســكــو اســـتـــخـــدام ســــالح الـــغـــاز،  تـــواصـ
ــرار األوروبــــــــي وتــســريــع  ــقــ لــلــتــأثــيــر عــلــى الــ
الترخيص ألنــبــوب مــشــروع »نـــورد ستريم 
ــيـــا بــنــحــو 55 مــلــيــار  ــغـــذي أملـــانـ الــــــذي يـ  »2
مــتــر مكعب مــن الــغــاز. كــمــا تشير تــقــديــرات 
ــة إلـــى أن حــصــة الــغــاز  ــيــ املــفــوضــيــة األوروبــ
الروسي ارتفعت إلى نحو 48% من إجمالي 
استهالك الغاز بدول االتحاد، وهو ما يعني 
الــعــديــد مــن دول االتـــحـــاد ربــمــا ستلجأ   

ّ
أن

أكثر للسوق الفوري للغاز الطبيعي املسال 
ــــالل الـــشـــتـــاء الــــجــــاري.  لــتــغــطــيــة الـــنـــقـــص خـ
الغاز  فــي  النقص  أزمــة  أن  والحــظ محللون 
ــاوت بـــــن دولــــــــة وأخـــــــــــرى، بـــعـــد فــشــل  ــفــ ــتــ تــ
الغاز  القادة لصفقة شــراء  محاوالت بعض 
ضــمــن نــطــاق مــوحــد لــجــمــيــع دول االتــحــاد 
األوروبي تحت إشراف املفوضية األوروبية. 
التي  وحتى اآلن، اشتدت األزمــة في إسبانيا 
تـــتـــواصـــل فــيــهــا االحـــتـــجـــاجـــات ضـــد فــواتــيــر 
ــــدادات  الــكــهــربــاء، حــيــث تــعــانــي الـــبـــالد مـــن إمـ

إسبانيا تئن تحت 
أزمة الكهرباء

تظاهرات ضخمة 
بالعاصمة مدريد 

ضد أزمة الكهرباء 
)Getty(

الجزائر والمغرب من أزمة الطاقة في أوروبا، خصوصًا  بين  التوتر  يزيد 
في إسبانيا التي تعتمد على استيراد الغاز من الجزائر عبر أنبوب »ميد 
غاز« واألنبوب المغاربي عبر المغرب الذي توقف الضخ فيه منذ نهاية 

أكتوبر الماضي

إسبانيا ال تزال تعتمد 
على نحو 50% من 

احتياجات الطاقة على 
الغاز الطبيعي

وول ستريت استفادت 
من ضخ 30 تريليون دوالر 

في االقتصاد العالمي

تسعى »باي تي إم« 
إلى جمع 2.46 مليار دوالر 

من السوق

التوتر المغاربي 
يفاقم 

أزمة الغاز 
في أوروبا

بورصة بومباي تعود لجذب االكتتابات بعد أزمة كورونا )Getty(سوق وول ستريت تواصل المكاسب )كينا بيتانكور/ فرانس برس(

لندن ـ العربي الجديد

في  املستثمرون  يتمكن  أن  مصرفيون  يــقــدر 
سوق املال األميركي »وول ستريت« من جني 
عوائد كبرى على استثماراتهم بنهاية العام 
الجاري. ويقدر مصرف »بنك أوف أميركا« في 
تحليله الصادر في منتصف أكتوبر/ تشرين 
املــســتــثــمــرون  سيجنيها  الــتــي  األربـــــاح  األول 
بنحو 20%. من جانبه، يتوقع مصرف »ويلز 
ستريت«  »وول  تنهي  أن  األمــيــركــي  فـــارغـــو« 
ــاح قـــيـــاســـيـــة، ولــكــنــهــا  ــ ــأربـ ــ ــاري بـ ــ ــجـ ــ الــــعــــام الـ

ستتراجع في العام املقبل. 
فـــي هـــذا الـــصـــدد، تــقــول االقــتــصــاديــة بشركة 
ــويــــورك اليـــــف إنــفــســتــمــنــت« األمـــيـــركـــيـــة  ــيــ »نــ
لالستثمار لورين غودوين، في تحليل نشرت 
املتخصصة  »فورتشن«  مجلة  منه  مقتطفات 
بشؤون املال والثروة، إن »مكاسب املستثمرين 
متواضعة  ستكون  ستريت  وول  بورصة  في 

