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»فاجعة طنجة« تثير مخاوف العمال
الرباط ـ مصطفى قماس

 بمصنع في 
ً
أعــادت وفــاة تسعة وعشرين عامال

الــواجــهــة مسألة ظـــروف عمل  إلــى  مدينة طنجة 
األجـــــــراء فـــي املــــغــــرب، فـــي ظـــل مــســتــوى حــــوادث 

الشغل املميتة املرتفع وضعف التأمني على العمال.
وتذّكر املغاربة، بعد وفاة أولئك العمال في مصنع »سري« 
للنسيج، العديد من الفواجع التي عرفها املغرب في مقرات 
العمل. بينما استنكر نواب البرملان ما حدث، بل إن إحدى 
املــهــنــي، محمد  التشغيل واإلدمــــاج  الــنــائــبــات طالبت وزيـــر 

أمكراز، بتحمل مسؤولية ما حدث.
ــتــح تــحــت إشـــراف 

ُ
ومـــن جــانــبــه، أكـــد أمـــكـــراز أن الــتــحــقــيــق ف

النيابة العامة، حول ظروف وفاة العاملني، معبرا عن رفضه 
املزايدة عند تناول هذا األمر، بينما ضجت وسائل التواصل 

االجتماعي بالتعليقات املستنكرة.
لها،  بيان  في  للشغل،  الديمقراطية  الكونفدرالية  وعّبرت 
»الدولة والحكومة  الثالثاء، عن تحميل مسؤولية الفاجعة لـ
وأرباب العمل والسلطات العمومية، والتغاضي والتستر 
على خرق القانون االجتماعي، واستغالل العمال، والتهرب 

الــضــريــبــي، وعـــدم تــوفــيــر شـــروط الــعــمــل الــالئــق، وحماية 
اإلنتاجية  الوحدات  العمال، وتنامي عدد  صحة وسالمة 

خارج القانون«.
ــــى أن تـــلـــك »الـــفـــاجـــعـــة لــيــســت  ــاد الـــعـــمـــالـــي إلـ ــحــ ــــب االتــ وذهــ
ــــدة إنــتــاجــيــة )ســــريــــة(، بل  اســتــثــنــائــيــة أو مــعــزولــة فـــي وحـ
لــم تندمل جراحها بعد كنموذج  وكـــوارث  فــواجــع  سبقتها 
البيضاء، وحــوادث وفيات عامالت  حريق روزا مور بالدار 
الصويرة، واالرتفاع  بأغادير، وفاجعة  الفالحية  الضيعات 

املهول لحوادث الشغل املميتة«.
وأكـــد أن هــذه الــفــواجــع سببها األســاســي »اســتــغــالل أربــاب 
العمل لألزمات والفقر والبطالة، من أجل االنفراد بالعامالت 
والعمال، وتشغيلهم وهم أحياء في أقبية هي أشبه ما تكون 

بقبور مدفونة، على مرأى ومسمع من السلطات«.
ويعتبر الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفالحي، 
التابعة لالتحاد املغربي للشغل، إدريس عدة، أن حوادث 
الشغل ناجمة في الكثير من األحيان عن لجوء الشركات، 
كــمــا فـــي الــقــطــاع الــــزراعــــي، إلـــى تــشــغــيــل أشـــخـــاص تتسم 

وضعيتهم بالهشاشة.
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن هناك  ويــضــيــف عـــدة، فــي تــصــريــح لـــ

التي ينص  شركات تلجأ إلى عدم احترام معايير السالمة 
عليها القانون، حيث تعمل على تخفيض التكاليف من أجل 

الحفاظ على هوامش الربح التي تحققها.
وأجمع مراقبون على أن هناك حوادث شغل تقع في القطاع 
أن شركات كبيرة، تعمل  البعض  اعتبر  املهيكل، حيث  غير 

مع هذه املعامل في القطاع غير الرسمي في إطار املناولة.
ويــســجــل املــغــرب، حــســب مكتب الــعــمــل الـــدولـــي، 2000 وفــاة 
سنويا ترتبط بحوادث الشغل، وهو ما يعد من بني أعلى 

األرقام املسجلة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  عن  تقرير صــادر  وأشــار 
ــبــــوع املــــاضــــي، إلــــى أن الـــتـــأمـــني الـــــذي يهم  والـــبـــيـــئـــي، األســ
الحوادث املرتبطة بالعمل محدود في القطاع الخاص، هذا 
ما يبرر كــون مكتب العمل الــدولــي، الحــظ أن اململكة تعرف 

حوالي 48 حادثة شغل مميتة لكل 100 ألف عامل.
ــا رئــيــس املــجــلــس االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي والبيئي،  ودعـ
أحــمــد رضــى شــامــي، أخــيــرا، إلــى إصـــالح منظومة الصحة 
والسالمة في العمل وفقا لرؤية شاملة، معتبرا أن »إصالح 
منظومة الصحة والسالمة في العمل يجب أن يعتمد على 

رؤية شاملة، وليس على مبادرات أو إجراءات متفرقة«.

الدوحة ـ العربي الجديد

حــــددت الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــجــمــارك الــقــطــريــة، ضــوابــط 
وإجــــــــــــراءات تــنــظــيــمــيــة واحـــــتـــــرازيـــــة، بــــشــــأن حــركــة 
البضائع الواردة والعابرة من منفذ سلوى الحدودي 
في السعودية إلى منفذ أبو سمرة الحدودي في قطر.
ــلـــى مــوقــعــهــا  ــه عـ ــرتـ ــيــــان نـــشـ وذكــــــــرت الـــهـــيـــئـــة فــــي بــ
في  الــتــجــاري  الشحن  العمل بحركة  أن  اإللــكــتــرونــي، 
مــنــفــذ أبــــو ســـمـــرة وفـــقـــا لـــالشـــتـــراطـــات واإلجــــــــراءات 

الجديدة، سيبدأ اعتبارا من يوم األحد املقبل.
الشاحنات  سائقي  مــن  الــجــديــدة  الــضــوابــط  وتطلب 

الــقــادمــة مــن منفذ ســلــوى الـــحـــدودي الــحــصــول على 
تثبت  السعودية،  الصحة  وزارة  من  شهادة مصدقة 
إجــراء فحص الخلو من فيروس كورونا، ال تقل مدة 
صالحيتها عن 72 ساعة قبل تاريخ دخول منفذ أبو 
سمرة الــحــدودي. وتتضمن اإلجـــراءات عــدم السماح 
التي تنقل البضائع إلى قطر  للسائقني والشاحنات 
عبر املنفذ الحدودي بالدخول إلى البالد، وأنه سيتم 
الــبــضــائــع وإعـــــادة تحميلها عــلــى شــاحــنــات  تــفــريــغ 
محلية بواسطة املستورد أو من ُيمثله في املنفذ بناء 

على تنسيق ُمسبق مع إدارة املنفذ.
الشاحنات  القطرية عودة  الجمارك  واشترطت هيئة 

مباشرة  السعودية  في  منفذ سلوى  إلــى  والسائقني 
بــعــد إتـــمـــام عــمــلــيــة الــتــفــريــغ، وألـــزمـــت املــســتــورديــن 
لنقل  مناسبة  محلية  شــاحــنــات  بتجهيز  للبضائع 
أبو  إدارة منفذ  وإخــطــار  استالمها،  يتم  التي  السلع 
لتسهيل  مسبقا  الشاحنات  ــام  وأرقـ بمواعيد  سمرة 
إجراءات دخولها. ووفق البيان فإنه نظرًا لطول فترة 
تــوقــف العمل فــي منفذ أبــو ســمــرة، ونــقــل املختبرات 
املتخصصة إلــى مــواقــع أخـــرى داخـــل قــطــر، سيجري 
لفحصها وتحليلها من  الــبــضــائــع  مــن  عــيــنــات  أخـــذ 
قــبــل الــجــهــات املــخــتــصــة بــالــقــيــد داخــــل الـــبـــالد، بعد 
تعهد املستورد بعدم التصرف بالبضاعة املقيدة إال 

بعد صدور املوافقة من الجهة املختصة. وأضاف أن 
املعاد تصديرها من قطر  أو  املــصــدرة  البضائع  نقل 
إلــى منفذ  أبــو سمرة  املحلية عبر منفذ  بالشاحنات 
سلوى، وفقا ملا تقرره السلطات السعودية في منفذ 

سلوى في هذا الشأن.
وأعادت قطر في 9 يناير/ كانون الثاني املاضي، فتح 
الــرابــط مــع السعودية، وفقًا  الــبــري،  منفذ أبــو سمرة 
ــراءات فــتــح الــحــدود الــجــويــة والــبــريــة والبحرية  ــ إلجـ
بــني الــدولــتــني، بــعــد غــلــق تــجــاوز 3 أعــــوام إثـــر األزمـــة 
الخليجية الــتــي انــدلــعــت فــي الــخــامــس مــن يــونــيــو/

حزيران 2017.

قطر: ضوابط للشحن التجاري عبر المنفذ البري مع السعودية

نمو قوي 
ألرباح تويوتا

ارتـــفـــعـــت أربـــــــاح شــركــة 
تــــــويــــــوتــــــا الــــيــــابــــانــــيــــة 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــاعــ ــنــ لــــصــ
الــربــع  فــي   %50 بنسبة 
ــام  ــ ــ ــعـ ــ ــ األخــــــــــيــــــــــر مــــــــــن الـ
املـــــــاضـــــــي، مــــمــــا يـــؤكـــد 
القوي للشركة  التعافي 
مـــــــن أضــــــــــــــرار جـــائـــحـــة 
فــــــــــــيــــــــــــروس كــــــــــورونــــــــــا 

الجديد.
ــلــــغ إجـــمـــالـــي أربـــــاح  وبــ
مــلــيــار   838.7 الـــشـــركـــة 
مـــــــــلـــــــــيـــــــــارات   8( يـــــــــــــن 
بنحو  مــقــارنــة  دوالر(، 
فـــي  يــــــــن  مـــــلـــــيـــــار   559
نـــفـــس الـــفـــتـــرة مــــن عـــام 
الــبــيــانــات  وفــــق   ،2019
الــــتــــي أوردتـــــهـــــا وكـــالـــة 
أمس  بـــرس،  أسوشيتد 
األربـــــــــعـــــــــاء. وارتــــفــــعــــت 
 8.2 إلــى  املبيعات  قيمة 
 78( ــن  ــ يــ ــات  ــونــ ــيــ ــلــ ــريــ تــ
مــقــابــل  دوالر(،  مـــلـــيـــار 

7.6 تريليونات ين.
وانــــتــــعــــشــــت مـــبـــيـــعـــات 
الــســيــارات الــعــاملــيــة في 
الــربــع األخــيــر مــن العام 
املــــــاضــــــي، الـــــــــذي شــهــد 
ــًا فــــي مــبــيــعــات  ــاعــ ــفــ ارتــ
ــا فــــي الــــواليــــات  تـــويـــوتـ
املــــــتــــــحــــــدة والــــــيــــــابــــــان 
وأوروبـــــــــــــــــــــــــا، مـــــقـــــارنـــــة 
بـــالـــفـــتـــرة املـــنـــاظـــرة مــن 

.2019

ارتفاع االستثمار األجنبي في الصين
ارتفع االستثمار األجنبي المباشر في الصين بنسبة %4.6 
الماضي،  الثاني  كانون  يناير/  في  سنوي  أساس  على 
وفق  دوالر(،  مليار   12.7( يوان  مليار   91.61 مسجًال 
بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية. وأشارت البيانات 
أن  إلى  األربعاء،  أمس  شينخوا،  وكالة  أوردتها  التي 
مليار   68.46 بلغ  الخدمات  صناعة  في  االستثمارات 
 %74.7 يمثل  ما  سنوي،  أساس  على   %11 بزيادة   يوان، 
قطاع  وشهد  المباشر.  األجنبي  االستثمار  إجمالي  من 
األجنبي  االستثمار  في  زيادة  والتجزئة  الجملة  تجارة 
اإلقامة  قطاع  شهد  فيما   ،%27.2 بنسبة  المباشر 

والمطاعم زيادة بنسبة %71.5.

