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خالفات برلمانية حول موازنة الجزائر
الجزائر ـ حمزة كحال

ــــت األوضــــــــــــــــاع الــــســــيــــاســــيــــة  ــغـ ــ طـ
ــة والــصــحــيــة الــتــي  ــاديـ ــتـــصـ واالقـ
تعيشها الجزائر منذ أشهر، على 
على   ،2021 مــوازنــة  مناقشة مشروع  جلسة 
مستوى البرملان، إذ تتحفظ أحزاب املعارضة 
املــوازنــة بحجة عــدم خدمتها مصلحة  على 
االقتصاد عموما رغم عدم تضمينها أعباء 
جديدة على املواطن، فيما تتمّسك األحــزاب 
حكومة  واآلن  بوتفليقة  نــظــام  دعــمــت  الــتــي 
تمرير  تبون، بضرورة  املجيد  عبد  الرئيس 
املـــوازنـــة لتسيير شـــؤون الــبــاد فــي ظــروف 
الجزائري،  املالية  استثنائية. وعــرض وزيــر 
ــن، مــــشــــروع قـــانـــون  ــمــ ــبـــد الــــرحــ أيــــمــــن بــــن عـ
الــعــامــة لسنة 2021، صــبــاح أمــس،  املـــوازنـــة 
الــعــامــة لسنة 2021، قد  أكــد أن »املـــوازنـــة  إذ 
صيغت في سياق اقتصادي ومالي خاص، 
تميز زيــادة على ذلــك، بأزمة صحية عاملية 
جــســيــمــة لــلــغــايــة مـــع عـــواقـــب غــيــر مسبوقة 
املتمثلني  االقتصاديني  العماء  جميع  على 

فــي الـــدولـــة واملــؤســســة املــالــيــة وغــيــر املــالــيــة 
وكــــــذا األســــــــر«. وأوضـــــــح بــــن عـــبـــد الــرحــمــن 
أن »الـــشـــركـــات شــهــدت انــخــفــاضــا حــــادا في 
النشاط جراء أزمة كوفيد 19، حيث تم إغاق 
البناء  مجال  في  سيما  وال  بأكملها،  أقسام 
والخدمات )النقل والتجارة(، وعلى املستوى 
االجتماعي، تكبد العمال واألسر ذوو الدخل 
الــضــعــيــف تــخــفــيــضــات كــبــيــرة فـــي دخــلــهــم، 
مــمــا أثـــر عــلــى قــدرتــهــم الــشــرائــيــة، مــا يجعل 
مـــن 2021، اقــتــصــاديــا ومــالــيــا واجــتــمــاعــيــا، 
ســنــة تــثــبــيــت األســـاســـيـــات االقــتــصــاديــة من 
خــــال الــتــخــفــيــف مـــن االخــــتــــاالت الــداخــلــيــة 
والــخــارجــيــة فــي حــســابــات الــدولــة مــن خال 

االستخدام الفّعال للموارد املالية املتاحة«.
ــات املــالــيــة لــلــجــزائــر، كشف  ــتـــوازنـ وحــــول الـ
وزيـــر املــالــيــة الــجــزائــري أن »عــجــز الخزينة 
بالنسبة للناتج الداخلي الخام سينتقل من 
15.5 فــي املــائــة فــي قــانــون املــالــيــة التكميلي 
املــائــة سنة 2021.  إلــى 17.6 فــي  لسنة 2020 
الــجــزائــر 2021، ضرائب  مــوازنــة  ولــم تحمل 
الجزائريني  كاهل  تثقل  قد  جديدة  مباشرة 

وتــراجــع  املعيشة  بــغــاء  املنهكة  وجــيــوبــهــم 
على  الضريبة  باستثناء  الــشــرائــيــة،  الــقــدرة 
قد  املواطنون  املنزلية. وكــان  النفايات  جمع 
تــعــودوا عــلــى الــضــغــط الــضــريــبــي املــفــروض 
أي  املاضية،  الخمس  السنوات  عليهم طيلة 