في العام 2022«. 
ــرى االقــتــصــاديــة غـــودويـــن أن »املـــؤشـــرات  وتــ
الــقــويــة لــالقــتــصــاد الــكــلــي األمــيــركــي وربحية 
الــشــركــات تعني أن االنــتــعــاش فــي ســوق املــال 
املقبل، ولكنه  الــعــام  فــي  لــن يتوقف  األميركي 
الـــخـــطـــرة  ســـيـــضـــعـــف، وأن أســــعــــار األصــــــــول 
مــن مستوياتها  أكــبــر  بــمــعــدل  ربــمــا سترتفع 

الحالية«.   
والحــظ خبراء أنــه عــدا فترة الشهر والنصف 

نيودلهي ـ العربي الجديد

رغـــم الــخــســائــر الــفــادحــة الــتــي تــعــرضــت لها 
ــاري  ــــالل الــــعــــام الـــجـ ــــوق املــــــال الـــهـــنـــديـــة خـ سـ
بسبب هــروب املستثمرين من ســوق األسهم 
والــســنــدات وتــداعــيــات تــفــشــي وبــــاء كــورونــا 
الــــســــوق اســـتـــعـــادت  أن  ــتــــصــــاد، إال  االقــ عـــلـــى 
بــســرعــة ربــحــيــتــهــا. وحـــســـب وكـــالـــة فــرانــس 
 )Paytm( »إم تــي  »بـــاي  بـــرس، تسعى شــركــة 
املتخصصة في مجال الدفع عبر اإلنترنت في 
الهند، إلى جمع 2,46 مليار دوالر من إدراج 
أسهمها في البورصة في أكبر عملية اكتتاب 
عام في تاريخ البالد. وفي إطار هذا االكتتاب 
الذي بدأ أمس في بورصة بومباي، ستصدر 
الشركة أسهما جديدة بقيمة 83 مليار روبية 
املــســاهــمــون  وســيــبــيــع  دوالر(.  مــلــيــار   1,1(
روبية  مليار  مائة  مقابل  ســنــدات  الحاليون 
االكتتاب  نشرة  بحسب  دوالر(،  مليار   1,34(
املقدمة إلى الهيئة التي تنظم السوق الهندية. 

وستصدر »باي تي إم« سندات جديدة تراوح 
للسند  روبـــيـــة  و2150   2080 بـــن  أســـعـــارهـــا 
الـــواحـــد فــي إطــــار الــعــرض الــــذي بـــدأ اإلثــنــن 
وينتهي األربعاء. وُيفترض أن يجعل ذلك من 
»باي تي إم« شركة التكنولوجيا األعلى قيمة 
 20 السوقية  قيمتها  تبلغ  بحيث  الهند  فــي 
مليار دوالر، في ارتفاع كبير مقارنة بالتقييم 
األخير لقيمتها السوقية في نوفمبر/تشرين 
الثاني 2019، حينما قدرت قيمتها السوقية 

بنحو 16 مليار دوالر.
وعند بلوغها هدف 2,46 مليار دوالر، ستكون 

»بـــــــاي تــــي إم« قــــد كــــســــرت الــــرقــــم الــقــيــاســي 
بــمــلــيــاري دوالر الــــذي ســّجــلــتــه شــركــة »كـــول 
إنديا« للفحم )Coal India( عام 2010، في أكبر 
اكتتاب في البورصة في الهند على اإلطالق. 
 )Zomato( »وسبق أن أدرجت شركة »زوماتو
في  أسهمها  الطعام  إيصال  لخدمة  العمالقة 
البورصة هذا العام، ما شّكل أكبر اكتتاب في 
الهند هذا العام حتى اآلن، مع إصدار سندات 
بــقــيــمــة 1,3 مــلــيــار دوالر فـــي يــولــيــو/ تــمــوز. 
وشركة »باي تي إم« مدعومة من مجموعتي 
»انت« )Ant( وعلي بابا اململوكتن للملياردير 
قرابة  معا  تملكان  واللتن  مــا  جــاك  الصيني 
35% مـــن أســـهـــم الـــشـــركـــة مــنــذ إطـــالقـــهـــا عــام 
2010. وأصبحت شركة »بــاي تي إم« بسرعة 
متقدمة على منافساتها في مجال املدفوعات 
اإللــكــتــرونــيــة فـــي بــلــد تــهــيــمــن عــلــيــه تــقــلــيــدًيــا 
املــعــامــالت الــنــقــديــة. واســـتـــفـــادت الــشــركــة من 
الجهود التي تبذلها الحكومة للحّد من الدفع 
نــقــًدًا ومــن أزمــة وبــاء كــوفــيــد-19. ويقبل نحو 
22 مليون تاجر وسائق سيارة أجرة أو عربة 
نقل في الهند الدفع عبر منصة »باي تي إم« 
وبمبالغ تــراوح بن 10 روبيات )13 سنتيما 
مــن الــيــورو( إلــى آالف الــروبــيــات. وفــي أواخــر 
يونيو/ حزيران، كان لدى »بــاي تي إم« أكثر 
من 337 مليون زبون، وذلك بحسب مستندات 
وبلغت  للبورصة.  الناظمة  للسلطات  مقّدمة 
السنة  فــي  إم«  تــي  قيمة املعامالت عبر »بــاي 
دوالر،  مليار   54 مــن  أكثر   2021-2020 املالية 
مـــا جــعــل مـــن الــشــركــة أكــبــر مــنــّصــة دفـــع عبر 

