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تعزيز التعاون االقتصادي بين قطر والسعودية
الدوحة ـ العربي الجديد

نــاقــش مــلــتــقــى األعـــمـــال الــقــطــري 
الـــســـعـــودي، الـــــذي عــقــدتــه غــرفــة 
بالتعاون  قطر  وصناعة  تــجــارة 
مع اتحاد الغرف السعودية، أمس األربعاء، 
التعاون  عــاقــات  الــدوحــة، سبل تعزيز  فــي 
األعمال،  رجــال  بني  واالستثماري  التجاري 
املــتــاحــة، وإمكانية  والــفــرص االســتــثــمــاريــة 
إقـــامـــة تــحــالــفــات وشــــراكــــات بـــني الــشــركــات 
القطرية والسعودية سعيا لتحقيق التكامل 
االقـــتـــصـــادي والـــتـــجـــاري بـــني الــبــلــديــن. كما 
ناقش امللتقى إعادة تشكيل مجلس األعمال 
أجندة  ووضــع  وتفعيله  السعودي  القطري 
لاجتماعات الدورية للمجلس لبحث كافة 
ــال األعـــمـــال في  املـــوضـــوعـــات الــتــي تــهــم رجــ
اتفاقيات  من  عــددًا  الطرفان  البلدين. ووقــع 

التعاون االقتصادي على هامش امللتقى. 
وقال النائب األول لرئيس غرفة قطر محمد 

بـــن أحــمــد بـــن طــــوار الـــكـــواري إن أصــحــاب 
يتطلعون  والسعوديني  القطريني  األعمال 
ــدة لــلــتــعــاون  ــديــ إلـــــى اســـتـــكـــشـــاف آفــــــاق جــ
املـــشـــتـــرك، وفـــتـــح قـــنـــوات جـــديـــدة لــلــشــراكــة 
الــفــاعــلــة بــني الــشــركــات مــن كــا الــجــانــبــني، 
تربطهما  والسعودية  قطر   

ّ
أن إلــى  وأشـــار 

عاقات تعاون وثيقة.
املستوى  ارتبطا على  البلدين   

ّ
أن وأوضــح 

االقتصادي بعاقات تعاون قوية ومتميزة، 
: »كلنا يحدونا األمــل بأن تعود هذه 

ً
قائا

العاقات أقوى من ذي قبل«، فقد بلغ حجم 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــني قــطــر والــســعــوديــة 
خــــال األشـــهـــر الــتــســعــة األولــــــى مـــن الــعــام 
الـــحـــالـــي نـــحـــو 386 مـــلـــيـــون ريــــــال قــطــري 
)الدوالر = 3.65 رياالت قطرية(، مشيرًا إلى 
الذي  االنقطاع  ذلــك بداية مشجعة بعد   

ّ
أن

ــيــــرة، وذلــــك على  حــــدث فـــي الـــســـنـــوات األخــ
الرغم من تداعيات فيروس كورونا.

ودعا بن طوار أصحاب األعمال السعوديني 

إلـــى االســتــثــمــار فــي قــطــر، واالســتــفــادة من 
املحفزات التي توفرها التشريعات القطرية 

للمستثمرين وبيئة األعمال الجاذبة.
ــيـــس اتــــحــــاد الـــغـــرف  ــال رئـ ــ ــــن جـــانـــبـــه، قـ ومـ
ــــن عــبــد  الــــتــــجــــاريــــة الــــســــعــــوديــــة عــــجــــان بـ
إطار  في  يأتي  امللتقى   

ّ
إن العجان  العزيز 

السعودي  العهد  ولــي  زيـــارة  برنامج عمل 
األمير محمد بن سلمان إلى قطر، وحرصه 
االقــتــصــاديــة بني  بالعاقات  االرتــقــاء  على 

البلدين.
ــــرب عـــن أمــلــه فـــي أن يــكــون هـــذا الــلــقــاء  وأعـ
مــنــطــلــقــا لـــلـــوصـــول إلــــى تـــوصـــيـــات فــّعــالــة 
تحدد خريطة التعاون املستقبلي ألصحاب 
 قطر 

ّ
األعـــمـــال فــي الــبــلــديــن، مــشــيــرًا إلـــى أن

ـــت فـــي املــرتــبــة الــخــامــســة مـــن بـــني دول 
ّ
حـــل

مجلس التعاون في حجم التبادل التجاري 
من  والثاثني  الثالث  والشريك  اململكة  مع 
بني دول العالم في التصدير. وأضاف: »كما 
يشير تقرير منتدى االقتصاد العاملي 2020 

 ترتيب اقتصاد اململكة في التنافسية 
ّ
إلى أن

العاملية بلغ 36 من 141 اقتصادًا، فيما جاء 
ما  29، وهــو  املرتبة  في  القطري  االقتصاد 
يؤكد قوة تنافسية اقتصادي البلدين على 

مستوى العالم«. 
وشــهــد املــلــتــقــى تــوقــيــع عـــدد مــن اتــفــاقــيــات 
الــتــعــاون بـــني شـــركـــات قــطــريــة وســعــوديــة، 
إذ وقـــعـــت »مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــذبـــي« اتــفــاقــيــة 
ــد شـــويـــعـــر  ــ ــمـ ــ ــع مــــجــــمــــوعــــة »حـ ــ ــاون مــ ــ ــعــ ــ تــ
لــاســتــثــمــار الـــعـــقـــاري« )الـــســـعـــوديـــة(، كما 
وقعت شركة »الدليمي ملعدات آبار النفط« 
)قـــطـــر(، اتــفــاقــيــة شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة مع 
شــركــة الـــتـــوريـــدات والـــخـــدمـــات الــبــتــرولــيــة 
املحدودة )السعودية(. وفي قطاع السياحة 
والــضــيــافــة، وقــعــت مــجــمــوعــة »الــراجــحــي« 
الــســعــوديــة 4 اتــفــاقــيــات تــعــاون مــع فــنــادق 
قـــطـــريـــة، هــــي: فـــنـــادق ســــوق واقــــــف، فــنــدق 
ــنـــادق  ــــان، فـــنـــدق جــــزيــــرة الـــبـــنـــانـــا، وفـ ــريـ ــ الـ

دوست العاملية.

القاهرة ـ العربي الجديد

يتجه الــصــنــدوق الــســيــادي املــصــري إلـــى االقــتــراض 
عــبــر »الــســنــدات الــخــضــراء«. وقـــال املــديــر التنفيذي 
لــلــصــنــدوق الـــســـيـــادي املـــصـــري، أيـــمـــن ســلــيــمــان، إن 
الـــصـــنـــدوق يـــــدرس إصــــــدار ســـنـــدات خـــضـــراء خــال 
الـــفـــتـــرة املــقــبــلــة. وأشــــــار ســلــيــمــان، خــــال مــشــاركــتــه 
فــي مؤتمر بــالــقــاهــرة، أول مــن أمـــس، إلــى أن إصــدار 
ســـنـــدات مــرتــبــطــة بــاملــنــاخ قـــد يــجــري بــالــتــعــاون مع 
الشركاء  أن يحدد هوية  الشركاء«، من دون  »بعض 
تفاصيل حــول خطط  ولــم يعط سليمان  املحتملني. 

الـــصـــنـــدوق ألول إصـــــدار لــلــســنــدات الـــخـــضـــراء على 
السيادي، والــذي  اإلطــاق من جانب صندوق مصر 
املحلية  االقتصادية  »إنتربرايز«  لنشرة  وفقا  يأتي 
بـــعـــد اإلصـــــــــــدارات الـــنـــاجـــحـــة لـــلـــســـنـــدات الـــخـــضـــراء 
العام  فــي مصر خــال  الشركات  السيادية وســنــدات 
السيادي« بمزايا  املاضي. ويحظى »صندوق مصر 
وامتيازات غير مسبوقة منذ إنشائه في عام 2018، 
بــتــوجــيــه مــن الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، منها 
إعفاء معاماته وأنشطته والكيانات اململوكة له من 
كامل  بشكل  والــرســوم، وتحصينه  الضرائب  جميع 

من املساءلة والرقابة الرسمية واملاحقة القانونية.

كما أعــطــى قــانــون إنــشــاء صــنــدوق مصر الــســيــادي، 
الــحــق لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة فـــي نــقــل مــلــكــيــة أي من 
األصــول غير املستغلة أو املستغلة اململوكة للدولة، 
مــلــكــيــة خـــاصـــة، أو لــلــجــهــات الــتــابــعــة لــهــا، أو الــتــي 
تساهم فيها الــدولــة، شــرط االتفاق مع وزيــر املالية، 
لخصخصة  تلقائيا  الباب  يفتح  ما  الصندوق،  إلــى 
اآلالف من الكيانات الحكومية في جميع املحافظات. 
وأصدرت وزارة املالية، في سبتمبر/أيلول من العام 
املــاضــي، أول ســنــدات خــضــراء ســيــاديــة فــي املنطقة 
بقيمة 750 مليون دوالر، كما أصدر البنك التجاري 
الدولي سندات خضراء بقيمة 100 مليون دوالر، في 

الــجــاري. وقالت الحكومة، في  وقــت سابق من العام 
سبتمبر/أيلول من العام الجاري، إنها تخطط لزيادة 
عــدد وتــكــراريــة إصــداراتــهــا مــن الــســنــدات الــخــضــراء، 
املالية أحمد كجوك، أن مصر  أكــد نائب وزيــر  حيث 
تخطط لــزيــادة إصــداراتــهــا مــن الــســنــدات الــخــضــراء. 
أكتوبر/تشرين  فــي  املــصــري،  املــركــزي  البنك  وأعــلــن 
بقيمة  للباد  الخارجي  الدين  ارتفاع  املاضي،  األول 
14.3 مليار دوالر خال العام املالي املنقضي )2020-
2021(، ليسجل 137.85 مليار دوالر بنهاية يونيو/

بنهاية  دوالر  مليار   123.49 مقابل   ،2021 حــزيــران 
يونيو/حزيران 2020، بنسبة زيادة بلغت %11.57.

الصندوق السيادي المصري يدرس إصدار »سندات خضراء«

واشنطن تتعهد بدعم 
إصالحات اقتصادية في 

اليمن
تعهدت الواليات املتحدة األميركية، 

أمس األربعاء، بدعم إصالحات 
اقتصادية شاملة في اليمن، الذي 
يمر بأزمة اقتصادية وسياسية 
خانقة جراء تدهور سعر العملة 
املحلية. جاء ذلك خالل لقاء بني 

القائمة بأعمال السفير األميركي 
لدى اليمن، كاثي ويستلي، 

ومحافظ البنك املركزي اليمني 
الجديد، أحمد غالب املعبقي. وقالت 

السفارة األميركية، في بيان عبر 
تويتر، إن »ويستلي واملعبقي 

ناقشا خالل اجتماع، الحاجة إلى 
استمرار التعاون والدعم الدولي 

القوي واإلعانات املالية للمساعدة 
في دعم االقتصاد اليمني«. 

وتعهدت ويستلي، وفق البيان 
»بدعم الواليات املتحدة إلصالحات 

اقتصادية شاملة لصالح الشعب 
اليمني«، من دون مزيد من 

التفاصيل. ويعاني اليمنيون من 
أزمات معيشية خانقة في ظل 
تواصل تدهور العملة املحلية.

السعودية: سهم »تداول« 
يقفز أكثر من %10

قفز سهم شركة »تداول« 
السعودية، املشغلة للبورصة 
املحلية، أمس، بنسبة تتجاوز 

10 باملائة، في أول يوم تداول له 
في سوق األسهم. وسجل سهم 

الشركة، اململوكة للصندوق 
السيادي السعودي، في بداية 
التعامالت، ارتفاعات بني 10 

و21.5 باملائة. وحسب بيانات 
السوق، كان سعر االكتتاب لسهم 
الشركة، 105 رياالت )28 دوالرا(، 

فيما سجل أدنى مستوى خالل 
الجلسة عند 115.4 رياال )30.8 
دوالرا(، وأعلى مستوى 127.6 

رياال )34 دوالرا(. وأمس األربعاء، 
هو اليوم األول إلدراج الشركة في 
البورصة املحلية، وتتداول بحدود 

التذبذب السعرية اليومية 30 
باملائة هبوطا أو صعودا. ويطبق 
هذا الحد فقط خالل األيام الثالثة 

األولى من اإلدراج.