منذ بداية أزمة تهاوي عائدات النفط.
ــاق أكـــــد رئـــيـــس لــجــنــة املــالــيــة  ــيـ وفـــــي الـــسـ
وامليزانية في البرملان، من جبهة التحرير 
الــوطــنــي، أحــمــد زغـــدار، »ضـــرورة الــخــروج 
ــكـــون فــــي مـــســـتـــوى طــمــوحــات  بـــمـــوازنـــة تـ
الشعب الــجــزائــري، فــي ظــل الــظــروف التي 
ــري فــــي ظــل  ــزائــ ــجــ يـــمـــر بـــهـــا االقــــتــــصــــاد الــ
تحديات تراجع املداخيل بالعملة الصعبة 
العاملي من جهة  الوباء  من جهة، وضغط 
ــي تـــصـــريـــح لـــ  ــدار فــ ـــــ ــبـــر زغـ ــتـ أخـــــــــرى«. واعـ
»العربي الجديد« أن »مشروع قانون املالية 
املعروض أمام النواب انتصر ملعنى الدولة 
فيها  يغتني  أن  تقبل  ال  التي  االجتماعية 
مواطن على حساب جوع وعطش وتشرد 
مــواطــن آخــــر، بــدلــيــل االحــتــفــاظ بميزانية 
الدعم في مستويات مرتفعة فوق عتبة 15 

مليار دوالر«. من جانبه، قال النائب إلياس 
)حــزب  الوطني  التحرير  مــن جبهة  ســعــدي، 
األغلبية( إنه »على الحكومة أن تعتمد مبدأ 
عرض  أشهر   3 فقبل  التشريعي،  االستقرار 
نفس الوزير موازنة تكميلية، واليوم يعرض 
ــة جـــديـــدة مـــع أرقـــــام جـــديـــدة«.  عــلــيــنــا مـــوازنـ
وفي الجهة األخــرى، ورغم انقسامها، شنت 
املــعــارضــة هــجــومــا ضــاريــا عــلــى الــحــكــومــة، 
وسط تردي األوضاع االقتصادية. واستغرب 
البرملاني محمد شريفي، من حركة مجتمع 
موازنة  »تهميش  اإلســامــي(  )التيار  السلم 
الــتــي ركـــز عــلــيــهــا مخطط  الــقــطــاعــات   2021
ــتـــصـــادي واالجـــتـــمـــاعـــي الـــذي  اإلنــــعــــاش االقـ
ــر آب/ ــهـ ــة شـ ــهـــوريـ ــمـ ــيــــس الـــجـ ــقــــدم بــــه رئــ تــ
أغــــســــطــــس املــــــاضــــــي، فـــمـــيـــزانـــيـــة قـــطـــاعـــات 
وبعيدة  ضعيفة  والــري  والصناعة  الفاحة 
الذي  االقتصادي االستشرافي  النموذج  عن 
ــان مــنــتــظــرا لــلــســنــوات الــقــادمــة. أي توجه  كـ
كفاءة وتغيير  ذات  إدارة  إلى  جديد يحتاج 
كلي للعقليات السابقة التي تسببت بأزمات 

في كل القطاعات«. 

القاهرة - العربي الجديد

النصف  احتجاًجا، خــال   2261 نحو  شهدت مصر 
األول من العام 2020، برغم جائحة كورونا وقوانني 
التضييق الحكومي على  التجول، إلى جانب  حظر 
حرية التعبير ملنع أي شكل من أشكال املعارضة أو 
االحــتــجــاج. ورغــم هــذه القيود فــإن املحتجني، وفقا 
العدالة االجتماعية )منظمة مجتمع  لتقرير ملنصة 
ــة(، اســـتـــخـــدمـــوا مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة  ــريـ مـــدنـــي مـــصـ
الــتــعــبــيــر عــــن االســـتـــيـــاء مــــن األوضــــــاع  مــــن أدوات 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة، خــــال أشــهــر الــنــصــف 

األول من العام. واعتماًدا على البيانات املجمعة من 
تقارير إعامية مختلفة، رصدت املنصة االتجاهات 
الــعــامــة لــاحــتــجــاج خـــال الــنــصــف األول مــن الــعــام، 
ا، واالحتجاجات التي 

