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انتعاش خزائن الخليج
الدوحة ـ العربي الجديد

تــــــوقــــــع صـــــــنـــــــدوق الـــــنـــــقـــــد الــــــــدولــــــــي ارتــــــفــــــاع 
التعاون  مجلس  لــدول  األجنبية  االحتياطيات 
الغنية بالنفط بني 300 و350  الست  الخليجي 
املــقــبــلــة مستفيدة  الـــثـــاث  الـــســـنـــوات  مــلــيــار دوالر خــــال 
مــا ينعش خزائنها  الــنــفــط،  الكبير ألســعــار  االرتـــفـــاع  مــن 
بعد خفوت  مرتفعة  نمو  معدالت  تسجيل  إلــى  ويعيدها 
األخيرة،  السنوات  مــدار  على  النفط  أسعار  تهاوي  بفعل 

فضا عن تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وقــــال جــهــاد أزعـــــور، مــديــر إدارة الــشــرق األوســــط وآســيــا 
الــدولــي، إنــه »مــن املشجع أن  الوسطى في صندوق النقد 
الــنــهــوض فــي االقــتــصــاد الخليجي فــي العام  نــرى عملية 
الحالي، ومن املتوقع تحقيق نمو إيجابي في العام 2022«. 
لكن أزعور دعا الدول العربية النفطية إلى مواصلة برامج 
رويترز،  وكالة  نقلت  ما  وفــق  االقتصاد، موضحا  تنويع 
أمس الثاثاء، عن مقابلة بثها تلفزيون الشرق، أن »موقف 
الــصــنــدوق كـــان دائــمــا يــركــز عــلــى تــنــويــع مــصــادر الــدخــل، 
والخروج من مصادر الدخل النفطي تدريجيا، وبأقل تأثير 

الخليجي  االقتصاد  ويعتمد  االقتصادية«.  الحركة  على 
على إيرادات النفط بشكل كبير، وانخفضت هذه اإليرادات 
بشدة خال العام املاضي بسبب تداعيات جائحة كورونا 
الــتــي شــلــت االقــتــصــاد الــعــاملــي، وأدت إلـــى تــراجــع الطلب 
عــلــى الـــخـــام. لــكــن تــأمــني الــلــقــاحــات املـــضـــادة لــكــوفــيــد-19، 
وانخفاض عــدد اإلصــابــات بالفيروس عامليا، ساهما في 
إعادة عجلة االقتصاد العاملي إلى الدوران، وبالتالي زيادة 
الطلب على مصادر الطاقة هذا العام. وقفزت أسعار النفط 
بأكثر من 70% منذ بداية العام، ليقترب خام برنت، أمس، 
الحالية  األسعار  إذ تعد  للبرميل،  من مستوى 84 دوالرًا 

األعلى في أربع سنوات. 
»بنك أوف أميركا«، في أكتوبر/ تشرين  وبحسب توقعات لـ
أن تتجاوز 100 دوالر  النفط  املــاضــي، يمكن ألســعــار  األول 
للبرميل، وذلــك للمرة األولــى منذ نحو سبع سنوات. وقال 
بــنــك االســتــثــمــار األمــيــركــي »جــيــه بــي مـــورغـــان تــشــيــس« إن 
الــطــلــب الــعــاملــي عــلــى الــنــفــط فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
ــاري عــــاد تــقــريــبــا إلــــى مــســتــويــاتــه قــبــل الــجــائــحــة عند  ــجـ الـ

مستوى 100 مليون برميل يوميا.
وبــحــســب مــا نقلت وكــالــة بــلــومــبــيــرغ األمــيــركــيــة، أمـــس، عن 

السعودي  النفط  لعماق  التنفيذي  الرئيس  الــنــاصــر،  أمــني 
»أرامكو« خال مؤتمر اقتصادي في اليابان، فإن الطلب على 
النفط سيتجاوز 100 مليون برميل يوميا خال العام املقبل.

وتنعش زيادة أسعار النفط خزائن الخليج من جديد، حيث 
االحتياطية خال  األصـــول  ارتــفــاع  بيانات رسمية  أظــهــرت 
األشهر األخيرة لتصل، وفق تقرير صادر عن مركز اإلحصاء 
الخليجي في أغسطس/ آب املاضي، إلى 664.9 مليار دوالر 
في نهاية يونيو/ حزيران املاضي، مقابل 656.7 مليار دوالر 
فــي مــايــو/ أيـــار. ورغـــم االرتــفــاع املسجل فــي قيمة األصــول 
تقل بكثير عن مستوياتها في نهاية  أنها  إال  االحتياطية، 

2019، إذ كانت تصل إلى نحو 707.8 مليارات دوالر.
ــخــرج أســعــار الــنــفــط املــتــصــاعــدة دول الخليج مــن دائـــرة 

ُ
وت

االنــكــمــاش الــتــي ســجــلــتــهــا الـــعـــام املـــاضـــي، إذ تــوقــع البنك 
الدولي في أغسطس/ آب املاضي أن تنمو اقتصادات الخليج 
بنسبة 2.2% في العام الجاري بعد انكماش 4.8% في 2020.

وفي أكتوبر/ تشرين األول، توقع معهد التمويل الدولي أن 
املــعــامــات الجارية  تشهد دول الخليج فــوائــض فــي مــيــزان 
تبلغ 165 مليار دوالر هذا العام و138 مليار دوالر في العام 

القادم، بعد عجز بلغ ستة مليارات في العام املاضي.

رام اهلل ـ العربي الجديد

ر البنك الدولي من تردي األوضاع املالية للسلطة 
ّ
حذ

الفلسطينية، مــشــيــرا إلـــى أنــهــا »لـــم تــعــد قــــادرة على 
االقتراض من البنوك املحلية« األمر الذي يــؤّدي إلى 
سحب املــزيــد مــن السيولة مــن الــســوق. وتــوقــع البنك 
في تقرير له، أمس، أن يبلغ عجز السلطة الفلسطينية 
بــمــزيــد من  يــهــدد  مــمــا  فــي 2021،  مــلــيــار دوالر   1.36
الصعوبات في إيفائها بالتزاماتها املتعددة بحلول 
ــام، داعـــيـــا الــــــدول املـــانـــحـــة إلــــى مــســاعــدة  ــعــ نــهــايــة الــ
للغاية«  املستقر  »غــيــر  املــالــيــة  مــواردهــا  فــي  السلطة 

ــك مـــن أجـــل »تــقــلــيــص عــجــزهــا«. كــمــا دعـــا البنك  وذلــ
إلـــى تنظيم عمليات  ســلــطــات االحــتــال اإلســرائــيــلــي 
تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة 
املــقــاصــة«، إذ إن من  »أمــوال  بـــ املــعــروفــة  الفلسطينية 
 سريعا«. ويأتي 

ً
شــأن هــذه األمــوال أن توفر »تمويا

نحو 50% من إيرادات السلطة الفلسطينية من أموال 
بنسبة  السلطة  خزينة  مداخيل  وتراجعت  املقاصة. 
90% خال الـ 5 أعوام املاضية، بسبب حسم االحتال 
لــجــزء كــبــيــر مــن أمــــوال املــقــاصــة، وتــنــاقــص الجباية 
الضريبية الــداخــلــيــة ومـــا نــتــج عــن جــائــحــة كــورونــا، 
فضا عن توقف شبه كامل للدعم العربي واألميركي، 

منذ وصول الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب 
إلى البيت األبيض عام 2017. وانعكس ذلك في قدرة 
حيث  نــفــقــاتــهــا،  تــمــويــل  عــلــى  الفلسطينية  الــســلــطــة 
ما  املحلية،  البنوك  مــن  االقــتــراض  إلــى عملية  لجأت 
ملياري  لقرابة  للبنوك  مديونيتها  ارتــفــاع  إلــى  أدى 
مــلــيــارات دوالر،   3 قــرابــة  التقاعد  ولــصــنــدوق  دوالر، 
مديونيته  الخاص وصلت  القطاع  متأخرات  أن  كما 

تقريبا إلى نحو نصف مليار دوالر.
ونــقــل الــتــقــريــر عـــن مــديــر الــبــنــك الـــدولـــي فـــي الضفة 
الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار قوله، إن »الطريق 
في ما يتعلق بتنشيط االقتصاد الفلسطيني وتوفير 

فــرص عمل للشباب ال يــزال غير واضـــح. وأشـــار إلى 
ــوادر  ــ أن االقـــتـــصـــاد الــفــلــســطــيــنــي ســـجـــل مــــؤخــــرًا »بــ
انــتــعــاش« لــكــنــه مـــع ذلـــك يـــواجـــه »تــحــديــات خــطــرة« 
الــعــام، الفتا  والــتــمــويــل  التوظيف  تــطــاول خصوصا 
تــــدهــــورًا بسبب  فـــي 2020  االقـــتـــصـــاد شــهــد  أن  ــى  إلــ
جائحة كورونا. وأضــاف البنك الدولي أن االقتصاد 
الفلسطيني نــمــا فــي األشــهــر الــســتــة األولــــى مــن عــام 
2021 بنسبة 5.4%، متوقعا أن ترتفع هذه النسبة إلى 
ر من أن وتيرة 

ّ
6% في نهاية العام الجاري، لكنه حذ

هذا النمو االقتصادي ستتباطأ في العام املقبل إلى 
حوالي 3% بسبب استمرار محدودية املصادر.

البنك الدولي يحّذر من العجز المالي للسلطة الفلسطينية

بيتكوين 
فوق 68 ألف 

دوالر 
للمرة األولى

قـــفـــزت عــمــلــة بــيــتــكــويــن 
دوالر  ألــــــــف   67 فــــــــوق 
ألول مــرة في تاريخها، 
مستوى  أعــلــى  مسجلة 
ــــاق، في  ــ لــهــا عــلــى اإلطـ
ــة  ــعــ ــكــــاســــب واســ ظـــــل مــ
الــــــــنــــــــطــــــــاق تــــشــــهــــدهــــا 
املشفرة  العمات  ســوق 
ــع ســعــر  ــفــ ـــرًا. وارتــ ــؤخـ مــ
ــة  ــيــ ــمــ ــة رقــ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ أكـــــــبـــــــر عـ
فـــي الـــعـــالـــم مـــن نــاحــيــة 
الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة إلـــى 
دوالر،  ألـــف   68.4 نــحــو 
رقم  آخــر  بذلك  محطمة 
قــــيــــاســــي تـــــم تــســجــيــلــه 
في 20 أكتوبر/ تشرين 
بــســعــر  ــــي  ــــاضـ املـ األول 
أقـــل بــقــلــيــل مـــن 67 ألــف 
املــكــاســب  وأدت  دوالر. 
األخيرة لسوق العمات 
إلى  املشفرة بشكل عــام 
زيــادة قيمتها السوقية 
من  أكثر  إلى  اإلجمالية 
دوالر.  ــلـــيـــونـــات  تـــريـ  3
سوق  قيمة  وتضاعفت 
ــــول الــرقــمــيــة الــتــي  األصـ
مــضــى عــلــيــهــا مـــا يــزيــد 
 عــــــــن عـــــقـــــد مـــن 

ً
قـــــلـــــيـــــا

ــع  ــ ــي أربـ ــ ــوالـ ــ ــان حـ ــ ــزمــ ــ الــ
ــا مـــنـــذ  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ مـــــــــــــرات تـ
نهاية عام 2020. وتأتي 
بعد  بيتكوين  مكاسب 
ــنــــدوق  صــ أول  إطـــــــــاق 
بهذه  مرتبط  استثمار 
ــة فــــــي بــــورصــــة  ــلــ ــمــ ــعــ الــ

نيويورك قبل أيام.