اإلنترنت في الهند.
ا 

ً
وزادت املعامالت الرقمية في الهند بـ16 ضعف

خالل السنوات األربــع األخيرة، فارتفعت من 
ملياًرا   26 إلــى   2017 عــام  معاملة  مليار   1,6
في السنة املالية 2020-2021. ورغم أن السوق 
تداعيات جائحة كورونا،  الهندية عانت من 
ــعــــودة بــســرعــة  إال أن الـــســـوق تــمــكــنــت مـــن الــ
خسائرهم  املستثمرون  واســتــعــاد  لــالرتــفــاع 

في البورصة.

التي اهتزت فيها سوق »وول ستريت« خالل 
ــزال  ــام املــــاضــــي، 2020، حــيــنــمــا ضــــرب زلــ ــعـ الـ
جائحة كورونا عالم املال وأغلقت االقتصادات 
أطول  األميركية شهدت  األسهم  فــإن  الكبرى، 
فترة صعود متواصل ومنذ انتخاب الرئيس 

دونالد ترامب في العام 2016. 
ويــــــرى مـــحـــلـــلـــون أن ســـــوق املــــــال األمـــيـــركـــيـــة 
اســتــفــادت خـــالل الــعــامــن املـــاضـــي والـــجـــاري 
ــيـــز الــــكــــمــــي الــضــخــمــة  ــفـ ــتـــحـ مـــــن عـــمـــلـــيـــات الـ
الـــتـــي ضــخــتــهــا املــــصــــارف املـــركـــزيـــة الــعــاملــيــة 
ــتــــي يــقــدرهــا  ــات فــــي األســــــــواق والــ ــكـــومـ والـــحـ
مصرف »بنك أوف أميركا« بنحو 30 تريليون 

دوالر حتى أكتوبر/ تشرين األول املاضي.
وحــــــول الـــتـــوجـــهـــات املـــتـــوقـــعـــة لـــســـوق »وول 
العاملية  البورصات  أداء  تقود  التي  ستريت« 
في العام املقبل، 2022، يقول العديد من خبراء 
املــال ومصارف االستثمار إن املستثمرين لن 
يتمكنوا من تحقيق األرباح التي كسبوها في 
العام الجاري، وأن مكاسبهم في العام املقبل 

ستكون متواضعة. 
ســـتـــريـــت  »وول  بـــصـــحـــيـــفـــة  تـــحـــلـــيـــل  ووفــــــــق 
جــــورنــــال«، فـــإن تــوقــعــات الــتــراجــع فـــي ســوق 
األسهم األميركية تعود إلى 4 أسباب رئيسية، 
أبرزها طي برنامج التحفيز الكمي. وكان بنك 
االحتياط الفيدرالي )البنك املركزي األميركي( 
ــد أعــــلــــن أنــــــه يــــنــــوي الـــخـــفـــض الـــتـــدريـــجـــي  ــ قـ
األميركية. ويشتري  السندات  شــراء  لبرنامج 
دوالر  مـــلـــيـــار   120 قــيــمــتــهــا  ــدات  ــنــ ســ الـــبـــنـــك 
شهريا ضمن حزمة إنقاذ االقتصاد األميركي 