ً
والفئات األكثر احتجاًجا أيض

جرت بشأن الجائحة.
وجــــــاءت االحـــتـــجـــاجـــات االجــتــمــاعــيــة فـــي الـــصـــدارة 
لــتــصــل إلـــى 1998 احــتــجــاًجــا وتــلــتــهــا االحــتــجــاجــات 
عدد  بلغ  وأخيرا  احتجاًجا،   158 بواقع  االقتصادية 
االحتجاجات العمالية 105 احتجاجات. وثق الفريق 
مــن 2020،  األول  النصف  فــي  للنفس  إيـــذاء  41 حــالــة 
انتهت 31 حالة منها بالوفاة، بما يشير إلى ارتفاع 

حاد في عدد الحاالت، مقارنة بإحصائيات منتصف 
عام 2019، التي سجلت 15 حالة فقط.

ــلـــى أنـــهـــا  ــاجــــات عـ ــتــــجــ ــلــــت غـــالـــبـــيـــة هــــــذه االحــ وُســــجــ
احتجاجات اقتصادية، على أساس الرواية الرسمية 
أفـــادت بأن  الوسائل اإلعــامــيــة، والــتــي  التي نشرتها 
على  لــإقــدام  سبًبا  كانت  االقتصادية«  »الصعوبات 
هذا الفعل. وتشير اإلحصاءات الرسمية إلى أن نسبة 
فــي 2018-2017،   %32.5 إلــى  فــي مصر وصــلــت  الفقر 
 .%4.7 قـــدرهـــا  بـــزيـــادة  أي   ،2015 فـــي   %27.8 مــقــابــل 
ــادرة عــن الــجــهــاز املـــركـــزي للتعبئة  ــة صــ ووفـــق دراســ
العامة واإلحصاء )حكومي(، في 20 يونيو/ حزيران 

املاضي، تحت عنوان »أثر فيروس كورونا على األسر 
 50.1% مـــن األســــر املــصــريــة أضــحــت 

ّ
املـــصـــريـــة«، فــــإن

األصدقاء  من  املساعدات  على  رئيسي  بشكل  تعتمد 
واألقارب لتغطية احتياجاتها املعيشية منذ بدء أزمة 
كورونا في الباد، نهاية فبراير/ شباط املاضي، التي 
لم يكن الوضع قبلها أفضل كثيرًا وفق خبراء اقتصاد.

ووفــــــق تـــقـــريـــر مــنــصــة الــــعــــدالــــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة، تــظــل 
 ألشكال االحتجاجات 

ً
الشكاوى والباغات متصدرة

االجــتــمــاعــيــة، ومــــع ذلــــك، اتــخــذ 58 احــتــجــاًجــا شكل 
الــتــظــاهــر أو االعــتــصــام داخـــل أمــاكــن الــعــمــل أو قطع 

الطرق، حسب التقرير الحقوقي.

مصر: 2261 احتجاجًا خالل نصف عام رغم كورونا والقمع

العراق يملك احتياطيات 
من القمح تكفي عامًا

قال وزير التجارة العراقي، عالء 
الجبوري، أمس الثالثاء، إن 

بالده تملك ما يزيد عن خمسة 
ماليني طن من احتياطيات القمح 

االستراتيجية من محصولها 
املحلي، ما يكفي ملدة عام. ونقلت 
صحيفة الصباح اململوكة للدولة 

قول الوزير العراقي إن هذا يعني 
أن االحتياطيات االستراتيجية 
للقمح تحت السيطرة. ويسعى 

العراق إلى تحقيق االكتفاء الذاتي 
من السلع الغذائية. وقال وزير 
الزراعة العراقي، محمد كريم، 

»العربي  في تصريحات سابقة لـ
الجديد« إن بالده تسعى خالل 

الفترة املقبلة لتحقيق اكتفاء ذاتي 
من عدة محاصيل زراعية، معلنا 

قرب توقيع نحو 200 ألف عقد 
ملشاريع زراعية وأخرى تتعلق 

بإنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء 
بهدف تحقيق االكتفاء الذاتي 
منها. يأتي ذلك ضمن خطة 

تهدف لتعزيز اإلنتاج املحلي من 
املحاصيل الزراعية واللحوم، 

حسب ما قال كريم، مؤكدا أن 
الحرائق التي طاولت حقول القمح 

هذا املوسم لم تتجاوز 1% من 
مجموع املساحات املزروعة 

والبالغة 15 مليون دونم.