روسيا ترفع ضريبة تصدير زيت دوار الشمس
رفع  عن  الثالثاء،  أمس  الروسية،  الزراعة  وزارة  أعلنت 
الضريبة التي تفرضها روسيا على تصدير زيت دوار الشمس 
إلى 276.7 دوالرا للطن لشهر ديسمبر/ كانون األول المقبل، 
مقابل 194.5 دوالرًا للطن في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. 
كانت الحكومة قد قررت البدء في تطبيق ضريبة على 
عام  ولمدة  أيلول  سبتمبر/  أول  من  اعتبارًا  الطعام  زيت 
أسعار  استقرار تضخم  المساعدة في  اإلجراءات  إطار  في 
كانون  ديسمبر/  ضريبة  إن  الوزارة  وقالت  محليًا.  الغذاء 

األول تستند إلى سعر استرشادي يبلغ 1395.4 دوالرًا للطن.

موريتانيا تسعى للتحول إلى مركز للطاقة الخضراء
عبد  الموريتاني،  والطاقة  والمعادن  البترول  وزير  قال 
السالم ولد محمد صالح، إن بالده تهدف ألن تكون من 
المراكز الرئيسية للطاقة الخضراء واألمونيا، متوقعا أن 
يتضاعف الناتج المحلي اإلجمالي لموريتانيا في غضون 
ونقلت  الهيدروجين.  إنتاج  خطة  تمت  إذا  سنوات   10
إن  الثالثاء،  أمس  صالح،  محمد  ولد  عن  رويترز  وكالة 
بالده من المرشحين إلنتاج الهيدروجين األخضر، كما أن 
الوقود األحفوري سيلعب دورًا هاما في موريتانيا بما 

يشمل توفير الكهرباء المولدة بالغاز.

صادرات ألمانيا تتراجع 
قال مكتب اإلحصاء في ألمانيا، أمس، إن صادرات البالد 
أيلول  سبتمبر/  في  التوالي  على  الثاني  للشهر  تراجعت 
وذلك  تقريبا،  ركودًا  الواردات  شهدت  بينما  الماضي، 
اإلمداد  سالسل  اضطرابات  أن  على  جديد  مؤشر  في 

تقوض تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.
العوامل  ضوء  في  المعدلة  الصادرات  وانخفضت 
يورو  مليار   112.3 إلى  الشهر  خالل   %0.7 الموسمية 
)129.75 مليار دوالر(. وارتفعت الواردات 0.1% إلى 99.2 

مليار يورو.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبدالسالم

لم يعد دافعو الضرائب في مصر 
يعرفون شيئا عن تفاصيل 

قروض دولية ضخمة تحصل 
عليها حكومتهم من وقت آلخر إال 

من وسائل اإلعالم الغربية والعربية 
واملؤسسات املقرضة نفسها، 

وأحيانا ال يعرفون عنها شيئا كما 
هو الحال مع قرض سعودي بقيمة 
23 مليار دوالر تّم الحصول عليه 

في 2016، أو أن يتم اإلعالن عن 
هذه القروض في وقت السداد كما 
حدث مع قرض بقيمة 5.2 مليارات 
دوالر حصلت عليه مصر من بنك 

التصدير واالستيراد األفريقي، 
عقب تحرير سعر الصرف، في 

نوفمبر 2016 ولم يتم الكشف عنه 
إال نهاية عام 2017.

ومنذ أيام قال الرئيس التنفيذي 
للمؤسسة الدولية اإلسالمية 

لتمويل التجارة، هاني سنبل، إن 
القروض املمنوحة من املؤسسة 
ملصر تجاوزت 2.3 مليار دوالر 

 من 1.1 مليار دوالر 
ً
في 2021 بدال

متفق عليها في بداية العام، أي أن 
الحكومة اقترضت 1.2 مليار دوالر 

إضافية من املؤسسة ال يعرف 
املصريون عنها شيئا إال قبل أيام.

وفي نهاية شهر أكتوبر، أعلنت 
وزارة املالية السعودية، أنها قدمت 

وديعة بقيمة 3 مليارات دوالر 
للبنك املركزي املصري، باإلضافة 
إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 
2.3 مليار دوالر. ولم يصدر أي 

تصريح من مسؤول مصري 
بشأن الدعم السعودي الضخم 

رغم مرور أكثر من أسبوعني على 
إعالنه من قبل السعودية.

والالفت أن مصادر سارعت 
بتوقع حدوث قفزة في احتياطي 

مصر األجنبي مع إضافة الوديعة 
السعودية، وأنه يمكن أن يقترب 

االحتياطي سريعا من أعلى 
مستوى له قبل الجائحة البالغ 

45.5 مليار دوالر، إال أن املركزي 
كشف عن ارتفاع طفيف في 

االحتياطي بقيمة 24 مليون دوالر، 
ليصل إلى 40.849 مليار دوالر 

بنهاية أكتوبر/ تشرين األول، وهذا 
اإلعالن يدعم وجهة النظر القائلة 

إن السعودية لم تضخ سيولة 
نقدية جديدة، وإنما قامت بتجديد 

قروض مستحقة قيمتها 5.3 
مليارات دوالر من بني أكثر من 17 
مليار دوالر مستحقة السداد لدول 

الخليج.
ليس عيبا أن تقترض أي حكومة 

بشروط، أبرزها معرفة مصدر 
السداد، وأن توجه حصيلة القرض 

ملشروعات تدر عائدا بالنقد 
األجنبي، واألهم إطالع الرأي العام 
ودافعي الضرائب على تفاصيل 

القروض، ألنهم هم من يسددونها 
من أموال الضرائب والخزانة العامة 
والرسوم التي يدفعونها عند تلقي 

خدمة حكومية.
الدول لم تعد تعرف القروض 

السرية التي ال يتم اإلعالن عنها 
إال وقت السداد، أو عندما يزور 
مسؤول من املؤسسة املقرضة 

الدولة املستدينة ويلتقي مسؤوال 
حكوميا. الشفافية مطلوبة في 

مثل هذه األمور املهمة، خاصة إذا 
تعلقت بأموال وديون بمليارات 

الدوالرات.

صارحوا 
دافعي الضرائب 

في مصر

Wednesday 10 November 2021
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1011
اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

ــلـــطـــات الــتــونــســيــة  تــــواصــــل الـــسـ
ــامــــن عـــلـــى الـــتـــوالـــي  ــثــ لـــلـــشـــهـــر الــ
ــــدوري  ــيـــة الـــتـــعـــديـــل الــ تــجــمــيــد آلـ
با ألي قــرارات غير 

ّ
ألسعار املحروقات، تجن

شعبية وخاصة مع وعود السلطة املتكّررة 
بمكافحة الغاء وتنزيل األسعار. 

ــوّســـع  ــغـــوط الــــســــوق الـــعـــاملـــيـــة وتـ ورغــــــم ضـ
الــحــجــر الــطــاقــي الــنــاتــج عــن ارتـــفـــاع أســعــار 
املــحــروقــات فــي الــســوق الــعــاملــيــة، لــم تصدر 
املحروقات  أسعار  بمراجعة  املكلفة  اللجنة 
آذار  الطاقة منذ شهر مــارس/  صلب وزارة 
املــاضــي أي قــرار بتعديل األســعــار. ويجمع 
أسبابا سياسية  أن  االقــتــصــاد على  خــبــراء 
تــقــف وراء تــجــمــيــد األســـعـــار رغــــم الــحــاجــة 
الناتج  العجز  للحد من توسع  لذلك  امللحة 
ــاع ســعــر املـــحـــروقـــات فـــي الــســوق  ــفــ عـــن ارتــ
الــعــاملــيــة مــقــارنــة بــالــفــرضــيــات الــتــي بنيت 
ــة الـــعـــام الـــحـــالـــي. واعــتــمــدت  عــلــيــهــا مــــوازنــ
تـــونـــس عــنــد إقــــــرار مــــوازنــــة الـــعـــام الــحــالــي 
أن  غير  دوالرًا،   45 عند  النفط  برميل  سعر 
التوقعات  كــل  الــعــاملــيــة قلبت  الــســوق  ــاح  ريـ
لــتــدفــع الــســعــر إلـــى نــحــو ضــعــف الــتــقــديــرات 
الــحــكــومــيــة، مـــا تــســبــب بــفــجــوة ال تــقــل عن 
مــلــيــار دوالر يــتــعــنّي عــلــى الــحــكــومــة ردمــهــا 
عبر االقتراض، حيث تكلف كل زيادة بدوالر 
واحد في السعر العاملي موازنة تونس نحو 

130 مليون دينار. 
ــام املــــحــــروقــــات بــــــــوزارة الــصــنــاعــة  ــ ــر عـ مـــديـ
إنه  قــال  دالــي،  واملناجم والطاقة، رشيد بن 
بــــات ضـــروريـــا إجـــــراء تــعــديــل آلــــي ألســعــار 
املـــحـــروقـــات نــظــرا الرتـــفـــاع الــســعــر الــعــاملــي 
لــلــبــرمــيــل  دوالرا   85 حـــــدود  إلــــى  لــلــبــتــرول 
الـــواحـــد، مــشــيــرا إلـــى أن صـــنـــدوق الـــدعـــم ال 
الــزيــادة خــاصــة وأن  أن يتحمل هــذه  يمكن 

قانون املالية لسنة 2021 اعتمد فرضية 45 
دوالرا سعر البرميل الواحد. وأكد بن دالي 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــرفــع  فــي تــصــريــح لـــ
التدريجي للدعم عن املحروقات قيد الدرس 
وذلك عبر إيجاد آلية تحمي الطبقات الهشة 
ــــاص املـــحـــتـــاجـــني لـــلـــدعـــم، مـــؤكـــدا  ــخــ ــ واألشــ
ــرارات ال تــتــخــذ عــلــى مــســتــوى  ــ ــقـ ــ أن هــــذه الـ
ويــمــثــل خفض  والـــطـــاقـــة.  الــصــنــاعــة  وزارة 
دعــــم الـــطـــاقـــة أحــــد أبـــــرز عـــنـــاويـــن اإلصــــاح 
االقـــتـــصـــادي الـــتـــي يــطــالــب بــهــا املــقــرضــون 
ــت تــونــس مــنــذ يــولــيــو/ 

ّ
ــيـــون، إذ تــبــن الـــدولـ

ألسعار  اآللـــي  التعديل  طريقة   2016 تــمــوز 
النقد  بتوصيات صندوق  عما  املحروقات 
الدولي. ومنذ بداية شهر مارس/آذار 2020، 
تعتمد تونس في تعديل أسعار املحروقات 
على قرار وزيري الطاقة واملالية، الذي أوكل 
ــار إلــــى الــلــجــنــة الفنية  ــعـ قــــرار تــحــديــد األسـ
املــواد  بيع  أســعــار  ومتابعة  بضبط  املكلفة 
البترولية. وينص أحد فصول القرار على أال 
باملائة   1.5 نسبة  شهريا  التعديل  يتجاوز 

عن السعر املعمول به وقت التعديل.
ــــي أســـعـــار  ــــخ آخــــــر تـــعـــديـــل فـ ــاريـ ــ ــــود تـ ــعـ ــ ويـ
املحروقات عند البيع في إلى شهر مارس/ 
آذار 2021، حيث تظل األسعار منذ أكثر من 
8 أشهر دون أي تغيير. وبمقتضى التعديل 

الــــذي أعــلــن عــنــه فـــي شــهــر مــــارس املــاضــي، 
ارتــفــعــت أســـعـــار املـــحـــروقـــات إلــــى مــســتــوى 
رفع  بعد  سابقا  الــبــاد  تسجله  لــم  قياسي 
ــار الـــبـــنـــزيـــن والـــــســـــوالر، لـــتـــكـــون هـــذه  ــعــ أســ
العام  الثالثة من نوعها منذ بداية  الــزيــادة 
الثمن بنسبة 5 في املائة  الحالي عقب رفع 
دفعة واحدة. وفي هذا السياق، يرى الخبير 
االقـــتـــصـــادي، مــحــمــد مــنــصــف الــشــريــف، أن 
أسبابا سياسية بحتة تحول دون مراجعة 
أسعار املحروقات رغم مخاطر كبيرة تحيط 
باملوازنة العامة وشح موارد املالية للباد، 
مــعــتــبــرا أن الــســلــطــات الــتــي وعــــدت مــا بعد 
املــاضــي بتحسني حياة  تــمــوز  يــولــيــو/   25