صادرات شركات إسطنبول 
تبلغ ذروتها في نوفمبر

بلغت صادرات الشركات العاملة 
في إسطنبول، خالل نوفمبر/

تشرين الثاني املاضي، 8 مليارات 
و724 مليون دوالر، مسجلة أعلى 
مستوى لها على أساس شهري. 
ووفق معطيات مجلس املصّدرين 
األتراك، فإن صادرات البالد خالل 
نوفمبر الفائت، زادت 33.4 باملائة، 

مقارنة بالشهر نفسه من العام 
املنصرم. وبلغت عائدات تركيا 
من صادرات نوفمبر املاضي، 
21 مليارا و468 مليونا و461 
ألف دوالر. كما زادت صادرات 
الشركات العاملة في إسطنبول 

خالل نوفمبر الفائت 41.3 باملائة، 
مقارنة بالشهر نفسه من العام 

املاضي. وبحسب معطيات املجلس، 
فإن الشركات العاملة في إسطنبول 

صّدرت منتجاتها خالل الشهر 
املاضي إلى 218 سوقا عامليا.

لقطات

ارتفاع اإلصابات 
يفـاقم انكمـاش 
االقتصاد الياباني

أظهرت بيانات رسمية، أمس األربعاء، انكماش اقتصاد اليابان بأكثر من املتوقع، خال الربع الثالث من 2021، بنسبة 3.6 باملائة على أساس سنوي، وسط 
ارتفاع اإلصابات بفيروس كورونا وانخفاض االستهاك. وبحسب بيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني، جاء االنكماش االقتصادي للربع الثالث أعلى 
من التقديرات األولية التي توقعت انكماشا بنسبة 3 باملائة. وكان االقتصاد الياباني سجل نموا بنسبة 1.9 باملائة في الربع الثاني من 2021، بعد انكماش 
3.9 باملائة في الربع األول من العام نفسه. وأظهرت البيانات انخفاض اإلنفاق الخاص 1.3 باملائة في الفترة من يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول. وفي 

نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، أعلن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، حزمة تحفيز جديدة بمقدار 490 مليار دوالر، هي الثالثة في أقل من عامني.

اقتصاد
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اقتصاد

بيروت ـ ريتا الجّمال

اللبنانيون يعانون  يــزال  بينما ال 
ــم عــــلــــى صــــرف  ــ ــهـ ــ ــدرتـ ــ مــــــن عــــــــدم قـ
مــدخــراتــهــم بــــالــــدوالر فـــي الــبــنــوك 
بــفــعــل االنــهــيــار املـــالـــي الــــذي تــشــهــده الـــدولـــة، 
أطلت أزمة جديدة عنوانها »الدوالر القديم«، 
الـــتـــي يــصــفــهــا مــتــعــامــلــون بــأنــهــا »فــضــيــحــة 
نصب جديدة« بسبب صرف البنوك إصدارات 
األميركية ضمن تحويالت  العملة  قديمة من 
شركات  فــي  للموظفني  خــاصــة  حديثة  مالية 
ومؤسسات أجنبية، بينما ترفض استبدالها 
بإصدارات حديثة، ما يبقى املواطنني في حالة 
ذعــر مــن التعامل مــع الــقــطــاع املــصــرفــي الــذي 
»الفساد واالحتيال«، األمر  تالحقه اتهامات بـ
الــذي استدعى ردًا من مصرف لبنان املركزي 
بيروت، وواحــدة من  األميركية في  والسفارة 

أكبر شركات تحويل األموال في الدولة.
ــاعـــد مـــمـــا ُيــــعــــَرف  ــتـــصـ وبـــــــــدأت الــــشــــكــــاوى تـ
بـــــ«الــــدوالر الــقــديــم وخــصــوصــا مـــن فــئــة 100 
نفسه  عـــرف  ــذي  الــ املـــواطـــن  يــقــول  إذ  دوالر«. 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــه »يــواجــه  بــاســم فـــادي لـــ
صعوبة كبيرة في صرف دوالرات بإصدارات 
قديمة، حيث إن املؤسسات التجارية واملالية 
ــرافـــني  ــا أن الـــصـ ــمـ ــا، كـ ــهــ ــل بــ ــامـ ــعـ ــتـ ــرفــــض الـ تــ

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

تخوف تجار من تكبدهم خسائر كبيرة بسبب 
الركود الذي يضرب األسواق السودانية، فيما 
انتقد مواطنون اإلحصاءات الرسمية الصادرة 
عـــن الـــجـــهـــاز املــــركــــزي لـــإحـــصـــاء الــحــكــومــي، 
والــتــي أكــــدت انــخــفــاض مــعــدل الــتــضــخــم إلــى 
ــــالل شـــهـــر أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن  نـــحـــو 350% خـ
من  السوداني  الشارع  ويشكو  املاضي.  األول 
ندرة في بعض السلع وغالء أسعارها، إذ ما 
زالت أزمــات الخبز والوقود تواجه املواطنني 

عبد الكريم الثلجي

تشهد مناطق شمال غربي سورية ارتفاعا 
انخفاض  نتيجة  األدويـــة  أسعار  في  كبيرًا 
الــدوالر،  التركية مقابل  الليرة  سعر صــرف 
والــــذي بـــات يستنزف مــيــزانــيــة الــعــديــد من 
معيشية صعبة  تواجه ظروفا  التي  األســر 
ــدوم فــصــل الــشــتــاء وانــتــشــار األوبــئــة  مـــع قــ
األسعار  تفاوت  إلــى  باإلضافة  واألمـــراض، 
ــرى.  ــ بــــني مــنــطــقــة وأخـــــــرى وصـــيـــدلـــيـــة وأخــ
يـــحـــاول الــصــيــدالنــي أنــــس الـــصـــطـــوف، مع 
مجموعة من األطباء، التخفيف قدر اإلمكان 
مــن معاناة املــرضــى فــي شمال ســوريــة، من 
خالل تأمني أدوية باملجان للمرضى الذين 
يعانون من ظروف صعبة، وذلك بالتواصل 
الصيدليات  الحال وأصحاب  مع ميسوري 
ــدواء  ــ ــ ــات األدويـــــــــة لـــتـــأمـــني الـ ــتـــودعـ ــسـ أو مـ
منتدى  على  القائمون  يعمل  كما  املطلوب. 
ــعــــى« اإلنـــســـانـــي عــلــى تــقــديــم األدويـــــة  »أســ
باملجان من خالل جمع التبرعات من أعضاء 
ــــذي يـــضـــم أطــــبــــاء ومــهــنــدســني  املـــنـــتـــدى، الــ

ومسؤولني في املنظمات اإلنسانية.

أسباب الغالء
ــال حــلــب  ــمـ ــقـــول نــقــيــب الـــصـــيـــادلـــة فــــي شـ يـ

 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن ـــ تــيــســيــر خـــيـــاط، لـ

ــاع أســــعــــار األدويـــــــــة هــو  ــ ــفـ ــ أهـــــم ســـبـــب الرتـ
ــواء مــن تــركــيــا أو مــن طــرف  اســتــيــرادهــا، سـ
ــــوري، فــبــعــد خــــســــارة مــعــامــل  ــسـ ــ الـــنـــظـــام الـ
األدويــة في منطقة املنصورة، غربي حلب، 
األدويـــة  فــي مطلع 2020، اضــطــررنــا لجلب 
يحملها ضرائب  الــذي  النظام،  مناطق  مــن 
 الــكــمــيــة األكـــبـــر يتم 

ّ
أكـــبـــر، مــشــيــرًا إلــــى أن

استيرادها من طرف النظام. 
وحــســب نقيب الــصــيــادلــة فــي شــمــال حلب، 
 الــــدواء فــي إدلـــب يــتــم جلبه عــن طريق 

ّ
ــإن فـ

ــل مــنــاطــق ســيــطــرة  ــ املـــعـــامـــل الـــســـوريـــة داخـ
الـــدواء  الــنــظــام، إضــافــة لنسبة بسيطة مــن 
ــتـــورد مـــن الــهــنــد والـــصـــني عـــن طــريــق  املـــسـ
املـــعـــابـــر الـــرســـمـــيـــة، وغـــالـــبـــا تـــكـــون أســـعـــار 
تستورد  ألنــهــا  مستقرة  األجنبية  األدويــــة 
ــوق األدويـــــة  ــــدوالر، فـــي حـــني يــشــهــد ســ ــالـ ــ بـ
السورية تقلبا مستمرًا في األسعار نتيجة 

تغير سعر صرف الليرة السورية. 
ــاع أســـعـــار  ــ ــفـ ــ  مــــن أســــبــــاب ارتـ

ّ
وأضــــــــاف أن

ــة مــن مناطق  األدويـــة ضريبة شحن األدويـ
النظام لتصل إلى أعــزاز، شمال حلب، التي 
كــانــت في  إلـــى 30%، وإذا  مـــن 25  ارتــفــعــت 
الشحنة أدوية سائلة كثيرة تصل إلى %50. 
وتضاف للقطعة الدوائية 20% أجور شحن 

و7% للمستودع املركزي و10% نسبة ربح 
لــلــمــســتــودع، ثــم يقسم نــاتــج مــجــمــوع هــذه 
األرقـــــــام عــلــى 350 )وهـــــي نــســبــة مــعــيــاريــة 
تمثل ســعــر صـــرف الــلــيــرة الــســوريــة مقابل 
الــلــيــرة الــتــركــيــة حـــني تـــم وضــــع املـــعـــادلـــة(، 
بــحــســب خــيــاط. ويــضــاعــف الــنــظــام أســعــار 
األدوية املهمة، ناهيك عن املخاطرة الكبيرة 
النظام، وفــق محمد  في جلبها من مناطق 
بادي، وهو مدير مستودع أدوية في منطقة 
»العربي  الدانا، شمال إدلــب، الــذي تحدث لـ
في  األدويــة  الجديد«. وتعتمد مستودعات 
»نت  تسمى  معادلة  على  أسعارها  تحديد 
األدوية« وقد اعتمدتها لجنة األمن الدوائي 

في مدينة إدلب لضبط تقلبات السعر.

