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اإلغالقات تالحق أسواق القدس
القدس المحتلة ـ محمد محسن

بعد أكثر مــن 40 يومًا مــن اإلقــفــال، عــادت الحياة 
بــطــيــئــة إلــــى أســـــواق الــبــلــدة الــقــديــمــة مـــن الــقــدس 
االحتالل  كانت سلطات  األقــصــى، حيث  واملسجد 
اإلســرائــيــلــيــة قـــد فــرضــت عــــزاًل وحـــصـــارًا عــلــيــهــمــا، مــتــذرعــة 
بمكافحة فيروس كورونا، وما إن حاول املقدسيون والتجار 
قــوات االحتالل إجبارهم  أعــادت  هناك تنفس حريتهم حتى 
ــــواق حــريــتــهــا في  عــلــى إغـــالق مــحــالــهــم. وفــيــمــا تنفست األسـ
ساعات الصباح األولى من يوم األحد املاضي، وحتى ساعات 
ما بعد الظهر، اضطرت بعض األســواق إلــى إغــالق أبوابها، 
املعروف  الدباغة  خاصة في منطقة سويقة علون في ســوق 
االحتالل  شرطة  مــن  عناصر  جالت  حيث  افتيموس،  بسوق 
الــــســــوق، وطــلــبــت مـــن أصـــحـــاب مـــحـــالت الـــســـنـــتـــواري هــنــاك 
أن إجـــراءات مكافحة كورونا  أبــواب محالتهم بداعي  إغــالق 
ــتـــالل مــنــذ أكــثــر مـــن 40 يــومــًا ال  الــتــي طــبــقــتــهــا حــكــومــة االحـ
بــأن تلك  تــزال ســاريــة عليهم. وأفـــاد تجار »العربي الجديد« 
مــحــالت سياحية في   على 

ً
مــمــاثــال إغــالقــًا  فــرضــت  العناصر 

ســـوق السلسلة، كــمــا طلبت مــن أصــحــاب مــحــالت فــي ســوق 

الــعــطــاريــن، خــاصــة مــحــالت بــيــع املـــالبـــس، إغــــالق محالتهم 
وهددتهم بفرض غرامات مالية عليهم بقيمة تتراوح بني 5 
و10 آالف شيكل. وفي لقاء مع أحد أصحاب املحال التجارية 
»العربي  لـ »أبو حسن تيم«، قال  الــواد واملعروف بـ في شــارع 
ــًدا مــن بــني عديد مــن املــحــالت التجارية  الــجــديــد«: »كنت واحـ
فــي املنطقة طــلــب مــن أصــحــابــهــا إغــالقــهــا«، مــؤكــدًا اســتــمــرار 
وعزلها  القديمة  البلدة  إغــالق  جــراء  املحال  معاناة أصحاب 
 لبيع 

ً
عن القدس. أما التاجر أحمد دندبس، والذي يملك محال

أمله بأن تنتهي  العامود فعبر عن  األلبسة على مدخل باب 
موجة إغالق املحال من قبل االحتالل، مؤكدًا أن الحملة التي 
البلدة  تــجــار  ملــســاعــدة  وحــركــات شبابية  نــاشــطــون  أطلقها 
الــقــدس تعد خــطــوة مهمة ومــبــادرة طيبة يأمل  القديمة مــن 
التجار أن تحقق غايتها وهدفها. وكانت ساحة باب العامود، 
قــد ازدحمت  الــقــدس،  القديمة مــن  الرئيس للبلدة  املــدخــل  أي 
بــمــجــمــوعــات مــن املــواطــنــني بينهم فتية وفــتــيــات مــن خــارج 
أكثر من  كــانــوا منعوا على مــدى  الــقــدس  القديمة مــن  البلدة 
أربعني يومًا من تخطي حواجز االحتالل هناك ووصلوا إلى 
الساحة الرئيسية لباب العامود التي يطلقون عليها ساحة 
الــشــهــداء. كــذلــك تدفقت أعـــداد أكــبــر مــن املــواطــنــني مــن أحياء 

القدس املحتلة، ومن مدن وبلدات الداخل الفلسطيني املحتل 
عام 1948 للصالة في املسجد األقصى والتنزه في ساحاته، 
مــصــطــحــبــني مــعــهــم طـــعـــامـــهـــم. وكــــانــــت وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
االجــتــمــاعــي قـــد أطــلــقــت، الــســبــت املـــاضـــي، مـــبـــادرة بــعــنــوان 
»املــقــدســي مــن سكنت الــقــدس فــي قلبه ال مــن سكن الــقــدس«، 
دعت كل عائلة مقدسية وأي شخص يستطيع الوصول إلى 
لـــوازم بيته األســبــوعــيــة أو  القديمة بحصر  الــقــدس والــبــلــدة 
الشهرية من )الخضار، اللحوم، األسماك، السمانة، العطارة، 
املــالبــس، األحــذيــة، وكــل االحــتــيــاجــات( وشــرائــهــا مــن أســواق 
بالعودة  وعائالتهم  التجار  ملساعدة  وذلــك  القديمة،  القدس 

السريعة وتعافي املصالح التجارية سريًعا قدر اإلمكان.
وجـــاء فــي املـــبـــادرة: »تــجــول بــني املــحــالت والــدكــاكــني اشتري 
القدس تفقد حواريها وعــش ليوم  الــذي يلزمك لف بأسواق 
واحد ملرة وحدة شعور املسؤولني اللي الزم يهتموا بالبلد، 
تصرف بأنك راع ومسؤول عن رعيتك، اشتري لك وألوالدك 
وعائلتك«. وفي املقابل، أعلن تجار البلدة القديمة عن عروض 
لتشجيع الفلسطينيني على التسوق من محالتهم التجارية، 
خاصة في ظل األوضــاع االقتصادية الصعبة التي يمر بها 

األهالي منذ أكثر من 40 يومًا.

طرابلس ـ العربي الجديد

اتفق مسؤولو وزارات املالية بحكومة الوفاق الوطني 
البالد،  املــوازيــة شــرق  بها دوليا والحكومة  املعترف 
انعكاس  كــأول  ملــدة شهرين«  مــوحــدة  على »ميزانية 
لتوحد السلطة في البالد، بعد أن نجح ملتقى الحوار 
الجديدة،  التنفيذية  السلطة  انتخاب  فــي  السياسي 
األمـــم املتحدة  بــيــان لبعثة  ــار  املــاضــيــة. وأشـ الجمعة 
البدء  الــوزارتــني على  إلــى اتفاق مسؤولي  إلــى ليبيا 
في »العمل على معالجة األزمة املصرفية«، واعتبرت 
األزمــة  ومعالجة  امليزانية  توحيد  خطوة  أن  البعثة 

املصرفية من شأنها أن توثر »إيجاًبا على االقتصاد 
وخلق زخم نحو توحيد املؤسسات املالية الوطنية«. 
ــبـــالد، عــام  الـ فـــي  االنـــقـــســـام اإلداري  مــنــذ  مــــرة  وألول 
ــاء لــيــبــيــا، مــطــلــع ديــســمــبــر/ كــانــون  ــرقـ ــرر فـ 2014، قــ
مؤلفة  مشتركة  مالية  لجنة  تشكيل  املاضي،  الثاني 
على  تعمل  واقتصاديني،  وقضائيني  سياسيني  مــن 
مــعــالــجــة املــســائــل املــتــعــلــقــة بــاملــالــيــة الــعــامــة، وتــضــم 
ممثلني عــن حكومة الــوفــاق والــحــكــومــة املــوازيــة في 
ــبـــالد، إضـــافـــة ملــســؤولــني مـــن الــبــنــك املــركــزي  شـــرق الـ
الليبي، قبل أن يلتقي وزيرا املالية بحكومتي البالد، 
في 12 يناير/ كانون الثاني املاضي، بمدينة البريقة 

وســط الــبــالد، تمهيدا النــطــالق أعــمــال اللجنة املالية 
املــشــتــركــة الــتــي بــاشــرت أعــمــالــهــا، فــي ذات الــتــاريــخ، 
إعــداد  ومعايير  آلــيــات  ملناقشة  الفيديو،  تقنية  عبر 

امليزانية الوطنية املوحدة. 
من  أول  الــصــادر  بيانها  فــي  األمــمــيــة  البعثة  ولفتت 
أمــس، إلــى أن »االتــفــاق على امليزانية املــوحــدة«، جاء 
بــعــد حــشــدهــا لـــدعـــم هــــذا االتــــجــــاه »مــــن املــؤســســات 
املنبثق  االقتصادي  العامل  والفريق  الدولية  املالية 
من عملية برلني. وعللت البعثة االتفاق على ميزانية 
االتــفــاق على ميزانية سنوية  مــن  بــدال  شهرين فقط 
املشكلة  املوحدة  التنفيذية  للسلطة  املجال  »إتاحة  لــ

ــا التــخــاذ قـــرار بــشــأن املــيــزانــيــة الــكــامــلــة للعام 
ً
حــديــث

2021«.  وعبرت البعثة عن أملها في أن تعمل السلطة 
الجديدة للبالد على »االقتراب أكثر من تحقيق إدارة 
عـــادلـــة ملــــواردهــــا الــنــفــطــيــة ملـــا فــيــه مــصــلــحــة الــشــعــب 

الليبي أجمعه«. 
وتــعــتــبــر أســـتـــاذة الــتــمــويــل واملـــصـــارف بــالــجــامــعــات 
»العربي الجديد«  الليبية، غادة سويب، في حديثها لـ
ــــزز من  ــرار تــجــمــيــد عـــائـــدات تــصــديــر الــنــفــط »عـ ــ أن قـ
العام وخلق نوعا  اإلنفاق  الشفافية في  دالالت على 
املتنافسة واملتصارعة  األطـــراف  قــادة  لــدى  الثقة  مــن 

طيلة السنني املاضية«.