ب اتخاذ أي قرار ال شعبي.
ّ
املواطنني تتجن

»العربي الجديد«  وأفاد الشريف في تصريح لـ
بأن تعديل سعر املحروقات في الوقت الحالي 
ــل املـــــواد  ــار كــ ــعــ ــيــــؤدي إلـــــى زيـــــــادة فــــي أســ ســ
الــصــنــاعــيــة والــــخــــدمــــات، وهــــو أمــــر ال يــخــدم 
السلطات التي تريد املحافظة على شعبيتها 

بما وصفه بالوقوف إلى جانب املواطنني.
ــع االقــــتــــصــــادي لـــلـــبـــاد، حــســب  ــ ــواقـ ــ لـــكـــن الـ
ــراهــــات أخــــرى،  الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي، لـــه إكــ
مـــرّجـــحـــا أال تـــطـــول فـــتـــرة تــعــلــيــق الــتــعــديــل 
اآللــــــــي ألســـــعـــــار املـــــحـــــروقـــــات مـــــع تــــواصــــل 
صــعــود أســعــار الــنــفــط فــي الــســوق الــدولــيــة 
وتــأثــيــراتــهــا عــلــى املـــوازنـــات الــعــامــة لــلــدول 
املــوردة للمواد الطاقية. وفي يوليو/ تموز 
املــــاضــــي، قــــال تــقــريــر أصــــدرتــــه »ســـتـــانـــدرد 
أنــد بـــورز« إن مستوى النمو فــي الــبــاد لن 
املرتفع  البطالة  معدل  ملواجهة  كافيا  يكون 
وتـــدهـــور مــســتــوى املــعــيــشــة، مـــا يــــؤدي إلــى 
تــأجــيــج اســتــيــاء اجــتــمــاعــي جــديــد، مرجحة 
أن تــشــهــد الــبــاد أبــطــأ انــتــعــاش بــني بــلــدان 
 »العجز 

ّ
شــمــال أفــريــقــيــا. وقــالــت الــوكــالــة إن

املرتفع ملوازنة تونس أدى إلى وضع الدين 
العام على مسار غير مستدام، فيما يمكن أن 
يؤدي عدم االستقرار السياسي الحالي إلى 
الدولي  النقد  مــع صــنــدوق  تعريض صفقة 

للخطر ويفرض تحديات كبيرة«.
الــســيــاســيــة  ــات  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ االضـ  

ّ
أن ــبــــرت  ــتــ واعــ

األخـــيـــرة خــلــقــت فــي تــونــس بــيــئــة متعثرة. 
للتصنيف  »فــيــتــش«  كــذلــك خفضت وكــالــة 
االئــتــمــانــي تــصــنــيــف تــونــس طــويــل األجـــل 
-B( إلى )B( ملصدر العمات األجنبية، من

أن  مــع نظرة مستقبلية سلبية.  وأكـــدت   ،)
واملعارضة  السياسي  املشهد  عــدم وضــوح 
االجتماعية، يحدان من قدرة الحكومة على 
 تــدابــيــر قــويــة لــضــبــط أوضـــــاع املــالــيــة 

ّ
ســــن

العمومية.

الرباط ـ مصطفى قماس

لــم يــكــف املــســتــثــمــرون فــي الــقــطــاع الــســيــاحــي املــغــربــي، خــال 
الــفــتــرة األخـــيـــرة، عــن الــشــكــوى مــن عـــدم وضـــوح الــرؤيــة حــول 
ــــذي يــعــانــي مــنــذ انــتــشــار الـــفـــيـــروس في  مــســتــقــبــل الــقــطــاع الـ
إلــى تدابير  املــاضــي، حيث يتطلعون  الــعــام  مـــارس/ آذار مــن 
املــائــة من  الـــذي يمثل 7 فــي  الــقــطــاع  حكومية عــاجــلــة تنعش 
الــنــاتــج اإلجــمــالــي املــحــلــي. وحــســب بــيــانــات رســمــيــة، واصلت 
عائدات السياحة انخفاضها منذ بداية الجائحة الصحية، إذ 
وصلت هذا العام حتى نهاية سبتمبر/ أيلول املاضي، حسب 
بيانات مكتب الصرف، إلى 2.5 مليار دوالر، بعدما بلغت 2.7 
عــامــي 2020  مــن  الفترة نفسها  فــي  مــلــيــارات دوالر  مليار و6 
و2019. وينتظر أن تستقر إيرادات السفر املتأتي من السياحة 
الـــجـــاري،  الـــعـــام  ــيـــارات دوالر فـــي نــهــايــة  ــلـ فـــي حـــــدود 3.5 مـ
منخفضة بنسبة 8.6 في املائة مقارنة بالعام املاضي، و53.7 
املائة قياسا بعام 2019. وفــي اجتماع عقد أول من أمس  في 
بالدار البيضاء، بني االتحاد العام ملقاوالت املغرب الذي يمثل 
مصالح رجال األعمال، والوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة 
املــكــلــف بــاالســتــثــمــار وتــقــيــيــم الــســيــاســات الــعــمــومــيــة السيد 
للتداول حــول معيقات االستثمار  محسن جــازولــي، خصص 
وسبل تحفيزه، اعتبر رئيس االتحاد شكيب لعلج، أن القطاع 
يوجد في وضعية كارثية، داعيا إلى إسعافه من قبل السلطات 
العمومية. ذلك التعليق املقتضب من قبل رئيس رجال األعمال 
باملغرب، جاء عقب تدخل مستفيض من رئيس الكونفدرالية 
الــذي عبر عن  الطاهر،  السياحي، حميد بن  للقطاع  الوطنية 
أفضت  والــتــي  الحكومة،  اتخذتها  الــتــي  التدابير  مــن  شــكــواه 
إلى تعليق الرحات الجوية مع بلدان تعتبر أسواق سياحية 

مهمة بالنسبة للمغرب.
الفترة  الحكومة في  قــرار  إلى  املهني  ويحيل حديث املسؤول 
األخيرة القاضي بتعليق الرحات الجوية مع أملانيا وهولندا 
ــرار بــإلــغــاء احــتــضــان مدينة  واملــمــلــكــة املــتــحــدة، كــمــا اتــخــذ قــ
مراكش للقمة العاملية للسياحية، وهي قرارات أثارت حفيظة 

املهنيني. ويعبر بن الطاهر عن تفهمه لهاجس الحفاظ على 
الــصــحــة الــعــامــة فـــي ظـــل حــالــة عــــدم الــيــقــني الــنــاجــمــة األزمــــة 
الصحية الحالية، إال أنه يستغرب اتخاذ تدابير مشددة، من 
قبيل تلك التي أفضت إلى تعليق الرحات، بينما عمدت بلدان 
السياح في األشهر  أمــام  إلــى فتح حدودها  منافسة للمغرب 

األخيرة.
السياحية  الــســوق  فــي  بـــدأ يفقد حصصا  املــغــرب  أن  ويــؤكــد 
ملصلحة منافسيه، داعيا في الوقت نفسه إلى توضيح الرؤية، 
العاملة  الشركات  تواجهها  التي  الصعوبات  ظل  في  خاصة 
الــقــطــاع، مــا يقتضي فــي نظره تدابير مــن قبل الحكومة،  فــي 
ــــرم فـــي الـــعـــام املـــاضـــي سينتهي  ــــذي أبـ ال ســيــمــا أن الــعــقــد الـ
سريانه في منتصف العام املقبل. ويرى العاملون في القطاع 
السياحي أنه كان يمكن اللجوء إلى بدائل لتعليق الرحات مع 
تلك البلدان التي تمثل أسواقا مهمة للسياحة املغرب، إذ من 
املمكن فرض اإلدالء بشهادة تفيد بالخضوع الختبار كوفيد 
قبل الحلول باململكة، مؤكدين أن القرار الخاص بتلك البلدان 

انعكس سلبا على جذب سياح من بلدان أخرى مثل فرنسا.
»العربي  ويتصور املرشد السياحي، رشيد امزيل، في حديثه لـ
السياحة في باده،  التي تعاني منها  الوضعية  أن  الجديد« 
بالتنشيط  تتصل  الــتــي  تلك  مثل  أخـــرى  قطاعات  على  تــؤثــر 
واملــقــاهــي واملـــطـــاعـــم، بـــل إن ذلـــك يــمــتــد إلـــى قــطــاع الــصــنــاعــة 
أن  السياح. ويؤكد  فيه على  املنتجون  يعول  الــذي  التقليدية 
الــتــي تستقبل حــوالــي ربــع السياح األجــانــب،  مدينة مــراكــش 
التي تمثل ذروة املوسم  الــعــام،  الفترة مــن  فــي هــذه  ستعاني 
في  العاملني  على  ستنعكس  وضعية  وهــي  بــهــا،  السياحي 

القطاع في املدينة واملناطق الجبلية املحيطة بها.
وعقد في األسبوع املاضي، اجتماع بني الفاعلني في القطاع 
الــزهــراء عمور. ويترقب  فاطمة  السياحة،  السياحي، ووزيــرة 
العاملون في القطاع أن تترجم الوزيرة املغربية الوعود التي 
عبرت عنها من قبيل اتخاذ تدابير استعجالية ووضع خطة 
إلنعاش القطاع، الذي كان يوفر حوالي 550 ألف فرصة عمل 

مباشرة قبل الجائحة.

تونس: تجميد سياسي ألسعار 
الوقود تجنبًا لغضب الشارع

الجائحة الصحية كبّدت السياحة خسائر باهظة )فاضل سينا/فرانس برس(شهدت أسعار الوقود ارتفاعًا قياسيًا في مارس الماضي )فتحي بلعيد/فرانس برس(

المستثمرون يستعجلون الحكومة 
إلنقاذ السياحة

مع تفاقم األوضاع 
المعيشية، تحاول 

السلطة التونسية تجنب 
أي سخط شعبي، عبر 

تجميد أسعار الوقود 
رغم االرتفاعات الكبيرة 
في أسعار النفط عالميًا

انتعاش بناء السفن 
في كوريا الجنوبية

استعادت شركات بناء السفن الكورية 
الجنوبية، املرتبة األولى عامليًا، من 
منافساتها الصينية في الطلبات 

الدولية الجديدة في أكتوبر/ تشرين 
األول املاضي، مع الفوز بأكثر من نصف 

الطلبات العاملية، وفقا لبيانات صناعية 
أوردتها وكالة يونهاب الكورية، أمس 

الثالثاء.وحصلت شركات بناء السفن 
الكورية وأبرزها هيونداي للصناعات 

الثقيلة على ما يعادل 52% من 
ا 

ً
إجمالي طلبات السفن العاملية، وفق
للبيانات التي قدمها باحث السوق 

العاملي »كالركسون لألبحاث«، بينما 
استحوذت الشركات الصينية على نحو  

38% من الطلبات لتتراجع إلى املركز 
الثاني بعدما كان ترتيبها األول في 

سبتمبر/ أيلول.

البضائع اإليرانية تصل 
إلى 142 دولة

قال املتحدث باسم مصلحة 
الجمارك االيرانية، سيد روح الله لطيفي، 

إن صادرات السلع اإليرانية شملت 
142 دولة في غضون األشهر السبعة 

املاضية، مضيفا أن البالد استوردت في 
الفترة ذاتها السلع الضرورية من 110 

دول.ونقلت وكالة »إرنا« عن لطيفي 
قوله مساء االثنني، إن حجم التجارة 

الخارجية اإليرانية مع دول العالم، 
خالل 7 أشهر مضت من العام اإليراني 

الحالي )بدأ في 21 مارس/آذار(، 
بلغ 99 مليون طن، بما يعادل نحو 55 
مليار دوالر. وحول وجهة الصادرات 

اإليرانية، أوضح أن إيران صّدرت سلعًا 
تزيد قيمتها عن 27 مليار دوالر، بواقع 

75.2 مليون طن إلى الصني والعراق 
وتركيا واإلمارات وأفغانستان، التي 

شكلت أكبر الدول املستوردة 
في هذه الفترة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%1.5
منذ شهر مارس/آذار 2020، 
تعديل  في  تونس  تعتمد 
أسعار المحروقات على قرار 
والمالية،  الطاقة  وزيـــري 
األسعار  تحديد  أوكل  الذي 
في  وينص  الفنية.  للجنة 
أحد فصوله على أال يتجاوز 

التعديل شهريًا نسبة %1.5.