تفاوت األسعار
ــة بني  ــ ــفـــارق الــســعــري فـــي األدويــ ويــشــكــل الـ
تضاف  إضــافــيــة  مشكلة  وأخــــرى  صيدلية 
ملا يثقل كاهل املواطنني في شمال سورية، 
إذ ُيــرجــع بــادي السبب فــي ذلــك إلــى الفشل 
متابعة  دون  من  الطبية،  للمكاتب  اإلداري 
ــــرارات الــــصــــادرة عــنــهــا، خــصــوصــا في  ــقـ ــ الـ
شــمــال حــلــب، حــيــث تــوجــد آلـــيـــات متابعة 
طبية أفضل ال تطبق، وهناك جهة واحــدة 
ومن  نشرة موحدة،  وتنزل  األسعار  تراقب 

يــخــالــف الــســعــر املــوحــد يــتــعــرض للعقوبة، 
املستودعات  بــني  مشتركة  آلية  توجد  كما 
ــلــــوا  وصــ حــــتــــى  بـــــإدلـــــب  الــــصــــحــــة  ووزارة 
ــة. ويــــحــــقــــق مـــعـــمـــل »ريــــفــــا  ــجـ ــيـ ــتـ ــنـ لــــهــــذه الـ
التي  الــجــودة  السوق في  فــارمــا« متطلبات 
نظام  النظام بحكم وجــود  أدويـــة  تضاهي 
رقابي خارجي  ذاتــي داخلي ونظام  رقابي 
حيث  من  وكذلك  الدوائية  بالرقابة  متمثل 
الـــكـــم قــــادريــــن عــلــى تــلــبــيــة حـــاجـــة الـــســـوق. 
أمـــا لــنــاحــيــة الـــنـــوع، فــهــنــاك نــقــص ببعض 
األصناف لعدم توفر خطوط إنتاج جديدة 
ها موضوعة بالخطة، مثل قسم 

ّ
حاليا، لكن

الهرمونات وخط القطرات وغيرها. ويقول 
فـــراس األحــمــد، وهـــو مــديــر مــركــز طــبــي في 
 ضــعــف الــجــوانــب 

ّ
ريــــف حــلــب الـــغـــربـــي، إن

ــاع الصحية  ــ االقــتــصــاديــة وتـــراجـــع األوضــ
لدى شريحة واسعة من املجتمع في شمال 
ســـوريـــة، دفــــع الـــنـــاس لـــزيـــادة الــطــلــب على 

األدوية املجانية. 
مراجعني  يومي  بشكل  »نستقبل  وأضـــاف: 
ــة، ونــحــن نحصل  ــ فــي املــركــز بــحــاجــة ألدويـ
على كميات قليلة ال تسد الحاجة املوجودة 
لـــدى املـــرضـــى، مـــا يــضــطــرهــم لــشــرائــهــا من 
في  مرتفعة  بأسعار  الخاصة  الصيدليات 

ظل انخفاض سعر الليرة التركية أخيرًا«. 

يستغلون ذلك ويرفضون تصريفها إال بشرط 
 .»%20 إلـــى  تــصــل  بنسبة  ســعــرهــا  تخفيض 
ويلفت فادي إلى أن »الدوالرات التي بحوزته 
الــذي يسحبه  ليست مخزنة، بل تشكل راتبه 
لبنك  التابع  اآللــي  الصراف  شهريا من جهاز 
أجنبية  يعمل لصالح مؤسسة  كونه  لبناني 
ويقبض ما ُيعرف بالفرش دوالر«. و»الفرش 
اللبنانيني،  بــني  عليه  املــتــعــارف  وفــق  دوالر« 
هــو الـــرواتـــب أو الــتــحــويــالت املــالــيــة الحديثة 
مثل  التحويل  شــركــات  عبر  أو  املــصــرف  عبر 
ــيــــون«. لـــــذا يــعــبــر فــــــادي عــن  »ويـــســـتـــرن يــــونــ
استغرابه من الحصول على راتبه بإصدارات 
قــديــمــة، مـــؤكـــدا أنـــه عــنــدمــا يــعــود إلـــى البنك 
لطلب اســتــبــدال مــا تــقــاضــاه يــواجــه صعوبة 
ــع فــــــادي تـــعـــانـــي مــنــه  ــا حـــصـــل مــ فــــي ذلــــــك. مــ
»العربي الجديد« أن  أيضا رانيا التي تؤكد لـ
»نصف راتبها الذي تقبضه بالدوالر تحصل 
العملة  تــكــون  أو  الــقــديــمــة  بـــاإلصـــدارات  عليه 
تالفة، وهي لم تكن تولي املوضوع أهمية إلى 
الـــدول العربية  أن واجــهــت مشاكل فــي بعض 
بــدأت مؤسسات  كما  رفضت تصريفها  التي 
تجارية في لبنان ترفض التعامل بها، وحني 
قصدت البنك لتبديلها قال لها بداية ال عملة 
جديدة، ثم طلب منها عمولة لقاء إجراء هذه 

العملية«.
ــر فــي  ــتـــشـ ــنـ ــي بـــــــــدأت تـ ــ ــتـ ــ ــرة، الـ ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ ــ هــــــــذه ال
لــبــنــان وُيــحــكــى عنها عــبــر وســائــل الــتــواصــل 
والذعر  البلبلة  من  حالة  أحدثت  االجتماعي 

فــي ظــل فــوضــى كبيرة تــضــرب األســــواق رغم 
اإلجـــراءات الحكومية في هــذا الصدد. وأعلن 
الــجــهــاز املـــركـــزي لــإحــصــاء عـــن تــبــاطــؤ نمو 
الــتــضــخــم الـــســـنـــوي خــــالل أكـــتـــوبـــر املـــاضـــي، 
 350.84  

ً
مسجال التوالي،  على  الثالث  للشهر 

بــاملــائــة على  مــقــارنــة بنسبة 365.82  بــاملــائــة، 
أســـاس ســنــوي فــي سبتمبر/ أيــلــول املــاضــي. 
 الفجوة بني سعر الــدوالر 

ّ
ويأتي ذلك في ظل

فـــي الـــســـوق املــــوازيــــة الـــــذي واصـــــل االرتـــفـــاع 
ــــى 452 جــنــيــهــا مـــتـــجـــاوزًا الــســعــر  مــــجــــددًا إلـ
الرسمي 435 جنيها. ويقول حسن طــه، وهو 
 معدالت 

ّ
»العربي الجديد«، إن صاحب بقالة، لـ

كبيرة، مشيرًا  السلع أصبحت  أسعار  ارتفاع 
ــادات مــتــوالــيــة بـــصـــورة يصعب  ــزيــ الــ  

ّ
إلــــى أن

 قـــفـــزات األســـعـــار 
ّ
الـــلـــحـــاق بـــهـــا. ويــضــيــف أن

أربكت األسواق وحركة التجارة. وفي يونيو/ 
حـــزيـــران املــاضــي ارتــفــع الــتــضــخــم إلـــى معدل 
شهر،  خـــالل  بــاملــائــة   412.75 بنسبة  قــيــاســي 
قــدرهــا 33.96 نقطة عــن شهر مايو/  بــزيــادة 
أيار املاضي. ويعد هذا املعدل هو األعلى في 
العالم، ما يضع املواطن أمام ضغوط معيشية 
غير مسبوقة. وشكك  غــالء  ومــوجــات  صعبة 
خبراء اقتصاد في األرقام الرسمية التي تفيد 
ها ال تعبر عن الواقع، 

ّ
بتراجع التضخم، إذ إن

تنتهجها  التي  العامة  السياسة   
ّ
أن مؤكدين 

فــي صــفــوف مــواطــنــني هــرعــوا إلـــى املــصــارف 
لــطــلــب تــبــديــل دوالراتـــهـــم »الــقــديــمــة« أو عند 
الصرافني وإن خسروا من قيمتها، وذلك خوفا 

من وقف التعامل بها نهائيا.
ــــالم والـــعـــالقـــات فـــي مــصــرف  ــدة اإلعــ ــ لــكــن وحـ
ــــدرت بــيــانــا قــالــت فــيــه »نـــظـــرًا إلــى  لــبــنــان، أصـ
قــيــام بــعــض املـــصـــارف ومــؤســســات الــصــرافــة 
تـــبـــديـــل أوراق  ــقـــابـــل  مـ عــــمــــوالت  بـــاســـتـــيـــفـــاء 
نقدية من الدوالر األميركي العتبارها قديمة 
اإلصدار أو غير صالحة للتداول، يهّم مصرف 
لــلــجــمــهــور أن مــواصــفــات  لــبــنــان أن يـــوضـــح 
للتداول  القابلة  الـــدوالر  مــن  النقدية  األوراق 
 Bureau of engraving تحدد من قبل
لـــوزارة  تابعة  هيئة  وهــي   and Printing
الـــخـــزانـــة األمـــيـــركـــيـــة، كــمــا أن مـــصـــرف لــبــنــان 
اللبنانية  العملة  مواصفات  يحدد  الــذي  هــو 

القابلة للتداول«.
ــفـــارة  الـــسـ الــــواســــعــــة،  ــفـــعـــل  الـ ردود  ودفــــعــــت 
األميركية في بيروت، إلى إصدار رد قالت فيه 
إن »سياسة الحكومة األميركية تنص على أن 

كل تصاميم االحتياطي الفدرالي الورقية هي 
عملة قانونية أو صالحة قانونيا للمدفوعات، 
بــغــض الــنــظــر عــن تــاريــخ إصـــدارهـــا«، مشيرة 
الفئات  تشمل جميع  السياسة  »هـــذه  أن  إلــى 
 1914 من سنة  الفدرالي  لالحتياطي  الورقية 

إلى اليوم«.
كــمــا، أوضـــحـــت شــركــة »oMt«، إحــــدى أكــبــر 
شــركــات تحويل األمــــوال والــصــرافــة فــي بيان 
لها، أنه ال يتم استيفاء أي رسم إضافي نظير 
القبول بالطبعة البيضاء من فئة الـ 100 دوالر 
عبر أي من مراكزها، موضحة في املقابل أنها 
ــة نــقــديــة مــمــزقــة، مــحــروقــة،  »ال تــقــبــل أي ورقــ

صفراء اللون أو تالفة ولو جزئيا«.
ــيــــروت  ــــي فـــــي بــ ــــرعـ ــيــــر شـ ويـــــؤكـــــد صـــــــــراف غــ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »الــــــدوالر الــتــالــف أو  لـــ
القديم أو املهترئ ما عاد مقبواًل في كثير من 
أو  للدفع  كوسيلة  واألجنبية  العربية  الـــدول 
للتعامل وال يصَرف، وكذلك بدأت مؤسسات 
لبنان ترفضه فكيف علينا نحن  تجارية في 
أن نتعامل بــه؟ أو نقبل بــالــخــســارة؟ مــن هنا 
بــأقــل من  نــرضــى بتصريف 100 دوالر ولــكــن 

سعر الصرف اليومي بنحو %20«.
ويــشــيــر الـــصـــراف إلـــى أن »املــواطــنــني فــقــدوا 
يفضلون  وأصــبــحــوا  القديم  بــالــدوالر  الثقة 
ــو ما  ــدة، وهــ ــديـ الــتــعــامــل بـــــاإلصـــــدارات الـــجـ
دفعهم في األيام القليلة املاضية للجوء إلى 
تصريفها  وليس  تبديلها  وطلب  الصرافني 
حتى لو خسروا من قيمتها«. يقول الكاتب 

واالقتصادية  املالية  الــشــؤون  فــي  والباحث 
»العربي الجديد«  البروفسور مارون خاطر لـ
إن »بــعــض املــؤســســات والــشــركــات أصـــدرت 
تــعــامــيــم مــنــعــت بــمــوجــبــهــا مــوظــفــيــهــا مــن 
القديم، أو حددت سنوات  التعامل بالدوالر 
أعرافا  اإلصـــدار املسموح بها وبــدأت تخلق 
كلها مخالفة للقانون مستغلة غياب الدولة 

وأجهزتها الرقابية«.
ــانـــون األمــيــركــي  ــقـ ويــشــيــر خـــاطـــر إلــــى أن »الـ
أو  الطبعات  كل  أن  ينص بشكل صريح على 
لالستعمال  القديمة هي صالحة  اإلصـــدارات 
واالســتــبــدال، بــمــا فيها تــلــك الــتــالــفــة مــن دون 
قــيــمــتــهــا، كــمــا أن دواًل كــثــيــرة تضع  خـــســـارة 
ضـــوابـــط عــلــى مــســألــة الــــتــــداول بــــاإلصــــدارات 
الـــقـــديـــمـــة ولــكــنــهــا فــــي الــــوقــــت نــفــســه تــســمــح 
العلم أن كلفة  باستبدالها عبر املصارف، مع 
البلدان  فــي  سيما  وال  باهظة  ليست  الشحن 
التي تكثر فيها العمليات التجارية والتعامل 

بالدوالر األميركي«.
ــات الــتــجــاريــة مـــع دول  ــعـــالقـ ويـــوضـــح أن »الـ
ــي لــبــنــان  ــ ــة فـ ــدومــ ــعــ ــارج بــــاتــــت شـــبـــه مــ ــ ــخــ ــ الــ
النقدية  بفعل االنــهــيــار االقــتــصــادي، والــكــتــل 
الـــدوالريـــة جـــزء كبير منها مــخــزن ومــوجــود 
في املنازل وهي إما قديمة أو تالفة من كثرة 
ــــداول مــحــلــيــا، ونـــســـبـــة قــلــيــلــة تــــحــــّرك فــي  ــتـ ــ الـ