منظمو منتدى دافوس يرتبون لقمة
قال بورجي براندي، رئيس المنتدى االقتصادي العالمي، 
المنتدى يمضي قدمًا في خطط عقد قمة في  إن 
تأجيلها  بعد  المقبل  آب  أغسطس/  في  سنغافورة 
حجم  على  سيتوقف  المشاركة  حجم  لكن  مرتين، 
براندي  وقال  كورونا.  بفيروس  المتعلقة  المخاوف 
اجتماعات  عقد  بعد  سنغافورة،  في  رويترز  لوكالة 
إنه  الثالثاء،  مساء  المدينة،  حكومة  مع  تحضيرية 
يأمل أن يشارك في القمة ما ال يقّل عن ألف من قادة 
أن  إلى  وأشار  المدني.  والمجتمع  واالقتصاد  السياسة 
تحديدات  عن  المسؤولة  هي  سنغافورة  حكومة 

شروط دخول البلد واإلجراءات الصحية المطبقة.

طيران اإلمارات ال تتوقع تعافي السفر
قال تيم كالرك، رئيس طيران اإلمارات، ومقرها دبي، إن 
السفر العالمي سيظل يعتريه الضعف على األرجح حتى 
نهاية العام، في الوقت الذي تعيد فيه الدول تطبيق 
تمثل  بكورونا.  اإلصابات  على  للسيطرة  صارمة  قيود 
تصريحات كالرك، أمس، رؤية أكثر تشاؤمًا، بعد أن أبلغ 
رويترز الشهر الماضي أنه ال يعتقد أن الموجة الجديدة 

من اإلصابات والقيود ستعرقل مجددًا التعافي.
بعض  سنشهد  أننا  األرجح  على  »أعتقد  كالرك  وقال 
كنت  مثلما  للطاقة  عودة  نشهد  لن  الصعوبات. 
ربما  أعتقد،  آب،  وأغسطس/  تموز  يوليو/  في  آمل 

)ستعود( في الربع األخير من العام الجاري«.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

عندما يزيد سعر سهم شركة 
في البورصة 5% مرة واحدة، فإن 

الطفرة تلفت أنظار املستثمرين 
الذين يتساءلون: ماذا حدث للسهم، 
ما أسباب القفزة، هل حدثت طفرة 

في أرباح الشركة، أم أن هناك 
صفقة استحواذ حدثت على 

األسهم من قبل مستثمر أجنبي، 
هل تمت زيادة رأسمال الشركة 
وقرر املستثمرون ضخ سيولة 
لعمل توسعات وإنشاء خطوط 

إنتاج، هل فازت الشركة بصفقة 
ضخمة سيترتب عليها حدوث 

طفرة في إيراداتها؟
يتكرر املشهد أكثر مع طفرة أسعار 
صرف العمالت، هنا يكون السؤال 
منصبا على الدولة مصدرة العملة، 

هل حدث تحسن في مؤشراتها، 
هل زادت إيراداتها واحتياطاتها 

األجنبية؟ هل توصلت الدولة 
إلى كشف بترولي ضخم، هل 

زادت إيرادات الصادرات ونشطت 
السياحة واالستثمارات الخارجية 

وتحويالت املغتربني، أم تراجع 
التضخم وزادت املدخرات بالعمالت 

األجنبية والسيولة الدوالرية؟
نفس األسئلة يجب أن تصاحب أي 

زيادة طارئة في أسعار أي سلعة 
متداولة في أسواق املال والصرف 
والطاقة، أو لها عالقة باملؤشرات 
الكلية للدول مثل معدالت النمو 

والتضخم والبطالة، وهذا ما يجب 
أن يتم طرحه أيضا على الطفرات 
القياسية التي شهدتها العمالت 

الرقمية خالل الفترة األخيرة لدرجة 
لفتت األنظار مع اندفاع املاليني نحو 
االستثمار بها. بيتكوين أبرز مثال 
على ذلك، فالعملة التي كان سعرها 

ال يتجاوز 31 دوالرًا في 2011 
تتجه اآلن صوب 50 ألف دوالر 

وربما 100 ألف. والعملة املشفرة 
األشهر التي واجهت عثرات 

وانهيارات في سنوات ماضية 
صعد سعرها بنسبة 66.7% منذ 
مطلع 2021، وضاعفت سعرها 4 

مرات في 2020، ويتكرر املشهد مع 
عمالت أخرى منها إيثيروم.

السؤال هنا: هل هناك مبررات 
اقتصادية قوية تبرر الطفرات 
املتالحقة في سعر بيتكوين 
وغيرها من العمالت الرقمية؟

نعم، هناك مبررات منها دخول 
بنوك ومستثمرين كبار حلبة 

املضاربة على تلك العمالت 
واالستثمار بها وآخرهم تسال 
وبنك غولدمان ساكس، ومنها 

قلة فرص االستثمار املتاحة في 
زمن كورونا مع ضخامة السيولة 
املتوافرة لدى األفراد واملؤسسات، 
مع ضعف العوائد املمنوحة على 
العمالت، لكن املبررات غير كافية 

لتفسير تلك القفزات الجنونية 
واملتواصلة في األسعار. ولذا فإن 
توقعات حدوث فقاعة وانهيارات 
للعمالت املشفرة هو أمر محتمل 
مع استمرار صعودها القياسي 
والتذبذبات الحادة التي تشهدها 
أسعارها من وقت ألخر، فقاعة 

يروح ضحيتها صغار املستثمرين 
حيث تتبخر ثرواتهم في ساعات 

قليلة، أما الكبار فيعرفون متى 
يدخلون، ومتى يخرجون، وكيف 
يحصدون املليارات على حساب 

صغار املضاربني واملغامرين.

هل اقتربت 
فقاعة 

بيتكوين؟

Thursday 11 February 2021
الخميس 11 فبراير/ شباط 2021 م  29  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2355  السنة السابعة
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اقتصاد

بغداد ـ عمار حميد

جاء االرتفاع الكبير الذي شهدته 
أســـعـــار الــســلــع واملــــــواد الــغــذائــيــة 
واإلنشائية املستوردة في العراق، 
إثر سياسة حكومة رئيس الــوزراء مصطفى 
الكاظمي، بخفض قيمة الدينار العراقي أمام 
الدوالر، بنحو 30 باملائة عن قيمته السابقة، 
بنتائج اعتبرها مراقبون إيجابية من ناحية 
الصنع، على  للمنتجات محلية  عــودة الفتة 
الــرغــم مــن اســتــمــرار تــدفــق السلع املستوردة 

ذات األسعار الرخيصة.
وشهدت مدن عدة في العراق أبرزها الفلوجة 
والنجف واملدينة الصناعية ببغداد وكربالء 
وميسان والبصرة، نشاطا ملصانع منتجات 
غــذائــيــة محلية مــع عــــودة مــصــانــع الــتــدويــر 

والتجميع ملواد إنشائية في املناطق ذاتها. 
وفي حديث مع »العربي الجديد« قال عضو 
مجلس اتحاد الصناعيني في العراق، عيسى 
كــريــم، إن »الــبــضــائــع محلية الــصــنــع والــتــي 
ــي الـــــعـــــراق( أخــــذت  ــارة )صـــنـــع فــ ــبــ تــحــمــل عــ
تــنــتــشــر بـــكـــثـــرة فــــي األســــــــــواق، وخــصــوصــا 
املــــواد الــغــذائــيــة واأللـــبـــان والـــدجـــاج وبيض 
البالستيكية واإلطــارات  املائدة والصناعات 
ــدة واإلســـمـــنـــت وصـــنـــاعـــات كــثــيــرة  ــ ــمـ ــ واألسـ

ــــرى«، مــوضــحــا أن مــا شــجــع الصناعيني  أخـ
ــــي الـــــعـــــراق عـــلـــى إعـــــــــادة نـــشـــاطـــهـــم وفـــتـــح  فـ
مصانعهم هــو ارتــفــاع ســعــر الــــدوالر وغــالء 
السلع املــســتــوردة وإقــبــال الــنــاس على شــراء 

املنتجات املحلية«. 
وأضـــاف كــريــم أن »فــي الــعــراق عــشــرات آالف 
لكن   ،2003 بــعــد  أهــمــلــت  أغــلــبــهــا  املـــصـــانـــع 
تدريجي  وبشكل  عــاد  املاضية  الفترة  خــالل 
فيها  العاملة  والــيــد  منها،  بسيط  غير  عــدد 
عراقية بطبيعة الحال«، مشيرًا إلى أن جميع 
هـــذه املــصــانــع الــكــبــيــرة والــصــغــيــرة بحاجة 
لــحــمــايــة مــنــتــجــاتــهــا مـــن الــســلــع املــســتــوردة 
القروض  ودعــم الصناعيني من خالل تقديم 

لتطوير مصانعهم«. 
وأشار إلى أن الحكومة بعثت مطلع األسبوع 
الــحــالــي رســـائـــل مــطــمــئــنــة إلــــى الــصــنــاعــيــني 
بــعــد مـــوجـــة اســتــنــكــار لعمليات  الــعــراقــيــني 
القادمة  الرخيصة  بالبضائع  السوق  إغــراق 
ــم مــنــتــجــاتــهــم في  مـــن الــــخــــارج، مـــن أجــــل دعــ
الـــســـوق املــحــلــيــة عــبــر فـــرض الــضــرائــب على 
ــم الــقــطــاع الـــخـــاص.  ــ الــســلــع املـــســـتـــوردة ودعـ
وحــســب تــصــريــحــات وزيــــر املــالــيــة الــعــراقــي، 
عـــلـــي عـــــــالوي، فــــي أكـــتـــوبـــر/ تـــشـــريـــن األول 
املاضي، فإن بالده تستورد سلعا بقيمة 60 