أول خطوة بعد توحيد السلطة في ليبيا: ميزانية موحدة

نمو 
صادرات ألمانيا 

رغم الجائحة
نــــــــمــــــــت الــــــــــــــصــــــــــــــادرات 
فــي ديسمبر/  األملــانــيــة 
إذ  األول،  كــــــــــانــــــــــون 
ساعدت التجارة القوية 
ــع الـــصـــني والــــواليــــات  مـ
املــتــحــدة أكــبــر اقــتــصــاد 
فـــي أوروبــــــا فـــي الــوقــت 
الــــــــــــــــذي يــــــــــواجــــــــــه فــــيــــه 
صــــعــــوبــــات لــلــنــمــو فــي 
ــــود إجـــــــــــــراءات  ــيــ ــ ــل قــ ــ ــ ظـ
الــعــزل الــعــام املــفــروضــة 
لــــلــــحــــد مـــــــن إصــــــابــــــات 
مكتب  وقــال  كوفيد-19. 
االتحادي،  اإلحــصــاءات 
ــادرات  ــ ــــصــ الــ إن  أمــــــــس، 
ــــــــعــــــــدلــــــــة فـــــــــي ضــــــوء 

ُ
امل

الــــــعــــــوامــــــل املــــوســــمــــيــــة 
ــة  ــئـ ــاملـ بـ  0.1 ارتـــــفـــــعـــــت 
عــــلــــى أســــــــــاس شـــهـــري 
ــادة 2.3 بــاملــئــة  ــ بــعــد زيــ
فــــي نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن 
ـــت  ــعــ ــ ــراجـ ــ الــــــثــــــانــــــي. وتـ
بــاملــئــة   0.1 الـــــــــــــواردات 
ــادة 5.4 بــاملــئــة  ــ بــعــد زيــ
ــق.  ــابــ ــســ ــر الــ ــهــ ــشــ ــي الــ ــ فــ
التجاري  الفائض  وزاد 
إلـــى 16.1 مــلــيــار يـــورو. 
لكن في عام 2020 ككل، 
انخفض الفائض للعام 
ــوالـــي.  ــتـ ــــع عـــلـــى الـ ــرابـ ــ الـ
وقـــــال املــكــتــب إنــــه على 
زادت  ــنــــوي،  ســ أســــــاس 
ــادرات إلـــى الصني  الـــصـ
فــــي ديـــســـمـــبـــر/ كـــانـــون 
وإلــى  باملئة   11.6 األول 
الــــواليــــات املــتــحــدة 8.4 

باملئة.

زيادة رسوم تراخيص السيارات في مصر
عدد  ثلثي  بأغلبية  المصري  النواب  مجلس  وافق 
قانون  مشروع  على  نهائية،  بصفة  أمس،  أعضائه، 
قانون  أحكام  بعض  بتعديل  الحكومة  من  مقدم 
والذي   ،1973 لسنة   66 رقم  بالقانون  الصادر  المرور، 
أنواع  كافة  على  جديدة  رسوم  فرض  استهدف 
بقيمة  سنوي  رسم  واستحداث  المركبات،  تراخيص 
تصل إلى 300 جنيه )الدوالر = 15.7 جنيها( مقابل تركيب 
مشروع  تمرير  ويأتي  اإللكتروني«.  المروري  »الملصق 
تأهيل  دون  من  البرلمان،  داخل  الجديد  المرور  قانون 
اإلشارات  منظومة  وتطبيق  للطرق،  التحتية  البنية 
ينُذر  ما  وهو  المحافظات،  جميع  في  اإللكترونية 

بموجة غالء جديدة.

قطر للبترول توّسع حقل الشمال
وقعت قطر للبترول، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال 
مشروعها  من  األولى  للمرحلة  عقدا  العالم،  في 
لتوسعة حقل الشمال بهدف رفع إنتاج البالد من الغاز 
الطبيعي المسال 40% سنويا بحلول 2026. وقالت وود 
الطاقة  سترفع  التي  التوسعة،  إن  لالستشارات  ماكنزي 
اإلنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر إلى 110 ماليين 
طن سنويا من 77 مليون طن سنويا، هي أكبر مشروع 
على  عليه  الموافقة  تتم  منفرد  مسال  طبيعي  غاز 
يغطي  الذي  العقد،  للبترول  قطر  وقعت  اإلطالق. 
والتشييد،  والمشتريات  البر  على  رئيسية  هندسية  أعماال 
لمشروع التوسعة المعروف باسم شرق حقل الشمال، 
أول من أمس، مع مشروع مشترك بين شيودا وتكنيب.

وصول أول قطار للصادرات التركية إلى روسيا
أمس  روسيا،  إلى  تركي  صادرات  قطار  أول  اختتم 
الثالثاء، رحلته بعد وصوله إلى وجهته المستهدفة، 
وانطلق  موسكو.  العاصمة  قرب  كالوغا  منطقة 
يناير/ كانون  أنقرة في 29  التركية  العاصمة  القطار من 
المستهدفة  النقطة  إلى  وصل  حيث  الماضي،  الثاني 
بعد عبوره من عاصمتي أذربيجان وجورجيا. ويحمل 
قطعة  آالف   4 نحو  عربة،   15 من  المكّون   القطار 
»بيكو«.  شركة  ِقبل  من  الُمنتجة  المنزلية  البضائع  من 
مدينة  إلى  التركي  الصادرات  قطار  وصول  ولدى 
حفل  البضائع  ستستلم  التي  الجهة  نظمت  كالوغا، 
موسكو  في  التركي  السفير  بحضور  للقطار  استقبال 

محمد سامسار.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

خالل عام 2021 من املتوقع أن 
تكون أحوال العرب االقتصادية 

واملعيشية صعبة شأن العديد من 
دول العالم، وربما يكون الوضع 

معقدا أكثر بالنسبة للعديد 
من دول املنطقة ألسباب عدة، 

فباإلضافة إلى التأثيرات الخطيرة 
لتفشي وباء كورونا على 

املراكز املالية لهذه الدول، وتراجع 
إيرادات الحكومات، وارتفاع 

عجز املوازنات والبطالة والفقر، 
واستمرار تهاوي أسعار النفط، 

املورد األساسي للعديد من الدول 
العربية وفي مقدمتها الخليج 

والعراق والجزائر وليبيا، وتلويح 
بعض الحكومات بتوقفها عن 

سداد الرواتب، فإن هناك مشكلة 
أهم وأخطر بدأت تلوح في األفق.
املشكلة تكمن في زيادة فاتورة 

استيراد األغذية من قمح وزيوت 
ولحوم وغيرها وتوقعات 

استمرار الزيادة خالل الفترة 
املقبلة، وهو ما قد يلقي بأعباء 
مالية جديدة على املواطن، إما 
في شكل زيادات في أسعار 

الخبز والدقيق والسلع التموينية، 
أو نقص في الدعم املقدم لسلع 

وخدمات أخرى منها الوقود 
واملياه والكهرباء، أو زيادة 

األسعار والرسوم والضرائب 
بشكل عام.

وفق األرقام، فإن واردات العرب 
من األغذية تبلغ نحو 100 مليار 
دوالر سنويا، وبالتالي فإن زيادة 

10% في األسعار تعني حاجة 
الحكومات إلى تدبير تكلفة 

إضافية بقيمة 10 مليارات دوالر. 
وتظهر هذه الكلفة بشكل أكبر 

لدى الدول العربية األكثر استيرادا 
للقمح والزيوت واللحوم وبكميات 

ضخمة مثل مصر والجزائر 
والسعودية واإلمارات والعراق. 
وإذا كانت بعض الدول العربية 

تستورد حاليا 70% من 
احتياجاتها من األغذية، فإن أي 

زيادات في األسعار ستكلف 
موازناتها مليارات الدوالرات، 

وهي تكلفة عالية في هذا التوقيت 
الذي تتراجع فيه إيراداتها من 
النقد األجنبي بسبب جائحة 

كورونا وتأثيراتها على القطاعات 
املدرة للنقد األجنبي مثل 

السياحة وتحويالت املغتربني 
واالستثمارات األجنبية.

األرقام األخيرة الصادرة عن 
منظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة »فاو« تقول إن أسعار 

الغذاء شهدت في يناير ارتفاعًا 
للشهر الرابع، وإن مؤشر رصد 

أسعار السلع الغذائية ارتفع خالل 
نوفمبر إلى أعلى مستوى في 

ست سنوات. كما سجلت أسعار 
القمح خالل يناير ارتفاًعا نسبته 

6.8%، مقابل 5.8% للزيوت 
النباتية.

هذه الزيادات املتوقعة في أسعار 
األغذية، تعيد إلى الواجهة مرة 

أخرى طرح قضية األمن الغذائي 
العربي التي من السهل تحقيقها 

 في ظل توفر املوارد الطبيعية 
من األرض واملياه واملوارد 

البشرية، إضافة إلى سيولة 
ضخمة لدى دول الخليج تتجاوز 

ألفي مليار دوالر، يتبقي فقط 
اإلرادة السياسية.

األمن الغذائي 
العربي الغائب

Wednesday 10 February 2021
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اقتصاد

أبرز الحرف تواجه خطر االنهيار

181
لقطاع  حديث  تقرير  قــّدر 
ــتــوقــعــات  ــات وال ــ ــدراس ــ ال
الحكومي،  االقــتــصــاديــة 
يونيسف  مــع  ــتــعــاون  ــال ب
تصل  أن  ــي،  ــدول ال والبنك 
ــخــســارة الــتــراكــمــيــة في  ال
اإلجمالي  المحلي  الناتج 
ــي  ــى حــوال ــ الــحــقــيــقــي إل
حال  في  دوالر  مليار   181
اليمن  في  الحرب  استمرت 

عامين إضافيين.

تقرير

عاملون في القطاع 
يتشبثون بالمهنة رغم 

العقبات العديدة

االستيراد يغرق األسواق 
ويقلص مبيعات المنتجات 

المحلية

صنعاء ـ محمد راجح

ــرك مــحــمــد ســنــان بلدته  عــنــدمــا تـ
قبل  الحديدة  في محافظة  حيس 
نـــحـــو عــــامــــني ونــــصــــف، فـــــــارًا مــن 
الــحــرب واملــعــارك التي كانت دائـــرة بضراوة 
ظن  اليمن،  مــن  الغربي  الساحل  مناطق  فــي 
حينها أنه قد تمكن من إنقاذ أسرته ومهنته، 
لــيــبــدأ حـــيـــاة جـــديـــدة أفـــضـــل فـــي الــعــاصــمــة 
صنعاء التي نزح إليها كغيره من سكان هذه 
املــنــاطــق ممن تــشــردوا فــي بــقــاع متناثرة لم 

تصل إليها الحرب في اليمن.
ــــان صــغــيــر  ــ ــه فــــي دكـ ــ ــرتـ ــ اســـتـــقـــر ســــنــــان وأسـ
ــمـــال صـــنـــعـــاء اتـــخـــذه  بــمــنــطــقــة الــحــصــبــة شـ
كــمــســكــن ومــقــر لــعــمــلــه فـــي صــنــاعــة الــفــخــار، 
منطقته  فــي  وأتقنها  فيها  بــرع  الــتــي  املهنة 
صناعة  موطن  بكونها  تشتهر  التي  حيس 
الفخار في اليمن، إذ تحمل كثير من األصناف 
الــرئــيــســي حيس،  اســـم موطنها  واملــنــتــجــات 
ــدى مــنــاطــق الــســاحــل الــغــربــي مـــن اليمن  إحــ
متواصلة  وتــوتــرات  اشتباكات  تشهد  الــتــي 

باعتبارها منطقة تماس بني طرفي الحرب.
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه شعر  يــقــول ســنــان لـــ
ــن الـــوهـــلـــة األولــــــى الـــتـــي تــوجــه  بــالــصــدمــة مـ
 معه بعض األوانــي 