وتوفير سيولة لألسواق.  كما تدور توقعات 
حول احتمال رفع سعر الفائدة من مستواها 
ــراوح بـــن »صــفــر و%0.25«،  ــ ــذي يـ الــحــالــي الــ
يتوقع  كما  املرتفع.  التضخم  ضغوط  بسبب 

محللون تراجع ربحية الشركات. 
ومن بن أسباب توقع تراجع األسهم كذلك في 
»وول ستريت« انخفاض شعبية الرئيس جو 
بايدن، ما قد يؤثر على األغلبية التي يتمتع 
بها الحزب الديمقراطي في الكونغرس خالل 
السادس  فــي  تجري  التي  النصف  انتخابات 

من نوفمبر/ تشرين الثاني املقبل. 
وعلى الرغم من ارتفاع حجم الدين األميركي 
ــتــــزاز الــعــائــد عــلــى الـــســـنـــدات األمــيــركــيــة،  واهــ
يــقــول خـــبـــراء إن ســـوق األســـهـــم األمــيــركــيــة ال 
تــزال تقود العالم بما يتوفر لها من اقتصاد 
يقدر حجمه بنحو 22.68 ترليون دوالر، كما 
يتواصل معدل النمو بنسبة مرتفعة مقارنة 
تــزال  ال  كما  املنافسة،  العاملية  بــاالقــتــصــادات 
القوي  مركزها  على  تحافظ  ستريت«  »وول 
فـــي جــــذب كـــبـــار املــســتــثــمــريــن مـــن الــشــركــات 
وأثـــريـــاء الــعــالــم، بــل والـــســـوق املــفــضــل لطرح 
الشركات الجديدة وجمع التمويالت العاملية. 
وتقدر القيمة السوقية للشركات املسجلة في 
»وول ستريت« بنحو 50.02 تريليون دوالر، 
حــســب مــوقــع »ســتــاتــيــســتــا« املــتــخــصــص في 
األسهم  قيمة  املالية، وذلك بحساب  البيانات 

حتى يوليو/ تموز املاضي. 
ستريت  »وول  لصحيفة  مــحــلــلــون  ويـــقـــول 
فإن  التاريخية  الناحية  مــن  إنــه  جــورنــال«، 
ســوق »وول ستريت« عــادة مــا تتراجع في 
ــتـــي تــجــرى  ــام انـــتـــخـــابـــات الـــكـــونـــغـــرس الـ ــ عـ
عـــادة فــي منتصف الــــدورة الــرئــاســيــة فــي 6 
نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام. ويترقب 
املــســتــثــمــرون فـــي األســـهـــم األمــيــركــيــة عـــادة 
نتائج هذه االنتخابات ملجلسي الكونغرس 
صعوبة  أو  سهولة  ستعني  نتيجتها  ألن 
تــمــريــر الــتــشــريــعــات املــالــيــة واالقــتــصــاديــة 

للرئيس األميركي. 

أكبر عملية اكتتاب في الهندمكاسب قوية لألسهم األميركية بنهاية العام

ــا لــيــســت  ــهــ ــــن جـــهـــة أنــ ــــن جـــهـــتـــن، مـ ــاز مـ ــ ــغـ ــ الـ
الغاز األوروبية، ومن ناحية  مرتبطة بشبكة 
ــرى ألنــهــا تــعــتــمــد عــلــى واردات الـــغـــاز من  أخــ
ــلـــت فـــي نـــــزاع مـــع املــغــرب  ــر الـــتـــي دخـ ــزائـ الـــجـ
إلــى توقف ضخ  حــول الصحراء الغربية أدى 
الـــغـــاز الـــجـــزائـــري إلــــى إســبــانــيــا عــبــر أنــبــوب 

فــقــط للتدفئة والــصــنــاعــة  الــغــاز  ال تــســتــخــدم 
والــطــبــخ لــكــنــهــا تــســتــخــدمــه كــذلــك فـــي توليد 
الــكــهــربــاء. ويــغــذي الــغــاز الــجــزائــري إسبانيا 
بــنــحــو 25% مــــن احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا مــــن الـــوقـــود 
مليار   13 املغربي  الــغــاز  سعة  وتبلغ  األزرق. 
ا منها  الغاز سنويا لكن جــزء متر مكعب من 