عمليات تجارية خصوصا خارجية«.
لكن أخــطــر مــا يحصل فــي لبنان وفــق خاطر 
أن »املــصــارف هي التي تمأل أجهزة الصراف 

بالتداول  القديمة وتضعها  اآللي بالدوالرات 
فــي الــســوق، وهــي نفسها تعطي املـــودع 400 
دوالر 200 منها باإلصدار القديم، وفي الوقت 
نفسه بعضها يطلب عمولة شحن 5 دوالرات 
الـــــــ400 دوالر، وبــالــتــالــي طــاملــا أن هــذه  عــلــى 
اإلصـــدارات لم تعد صالحة فلماذا يعمد إلى 

وضعها قيد التداول؟«.
وكذلك يلفت خاطر إلى أمر في غاية الخطورة 
كبرى،  استفهام  عــالمــات  أمـــام  الــبــاب  ويفتح 
 اإلصدارات القديمة تشمل أيضا 

ّ
يتمثل في أن

»الفرش دوالر« وبالتالي رواتب املوظفني في 
املنظمات غير الحكومية واملدنية واملؤسسات 
األجنبية والعربية التي يتقاضونها شهريا، 
بــإصــدارات جديدة،  البنوك  إلــى  والتي ترسل 
فلماذا تلجأ املــصــارف إلــى هــذه املــمــارســات؟ 

ومن أين تأتي باألموال القديمة؟«.
ويشير خاطر إلى أنه »في حال كانت املصارف 
السلطات  فعلى  الــتــحــويــالت،  بتوقف  تــتــذرع 
الــنــقــديــة أن تــصــدر تــعــامــيــم تــلــزم املــؤســســات 
املالية والتجارية بالتعامل بجميع إصدارات 
الـــدوالرات بانتظار دخــول أمــوال جديدة إلى 

السوق«.
ر من »وجود نوايا خبيثة تستهدف ما 

ّ
ويحذ

ى مــن مــدخــرات الــنــاس فــي املــنــازل وتقّدر 
ّ
تبق

أزمــــة  وتــفــتــعــل  دوالر،  مـــلـــيـــارات   5 بـــحـــوالـــي 
نفسية جديدة تضغط على حاملي الدوالرات 
استعمالها  أو  استبدالها  إلــى  العهد  قديمة 
إلــــى %10  بـــني %5  خـــســـرت  وإن  أو صــرفــهــا 
مــن قــيــمــتــهــا، الفــتــا إلـــى أن مــا يــحــصــل يــؤدي 
إلــى نشوء ســوق مــوازيــة جــديــدة متخصصة 
القديمة  الـــدوالرات بــاإلصــدارات  في استبدال 
دون  مــن  املــخــزنــة،  النقدية  الكتلة  وتستهدف 
أن يستبعد وقوف شبكة مؤلفة من مصارف 
وصــــرافــــني وشــــركــــات تـــحـــويـــل ومـــــن خــلــفــهــم 

سياسيون وراء ما يحصل«.
ــاحــــث فــــي الــــشــــؤون  ــبــ ويــــتــــوقــــف الــــكــــاتــــب والــ
غياب  وراء  السبب  عند  واالقتصادية  املالية 
السلطات الرسمية وأجهزتها الرقابية التي لم 
تتدخل لضبط السوق ومراقبة عملية شحن 
وانتشارها، وال  املشكلة  تفاقم  األمــوال ومنع 
باستبدال   

ً
فــعــال لبنانيون  بــدأ  بعدما  سيما 

دوالراتهم.
فـــي املـــقـــابـــل، يــشــيــر الــرئــيــس الــســابــق للجنة 
الرقابة على املصارف في لبنان سمير حمود 
أن »أي  إلــى  الجديد«  »العربي  في اتصال مع 
ــة يــمــكــن أن تــعــتــبــر أوراقــــــا نــقــديــة بحكم  ــ دولـ
امللغاة، سواء كان الدوالر أو عملتها الوطنية، 
وتحدد لها تاريخا يكون طويال عادة يصبح 
فيه التداول بها غير مقبول، ولكن في الوقت 
نــفــســه تــســيــر بــخــطــة تــتــمــثــل بــاســتــبــدال هــذه 

األوراق النقدية بأخرى جديدة«.
لتبديل  البنك  يطلبها  الــتــي  العمولة  وحـــول 
ـــ 100 دوالر، يــقــول حمود  الـ فــئــة  الـــــدوالر مــن 
»عــنــدمــا تـــبـــدأ املـــؤســـســـات تــتــفــادى الــتــعــامــل 
ــقـــديـــم يــصــبــح هــنــاك  ــدار الـ ــ ــاإلصـ ــ ــدوالر بـ ــ ــالـ ــ بـ
العملية  وهــــذه  واســتــبــدالــه،  للشحن  حتمية 
تــحــصــل مـــع الــــواليــــات املـــتـــحـــدة وتـــقـــوم بها 
شركات شحن األموال، وبالتالي لها تكاليفها 

والتي تنعكس على الناس«.
بدوره، يقول ميشال مكتف، املدير العام لشركة 
»الــعــربــي  لـــ األمــــوال  وشــحــن  للصيرفة  مكتف 
الجديد« إنه لطاملا حذر من مثل هذه األزمة، 
مــوضــحــا أن »الــعــمــلــة الــورقــيــة مــعــروف أنها 
تــتــعــرض لـــالهـــتـــراء مـــع الـــوقـــت وتــفــقــد حتى 
الــدول  وترفض  االستهالك،  كثرة  من  قيمتها 
األميركي  البنك  يأخذها  بها، ولذلك  التعامل 
ويــتــلــفــهــا ويــصــدر عــمــلــة ورقــيــة جــديــدة بــداًل 
مــنــهــا، والــيــوم الــســوق الـــســـوداء تبتز الــنــاس 
والصرافني بدأوا يأخذون عموالت لقاء تبديل 
 عــن تبديلها 

ً
الــــدوالر، وربــمــا يتوقفون أصـــال

عندما تصبح غير قابلة للتعامل نهائيا«.

الدولة في إدارة دفة االقتصاد ليست واضحة، 
 اإلجــراءات الحمائية التي اتخذتها 

ّ
وقالوا إن

الـــدولـــة مــشــكــوك فــي صحتها ولـــم تــصــل إلــى 
مستحقيها، خاصة في ما يتعلق بدعم األسر 
الــفــقــيــرة الــتــي تـــأثـــرت بــالــعــمــلــيــة اإلصــالحــيــة 
ــار، يقول االقتصادي  األخــيــرة. وفــي هــذا اإلطـ
»العربي الجديد«:  السوداني محمد يوسف، لـ
ــتــــصــــاديــــة واضـــحـــة  ــا ال ســـيـــاســـة اقــ ــمــــومــ »عــ
 
ّ
يــمــكــن االهــــتــــداء بــهــا فـــي الـــــســـــودان، كــمــا أن
غــيــاب الــتــنــســيــق بـــني الــشــق املـــالـــي والــنــقــدي 
فــي الــدولــة مــن أســبــاب تــراجــع االقــتــصــاد إلى 
جـــانـــب اإلهــــمــــال الــكــبــيــر لـــلـــقـــوانـــني املــنــظــمــة 
للعمل االقتصادي في البلد«. ويتابع: »رقابة 
وال مــحــاســبــة، إضــافــة إلـــى عـــدم دعـــم اإلنــتــاج 
ــــع الــــدعــــم عــن  املـــحـــلـــي، خـــصـــوصـــا فــــي ظــــل رفـ
االقتصاد  الوقود«. ومن جانبه، يقول أستاذ 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »رغــم  مــحــمــود تــوفــيــق، لـــ
البيانات الرسمية التي تؤكد انخفاض نسبة 
 النسب ما زالت تعد األعلى في 

ّ
التضخم، فإن

العالم«. ويتابع: »عامليا، يمكن القبول بنسبة 
أما  الناشئة،  لالقتصادات   %9 حتى  تضخم 
الواحدة  املئوية  الخانة  النسبة  تــجــاوزت  إذا 
 
ّ
فــإن فأكثر،   %10 أصبحت  أي  الخانتني،  إلــى 

جرس اإلنــذار يدق في هذه الحالة وال بد من 
آثار   

ّ
أن اقتصادية عاجلة«، ويؤكد  معالجات 

الــتــضــخــم الــســالــبــة ظــاهــرة لــلــعــيــان، وتتمثل 
ولــجــوء  األمـــــــوال  املــــدخــــرات ورؤوس  بــتــآكــل 
التي ال  السلع  أي  القيمة«،  »مــخــازن  لـــ الــنــاس 
تــتــأثــر بــالــتــضــخــم مــثــل األراضـــــي والــعــقــارات 
والذهب والعمالت األجنبية القابلة للتحويل.
إلـــى حلقة مــفــرغــة هبطت  ويـــقـــول: »ذلـــك أدى 
عــلــى أثــرهــا قيمة الــعــمــلــة الــســودانــيــة وزادت 
كــلــفــة اســـتـــيـــراد الــســلــع ومـــدخـــالت اإلنـــتـــاج«، 

الدائرة يتطلب تثبيت   »إيقاف هذه 
ّ
ويــرى أن

قيمة العملة الوطنية أمام العمالت األجنبية 
ــيـــت أســـــعـــــار بــــعــــض الـــســـلـــع  ــبـ ــثـ األخـــــــــــرى، وتـ
 

ّ
إال أن تفعل هذا  للدولة  األساسية، وال يمكن 

إذا كان لديها فائض أو احتياطي من العمالت 
التبادلي  السعر  فــي  عــبــره  تتحكم  األجنبية 
للعملة أو تتحكم بواسطته في كلفة استيراد 

السلع األساسية«.

»الدوالر القديم« يضع اللبنانيين أمام فضيحة نصـب جديدة

تهاوي الليرة التركية يرفع أسعار األدويةالغالء يحاصر األسواق... وانتقادات لإلحصاءات الرسمية

صعوبة كبيرة في صرف دوالرات بإصدارات قديمة )جوزف عيد/فرانس برس(

تتصاعد الشكاوى في 
لبنان مما يعرف بـ»الدوالر 

القديم« الذي تحول 
إلى فزاعة جديدة 

تؤرق المواطنين الذين 
يتقاضون رواتبهم عبر 

تحويالت مالية مصرفية، 
مما دفع المصرف 

المركزي والسفارة 
األميركية إلى الرد

شكك خبراء اقتصاد 
في األرقام الرسمية التي 

تفيد بتراجع التضخم في 
السودان، ألنّها ال تعبر عن 
الواقع، إذ يأتي ذلك في 

الوقت الذي يشكو فيه 
الشارع من استمرار ندرة 

السلع وغالء أسعارها

»السيادي 
السعودي« يبيع 

حصة »اس تي 
سي«

أعلن »الصندوق السيادي السعودي« 
عن رفع الحصة التي بدأ بيعها في 

»اس تي سي«، وهي أكبر شركة 
اتصاالت في البالد، من 100.2 
مليون سهم تمثل 5 باملئة من 
أسهم الشركة، إلى 120 مليون 

سهم )6 باملئة(. وقال الصندوق، 
أمس األربعاء، في بيان مشترك مع 

الشركة، إن سعر الطرح الثانوي 
يراوح بني 100 ريال )26.7 دوالرا(، 

و116 رياال )31.4 دوالرا( للسهم. 
وحسب مسح لألناضول، قد يصل 

ما يجمعه الصندوق من بيع حصته 
إلى نحو 3.71 مليارات دوالر.