ً
بها إلــى األســواق حامال

واالحتياجات املنزلية، لتسويقها إلى مراكز 
ــة عـــامـــلـــة فــــي بـــيـــع األوانــــــي  ــاريـ ــال تـــجـ ــحــ ومــ
فوجئ  إذ  املــنــزلــيــة،  واألدوات  واملــســتــلــزمــات 
بـــتـــصـــريـــف كـــمـــيـــة مـــــحـــــدودة لـــلـــغـــايـــة بــــدأت 
بــعــد، حتى  تــدريــجــي فيما  تــتــنــاقــص بشكل 
عندما قرر بيع منتجاته الفخارية في دكانه 
كــان اإلقــبــال ضعيفا جــدًا كما هــو الــحــال في 

األسواق التجارية.
رغــم ذلــك يصر ســنــان على عــدم تــرك مهنته 

بعثات أجنبية ودراسات قسم اآلثار بجامعة 
صنعاء، إذ عثر على فخار خشن امللمس من 

النوع البسيط جدا في صناعته.
ويــســتــخــدم الــفــخــار املــصــنــوع فـــي أغــــراض 
عملية إلى حد كبير، فهو يشمل أواني ذات 
للطبخ  ــــي  وأوانـ املــيــاه  لحفظ  نــاعــم  ملمس 
وأكــوابــًا تتخذ أحــجــامــا وأشــكــاال متنوعة. 
ــاكـــن الــتــي تــشــتــهــر بصناعة  ومـــن أهـــم األمـ
الــفــخــار فـــي الــيــمــن تــهــامــة كــحــيــس وزبــيــد 
والــــجــــراحــــي وبـــيـــت الـــفـــقـــيـــه، تــلــيــهــا عــتــمــة 
ووصــابــني وريــمــه والحجرية والــعــديــد من 
مناطق صنعاء وحضرموت. وتتكدس في 
أســواق صنعاء القديمة أصنافا عديدة من 
منتجات الفخار املصنعة محليًا، جزء منها 
تنتجه ورش في الصناعات الحرفية تعمل 
في هــذه األســـواق، والتي تنتج كذلك عديد 
األصناف األخــرى من األعمال والصناعات 
اليدوية والحرفية التي تميز هذه األسواق 
العتيقة ليس في صنعاء فقط، بل في كثير 
من املدن واملناطق اليمنية. وتتسبب حالة 
الركود في هذا املجال وغيره من الصناعات 
األخــرى بخسائر فادحة لليمن، إذ تسببت 
الــــحــــرب فــــي انـــكـــمـــاش تـــراكـــمـــي واســــــع فــي 
الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي الــحــقــيــقــي قـــدره 
بني  ما  للفترة   %46.1 بنحو  تقرير رسمي 

2014 و2019.
ويرجع التاجر علي املطري، وهو مالك إحدى 
ــــورش الــعــامــلــة بــالــصــنــاعــات الــحــرفــيــة في  الـ
التاريخية  املهنة  صنعاء، سبب تراجع هذه 
وانــخــفــاض مــبــيــعــاتــهــا إلـــى الـــصـــراع الــدائــر 
ــقــــدرات الــشــرائــيــة  فـــي الـــبـــالد، وانـــخـــفـــاض الــ
لــلــيــمــنــيــني مــــع تــــــردي األوضـــــــــاع املــعــيــشــيــة 
وفـــقـــدان مــصــادر الـــدخـــل، ومـــا رافـــق ذلـــك من 
تغير اهتماماتهم لتلبية ما أمكن من القوت 

»العربي  الضروري اليومي. ويشير املطري لـ
الــجــديــد«، إلــى سبب آخــر فــي اإلضـــرار بهذه 
املنتجات  الــحــرفــيــة، وهــو  والــصــنــاعــة  املهنة 
املـــســـتـــوردة الــتــي يــتــم جــلــبــهــا إلــــى األســــواق 
اليمنية، والتي لم تستطع الحرب إيقافها مع 
وصول هذا اإلغراق إلى الفخار الذي يعد من 

أهم الحرف التي يتميز بها اليمنيون.
ــقــــطــــاع الــــــدراســــــات  ــقــــريــــر حــــديــــث لــ وقــــــــدر تــ
والتوقعات االقتصادية الحكومي بالتعاون 
مـــع الــيــونــيــســف والـــبـــنـــك الــــدولــــي، أن تصل 
الــــخــــســــارة الـــتـــراكـــمـــيـــة فــــي الـــنـــاتـــج املــحــلــي 
مليار   181 حــوالــي  إلــى  الحقيقي  اإلجــمــالــي 
دوالر فــي حـــال اســتــمــرت الــحــرب فــي اليمن 
صناعة  فــي  العامل  يشرح  إضافيني.  عامني 
»العربي  الفخار منصور الوافي في حديثه لـ
الجديد«، أن التراب والرمل أهم مكون للمواد 
ليتحول  بــاملــاء  مزجه  يتم  والـــذي  الفخارية، 
إلــــــى مـــــــادة طـــيـــنـــيـــة بـــعـــد نـــقـــعـــه وتــصــفــيــتــه 
ــره، لــيــصــبــح كــعــجــيــنــة لــيــنــة قــابــلــة  ــويــ ــكــ وتــ
األغـــراض  عــدة تحف مختلفة  إلــى  للتشكيل 

ــام. ويــضــيــف: ثـــم تــجــفــف فـــي ضــوء  ــجــ واألحــ
الشمس قبل وضعها في أفران خاصة توقد 
الــنــار فيها لــفــتــرات مــتــفــاوتــة، بــعــد ذلـــك يتم 
تحديد األدوات ونوعيتها للبدء في صناعة 
شكل  كــل  نوعية  الــفــخــاريــة حسب  املنتجات 

وحجمه والغرض منه. 
هذه  في  العاملني  املهنيني  من  عديد  ويصر 
عنها،  والتخلي  تركها  عــدم  على  الصناعة 
ــذلـــون قــــصــــارى جــهــدهــم  ــبـ مـــؤكـــديـــن أنـــهـــم يـ
لــإبــقــاء عــلــى هـــذه املــهــنــة ومــنــتــجــاتــهــا التي 
يحتاج إليها اليمنيون، إذ ما يــزال بعضهم 
يجدون ضالتهم في منتجات الفخار اليمنية 
املــســتــوردة  املنتجات  على  يفضلونها  الــتــي 
بــاملــيــاه، والــتــي يطلق  مثل األوانـــي الخاصة 
عليها في اليمن »األكواز« واملواقد الفخارية 
وبعض األصناف األخرى املطلوبة كثيرًا في 
املطابخ اليمنية واملطاعم التي تقدم الوجبة 

اليمنية الشهيرة »السلتة«.
ــال والـــصـــنـــاعـــات الــحــرفــيــة  ــمــ وتـــعـــانـــي األعــ
ــن تـــبـــعـــات الـــحـــرب  ــي الـــيـــمـــن مــ واملـــهـــنـــيـــة فــ
والصراع الدائر في البالد مع غياب أبسط 
مــواد اإلنتاج واملــعــدات التي تحتاج إليها، 
 عــــن مـــضـــاعـــفـــات كـــارثـــيـــة لــوضــعــيــة 

ً
فـــضـــال

األسواق املحلية التي تغرق بالسلع واملواد 
املقلدة واملستوردة من الخارج، والتي أثرت 
على بعض األعــمــال واملــهــن والــحــرف التي 
ا كــبــيــرا مــن املــجــتــمــع اليمني،  طــبــعــت جــــزء
والـــــــــذي يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى مـــثـــل هــــــذه الـــحـــرف 

كمصدر دخل وحيد.
ويــفــتــقــد مــجــتــمــع الــحــرفــيــني واملــهــنــيــني في 
الــيــمــن لــالهــتــمــام بــمــنــتــجــاتــهــم وافــتــقــارهــم 
أعمالهم،  عليها  تستند  التي  الــخــام  للمواد 
ــر الــــذي تــســبــب فـــي تــوقــف نــســبــة كبيرة  األمــ
مــنــهــا بــشــكــل تـــدريـــجـــي مــنــذ بـــدايـــة الــحــرب 
قــــبــــل نــــحــــو ســــتــــة أعـــــــــــوام. ويـــــوضـــــح عــضــو 
عــادل  الحرفية  للصناعات  اليمني  االتــحــاد 
الحرف  أن هذه  الجديد«،  »العربي  لـ طامش، 
الصناعية تعرضت لإهمال وعدم االهتمام 
البطالة  مكافحة  فــي  أهميتها  وإدراك  بــهــا، 
والفقر، مشيرًا إلى تركز نشاط محدود على 
مثل  البناء  مــواد  وبيع  ومعالجة  استخراج 
يتم استغالله تجاريًا  الــذي  الجيري  الحجر 
لــصــنــاعــة اإلســمــنــت وبــعــض االســتــخــدامــات 
الصناعية األخرى املتنوعة، بينما فقط امللح 
الصخري هو الذي يتم استغالله تجاريًا في 

السوق املحلية وللتصدير.

نزوح فخار اليمن

المصنعة محليًا، وسط حالة  الفخار  اليمن أصناف عديدة من منتجات  تتكدس في أسواق 
ركود واسعة لعدة أسباب أبرزها إغراق األسواق بمنتجات مستوردة، وتداعيات الحرب التي 
دفعت الكثير من العاملين في هذه الصناعة إلى النزوح من مناطقهم الشهيرة بورش الفخار

عدنان عبد الرزاق

ــن الــعــاصــمــة  ــادر مــ كــشــفــت مــــصــ
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــــق لــ ــــشـ ــوريـــــة دمـ ــســـ الـــ
الــجــديــد« أن »نــظــام بــشــار األســد 
أوكــل استيراد النفط من روسيا إلى رجال 
أعمال سوريني، على أن يتم تسديد السعر 
العام  الــديــن  صــنــدوق  بضمانة  البيع  بعد 
أو بــالــلــيــرة وفـــق ســعــر الـــســـوق الـــســـوداء«، 
ــلـــى لـــوبـــيـــات  ــرة عـ ــيـ ــبـ ــعــــود بـــــأربـــــاح كـ مــــا يــ
ــن يــــرفــــعــــون هـــامـــش  ــ ــذيـ ــ رجـــــــال األعـــــمـــــال الـ
الــدوالر  فــارق سعر  الربح ويستفيدون من 

بسورية. 
أثــريــاء الحرب  وحسب مراقبني، فــإن دائـــرة 
تزداد اتساعا حول النظام في وقت تتصاعد 
فــيــه أزمــــــات الـــســـوريـــني املــعــيــشــيــة. وحـــول 
استيراد  إليها  الــتــي سيوكل  األســمــاء  أهــم 
ــادر أن ســـامـــر الـــفـــوز  ــ ــــصـ الـــنـــفـــط، تـــؤكـــد املـ
واألخــويــن قاطرجي )حــســام ومحمد بــراء( 
هــم بــالــواجــهــة ويــوجــد غــيــرهــم، فــهــؤالء من 
يسد عجز القمح والنفط بالسوق. والسبب 
بــــرأي املـــصـــادر، الــتــي رفــضــت ذكـــر اســمــهــا، 
إفالس نظام األسد، وإلغاء شركات روسية 