مليار دوالر سنويا. 
مــن جــهــتــه، قـــال نــائــب رئــيــس لــجــنــة العمل 
ــرب، فـــي حــديــث مع  فـــي الـــبـــرملـــان، حــســني عــ
الــجــديــد« إن »الــحــكــومــة تعهدت  »الــعــربــي 
املنتج  لنا بوضع خطوات سريعة لحماية 
االستيراد، وفرض  تقنني  املحلي من خالل 
ضــرائــب كــبــيــرة عــلــى الــبــضــائــع املــســتــوردة 
للمنتجات  املحلي  املنتج  أجــل منافسة  من 
ــل الــبــلــد، وكـــذلـــك تشجيع  ــ ــتـــوردة داخـ املـــسـ
الصناعيني على فتح مشاريع عبر مبادرة 
القروض من البنك املركزي بفوائد بسيطة 

إلحياء القطاع من جديد«.
وأضــــاف أن »املــنــتــج املــحــلــي لــقــي فــي اآلونـــة 
األخـــيـــرة اهــتــمــامــا كــبــيــرا مــن قــبــل الحكومة 

والجهات املعنية، مثل بيض املائدة والدجاج 
ــنــــت واملــــشــــروبــــات  ــمــ ــك اإلســ ــ ــذلـ ــ ــلــــي، وكـ املــــحــ
البالستيكية  والصناعات  والزجاج  الغازية 
ــان ومــنــتــجــات  ــبــ واملــنــتــجــات الــغــذائــيــة واأللــ

العراق 
المنتجات المحلية 

تعود لألسواق 
رغم التهريب

إجراءات حكومية للحد من ظاهرة إغراق األسواق بالسلع المستوردة )صباح عرعر/فرانس برس(

شهدت مدن عدة في 
العراق نشاطا لمصانع 

منتجات غذائية محلية، 
وسط وعود حكومية 

بتكثيف إجراءات 
مواجهة إغراق األسواق 

بالمنتجات المستوردة

60
العراقي  المالية  ــر  وزي أكــد 
ــال  ــ ــي عــــــــــاوي، خ ــ ــل ــ ع
في  صحافية  تــصــريــحــات 
أكتوبر/تشرين األول الماضي، 
سلعًا  ــورد  ــت ــس ت ــاده  ــ ب أن 
بقيمة 60 مليار دوالر سنويا، 
تطبيق  ــرورة  ض إلــى  مشيرا 

خطة اإلصاح االقتصادي.

أسواق

سالم حسن

السوريني  ملعاقبة  األســد سياسة جديدة  بشار  نظام  انتهج 
»اإلدارة  لسيطرة  الخاضعة  شــرق سورية  منطقة شمال  في 
الذاتية الكردية«، متقّصدا قطع إمــدادات الطحني التي يزود 
بــهــا األفـــــران فــي املــنــاطــق الــخــارجــة عــن ســيــطــرتــه، فــي حــرب 
تجويع هدفها رفع األسعار وإرهاق املواطنني هناك، في توجه 
مشابه للنهج الـــذي كــان يتبعه فــي حــصــار املـــدن والــبــلــدات، 
»الجوع أو الركوع« إثر الخالفات التي وقعت بينه  املتمثل بـ
والزراعة  االقتصاد  هيئة  رئيس  أخيرا.  الذاتية  اإلدارة  وبني 
لــشــمــال وشـــرق ســوريــة فــي اإلدارة الــذاتــيــة ســلــمــان بــــارودو، 
»العربي الجديد«، أن النظام السوري قطع  أكد في تصريح لـ
إمـــدادات الطحني عن األفـــران، ليكشف أن األفـــران التي تعمل 
تحت سيطرة اإلدارة الذاتية يتم تمويلها من قبل اإلدارة في 

الوقت الحالي ريثما يتم التوصل لحل لهذه املشكلة.
الحصول على الخبز ليس باألمر السهل في مدينة القامشلي، 
ــران الــخــاصــة الــتــي تــنــتــج الــخــبــز الــســيــاحــي،  ــ حــتــى عــلــى األفـ
الجديد«. يقول:  »العربي  لـ العيسى  املواطن أحمد  كما يبني 
»نقف في الطابور أمام فرن الخبز السياحي ساعات طويلة 
الــخــبــز السياحي  الــــدور، إذ يبلغ ســعــر ربــطــة  حــتــى يصلنا 
الــفــرن اآللـــي التابع  لــيــرة ســوريــة )0.2 دوالر(، أمــا عند   600
للنظام في املربع األمني املعروف بفرن »البعث«، فانتظرت 
مـــن الــصــبــاح حــتــى الــعــصــر وأنــهــكــنــي الــتــعــب، ومـــع ذلـــك لم 
املــنــزل بــدون خبز، والطامة  إلــى  أحصل على الخبز، وعــدت 
ــران تــصــادف يـــوم الــجــمــعــة«. وأردف:  ــ الــكــبــرى أن عــطــلــة األفـ
»ومن املفترض أن يكون لكل فرن يوم عطلة خاص به. ومن 
املفترض أن يتم توزيع الطحني حسب الحاجة على مختلف 
إذا كانت تابعة ملناطق  النظر عما  املناطق واألحياء بغض 
للمواطن وخبزه  الذاتية. ال عالقة  اإلدارة  أو مناطق  النظام 
كثيرا،  يعاني  فاملواطن  والعسكرية،  السياسية  بالخالفات 

وال يجد خبز يومه، وال وسيلة للتدفئة له ولعائلته. تعقدنا 
نفسيا في هذا الوطن. أشتري يوميا بألفي ليرة سورية أو 
بثالثة آالف وال تكفي عائلتي، وفي كثير من األحيان ننتظر 
أمام الفرن وال يبيعون سوى رغيفني أو أربعة أرغفة بحجة 
ــران تعتمد نظام  أفـ الــطــحــني، وهــنــاك  مــن  قلة مخصصاتهم 
البطاقات وال تمنح الخبز إال للمشتركني لديها«. ويبلغ وزن 
ربطة الخبز السياحي نحو 450 غراما، وسعرها يبدأ بـ600 
ليرة سورية )0.2 دوالر(، وهذا يرتفع أكثر في أوقات األزمات 
كفقدان الطحني الذي يتسبب بنقص في إنتاج الخبز بشكل 
كبير في املنطقة. أما الخبز املنتج في األفران التابعة للنظام 
لــيــرة ســوريــة، لكنه  الــربــطــة منه 200  الــســوري، فيبلغ سعر 
غير متوفر على الدوام ويتم توزيعه لقوات النظام بالدرجة 

األولى، ومن الصعب على املواطنني الحصول عليه.
تخبر املواطنة نورا الخليل »العربي الجديد«، عن معاناتها 
الثمن  الــغــالــي  الخبز  »لــشــراء  قــائــلــة:  الــخــبــز،  للحصول على 
ــفـــرن الــســاعــة الــخــامــســة فـــجـــرا وأنـــا  أضـــطـــر لــلــذهــاب إلــــى الـ
مريضة. أضطر للوقوف على مدار ساعتني أو أكثر، وغالبا 
ال يصلنا الدور وأعود دون خبز، وال أملك القدرة على شراء 
الخبز السياحي«. تضيف متسائلة: »الخبز الذي هو أبسط 
حقوقنا ومن بديهيات املعيشة ال نستطيع الحصول عليه، 
هـــل هــــذه حـــيـــاة؟ وحــتــى الــخــبــز الــســيــاحــي نــنــتــظــر ســاعــات 
الناس  الــغــالء بعينه؟ تعب  ألــيــس هــذا هــو  للحصول عليه، 
أمــهــات، هناك كبار السن، كيف  ـــوا، هناك مرضى، هناك 

ّ
وذل

نبرر عدم حصولهم على الخبز؟«.
ويــبــلــغ ســعــر كــيــس الــطــحــني املــخــصــص إلنــتــاج الــخــبــز نحو 
40 ألف ليرة سورية )13.3 دوالرًا(، في السوق، أما الطحني 
املدعم من قبل هيئة االقتصاد في اإلدارة الذاتية فيبلغ سعره 
30 ألف ليرة سورية )10 دوالرات(. وتشير توقعات األهالي 
إلى أن أسعار الخبز سترتفع بسبب أزمة الطحني، حيث يعد 

نظام األسد هو املزود الرئيسي لطحني األفران في املنطقة.

قفزة مرتقبة ألسعار الخبز )عمر حاج قدور/فرانس برس(

قطع إمدادات الطحين عن شرق سورية
ارتفاع إيرادات ميناء 

مقديشو
قال رئيس الوزراء الصومالي محمد 

حسني روبلي، في كلمة له أمام أعضاء 
البرملان، أمس األربعاء، إن إيرادات ميناء 

مقديشو شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في 
الثلث األخير من العام املاضي. وأشار 

روبلي إلى أن حجم إيرادات ميناء 
مقديشو في شهر أكتوبر/تشرين األول 
املاضي كان نحو 7 ماليني دوالر، بينما 

حقق ارتفاعًا ملحوظًا في شهر نوفمبر/ 
تشرين الثاني بإيرادات بلغت 12 مليون 

دوالر. ولم يقدم رئيس الوزراء الصومالي 
سببًا لتلك الطفرة في إيرادات امليناء. وأكد 
أن الحكومة الصومالية الفيدرالية تواصل 

مساعيها حول االلتزام بتنفيذ شروط 
البنك والصندوق الدوليني لإلعفاء من 

الديون الخارجية، إلى جانب توفير فرص 
عمل لفئات املجتمع الصومالي. وأضاف 

أنه بعد افتتاح الشوارع الرئيسية في 
مقديشو بعد تشكيل حكومته، تحسنت 

األوضاع االقتصادية في البالد، نتيجة 
افتتاح متاجر ومحالت جديدة، هذا إلى 
جانب تطوير االتفاقيات االقتصادية مع 

املستثمرين األجانب.

مصر توقف إصدار السندات 
الدولية

قال وزير املالية املصري محمد معيط إن 
بالده ال تعتزم طرح املزيد من السندات 

الدولية قبل نهاية العام املالي الجاري في 
30 يونيو/ املقبل. وأضاف معيط، في 
تصريحات إعالمية أول من أمس، أن 

املوازنة العامة للعام املالي الحالي تعطي 
وزارة املالية الحق في طرح أدوات دين 
تصل إلى 7 مليارات دوالر في السوق 

الدولية لتغطية العجز، إال أن الوزارة اكتفت 
بالطرح األخير. ويأتي هذا في الوقت الذي 

باعت فيه مصر أول من أمس سندات 
دولية بقيمة 3.75 مليارات دوالر. وأضاف 
معيط أن العائد على السندات التي باعتها 
»املالية« أول من أمس كان »أقل كثيرًا« من 

اإلصدارات السابقة، ما دفع الوزارة إلى 
زيادة الطرح بنحو 750 مليون دوالر، بعد 

أن كان 3 مليارات دوالر فقط في البداية، 
نظرًا لقبول السوق خفض العوائد«. 
وستوّجه حصيلة الطرح لسد عجز 

املوازنة البالغ نحو 440 مليار جنيه )نحو 
28 مليار دوالر(.