تقارير عربية

المغربمال وناس

ــوزراء الــجــزائــري،  ــ قـــال رئــيــس الـ
ــن، إن  ــ ــمـ ــ ــــرحـ ــبــــد الـ أيــــمــــن بـــــن عــ
 ،2022 لــســنــة  الـــعـــامـــة  املــــوازنــــة 
تـــضـــمـــنـــت اســـــتـــــحـــــداث مــنــحــة 
مــرة،  ألول  الــعــمــل  مــن  للعاطلني 
وتوقع تراجع إيرادات البالد من 
دوالر.  مليارات   5 بـ  املحروقات 
جــــاء ذلــــك خــــالل عــــرض رئــيــس 
الـــوزراء ملــشــروع قــانــون املــوازنــة 
لــلــســنــة املــقــبــلــة، أول من  الــعــامــة 
أمس، أمام أعضاء نواب املجلس 
األولى  )الغرفة  الوطني  الشعبي 
الــوزراء،  وأفــاد رئيس  للبرملان(. 
ــا حــقــيــبــة  ــ ــــضـ ــى أيـ ــ ــول ــتــ ــ الـــــــــذي ي
املــــالــــيــــة، بــــــأن املــــــوازنــــــة الـــعـــامـــة 
ــتــــحــــداث  لــــلــــدولــــة تـــضـــمـــنـــت اســ
مــنــحــة لــلــشــبــاب الــعــاطــلــني ألول 
مـــــرة. ووفـــقـــا لــرئــيــس الـــــــوزراء، 
العاطلني،  منحة  من  سيستفيد 
الــشــبــاب ضــمــن الــفــئــة الــعــمــريــة 
18 - 40 سنة من الباحثني عن 
عمل، شرط أن يكونوا مسجلني 
لدى الوكالة الحكومية للتشغيل.

الجزائر: منحة 
للعاطلين 
من العمل

عدن ـ محمد راجح

العاصمة  سكان  تجتاح  الصدمة  مــن  حالة 
املريع  التناقص  )جــنــوب(، من  عــدن  املؤقتة 
فـــي حــجــم رغــيــف الــخــبــز وأقــــــراص الــروتــي 
الــخــبــز(، بمقدار  مــن  )نـــوع محلي  املسطحة 
نحو الثلثني، وهو ما أجبر كثيرا من األسر 
عـــلـــى زيـــــــادة مــخــصــصــاتــهــا إلـــــى أكـــثـــر مــن 

الضعف لتلبية احتياجاتها اليومية منه.
ويـــعـــبـــر املــــواطــــن غـــيـــان الـــشـــعـــيـــبـــي، الــــذي 
أفـــراد، بسخط  يعيل أســرة مكونة مــن ستة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عن  شــديــد فــي حديثه لـــ
هــــذه الــوضــعــيــة الـــتـــي هـــي حــســب اعــتــقــاده 
عبارة عن مــوت بطيء يواجه معظم سكان 

املعيشية  األزمـــــات  تطحنهم  والـــذيـــن  عـــدن 
ــرأى ومــســمــع الــحــكــومــة والــســلــطــات  ــام مــ أمــ
املــحــلــيــة واملـــجـــلـــس االنـــتـــقـــالـــي والــتــحــالــف 
الــدولــي. وتــواصــل أســعــار رغيف  واملجتمع 
الخبز النحيف وأقراص »الروتي« ارتفاعها 
التدريجي في عدن وعدد من املدن اليمنية، 

الــواحــد من 30 إلى  الرغيف  حيث زاد سعر 
فيها سعر  ــاال، وهــنــاك مناطق يصل  ريـ  50
الــرغــيــف الـــواحـــد إلـــى نــحــو 70 ريــــاال، فيما 
يباع في صنعاء بحجم منخفض بنحو 30 
رياال )الدوالر = نحو 1500 ريال في السوق 
الــــســــوداء(. ويـــؤكـــد تــجــار ومــتــعــامــلــون في 
األسواق وعدد من ماك األفران واملخابز، أن 
اليمن وضعية  الخبز في  ما يمر به رغيف 
التي  القياسية  لارتفاعات  نظرًا  طبيعية، 
ــار الـــدقـــيـــق »الـــطـــحـــني« منذ  ــعـ تــشــهــدهــا أسـ
الشهر املاضي. ويقول عضو االتحاد العام 
لــلــغــرف الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة فـــي الــيــمــن، 
»العربي الجديد«، إن »هناك  محمد غالب، لـ
ارتــفــاعــات فــي أســعــار الــغــذاء الــعــاملــي أثــرت 

كــثــيــرًا عــلــى الـــســـوق املــحــلــي فـــي الــيــمــن، مع 
مــا تشهده أســعــار القمح مــن اضــطــراب في 
األســــــواق الـــدولـــيـــة، إلــــى األزمــــــات الــداخــلــيــة 
ــوقـــود  وانـــهـــيـــار الــعــمــلــة املــحــلــيــة وأزمـــــــة الـ
واالخــــتــــال الــــراهــــن فـــي ســـاســـل الـــتـــوريـــد، 
كلها عوامل ضاعفت أعباء القطاع الخاص 
ــتــــيــــراد، نــاهــيــك عـــن كــونــهــا  وتــكــالــيــف االســ
في  التجار  من  لكثير  تشكل خطرا حقيقيا 

الباد وتهدد بقاءهم في األسواق«. 
ــد »50  وســـجـــل ســعــر كــيــس الـــدقـــيـــق الــــواحــ
كيلوغراما« رقما قياسيا في عدد من املدن 
الــيــمــنــيــة الـــتـــي تــشــهــد انـــهـــيـــارا مــتــواصــا 
للعملة املحلية، بوصوله إلى 40 ألف ريال، 
بعد أن تــأرجــح كثيرًا خــال الــفــتــرة بــني 25 
و30 ألف ريــال. وياحظ بائع مواد غذائية، 
»العربي الجديد«، إقدام  مروان عبد الولي، لـ
غالبية األسر في عدن، خال الفترة املاضية، 
عـــلـــى تــقــنــني عــمــلــيــة اســـتـــهـــاكـــهـــم، وتــلــبــيــة 
احتياجاتهم مــن الــدقــيــق وغــيــره مــن املــواد 
الــغــذائــيــة مــثــل الــســكــر واألرز بــالــكــيــلــوغــرام 
من  الدقيق  كيلوغرام  سعر  زاد  إذ  الــواحــد، 

500 إلى 800 ريال.
وكانت جمعية املخابز واألفران في عدن قد 
قررت الشهر املاضي، إضافة 10 رياالت إلى 
سعر قرص »الروتي« املسطح ليصل إلى 40 

رياال، لتفادي الخسائر الكبيرة.
ويـــؤكـــد مـــاك مــخــابــز أن مــكــونــات صناعة 
الخبز زادت بنسبة 500% من أسعار املواد 
الــداخــلــة فـــي صــنــاعــة الــخــبــز، إذ إن أســعــار 
بدرجة  املعتمد  الــديــزل  خصوصا  الــوقــود، 
رئيسية في املخابز اآللية التي تتحمل كذلك 
تكاليف باهظة تفوق قدراتها بنسبة كبيرة.

ــر  ويـــتـــوقـــع الــبــنــك الــــدولــــي أن تــضــطــر األسـ
التي  امللحة  االحتياجات  بني  االختيار  إلــى 
يــجــب إشــبــاعــهــا خـــال الـــنـــزاع، أكــثــر مــن أي 
وقـــت مــضــى، ومـــن املــحــتــمــل أن يــعــمــد كثير 
من األســر إلــى التخلي عن الحد األدنــى من 
النظام الغذائي املناسب والسكن وعدد من 

االحتياجات العاجلة.
ويرى الباحث االقتصادي مراد منصور، في 
»العربي الجديد«، أن كل هذا الباء  حديثه لـ

اليمن  فــي  السكان  معظم  منه  يعاني  الـــذي 
للعملة  املتواصل  االنهيار  الرئيسي  سببه 
املحلية، في ظل تراكم األزمــات االقتصادية 
واملــعــيــشــيــة بـــالـــتـــوازي مـــع اشــتــعــال مــعــارك 
االستراتيجية  ــأرب  مـ محافظة  فــي  فــاصــلــة 
الواقعة جنوب  وأجـــزاء من محافظة شبوة 

شرقي اليمن.
ــى نــقــطــة مــهــمــه بــــرزت  ــ ويـــلـــفـــت مـــنـــصـــور إلـ
ــراءات التي  ــ مــؤخــرًا واملــتــمــثــلــة ببعض اإلجــ
أقدمت عليها السلطات املحلية في عدن، في 
إطـــار توجهاتها فــي ضــبــط ســـوق الــصــرف 
في  رئيسية  اســتــهــداف منتجات  مــن خـــال 
تــداولــهــا ألنها تتبع  األســـواق ومنع عملية 
شــركــات تــجــاريــة مــن شــمــال الــيــمــن. إضــافــة 
التي انتشرت مؤخرًا والتي  إلــى اإلشــاعــات 
تنال مــن مــادة غذائية هــي كــل مــا تبقى في 
فــي معظم  اليمنية  األســـر  مــن  كثير  مــوائــد 
مــنــاطــق الــبــاد، بحجة أن هـــذه املــــادة وهــي 
الـــــزبـــــادي، مــنــتــهــيــة الـــصـــاحـــيـــة وتــســبــبــت 
بـــأمـــراض غــذائــيــة لــكــل مـــن تــنــاولــهــا، وذلـــك 
بــغــرض تــمــريــر مــنــتــجــات جـــديـــدة مشابهة 
حسب  جنوبية،  محافظات  مــن  تجار  تتبع 
في  الراهنة  الــتــطــورات  واستدعت  منصور. 
ــــواق وانـــفـــات أســعــار الــســلــع الــغــذائــيــة  األسـ
واالســتــهــاكــيــة، عقد اجــتــمــاع طـــارئ للجنة 
ــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة لــتــســهــيــل الـــتـــجـــارة  ــنـ الـــوطـ
ــر الـــصـــنـــاعـــة والــــتــــجــــارة عــبــد  ــ بـــرئـــاســـة وزيــ
ــد عـــلـــى أهــمــيــة  ــ الــــــــرزاق األشــــــــول، والـــــــذي أكـ
نشاط  فــي  األولــويــة  ذات  القضايا  مناقشة 

اللجنة خاصة في الظروف الراهنة للباد.
ومع استمرار األزمة اإلنسانية، أصبح كثير 
من اليمنيني يعتمدون على إعانات اإلغاثة 
وتحويات املغتربني والتي تراجعت بشكل 
ر 

َّ
كبير منذ الــعــام املــاضــي، إضــافــة إلــى تأث

النشاط االقتصادي للقطاعات غير النفطية 
بــتــبــاطــؤ حــركــة الــتــجــارة بــســبــب الــجــائــحــة، 
شــمــال  فــــي  الـــضـــريـــبـــي  االزدواج  ــة  ــمـ ــظـ وأنـ
الباد وجنوبها، وندرة مستلزمات اإلنتاج، 
ــة. ويــتــوقــع  ــيــ ــار الــســلــع األولــ ــعـ ــاع أسـ ــفــ وارتــ
اليمني  االقــتــصــاد  يشهد  أن  الــدولــي  البنك 