اإلمارات: ال خطط  لزيادة 
ضريبة القيمة المضافة

قالت وزارة املالية اإلماراتية أمس، 
إن البالد ليست لديها أي خطط 

لزيادة ضريبة القيمة املضافة عن 
خمسة باملئة في الوقت الحالي. 
واتفقت الدول العربية الخليجية 

الست جميعها على فرض 
ضريبة قيمة مضافة بنسبة 

خمسة باملئة بعد أن أضر نزول 
أسعار النفط بإيراداتها. وفرضت 

السعودية واإلمارات والبحرين 
الضريبة بالفعل، فيما رفعتها 

السعودية لثالثة أمثالها هذا 
العام. وقالت سلطنة عمان الشهر 

املاضي إنها تعتزم تطبيقها 
في إبريل/ نيسان. وقالت وزارة 
املالية اإلماراتية في بيان إنه ال 
توجد »أي خطط أو قرارات في 

الوقت الراهن لزيادة نسبة ضريبة 
القيمة املضافة عن خمسة باملئة 

في الدولة«.

ارتفاع احتياطي 
الكويت األجنبي

أظهرت بيانات رسمية، أمس، 
ارتفاع األصول االحتياطية 

األجنبية للكويت خالل سبتمبر/ 
أيلول املاضي بنسبة 1.94 

باملئة على أساس شهري، لتبلغ 
14.652 مليار دينار )48.1 مليار 
دوالر(. وأوضح التقرير الشهري 
لبنك الكويت املركزي، أن األصول 

االحتياطية للكويت كانت في 
أغسطس/آب املاضي نحو 14.37 

مليار دينار )47.17 مليار دوالر(. 
وعلى أساس سنوي، زادت 

االحتياطيات بنسبة 24.5 باملئة 
في سبتمبر املاضي، من 11.772 
مليار دينار )38.63 مليار دوالر( 

في الشهر املماثل من 2019.

أخبار

الطاقة المتجددة 
أول مصدر للكهرباء 

في 2025

توقعت الوكالة الدولية للطاقة أن تصبح الطاقة املتجددة التي ازداد استخدامها بدرجة كبيرة هذه السنة رغم الجائحة، املصدر األول لتوليد 
الكهرباء في العالم سنة 2025 أمام الفحم، داعية إلى اإلبقاء على املساعدات الحكومية في هذا املجال. وقال املدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، 
في التقرير الصادر أمس، عن مصادر الطاقة املتجددة لسنة 2020، إن هذه املصادر »قادرة على مقاومة أزمة كوفيد لكنها لن تقوى على مكامن 
الغموض السياسي«. وفي ظل انهيار مصادر الطاقة األحفورية هذا العام، استحوذت مصادر الطاقة املتجددة على ما يقرب من 90 % من القدرات 

اإلنتاجية الجديدة، بدفع من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واملصادر الكهرمائية، بشكل خاص في الواليات املتحدة والصني.

اقتصاد
Wednesday 11 November 2020
األربعاء 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  25  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2263  السنة السابعة

)فرانس برس(
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اقتصاد

صنعاء ـ محمد راجح

اليمن  في  الجارية  الحرب  تعد  لم 
والــــــنــــــزاع الـــــدائـــــر يــــتــــركــــزان عــلــى 
ــارك الـــعـــســـكـــريـــة بــــل أصــبــحــا  ــ ــعـ ــ املـ
محتدَمني يشمان كافة املجاالت االجتماعية 
االقتصادي  الجانب  والسياسية، وخصوصا 
الـــذي اســتــحــوذ أخــيــرًا عــلــى الــجــزء األكــبــر في 