أخبــار 
      العرب

معيشة

بيروت ـ ريتا الجّمال

الــصــوت عاليا رفضا  لبنان  فــي  التجار  رفــع 
فيروس  مواجهة  إطــار  في  املستمّر  لإلغالق 
كـــورونـــا، واعــتــراضــا عــلــى خــطــة فــتــح الــبــالد 
تــدريــجــيــا عــلــى أربــــع مــراحــل تــمــتــّد لثمانية 
ب بخسائر  أن يتسبَّ مــا مــن شــأنــه  أســابــيــع، 
ــّد اإلفـــــالس واالنــهــيــار  بــاهــظــة تــصــل إلــــى حــ
برّمته  القطاع  على  سيقضي  الـــذي  الشامل 
وســط غياب أي دعــم أو تعويضات مــن قبل 
ــلـــطـــات. يـــقـــول صـــاحـــب مـــحـــل لــألــبــســة  الـــسـ
الــنــســائــيــة والـــرجـــالـــيـــة فـــي جــونــيــة )شــمــال 
 »أصــحــاب 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن بــيــروت(، لـــ

ــيـــرة هــــم الــحــلــقــة  ــغـ املــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة الـــصـ
األضعف اليوم، وأكثر املتضّررين من قرارات 
اإلغــــالق املــتــتــالــيــة والــعــشــوائــيــة، حــيــث إنهم 
 مّرة يستأنفون فتح أبوابهم للزبائن، 

ّ
في كل

ويــــشــــتــــرون الـــبـــضـــائـــع الـــحـــديـــثـــة بـــأســـعـــار 
الــــدوالر وارتــفــاعــه  مرتفعة جــدًا بسبب أزمـــة 

فــي الــســوق الــســوداء، تــقــّرر الــدولــة اللبنانية 
غاليا،  ثمنه  ندفع  جديد،  إقفال  نحو  السير 
 
ّ
أن إلــى  ويلفت  مشتر«.  بال  البضائع  فتبقى 
»الخسائر ليست مرتبطة فقط بأزمة كورونا 
الصحية، فأحوالنا صعبة منذ ما يزيد عن 
السنة، وخصوصا أيام انتفاضة 17 أكتوبر 
قيود  مــن  تبعها  ومــا   ،)2019 األول  )تشرين 
األمــيــركــي،  بــالــدوالر  الــودائــع  مصرفية على 
واحـــتـــكـــار الــتــجــار لــلــبــضــائــع«، وتــحــّكــم من 
ســــمــــاهــــم »الـــــصـــــرافـــــني الــــــســــــود« بــــالــــســــوق، 
ــاف: »ثـــم حــصــل انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت،  ــ وأضـ
ها دّمرتنا، وقضت على لقمة 

ّ
وهي عوامل كل

عيشنا وأرزاقنا، وأنا شخصيا قد ال أصمد 
ــفــــال وتــــردي   فـــي حــــال اســـتـــمـــرار اإلقــ

ً
ــال ــويـ طـ

الوضع النقدي واالقتصادي، وأتجه إلغالق 
املــحــل الـــذي بـــدأت بــه منذ أكــثــر مــن 20 سنة، 

نظرًا للخسائر التي منيت بها«.
وطـــالـــبـــت جــمــعــيــة تـــجـــار جــونــيــة وكـــســـروان 
الـــفـــتـــوح، فـــي بـــيـــان، بــــإعــــادة الــنــظــر فـــي فتح 

ــواق بــالــشــروط الــتــي يــحــددهــا املجلس  ــ األســ
ــقــــطــــاعــــات  ــاع، وقـــــالـــــت إن »الــ ــ ــدفـ ــ ــلـ ــ لـ األعـــــلـــــى 
واألســــــــــواق أصـــيـــبـــت بــخــيــبــة أمـــــل وبــضــربــة 
 إلى 

ً
موجعة نتيجة قرار تمديد اإلقفال«، الفتة

أنه »منذ شهر واملعاناة الناجمة عن اإلغالق 
مستمّرة من أمرين، قرار التزام التعبئة العامة 
مع كل ما قد يترتب عليها من خسائر تجارية 
وضــائــقــة وفــقــر مجتمعي بــغــيــاب أي دعـــم أو 
تــعــريــض، واألمـــر اآلخـــر الجائحة الــتــي تفتك 
كــل عائلة وتدخل  أن تضرب  وتــوشــك  بالبلد 

»تجاه  البيان:  وأضــاف  لبنان«.  في  منزل  كل 
هذين األمرين، يرى التجار أنفسهم في مأزق، 
ــا وإذالاًل،  بـــني املــــوت الــبــطــيء جــوعــا وإفـــالسـ
ــة بــــاملــــرض وخــطــر  ــ ــابـ ــ أو الـــخـــشـــيـــة مــــن اإلصـ
املــوت من جائحة كــورونــا«. وبحسب البيان، 
فــإن »الــقــطــاع الــتــجــاري لــم يكن يــومــا مصدرًا 
الرقابة  الوباء بشهادة جميع أجهزة  لتفشي 
ــزامـــه دومـــــا بــكــل اإلجـــــــراءات  ــتـ واملـــتـــابـــعـــة، اللـ
واملــعــايــيــر الــوقــائــيــة، ولــنــدرة الــزبــائــن بسبب 
إن مصدر  الكبير، حيث  واالنــكــمــاش  الــركــود 
انتشار الوباء أصبح معروفا ومعظمه ناجم 
ــاالت بـــاألعـــيـــاد  ــفــ ــتــ ــــالط إبــــــان االحــ ــتـ ــ ــن االخـ مــ
الــســابــقــة وفـــتـــح املـــعـــابـــر الـــحـــدوديـــة ومــطــار 
بيروت الدولي والتراخي في التطبيق الحازم 

لقرار اإلغالق على األراضي اللبنانية كافة«.
وطالب التجار بإعادة النظر في قرار اإلغالق، 
وفـــتـــح األســـــــواق بـــالـــشـــروط الـــتـــي يــقــتــرحــهــا 
املجلس األعلى للدفاع، على غرار ما يتم مع 
قطاع السوبرماركت، وتقصير الفترة قبل بدء 
املرحلة الثانية والدعوة إلى تشكيل الحكومة 
بصورة فورية ومستعجلة، مشددين على أنه 
مطالبنا  بتجاهل  السلطة  اســتــمــّرت  مــا  »إذا 
املــحــقــة، نــحــن ذاهـــبـــون حــتــمــا وجــمــاعــيــا إلــى 
اعتماد الحلول مهما كانت، التي تجيزها لنا 
حماية  أجــل  مــن  الدستور  ويكفلها  القوانني 
باالنهيار  املــهــدد  الــتــجــاري  قطاعنا  مصالح 
الــكــلــي«. وفـــي اســتــطــالع »الــعــربــي الــجــديــد« 
لــرأي عــدٍد مــن أصــحــاب املــحــال التجارية في 
بيروت، األشرفية، عني الرمانة، وفرن الشباك، 
ــهــم 

ّ
أكـــد خمسة مــن أصـــل عــشــرة أشــخــاص أن

نهائي  بشكل  محالهم  إغـــالق  إلـــى  يتجهون 
التي تكبدوها وعدم  الكبيرة  نظرًا للخسائر 
قدرتهم على شراء أي بضائع، خصوصا مع 
اقتراب فصل الصيف، إذ لم يبيعوا أي قطعة 
من األلبسة الشتوية التي تكّبدوا دفع ثمنها 
 في 

ً
خالل فترة األعياد، ومن ثم بقيت وحيدة

املحال املقفلة أبوابها.
وعّبر أصحاب املحال في العاصمة اللبنانية 
ــرارات اإلغــــالق،  ــ عـــن انــزعــاجــهــم مـــن تـــكـــرار قــ
ــيـــة واملـــعـــنـــيـــة الــتــي  ــنـ ورقــــابــــة األجــــهــــزة األمـ
ــه 

ّ
إن أخـــرى، حيث  تقتصر على مناطق دون 

بينما »نعيش نحن أســوأ الظروف، ونلتزم 
الدولة،  تقّرره  ما  العامة، ونحترم  بالتعبئة 
ــت بــنــا، هــنــاك مــحــال 

ّ
رغـــم الــكــارثــة الــتــي حــل

كهربائية  وأدوات  وقطنيات  وأحذية  ألبسة 

يوما  أبــوابــهــا  تقفل  ولـــم  مفتوحة  ومــتــاجــر 
ــاد، والــحــركــة فــيــهــا جــدًا  ــ حــتــى فــي أيــــام األحـ
طبيعية، وما من حسيب أو رقيب، وهذا ظلٌم 
كبيٌر نتعّرض له، ويدفعنا إلى رفع الصوت 
ــرارات الــدولــة،  ــ والــتــلــويــح بــانــتــفــاضــة عــلــى قـ
الـــتـــي تـــفـــرض ســلــطــتــهــا فـــي مـــكـــاٍن، وتــغــض 
الـــنـــظـــر فــــي مـــنـــاطـــق أخـــــــرى، خـــصـــوصـــا فــي 

البقاع وبعلبك«.
مــن جهة ثانية، طــالــب تــجــار بــيــروت الــدولــة 
بإعادة النظر في معايير إعادة فتح البالد، ال 
سيما في تصنيف القطاع التجاري، وشددوا 
على أن تغييب الصوت االقتصادي بالكامل 
غــيــر مــقــبــول، وأن وزيـــر االقــتــصــاد ال يضمر 
الــخــيــر لــلــقــطــاع ويــحــمــل الـــتـــّجـــار مــســؤولــيــة 

انتشار فيروس كورونا.
وقـــــال رئـــيـــس جــمــعــيــة تـــجـــار بـــيـــروت نــقــوال 
شــّمــاس إن الــحــكــومــة تــقــفــل األمـــاكـــن اآلمــنــة، 
الشديدة  البيئات  وتفتح  التجارية،  كاملحال 
 هــنــاك حــمــلــة محكمة 

ّ
الــخــطــورة، مــعــتــبــرًا أن

إلى  »وتحّولنا  التجاري،  القطاع  الستهداف 
مكسر عصا ملسؤولني عاجزين ومضللني«.