مزيدًا من االنكماش بنسبة 2% في 2021.
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تناقص كبير في وزن الرغيف )أحمد الباشا/فرانس برس(

عدنان عبد الرزاق

»الــعــربــي  كــشــفــت مــصــادر مــن دمــشــق لـــ
الجديد« أن إيــران عــادت أخيرًا »بقوة« 
إلعــــــــادة تــشــغــيــل مـــعـــامـــل » مـــصـــانـــع« 
ــارات والــــــــجــــــــرارات فــي  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ تـــجـــمـــيـــع الـ
ســـــــــوريـــــــــة، بـــــعـــــدمـــــا مــــــهــــــدت الـــلـــجـــنـــة 
االقـــتـــصـــاديـــة بـــرئـــاســـة الــــــــوزراء لــذلــك، 
املنشآت  عبر توصيات بإعادة تشغيل 
املتوقفة أو استيراد جــرارات وسيارات 
ــــادر، الــتــي  مــســتــعــمــلــة. وتـــضـــيـــف املـــــصـ
طلبت عدم ذكر اسمها، أن إيران تتفرد 
األدوات  فــتــصــدر  الـــســـوريـــة،  بـــالـــســـوق 
تعيد تصدير  أو  )الــخــردة(،  املستعملة 
ــلـــع الـــصـــيـــنـــيـــة بــــطــــرق مـــــــــزورة، مــا  الـــسـ
حــول األســـواق السورية إلــى »سكراب« 
الــســيــئــة  املـــواصـــفـــات  لــلــمــنــتــجــات ذات 
واألسعار الرخيصة، خاصة الكهربائية 

واألدوات املنزلية إضافة إلى الغذائية.
النظام  بحكومة  الصناعة  وزيــر  وكــان 
السوري، زياد صبحي صباغ، قد بحث 
مع وفد من الشركة السورية - اإليرانية 
يــزور دمشق  الــذي  للسيارات »سايبا« 
الــتــعــاون املــشــتــرك بني  حــالــيــا، إمكانية 
الــطــرفــني بــهــدف إنــتــاج الـــجـــرارات على 
تجميع  فــي  األولـــى  وتتمثل  مرحلتني، 

قطع الجرارات الجاهزة.
ويــقــول الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي، الــســوري 
إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ جميل،  حسني 
السورية  الــســوق  ــران تستغل حــاجــة  إيـ
بعد الحصار والعقوبات، لتصدر سلعا 
استهاكية بمواصفات متدنية، إضافة 
لــتــعــزيــز وجـــودهـــا بــاملــنــشــآت املشتركة 
ــة شـــركـــتـــي »ســـايـــبـــا  ــاصــ ــفــــة، خــ ــتــــوقــ املــ
وســــيــــامــــكــــو«، مـــبـــيـــنـــا عــــــــودة تــجــمــيــع 
»سيامكو«  بشركة  اإليرانية  السيارات 
لكنها  ــام 2007  عــ مــنــذ  تــأســســت  الـــتـــي 

توقفت منذ عام 2019.
ويـــــلـــــفـــــت جــــمــــيــــل إلــــــــــى دخــــــــــــول ســـلـــع 
ــاركـــات مــزيــفــة  ــمـ ــة بـ ــيـ ــرانـ ومــنــتــجــات إيـ
ــألــــواح  ومــــواصــــفــــات رديــــئــــة خــــاصــــة بــ

حكومة  انفتاح  بعد  الشمسية،  الطاقة 
األسد على هذا القطاع والتشجيع على 
الــطــاقــة الــبــديــلــة بــواقــع انــقــطــاع الــتــيــار 
الكهربائي وصعوبة إنتاج احتياجات 
استيراد  تراجع  بعد  واملــنــازل  املنشآت 
الــــطــــاقــــة  ألـــــــــــواح  الــــــفــــــيــــــول.  وبــــــــــنّي أن 
الــــواردة مــن إيـــران أو  ومنظمات شحن 
عبرها »إعــادة تصدير لسلع صينية«، 
ــارك الـــســـوريـــة  ــمــ ــجــ تــــدخــــل بــــتــــواطــــؤ الــ
وضغط من قوى إيرانية مسيطرة على 

االقتصاد الوطني.
يراه  مما  السوري،  االقتصادي  ويحذر 
»إطباق إيران على االقتصاد السوري« 
الذي سيتم نهاية الشهر الجاري، خال 
مـــعـــرض حـــصـــري لــلــشــركــات اإليــرانــيــة 
جديدة«  قطاعات  على  »ستتمدد  التي 
ــاوف إيــــــران مـــن خـــروجـــهـــا من  ألن مـــخـ
ــا قـــيـــل عــن  ــة، بـــعـــد مــ ــة الــــســــوريــ الـــســـاحـ
الكهرباء  واســتــيــراد  العربي  الــغــاز  نقل 
ذلـــك  ــبــــاق  ــتــ الســ دفـــعـــتـــهـــا  األردن،  ــــن  مـ
بــمــعــرض لــلــشــركــات اإليــرانــيــة وتوقيع 
ــقــــود تــعــيــدهــا لــلــســيــطــرة  اتـــفـــاقـــات وعــ
ــاد. وحـــســـب تــصــريــحــات  ــتـــصـ عــلــى االقـ
ــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة  ــرئـ ــلـ أخـــــيـــــرًا لـ
ــــارض الــــدولــــيــــة اإليــــرانــــيــــة، حــســن  ــعـ ــ املـ
زمــــانــــي، ســيــنــطــلــق بــــني 29 نــوفــمــبــر/ 
الــجــاري و3 ديسمبر/  الــثــانــي  تــشــريــن 
كــانــون األول املــقــبــل بــدمــشــق، املــعــرض 
ــري لــــــــ164 شــركــة  ــادي الـــحـــصـ ــتــــصــ االقــ
إيرانية بهدف توقيع عقود وتفاهمات 

وصفها باملهمة.
وتسعى الــشــركــات اإليــرانــيــة مــن خال 
وتفاهمات،  عقود  توقيع  إلــى  املــعــرض 
ــا فــــــي الـــتـــنـــمـــيـــة  ــ ــابـ ــ ــــجـ ــم إيـ ــاهــ ــســ ــا يــ ــمــ بــ
بــســوريــة وعــــرض مــا تــحــتــاجــه الــســوق 
ــاء  ــشـ مــــن املــــعــــدات الــطــبــيــة ومـــــــواد اإلنـ
والبناء والتصاميم املعمارية واألدوات 
ــاز  ــ ــغـ ــ ــفــــط والـ ــنــ الـــــزراعـــــيـــــة ومــــــعــــــدات الــ
والبتروكيميائيات، إضافة إلى األغذية 
واملنسوجات والسيارات وغيرها. ومن 
جــانــبــه، يـــحـــذر رئـــيـــس مــجــمــوعــة عمل 

اقــتــصــاد ســوريــة، أســامــة الــقــاضــي، من 
استغال إيران املرحلة الحالية للعودة 
بعد  الــســوري،  باالقتصاد  التحكم  إلــى 
التمدد  خــال  املاضية  الفترة  انكفائها 
الــــروســــي والــــخــــاف مـــع نـــظـــام األســــد، 
املــتــراكــمــة بعد  الـــديـــون  حـــول تحصيل 
انتهاء »خط االئتمان« ومساومة إيران 
حكومة دمــشــق بــشــأن اســتــمــرار توريد 
املـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة. ويــــــرى الــقــاضــي 
خــال حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
طـــهـــران عــــادت مـــن جـــديـــد، وعــلــى أكــثــر 
من صعيد وقطاع، لتتحكم باالقتصاد 
السوري الذي وصفه باملتهالك ويتعلق 
بــأي قشة، بعد تــراجــع اإلنــتــاج وزيــادة 
األســـــعـــــار وعــــجــــز الــــنــــظــــام عــــن إيـــجـــاد 
حلول لهذه األزمــات. ويكشف القاضي 
على  يتركز  املقبل  اإليــرانــي  التوجه  أن 
قــــطــــاعــــي الــــســــيــــاحــــة والــــصــــنــــاعــــة، مــع 
االســتــمــرار بــمــحــاوالت الــســيــطــرة على 
فترة  خــال  مكان  وحجز  الطاقة  قطاع 
ــار الـــتـــي عــــــاودت ســوريــة  ــمــ إعــــــادة اإلعــ

الترويج لها.
وأوضح أن وفد منظمة الحج والزيارة 
اإليرانية، برئاسة علي رضا رشيديان، 
ــــق، لـــلـــتـــبـــاحـــث حـــول  ــــشـ وصــــــل إلــــــى دمـ
استئناف الرحات الدينية والسياحية 
ــران  ــهــ ــد إعـــــــــــداد طــ ــعــ بــــــني الــــبــــلــــديــــن، بــ
الــبــروتــوكــوالت الــازمــة وإرســالــهــا إلى 
املسؤولني بدمشق الستئناف الرحات 
ــا الـــــقـــــاضـــــي، اقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــراهــ ــ ــــي يــ ــتـ ــ الـ

وسياسية بلبوس سياحي ديني.
ويلفت القاضي إلى أن إيران التي أعادت 
تــمــركــزهــا قــبــل أيــــام فـــي شــمــال شــرقــي 
سورية، تحضر التفاقات حول الثروات 
الـــبـــاطـــنـــيـــة، نـــفـــط وفــــوســــفــــات، بــعــدمــا 
وقعت األسبوع املاضي، شركة بيمانير 
اإليرانية، عقدا مع حكومة بشار األسد 
إلعــــــادة تــأهــيــل مــحــطــة مـــحـــردة بــريــف 
مدينة حماة وسط سورية، بقدرة 576 
يـــورو،  مــلــيــون   99.5 وقــيــمــة  واط  ميغا 

بمدة تنفيذ 26 شهرًا.

تقريرمعيشة
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الخطوط الكويتية تعدل 
طلبية طائرات

قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية 
الكويتية علي الدخان، في مؤتمر صحافي، 
أمس الثالثاء، إن الشركة تجري محادثات 
مع شركة إيرباص األوربية، لتعديل طلبية 

سابقة لشراء طائرات، وذلك لتغيير طرازات 
الطائرات التي اتفقت على شرائها في 

صفقة أعلنت في العام 2014. وفي وقت 
الحق قال الرئيس التنفيذي معن الرزوقي، 
لوكالة رويترز، إن الشركة اململوكة للدولة 

تسعى اآلن لشراء طائرات قادرة على 
القيام برحالت أطول مدى دون توقف 

حتى يمكنها التوسع في أوروبا وأفريقيا 
وجنوب شرق آسيا وأميركا الشمالية. 

وأضاف الرزوقي أنه »لتحقيق هذه األهداف، 
ال بد من تغييرات« في طرازات الطائرات، 

مشيرا إلى أن التكلفة املالية للصفقة 
ستظل كما هي. وكانت الشركة اتفقت 

في 2014 على شراء 25 طائرة منها 
عشر طائرات عريضة البدن من طراز »إيه 

350-900« و15 طائرة ذات ممر واحد 
في الوسط من طراز »إيه 320 نيو«. وقال 
الدخان دون الخوض في التفاصيل إنه تم 

في العام 2018 تعديل الصفقة ليصل العدد 
اإلجمالي للطائرات إلى 28 طائرة. وامتنعت 

إيرباص عن التعليق.

ارتفاع الطلب على المكاتب 
في الرياض

قالت شركة »نايت فرانك« لالستشارات 
العقارية، في تقرير، أمس، إن الطلب على 

املكاتب عالية املستوى في الرياض زاد 
بعدما قالت السعودية إنه يتعني على 

الشركات األجنبية أن تنقل مقارها اإلقليمية 
إليها حتى تتمكن من العمل مع اململكة. 