الغاز »املغاربي األوروبـــي«.  كما أن إسبانيا 
ــن الـــغـــاز  ــيـــاطـــات ضــئــيــلــة جـــــدًا مــ ــتـ لـــديـــهـــا احـ
الطاقة  وزيــرة  تصريحات  وحسب  الطبيعي. 
اإلســـبـــانـــيـــة، تـــيـــريـــزا ريـــبـــرا يــــوم األحــــــد، فــإن 
االستهالك  تكفي  الطبيعي  الغاز  احتياطات 
في البالد ملدة 43 يوما فقط. كما أن إسبانيا 

ــان الــرئــيــس  ــ ــغــــرب.  وكـ يــتــم اســتــهــالكــه فـــي املــ
الجزائري عبد املجيد تبون قد طلب من شركة 
»سوناطراك« الجزائرية وقف ضخ الغاز عبر 
أكتوبر/  نهاية شهر  في  املغاربي«  »األنبوب 
تــشــريــن األول املــاضــي. ورغـــم أن الــجــزائــر قد 
ــدت إســبــانــيــا بتغطية الــنــقــص فـــي الــغــاز  وعــ

الذي خسرته عبر وقف الضخ عبر »األنبوب 
الـــدولـــة   

ّ
أن يـــــرون  خـــبـــراء   

ّ
أن  

ّ
إال ــاربــــي«،  ــغــ املــ

 هناك 
ّ
وأن كبيرة  األوروبــيــة ستواجه متاعب 

عــقــبــات قــد تــعــتــرض تــصــديــر شــحــنــات الــغــاز 
املسال الــجــزائــري.  في هــذا الــشــأن، قــال خبير 
أنستيتوتو  »ريـــال  بمعهد  اإلســبــانــي  الطاقة 
الـــكـــانـــو« لـــلـــدراســـات فـــي مـــدريـــد، غــوانــزالــيــو 
 »وقــــف الــجــزائــر لــلــغــاز عبر 

ّ
أســكــريــبــانــو، إن

األنـــبـــوب املــغــاربــي ســيــفــاقــم مــن أزمــــة الــطــاقــة 
فــي إســبــانــيــا وسيجبر الــحــكــومــة عــلــى شــراء 
الــغــاز مــن الــســوق الــفــوري بــأســعــار مرتفعة«. 
ــاف أســكــريــبــانــو، فـــي تــعــلــيــقــات نقلتها  ــ وأضـ
: »رغم تعهد 

ً
صحيفة »نيويورك تايمز«، قائال

الغاز  إمــــدادات  فــي  النقص  بتغطية  الــجــزائــر 
ربما  لوجستية  عقبات  هنالك  إسبانيا،  إلــى 
في  الجزائري  املسال  الغاز  تعترض شحنات 
الشتاء«. وبالتالي، يتوقع محللون أن تواجه 
مــدريــد خــيــارات أكــثــر صــعــوبــة مــقــارنــة بــدول 
االتــحــاد األوروبـــي األخـــرى التي تستفيد من 

إمدادات الغاز عبر أنابيب الغاز الروسية.
 إســبــانــيــا كــثــفــت خــالل 

ّ
 وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن

السنوات األخيرة من مشاريع توليد الكهرباء 
عـــبـــر بــــدائــــل الـــطـــاقـــة املـــتـــجـــددة مـــثـــل الــطــاقــة 
الشمسية والرياح، إال أنها ال تزال تعتمد على 
الغاز  على  الطاقة  احتياجات  مــن   %50 نحو 
الــطــبــيــعــي. وبــالــتــالــي، ربــمــا ســيــكــون الــخــيــار 
املتاح خالل الشتاء الجاري هو شراء شحنات 
ــهــا 

ّ
أن الــغــاز الطبيعي املــســال، وهـــو مــا يعني 

ستتنافس مع الصن ودول شرقي آسيا التي 
تدفع أسعارا مرتفعة للغاز الطبيعي املسال. 