وحسب إفصاح للبورصة، بدأ الطرح 
في 5 ديسمبر/ كانون األول الجاري 
وينتهي في 9 منه، وستخصص 10 
باملئة منه لألفراد )12 مليون سهم(، 
والحصة املتبقية للمؤسسات )108 

ماليني سهم(. ويملك الصندوق 
70 باملئة من شركة »اس تي سي« 
السعودية، وسبق أن أعلن نيته بيع 

جزء من حصته شرط أن يبقى 
صاحب حصة مسيطرة في الشركة 

تتجاوز 50 باملئة.
ويملك الصندوق حصصا في عدة 

شركات محلية وأجنبية، وتعد 
حصته في »اس تي سي« األكبر بني 

الشركات.

تعزيز التجارة 
الفلسطينية 

األردنية
بدأت فلسطني واألردن محادثات 

تحضيرية في رام الله الفلسطينية 
لتعزيز التعاون االقتصادي 

واملبادالت التجارية، لتتوج بالتئام 
اللجنة العليا املشتركة، برئاسة 

رئيسي وزراء البلدين محمد 
اشتية وبشر الخصاونة، اليوم 
الخميس. ويترأس االجتماعات 

التحضرية، التي استمرت خالل 
اليومني املاضيني، وزير االقتصاد 

الفلسطيني خالد العسيلي، 
ووزير التجارة والصناعة األردني 
يوسف الشمالي. والثالثاء، وصل 

الشمالي إلى رام الله على رأس وفد 
أردني يضم وزراء الزراعة والنقل 

واالتصاالت والطاقة وأمني عام 
مجلس الوزراء، برفقة فريق فني 
كبير، وفق بيان لوزارة االقتصاد 

الفلسطينية. وقال العسيلي إن 
اجتماع اللجنة العليا املشتركة 

سيشهد توقيع 9 اتفاقيات 
ومذكرات تفاهم في مجاالت 

مختلفة، أبرزها اتفاقية لرفع التبادل 
التجاري، وأخرى لالعتراف املتبادل 

باملواصفات واملقاييس، وثالثة 
لتعزيز االستثمارات املشتركة. 

وأن انعقاد اللجنة »فرصة قوية في 
تحسني اقتصاد، وإقامة شراكات 

استثمارية تنسجم مع العالقة 
السياسية املتميزة بني البلدين«.

تركيا: قطاع 
المعارض يترّقب 

انتعاشة كبيرة
يستعد قطاع املعارض في تركيا 
لدخول عام 2022 بتفاؤل، وسط 

توقعات بانتعاشة كبيرة بعد 
عودته إلى حالته الطبيعية التي كان 

عليها عام 2019، أي قبل جائحة 
كورونا. ومما زاد من آمال وتفاؤل 
أصحاب قطاع املعارض في تركيا 

اإلقبال الكبير الذي حظي به هذا 
املجال، في النصف الثاني من العام 

الحالي. وفي حديثها لألناضول، 
قالت زينب أونال أوزطوب، رئيسة 

املجلس التنفيذي ملجموعة »توياب« 
للمعارض في تركيا، إنهم في 

املجلس واجهوا صعوبات وتحديات 
كبيرة في النصف األول من العام 

الحالي، بسبب التدابير والقيود 
املفروضة في إطار مكافحة 

كورونا. وأضافت أن النصف الثاني 
من العام 2021 كان مختلفًا تمامًا 
عن نصفه األول، حيث شهد قطاع 

 محليًا وإقليميًا 
ً
املعارض إقباال

ودوليًا كبيرًا.

أخبار مال وناس

سوريةالسودان

بروفايل

صوال ُعمروفا
واشنطن ـ شريف عثمان

بــني جيرومي  أشــدهــا  املنافسة على  كــانــت  أيـــام،  قبل 
باول رئيس بنك االحتياط الفيدرالي األميركي )البنك 
املركزي(، والئل برينارد عضو مجلس محافظي البنك، 
لتحديد مرشح الرئيس األميركي جو بايدن للجلوس 
للسنوات  العالم  األكبر في  املــركــزي  البنك  على عــرش 
ــارت الــتــكــهــنــات صــــوب اخــتــيــار  ــ ــقـــادمـــة. وســ ــع الـ ــ األربــ
للرقابة على  أهمية كبيرة  التي كانت تولي  برينارد، 
الــذي ال يبدو أن بــاول  الـــدور  املؤسسات املالية، وهــو 
نجح في أدائه على النحو الذي يرضي الديمقراطيني 
حتى اآلن، إال أن بايدن جدد ترشيح باول، ملقيا بالعبء 
املالية،  الرقابة  هيئة  لرئاسة  مرشحته  على  الرقابي 
في  كورنيل  بجامعة  القانون  أستاذة  ُعمروفا،  صوال 
نيويورك، لشغل املنصب الذي ظل شاغرًا منذ صيف 
العام املاضي، بعد استقالة جوزيف أوتنج الذي عّينه 
الرئيس السابق دونالد ترامب. اختار بايدن، ُعمروفا، 
معتبرًا أنها عاشت الحلم األميركي منذ بدايته، بعدما 
وتخصصت  السابق،  السوفييتي  االتــحــاد  من  هربت 
وحوكمة  املالية  للمؤسسات  التنظيمية  القواعد  فــي 
الشركات، باإلضافة إلى عملها كمستشارة في وزارة 
لوس  في  بيرجروين  ملعهد  زمالتها  وأيضا  الخزانة، 
أنــجــلــيــس. وتــنــظــم هــيــئــة الـــرقـــابـــة املـــالـــيـــة، عــمــل أكــبــر 
البنوك األميركية، وتضم أكثر من 3500 موظف، يمكن 
النظام  اســتــمــرار عجلة  فــي ضــمــان  ــم  تلخيص دورهــ
املــصــرفــي فـــي الـــــــدوران بـــصـــورة تــحــافــظ عــلــى أمــــوال 

املودعني.
يكاترينبورغ،  في  أورال  مدرسة  في  ُعمروفا  درســت 
رابـــع أكــبــر مــدن روســيــا، قبل أن تنتقل إلــى موسكو 
ــام 1984، حــيــث كــانــت أول طــالــبــة تــتــخــرج من  فـــي عـ
أكاديمي  امــتــيــاز  ذهــبــيــة«، وهــو  »ميدالية  بـ املــدرســة 
ُيمنح لعدد قليل من الطالب في االتحاد السوفييتي، 
كلية  مــن  الجامعية  عــلــى شــهــادتــهــا  أن تحصل  قــبــل 
الــحــقــوق فــي جــامــعــة مــوســكــو الــحــكــومــيــة فــي 1989، 
مستفيدة من منحة لينني األكاديمية الشخصية. لكن 
السيدة التي ولدت في كازاخستان السوفييتية قبل 
خمسة عقود ونصف، وأمضت أكثر من نصفها في 

الواليات املتحدة، لم تسلم من االنتقادات منذ اليوم 
األول لترشيحها لرئاسة هيئة الرقابة املالية، حيث 
اعتبرها الجمهوريون »تهديدا لالقتصاد األميركي«، 
واتهمتها جماعات الضغط املوالية للقطاع املصرفي 
ــاء وظــيــفــة الـــبـــنـــوك، واســتــبــدالــهــا  ــغـ بــالــعــمــل عــلــى إلـ

بخدمات يقدمها البنك الفيدرالي للمواطنني.
ورغم اعتياد أغلب األميركيني على قبول املهاجرين 
وانــدمــاجــهــم داخـــل املجتمع األمــيــركــي، كــان واضحا 
عــــدم تــقــبــل عــــدد غــيــر قــلــيــل مـــن أعـــضـــاء الــكــونــغــرس 
مـــن الــجــمــهــوريــني، مـــســـؤواًل فـــي هـــذا املــنــصــب الــهــام 
لينني وستالني  مــدارس وجامعات  في  تعلموا  ممن 

باالتحاد السوفييتي.
وأشار املنتقدون إلى ورقة قدمتها ُعمروفا عام 2020، 
استعرضت فيها الطرق التي يمكن ملجلس االحتياط 
الفيدرالي من خاللها تقديم عملته الرقمية الخاصة 
بـــداًل مــن تشجيعهم على  لــلــمــواطــنــني الســتــخــدامــهــا 
اعتبره  العمالت املشفرة األخــرى، وهــو ما  استخدام 
 فــي صــالحــيــات البنك الــفــيــدرالــي، إذ 

ً
البعض تــدخــال

تقديم  قبل  قــيــاداتــه  مــع  التنسيق  عليها  يتعني  كــان 
تصورها ومحاولة فرضه على القطاع املصرفي.

واســتــشــهــد مــعــارضــو اخــتــيــار ُعــمــروفــا أيــضــا بمقال 
بـــجـــريـــدة »وول ســتــريــت  ــتـــحـــريـــر  الـ مـــجـــلـــس  كـــتـــبـــه 
جـــورنـــال« املــحــافــظــة قــبــل شــهــريــن تــقــريــبــا، أكـــد فيه 
أن »نــشــأة ُعــمــروفــا، الــتــي تــكــره الــبــنــوك، فــي االتــحــاد 
الــســوفــيــيــتــي، تجعلها غــيــر جــديــرة بــالــثــقــة«. ووفــقــا 
تفضل  تايمز،  نيويورك  عــن صحيفة  لتقرير صــادر 
ُعمروفا اللوائح األكثر صرامة في ما يخص التعامل 

مع العمالت املشفرة وشركات التكنولوجيا املالية.
نيتها  حاليا(  )ميتا  فيسبوك  شركة  أعلنت  وبعدما 
طــرح عملتها املــشــفــرة، قــالــت ُعــمــروفــا إن »هـــذا مثال 
واضح للجوء شركات التكنولوجيا الكبرى إلى طرق 
أكــثــر إبـــداعـــا لــتــمــدد نــمــوذج أعــمــال احــتــكــاري تحت 

عنوان نشاط الشركات«. 

اشتراط اقتطاع 
20% لتصريف 

الدوالرات القديمة

التي  ُعــمــروفــا،  ــوال  تــتــحــمــل، صـ لــم 
رفيعة  مالية  مناصب  عدة  في  عملت 
ألصولها  الجمهوريين  انتقاد  بأميركا، 
الرئيس  ترشيح  عن  لتعتذر  السوفييتية، 
جو بايدن لها لرئاسة هيئة الرقابة المالية، 

إذ الحقها الجمهوريون بالسخرية

رواتبهم  تآكل  من  اللبنانيون  يعاني 
المحلية  العملة  هــبــوط  ظــل  فــي 
تكفي  تعد  لــم  إذ  الـــدوالر،  مقابل 
كالطعام  األساسية  الحاجات  تأمين 
أن  سيما  ال  ــاء،  ــكــهــرب وال ــدواء  ــ والـ

غالبيتها مستورد من الخارج.
صادرة  حديثة  إحصائية  إلى  واستنادًا 
للضمان  الــوطــنــي  الــصــنــدوق  ــن  ع
العمل(،  وزارة  )يتبع  االجــتــمــاعــي 
ويضم 400 ألف عامل وموظف في 
منهم   %75 فــإن  الــخــاص،  القطاع 
ليرة  مليوني  عن  يقل  راتبًا  يتقاضون 
السوق  سعر  وفق  دوالرا   87( شهريًا 

الموازية(.