كانت السعودية قد أعلنت، في فبراير/شباط 
املاضي، أنها ستمهل الشركات األجنبية 

حتى نهاية 2023 إلقامة مقار بها وإال فإنها 
ستفقد عقودها مع الحكومة، في خطوة 
تهدف الجتذاب االستثمار وإتاحة فرص 

عمل للسعوديني. وأشارت »نايت فرانك« إلى 
أن »الطلب املتنامي على املساحات اإلدارية 
من الفئة األولى في الرياض، وضع كما هو 

متوقع، ضغوطًا تصاعدية على أسعار 
إيجارات املكاتب من الفئة األولى والتي زادت 

2.9% خالل 12 شهرًا حتى نهاية الربع 
الثالث من 2021«. ونهاية أكتوبر/ تشرين 

األول املاضي، قالت السعودية إنها أصدرت 
تراخيص ألربع وأربعني شركة دولية إلقامة 

مقار إقليمية بالعاصمة.
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اقتصاد

لفت نظر مراقبني موقف روسيا 
السودان  العسكر في  انقاب  من 
ــــذي عــبــر عــنــه نــائــب املــنــدوب  والـ
الروسي الدائم لدى األمم املتحدة، ديميتري 
حيث  املــاضــي  الشهر   27 يــوم  بوليانسكي 
ــد يــكــون  ــد أن مـــا جــــرى فـــي الــــســــودان »قــ أكــ
انــقــابــا عسكريا«،  ولــيــس  للسلطة  انــتــقــاال 
مــتــهــمــا الـــرافـــضـــني لــســيــطــرة الــجــيــش علي 
»ارتــكــاب  مــقــالــيــد الــســلــطــة فـــي الــخــرطــوم بـــ
ـــق مـــحـــلـــلـــني فــــإن  أعـــــمـــــال عـــــنـــــف«. لــــكــــن وفــــ
انقاب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح 
الــبــرهــان، على املــكــون املــدنــي فــي الحكومة 
االنتقالية الذي نفذ يوم 25 أكتوبر/ تشرين 
الــدولــي على  الــصــراع  األول ال ينفصل عــن 
املوارد في أفريقيا، والنفوذ الجيوسياسي 
فــي الــبــحــر األحـــمـــر، حــيــث إن الـــســـودان من 
واملــيــاه  الطبيعية  بــالــثــروات  الغنية  الـــدول 

واألراضـــــــي وتــتــمــتــع بــمــوقــع اســتــراتــيــجــي 
ــــدول الــكــبــرى فـــي عصر  يــســيــل لـــه لـــعـــاب الــ
تـــتـــزايـــد فــيــه الـــحـــاجـــة لــــأراضــــي الـــزراعـــيـــة 
ومــــــوارد املـــيـــاه والــتــنــافــس عــلــى الــســيــطــرة 
عــلــى املـــمـــرات املــائــيــة االســتــراتــيــجــيــة ملــرور 
الــتــجــارة والــطــاقــة والــســلــع. ويــقــول خــبــراء 

روس إن حــرص موسكو على دعــم انقاب 
ــزء مــن  ــ ــه جـ ــ ـــاء عـــلـــى أســــــاس أنـ الـــبـــرهـــان جــ
موسكو  وضعتها  متكاملة  اســتــراتــيــجــيــة 
أفريقيا  في  االقتصادية  لخدمة مصالحها 
منذ بــدايــة الــقــرن الــجــاري. والحـــظ الخبير 
فـــي الـــشـــؤون األفــريــقــيــة بــمــجــلــس الــتــجــارة 
الــــروســــي، كيستر  والــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة 
ــا تــضــع عينها  ــيـ كـــني كــولــيــمــيــغــا، أن روسـ
عــلــى الـــســـودان مــنــذ ســنــوات حــكــم الرئيس 
عــمــر الــبــشــيــر، حــيــث كــانــت مــوســكــو ثــانــي 
الــســودان ولديها  فــي  أكبر مــورد لأسلحة 
شركات تعمل في التعدين والذهب ولديها 
كــذلــك شــركــة » فــاغــنــر« الــتــي تــقــوم بتدريب 

مليشيا »الدعم السريع«. 
ــإن روســــيــــا كــانــت  ــ وبـــحـــســـب كــولــيــمــيــغــا، فـ
تطمح إلى أن يكون لها موطئ قدم في ميناء 
بــورتــســودان تــنــافــس بــه الــنــفــوذ األمــيــركــي 
ــر.  ــمــ ــــي الـــــقـــــارة األفــــريــــقــــيــــة والــــبــــحــــر األحــ فـ
فـــي ذات الــــشــــأن، يـــقـــول الــخــبــيــر الـــروســـي، 
نــيــكــوال مــيــكــوفــيــك، فـــي تــحــلــيــل بصحيفة 
ــام، إن مصالح  »آســيــا تــايــمــز« نــشــر قــبــل أيــ
الدفاعية  االتفاقية  فــي  جلية  تبدو  الطاقة 
الروسية  الحكومة  وقعتها  التي  الروسية 
مـــع قــائــد الــجــيــش الـــســـودانـــي الــفــريــق عبد 
الفتاح البرهان في ديسمبر / كانون األول 
التي  أن موسكو  ميكوفيك،  ويــرى  املاضي. 
خسرت نفوذها الجيوسياسي في أوكرانيا 
وجــورجــيــا وكــوبــا، تسعى إلـــى بــنــاء نفوذ 
عــاملــي مــجــددًا لــبــنــاء نــفــوذ ســيــاســي جديد 
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واشنطن ـ العربي الجديد

حــذر مجلس االحــتــيــاط الــفــيــدرالــي، »البنك 
املــركــزي األمــيــركــي«، من أن أسعار األصــول 
الخطرة مستمرة في االرتــفــاع، ما يجعلها 
أكثر عرضة للهبوط الحاد في حال تدهور 

املعنويات في االقتصاد. 
املالي  االستقرار  تقرير  الفيدرالي في  وقال 
الصادر يوم اإلثنني: »أسعار األصــول تظل 
ــفـــاضـــات كـــبـــيـــرة فــي  ــحــــدوث انـــخـ عـــرضـــة لــ
تجاه  املستثمرين  مــعــنــويــات  تــدهــور  حـــال 
املخاطرة أو فشل احتواء الفيروس أو توقف 
التعافي االقتصادي«. كما اعتبر البنك، أن 
»العمات املستقرة« املرتبطة بأصول تشكل 
أن أي  املالي، محذرًا من  تهديًدا لاستقرار 
مــشــاكــل يــمــكــن أن تــتــفــاقــم بــســبــب االفــتــقــار 
إلــــى الــشــفــافــيــة ومــعــايــيــر الــحــكــومــة فيما 
التي تدعمها. و»العمات  يتعلق باألصول 
املستقرة« هي نوع من العمات املشفرة يتم 
ربطها بــأصــول أكــثــر اســتــقــرارًا مثل السلع 
أو العمات الكبرى كــالــدوالر والــيــورو، في 
كما  الــســعــريــة.  الــتــقــلــبــات  لتخفيف  مسعى 
أن الضعف  الفيدرالي من  حذر االحتياطي 
فـــي قــطــاع الـــعـــقـــارات الــتــجــاريــة فـــي الــصــني 
الــواليــات املتحدة في  إلــى  يمكن أن ينتشر 
حــال تــدهــور األمـــور بشكل كبير. وفــي ذات 
الصدد، أظهرت دراســة جديدة أن املكاسب 

بكين ـ العربي الجديد

يتجه املنظمون الصينيون لتشديد الرقابة 
على ســوق صــنــاديــق االســتــثــمــار املشتركة 
الــذي تصل قيمته إلى 23.9 تريليون يوان 
)3.7 تريليونات دوالر(، عبر حظر الشركات 
واألفراد غير املرخصني من إصدار توصيات 
ا لبيان أصدره مكتب بكني 

ً
للمنتجات. ووفق

الجهات  فــإن  املالية،  األوراق  تنظيم  للجنة 
واألفــــــــراد غــيــر الــحــاصــلــني عــلــى تــرخــيــص 
استشاري سوف يتم حظرهم من إعطاء أي 
توصيات أو نشر أرقام حول األداء في هذا 
شركات  على  املنظمون  حظر  كما  الــســوق. 
السمسرة توظيف الشخصيات املؤثرة على 
التواصل االجتماعي لجذب عماء  وسائل 
ــدد. وتــحــتــاج الــجــهــات الــتــي لــيــس لديها  جـ
للقواعد  االمتثال  إلــى  استشاري  ترخيص 
الجديدة في موعد أقصاه 30 يونيو/حزيران 
املقبل. في تطور آخر، خفضت وكالة فيتش 

تصنيف  األمــيــركــيــة  االئــتــمــانــي  للتصنيف 
الــعــقــارات الصينية »كــايــســا غــروب  شــركــة 
إلـــى درجـــة غير   Kaisa Group »هــولــديــنــغــز
مــن احتمالية  مــحــذرة  ــردة(،  )خـ استثمارية 
ــاالت تــخــلــف الـــشـــركـــة عــــن ســــداد  ــ زيـــــــادة حــ
عن  الــشــركــة  وتخلفت  الـــدوالريـــة.  سنداتها 
إدارة  أحــد منتجات  مــدفــوعــات على  ســـداد 
الثروة في األسبوع املاضي، وهي تعد ثالث 
أكبر مقترض للديون الدوالرية في الصني. 
التي  الشركة  فإن  بلومبيرغ،  لوكالة  ووفقا 
تم خفض تصنيفها ملزمة بسداد دفعتني 

من مدفوعات السندات هذا األسبوع، األولى 
في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني )غدًا( بقيمة 
الــــ12 من  فــي  والــثــانــيــة  58.5 مليون دوالر، 
مــلــيــون دوالر.  بــقــيــمــة 29.9  نــفــســه  الــشــهــر 
وأفــــادت تــقــاريــر بـــأن الــشــركــة تخطط لبيع 
أصول عقارية تقدر قيمتها بنحو 13 مليار 
املـــال. وذكـــرت »فيتش«  لــزيــادة رأس  دوالر 
ــا فــي مــبــيــعــات ذراع 

ً
أن هــنــاك تــقــدًمــا بــطــيــئ

»كايسا«، مضيفة:  إدارة املمتلكات التابعة لـ
األصــول  مــن  التخلص  عمليات  أن  »نعتقد 
تخضع ملخاطر«. وفي ذات الشأن العقاري 
الصيني، حذر االقتصادي والباحث املشارك 
في مركز الصني بجامعة »أكسفورد«، جورج 
ماغنوس، من أن مشاكل الديون التي تواجه 
قطاع العقارات الصيني ستؤدي إلى حدوث 
ــلـــى االقــــتــــصــــاد املــحــلــي  ركـــــــود يـــنـــعـــكـــس عـ
والــعــاملــي، وذلـــك خـــال تــصــريــحــات لشبكة 

»سي إن بي سي«. 
ويـــرى مــاغــنــوس أن أزمـــة الــديــون املتعلقة 
بــقــطــاع الــعــقــارات تــمــثــل اإلشــكــالــيــة األكــبــر 
ثــانــي أكبر  الــتــي يواجهها  الــتــحــديــات  بــني 
القطاع  أن  إلــى  مشيًرا  العالم،  في  اقتصاد 
وصل إلى نقطة تحول اآلن. وذكر ماغنوس 
قـــادرة على  أو  لــم تعد مستعدة  الصني  أن 
على  عقدين  بعد  الــســوق،  لتعزيز  التدخل 
الصيني،  العقارات  من توسع ســوق  األقــل 
ولكنه يتوقع حــدوث ركــود على الرغم من 
اآلمــــــال بـــشـــأن تـــدخـــل الــســلــطــات ملــســاعــدة 
القطاع هذا العام. جاء ذلك بعد وقف تداول 
ســهــم شـــركـــة الــتــطــويــر الـــعـــقـــاري »كــايــســا 
ــة فــــي هــونــغ  ــ ــــدرجـ غــــــروب هـــولـــديـــنـــغـــز« املـ
أنباء عن تخلفها  الجمعة، بعد  يوم  كونغ 
إدارة  أحــد منتجات  عن ســداد ديونها في 
»إيفرغراند«  أزمــة  استمرار  الــثــروات. ومــع 
املثقلة بالديون، حذر محللون من مخاطر 
العاملية، بعد  الفقاعات في أسواق األسهم 
نهج حذر لعدة بنوك مركزية في األسبوع 

املاضي.