هذا الصراع الدائر.
وعــلــى الــرغــم مــن الــجــهــود الــتــي تبذلها األمــم 
ــــى الـــيـــمـــن مـــارتـــن  املـــتـــحـــدة عـــبـــر مــبــعــوثــهــا إلـ
غــريــفــيــث، مــنــذ الــشــهــر املــاضــي لــلــوصــول إلــى 
ــرب عـــلـــى الـــحـــل املـــؤقـــت  ــحــ ــق أطــــــــراف الــ ــوافــ تــ
املـــعـــروض املـــعـــروف »بـــاإلطـــار املـــشـــتـــرك«، إال 
أن الــصــراع االقــتــصــادي يستمر فــي االرتــفــاع 
ــاوالت  ــ ــحــ ــ ــل املــ ــكــ ــا عـــــــرض الــــحــــائــــط بــ ــ ــاربــ ــ ضــ
التوافقية وما وصل إليه اليمنيون من تدهور 
مــعــيــشــي حـــاد بــســبــب هـــذا الـــصـــراع والــحــرب 

الدائرة منذ نحو ست سنوات.
وتسببت الحرب والصراع الدائر في انكماش 
تــراكــمــي واســـع فــي الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي 
 %46.1 بنحو  رســمــي  تــقــريــر  قـــدره  الحقيقي 

للفترة ما بني 2014 و2019.
وقـــدر التقرير الــصــادر األســبــوع املــاضــي عن 
ــــات والـــتـــوقـــعـــات االقــتــصــاديــة  ــــدراسـ قـــطـــاع الـ
والبنك  اليونيسف  مــع  بــالــتــعــاون  الحكومي 
ــي، حــصــلــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــلــى  ــ ــدولـ ــ الـ
في  التراكمية  الخسارة  أن تصل  منه،  نسخة 
الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي إلى حوالي 
الــصــراع  فـــي حــــال اســتــمــر  181 مــلــيــار دوالر 

والحرب في اليمن عامني إضافيني.
تكلفة  هــنــاك  االقــتــصــاديــة،  التكلفة  وبــخــاف 
االجتماعي  الــوضــع  تــردي  نتيجة  اجتماعية 
ــمـــن أزمـــــة  ــيـ ــالـ واإلنـــــســـــانـــــي حــــيــــث عـــصـــفـــت بـ
إنسانية تعد من بني األســوأ إقليميا وعامليا 
تشير  والــتــي  املتحدة  األمــم  تقديرات  بحسب 
إلى أن 24.3 مليون شخص أي أكثر من %80 

من السكان في حاجة إلى نوع من املساعدات 
منهم 14.4 مليونا في عــوز شديد. كما يقدر 
أن نحو 40% من األسر اليمنية فقدت مصدر 
دخلها الرئيسي، مما أدى إلى زيادة إجمالي 
للتقديرات،  وفقا  يــتــراوح،  حيث  الفقر،  معدل 
من 71% إلى 78.8%. وحسب بيانات رسمية، 
ســجــل قـــطـــاع الــنــفــط والــــغــــاز أعـــلـــى انــكــمــاش 
تــوقــف  نــتــيــجــة  نـــحـــو %80.1  ــلـــغ  بـ تـــراكـــمـــي 
صـــادراتـــه حــيــث يعتبر املــــورد األســـاســـي في 
تغطية نفقات الدولة ويغطي ما نسبته %50 
إلى 60% من اإليرادات العامة للدولة، في حني 
تفاقم وضع املالية العامة مع توقف النفقات 
مرتبات  ذلــك  في  بما  والتنموية  االجتماعية 
تعطل  مع  التشغيل،  ونفقات  الــدولــة  موظفي 
إيرادات النفط وتعليق دعم املانحني للموازنة 

وانكماش اإليرادات الضريبية.
وانــخــفــضــت الــنــفــقــات الــعــامــة بــحــوالــي %47 
مـــقـــارنـــة بــمــا كـــانـــت عــلــيــه فـــي آخــــر عــــام قبل 
الحرب، مما أدى إلى توقف مشاريع البرنامج 
ــاري الــــعــــام وتــعــلــيــق ســــــداد فـــوائـــد  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
وأقــســاط الــديــن الــعــام وعــدم ســداد املتأخرات 

املستحقة للموردين واملقاولني.
ــتــــصــــادي والـــبـــاحـــث فــي  ويـــبـــني الــخــبــيــر االقــ
ــالــــي، عــلــي الــــوشــــاح، مــــدى الــضــرر  املــعــهــد املــ
يــزيــد على خمس  الـــذي لحق باليمن منذ مــا 
الــحــرب ومــا خلفته مــن تركة  ســنــوات بسبب 
ثقيلة تتفاقم من عام آلخر مع استمرار الحرب 