تآكل رواتب 
الموظفين

الركود 
يضرب 
األسواق 
السودانية 
)فرانس 
برس(
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واشنطن ـ العربي الجديد

جوزيف  األميركي  الرئيس  يدخل 
بـــايـــدن الـــعـــام الـــثـــانـــي مـــن واليــتــه 
بــعــد أقـــل مــن ثــاثــة أســابــيــع، وهــو 
عــــام انـــتـــخـــابـــات الـــكـــونـــغـــرس الـــتـــي ســتــجــري 
فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي املـــقـــبـــل، وهــو 
على  الكبرى  التحديات  مــن  يــواجــه مجموعة 
املختلفة،  الــواليــات  فــي  الــداخــلــي  الصعيدين 
والخارجي في كل من أوروبــا وآسيا، خاصة 
املـــلـــف الــصــيــنــي. فـــي الــــداخــــل، يـــواجـــه بــايــدن 
أزمات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، ويركز 
تحالف  مواجهة  استراتيجية  على  خارجيًا 
ـــ مــوســكــو« الــرامــي إلــى توسيع دائــرة  »بــكــن ـ
نفوذهما الجيوسياسي وبناء »نظام عاملي« 
مـــتـــعـــدد األطــــــــراف يـــزيـــح الـــــواليـــــات املــتــحــدة 
حــــاديــــة لــلــعــالــم، وربــمــا 

ُ
عـــن قــمــة الـــزعـــامـــة األ

مــحــاصــرة الــنــظــام الــديــمــقــراطــي الــرأســمــالــي 

والتخطيط  التجاري  التمدد  أوروبــا عبر  في 
ــقـــواعـــد  لـــانـــقـــابـــات الـــعـــســـكـــريـــة وإنـــــشـــــاء الـ
والطاقة  التعدين  على  والسيطرة  العسكرية 
الصعيد  الاتينية. على  وأميركا  أفريقيا  في 

أجــرتــه صحيفة »وول  الــداخــلــي، يشير مسح 
ستريت جورنال« بن الناخبن في الواليات 
ــــوم الـــثـــاثـــاء،  ــزءًا مـــنـــه يـ ــ املـــتـــحـــدة ونــــشــــرت جــ
أبــدوا  املــســح  الــذيــن شملهم  الناخبن  إلــى أن 
تــشــاؤمــًا حـــول مستقبل االقــتــصــاد األمــيــركــي 
مع استمرار مخاطر كورونا والتضخم، كذلك 
تراجعت ثقتهم بقدرة بايدن وحزبه على حل 

القضايا الرئيسية التي تشغلهم. 
فــي ذات الـــصـــدد، قــالــت قــنــاة » ســي بــي أس« 
ــه نـــهـــايـــة شــهــر  ــ ــرتـ ــ ــي مـــســـح أجـ ــ األمــــيــــركــــي فـ
إن شعبية  املــاضــي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
بــايــدن تــراجــعــت إلـــى 41%. وعــلــى الــرغــم من 
النمو االقتصادي القوي في الواليات املتحدة 
مـــقـــارنـــة بــــأوروبــــا والــــيــــابــــان، هــنــالــك شــكــوك 
بــن الــنــاخــبــن فــي مــا إذا كــانــت إدارة بــايــدن 
ستتمكن من معالجة التضخم املرتفع البالغ 
6% وفق أحدث األرقام، ويزيد من غاء السلع 

االستهاكية ومعاناة األسر األميركية.
إلــــى خفض  بـــايـــدن  إدارة  اآلن ســعــت  وحــتــى 
أســــعــــار الـــنـــفـــط واملـــشـــتـــقـــات الـــبـــتـــرولـــيـــة فــي 
ــخ كـــمـــيـــات مــن  ــ ــتــــحــــدة عـــبـــر ضـ الــــــواليــــــات املــ
االحتياطي النفطي االستراتيجي في السوق 
االستهاكية  الـــدول  مــع  نسقت  كذلك  املحلي، 
الكبرى مثل بريطانيا واليابان في استهاك 
لكن أسعار  مــمــاثــل.  بــإجــراء  للقيام  الــخــامــات 
ــار  ــعـ ــــاء األسـ ــة غـ ــ ــزء فـــقـــط مــــن أزمــ ــ الــــوقــــود جـ
التي تأكل من دخل املواطن األميركي.  ويرى 

أزمات بايدن 
االقتصادية

بايدن يعلن اتخاذ 
إجراءات لخفض 

كلفة الدواء في 
مؤتمر صحافي 

بالبيت األبيض 
)Getty(

تبدأ اليوم قمة »الحكومات الديمقراطية« التي ستعقد في واشنطن 
الديمقراطي  المد  تراجع  وسط  كونفرانس،  الفيديو  عبر  ليومين 
والفرص  الدخول  في  المساواة  عدم  وأزمات  العالم،  في  الليبرالي 
وأطماع  الصيني،  التجاري  التمدد  وتحديات  أميركا وخارجها،  داخل 

موسكو الجغرافية

شعبية بايدن تتراجع 
وسط تحديات غالء 

أسعار السلع والوقود

االقتصاد يعاني من 
أزمات التضخم وتراجع 

صرف العملة

اليوان في أعلى 
مستوياته بسبب النمو 

القوي لالقتصاد الصيني

التضخم 
وارتفاع أسعار 

الطاقة وتحالف 
موسكو ـ بكين

)Getty( حاوية تحمل شحنات من المشتقات النفطية اإليرانية إلى فنزويال)Getty( علي بابا أكثر الشركات التي تضررت من قيود التقنية بالصين

طهران ـ صابر غل عنبري

ــم املــتــحــدة  كــشــفــت الــبــعــثــة اإليــرانــيــة فــي األمــ
ــادرات الــنــفــطــيــة اإليــرانــيــة  عـــن تــعــرض الــــصــ
ــيـــر.  ــــال الــــعــــام األخـ ــة« خـ ــنـ لــعــمــلــيــات »قـــرصـ
إرشــادي،  البعثة زهــراء  نائبة رئيس  وقالت 
فــي كــلــمــة حـــول املــحــيــطــات وقـــوانـــن الــبــحــار 
النفط  إن  املــتــحــدة،  لــأمــم  العامة  بالجمعية 
اإليــرانــي »يتعرض منذ عــام إلــى السرقة في 
مباشرة  اتهامات  توجيه  دون  من  البحار«، 
إلــــى أي جـــهـــة، غــيــر أنـــهـــا اتــهــمــت الـــواليـــات 
املــتــحــدة بشكل غــيــر مــبــاشــر بــالــوقــوف وراء 

هذه السرقة في إطار عقوباتها ضد إيران. 
ــــذر مــن  ــــحـ وأكــــــــــدت إرشــــــــــــادي أن بـــــادهـــــا تـ
قائلة  الخطيرة«،  السياسات  هذه  »استمرار 
األحادية  السياسات  تداعيات  »فاقمت  إنها 

االستكبارية على الشعب اإليراني«. 
الدولي  اإليرانية املجتمع  وطالبت املسؤولة 
التي  القانونية  التصرفات غير  بإدانة »هذه 
وتتجاهل  البحار  عبر  الحرة  التجارة  تهدد 

العقوبات غير اإلنسانية«.
وأضــــافــــت إرشــــــــادي أن ســـيـــاســـة الــضــغــوط 
الــقــصــوى األمــيــركــيــة وأزمـــة جائحة كــورونــا 
»أثرت بشدة على الحياة اليومية للمواطنن 
اإليرانين العادين«، مشيرة إلى أن »عملية 
تأمن االحتياجات األولية للشعب اإليراني، 
مثل الغذاء والدواء واملعدات الطبية والسلع، 
اإلخـــال بحرية حركة  بــشــدة نتيجة  تــأثــرت 
ــلـــى خــلــفــيــة  ــبـــحـــريـــة اإليــــرانــــيــــة عـ املــــاحــــة الـ

كــشــف تــقــريــر أن الـــصـــن تــعــد قــائــمــة ســــوداء 
ــــوف تـــجـــعـــل مـــــن الــــصــــعــــب عــــلــــى شــــركــــات  ــ سـ
التكنولوجيا الناشئة جمع تمويات أجنبية 
أو إدراج أسهمها في الخارج. ووفقًا ملا ذكرته 
مــصــادر لصحيفة »فــايــنــانــشــال تــايــمــز«، فــإن 
الــقــائــمــة الـــســـوداء ربــمــا يــتــم نــشــرهــا فــي وقــت 
الحق من ديسمبر/ كانون األول الجاري. ومن 
في  الناشئة  الشركات  قائمة  تشمل  أن  املقرر 
الــقــطــاعــات الــحــســاســة مــثــل تــلــك الــتــي تعتمد 
على استخدام البيانات أو التي يمكن أن تثير 
مخاوف متعلقة باألمن القومي ممن تستخدم 
تطلب  قانونية  )صفة  املتغيرة  الفائدة  كيان 
عـــادة مــن الــشــركــات الــتــكــنــولــوجــيــة الصينية 
لــاكــتــتــاب فـــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة(. ويــشــيــر 
مــصــطــلــح كــيــان الـــفـــائـــدة املــتــغــيــرة إلــــى كــيــان 
تستخدمه  مــعــيــنــة،  خــصــائــص  ذي  قــانــونــي 
على  للتحايل  الصينية  الشركات  من  العديد 
األجنبية  االســتــثــمــارات  على  املحلية  الــقــيــود 
وجمع األمــوال دوليًا. ومع ذلك أشــار التقرير 

إلى أن القائمة السوداء لن تؤثر على األرجح 
على الشركات التي لديها كيان فائدة متغيرة 

في الوقت الحالي.
ــزازات الــتــي شهدتها  ــتـ وعــلــى الــرغــم مــن االهـ
ــة بـــســـبـــب تـــشـــديـــد  ــيـ ــنـ ــيـ أســــــــــواق املـــــــــال الـــصـ
اإلجراءات على شركات التقنية وانهيار كبرى 
شركات العقارات الصينية »إيفرغراند«، فإن 
الــتــوقــعــات تــشــيــر إلــــى تــحــســن مــلــحــوظ في 
شركات  وكانت  بالصن.  االقتصادي  النمو 
الـــتـــقـــنـــيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة الــــكــــبــــرى قــــد تــعــرضــت 
املــاضــي قــدرت  الــعــام  لخسائر باهظة خــال 

بــأكــثــر مــن 250 مــلــيــار دوالر، بــســبــب صــراع 
الذي  الشيوعي،  الحزب  بن  الجاري  النفوذ 
التقنية  مليارديرات  نفوذ  مــن  للحد  يسعى 
املتزايد في االقتصاد الصيني، واملليارديرات 
الـــذيـــن يــمــلــكــون شـــركـــات الــتــقــنــيــة وخــدمــات 
اإلنترنت وينتقدون الجهات التشريعية في 

الحزب الشيوعي. 
والحظ خبراء في الشؤون الصينية أن الصراع 
يتزايد بن األثرياء والحزب الشيوعي الحاكم 
فـــي الـــصـــن تــبــعــًا لــتــزايــد عــــدد املـــلـــيـــارديـــرات 
ــتـــرنـــت  ــذيــــن خــلــقــتــهــم ثــــــورة الــتــقــنــيــة واإلنـ الــ
بـــالـــبـــاد. وبـــــات هــــذا الــــصــــراع يـــهـــدد أســــواق 
املــــال الــصــيــنــيــة الــتــي شــهــدت أكــبــر انــتــعــاشــة 
فــــاق حجمها  الــــجــــاري، إذ  الـــعـــام  لــهــا خــــال 
السوقي 10 تريليونات دوالر ألول مرة خال 
أن  قبل  املــاضــي،  األول  أكتوبر/ تشرين  شهر 
تتعرض النتكاسة كبرى خال العام الجاري. 
وبدأت الحكومة الصينية بسن إجراءات للحد 
من نفوذ واحتكار شركات اإلنترنت والتقنية 

للسوق الصيني في نهاية العام املاضي.
إلــى ذلــك، قــال تقرير، أمــس األربــعــاء، إن سعر 
أعلى مستوياته في  إلى  ارتفع  اليوان  صرف 
ثــــاث ســـنـــوات، فـــي ظـــل تــوقــعــات بــــأن الــنــمــو 
االقتصادي في الصن سوف يظل قويًا بدعم 
»كــورونــا«  متحور  وأن  النقدي،  التيسير  مــن 
الــجــديــد لــن يــضــر بــالــنــمــو الــعــاملــي. وصــعــدت 
األميركية  نظيرتها  مقابل  الصينية  العملة 
إلــى 6.355 يــوانــات، في نهاية  بنسبة %0.18 
إلى  الــعــام  هــذا  الــتــعــامــات، لتصل مكاسبها 