من تداول العمات املشفرة قد تغذي النقص 
املتحدة،  الــواليــات  في  العمالة  في  املستمر 
مــع تخلي األميركيني عــن الــوظــائــف بــدوام 
األصــول  عالم  فــي  لتجربة حظوظهم  كامل 
الرقمية الخطرة. وكشفت الدراسة الصادرة 
عــن شــركــة األبــحــاث »سيفيك ســايــنــس« أن 
حوالي 11% من املشاركني في املسح قالوا 
إنهم هم أو شخًصا يعرفونه قد استقالوا 
مــن وظــائــفــهــم بــســبــب الــحــريــة املــالــيــة التي 

يوفرها تداول األصول الرقمية. 
املشفرة  للعمات  الــســوقــيــة  القيمة  وكــانــت 
قـــد تــــجــــاوزت حـــاجـــز 3 تــريــلــيــونــات دوالر 
ألول مــرة على اإلطـــاق، أو مــا يــعــادل حجم 
ــار  اقـــتـــصـــاد املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة تــقــريــبــا. وأشــ
املستجيبني  مـــن  نــحــو %44  أن  إلـــى  املــســح 
 يقل عن 25 ألف دوالر 

ً
الذين يحققون دخا

ــداول  ــ ــل تـ ــ اســـتـــقـــالـــوا مــــن وظـــائـــفـــهـــم مــــن أجـ
قام  شخًصا  يعرفون  أو  املــشــفــرة،  العمات 
بذلك، بينما وصلت النسبة إلى 75% لهؤالء 
ألفا و50 ألف  الذين يتراوح دخلهم بني 25 
»استثمارات  أن:  الدراسة  وأوضحت  دوالر. 
ــــرت مــســتــويــات  الــعــمــات املــشــفــرة ربـــمـــا وفـ
دخل تغير حياة البعض، بينما يستخدمها 
ــراًء كــشــكــل مـــن أشــكــال  ــ األشـــخـــاص األكـــثـــر ثـ

تنويع األصول ال كمصدر للدخل«.
مـــن جــانــبــه يـــرى بــنــك »مـــورغـــان ســتــانــلــي« 
األميركي، أنه من املرجح أن تحاول البنوك 
االستفادة من الطلب على ودائع »العمات 
املـــســـتـــقـــرة«، عــلــى خــلــفــيــة الــنــمــو املــتــســارع 

ــلــــســــوق. وقــــــــال كـــبـــيـــر مـــحـــلـــلـــي الـــعـــمـــات  لــ
املــشــفــرة فــي الــبــنــك األمــيــركــي، شــيــنــا شــاه، 
عــبــر تــقــريــر، إن الــعــمــات املــســتــقــرة تمتلك 
 إلــى معدالت 

ً
ميزة وهــي أنها توفر وصــوال

املشفرة  العمات  مــن  الــودائــع  على  الفائدة 
والـــتـــمـــويـــل الــــامــــركــــزي.  وأوضـــــــح تــقــريــر 
مــــورغــــان ســتــانــلــي أن مـــقـــرضـــي الــعــمــات 
املشفرة يقدمون معدل فائدة يزيد عن %5 
والتي  املستقرة  العمات  هــذه  بعض  على 
ــقـــرارًا مثل  ــتـ يــتــم ربــطــهــا بـــأصـــول أكـــثـــر اسـ
الكبرى. ويعتقد خبراء،  العمات  أو  السلع 
الحكومات  جــانــب  مــن  التحفيز  تــدابــيــر  أن 
والبنوك املركزية جعلت العوائد منخفضة 

على االستثمار. 
املستثمرين  اهتمام  أن  إلــى  التقرير  وأشــار 
مـــن املــؤســســات بــاملــشــاركــة فـــي زخـــم األداء 
املرتفع للعمات املشفرة يتزايد، مع هبوط 
البديلة  العمات  البيتكوين لصالح  هيمنة 
التي تفوقت في األداء بسبب هبوط سعرها 
بــــالــــدوالر وحــــــاالت االســـتـــخـــدام املــحــتــمــلــة. 
وشهدت القيمة السوقية للعمات املستقرة 
ارتفاعا إلى 137 مليار دوالر مقارنة بنحو 
20 مليار دوالر قبل عام واحد. إلى ذلك قالت 
الــعــضــوة فـــي مــجــلــس مــحــافــظــي االحــتــيــاط 
الفيدرالي، ميشيل بومان، إنها ال ترى سبًبا 
هـــامـــا يـــدفـــع الــبــنــك املـــركـــزي إلصـــــدار عملة 
لــه. وذكــرت بومان في مؤتمر  رقمية تابعة 
اإلســكــان والتمويل: »في  فــي ســوق  للنساء 
الحقيقة أنا لست واثقة من أنني أفهم أو أرى 
سبًبا إلصدار عملة رقمية تابعة لاحتياط 
الــفــيــدرالــي، مــع حقيقة أن نــظــام املــدفــوعــات 

األميركي يتمتع بالسامة والكفاءة«. 
ــتــــيــــاط  ــلـــس االحــ وأوضــــــحــــــت عــــضــــوة مـــجـ
الفيدرالي أن البنك يعد حاليا ورقة بحثية 
بشأن إيجابيات وسلبيات إصدار الدوالر 
الــرقــمــي فــيــمــا يــمــثــل بــدايــة لــلــحــوار بــشــأن 
الورقة ستصدر  تلك  أن  إلى  األمــر، مشيرة 

قريًبا.

خفض تصنيف شركة عقارات صينيةمخاوف على الوظائف في أميركا من العمالت المشفرة

بــعــد ســقــوط اإلمـــبـــراطـــوريـــة الــســوفــيــيــتــيــة. 
ويشير إلى أن روسيا تستهدف من إنشاء 
التدخل  بــورتــســودان،  فــي  قــاعــدة عسكرية 
املباشر في القضايا األمنية بمنطقة البحر 
يكون  وتلقائيا  األفــريــقــي،  والــقــرن  األحــمــر 
لــهــا تــأثــيــر فـــي قــضــايــا الــطــاقــة فـــي منطقة 
حــيــويــة وغــنــيــة بــالــنــفــط والـــغـــاز الطبيعي 
التي  التجارية  والسيطرة على ممر السفن 
تمر عبر البحر األحمر. في ذات الشأن، يرى 
الــبــروفــســور ســيــرغــي ســيــريــغــيــف األســتــاذ 
بجامعة روســيــا لــلــدراســات اإلنــســانــيــة، أن 

اتــفــاق بــني معظم األكــاديــمــيــني الــــروس مع 
وعلى  سيريغيف.  البروفسور  نظر  وجهة 
الــرغــم مــن أن الـــســـودان لــيــس دولــــة نفطية 
الــنــفــطــي  ــاطــــي  ــيــ ــتــ ــرة، حـــيـــث إن االحــ ــيــ ــبــ كــ
املكتشف في السودان يقدر بنحو 5 مليارات 
بــرمــيــل ويـــتـــركـــز الـــخـــام األســــــود فـــي دولـــة 
جنوب السودان، ولكن يرى وزير سوداني 
في حكومة جعفر نميري أن السودان غني 
بــالــنــفــط، غــيــر أنـــه لــم يــجــد الــفــرصــة إلجـــراء 
ملسح والكشوفات التي تمكنه من استخراج 
والحروب  النزاعات  بسبب  النفطية  ثروته 

العسكري في  املكون  بقاء  أن  تــرى  موسكو 
أية  »إن  ويقول  مصالحها.  سيخدم  الحكم 
تطورات مستقبلية بالسودان ستصب في 
خدمة مصالح روسيا، ولكن سيكون مفيدًا 
أكثر لروسيا إذا بقي الجيش في الحكم، ألن 
ذلك سيقلل من نفوذ الحكومات الغربية في 
السودان... وكلما ضعف النفوذ الغربي في 
دولـــة مـــا، كـــان ذلـــك مــفــيــدًا لــخــدمــة املصالح 

االقتصادية الروسية«.
الــدراســات األوروبــيــة  ووفــق تحليل بمركز 
اآلســيــويــة »يــــورو آشــيــا«، فـــإن هــنــالــك شبه 

األهلية والفساد السياسي واإلداري. 
ــة فــإن  ــيـ وبـــعـــيـــدا عـــن وجـــهـــة الــنــظــر الـــروسـ
محللني محايدين يرون أن موسكو دعمت 
ــداف  ــ ــدة أهــ ــ ــان لــتــحــقــيــق عــ ــرهــ ــبــ انــــقــــاب الــ
املوقع  فــي  الــتــواجــد  أبــرزهــا،  استراتيجية، 
االستراتيجي للسودان لتوسيع نفوذها في 
ومنافسة  األحــمــر،  البحر  ومنطقة  أفريقيا 
أمـــيـــركـــا عــلــى الـــنـــفـــوذ فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
النفطية  الــثــروات  واستغال  املستقبل،  في 
شركات  وتنشيط  الــســودان،  فــي  واملعدنية 
احتكار مشاريع  في  والهندسة  اإلنــشــاءات 

الــســودان  يحتاجها  الــتــي  التحتية  البنية 
بــعــد االســتــقــرار وتــقــدر بــعــشــرات مــلــيــارات 
الــدوالرات في بلد واسع ومترامي األطراف 

ويحتاج للطرق والجسور واملطارات. 
وكــانــت مــوســكــو قــد وقــعــت فــي ديــســمــبــر / 
كـــانـــون األول املـــاضـــي اتــفــاقــيــة دفــاعــيــة مع 
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان 
لـ 25 عاما. وتتضمن االتفاقية إنشاء  تمتد 
بــورتــســودان على  قــاعــدة بحرية فــي ميناء 
ــدة أربــــع  ــاعـ ــقـ ــر، كـــمـــا تـــضـــم الـ ــمــ الـــبـــحـــر األحــ
ــراد الــقــوات  ــ ســفــن حــربــيــة و300 فـــرد مـــن أفـ
الدفاعية  االتفاقية  الروسية. كذلك تتضمن 
في  الكاملة  الــحــريــة  الــروســي  الجيش  منح 
اســتــخــدام املـــطـــارات الــعــســكــريــة الــســودانــيــة 
ــــي بـــاألســـلـــحـــة  ــــودانـ ــــسـ وإمــــــــــداد الـــجـــيـــش الـ
الــســودان  مــن  االتفاقية  والــذخــيــرة. وتجعل 
ــــذة لـــتـــحـــركـــات الـــجـــيـــش الـــــروســـــي فــي  ــافـ ــ نـ
أفريقيا وخدمة مصالحه النفطية واملعدنية 

في ليبيا ودول أفريقيا جنوب الصحراء.
ميكوفيك،  نيكوال  الــروســي،  الخبير  ويــرى 
أن هذه القاعدة البحرية ستزيد من النفوذ 
الروسي وسيكون لها دور رئيسي في نقل 
شــحــنــات األســلــحــة واملـــعـــدات عــبــر الشحن 
ــيـــص ولـــيـــس عـــبـــر الــشــحــن  ــرخـ ــحـــري الـ ــبـ الـ