عقود توريد قمح موقعة مع الحكومة، في 
ديــســمــبــر/كــانــون األول املــاضــي. ويــذكــر أن 
فارق سعر صرف الدوالر في سورية ضخم، 
إذ يــحــدد املـــصـــرف املـــركـــزي ســعــر الــــدوالر 
لــيــرة، فــي حــني يصل  الرسمي بنحو 1256 
إلى  الــســوداء حاليا  الـــدوالر بالسوق  سعر 
3270 ليرة بالعاصمة دمشق، مرتفعًا أكثر 

من مائة ليرة عن سعر أمس األحد. 
فـــي املـــقـــابـــل، كــشــف وزيـــــر الــنــفــط والـــثـــروة 
املــعــدنــيــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام الـــســـوري، بسام 
طــعــمــة، أنــــه تـــم تــوقــيــع عـــقـــود مـــع روســيــا 
لـــتـــوريـــد الــبــنــزيــن واملــــــــازوت »لــتــغــطــي من 
يونيو/  نهاية  إلى  الحالي  فبراير/ شباط 
حزيران القادم«. ويأتي توقيع هذه العقود 

بالتزامن مع توقيع عقود لتوريد القمح. 
ــح وزيــــــــر الـــنـــفـــط الـــجـــهـــة الـــتـــي  ولــــــم يــــوضــ
ــن روســـيـــا،  ــمـــح مــ ــقـ ســـتـــســـتـــورد الـــنـــفـــط والـ
عليها هي  املتعاقد  الكميات  أن  أكــد  ولكنه 
180 ألف طن مازوت ومثلها بنزين، أي أنه 
من املفترض أن يصل شهريًا نحو 30 ألف 
الصحافية،  تصريحاته  خــالل  كاشفًا  طــن، 
مــؤخــرًا، أنــه يوجد عجز فــي تأمني املــازوت 
بأكثر من 429 ألف طن لم تصل إلى سورية 
ــة، أن  ــمـ ــعـ ــكـــشـــف طـ ــقــــوبــــات. ويـ ــعــ بـــســـبـــب الــ
خسائر قطاع النفط بلغت 91.5 مليار دوالر 
مــنــهــا 19.3 مــلــيــار دوالر خــســائــر مــبــاشــرة 

باملعدات بسبب قصف طيران التحالف.
ــال أعـــمـــال جــدد  ــ ويــلــتــف حــــول الـــنـــظـــام، رجـ
الــعــقــوبــات  لــم تفككهم  إذ  الــحــرب  ــاء  ــريـ وأثـ
األوروبــــــــيــــــــة واألمـــــيـــــركـــــيـــــة، ولـــــــم تــفــتــتــهــم 
اإلجــــــــراءات الــتــي طـــاولـــت ابــــن خــــال بــشــار، 
رامــــي مــخــلــوف. وفـــي مــقــدمــة أبـــاطـــرة املـــال 
وشــركــاء األســـد، بحسب املــصــادر، األخــوان 
ــلـــذان  قـــاطـــرجـــي )مـــحـــمـــد بــــــراء وحــــســــام( الـ
يــعــمــالن فــي تــجــارة الــنــفــط وكــانــا وسيطي 
األســد مع تنظيم داعــش و»اإلدارة الذاتية« 

التي تسيطر على آبار النفط، شمال شرقي 
ســـوريـــة حــالــيــا، ويــنــســب إلــيــهــمــا اســتــيــراد 

النفط والقمح لصالح األسد من الخارج. 
لكن سامر الفوز بــرأي املصادر، هو »رامي 
إال  يبرز اسمه  لم  والــذي  املرحلة«  مخلوف 
بعد الثورة السورية، ليكبر بعد عام 2011 
نفوذه عبر االستفادة من انتهاكات الحرب، 
ألنــــه »مـــدعـــوم مـــن قــبــل الــنــظــام الـــســـوري«. 
وحقق الــفــوز ثــروة هائلة مــن خــالل تمرير 
صــفــقــات الــقــمــح بـــني الــنــظــام واألكــــــــراد، بل 
واتهم أيضا بشراء القمح من املناطق التي 
وتقول  داعـــش.  تنظيم  عيلها  يسيطر  كــان 
الحكومة األميركية إن عائلة الفوز تستفيد 
من نقل وبيع النفط اإليراني إلى سورية عن 
للعقوبات  باملخالفة  لبنانية،  طريق شركة 

املفروضة من قبل واشنطن على طهران.
النفطية  أزمــة عــدم توفر املشتقات  وعـــادت 
ــع أســـعـــار  ــ ــم رفـ ــ ــى الــــســــوق الــــســــوريــــة، رغـ ــ إلـ
ليرة   25 املــاضــي بمعدل  األســبــوع  البنزين 
لــلــيــتــر املـــدعـــوم، لــيــصــبــح ســعــره 475 لــيــرة 
واملمتاز 675 ليرة، كما رفعت حكومة األسد 
نهاية العام املاضي سعر املازوت الصناعي 

من 296 إلى 650 ليرة سورية. 
االقــتــصــادي، حسني جميل،  الخبير  ويـــرى 
أن تعدد أسعار الدوالر )الحوالة الخارجية 
املستوردات  ودعــم  اإللزامية  الخدمة  وبــدل 
والرسمي والسوق السوداء( وتعدد أسعار 
ــلــــت ســعــر  املـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة الـــتـــي أوصــ
املازوت بالسوق السوداء إلى أكثر من 1000 
ليرة، هي أهم أسباب فشل الدولة والفساد 
وثــــــراء تـــجـــار الـــحـــرب وحــــرمــــان املــواطــنــني 
السوريني أصحاب الدخول املحدودة، حتى 

من التدفئة. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ويــضــيــف حــســني لــــ
الكردية  الــذاتــيــة  اإلدارة  يسمى  مــا  سيطرة 
بــرعــايــة أمــيــركــيــة عــلــى آبــــار الــنــفــط شــمــال 

تونس ـ إيمان الحامدي

ــة  يــهــتــم الــقــطــاع الــخــاص ومــصــنــعــو األدويــ
في تونس بسوق لقاحات كورونا الواعدة، 
بعد وعــود من مخابر عاملية بالتعاون مع 
األمصال  أجــل تصنيع  مــن  مصانع محلية 
في البالد وتصديرها إلى السوق األفريقية. 
ــذه الـــخـــطـــوة فــــي إطــــــار مــســاعــي  ــ ــأتــــي هـ وتــ
الحكومة لتلبية احتياجات السوق املحلية 
مـــن الـــلـــقـــاحـــات وتـــطـــويـــر صــنــاعــة األدويـــــة 
وتشجيع ضخ مزيد من االستثمارات فيها.
اإلجــــراءات  املحلية  األدويــــة  وبـــدأت مصانع 
اإلداريــة والقانونية من أجل الحصول على 
التراخيص الالزمة لتصنيع لقاحات كورونا 
في إطار عقود »مناولة« مع املخابر العاملية 

الكبرى، حسب مصادر في قطاع األدوية.

فرصة للمصنعين
ــقـــاحـــات فـــرصـــة جـــديـــدة  ــلـ وتـــمـــثـــل ســـــوق الـ
ملصنعي األدوية في تونس من أجل توسيع 
نشاطاتهم، عن طريق شراكات مع املخابر 
الــعــاملــيــة الــتــي تــنــوي نــقــل جـــزء مــن مــراحــل 
إلـــى دول أخــرى  لــقــاحــات كـــورونـــا  تصنيع 

ومنها تونس.
ملصنعي  التونسية  الغرفة  رئيسة  وتعتبر 
األدوية، سارة املصمودي، أن خوض مصانع 
مــحــلــيــة تــجــربــة تــصــنــيــع وتــعــبــئــة لــقــاحــات 
كورونا أمر مهم جدا لتطوير صناعة الدواء 

في البالد وزيادة االستثمارات في القطاع.
إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ املصمودي  وقــالــت 
لدى ما ال يقل عن 3 مصانع دواء تونسية، 
مــن بــني 32 مــصــنــعــا، الـــقـــدرة عــلــى تصنيع 
والــحــصــول على صفقات مهمة  الــلــقــاحــات 

عبر الشراكات مع املخابر الرئيسية.
وأكـــدت رئيسة غــرفــة مصنعي األدويــــة، أن 
ســــوق الــلــقــاحــات ســتــمــنــح صــنــاعــة الــــدواء 
التونسية فرصا مهمة لنقل التكنولوجيات 
فــــي صـــنـــاعـــة األمـــــصـــــال، مـــوضـــحـــة أهــمــيــة 
الحصول على عقود لتعبئة األمصال، فيما 
ال تـــزال تــونــس بــعــيــدة عــن مــرحــلــة تصنيع 

املواد الخام لألدوية.
أن  في سياق متصل،  املصمودي  وأضافت 
لقاحات كورونا تفسح املجال أمام مصنعي 
األدويـــــــة مـــن أجــــل تــطــويــر فـــرعـــني مــهــمــني؛ 
الـــبـــيـــولـــوجـــي  بـــالـــتـــصـــنـــيـــع  األول  ـــق 

ّ
يـــتـــعـــل

لألمصال والثاني بالتجارب السريرية.
وأفــــادت رئيسة الــغــرفــة بــأن قــطــاع صناعة 
االقتصادية  القطاعات  مــن  كغيره  األدويـــة 
ــة فــي  ــائــ ــي املــ ســـّجـــل تـــراجـــعـــا بــنــحــو 10 فــ

مجموع الصادرات عام 2020 بسبب الغلق 
الــشــامــل والــجــائــحــة الــصــحــيــة حــيــث بلغت 
قيمة تــصــديــر األدويــــة 200 مــلــيــون ديــنــار، 
فيما يرتفع مجموع االستثمارات املتراكمة 
فــي صناعة األدويـــة 1.5 مليار ديــنــار وفق 

بيانات رسمية للغرفة.
ويــعــمــل فـــي قــطــاع الـــــدواء فـــي تــونــس وفــق 
إلـــى  نـــشـــطـــا،  مــصــنــعــا   32 ــات  ــانـ ــيـ ــبـ الـ ذات 
جانب 5 مصانع جديدة تنتظر التراخيص 
الــرســمــيــة لــلــعــمــل، فـــي املـــقـــابـــل ال يــتــجــاوز 
عدد املصانع القادرة على صناعة وتعبئة 
لقاحات كورونا ثالثة مصانع، فيما يعتبر 
خبراء البنك الدولي أن هذه الصناعة قادرة 
عــلــى مضاعفة فـــرص الــعــمــل الــجــديــدة، في 
حــال إجـــراء اإلصــالحــات وتيسير إجـــراءات 
الحصول على تراخيص األدوية والتصدير.