التجاري قد يفّجر   الغضب 
ّ
أن وأكــد شّماس 

»فارحموا  يرحم،  وال  كافر  والجوع  الوضع، 
لاللتزام  »االستعداد  إلى  مشيرًا  املواطنني«، 
بــأقــصــى إجــــــراءات الـــوقـــايـــة، ونــحــن نحضر 
بــــروتــــوكــــواًل لــلــمــحــال الـــفـــرديـــة واملــجــمــعــات 
الـــتـــجـــاريـــة ملــنــاقــشــتــهــا مــــع لـــجـــنـــة كــــورونــــا 

بانتظار إعادة الفتح«.
 الــتــجــار في 

ّ
وعــلــمــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن

ــتـــحـــركـــات وخــــطــــوات  ـــرون لـ
ّ

ــنـــان يـــتـــحـــض ــبـ لـ
تــصــعــيــديــة فــــي األيـــــــام الــقــلــيــلــة املــقــبــلــة فــي 
حــــال لـــم تـــبـــادر الــحــكــومــة بـــأخـــذ مــطــالــبــهــم 
ــّرر فــتــح الــقــطــاع املــهــدد  ــقـ بــعــني االعـــتـــبـــار وتـ
االقتصادية  تبعاته  مــع  الــشــامــل،  باالنهيار 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة الــخــطــيــرة فـــي رفــــع مــعــدالت 
البطالة والجوع والفقر وترك آالف العاملني 
عاطلني من العمل وبــال مــورد رزق. في حني 
»الــعــربــي  لـــ أكــــدت مـــصـــادر وزارة االقــتــصــاد 
 »هناك مشاورات تبحث في هذا 

ّ
الجديد«، أن

التلقيح  بـــدء حملة  ــار، وخــصــوصــا مــع  ــ اإلطـ
بعد أيام قليلة، لكن تبقى السالمة الصحية 
مهمة، وخصوصا بعد اإلغالق الطويل الذي 
بـــدأت تظهر نــتــائــجــه، وأي فــتــح كــمــا حصل 
سابقا، قد يهدر الجهود ويعيدنا إلى نقطة 

الصفر من جديد«.

تّجار لبنان: فتح االقتصاد أو اإلفالس

خسائر باهظة تكبّدها أصحاب المحال التجارية بسبب كورونا )حسين بيضون(

تقارير عربية
قضية

انتقادات الكتفاء 
األجهزة األمنية 

بالرقابة على مناطق 
دون أخرى

محلية كثيرة، فضال عن الزراعة التي ال تقل 
أهمية عن القطاع الصناعي«. 

وأشـــــار عــــرب إلــــى أن »إجـــــــراءات الــحــكــومــة 
فـــي دعــــم املــنــتــج املــحــلــي ســتــحــقــق أهـــدافـــا 

لــلــعــراق على املــســتــوى االقــتــصــادي،  كبيرة 
السماح  الداخلي وعــدم  النقد  تدوير  أولها 
العراق،  إلى خارج  العملة الصعبة  بإخراج 
وكـــذلـــك تــوفــيــر فــــرص عــمــل كــبــيــرة وكــذلــك 

الــعــبء االقــتــصــادي املــتــراكــم  التخفيف مــن 
على الحكومة العراقية«.

عــن خطة  التخطيط  وزارة  أعــلــنــت  بـــدورهـــا، 
تتعلق باملواد املستوردة من التجار لحماية 
ــال املـــتـــحـــدث بــاســم  ــ الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة، وقـ
في  الهنداوي،  الزهرة  عبد  التخطيط،  وزارة 
بيان صحافي إن الحكومة أطلقت توجيهات 
الصناعة  الوطني ودعــم  املنتج  نحو حماية 
الوطنية من خالل اتخاذ حزمة من اإلجراءات 
ــة ومـــطـــابـــقـــة  ــعــ ــابــ ــتــ خــــاصــــة بـــالـــفـــحـــص واملــ
املـــواصـــفـــات، وعــــدم اســتــيــراد مـــا يــؤثــر على 

املنتج الوطني«.
العراقي،  البرملان  النائب في  قال  من جانبه، 
ــد« إن  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ صـــبـــاح الــعــقــيــلــي، لـ
الحكومة قادرة خالل فترة ال تتجاوز األشهر 
ــادة مــكــانــة املــنــتــج املحلي  ــ الــخــمــســة عــلــى إعـ
بــفــرض ســيــطــرتــهــا عــلــى املــنــافــذ الــحــدوديــة 
ضرائب  وتطبيق  الرسمية  وغــيــر  الرسمية 
وخصوصا  املستوردة  السلع  على  جمركية 

التي يستطيع العراق إنتاجها محليا«. 
وأضــــــاف أن أمـــــام الــحــكــومــة فـــرصـــة ذهــبــيــة 
في  الصناعي  الجانب  استثمار  على  للعمل 
البالد، حيث ال تزال أبنية املصانع موجودة 
التكاليف إلعــادة  الكثير من  إلــى  وال تحتاج 

الحياة فيها«. 
ورغــم ذلــك، يؤكد الخبير االقتصادي، أحمد 
تكمن  املشكلة  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ علي، 
فـــي املـــعـــابـــر غــيــر الــرســمــيــة مـــع إيــــــران الــتــي 
الجماعات  رعــايــة  تحت  فيها  العمل  يــجــري 
املــســلــحــة وتــدخــل مــنــهــا كــمــيــات ضــخــمــة من 
البضائع يوميا بال جمارك وال رسوم وتباع 
البضائع  تلك  أن  بأسعار رخيصة. وأضــاف 
والحكومة  للمليشيات،  مهما  مــوردا  تعتبر 

تتعثر في منع تدفقها للبالد.

Thursday 11 February 2021 Thursday 11 February 2021
الخميس 11 فبراير/ شباط 2021 م  29  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2355  السنة السابعة الخميس 11 فبراير/ شباط 2021 م  29  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2355  السنة السابعة



1213
اقتصاد

طهران ــ صابر غل عنبري

تــــتــــعــــرض إيــــــــــران مــــنــــذ انـــســـحـــاب 
ــاق  ــفــ ــن االتــ ــ ــتــــحــــدة مـ الــــــواليــــــات املــ
ـــي الـــثـــامـــن مــــن مـــايـــو/  ــــووي فـ ــنـ ــ الـ
اقـــتـــصـــاديـــة شـــرســـة، عبر  لـــحـــرب  أيـــــار 2018 
بأنها  عليها، توصف  عقوبات شاملة  فــرض 
تــاريــخــيــة وغــيــر مــســبــوقــة، اســتــهــدفــت جميع 

مفاصل االقتصاد دون أن تستثني قطاعًا.
ــدى الــبــعــض تــــفــــاؤاًل حـــيـــال إنــهــاء  ــ وبــيــنــمــا أبـ
العقوبات بعد مغادرة الرئيس األميركي األشد 
عداء لطهران، دونالد ترامب، السلطة ومجيء 
الرئيس الديمقراطي جو بايدن، إال أنه ال تلوح 
بـــوادر فــي األفــق إللــغــاء هــذه العقوبات، حيث 
رهن بايدن هذه الخطوة في مقابلة أخيرًا مع 
قــنــاة »ســي بــي إس« األمــيــركــيــة، بــعــودة إيــران 
إلى طاولة التفاوض حول برنامجها النووي، 
وهو ما ترفضه طهران. ورغــم تشديد القيود 
عــلــى صـــــادرات إيــــران الــنــفــطــيــة، والــتــي تظهر 
األرقام التي رصدتها »العربي الجديد« تهاويًا 
للعقوبات،  الالحقة  األشهر  في  معدالتها  في 
إال أن تصريحات املسؤولني اإليرانيني أخيرًا 
تــكــشــف تــحــســنــًا كــبــيــرًا لــهــا وإن كــانــت تبعد 
العقوبات بشكل الفت.  عن مستويات ما قبل 
كما اتــخــذت إيـــران مــن دول الــجــوار والشركاء 
التجاريني الرئيسيني منفذًا لعبور صادراتها 
حدة  مــن  للتخفيف  مسعى  فــي  النفطية  غير 
ــركـــي، بــيــد أن جــائــحــة فــيــروس  ــيـ الــحــظــر األمـ
أيضا  لتفرض سطوتها هــي  كــورونــا جـــاءت 
وتــــوارب األبــــواب بــعــد فــتــرات إغـــالق ملواجهة 
ــاء، مـــا قــلــص مـــن قــيــمــة هــــذه الـــصـــادرات  الــــوبــ
ــواء، ثــمــة تــســاؤالت  ــ ــ أيـــضـــًا. ووســــط هـــذه األجـ
حول ما إذا كان بمقدور إيران تحمل املزيد من 
القيود وتداعيات كورونا، فضال عما إذا كانت 
الواليات املتحدة ستخفف من ثقل العقوبات 
الــتــي يــنــوء االقــتــصــاد اإليـــرانـــي بحمل املــزيــد 
منها في مسعى لتهيئة األرض للوصول إلى 

حل لألزمة.
اإليرانية  النفطية  الــصــادرات  عــوائــد  وتشكل 
بالنقد األجنبي شريان االقتصاد، إذ تحتاج 
البالد البالغ عدد سكانها أكثر من 80 مليون 
مـــلـــيـــار دوالر ســنــويــًا  نـــحـــو 70  ــــى  إلـ نـــســـمـــة، 
ــا االقـــتـــصـــاديـــة وإنــفــاقــهــا  ــهـ لــتــســيــيــر شـــؤونـ
الــضــروري مــن دون احتساب مــا هــي بحاجة 
إليه لدعم وتمويل مشاريع إعمارية وبنيوية.
الصعبة  بالعملة  إيــران  وبلغ متوسط عوائد 
ــرة نـــحـــو 80  ــ ــيـ ــ ــنــــوات الـــعـــشـــر األخـ خـــــالل الــــســ
كــانــت تغطي  أنــهــا  مــلــيــار دوالر ســنــويــًا، أي 
احــتــيــاجــاتــهــا الــضــروريــة مــن الــنــقــد األجنبي 
وكـــــان هـــنـــاك فـــائـــض، لــكــنــهــا تـــراجـــعـــت خــالل 
الــعــامــني املــاضــيــني إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة 
وصــلــت إلـــى الــنــصــف. وثــمــة أرقــــام متضاربة 
حول حجم الخسائر التي تكبدتها طهران في 
العقوبات  بسبب  ومشتقاته  الــنــفــط  عــائــدات 
األمــيــركــيــة، إذ تــحــدث إســـحـــاق جــهــانــغــيــري، 
النائب األول للرئيس اإليراني في وقت سابق 
مــن فــبــرايــر/ شــبــاط الـــجـــاري، عــن 100 مليار 
دوالر، لكن الرئيس اإليراني، حسن روحاني، 
إجــمــالــي  إن   ،2020 أيــلــول  فــي سبتمبر/  قـــال 
الخسائر الناجمة عن العقوبات التي فرضتها 
الواليات املتحدة منذ عام 2018 بلغ 150 مليار 
دوالر. الواليات املتحدة من جهتها، قالت على 
بومبيو، خالل  مايك  وزيــر خارجيتها،  لسان 
نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، إن العقوبات 
ــران الــنــفــطــيــة بــمــقــدار 70  ــ خــفــضــت عـــائـــدات إيـ