والــصــراع على كافة املستويات باألخص في 
الجانب االقتصادي مع تفكك مؤسسات الدولة 
ــاح في  وتــشــتــتــهــا وتــمــزقــهــا. ويــضــيــف الـــوشـ
اليمن  أن خسائر  الجديد«،  »العربي  لـ حديثه 
تتراكم بسبب الحرب بعد أن فقد االحتياطي 
النقدي من البنك املركزي الــذي كان يزيد عن 
النفطية  اإليـــــــرادات  وكــــذا  دوالر،  مــلــيــارات   5
والغازية والتي تقدر بنحو 10 مليارات دوالر 
سنويا، باإلضافة إلى فقدان موارد أخرى مثل 
عائدات تصدير األسماك واملنتجات الزراعية، 
باإلضافة إلى نحو 100 مليار ريــال )الــدوالر 
= نحو 830 ريااًل في السوق السوداء( سنويا 
إيـــــرادات ضــريــبــيــة وجــمــركــيــة، إلـــى جــانــب ما 
أصاب بعض القطاعات مثل القطاع الصناعي 
ومــنــشــآت األعــمــال الصغيرة واملــتــوســطــة من 
تــدمــيــر وقــصــف وتــوقــف خــطــوط اإلنـــتـــاج، إذ 

كانت من أهم قطاعات التشغيل في اليمن. 
وحسب تقييم األضرار وتحديد االحتياجات 
الذي نفذه البنك الدولي بالتعاون والتنسيق 
مع الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط 
والتعاون الدولي، فإن تكلفة األضرار في اثني 
عــشــر قــطــاعــا فـــي ســـت عــشــرة مــديــنــة شملها 
التقييم تراوحت بني 6.9 و8.5 مليارات دوالر 
حــتــى يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي املــــاضــــي، فيما 
ــار واحــتــيــاجــات  ــمـ ــتـــراوح تــكــلــفــة إعـــــادة اإلعـ تـ
بـــني 20-25 مليار  الــقــطــاعــات  لــتــلــك  الــتــعــافــي 
عبد  محفوظ  االقتصادي،  املحلل  لكن  دوالر. 
الــلــه، يــفــســر أن هـــذا الــتــقــيــيــم لــحــجــم األضــــرار 
تقييما جزئيا  يــظــل  االحــتــيــاجــات  وتــحــديــدًا 
الشامل من وجهة  التقييم  وغير مكتمل، ألن 
القطاعات  لكل  ــرار  األضـ تقييم  يتطلب  نظره 
االقتصادية وعلى مستوى كل املدن واملناطق 
الحضرية والريفية التي تضررت في منشآتها 
وبنيتها التحتية، إضافة إلى تغطية النطاق 
الزمني املمتد من بداية الصراع وحتى لحظة 
الخروج منه فضا عن تقييم حجم األضــرار 

والخسائر في كافة املنشآت العامة.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ويـــــرى فـــي حــديــثــه لــــ
التي  اليمني  االقتصاد  منابع  جففت  الحرب 
كــانــت مــتــاحــة وهـــي مـــحـــدودة لــلــغــايــة لكنها 
كــانــت مــهــمــة لــلــغــايــة بــالــنــظــر لــحــجــم الــفــرص 
األخرى املتاحة التي يمكن استغالها، إذ كان 
االقــتــصــاد اليمني قــائــمــا عــلــى الــنــفــط والــغــاز 
كمورد رئيسي ومع تعطيل العمل بهذا املورد 
نــتــيــجــة تــوقــف اإلنـــتـــاج والــتــصــديــر وخــــروج 
مــعــظــم الــشــركــات األجــنــبــيــة الــعــامــلــة فـــي هــذا 
القطاع حــدث مــا يشبه االنــهــيــار الـــذي ضرب 
وتسبب  والبطالة  الفقر  وفــاقــم  العملة  الحقا 

في تدهور األوضاع املعيشية لليمنيني.