 اآلخر املتاح إلسبانيا، 
ّ

 الحل
ّ
ويرى محللون أن

»ميد  أنــبــوب  توسعة  هــو  املستقبل،  فــي  لكن 
غــــاز« أو خــط غـــاز املــتــوســط الــــذي يــمــر تحت 
املــتــوســط ويــضــخ الـــغـــاز الـــجـــزائـــري مــبــاشــرة 
إلـــى إســبــانــيــا. وخـــط »مــيــد غــــاز« تــم إنــشــاؤه 
قــبــل 10 ســنــوات ضــمــن شــراكــة بــن الحكومة 
الــجــزائــريــة وشـــركـــة الــطــاقــة اإلســبــانــيــة الــتــي 
وبحصة  »ناتورجي«  باسم  اختصارا  تعرف 
لــشــركــة  و%49  ــة  ــريـ ــزائـ الـــجـ لــلــحــكــومــة   %51
»نـــاتـــورجـــي«. وتـــنـــوي الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
 8 الحالي  األنبوب من مستواه  توسيع سعة 
مليارات   10 إلــى  مكعب سنويا  متر  مليارات 
 لـــدى الــجــزائــر طموحات 

ّ
مــتــر مــكــعــب، كــمــا أن

ــــي  بـــزيـــادة حــصــتــهــا مـــن ســـوق الـــغـــاز األوروبـ
إلــــى 30% خــــالل الـــســـنـــوات الــخــمــس املــقــبــلــة. 
لكن خبراء الطاقة ال يثقون في قدرة الجزائر 
املالية، حيث إن البالد تعاني مجموعة أزمات 
من بينها تداعيات جائحة كورونا على النمو 
االقتصادي والفساد املستشري وسوء اإلدارة 

والنزاع السياسي والفوضى.

إمدادات  بزيادة  ألوروبا  بوعده  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  يف  لم 
البورصة  في  ارتفاعها  مواصلة  إلى  األسعار  دفع  ما  الطبيعي،  الغاز 
إلى  الغاز  من  المزيد  بإرسال  وعدت  روسيا  وكانت  االثنين.  الهولندية، 
طلب  مع  أمس،  من  بدءًا  القارة 
بوتين من شركة »غازبروم« بملء 
بعد  األوروبية،  للتخزين  مواقعها 
االنتهاء من حملة التخزين المحلية 
إن  بلومبيرغ،  وتقول  روسيا.  في 
التدفقات بمثابة خيبة أمل  نقص 
الذين كانوا يعتمدون  للمتداولين 
أزمة  بتخفيف  بوتين  وعد  على 

المعروض في القارة.

بوتين يخلف وعده

طاقة

تقدر مصارف أن تصل 
مكاسب المستثمرين في 

األسهم األميركية %20 
خالل2021، إال أن مكاسب 

2022 ربما ستكون 
متواضعة

رؤية

أحمد ذكر اهلل

ربما يعد االنهيار املتتابع لليرة التركية أحد املشاهد األكثر إرباكًا 
للمواطن التركي والعربي، وال سيما في ظل نجاح تعافي االقتصاد 
املؤشرات  أزمة كورونا، وتحقيقه ملجموعة من  أعقاب  التركي في 
التي تفّوق فيها على معظم دول العالم، وانتعاش خزائنه بفعل أرقام 
قياسية للصادرات وعودة مبشرة للسياحة، وتعاٍف ملحوظ على 
القطاعات االقتصادية كافة تقريبًا، التي عاد أكثر من 90% منها 

إلى مستويات ما قبل األزمة.
وجـــاء اســتــمــرار تــراجــع الــلــيــرة لــيــربــك املــشــهــد كــثــيــرًا، خــاصــة بعد 
للمواطن،  الشرائية  القوى  وتآكل  األسعار محليًا،  ارتفاع  استمرار 
ال  نسبة  وانتقال  العاملي  التضخم  تأجج  بعد  ســوءًا  األمــر  وازداد 
يستهان بها إلى الداخل، باإلضافة إلى قفزة متسارعة وغير مبررة 
التي يقطنها نحو 15 مليون  في أسعار اإليجارات في إسطنبول 

نسمة، بخالف األجانب، رغم ماليني الشقق املغلقة في املدينة.
وعبر أكثر من خمس سنوات كاملة تتراجع الليرة خاللها، وحتى 
إلى  تشير  والشعبية  الرسمية  الــروايــات  كانت  تقريبًا،  عــام 2018 
كشف  وبالفعل،  للتراجعات.  وحــيــد  كسبب  الخارجية  املــؤامــرات 
البنك املركزي عن تالعب بعض بنوك أجنبية باملضاربة على الليرة، 
ت عقوبات عليهم آنذاك، ورغم ذلك لم تستقر الليرة، وأخفق 