تشريعات صارمة
الـــدواء  لصناعة  التونسية  الــقــوانــني  وتــعــد 
وتــوريــده مــن أكــثــر التشريعات صــرامــة، إذ 
العليا في منح  اليد  لــوزارة الصحة  تجعل 
واملراقبة،  والتسويق  االستغالل  تراخيص 
 عن احتكار تصدير األدوية الذي يتم 

ً
فضال

حصريًا عن طريق الصيدلية املركزية.
وقــالــت املـــديـــرة الــعــامــة لــوحــدة االســتــثــمــار 
وتصدير الخدمات الصحية بوزارة الصحة 
»العربي الجديد«  التونسية، نادية فنينة، لـ
طــلــبــات  ــة  ــ دراســ بـــصـــدد  الــصــحــة  وزارة  إن 
ومخابر  محليني  مصنعني  بــني  لــشــراكــات 
كورونا،  لقاحات  أجــل تصنيع  من  أجنبية 
الصنف  ــذا  هـ صــنــاعــة  مستقبل  أن  مــؤكــدة 
من األمــصــال يحتاج إلــى بعض الوقت من 
الجدوى والحاجة  إثبات  أجل تقييمه بعد 

املستمرة للسوق العاملية للقاحات.
األدويـــة  مصانع  أن  اعتبرت  فنينة  أن  غير 

ــادرة عــلــى تحقيق االســتــفــادة  الــتــونــســيــة قــ
مــن هــذه الــســوق بالدخول فــي شــراكــات مع 
كــبــرى ونــقــل تكنولوجيات  عــاملــيــة  مــخــابــر 
صناعة وتطوير اللقاحات في تونس وفتح 
آفاق جديدة لتصدير األمصال إلى السوق 

األفريقية أو دول أخرى وفق تأكيدها.
كبيرا من  ا  إن تونس تستورد جــزء وقالت 
املحلية،  الــســوق  تحتاجها  الــتــي  التالقيح 
مــعــتــبــرة أن تــصــنــيــع لـــقـــاح كــــورونــــا تحت 
ــابـــر الـــدولـــيـــة ســيــســاهــم فــي  عــــالمــــات املـــخـ

تخفيف الضغوط على صادرات الدواء.
وأفــــادت املــديــرة الــعــامــة لــوحــدة االستثمار 
وتصدير الخدمات الصحية بوزارة الصحة 
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، بـــــأن مــعــهــد بــاســتــور 
الــحــكــومــي هـــو املــخــبــر الــتــونــســي الــوحــيــد 
الذي يصنع األمصال حاليا في البالد وهي 
أمصال »البي سي جي« التي توجه أساسا 

للسوق التونسية.

زيادة االستثمارات
تتجه الــجــهــود الــتــونــســيــة نــحــو رفـــع قيمة 
الصناعة  لقطاع  املخصصة  االســتــثــمــارات 
ــدات  ــ ــر تــشــجــيــع إنــــشــــاء وحــ ــبـ الــــدوائــــيــــة عـ
صناعية جديدة متطورة، بما يسمح برفع 
املقبلة عشر  الــســنــوات  فــي  التصدير  حجم 
مـــــرات عـــن األرقـــــــام املــحــقــقــة حـــالـــيـــًا. ووفـــق 
بيانات وزارة الصحة، نمت صناعة األدوية 
فــي تــونــس بــمــتــوســط ســنــوي قـــدره 15 في 
املــائــة خــالل الــســنــوات األخــيــرة، وهــو أعلى 
وتعّد صناعة  العاملي.  املتوسط  من  بكثير 
األدويـــــــــة فــــي تــــونــــس مــــن أهـــــم الـــقـــطـــاعـــات 
وتمكنت  الــواعــدة،  والصحية  االقــتــصــاديــة 
مــــن تــحــقــيــق تـــطـــور كــبــيــر بـــالـــرغـــم مــــن كــل 
الــبــالد. وتشير  الــتــي شهدتها  الــصــعــوبــات 
اإلجمالية  القيمة  أن  إلــى  الرسمية  األرقـــام 
للعائدات املالية لتصدير األدوية التونسية 

تبلغ حوالي 150 مليون دينار سنويا.
عن  الــصــادرة  الرسمية  املعطيات  تشير  كما   
االكتفاء  تونس حققت  أن  إلــى  الصحة  وزارة 
الذاتي في تصنيع الدواء املحلي بنسبة 55 في 
املائة، وسط توقعات بأن ترتفع هذه النسبة 
إلــى حــوالــي 70 فــي املــائــة على املـــدى القريب. 
وتصّدر تونس حاليا ما بني 11 إلى 12 في 
الــدواء  إنتاجها املحلي في قطاع  املائة من 
خــاصــة إلـــى الــســوق األفــريــقــيــة، كــمــا باعت 
مصانع الدواء عام 2019 في السوق املحلية 
الــخــاص  لــلــقــطــاع  ــدة دواء  213 مــلــيــون وحــ
لــلــمــســتــشــفــيــات  دواء  وحــــــدة  مـــلـــيـــون  و45 

الحكومية، حسب بيانات رسمية.

إثراء تّجار الحرب 
في سورية

تونس: مصانع الدواء تستثمر 
في لقاحات كورونا

النظام السوري يستورد النفط 
من روسيا عبر رجال أعمال

تزداد دائرة أثرياء 
الحرب اتساعًا حول 

نظام بشار األسد في 
وقت تتصاعد فيه أزمات 

السوريين المعيشية 
وال سيما المتعلقة 
بالوقود والكهرباء

تقرير مال وسياسة

عادت أزمة عدم توفر 
المشتقات النفطية إلى 

رفع االستثمارات عبر السوق السورية
تشجيع إنشاء وحدات 

جديدة متطورة

بدء اإلجراءات 
اإلدارية والقانونية 

للحصول على التراخيص

شــرقــي ســوريــة، وبــيــع اإلنــتــاج للعراق بعد 
الخالفات مع نظام األسد، هو أهم العوامل 
التي كشفت عجز النظام، مشيرًا إلى ارتفاع 
أسعار الوقود خاصة بعد فشل القاطرجي 
الكردية، كما  النفط من املناطق  باستجرار 
كان خالل السنوات السابقة، ما دفع النظام 

إلى التوجه لروسيا.
باملشتقات  كبير  من عجز  وتعاني سورية 
النفطية، بعد تراجع إنتاجها من نحو 380 
ألــف برميل نفط يوميًا عــام 2011، إلــى أقل 

من 30 ألف برميل. وكشف حسني عرنوس، 
أن  الـــوزراء بحكومة األســـد،  رئيس مجلس 
إجمالي قيمة مستوردات سورية من النفط 
الخام واملشتقات النفطية والغاز والبنزين 
باإلضافة إلى املــازوت خالل األشهر الستة 
ــيــــرة مـــن عــــام 2020 تــــجــــاوزت مــلــيــارا  األخــ
املشتقات  نقص  ويــؤثــر  دوالر.  مليون  و66 
إذ  الــكــهــربــاء،  قــطــاع  على  بسورية  النفطية 
تصل ساعات قطع الكهرباء عن املنازل في 

بعض األحيان، إلى 20 ساعة يوميًا.

أزمة وقود خانقة 
ترهق السوريين )لؤي 
بشارة/فرانس برس(

فــي عائلته  الــتــي ال يتقن غيرها واملــتــوارثــة 
وكــثــيــر مــن الــعــوائــل فــي منطقته، مــؤكــدًا أن 
أفقدته حياته ومنطقته وورشته  الحرب قد 
الــفــخــار، لكن  فــي صناعة  الــتــي يعمل عليها 
ال يـــزال يــقــاوم فــقــدان مهنته. وتــوثــق مــراكــز 
أبـــحـــاث يــمــنــيــة صــنــاعــة الــفــخــار بــأنــهــا أقـــدم 
األعـــمـــال الــحــرفــيــة فـــي الــيــمــن والـــتـــي تــرجــع 
إلى القرن السادس عشر، بحسب اكتشافات 

Wednesday 10 February 2021 Wednesday 10 February 2021
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قـــفـــزت عــمــلــة »بـــتـــكـــويـــن« الــرقــمــيــة 
إلـــى مــســتــوى قــيــاســي جــديــد، بعد 
أن كسرت ألول مرة حاجز 48 ألف 
دوالر في معامالت أمس الثالثاء، عقب ساعات 
مـــن إعــــالن شــركــة تــســال األمــيــركــيــة لصناعة 
اســتــثــمــار 1.5 مليار  الــكــهــربــائــيــة  الـــســـيـــارات 
دوالر في بتكوين، في أحــدث دخــول ألباطرة 
املـــال فــي العالم إلــى »مــغــارة املــضــاربــات« في 
العملة التي صعدت بأكثر من 66% في أقل من 
شهر ونصف، بينما تقف البنوك املركزية في 
العالم عاجزة عن إزاحة حراس املال الجدد عن 
املاضي،  واإلثــنــني  للثروات.  املشفرة  الخزائن 
كشفت شركة تسال عن اعتماد بتكوين ضمن 
ــام من  ــ ــــك بــعــد أيـ ــا االســتــثــمــاريــة، وذلـ ــهــ أدواتــ
إيلون  للشركة  التنفيذي  الرئيس  تصريحات 
»أعتقد   :

ً
قــائــال الرقمية،  العملة  بشأن  مــاســك، 

في هذه املرحلة أن بتكوين شيء جيد، وهي 
على وشك الحصول على قبول واسع من قبل 
رجال التمويل التقليديني«. وبلغ سعر وحدة 
املــبــكــرة أمـــس 48.03  الــتــعــامــالت  بتكوين فــي 
ألف دوالر، مقابل نحو 45 ألف دوالر، االثنني 
ألــف  املــاضــي، بينما تتجه صـــوب حــاجــز 50 
دوالر، الذي سبق أن توقع محللون الوصول 
إليه في األجل القصير. ووجد مستثمرون في 
العمالت االفتراضية أداة استثمارات مجدية، 
بــعــد تـــراجـــع أســـعـــار الـــذهـــب والــــــــدوالر الــتــي 
شــكــلــت عــلــى مـــدى الــشــهــور الــتــســعــة املــاضــيــة 
مالذًا آمنًا للمتعاملني بفعل فيروس كورونا 
»الــعــربــي الــجــديــد« قفز  الــجــديــد. وفــي رصــد لـــ
ســعــر بتكوين مــنــذ األول مــن يــنــايــر/ كــانــون 
أنــهــت  حــيــث   ،%66.7 بــنــســبــة   2021 الـــثـــانـــي 
الــعــام املــاضــي عند نحو 28.8 ألف  تــعــامــالت 
دوالر للوحدة، بينما يظهر الرصد أن العملة 
املــشــفــرة قــفــزت فــي نحو سبع ســنــوات بأكثر 
 744 يــتــجــاوز  يكن سعرها  لــم  6351%، حيث 
دوالرًا في نهاية ديسمبر/ كانون األول 2013.