أمين العاصي

ــــوري، بـــشـــار األســـــــد، مــــا ُيــســّمــى  ــــسـ ــيـــس الـــنـــظـــام الـ ــّدل رئـ ــ عــ
»مرسوما تشريعيا« كان قد أصدره في عام 2007 يتضمن 
قانون خدمة العلم )الخدمة العسكرية( املتعلقة بدفع البدل 
للراغبني في عدم تأدية الخدمة اإللزامية في قوات النظام، 
النظام  أن  مــؤشــر على  فــي  املستفيدين،  نــطــاق  وّســـع  حيث 
القطع  عن  البحث  إلــى  دفعته  اقتصادية خانقة  بأزمة  يمّر 

األجنبي بشتى الطرق والوسائل.   
ــوم املـــعـــدل الـــذي  ــرسـ وشــمــلــت الــتــعــديــات، بــحــســب نـــص املـ
نشرته وكالة األنباء الرسمية )سانا(، أول من أمس، مبالغ 
البدل النقدي الواجب دفعها من قبل املكلفني بالخدمة الذين 
تــقــرر وضــعــهــم بــخــدمــة ثــابــتــة )املـــرضـــى وأصـــحـــاب بعض 
العاهات(، والبدل النقدي للمكلفني املقيمني خارج األراضي 

السورية في دول عربية أو أجنبية. 
اإللزامية  الخدمة  ف 

َّ
للمكل يحق  الجديد،  التعديل  وبحسب 

الـــذي تــقــرر وضــعــه بــخــدمــة ثــابــتــة، دفـــع بـــدل نــقــدي مــقــداره 
ثــاثــة آالف دوالر أو مــا يــعــادلــهــا بــالــلــيــرة الــســوريــة، وفــق 
سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية املركزي بتاريخ 
التسديد. ووفق املصرف، فإن الدوالر األميركي الواحد يعادل 
حاليا نحو 1250 ليرة سورية. كذلك نّص التعديل الجديد 
 مــن حــق الــعــســكــريــني املــوجــوديــن اآلن فــي الــخــدمــة 

ّ
عــلــى أن

اإللــزامــيــة االســتــفــادة مــن أحــكــام هــذا البند. وحـــدد املــرســوم 
البدل النقدي للمطلوب إلى الخدمة اإللزامية واملقيم خارج 

األراضي السورية في دول عربية أو أجنبية، وفق اآلتي: 
ثمانية آالف دوالر ملن كان مقيما مدة ال تقل عن ثاث سنوات 

 التكليف. 
ّ
ولم يتم أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن

وتسعة آالف دوالر إذا كان مقيما مدة ال تقل عن سنتني ولم 
 التكليف. وعشرة 

ّ
يتم ثاث سنوات قبل أو بعد دخوله سن

آالف دوالر ملــن كــان مقيما مــدة ال تقل عــن سنة واحـــدة ولم 
آالف  التكليف. وثاثة   

ّ
أو بعد دخوله ســن قبل  يتم سنتني 

ــة عــربــيــة أو أجنبية وأقــــام فــيــهــا، أو  ــد فــي دولـ دوالر ملــن ُولـ
التكليف.   

ّ
دائمة ومستمرة حتى دخوله سن إقامة  بغيرها 

ــام فــي دولـــة عربية أو  وســتــة آالف و500 دوالر ملــن ُولـــد وأقـ
 التكليف 

ّ
أجنبية مدة ال تقل عن 10 سنوات قبل دخوله سن

ويطرح منها مبلغ 500 دوالر عن كل سنة إقامة تزيد على 
ذلك، وحتى 17 سنة ضمنا. كذلك نص املرسوم على حاالت 

أخرى، ومنها حامل املاجستير وغيره.
ــع الــبــدل  ــد عــلــى دفــ ــ وتـــؤكـــد الــتــعــديــات الـــتـــي أجـــراهـــا األسـ
ــات  فـــي قـــانـــون مـــا يــســّمــيــه الــنــظــام »خـــدمـــة الــعــلــم« أن األزمــ
االقتصادية املتاحقة التي تعصف بهذا النظام تدفعه إلى 
البحث عن مصادر عن القطع األجنبي، وخاصة من الدوالر 
بــدأت تظهر   