َ
رض

ُ
وف

وبعد  املاضيني،  العامني  وخــالل  املستمر.  نزفها  إيقاف  في  البنك 
تحّول تركيا إلى النظام الرئاسي، وتركز السلطات املالية والنقدية 
بيد رجــب طيب أردوغـــان، بــرز جليًا الخالف الواضح بني الرئيس 
تباعًا  إقالتهم  إلى  الرئيس  الــذي اضطر  املركزي،  البنك  ومحافظي 
ارتــفــاع  الــفــائــدة، وخــاصــة مــع اســتــمــرار  ملعارضتهم خفض سعر 
عامني،  في  محافظني  ثالثة  إقالة  وبعد  املحلية.  التضخم  معدالت 
تثبيت  على  الحفاظ  استمر  أوغــلــو،  كافجي  الــرابــع شهاب  وتعيني 
الليرة،  بل تحسن سعر  استقرارًا ملحوظًا،  الفائدة، محققًا  سعر 
ورغم ذلك تفاجأ الجميع بخفض الفائدة مرتني متتاليتني، مع إقالة 
الليرة فــي دوامـــة سقوط  نــواب املحافظ، وهــو مــا أسقط  ثالثة مــن 
قياسية ربــمــا هــي األكــثــر عنفًا منذ عــدة ســنــوات. تــزامــن ذلــك مع 
نغمة  فعادت  كثيرًا،  التحليل  أربكت  لالقتصاد  قياسية  نجاحات 
املؤامرة، ولكن بصيغة جديدة هذه املرة، إذ تبارت تطبيقات وسائل 
التواصل في نقل رسالة واحــدة، مفادها أّن البنك املركزي التركي 
ليس مملوكًا بالكامل للدولة، وأّن الدولة كانت تمتلك 51% منه فقط 
إلى  زيادتها  في  الحزب  السلطة، ونجح  والتنمية  العدالة  تولي  قبل 
58%. وشكك محللون في هذه الذريعة، ألّن الليرة كانت مستقرة 
تحت إدارة البنك املركزي نفسه خالل األشهر املاضية، ولم تتهاَو 
السياسة  السلطة في  بفعل تدخل  إال  مــرة  الحال في كل  كما هو 
النقدية، وما يدعم هذا التشكيك، نجاح اإلدارة الحالية للمركزي في 
زيادة احتياطي النقد األجنبي للبالد، وحصولها على مخصصات 
حــقــوق الــســحــب الـــخـــاص مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي بــقــيــمــة 6.5 
أخرى ملواجهة  مليارات  انتظار 3.5  إلى  باإلضافة  مليارات دوالر، 

األخطار البيئية، وكلها أمور داعمة الستقرار الليرة.
املــؤامــرة  الــلــيــرة، بحجة  الــتــي تفسر انهيار  النظر  قــد تــدعــم وجــهــة 
الخارجية، أن الصعود االقتصادي والعسكري والسياسي التركي، 
الذي بدا عصيًا على املنع والتعطيل، يغضب بالطبع قوى االستعمار 
والهيمنة وحلفاءها في العالم، لكن تبقى تدخالت السلطة التركية 
الليرة  أخــرى النهيار  مــبــررات  على  النقدية شــاهــدة  السياسة  فــي 
التدخالت  تلك  تمتطي  فإنها  وإن صّحت  التي  املــؤامــرات،  بخالف 

لتحقيق أغراض لم تكن لتتحقق في الظروف العادية.
ــتــركــيــة مـــــآرب أخـــــرى لخفض  ــه يـــبـــدو أّن لــلــســلــطــة ال ـ

ّ
ــإن ــــك، فـ وبــــذل

تخفي  ال  السلطة  فــإّن  الحقيقة  وفــي  كبيرة،  بــصــورة  الليرة  قيمة 
االستثماري  املناخ  لدعم  الفائدة  أسعار  لخفض  املحمومة  رغبتها 
ها كذلك رصدت كما املواطنون األثر السلبي 