ورغم التذبذب الحاد في سعر العملة الرقمية 
الـــعـــالـــم، إال أن قــفــزاتــهــا  ــر رواجـــــــًا فــــي  ــثــ األكــ
صعودًا كانت األكثر لفتًا لالنتباه من موجات 
االنحدار السريعة التي تتعرض لها بني يوم 
ولــيــلــة، مــا يــجــعــل االســتــثــمــار فــيــهــا محفوفًا 
أكثر  الــجــدد  املستثمرين  ويــجــعــل  بــاملــخــاطــر 
عرضة لتبخر ثرواتهم في ساعات معدودة. 
فقد سجلت بتكوين بنهاية 2014 نحو 309 
دوالرات، بتراجع بلغت نسبته 58.4%، لكنها 
حينما   2015 بــنــهــايــة   %37.2 بــنــســبــة  زادت 
إلــى  تــقــفــز  أن  قــبــل  دوالرًا،   424 إلــــى  وصـــلـــت 
حوالي 952 دوالرًا في نهاية 2016، لتواصل 
الــكــبــيــر مــســجــلــة نــحــو 13062 في  الــصــعــود 
 ،%1272 نسبتها  بلغت  بزيادة   ،2017 نهاية 
لكنها انحدرت إلى هبوط حاد في عام 2018 
العام  األول من ذلك  لتنهي ديمسبر/ كانون 

عند 3689 دوالرًا، بتراجع نسبته %71.
عافيتها  العملة  استعادت   2019 نهاية  وفــي 
يتضاعف  أن  قــبــل  دوالرًا،   7251 إلـــى  لــتــزيــد 
سعرها نحو 4 مرات خالل العام املاضي 2020 
وتغلق عند 28.8 ألف دوالر، لتواصل رحلتها 
من  الثامن  فــي  سجلتها  تاريخية  قفزة  نحو 
ألف   42 2021 مسجلة  الثاني  كــانــون  يناير/ 
لتصل  كبيرة  بنسب  بعدها  تــراجــعــت  دوالر 
ــبـــاط الـــجـــاري  ــر/ شـ ــرايـ ــبـ فــــي الـــخـــامـــس مــــن فـ
إلــى  ألـــف دوالر قــبــل أن تقفز  إلـــى حــوالــي 37 
حاجز  بكسر  أمــس  مسبوقة  غير  مستويات 
48 ألف دوالر. ورغم التحذيرات التي يطلقها 
مــحــلــلــون مــالــيــون مــن انــهــيــار االســتــثــمــار في 
بتكوين وأخواتها، إال أن دخــول أباطرة املال 
مــن املــلــيــارديــرات وصــنــاديــق االســتــثــمــار في 
وول ستريت واملؤسسات املختلفة إلى »عالم 
الــواليــات املتحدة،  املــال املشفر«، ال سيما في 
ويعيد  العمالت  هــذه  على  املضاربات  يشعل 

رسم خرائط النقد.
 وال 

ً
وال تملك العمالت الرقمية رقمًا متسلسال

تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك املركزية 
كالعمالت التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط 
عبر شبكة اإلنترنت، دون وجود فيزيائي لها. 
للوحدات  السوقية  القيمة  المــســت  ذلــك  ومــع 
دوالر،  التريليون  نحو  بتكوين  من  املتداولة 
أمــــس، بــحــســب شــاشــة عـــرض تــــداول الــوحــدة 
على منصات البيع الرقمية. وبعد إعالن شركة 

ــات الــنــفــط  ــركــ ذكـــــر تـــقـــريـــر مــتــخــصــص أن شــ
الــحــكــومــيــة فــي الــعــالــم مــهــددة بــخــســارة 400 
مليار دوالر خالل السنوات العشر املقبلة مع 
أسعار  وتراجع  البديلة  الطاقة  نحو  التحول 
النفط عامليًا. وقال التقرير الصادر عن معهد 
املـــوارد الطبيعية، وفــق وكــالــة رويــتــرز،  إدارة 
أمس الثالثاء، إن الخسائر املتوقعة للشركات 
تــأتــي بــســبــب االســتــثــمــار بــاهــظ الــتــكــلــفــة في 
املشروعات، والتي يتوقع أن تحقق تعاداًل بني 
ــرادات واملــصــروفــات فــقــط. ووفـــق التقرير  ــ اإليـ
الــذي جــاء بعنوان )رهـــان خــطــر(، قــدر املعهد 

تسال عن استثماراتها في بتكوين، قال مايكل 
نوفوغراتز، مؤسس شركة االستثمار الرقمية 
غــاالكــســي ديـــجـــتـــال، وفــــق وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ 
األميركية، أمس، إن سعر العملة قد يصل إلى 
وسبق  الــعــام.  نهاية  بحلول  دوالر  ألــف   100
ــال بــنــك االســتــثــمــار »جــيــه بــي مــورغــان«  أن قـ
إن عــمــلــة بــتــكــويــن بـــــرزت كــمــنــافــس لــلــذهــب، 
مرتفعة  مستويات  عند  تداولها  يجرى  وقــد 
تصل إلى 146 ألف دوالر، إذا رسخت وضعها 
كأصل استثماري آمن. وسبق استثمار تسال 
دخـــول صــنــاديــق عــاملــيــة وجــامــعــات أميركية 
شهيرة وشــركــات أخــرى عالم املضاربات في 
بــتــكــويــن والــعــمــالت الــرقــمــيــة األخـــــرى. ووفــق 
مــوقــع »كــويــن دســــك« املــتــخــصــص فــي أخــبــار 
العمالت املشفرة في تقرير له منتصف يناير/ 

كــانــون الــثــانــي املــاضــي، فـــإن بــنــك االستثمار 
األميركي غولدمان ساكس يدرس االستثمار 
فـــي الــعــمــالت الــرقــمــيــة، مــشــيــرًا إلـــى أن البنك 
أصدر طلبًا للحصول على معلومات من العب 
حفظ تشفير واحد على األقل في نهاية 2020. 
ببتكوين  تتعامل  الــتــي  الصناديق  بــني  ومــن 
في بورصة  املسجل  إسكيل«  »غــرى  صندوق 
نـــيـــويـــورك مــنــذ الـــعـــام املـــاضـــي واملــتــخــصــص 
بالعملة  الخاصة  املــؤشــرات  فــي  املتاجرة  فــي 
املـــشـــفـــرة، والـــــذي قــفــز حــجــم مـــوجـــوداتـــه إلــى 
دوالر  ملياري  مقابل  دوالر  مليار   25 حوالي 
لدى تسجيله، بحسب بيانات أوردتها أخيرًا 

بلومبيرغ.
وعلى الرغم من أن استثمار تسال البالغ 1.5 
مــلــيــار دوالر يــشــكــل حـــوالـــي 8% مـــن أحـــدث 

استثمار شركات النفط الوطنية 1.9 تريليون 
دوالر على مدى السنوات العشر املقبلة، فيما 
االستثمارات فقط  مس هذه 

ُ
سيحقق نحو خ

تعاداًل بني اإليرادات واملصروفات إذا ظل سعر 
الــنــفــط مــنــخــفــضــًا. وخــفــضــت شـــركـــات الــنــفــط 
الــكــبــرى، مــثــل »بـــي.بـــي« و»تـــوتـــال« و»رويــــال 
داتـــش شـــل«، تــقــديــراتــهــا ألســعــار الــنــفــط على 
املدى الطويل بشكل تدريجي، وهي حاليا في 
للبرميل.  دوالرا   60 إلــى  دوالرًا   50 مــن  نطاق 
أقل  املحللني يتوقعون مستويات  لكن بعض 
مــن ذلـــك اعــتــمــادا عــلــى وتــيــرة تــحــول الــطــاقــة. 

الـــذي يتخذ مــن نــيــويــورك مقرا  وذكـــر املعهد 
الــتــي تستثمر فـــي املـــزيـــد من  لـــه، أن األمـــــوال 
املشروعات النفطية الزاخرة بالتحديات ربما 
مــن األفــضــل إنــفــاقــهــا عــلــى الــرعــايــة الصحية 
عدم  لتقليص  االقتصاد  تنويع  أو  والتعليم 
ــقـــع الــكــثــيــر مــــن تـــلـــك الـــشـــركـــات  املـــــســـــاواة. وتـ
مليون   280 فيها  يعيش  بــلــدان  فــي  الوطنية 
شخص تحت خط الفقر. ولفت التقرير إلى أن 
املنتجني في الشرق األوسط، مثل السعودية، 
التعادل  مستويات  ألن  تــأثــرًا  أقــل  سيكونون 
لــديــهــا أقــــل بــكــثــيــر، فـــي حـــني ســـتـــواجـــه دول 
فيها  ترتفع  التي  الالتينية  وأميركا  أفريقيا 
تكلفة إنتاج النفط مخاطر أكبر فيما تتعرض 
األنــغــولــيــة  وســونــاجــول  املكسيكية  بيمكس 

بالفعل لضغوط بفعل الديون.
وفي مقابل توقعات باستمرار الضغوط على 
انخفاض أسعار النفط، زادت قيمة الخام إلى 
أعلى مستوياتها في 13 شهرًا، أمس، إذ تلقت 
أسواق الطاقة الدعم من خفض منتجني كبار 
الطلب على  لــإمــدادات وتفاؤل حيال تعافي 
الوقود. وصعد خام برنت في العقود اآلجلة 
إلى حوالي 61 دوالرًا  إبريل/ نيسان  تسليم 
للبرميل، ووصل خام غرب تكساس الوسيط 
األميركي تسليم مارس/ آذار إلى نحو 58.37 
العاملية  ــواق  األســ وتــتــوازن  للبرميل.  دوالرًا 
بــفــضــل خــفــض إضـــافـــي لــــإمــــدادات تــقــوم به 
في  للخام  العالم  في  أكبر مصدر  السعودية 
فبراير/ شباط الجاري ومارس/ آذار املقبل، 
عــــالوة عــلــى تــخــفــيــضــات يــقــوم بــهــا منتجو 
ــــك(  مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان املـــصـــدرة لــلــبــتــرول )أوبـ
وحلفاؤها، كما يعلق املستثمرون آماال أيضا 
على تعافي الطلب على النفط حني يسري أثر 

اللقاحات املضادة لفيروس كورونا.
)العربي الجديد، رويترز(

مــنــصــات تـــــداول الــعــمــالت الــرقــمــيــة شبيهة 
املؤسسات  في  املتداول  التقليدي  باإلقراض 
املالية على زيادة وتيرة التعامل في بتكوين 
ــتــــرنــــت، إذ  وغـــيـــرهـــا مــــن الـــعـــمـــالت عـــلـــى اإلنــ
ماليني  لعشرات  محركًا  الــثــراء  حلم  أضحى 
األشـــخـــاص حـــول الــعــالــم. وبــحــســب بــيــانــات 
ــدد أصـــحـــاب  ــ مـــوقـــع »كــــويــــن ديــــســــك« قـــفـــز عـ