2.7% بدعم من قوة الصادرات.
ويــــأتــــي ذلــــــك مــــع اتــــجــــاه الــــــــــدوالر لــلــتــراجــع 
لأسبوع الثاني، في ظل التفاؤل بأن املتحور 
لــه تأثير مــحــدود على  »أومــيــكــرون« سيكون 
الصيني،  الشعب  بنك  وأعــلــن  الــعــاملــي.  النمو 
ــبــــوع، عـــن خــفــض مــعــدل االحــتــيــاط  هــــذا األســ
اإللزامي على البنوك، ما يحرر سيولة بقيمة 

1.2 تريليون يوان )188 مليار دوالر(. 
)العربي الجديد(

الـــعـــقـــوبـــات األمـــيـــركـــيـــة املــــشــــؤومــــة«. كـــذلـــك، 
انـــتـــقـــدت قـــيـــام دول خــلــيــجــيــة بـــإنـــشـــاء جــزر 
اصــطــنــاعــيــة فـــي الــخــلــيــج، واصـــفـــة الــخــطــوة 
ــــرض الــبــيــئــة  ــعـ ــ ــة وتـ بـــأنـــهـــا »غــــيــــر مــــســــؤولــ

البحرية ملخاطر«.
ــرانـــي قـــد أعـــلـــن، مطلع  ــان الــتــلــفــزيــون اإليـ وكــ
البحرية أحبطت  الــقــوات   

ّ
أن املــاضــي،  الشهر 

هــجــومــًا لــقــراصــنــة عــلــى نــاقــلــة نــفــط إيــرانــيــة 
في خليج عدن، مشيرًا إلى أنه »قبل عبورها 
مضيق باب املندب، اقتربت أربعة زوارق تقل 
يتمكنوا من  لم  هم 

ّ
لكن الناقلة،  من  مسلحن 

تنفيذ الهجوم بعدما أطلقت دورية الحماية 
اإليرانية املرافقة طلقات تحذيرية«.

ويوم الثالث من الشهر املاضي، أعلن الحرس 
ــي، فـــي بـــيـــان، عـــن احــتــجــاز  ــ ــرانـ ــ ــثــــوري اإليـ الــ
 »األمـــيـــركـــيـــن ســرقــوا 

ّ
الــنــاقــلــة، مــوضــحــًا أن

ناقلة إيرانية من مياه بحر عمان، وبعد نقل 
شحنتها إلى ناقلة أخرى، قادوها إلى جهة 

مجهولة«.
 الــــقــــوات الـــبـــحـــريـــة الــتــابــعــة 

ّ
ــــى أن وأشـــــــار إلـ

إنــزال  عملية  عبر  »تدخلت  الــثــوري  للحرس 
عــســكــري عــلــى مــن الــنــاقــلــة )الــتــي نــقــل إليها 
النفط( وسيطرت عليها ثم قادتها إلى املياه 
ــيـــة«. وكـــانـــت الــنــاقــلــة الــفــيــتــنــامــيــة قد  اإليـــرانـ
أفرجت السلطات اإليرانية عنها بعد أسبوع 
من احتجازها وذلك بعدما أفرغت شحنتها 

داخل إيران.
 الواليات املتحدة فرضت حظرًا تامًا 

ّ
يذكر أن

على الصادرات النفطية اإليرانية اعتبارًا من 

الثاني مــن مــايــو/ أيــار 2019 فــي إطــار رزمــة 
الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــتــهــا عــلــى إيـــــران بعد 

انسحابها من االتفاق النووي عام 2018.
ــل  ــاصــ ــفــ ــع املــ ــيــ ــمــ وطــــــــاولــــــــت الـــــعـــــقـــــوبـــــات جــ
ــيــــة، وقــلــصــت إيــــــرادات  االقـــتـــصـــاديـــة اإليــــرانــ
ــد كــبــيــر، حــيــث تــحــدث  ــى حـ إيــــــران املـــالـــيـــة إلــ
الــرئــيــس اإليـــرانـــي الــســابــق حــســن روحــانــي 
عن أن العقوبات األميركية أدت إلى خسارة 
إيران 200 مليار دوالر من إيراداتها، علمًا أن 
مليونن و500  مــن  أكثر  كانت تصدر  إيـــران 
أن تفرض  قبل  النفط يوميًا  ألــف برميل من 
 عـــلـــى صـــادراتـــهـــا 

ً
ــا ــامــ واشـــنـــطـــن حـــظـــرًا شــ

النفطية، لكن ثمة تقارير دولية تشير إلى أن 
هــذه الــصــادرات زادت خــال األشهر املاضية 

إلى الصن ودول بجنوب شرق آسيا.
ــرانــــي  ــيـــس االيــ ــد الـــرئـ ــ ــي الــــشــــأن ذاتـــــــه، أكـ ــ وفـ
إبراهيم رئيسي، حسب وكالة إرنا اإليرانية، 
شــهــدت تحسنًا  اإليــرانــي  النفط  مبيعات  أن 
رغــم الــتــهــديــدات والــحــظــر األمــيــركــي. وخــال 
ــيــــوم الــوطــنــي  ــم أقـــيـــمـــت بــمــنــاســبــة الــ ــراســ مــ
 
ّ
أن رئيسي  بــّن  الــثــاثــاء،  الجامعي،  للطالب 
الغاز  ومكثفات  النفط  مــن  الــصــادرات  كمية 
ــابـــق رغـــــم الـــتـــهـــديـــدات  ــن الـــسـ بـــاتـــت أكـــثـــر مــ

والحظر األميركي. 
 احــتــيــاطــي الــنــقــد األجــنــبــي 

ّ
وأشــــــار إلــــى أن

فــي الــبــاد بــحــالــة جــيــدة »ولــســنــا قــلــقــن من 
ــاع الــراهــنــة«. وأكـــد الــرئــيــس اإليــرانــي  األوضــ
 الــحــكــومــة ال تــربــط االقــتــصــاد واألوضــــاع 

ّ
أن

ــات  ــاوضــ ــفــ ــة املــ ــاولــ ــطــ املـــعـــيـــشـــيـــة لـــلـــشـــعـــب بــ
لدعم  الحكومة  إلــى خطة  لفت  كما  النووية، 
ــال: »ال نسمح للشركات  املــحــلــي، وقـ اإلنــتــاج 
الــحــكــومــيــة بــاســتــيــراد ســلــع أجــنــبــيــة ينتج 

مثلها محليًا بجودة مناسبة«.
ــة فــي الــنــقــد األجنبي  وتــعــانــي إيــــران مــن أزمـ
دفــعــت الــريــال اإليــرانــي إلــى الــتــراجــع بمعدل 
كبير، كما يعاني املواطن من ارتفاع التضخم 
ــــاء الــســلــع االســتــهــاكــيــة وتـــآكـــل الـــقـــدرة  وغـ

الشرائية.

بكين: قائمة سوداء لشركات التقنيةإيران تشكو من سرقة نفطها في البحار

املستشار السابق في إدارة كلينتون، دوغاس 
بــايــدن تنصّب  أولــويــات إدارة  إي شــويــن، أن 
السلع  وارتفاع  التضخم  حاليًا على مكافحة 
االستهاكية. وقــال شوين في تحليل بنشرة 
بالعاصمة واشنطن،  تــصــدر  الــتــي  هــيــل«  »ذا 
إن ترشيح بايدن لجيروم بــاول لــدورة ثانية 

من الحزب الجمهوري في رعاية مصالح أسر 
الــطــبــقــة الـــوســـطـــى، كــمــا نــجــح فـــي مــحــاصــرة 

جائحة كورونا ومتحوراتها. 
الواليات  في  منقسمًا  مجتمعًا  بايدن  وورث 
الدخول  في  العدالة  عــدم  من  يعاني  املتحدة، 
ــفـــــرص الـــوظـــيـــفـــيـــة، وتــــراجــــعــــًا فــــي حــصــة  ــ والـ

ــيــــاط الـــفـــيـــدرالـــي  ــتــ فــــي رئــــاســــة مـــجـــلـــس االحــ
»الــبــنــك املــركــزي األمــيــركــي«، يعني أنــه مــاٍض 
تشديد  عبر  التضخم  محاصرة  سياسة  فــي 
املــقــابــل، إن مسح  فــي  الــنــقــديــة. لكن  السياسة 
الــنــاخــب  أن  أظـــهـــر  »وول ســتــريــت جــــورنــــال« 
أفضل  الديمقراطي  الحزب  أن  يــرى  األميركي 

املــواطــن الــعــادي مــن الــثــروة األمــيــركــيــة، حيث 
تملك حصة واحــد في املئة من معظم الثروة 
املليارديرات  عــدد  يتزايد  وبينما  األميركية. 
فــي الـــبـــاد، تــــزداد نــســبــة الــفــقــر والــتــشــرد في 
بــايــدن يجب  الــبــاد. ويـــرى محللون أن إدارة 
عــلــيــهــا أن تــفــعــل أكــثــر ملــعــالــجــة االخـــتـــال في 

توزيع الثروة األميركية واملساواة في الحقوق 
والواجبات بن أفراد املجتمع األميركي. 

على الصعيد الخارجي، يواجه بايدن أزمات 
عبر  الصيني  واالقــتــصــادي  التجاري  التمدد 
مبادرة »الحزام والطريق« التي انفقت عليها 
بــكــن حــتــى اآلن نــحــو تــريــلــيــون دوالر، وهــي 
استراتيجية قائمة على ربط األسواق العاملية 
بالسوق الصيني عبر الشحن البحري والبري 

وبناء الطرق والكباري واملوانئ. 
ــراق الــعــالــم  ــ وتــبــعــًا لـــذلـــك، تــخــطــط الــصــن إلغـ
املنتجات  حساب  على  الرخيصة  ببضائعها 
في أوروبـــا وأميركا، وهــو ما ظهرت نتائجه 
في ارتــفــاع نسبة البطالة في أوروبـــا وإغــاق 

العديد من الصناعات. 
كذلك تواجه إدارة بايدن تحديات استراتيجية 
الرئيس الروسي فاديمير بوتن الرامية إلى 
توسيع نفوذ باده الجيوسياسي في أوروبا 
وأفـــريـــقـــيـــا عــبــر دعــــم األنـــظـــمـــة الــدكــتــاتــوريــة 
ــاء مــلــيــشــيــات تــحــمــي مــصــالــحــه. وكـــان  ــشـ وإنـ
ــات تـــحـــشـــيـــد الـــجـــيـــوش  ــديــ ــتــــحــ ــذه الــ ــ ــ ــر هـ ــ ــ آخـ
الــــروســــيــــة عـــلـــى حــــــــدود أوكـــــرانـــــيـــــا، وربـــمـــا 
التفكير فــي مــغــامــرة لــضــّم شــرقــّي أوكــرانــيــا، 
كــمــا فــعــل بــشــبــه جــزيــرة الـــقـــرم. وبــيــنــمــا تبدأ 
قــمــة الــديــمــقــراطــيــات الــتــي تــعــقــد عــبــر تقنية 
ــاء  الــفــيــديــو كــونــفــرانــس بــحــضــور 108 رؤســ
مــن زعــمــاء دول الــديــمــقــراطــيــات الــرأســمــالــيــة، 
ــامـــضـــة األهــــــــــداف ومــتــنــاقــضــة  ــة غـ ــمـ وهــــــي قـ
الحضور، حسب ما وصفها تحليل بمجلس 
»العاقات الخارجية« األميركي، ألنها تشمل 
وتستبعد  ديمقراطية  غير  حكومات  حضور 
»مجلس  وحسب  ديمقراطية.  دول  حكومات 
خدمة  القمة  تستهدف  الخارجية«  العاقات 
ــداف رئــيــســيــة، وهـــي حــمــايــة النظم  ــ ثــاثــة أهـ
األوتوقراطية،  الحكومات  أمــام  الديمقراطية 
وتحديدًا في كل من الصن وروسيا، والقضاء 
عــلــى الـــفـــســـاد املـــالـــي واالقــــتــــصــــادي وتــعــزيــز 
الحريات وحــقــوق اإلنــســان فــي العالم. ويــرى 
العاملي«  للسام  »كارنيغي  مركز  في  تحليل 
في تحليل حول هذه القمة أن إدارة بايدن كان 
يجب أن تستثمر هذا التجمع الكبير لزعماء 
خطوات  اتــخــاذ  فــي  الديمقراطية  الحكومات 
في  الضعيفة  الديمقراطيات  لحماية  عملية 
األداء  لتعزيز  استراتيجية  وتتبنى  الــعــالــم، 

الديمقراطي واملساءلة والحريات. 
وفــي املــقــابــل، انــتــقــدت كــل مــن موسكو وبكن 
قــمــة »الــحــكــومــات الــديــمــقــراطــيــة«، ووصــفــاهــا 
بأنها دليل على أن واشنطن تسعى لتكريس 

مفهوم »الحرب الباردة«.