مليار دوالر منذ مايو/ أيار 2018.  
وللتدليل على حجم التأثير الكبير للعقوبات 
اإليرانية  النفطية  الــصــادرات  على  األميركية 
يمكن اإلشارة إلى تصريحات لرئيس منظمة 
الــتــخــطــيــط ورســــــم املــــــوازنــــــات، مــحــمــد بــاقــر 
ــام الــبــرملــانــيــني اإليـــرانـــيـــني، خــالل  نــوبــخــت أمــ
هــذه  إن  قــــال  حــيــث   ،2020 ــيـــو/حـــزيـــران  يـــونـ
الصادرات تراجعت من 119 مليار دوالر عام 

2011 إلى 8.9 مليارات دوالر عام 2020.  
وتشكل صــادرات إيــران من النفط ومشتقاته 
والبتروكيميائيات، مصدرًا  الطبيعي  والغاز 
رئــيــســيــًا ملــــواردهــــا املـــالـــيـــة األجـــنـــبـــيـــة، حيث 
كــانــت تــؤمــن أكــثــر مــن 90% مــن احتياجاتها 
الــنــقــديــة األجــنــبــيــة. وبــحــســب بــيــانــات البنك 
املــركــزي اإليــرانــي، بلغت الــصــادرات النفطية 
بعد رفع العقوبات عن إيران بموجب االتفاق 

نيويورك ـ العربي الجديد

ــركـــي »جـــيـــه بي  ــيـ ر بــنــك االســـتـــثـــمـــار األمـ
ّ
حـــــذ

ــبــــاع املـــؤســـســـات الـــكـــبـــرى،  مـــــورغـــــان«، مــــن اتــ
نــهــج شـــركـــة تـــســـال، أكـــبـــر مــصــنــع لــلــســيــارات 
ــالـــم، الـــتـــي أقـــدمـــت على  الــكــهــربــائــيــة فـــي الـــعـ
ضــخ اســتــثــمــارات كــبــيــرة فــي عملة بيتكوين 
وكتب  دوالر.  مليار   1.5 بنحو  تقدر  الرقمية 
بقيادة  البنك  فــي  االستراتيجيون  املحللون 
ــكـــوالوس بــانــيــجــيــرتــزوجــلــو فــــي مـــذكـــرة:  ــيـ نـ

قــبــل أن  الــنــووي عـــام 2016، 73 مــلــيــار دوالر، 
إلــى 85 مليار دوالر بعدما  عــام 2017  ترتفع 
اســـتـــعـــادت الـــزخـــم فـــي تــجــارتــهــا الــخــارجــيــة 
إثــــر رفــــع الـــعـــقـــوبـــات. كـــذلـــك، فــــإن نــحــو %45 
النفطية مــرتــبــطــة أيضا  الـــصـــادرات غــيــر  مــن 
بــالــنــفــط، حــيــث تــحــســب الــســلــطــات اإليــرانــيــة 
ــيـــرهـــا مــن  صــــــــادرات الــبــتــروكــيــمــيــائــيــات وغـ

املشتقات ضمن الصادرات غير النفطية.  
إال أنــــــه بـــعـــد انــــســــحــــاب الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة 
ــام 2018،  األمــيــركــيــة مـــن االتــــفــــاق الــــنــــووي عــ
وإعادة فرض العقوبات على طهران بالتدّرج 
أغسطس/ قويتني خــالل شهري  دفعتني  فــي 
العام نفسه،  الثاني في  آب ونوفمبر/تشرين 
ــادرات اإليـــرانـــيـــة  ــ ــــصـ بـــــدأت تــتــغــيــر خـــارطـــة الـ
ــه، قــلــصــت  ــيــ ــلــ لـــتـــهـــبـــط بـــشـــكـــل قــــيــــاســــي.  وعــ
خالل  ومشتقاته  النفط  ــادرات  صــ الــعــقــوبــات 
الربع األخير من 2018 إلى نحو مليون و767 

ألف برميل يوميا، مقابل مليونني و547 ألف 
برميل يوميًا قبل ذلك التاريخ، كذلك تراجعت 

الصادرات غير النفطية.
لــم   ،2018 ــلـــول  ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـ ــــن  مـ ــارًا  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
التجارة  ــام  أرقـ عــن  اإليــرانــيــة  السلطات  تعلن 
ــة، فـــأصـــبـــحـــت أرقـــــــــام الـــــصـــــادرات  ــيــ ــارجــ الــــخــ
الــنــائــب األول للرئيس  لــكــن  الــنــفــطــيــة ســريــة، 
ــــي، إســــحــــاق جـــهـــانـــغـــيـــري، أشــــــار فــي  ــرانــ ــ اإليــ
النفطية  الصادرات  أن  إلى  أخيرا  تصريحات 
تــراجــعــت عــلــى أســــاس نــحــو 82% فـــي الــعــام 
املالي املاضي من 21 مارس/ آذار 2019 إلى 21 
مارس/ آذار 2020، مسجلة 8 مليارات دوالر، 
مقابل أكثر من 44 مليارًا في العام السابق له.  
ــاوي عــــائــــدات تــصــديــر  ــهــ ــة إلـــــى تــ ــافــ وبــــاإلضــ
الـــنـــفـــط، تـــعـــانـــي إيـــــــران فــــي تــحــصــيــل عـــوائـــد 
الـــتـــصـــديـــر، بــســبــب حــظــر شـــامـــل أيـــضـــًا على 
الــقــطــاع املـــالـــي واملـــصـــرفـــي، ولـــذلـــك اضــطــرت 

أمناء  اتباع  عن  الناتجة  الرئيسية،  »املشكلة 
الخزينة بالشركات، نموذج تسال، تتمثل في 
ــب عملة بــيــتــكــويــن«. وكــشــفــت تــســال، يــوم 

ُّ
تــقــل

اإلثـــنـــني املـــاضـــي، أنــهــا اســتــثــمــرت 1.5 مليار 
دوالر في بيتكوين، وتعتزم البدء في قبولها 
فيما  لشراء سياراتها،  دفــع  عملة  باعتبارها 
أدى هذا اإلعــالن إلى قفزات غير مسبوقة في 
ألف   48 حــاجــز  لتكسر  الرقمية  العملة  سعر 

دوالر، يوم الثالثاء.
ويــنــاقــش الــخــبــراء اآلن مـــا إذا كــانــت خــطــوة 

تــســال، الــتــي تــنــطــوي عــلــى مــجــازفــة، ستكون 
لــهــا تـــداعـــيـــات عــلــى الـــعـــمـــالت املـــشـــفـــرة، ومــا 
إذا كـــان الـــرؤســـاء الــتــنــفــيــذيــون اآلخـــــرون في 
الـــشـــركـــات املـــطـــروحـــة لـــلـــتـــداول فــــي بـــورصـــة 
ــورك، ســـيـــقـــومـــون بـــضـــخ اســـتـــثـــمـــارات  ــويــ ــيــ نــ
 محافظ خزينة الشركات 

ً
مماثلة. وتكون عادة

أسواق  املصرفية، وصناديق  للودائع   
ً
شاملة

املــال، والسندات قصيرة األجــل، مما يعني أن 
بات السنوية تحوم حول 1%. لكن ضخ 

ُّ
التقل

استثمارات بنسبة 1% من أموال أي شركة في 
ب 

ُّ
فــي تقل زيـــادة كبيرة  إلــى  يـــؤدي  بيتكوين، 

املحفظة اإلجمالية«، بحسب محللي »جيه بي 
مورغان«. وقال املحللون، وفق ما نقلت وكالة 
في  االستثمار  إن  األربــعــاء،  أمــس  بلومبيرغ، 
املحفظة  فــي  التقلبات  أن  يعني  قــد  بيتكوين 
العملة سنويًا  ــب 

ُّ
تــقــل بسبب   %8 إلـــى  تــرتــفــع 

بــنــســبــة تــصــل إلـــى 80%. وشــعــر املــضــاربــون 
باالرتياح بفضل دخول تسال، عالم العمالت 
الرقمية  بــاألصــول  يــدفــع  أنــه  الرقيمة، بحجة 
إلى االتجاه السائد لالستثمار، مثل األصول 

األخرى القائمة.
ــه بــــي مــــــورغــــــان«، فــإنــه  ــيــ ووفـــــــق مــــذكــــرة »جــ
»بــغــض النظر عــن عــدد الــشــركــات الــتــي تتبع 
نــمــوذج تــســال، لــيــس هــنــاك شــك فــي أن إعــالن 
هـــذا األســبــوع قــد غــيــر بشكل مــفــاجــئ املــســار 
القريب املدى لعملة بتكوين من خالل تعزيز 
التدفقات، ومساعدة بيتكوين على تجاوز 40 
ألــف دوالر«. ورغـــم الــتــحــذيــرات الــتــي يطلقها 
مــحــلــلــون مــالــيــون مــن انــهــيــار االســتــثــمــار في 
بيتكوين وأخواتها من العمالت الرقمية، إال أن 
دخول أباطرة املال من املليارديرات وصناديق 
االســـتـــثـــمـــار فــــي وول ســـتـــريـــت واملـــؤســـســـات 
املختلفة إلى »عالم املال املشفر«، ال سيما في 
الواليات املتحدة، يشعل املضاربات على هذه 

العمالت ويعيد رسم خرائط النقد.

حجم األرصدة اإليرانية املجمدة في الخارج.  
لاللتفاف  إيـــران  إليها  لجأت  أدوات  ثمة  لكن 
إدارة  كانت  والـــذي  النفط  على حظر تصدير 
إنــهــا تستهدف تصفيره، حيث  تــقــول  تــرامــب 
أشــار وزيــر النفط اإليــرانــي، بيجن زنغنه في 
ارتفاع  إلــى  املاضي،  الثاني  يناير/كانون   22
ــرد فــي صــــادرات الــنــفــط ومشتقاته خــالل 

ّ
مــط

الفترة القليلة األخيرة، غير أنه لم يكشف عن 
حــجــمــهــا، مــتــحــدثــا أيــضــًا عــن »تــحــقــيــق أعلى 

النفطية«.  املشتقات  تصدير  في  قياسي  رقــم 
الرئيس األميركي  وأضــاف زنغنه أن سياسة 
السابق دونالد ترامب في تصفير الصادرات 
النفطية اإليــرانــيــة »قــد فشلت«، قــائــال إنــه »ال 
يمكن الكشف عن حجم الــصــادرات في الوقت 
الراهن«. غير أن رئيس لجنة تنظيم املوازنات 
في البرملان اإليــرانــي، إلياس نـــادران، نقل عن 
وزيــــر الــنــفــط اإليـــرانـــي قــولــه أخـــيـــرا إن بـــالده 
ألــف برميل يوميًا«،  »تصدر حاليًا نحو 900 
ــه إلـــــى 2.3 مـــلـــيـــون بــرمــيــل  ــاعــ ــفــ مـــتـــوقـــعـــا ارتــ
الــســيــاســيــة«.  ــروف  ــظــ الــ تـــغـــيـــرت  يـــومـــيـــًا »إذا 
ــــاوالت فـــتـــح مـــنـــافـــذ لــتــصــديــر  ــحـ ــ وبـــجـــانـــب مـ
األجنبي، سعت  النقد  على  والحصول  النفط 
إيران إلى خلق منافذ تجارية للصادرات غير 
الــنــفــطــيــة، غــيــر أن الــبــيــانــات الــرســمــيــة تظهر 
االعتماد بشكل أكبر على دول الجوار وخمسة 
ــاريـــني رئـــيـــســـيـــني. وفـــــق بــيــانــات  ــجـ ــاء تـ ــركــ شــ