يملكون  الـــذيـــن  أي  الــرقــمــيــة«،  »الــحــســابــات 
حـــســـابـــات فـــي مــنــصــات بــتــكــويــن لـــلـــتـــداول، 
مــن 5 ماليني فــي عــام 2016 إلــى 100 مليون 
ــام 2020. وكــتــب جــيــفــري هــالــي، كبير  فــي عـ
محللي السوق في مؤسسة أوندا للسمسرة، 
اإللــكــتــرونــي، وفق  الــبــريــد  فــي تعليقات عبر 
املشفرة  الــعــمــالت  »جــنــون  أمـــس:  بلومبيرغ، 
على  املضاربة  بزخم هوس  بالكامل  مدفوع 
أنه رغم الضوضاء  القصير«، مضيفة  املــدى 
التي تصم اآلذان حــول هــذه العمالت، إال أن 
في  استخدامها  كيفية  على  يخيم  الصمت 

الحياة اليومية.
ووفــقــًا لجيمس أنــغــل، األســتــاذ املــســاعــد في 
جامعة جــورج تـــاون، فــإن مضاربة تسال أو 
غيرها من الشركات غير مقنعة، مشيرًا إلى 

أن العملة الرقمية شديدة التقلب ويمكن أن 
ترتفع أو تنخفض بسهولة بنسبة 10% في 
يوم واحد أو 50% في عام، وبالتأكيد ليست 
ــــدى الــقــصــيــر.  مــخــزنــًا جـــيـــدًا لــلــقــيــمــة عــلــى املـ
بــيــد أن محللني مــالــيــني آخــريــن يــقــولــون إن 
التكنولوجيا  تــكــون شــركــات  أن  املــرجــح  مــن 
ــى فــكــرة  ــ  إلــ

ً
ــيــــال ــثــــر مــ والــــشــــركــــات املـــالـــيـــة أكــ

العمالت الرقمية، ما يزيد من سخونة املشهد 
في الفترة املقبلة. وفي مقابل هذه التطورات، 
ــة فــــي الــعــالــم  ــزيـ ــركـ تــبــقــى مــعــظــم الـــبـــنـــوك املـ
عاجزة عن مالحقة املشهد أو مواجهة زحف 
الذين يتخوف املسؤولون  الجدد  املضاربني 
عــــن الـــخـــزائـــن الــتــقــلــيــديــة أن يــصــبــحــوا هــم 

حراس املال في الفترة املقبلة.
ــركــــزي األوروبـــــــي،  ودعـــــت رئــيــســة الــبــنــك املــ

كـــريـــســـتـــني الغــــــــــارد، قـــبـــل بـــضـــعـــة أســـابـــيـــع 
ــي تــشــريــعــات منسقة 

ّ
ــى تــبــن الــحــكــومــات إلــ

ومـــشـــتـــركـــة ومـــلـــزمـــة لــتــقــنــني الـــتـــعـــامـــل مــع 
ــتـــرك ثـــغـــرة يــنــفــذ مــنــهــا  بــتــكــويــن حـــتـــى ال تـ
وأخــواتــهــا.  الرقمية  العملة  فــي  املتعاملون 
وفـــي لــنــدن حــــذرت ســلــطــات الــرقــابــة املــالــيــة 
املــســتــهــلــكــني بــشــكــل مــتــكــرر مـــن االســتــثــمــار 
تحذيرها  فــي  وقــالــت  الرقمية،  العمالت  فــي 
أموالهم  »املستهلكني سيخسرون جميع  إن 
املستثمرة فــي الــعــمــالت الــرقــمــيــة«. وهــو ما 
ــذي اتــبــعــتــه جـــهـــات رقــابــيــة  ــ نــفــس الــنــهــج الـ
البلدان  ومنها  الـــدول  مــن  الكثير  فــي  مالية 
ــم االهـــتـــمـــام بــالــعــمــالت  الــعــربــيــة، إال أن زخــ

الرقمية يتصاعد.
)العربي الجديد(

رحلة جنون 
»بتكوين«

شركات النفط مهددة بخسارة 400 مليار دوالر

)Getty( هوس المضاربات يدفع سعر بتكوين لمستويات غير مسبوقة

هبوط أسعار الخام يحد من االستثمارات في التنقيب )فرانس برس(الديون تتعلق بتمويل مشروعات في النقل والطاقة )فرانس برس(

العقوبات أدت إلى تدهور اقتصاد البلد الغني بالنفط )فرانس برس(

قيمة بتكوين 
قفزت بأكثر من 66% منذ 

بداية العام

احتياطياتها النقدية، إال أنه يمثل قطرة في 
املحيط مقارنة بممتلكات الشركات األميركية 
ــبــــرى، إذا تـــبـــلـــغ قـــيـــمـــة شـــــــراء تـــســـال فــي  ــكــ الــ
بتكوين 0.05% فقط من 2.79 تريليون دوالر 
من النقد وما يعادله املوجود في امليزانيات 
الــعــمــومــيــة لــلــشــركــات املــســجــلــة فـــي مــؤشــر 
ستاتندرد آلند بورز 500 ببورصة نيويورك، 
وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ. لكن 
لدى  االســتــراتــيــجــي  الخبير  جــغــايــدر  ديفيد 
توقع  أدفــايــزر«  غلوبال  »فاندسترات  شركة 
إقدام مزيٍد من الشركات على االستثمار في 
 إن »هناك مساحة أكبر بكثير 

ً
بتكوين، قائال

الشركات  خــزائــن  املشفرة  العمالت  الخــتــراق 
.»

ً
ونتوقع استمرار هذا االتجاه مستقبال

ــــدت عـــمـــلـــيـــات إقـــــــراض ســـريـــعـــة عــلــى  ــاعـ ــ وسـ

العملة الرقمية فوق 48 ألف دوالر ... 
وأباطرة المال يشعلون المضاربة

ــركــــي بـــأن  ــيــ أفــــــــاد تـــقـــريـــر حـــكـــومـــي أمــ
ــا أمـــيـــركـــا  ــتـــهـ ــقــــوبــــات الــــتــــي فـــرضـ ــعــ الــ
عــلــى فــنــزويــال ســاهــمــت عــلــى األرجــــح 
ــــي هـــذا  ــادي فـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــي الــــتــــدهــــور االقـ فـ
الــبــلــد األمـــيـــركـــي الــجــنــوبــي وتــســبــبــت 
فــي عــراقــيــل أمـــام الــعــامــلــني فــي املــجــال 
اإلنساني هناك. وأشار التقرير الصادر 
عــــن »مـــكـــتـــب املـــحـــاســـبـــة الـــحـــكـــومـــي«، 
وجــــرى إعـــــداده بــنــاء عــلــى طــلــب نــواب 
ديمقراطيني، إلى أن العقوبات ساهمت 
بــشــكــل أســاســي فــي الــحــد مــن عــائــدات 
التقرير  الخام. وياتي  النفط  صــادرات 
في وقت يستعد فيه الرئيس جو بايدن 
لــتــصــحــيــح الـــســـيـــاســـة املـــتـــبـــعـــة تــجــاه 
اإلدارة  اإلبقاء على هدف  فنزويال، مع 
السابقة غير املثمر باإلطاحة بالرئيس 
االشتراكي نيكوالس مادورو. وأضاف 

الفنزويلي  النفط  مشتري  أن  التقرير 
إمـــا ابــتــعــدوا أو فــاوضــوا عــلــى أســعــار 
فرضتها  التي  العقوبات  بسبب  أدنــى 
بــرئــاســة  الــســابــقــة  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة 
ــــب، عـــلـــى شـــركـــة الــنــفــط  ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ دونـ
الــفــنــزويــلــيــة، مـــن دون أن  الــحــكــومــيــة 
يعطي أرقامًا، مشيرًا في الوقت نفسه 
إلى عوامل أخرى وراء التدهور، بينها 
التقرير بشكل  اإلدارة. ولــم يذكر  ســوء 
ــقـــوبـــات قــد  ــا إذا كـــانـــت الـــعـ مـــبـــاشـــر مــ
وليس  العاديني  بالفنزويليني  أضــرت 
أحد  وهــو  ليفني،  آنــدي  لكن  الحكومة. 
النواب األميركيني الذين طلبوا القيام 
ــال إن الــتــقــريــر »يــوضــح  بـــالـــدراســـة، قــ
الــواليــات  فرضتها  الــتــي  العقوبات  أن 
املتحدة جعلت الوضع البائس أسوأ«.
)فرانس برس(

كــشــفــت مــــصــــادر أن بـــاكـــســـتـــان تــســعــى 
ملطالبة الصني باإلعفاء من ديون حصلت 
عليها في شكل تمويالت ملشاريع طاقة 
على مدى السنوات الثماني املاضية، إذ 
تواجه الدولة مشاكل في سداد ديونها 
ــزام والــطــريــق«  املــتــعــلــقــة بــمــبــادرة »الـــحـ
ــتـــهـــا الــــصــــني قــــبــــل بــضــعــة  ــقـ ــلـ الــــتــــي أطـ
أعـــوام واملــعــروفــة بــاســم طــريــق الحرير. 
ناقشت  رسمية،  غير  محادثات  وخــالل 
باكستان والصني شروط تسهيل سداد 
ديون متعلقة بحوالي 12 محطة لتوليد 
ــلــع 

َّ
الـــطـــاقـــة، وفــقــًا ملـــا ذكــــره شــخــص مــط

على األمر، طلب عدم الكشف عن هويته، 
ــالـــة بــلــومــبــيــرغ األمــيــركــيــة،  بــحــســب وكـ
أمـــــــــس، بـــســـبـــب خــــصــــوصــــيــــة الـــخـــطـــة، 
استعداد  بحثا  قــد  الطرفني  أن  مضيفًا 

بكني لتقسيط مدفوعات الديون. 
ولقد أدى البناء الهائل ملحطات الطاقة 

التي تمولها الصني في باكستان، التي 
كانت تهدف في األصل إلى حل مشكلة 
نقص الكهرباء، إلى فائض ال تستطيع 
ــي دول نــامــيــة  إســـــالم أبـــــاد تــحــمــلــه. وفــ
أخرى، مثل سريالنكا وماليزيا، حدثت 
الــديــون  بــأعــبــاء  تتعلق  شبيهة  مشاكل 
مشروعات  الصني  تمويل  عــن  الناجمة 

بنية تحتية.
ونـــفـــت الـــصـــني االنـــتـــقـــادات األمــيــركــيــة 
املتكررة بأن مبادرة »الحزام والطريق« 
تــؤدي إلــى فــخ مــن الــديــون، بالرغم من 
الــــدول املعنية قــد واجــهــت  إقـــرارهـــا أن 
صــعــوبــات فــي ســــداد الـــقـــروض بسبب 
الــــركــــود الـــعـــاملـــي الـــنـــاجـــم عــــن الــــوبــــاء. 
وشــطــبــت بــكــني الــعــام املــاضــي قــروضــًا 
من دون فوائد لـ 15 دولــة أفريقية كان 

من املقرر سدادها نهاية 2020.
)العربي الجديد(

فنزويال: العقوبات 
فاقمت الوضع اإلنساني

باكستان تسعى للتخفف 
من الديون الصينية

مال وشركات

بعد  جديد،  قياسي  مستوى  إلى  الرقمية  »بتكوين«  عملة  قفزت 
الثالثاء،  ألف دوالر في معامالت أمس  أن كسرت ألول مرة حاجز 48 
المتحدة  الواليات  المال في  أباطرة  من  واحد  مستفيدة من دخول 

فضاء المضاربات في العملة المشفرة األكثر رواجًا وجدًال بالعالم

الرقمية  بتكوين  عملة  قيمة  أن   ،« الجديد  »العربي  أجرته  رصد  أظهر 
قفزت خالل سبع سنوات تقريبًا أكثر من 6351%، إذ لم يكن سعرها يتجاوز 
ديسمبر/  نهاية  فــي  دوالرًا   744
عام  وسجل   .2013 األول  كــانــون 
ظهور  بداية  شهد  ــذي  ال  ،2020
صعودًا  كورونا،  فيروس  جائحة 
غير مسبوق لهذه العملة، بعد أن 
تضاعفت قيمتها نحو أربع مرات، 
لتنهي ذلك العام عند حوالي 28.8 
حاجز  كسرت  ولكنها  دوالر،  ألف 
شهر  من  أقــل  في  دوالر  ألــف   48

ونصف الشهر من بداية 2021.