ّ
والتشغيلي بالبالد، وأن

 تدخل على انخفاض سعر الليرة، بل كانت إزاحة أي محافظ 
ّ

لكل
أي  إزاحــة  وكذلك  قيمتها،  نسبة من  بفقدان  كفيلة  املركزي  للبنك 
من النواب بعد ذلك بأيام قالئل تزيد االنهيار، بما يعني أّن السلطة 
جربت ثالث مرات تبعات إزاحة املحافظني ونوابهم على انخفاض 

الليرة، وأّن اإلزاحة األخيرة ربما كانت متعمدة.
خالل األعوام املاضية جنت الدولة التركية ثمار انخفاض الليرة في 
صورة ارتفاعات متتالية وقياسية في الصادرات، التي من املتوقع 
ان تبلغ 211 مليار دوالر في العام الحالي ارتفاعًا من 168 مليار 
دوالر فقط في العام املاضي، كما جنت توطن استثمارات أجنبية 
واملــواد  العمالة  متزايدة تسعى القتناص رخص  مباشرة بصورة 
السياحي  االقبال  في  ملحوظ  تزايد  إلــى  باإلضافة  املحلية.  الخام 
العقارات  الدائمة بها من خالل شــراء  اإلقامة  على تركيا، بل على 
الــجــديــد، حــتــى أضحت  لــلــقــانــون  الجنسية طبقًا  والــحــصــول عــلــى 
 دول الــعــالــم أحـــد املــحــركــات 

ّ
مــبــيــعــات الــعــقــارات لــألجــانــب مــن كـــل

الرئيسة لالقتصاد، وبات من الواضح أّن خفض قيمة الليرة يؤجج 
النشاط االقتصادي املحلي. وبعد أزمة كورونا واملشاكل املتعددة 
العالم يكافح في تقليل خسائرها، اتفق الخبراء على  التي ما زال 
البعض إلى األقلمة، وآخــرون  العوملة، فذهب  ل نوع جديد من 

ّ
تشك

إلى املحلية وتزايد دور الدولة، ورغم هذا الخالف في وجهات النظر 
بـــارزة على خــطــورة استمرار  اتــفــاق  حــول املستقبل، هــنــاك نقطة 
تلبية االحتياجات  الــذي فشل في  الصيني،  االعتماد على املصنع 
العاملية خالل األزمة وبعدها، لذلك إن أجزاًء من هذا املصنع الضخم 
العالم، من بينها  إلــى أماكن أخــرى حــول  نشهد ارهــاصــات نقلها 
توطن  معايير  فيها  تتوافر  التي  الــدول  من  وغيرها  والهند  تركيا 
املشروعات، وفي مقدمتها انخفاض سعر العملة املحلية، وبالتالي 
انخفاض أجور العمال، واملواد الخام املحلية، وباقي تكاليف اإلنتاج.

اإلدارة التركية تسابق الزمن لفرض االقتصاد على الخريطة العاملية 
الجديدة، خاصة أن تركيا تمتلك القوى السكانية والعمالية الكبيرة 
واملدربة ورخيصة األجر، التي يمكن أن تتزايد بإضافة السوريني 
ومتقدمة  ضخمة  لوجستيات  شبكة  تمتلك  فــإنــهــا  كــذلــك  إلــيــهــا، 
القديمة  ــا  أوروبــ مــن  الــقــريــب  للبالد  االســتــراتــيــجــي  املــوقــع  يدعمها 
إلــى خبرات  باإلضافة  أفريقيا،  على شمال  عــالوة  العالم،  وشمال 
إنتاجية وتصديرية كبيرة، وال سيما في الصناعات الثقيلة، ولدى 
تركيا بالفعل فروع ملعظم الشركات الكبرى في العالم، عالوة على 
العالم،  التركي من جــودة وسمعة طيبة حــول  اإلنــتــاج  ما يتمتع به 

 ذلك انتشار عسكري آخذ في التمركز املدروس.
ّ

ويدعم كل
وفي إطار هذه املنافسة على التموضع الجديد، يبدو أّن خفض قيمة 
يدعم  املــركــزي  البنك  املتتابعة ملحافظي  اإلقـــاالت  الليرة من خــالل 
تحقيق أهداف هذا التموضع، وال سيما بعدما أصبحت أقل سعرًا 
أّن  الواضح  املنافسة، ومن  آسيا  اليوان، وبعض عمالت شرق  من 

اإلدارة التركية تراهن على قدرة املواطن على تحّمل التبعات.

انهيار الليرة التركية بين 
المؤامرة وتعّمد السلطة
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