ــة، والـــتـــي اطــلــعــت عليها  ــيــ ــرانــ ــارك اإليــ ــمـ الـــجـ
»العربي الجديد«، صدرت إيــران خالل الفترة 
من 21 مــارس/ آذار 2020 حتى نهاية يناير/ 
كانون الثاني 2021، سلعًا غير نفطية إلى 128 
دولة واستوردت من 112 دولة، لكن خالل هذه 
الفترة تصدرت القارة اآلسيوية قائمة التجارة 

الخارجية اإليرانية بنحو %70. 
ــهــــات الــرئــيــســيــة  ولـــــم تــتــغــيــر خــــارطــــة الــــوجــ
اإليرانية خــالل هذه  النفطية  غير  للصادرات 
الــفــتــرة عــن الــعــام اإليـــرانـــي املـــاضـــي، إذ ظلت 
ــــدول الــخــمــس، الــصــني والـــعـــراق واإلمـــــارات  الـ
هذه  من   %76 تستقبل  وأفغانستان،  وتركيا 
ــادرات، غــيــر أن مـــوقـــع اإلمـــــــارات ارتــقــى  ــ ــــصـ الـ
مــن املــركــز الــرابــع إلـــى املــركــز الــثــالــث. وبينما 
الرئيسي  العامل  األميركية  العقوبات  تشكل 
النكماش الــتــجــارة اإليــرانــيــة الــخــارجــيــة، لكن 
في  كــورونــا  فيروس  تفشي جائحة  تداعيات 

كانت  املاضي،  فبراير/ شباط   19 البالد منذ 
لها مفاعيل قوية ضاعفت تبعات العقوبات، 
نتيجة إغالق الحدود لفترات طويلة وتراجع 
العالم  مــع  واألفـــــراد  للبضائع  الــتــنــقــل  حــركــة 
الــجــارة. ووفق  الــدول  الخارجي، وخاصة مع 
البيانات بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 
الــفــتــرة مــن 21  حــوالــي 28 مليار دوالر خــالل 
مارس/ آذار 2020 حتى نهاية يناير/ كانون 
العام اإليراني  الثاني 2021، بينما بلغت في 
املــاضــي نــحــو 41.3 مــلــيــار دوالر. وعــلــى وقــع 
هذه املؤثرات، سجل االقتصاد اإليراني خالل 
عامه املالي املاضي انكماشا بنسبة 7%، كما 
انــكــمــش خـــالل الــثــلــث األول مـــن الـــعـــام املــالــي 
ــاري 3.5%، بــيــنــمــا ذكــــر مــعــهــد الــتــمــويــل  ــجـ الـ
الـــدولـــي، فــي تــقــريــر لــه فــي نــوفــمــبــر/ تشرين 
الثاني املاضي أن االقتصاد اإليراني قد يحقق 
نموًا 4.4% في 2021 إذا رفع بايدن العقوبات.

عقوبات أميركا

»جيه بي مورغان« يحّذر من شراء بيتكوين

)Getty( العقوبات تسببت في خنق موارد النقد األجنبي وانكماش االقتصاد

ارتفاع وتيرة المضاربات في بيتكوين خالل األشهر األخيرة )Getty(قاعة التداول في بورصة نيويورك )فرانس برس(

جائحة كورونا أضرت بشكل أكبر بالعمالة المؤقتة )فرانس برس(

األموال المجمدة 
ر  في الخارج ُتقدَّ
بـ 100 مليار دوالر

املقايضات  إلى  جوء 
ّ
لل االقتصادية  السلطات 

في التبادالت التجارية مع بعض الدول. وفي 
هذه األثناء جمد شركاء تجاريون رئيسيون 
ــران عـــشـــرات املـــلـــيـــارات مـــن الـــــــدوالرات من  ــ إليـ
أرصدتها خالل األعوام الثالثة األخيرة، بفعل 
هذه  وكانت  األميركية.  والعقوبات  الضغوط 
األرصــــدة عــوائــد صــادراتــهــا إلــيــهــم، وبــالــذات 

الصادرات النفطية قبل العقوبات.
»جــهــان صنعت«  تــقــريــر لصحيفة  وبــحــســب 
ــة، نـــشـــرتـــه خـــالل  ــيــ ــرانــ )عــــالــــم الـــصـــنـــاعـــة( اإليــ
أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول املــاضــي، يــصــل حجم 
هـــذه األمـــــوال املــجــمــدة إلـــى 40 مــلــيــار دوالر، 
20 مــلــيــارًا مــنــهــا لــــدى الـــصـــني، و7 مــلــيــارات 
لدى الهند و6 مليارات لدى كوريا الجنوبية 
املليار  ومليار ونصف  العراق  لدى  وملياران 
اليابان. علما بأن تقارير إعالمية  دوالر عند 
ــن نــحــو 100 مــلــيــار دوالر  أخـــــرى تــتــحــدث عـ

هل تغير إدارة بايدن نهج 
خنق االقتصاد اإليراني؟

ــة، أن كـــوريـــا  ــيـ ــمـ ــانـــات رسـ ــيـ ــهــــرت بـ أظــ
ــلــــت أكـــــبـــــر خــــســــارة  ــة ســــجــ ــيــ ــنــــوبــ الــــجــ
لــلــوظــائــف فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
املـــاضـــي مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــقــديــن، حيث 
استمر تفشي فيروس كورونا الجديد 
ــل. وبـــلـــغ عـــدد  ــمـ ــعـ فــــي ضـــــرب ســـــوق الـ
الشهر  شخص  مليون   25.8 العاملني 
ألــفــًا عن  املـــاضـــي، أي أقــــل بــنــحــو 982 
املــاضــي 2020،  الــعــام  نفس الشهر مــن 
وفـــقـــا لــلــبــيــانــات الـــتـــي جــمــعــهــا مكتب 

اإلحصاء الحكومي.
ــفــــاض عــلــى  ــتـــبـــر هــــــذا أكــــبــــر انــــخــ ويـــعـ
أســـاس ســنــوي مــنــذ ديــســمــبــر/ كــانــون 
 1.28 البالد  فقدت  عندما   ،1998 األول 
مليون وظيفة في أعقاب األزمة املالية 
البيانات  وفــق   ،1998  -1997 اآلسيوية 
الكورية،  يونهاب  وكالة  أوردتها  التي 

ــاء. وأظــــهــــرت الــبــيــانــات  ــ ــعــ ــ أمـــــس األربــ
ــــوق الـــعـــمـــل املـــحـــلـــي ال يــــــزال فــي  أن سـ
حالة مــن عــدم اليقني حتى مــع تعافي 
االقـــتـــصـــاد الــــكــــوري الـــجـــنـــوبـــي بــبــطء 
ــادرات الــنــشــطــة. وتــصــّدر  بــســبــب الــــصــ
قطاع الخدمات األزمة، حيث أثر تفشي 
كـــورونـــا بــشــدة عــلــى الــقــطــاعــات الــتــي 
تـــقـــدم خـــدمـــات وجـــهـــا لـــوجـــه. وســجــل 
ــة والــــخــــدمــــات الــغــذائــيــة  ــامــ قـــطـــاع اإلقــ
انخفاضًا سنويا قدره 367 ألف وظيفة 

الشهر املاضي.
وتحّمل العمال املؤقتون العبء األكبر 
مــن تــداعــيــات الــفــيــروس، إذ انخفضت 
وظائفهم بمقدار 563 ألفًا على أساس 
ســـنـــوي، كــمــا تــراجــعــت وظـــائـــف عــمــال 

اليومية بمقدار 232 ألف وظيفة.
)العربي الجديد(

ــورك،  ــويــ ــيــ رت رئــــيــــســــة بـــــورصـــــة نــ
ّ
حــــــــــذ

الفرضية  أن  مــن  كانينغهام،  ستايسي 
إلـــى خــارج  الــبــورصــة  لــنــقــل  املستحيلة 
ــة نــيــويــورك بــاتــت مــرّجــحــة، قائلة  واليــ
 املــؤســســة املــالــيــة قـــد تــهــجــر مــقــّرهــا 

ّ
إن

رض 
َ
في شــارع وول ستريت، في حال ف

الــــواليــــة ضــريــبــة عــلــى تــــــداول األســـهـــم. 
فــي صحيفة  مــقــااًل  كانينغهام  وكــتــبــت 
فــيــه:  قـــالـــت  ــال«،  ــ ــورنـ ــ »وول ســتــريــت جـ
»فـــيـــمـــا تـــظـــل نـــيـــويـــورك نــقــطــة الـــجـــذب 
للصناعة املالية، فإن الكثير من موظفي 
إلى  يهاجرون  ستريت  وول  مؤسسات 
فلوريدا وتكساس وواليــات أخــرى ذات 
ســيــاســات ضــريــبــيــة ســخــيــة«. وأشــــادت 
ــــادر عـــام  ــرار واليــــــة نــــيــــويــــورك الـــــصـ ــقــ بــ
عــلــى  ــبـــة  الـــضـــريـ ــبـــايـــة  جـ بــــوقــــف   1981
ــــذرت مــن  ــهــا حــ

ّ
ــة، لــكــن ــداولــ ــتــ األســــهــــم املــ

ــنــــواب إعــــــادة فــرض  ـــــه »إذا اخـــتـــار الــ
ّ
أن

الـــضـــريـــبـــة، فــــإن بـــورصـــة نـــيـــويـــورك قد 
تــضــطــر إلـــى تــتــبــع خــطــى أولـــئـــك الــذيــن 
ينقلون مؤسساتهم«. وأشــار مشّرعون 
مــخــضــرمــون فـــي مــجــلــس نـــــواب واليـــة 
نيويورك إلى اهتمامهم بتفعيل ضريبة 
على مبيعات األسهم لسّد العجز الحاد 

في ميزانية الواليةة.
كانينغهام،  نــشــرتــه  الــــذي  املــقــال  وفـــي 
الــتــاريــخ  مـــن  أمــثــلــة  أوردت  الـــثـــالثـــاء، 
الــحــديــث عــلــى هــــروب الـــبـــورصـــات من 
الــى لندن بعد فرض  فرنسا والــســويــد 
ــم،  ــهـ ــاك عـــلـــى تـــــــداول االسـ ــنـ ضــــرائــــب هـ
تـــريـــد  نــــيــــويــــورك  ــت  ــانــ كــ »إذا  ــة:  ــلــ ــائــ قــ
أن تــبــقــى الـــعـــاصـــمـــة املـــالـــيـــة لــلــعــالــم، 
هذه  حماقة  تجنب  الــى  تحتاج  فإنها 
الضريبة وإظهار أنها تتفهم حقًا كيف 