مكاسب العام األول لكورونا

رؤية

شريف عثمان

املنتخب حديثًا  الــرئــيــس  أعــلــن  األبــيــض،  البيت  إلــى  قبل وصــولــه 
جو بايدن، عن حزمة اقتصادية ضخمة، تصل قيمتها إلى 1.9 
تريليون دوالر، بغرض إنعاش االقتصاد املتردي وإغاثة املواطن 
األمــيــركــي املــتــضــرر مــن الــجــائــحــة وتــبــعــاتــهــا، يستهل بــهــا فترة 
 في الحصول على موافقة أعضاء الكونغرس 

ً
رئاسته األولى، آمال

من الحزب الجمهوري عليها في أسرع وقت ممكن. 
وألن الــريــاح ال تــأتــي دائــمــًا بما تشتهي الــســفــن، بــدا واضــحــًا أن 
الجمهوريني لن يجعلوا طريق الرئيس الديمقراطي لتمرير حزمته 
عجز  من  التي ستزيد  بدعوى ضخامتها  تــارة  ممهدًا،  السخية 
الــواليــات املتحدة، وأخــرى  املــوازنــة الحالي، وهــو األعلى في تاريخ 
بسبب رفضهم تخصيص مزيد من األموال الفيدرالية للمواطنني، 
حيث يطلب بايدن في حزمته توجيه 1400 دوالر من املدفوعات 
على  العتراضهم  وأخيرة  أميركي،  مواطن  لكل  املباشرة  النقدية 
مبلغ 350 مليار دوالر يرغب بايدن في منحها للحكومات املحلية 
في الواليات لتسريع عملية توفير املصل للمواطنني وزيادة عمل 

الفحوصات، كما توسيع شبكات الحماية االجتماعية.
ورغــــم وصــــول عــجــز املــــوازنــــة األمــيــركــيــة إلــــى أعــلــى مــســتــويــاتــه 
التاريخية، واقتراب الدين العام األميركي من 28 تريليون دوالر، 
جاءت الحزمة االقتصادية التي ينوي بايدن أن يبدأ بها رئاسته 
ضخمة جـــدًا حــتــى أنــهــا تـــجـــاوزت أكــثــر مــن ضــعــف آخـــر حزمة 
أقرها الرئيس السابق دونالد ترامب قبيل مغادرته للبيت األبيض، 
وأيضًا أكثر من ضعف الحزمة التي أقرها الرئيس األسبق باراك 
أوباما عند دخوله البيت األبيض، وكانت آثار األزمة املالية العاملية 
وقتها واضحة على االقتصاد واملواطن األميركي. لكن بايدن يرى 
أن األولوية حاليًا هي لحل األزمة االقتصادية، ثم النظر في كيفية 

تدبير كلفة الحل في ما بعد.
ومع سيطرته على مجلسي الكونغرس، تمكن الحزب الديمقراطي 
املجلسني  فــي  الــحــزمــة  على  باملوافقة  تسمح  قــــرارات  تمرير  مــن 
الستني باملائة، وهو ما يعني  أغلبية   من 

ً
بــدال البسيطة  باألغلبية 

ــا دون الــحــاجــة ملــوافــقــة أي مــن أعــضــاء الــحــزب  إمــكــانــيــة إقـــرارهـ
قبل  األميركيني  بتوحيد  تعهد  الــذي  الرئيس  أن  إال  الجمهوري، 
فوزه في االنتخابات بدا حريصًا على عدم تجاهل الحزب املنافس 
في أحد أهم القرارات بالنسبة لألميركيني في الوقت الحالي، بغض 

النظر عن انتمائهم الحزبي. 
ويحاول الديمقراطيون اإلسراع بتمرير حزمة إغاثة املواطنني في 
وقٍت ما زال أكثر من 18 مليون أميركي يحصلون على شكل من 
أشكال إعانات البطالة، وتتعثر جهود إعادة االنتعاش لالقتصاد 
بسبب وجود صعوبات لوجستية في توزيع املصل في الواليات، 
 
ً
ما قلل بصورة كبيرة أعداد األميركيني ممن حصلوا عليه مقارنة

بما كان مخططًا. 
والــواليــات،  للمواطنني  اإلعــانــات  بــايــدن صــرف  ورغـــم استعجال 
لــم تنقطع بــني البيت األبــيــض وزعــمــاء الحزب  إال أن املــفــاوضــات 
الجمهوري، من أجل التوصل إلى صيغة تضمن تحقيق رغبات 

الديمقراطيني، وتحوز في الوقت نفسه على رضا الجمهوريني. 
واألسبوع املاضي، شارك كل من بريان ديس، كبير املستشارين 
زينتس، منسق جهود  وجــيــف  األمــيــركــي،  للرئيس  االقــتــصــاديــني 
االســتــجــابــة لــكــوفــيــد-19، فــي اجــتــمــاع مــع مجموعة مــن األعــضــاء 
الديمقراطيني في مجلس الشيوخ، بهدف اتخاذ قرار بشأن كيفية 
ــا لشبكة إن بــي ســي لــألخــبــار، الــتــي أكـــدت أن 

ً
املــضــي قــدمــًا، وفــق

الكونغرس،  الحزبني، من مجلسي  التقى ومجموعات من  الرئيس 
للتصويت  تقديمها  عند  لحزمته  آمــن  مــرور  لضمان  محاولة  فــي 
لتحقيق توافق  الديمقراطي قصارى جهده  الرئيس  عليها. يبذل 
بـــني الــحــزبــني فـــي مـــا يــخــص حــزمــتــه املــقــتــرحــة، رغـــم أنـــه يــعــرف 
حتى  حزمته،  تمرير  حق  منحته  االنتخابات  صناديق  أن  جيدًا 
أليمة  كانت  التي  تــرامــب  تجربة  وبعد  الجمهوريون.  رفضها  لــو 
بايدن  يــدرك  األميركيني،  والسياسيني  املواطنني  مــن  كبير  لعدد 
أن الديمقراطية الحقيقية لن تكون مجرد صندوق انتخاب يمنح 
شيكًا على بياض للرئيس املنتخب ويسمح له بتمرير كل ما يريد 
ــزاب األخـــرى، أو في  مــن قــــرارات، مهما كانت املــعــارضــة مــن األحـ

بعض األحيان من حزبه.
أكبر عدد  الحاصل على  املنتخب  الرئيس  يفعل بايدن ذلــك وهــو 
من األصوات في أي انتخابات رئاسية أميركية، ويأتي بعد رئيس 
بــأي معارضة من حوله،  لم يتورع عن فعل ما يريد، غير عابئ 
ولو فعل بايدن ذلك اآلن فلن يلومه أحــد، لكنه ال يريد، ويمضي 
الساعات مع قادة حزبه، محاولني إقناع قادة الحزب املنافس قبل 

تمرير الحزم والقوانني. 
بايدن ليس االستثناء بني الرؤساء األميركيني، وإنما كان سلفه 
إال عن مواعدة وعده  التنفيذية  أوامــره  ومــا كانت  االستثناء،  هو 
ــروره واســتــهــزاؤه بــمــؤســســات الــديــمــقــراطــيــة األميركية  إيــاهــا غــ

الراسخة، ولم تتبني له آثارها إال بعد فوات األوان. 
وال يعني ذلك أن بايدن لن يتحرك إال بعد الحصول على موافقة 
الديمقراطيون  قد حسمه  األمــر  يكون  وربما  الجمهوري،  الحزب 
بالفعل، دون انتظار موافقة الجمهوريني، عند قراءتك هذه الكلمات، 
نظرًا للحاجة الشديدة إلقرار الحزمة االقتصادية إلنقاذ املواطنني 
الــتــي شهدناها  املكوكية  املــفــاوضــات  أن  إال  االقــتــصــاد،  وتحفيز 
 للشك أن الرئيس 

ً
خــالل األيـــام املاضية تــؤكــد بما ال يــدع مــجــاال

حاول وناقش وأراد بالفعل أن ُيقِنع، لكنه في النهاية هو املسؤول 
األول وهو الذي سيحاسب لو تأخرت جهود إنعاش االقتصاد. 

أما ترامب، الذي يبدو أنه أمضى وقتًا أكثر من الالزم مع أصدقائه 
ــار على  فــي الــشــرق األوســــط والــخــلــيــج، فتتطبع بــطــبــاعــهــم، وســ
نهجهم، وحاول إلغاء نتائج االنتخابات عند إعالن خسارته، فقد 
وإصــدار  الديمقراطيني،  وتخطي  املعارضني،  بتجاهل  يتلذذ  كان 
أنه لعب دورًا كبيرًا في خسارته  التنفيذية، وهو ما يبدو  أوامــره 

االنتخابات الرئاسية األخيرة. 
بالكلفة  يعبأ  إنــه ال  املــوازنــة تضخم، فقال  إن عجز  لبايدن  قالوا 
في الوقت الحالي، خاصة عند معدالت الفائدة الحالية. قالوا له إن 
وزيــرة  فقالت  األســعــار،  في  الضخمة ستسبب تضخمًا  الحزمة 
وقالوًا  التضخم.  مع  للتعامل  أدوات  لديهم  إن  عينها  التي  املالية 
املساعدة،  ملــن ال يستحقون  تذهب  النقدية  املــدفــوعــات  إن  أخــيــرًا 
فــوعــد بــايــدن بــالــنــظــر فــي تخفيض الــحــد األقــصــى لــلــدخــل الــذي 
الـــحـــوار مستمرًا،  زال  ــا  ومـ املــســاعــدة.  عــلــى  الــحــصــول  يستحق 
وبايدن يستمع ويعدل، وهذا ما تعلمه من سلفه الذي أخفق في 

فهم الديمقراطية األميركية.

دروس الديمقراطية 
التي استوعبها بايدن
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