الجوي املكلف. 
ــــل /  ــريـ ــ ــــي إبـ ــــد ذكـــــــرت فـ ــقــــاريــــر قـ ــــت تــ ــانـ ــ وكـ
نيسان املاضي أن الحكومة االنتقالية التي 
العسكرية  االتفاقية  ألغت  البرهان  يقودها 
تــحــت ضــغــط مـــن الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، لكن 
ــامـــويـــل رامــــانــــي األســـتـــاذ  الـــبـــروفـــســـور صـ
التقارير  إن هذه  يقول  أوكسفورد  بجامعة 
غير صحيحة، ألن الحكومة الروسية نفت 
ــك، كــمــا أظــهــرت وســائــل إعـــام ســودانــيــة  ذلـ
وصـــول سفينة حــربــيــة روســيــة إلـــى ميناء 
مــــايــــو/أيــــار  ــــن  مـ األول  ــــي  فـ بـــــورتـــــســـــودان 
الــبــروفــســور ميكوفيك أن  املـــاضـــي.  ويـــرى 
املــكــون الــعــســكــري فــي الــحــكــومــة االنتقالية 
املعزولة حريص على بناء عاقات قوية مع 
الــذي تربطه  روســيــا خافا للمكون املــدنــي 
عاقات قوية مع الديمقراطيات الغربية في 
أميركا والواليات املتحدة. من جانبه يقول 
الــخــبــيــر األمـــيـــركـــي فـــي جــوجــيــوكــا فــيــورو 
الجيوسياسية،  املــخــاطــر  فــي  املــتــخــصــص 
الــتــحــول  بــقــوة  تــدعــم  بـــايـــدن  إن إدارة جـــو 
الــديــمــقــراطــي فـــي الـــســـودان وإعـــــادة الــبــاد 
إلى دائرة النفوذ الغربي، وربما لن تسمح 
قــاعــدة عسكرية فــي ميناء  بــبــنــاء  لــروســيــا 
بورتسودان وتهديد مصالحها في منطقة 
حيوية لنفوذها في منطقة الشرق األوسط.
)العربي الجديد(

طويلة.  سنوات  منذ  بالسودان  الذهب  في  واسعة  مصالح  روسيا  لدى 
وأبرمت وزارة المعادن السودانية، في 2015 اتفاقيًة مع شركة »سايبريان« 
في  الذهب  عن  للتنقيب  الروسية 
واليتي نهر النيل، شمال البالد، والبحر 
األحمر )شرق(. وبحسب إعالن صادر 
بلغت  وقتها،  المعادن  وزارة  عن 
من  أكثر  الــذهــب  عــائــدات  جملة 
مليار دوالر خالل عام 2014، إذ أنتج 
هنالك  وكانت  طنًا.   71 الــســودان 
إلى  الذهب  إنتاج  بارتفاع  توقعات 
مائة طن سنويًا، كما جرت عمليات 
تهريب واسعة للذهب السوداني. 

عين روسيا على الذهب

تقرير

بينما ترتفع قيمة 
العمالت المشفرة 

وأسعارها بدأت المخاوف 
تتزايد في أميركا من 

تأثيرها على المواطنين 
وثرواتهم

رؤية

شريف عثمان

املشفرة  العمالت  تعود  األخــيــرة،  تكون  أن  ُيتوقع  أخـــرى، ال  مــرة 
لتفرض نفسها على األسواق، بعد أن سجلت أكبر عملتني فيها 
مــســتــويــات قياسية جــديــدة مــســاء يـــوم اإلثــنــني، ســاعــدتــهــا على 
خطف األضواء من سوق األسهم األميركية التي كانت مؤشراتها 
الثالثة تسجل مستويات إغالق قياسية جديدة أيضًا  الرئيسية 
تراجع  قليلة، شهدت  أسابيع  األســبــوع. وبعد  أيــام  أول  لتعامالت 
املــال  القيمة ورأس  مــن حــيــث  املــشــفــرة  الــعــمــالت  أكــبــر  بيتكوين، 
الــشــهــيــرة مستوى  العملة  تــجــاوزت  بــأكــثــر مــن %12،  الــســوقــي، 
67770 دوالرا لكل وحدة منها، بينما ارتفعت قيمة إيثريوم، التي 
 4823 ليتجاوز سعرها  الــســوقــي،  املـــال  ورأس  القيمة  فــي  تليها 
دوالرا للوحدة الواحدة، في يوم كان سعيدًا على مستثمري تلك 

العمالت، التي تجاوز عددها 13 ألف عملة.
وشهد العام الحالي العديد من األيام السعيدة ملستثمري العمالت 
مائة  تــتــجــاوز  بنسبة  بيتكوين خــاللــه  ارتــفــعــت  حــيــث  املــشــفــرة، 
باملائة، بينما تجاوزت قيمة إيثريوم حاليًا ستة أضعاف ما كانت 
عليه عند بدايته. وعلى الرغم من استمرار انتقاد جيمي دايمون، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــبــنــك جـــي بـــي مـــورغـــان تــشــيــس األمــيــركــي، 
مؤسسة  رأس  على  بمنصبه  الباقي  الوحيد  التنفيذي  والرئيس 
مالية بعد األزمة املالية العاملية، لبيتكوين، ووصفه لها بأنها ليست 
من  مــزيــدًا  يتوقعون  االقــتــصــاديــون  املحللون  زال  مــا  قيمة،  ذات 

االرتفاع للعملة املشفرة. 
وتجدر اإلشــارة إلى أن دايمون هو رئيس البنك األميركي األكثر 
مصداقية، وكثيرًا ما يلجأ إليه رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي 
آرائــه  املــركــزي األميركي( وأعــضــاء مجلس إدارتـــه لسماع  )البنك 

واالستفادة بها في إدارة السياسة النقدية للبالد. 
املــشــفــرة، وتحديدًا  الــعــمــالت  مــا يخص  فــي  دايــمــون  آراء  وتظهر 
القطاع  الكالسيكية في  املدرسة  إلى  ينتمي  زال  أنه ما  بيتكوين، 
الــذي ال يرغب في »املــغــامــرة«، أو كما يطلق  املصرفي األميركي، 
عليها هو »املقامرة« باالستثمار في العمالت املشفرة، حيث اعتاد 
بــأي فرصة  الــوثــوق  عــدم  باعتباره مصرفيًا مخضرمًا،  الــرجــل، 
استثمارية إال بعد االطالع على األصول التي تدعمها ووضع يده 
عليها، وهو ما ال يتوفر في حالة العمالت املشفرة بطبيعة الحال. 
وقبل أكثر من عامني، وبينما كانت وسائل اإلعالم األميركية تعج 
بتحذيرات دايمون للمستثمرين من شراء بيتكوين وغيرها من 
الغامضة  بالعملة  تعريفية  نــدوة  أحضر  كنت  املشفرة،  العمالت 
وقتها، أقامها البنك الذي يترأسه دايمون من أجل التعريف بأوجه 
االســتــثــمــار فــي الــعــمــالت املــشــفــرة الــتــي يــوفــرهــا الــبــنــك لعمالئه، 
وتشجيعهم على الدخول فيها. وملا سئل دايمون عن ذلك بعدها 
بسنوات، رد بأنه يثق تمام الثقة أن التدخني ضار جدًا بالصحة، 
لكنه يدرك جيدًا أن البعض لن يتوقف عن التدخني، في إشارة إلى 
املشفرة ملن يرغب في شرائها من  العملة  بيع  يمتنع عن  لن  أنــه 
عمالئه. ووصف دايمون عمالءه بأنهم »كبار وناضجون«، وأنهم 

يشترون تلك العمالت بكامل قواهم العقلية. 
هـــذا املــوقــف الـــذي اعــتــبــره الــبــعــض غــيــر أخــالقــي يظهر بــصــورة 
العمالت واملــروجــون لها، حتى  الــذي حققته تلك  النجاح  واضحة 
الرئيسي  التيار  استثمار  وجهة  البعض  نظر  في  أصبحت  أنها 
مجتمعي  قــبــول  حــصــاد  مـــن  تــمــكــنــت  أن  بــعــد   ،Main Stream
من  املاليني  مئات  قيمته  بلغت  ما  أضــاف  مؤسساتي،  سياسي 

الدوالرات من الطلب اإلضافي عليها. 
وفـــي الـــوقـــت الــــذي انــطــلــق فــيــه املـــاليـــني مـــن مــواطــنــي الــعــديــد من 
الـــدول لــلــشــراء مــن الــعــمــالت املــشــفــرة، كما كــان الــحــال فــي الهند 
واإلمـــــارات والــكــويــت وبــعــض بــلــدان جــنــوب شـــرق آســيــا، اتجهت 
بعض الحكومات إلى حظر التعامل فيها بأي شكل من األشكال، 
مثل الصني، وحرمت دول أخرى التعامل فيها من األساس، مثل 
السعودية ومصر. ومع اختالف التوجه في التعامل مع العمالت 
الثقة الكبرى من هيئة  البلدان املختلفة، جاءت دفعة  املشفرة بني 
أعلنت بوضوح  التي   ،SEC األميركية والبورصات  املالية  األوراق 
أنها ال ترغب في حظر التعامل في العمالت املشفرة، وإنما تحاول 

تنظيم تلك التعامالت. 
العديد  أعلنته اإلدارة األميركية، كما  الدفعة ما  ولم يؤثر في تلك 
املشفرة  العملة  الــعــالــم، عــن توجهها إلطـــالق  مــن حــكــومــات دول 
الخاصة بها، والتي يتم التعامل بها تحت إشراف البنك املركزي 
في البلد املصدر لتلك العملة. وتزايد االهتمام بالعمالت املشفرة 
مع ارتفاع معدل التضخم في أغلب البلدان، األمر الذي دعا املزيد 
من املستثمرين إلى النظر إلى العمالت املشفرة باعتبارها مخزنًا 
جيدًا للقيمة، يوفر الحماية من انخفاض القوة الشرائية لو استمر 
التضخم فــي االرتــفــاع، وفــي نفس الــوقــت يتزايد أعـــداد األطــراف 

القابلة باستخدامها كوسيلة آمنة لتسوية املعامالت التجارية. 
والــشــهــر املـــاضـــي، ســمــحــت هــيــئــة األوراق املــالــيــة والـــبـــورصـــات 
املستقبلية  العقود  في  لالستثمار  صندوقني  بإطالق  األميركية 
العديد  وقــدمــت  املــتــحــدة،  الــواليــات  كندا  بينما سبقت  لبيتكوين، 
العملة  في  باالستثمار  للمستثمرين  تسمح  التي  الصناديق  من 
الشركات  العديد من  ارتبطت  ذلــك،  الــعــام. وبخالف  هــذا  املشفرة 
بسوق العمالت املشفرة، األمر الذي أضاف مليارات الدوالرات من 
املستويات  وتسجيل  سعرها  ارتــفــاع  فــي  وتسبب  عليها  الطلب 

القياسية. 
العمالت املشفرة جاءت لتبقى، ويقول البعض إنها جاءت لتقوى، 
للشركة صاحبة صناديق  التنفيذي  الرئيس  وتــرى كاثي وودز، 
االســتــثــمــار ARK ذائــعــة الــصــيــت وصــاحــبــة أفــضــل إنــجــاز بني 
لديها  بيتكوين  أن  املاضي،  العام  األميركية  االستثمار  صناديق 
فرصة لالرتفاع بصورة كبيرة، وأنها قد تصل إلى سعر 500 ألف 
دوالر للوحدة خالل خمس سنوات، فهل تضيع السعودية ومصر 
السريع  املشفرة  العمالت  بقطار  اللحاق  عن  وتتخلفان  الفرصة 
تمسكًا بفتوى لم تتضح أسبابها؟ ال أظن أن من اضطلعوا بهذه 
التي    Block chain البلوكتشني تقنية  »الفتوى« يفهمون كثيرًا 
تقوم عليها تلك العمالت، بينما تقوم البنوك املركزية في العديد 
من البلدان األخــرى بتحويل نسب متزايدة من احتياطيات النقد 

األجنبي لديها إلى العملة املشفرة.
ولو كانت العمالت املشفرة شديدة التقلب في نظر مسؤولي البنك 
املركزي في مصر والسعودية وغيرها من الدول العربية، فتكون 
املعاصر،  الرفيع«  »الــفــن  فــي  باالستثمار  لهم  الواجبة  النصيحة 
والذي تقول السجالت إنه حقق عائدًا يفوق ما حققه مؤشر إس 

آند بي 500 خالل ربع القرن األخير بأكثر من %170.
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