تعمل قوى السوق«.
)فرانس برس(

أكبر خسارة للوظائف 
في كوريا الجنوبية

بورصة نيويورك تهدد بنقل 
مقرها بسبب ضرائب األسهم

مال وسياسة

ال تلوح في األفق بوادر إللغاء العقوبات األميركية على إيران، في ظل 
جمود مواقف واشنطن وطهران حيال إنهاء أزمة االتفاق النووي، ما 
يثير تساؤالت حول ما إذا كانت األدوات التي اتبعتها إيران للفكاك من 
سيكون  أم  أطول،  لفترات  الصمود  على  ستعينها  األميركي  الحظر 

للغة األرقام رأي آخر

استقطبت  إيران  إن  بسند  دج  فرهاد  اإليراني  والمالية  االقتصاد  وزير  قال 
استثمارات أجنبية بقيمة 4.9 مليارات دوالر خالل الفترة بين 21 مارس/ آذار 
األول  تشرين  أكتوبر/  نهاية  حتى 
من العام الماضي، على الرغم من 
الحظر االقتصادي وتفشي فيروس 
كورونا. ونقلت وكالة »إرنا« لألنباء، 
إن  قوله  بسند  عن  الثالثاء،  مساء 
يعد  األجنبية  االستثمارات  جــذب 
التنمية،  وتيرة  تسريع  طرق  أحد 
المحافظات  حــاجــة  ــى  إل مشيرا 
أموال  رؤوس  الستقطاب  الشمالية 

القطاع الخاص بغرض التنمية.

استثمارات أجنبية رغم الحظر

رؤية

جواد العناني

ُدعابة مصرية طريفة تقول إن إحدى السيدات تزوجت عشرين 
واحــدًا، فتعجب املستمعون وسألوا: كيف حصل هذا؟ وأضافوا: 
ال يمكن؟ فأجابت الست: »هي تزوجت عشرين واحدًا، لكن طلقت 

عشرين اثنني«.
 واضــحــا ّعن 

ً
تــحــوال وهــا نحن نحلم أن عــام 2021 ســنــرى فيه 

يــزال، بقصة جائحة  العالم، وما  العام السابق 2020، حني شغل 
كورونا وتحوراتها وسالالتها، ما تسبب للعالم بخسائر فادحة 
تفوق أربعة تريليونات دوالر، أو أكثر حسب تقديرات املؤسسات 
الدولية. وسببت ارتفاعا في نسبة البطالة في أنحاء املعمورة كلها. 
 لكل أهداف التنمية املستدامة للقرن الحادي والعشرين، 

ً
وتعطيال

قّرتها األمم املتحدة في عام 2015.
ُ
والتي أ

وحتى في دولة، مثل الواليات املتحدة األميركية، وهي أغنى دولة 
ولربما أقواها وأكثرها نفوذًا، نرى أن عدد العاطلني اإلضافيني 
عن العمل قد وصل في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني املاضي، 
إلى  يلني،  الجديدة، جانيت  الخزانة  وزيــرة  وحسب تصريحات 
أكــثــر مــن عــشــرة مــاليــني شــخــص، وأن شــهــر يــنــايــر لــم يضف 
آمــال كثير من  فــرص عمل جديدة إال بعشرات اآلالف، مخيبا 

املحللني وحساباتهم.

ارتفاع أسعار النفط
النفط في  ولكن هذه األخبار السيئة لم تحل دون ارتفاع أسعار 
األسواق الدولية الذي كسر سعره ملزيج برنت الخام حاجز الستني 
دوالرًا ألول مرة منذ سنة أو أكثر، مشفوعا باتفاق منظمة الدول 

املصدرة للنفط »أوبك« أخيرا على تقليل اإلنتاج النفطي. 
القياسية  ــام  األرقــ ارتــفــاع  أيــضــا دون  السيئة  األخــبــار  ـــم تحل 

َ
ول

لــأســهــم فــي الــبــورصــات الــعــاملــيــة، ودون تــحــّســن ســعــر صــرف 
الذهب  أســعــار  ولكن  األخـــرى،  الرئيسية  العمالت  مقابل  الـــدوالر 

واملعادن تراجعت. 

ولماذا يحصل هذا؟ 
تحفز  ســوف  السيئة  البطالة  أرقــام  أن  الجميع  اعتقاد  السبب 
بايدن على عدم اإلصرار  الجديد جو  األميركي  الرئيس  إدارة 
على الوصول إلى اتفاٍق بني الحزبني، الديمقراطي والجمهوري، 
ــرار مـــشـــروع قـــانـــون الــتــحــفــيــز االقــتــصــادي،  ــ مـــا قـــد يــؤجــل إقـ
ــبــة بـــاملـــوافـــقـــة عــلــى إقــــــرار حـــزمـــة الــتــحــفــيــز   ويــكــتــفــي بــاملــطــال
البسيطة  األغلبية  إلى  بايدن  الرئيس  لجأ  وإذا  بسيطة.  بأغلبية 
ــدد قــلــيــل من  ــذه الــصــفــقــة مــع عـ لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي، لــتــمــريــر هـ
الجمهوريني، وقّرر إصدار قرارات رئاسية هو مخّول بأخذها من 
أجل اإلسراع في إنفاق بعض بنودها، فإن الخبر نفسه سُيحِدث 
 فــي أســـواق الــواليــات املــتــحــدة، وقــد يتسرب جــزء مــن هذه 

ً
حــركــة

الحركة إلى أسواق العالم األخرى، خصوصا أن قيمة هذه الحزمة 
التطعيم  بــرنــامــج  ــبــق 

ُ
ط وإذا  دوالر.  تريليوني  نحو  حــوالــي  تبلغ 

ضد كوفيد 19 وسالالته بفاعلية حتى نهاية فصل الربيع، فإن 
 في األسواق العاملية، 

ً
النصف الثاني لعام 2021 قد يشهد حركة

ونظرًا  املكلفة.  الجائحة  السيطرة على هذه  بقرب  التفاؤل  بحكم 
ألن اإلدارة األميركية الجديدة تفضل الدبلوماسية على املماحكة، 
العالم ربما تشهد  والحوار على املواجهة، فإن مناطق كثيرة في 

تهدئة وابتعادًا تدريجيا عن الحروب.

انتعاش باهظ الكلفة
ــْت كــل هـــذه الــتــوقــعــات، فـــإن عـــام 2021 ســيــكــون مليئا  إذا َصــحَّ
ــؤال األكـــبـــر: هـــل ســيــكــون  ــــســ بـــزغـــاريـــد األفــــــراح بـــاالنـــتـــعـــاش. وال
االنتعاش االقتصادي العاملي، َمْهَما بلغت نسبته عام 2021، باهظ 
وهــل سيتحول  الــعــام 2022؟  فــي  العاملي  االقــتــصــاد  الكلفة على 
على حساب   2021 الحالي  العام  في  االنتعاشي  والــعــرس  الفرح 
التنهدات والدموع ملا قد يقع عام 2022؟ وملاذا هذا التخّوف؟ وما 

هي دواعيه ومبّرراته؟
ر بعض منا ما حصل بعد حرب أكتوبر عام 1973، حينما 

ّ
يتذك

هــــّدد عــاهــل الــســعــوديــة الـــراحـــل فــيــصــل بــن عــبــد الــعــزيــز بحجب 
تصدير النفط عن األسواق الدولية إّبان تلك الحرب إن استمرت. 
لقد ارتفع سعر النفط بعدها، وظل يرتفع حتى وصل إلى أكثر من 
20 دوالرًا للبرميل في مطلع العام 1975، بينما لم يزد سعره عن 

دوالرين وعشرة سنتات للبرميل الواحد في نهاية العام 1973.
الـــعـــاملـــي دورة  ــتـــصـــاد  الــــزيــــادة إلــــى دخـــــول االقـ لــقــد أّدت تــلــك 
 ،)stagflation( التضخمي  بالكساد  ُسميت  اقتصادية 
وأقالمهم  أوراقــهــم  إلــى  مرموقون  كثيرون  اقتصاديون  وهــرع 
ملــحــاولــة تــفــســيــر اجــتــمــاع ظـــاهـــرة الــبــطــالــة والــتــضــخــم فـــي آن 
باتجاهني  يسيران  والبطالة  التضخم  أن  هـــؤالء  اعتقد  واحـــد. 
إلى  يـــؤّدي  التضخم  نسبة  ارتــفــاع  أن  أي  سلبيني،  متعاكسني 
ـــــَح هــذه 

ّ
ــة، والــعــكــس صــحــيــح. وقــــد وض ــبــطــال إنـــقـــاص نــســبــة ال

عن   
ً
نــقــال  ،)PhilliPs curve( فيليبس  منحنى  العالقة 

 edmund فيليبس إدموند ستروثر  البريطاني  االقتصادي 
strother PhelPs والحائز على جائزة نوبل الذي وضع 

هذا املنحنى في مقالة شهيرة له عام 1957.

مخاطر السيولة
وبسبب تبني دوٍل كثيرة موازنات بعجز، وإنفاق مزيد من األموال 
لتحفيز االقتصاد، خصوصا الدول ذات العمالت القابلة للتحويل، 
فإن غياب تهديد كوفيد 19 سيعني بداية النشاط، ولكن السيولة 
هنا  مصائد  في  تجمعت  والتي  العاملي،  االقتصاد  في  الفائضة 
وهناك، سوف ترفع عنها الحواجز، وستنطلق كالسيل العرمرم 
ــرارة األجــســاد  ــ ــة حـ ــعــاملــي، رافـــعـــة درجــ ــال االقــتــصــاد ال ــ فـــي أوصـ
األسعار،  رفــع  في  سببا  السيولة  فائض  وسيكون  االقتصادية. 
م متسارعة. وبسبب زيادة الطلب، والسعي 

ّ
وإحداث معدالت تضخ

إلـــى الــتــخــلــص مـــن الــنــقــد ذي الــقــيــمــة املــتــنــاقــصــة بــســبــب ارتــفــاع 
األسعار، فإن التضخم سوف يتسارع، وستجد أن أسعار الفوائد 
سوف ترتفع من أجل كبح اإلنفاق، ما يعني أن العالم قد يدخل في 
دورة تضخمية عالية تفضي، في نهاية األمر، إلى إحداث تراجع 
ر اقتصاديون من تحّديات 

ّ
اقتصادي قد يتزامن مع التضخم. يحذ

ــام 2022، مــا يــســمــح لــلــمــســؤولــني عــن االســتــقــرار االقــتــصــادي  عـ
السياسات  في  ناعمة  استباقية  إجـــراءات  باتخاذ  كثيرة  دول  في 
املالية والنقدية والتجارية، وهذا يتطلب تضافر الجهود من خالل 

املنظمات املالية والتجارية العاملية.

االقتصاد بين عامي 
2021 و2022
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