يستعد الموظفون في الواليات المتحدة للحصول على أكبر زيادة في 
األجور منذ عام 2008، في ظل محاوالت الشركات لجذب المزيد منهم. 
ميزانيات  في  المتوقعة  الزيادات  أن  بورد«  لـ»كونفرنس  مسح  وأظهر 
خالل   %3.9 بنحو  تــقــدر  ــور  األجـ
بارتفاع 3% مقارنة  المقبل،  العام 
الخبير  ــر  وذكـ ــل.  ــري إب بــتــوقــعــات 
االقتصادي في المجموعة، جاد 
ليفانون، أن الزيادة في األجور خالل 
للعمال  بالنسبة  أكبر  كانت   2021
الذين تقل أعمارهم عن 25 عاًما، 
ــروا وظــائــفــهــم خــالل  ــيّ ومـــن غ

العام الماضي.

ارتفاع األجور

مال وسياسة

قالت مسؤولة إيرانية إّن 
النفط اإليراني »يتعرض 

منذ عام إلى السرقة في 
البحار«، من دون توجيه 

اتهامات مباشرة ألحد

رؤية

جواد العناني

على الــرغــم مــن قــرار )أوبـــك +( أخــيــرا بــزيــادة إنــتــاج النفط اليومي 
بمقدار 400 ألف برميل )أو أقل من نصف في املئة من مجموع إنتاج 
»أوبك« وحدها(، فإن األسعار هبطت يوم السبت املاضي إلى 66,26 
ر غرب تكساس )WTI(، وإلى 

ّ
دوالرًا للبرميل، حسب أسعار مؤش

69,88 دوالرًا لسعر مزيج برنت، وألول مرة دون السبعني دوالرًا 
منذ أسابيع. وُيعزى السبب الرئيسي لهبوط سعر النفط الخام إلى 
ارتفاع حصيلة اإلصابات باملتحّور الجديد للفيروس كوفيد – 19. 
الصحة  ومنظمة  واألوروبــيــة  األميركية  الطبية  املــصــادر  وبحسب 
ولن  االنــتــشــار،  الجديد ســريــع  »أومــيــكــرون«  متحّور  فــإن  العاملية، 

يحول إغالق الحدود دون انتشاره. 
وفي ظل نقص املعلومات عن هذا املتحّور وتقدير خطورته، وعن 
اإلصــابــات، ومدى  عــدد  املتداولة في تحديد  املطاعيم  مــدى نجاعة 
العالم  خطورته على صحة املصابني، األطفال خصوصا، سيلجأ 

ى الصورة بشكل أكبر.
ّ
إلى الحذر واملنع، حتى تتجل

وبافتراض أن الدول سوف تتخذ إجراءات محلية لتحديد الحركة، 
ــدول األخـــرى،  ــ ــراءات خــارجــيــة تــحــول دون دخـــول مــواطــنــي ال ــ وإجــ
 الطلب 

ّ
خصوصا َمن صنفت بالحمراء، إلى أراضيها، فسوف يقل

على النفط. والنقص في الطلب سيكون له أثر أكبر من أثر مجموع 
األســبــاب الــتــي ُبــنــيــت عليها قــبــل »أومـــيـــكـــرون« الــتــوقــعــات بــزيــادة 
املصرفية  ساكس«  »غولدمان  مؤسسة  ولكن  النفط.  على  الطلب 
 .)bullIsh( االستثمارية األميركية ما تزال تسلك سلوكًا عدائيًا
وفي تقرير إليرينا سالف يوم الجمعة املاضي )3 ديسمبر/ كانون 
األول الجاري(، تؤكد املحللة أن تقريرًا لوكالة »بلومبيرغ« يقول إن 

معّدل سعر النفط سوف يبلغ 85 دوالرًا عام 2023. 
وُيعزى السبب إلى أن منتجي النفط من الصخر الزيتي سيبقون 
متمّسكني بسلوكهم الحذر واملحافظ إزاء التوّسع في إنتاج النفط، 
ــة، وأي تــراجــع فــي ســعــر النفط 

ّ
فــهــم يــنــتــجــون بــكــلــف عــلــى الــحــاف

هذا  وأّدى  اإلنــتــاج،  فــي  توّسعوا  هــم  إن  كبيرة  سيكّبدهم خسائر 
التوّسع إلى زيادة العرض وخلق فائض نفطي عند النقطة املرنة في 
أعلى منحنى الطلب، ما يسّبب هبوطًا في سعر النفط بنسبٍة أعلى 

من نسبة الزيادة في املعروض منه.
أما السبب اآلخر لتوقع ارتفاع أسعار النفط فيعود، حسب التقرير، 
الزيادة  أوبــك، والتي ستواجه تحّدي  اإلنتاج لدى منظمة  قــدرة  إلى 
في اإلنتاج، بحسب اتفاقها مع دول خارج »أوبــك«، وعلى األخص 

روسيا. 
وإذا نجحت الــدول في الضغط على »أوبــك« من أجل زيــادة اإلنتاج 
الدول  اتفاقها مع دول من خــارج أوبــك، فإن تلك  بمقادير تتجاوز 
ســـوف تــزيــد اإلنـــتـــاج مــثــل »أوبـــــك«، حــتــى ال تــخــســر أســواقــهــا، ما 
ســيــؤدي إلــى انــخــفــاض كبير فــي األســعــار، مــا يقلل مــن إيـــرادات 
مــجــمــوعــة أوبــــك بــشــكــل كــبــيــر. هـــذه الـــتـــطـــورات واملــعــضــالت الــتــي 
تواجهها منظمة أوبك ليست جديدة. ولكن من الواضح أن التناغم 
الذي جرى بني موقفي السعودية وروسيا في مجال كميات النفط 
وأسعاره قد عاد بفوائد واضحة على الطرفني. وفي ضوء بعض 
التطّورات املتوقعة، سيصبح تمّسك البلدين بهذا التعاون ضرورة 

لكليهما أكثر منه خيارًا لتحسني األسعار.
يــزال عام 2023 بعيدًا، وقد تحُدث خالل األشهر  وفي املقابل، ما 
املقبلة، والتي تفصلنا عن ذلــك العام تــطــّوراٌت وأحـــداٌث مثل زيــادة 
ــعـــراق وإيــــــران، ومـــع أن املــفــاوضــات  الــطــاقــة اإلنــتــاجــيــة لــكــل مـــن الـ
املمانعة  إيـــران )والــخــمــســة+1( قــد اصطدمت بحائط  الــنــوويــة بــني 
تــشــارك مباشرة  ال  الــتــي  املتحدة  الــواليــات  الخمس، ومنها  لــلــدول 
وغير  الغامضة  إيــران  عــروض  ما سّميت  وبحائط  التفاوض،  في 
الواضحة لرفع العقوبات االقتصادية عنها، وإذا حصل أي انفراج 
في هذا األمر، فإن قدرة السعودية على فرض إرادتها على »أوبك« 
ستقل، ولن تستطيع انتزاع قراٍر يرضي روسيا. ولهذا من املمكن أن 
تنهار األسعار. ولكن على ما يبدو، فإن الواليات املتحدة وإسرائيل، 
الــدول األوروبية وحتى منظمة الطاقة الذرية، ترى أن موقف  واآلن 
التفاوض. فاألمر والحالة  إيــران ينطوي على تسويف، وقد توقف 
هذه مفتوٌح على كال االحتمالني، وعندما تتنبأ بلومبيرغ وغولدمان 
أن  يستطيع  املحلل  فــإن  مرتفعًا،  2023 سيبقى  عــام  السعر  بــأن 
ــواق املــال  يــقــول إن هــاتــني املــؤســســتــني املــالــيــتــني املــؤثــرتــني فــي أســ
الطاقة   ملعضلة 

ً
أن حال تراهنان على  والسندات واألسهم،  والذهب 

النووية االيرانية ال يظهر في أفقهما، أو على األسوأ إنهما ال يريدان 
لهذا الحل أن ينتهي بهذه الطريقة.

والبديل الواضح، والذي يبدو أنه يكتسب أنصارًا أكثر، هو ضرب 
الواليات  بني  مشترك  عسكري  بجهد  اإليرانية  النووية  املفاعالت 
املتحدة وإسرائيل، وإذا كانت بعض الدول العربية النفطية ترى في 
فإنها سوف  املنطقة،  لحل مشكالتها في   

ً
فعاال  

ً
الحل مدخال هذا 

تبارك ذلك. 
وإذا قّررت فرنسا أن تشارك في هذا الجهد في ضوء أحداث لبنان، 
وسعي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لتحسني فرص حزبه 
املقبلة، فإن أي حــرٍب ستكون طويلة األجــل، وذات  في االنتخابات 
تشويش كبير على تدفق النفط، ما سيرفع أسعاره إلى فوق املائة 

دوالر.
أي  املنطقة ال تحتاج  الرهيب، ألن  السيناريو  هــذا  ولكن في غياب 
حروٍب جديدة تجعل الجيران أعداء لعقود طويلة مقبلة، فإن سعر 
النفط قد ال يرتفع إلى 85 دوالرًا، بل سيبقى في حالة صعود إلى 

فترة قد تمتد شهورا.  
كريستالينا  الــدولــي،  النقد  لصندوق  التنفيذية  املــديــرة  توقعته  ما 
املاضي، بعد  السبت  جورجييفا، في مؤتمر صحافي عقدته يوم 
انتهاء االجتماعات املشتركة ملجموعة البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي في واشنطن، أن املتحور أوميكرون سيفرض على صندوق 
النقد الدولي إعادة النظر في تقديراته للنمو االقتصادي الدولي عام 
2021. وقد توقع الصندوق في شهر أكتوبر/ تشرين األول أن يصل 
العام الحالي إلى حوالي 5.9%، وحوالي  النمو العاملي خالل  معدل 
4.9% للعام املقبل )2022(. وقالت إن هبوطا بسيطا سيحدث هذا 

العام، وال ندري كم سيكون العام املقبل.
الــذي يعاني مــن مــعــّدالت تضخم  أن االقتصاد األميركي  وذكـــرت 
مرتفعة قد ال يحقق املعدالت املتوقعة منه، إذا لم تتحّسن معّدالت 
آثــارًا إيجابية  العمل. وحيث إن لالقتصاد األميركي  إيجاد فرص 

على االقتصاد الدولي، فإن معدل النمو العاملي سوف يهبط.
وقد يكون تضافر أثر كل من أوميكرون واالقتصاد األميركي ليس 
النمو املتوقعة، ولكن هذا سيعني نموًا  كبيرًا على تراجع معدالت 
أقل في الطلب على النفط. ولكن هل سيكون هذا التراجع كافيًا للحد 

من ارتفاع أسعار النفط عام 2023؟ 
سؤال يبقى قيد البحث والتحليل.

أين يتجه سعر النفط؟
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