ً
اقتصاديا شاما انهيارًا  واليورو كي يتفادى 

نذره أخيرًا، مع عدم قدرة حكومة النظام على توفير مادتي 
عــلــيــهــا. واضــطــر  الــتــي تسيطر  للمناطق  والــبــنــزيــن  الــخــبــز 
عدد كبير من الشباب السوري إلى الهجرة من الباد حتى 
التي تخوض حربا  النظام  قــوات  في  بالخدمة  يلتحقوا  ال 
ضد السوريني منذ عام 2011، حيث انطلقت الثورة املطالبة 

بالتغيير. 
وقال منير، وهو شاب من مدينة حلب يقيم في جنوب تركيا 
الــنــظــام: »ال أفكر في  ومطلوب للخدمة اإللــزامــيــة فــي قــوات 
العودة الــى البلد ما دام هــذا النظام مــوجــودًا«، مضيفا في 
نهار  ليل  نعمل  أن  يعقل  الجديد«: هل  »العربي  مع  حديث 
في غربتنا لكي ندفع ما نجنيه لبشار األسد. ومتفقا معه، 
جزم عبد الله املقيم في مدينة إستنبول التركية بأن أغلب 
الشباب السوري املغترب ال يفكر في العودة، مشيرًا إلى أن 
النظام »يطلب مبالغ عالية جدًا ليس بمقدور الغالبية من 
الله.  عبد  وفــق  دفعها«،  على  العسكرية  للخدمة  املطلوبني 
من جانبه، يرى وائل علوان، وهو باحث في مركز »جسور« 
للدراسات في حديث مع »العربي الجديد«، أن »نظام بشار 
األسد يمّر بأزمة اقتصادية حادة جدًا«، مضيفا: »ظهر منذ 
إلــى أصحاب  أيــام في مقطع فيديو ليوجه رسالة مباشرة 
رؤوس األموال التجارية الداخلية يخوفهم فيها من إخراج 
أمــوالــهــم خـــارج ســوريــة، حــني أشـــار إلــى أن 40 مليار دوالر 
لــســوريــني ضــاعــت أو مــعــرضــة لــلــضــيــاع فـــي لــبــنــان«. وأكـــد 

علوان أن النظام »يمّر بوضع كارثي«.

الحرب ترفع خسائر اليمن 
إلى 181 مليار دوالر

النظام يعجز عن حل األزمات المعيشية للسوريين )لؤي بشارة/فرانس برس(الحرب دّمرت الكثير من األسواق والمنشآت االقتصادية )فرانس برس(

تعديل »قانون العلم« لمواجهة األزمة

قّدر تقرير حديث ارتفاع 
الخسارة التراكمية في 

الناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقي في اليمن إلى 
حوالي 181 مليار دوالر، 

إذا استمرت الحرب عامين 
إضافيين

ارتفاع أسعار السلع 
والخدمات في مصر

صعد التضخم السنوي في مصر بنسبة 
4.6 باملئة خالل أكتوبر/ تشرين األول 

املاضي، مقارنة مع 3.3 باملئة في سبتمبر/ 
أيلول السابق له. وقال الجهاز املركزي 

للتعبئة العامة واإلحصاء )حكومي(، إن 
التضخم على أساس شهري صعد بنسبة 

2.3 باملئة خالل الشهر املاضي، مقارنة 
مع صفر باملئة في سبتمبر السابق له. 

ويعود ارتفاع أسعار املستهلك على أساس 
سنوي، إلى صعود أسعار مجموعة الفواكه 

بنسبة 4.5 باملئة، وقفزت أسعار مجموعة 
املشروبات والسجائر بنسبة 11.1 باملئة. 

كذلك، ارتفعت أسعار مجموعة املسكن 
واملياه والكهرباء والغاز بنسبة 5 باملئة، 

والرعاية الصحية بنسبة ارتفاع بلغت 
5.9 باملئة، كما ارتفعت مجموعة النقل 
واملواصالت بنسبة 3.8 باملئة. وتأثرت 

أسعار التضخم في مصر خالل الشهور 
املاضية، ارتفاعا، مع تعديل أسعار النقل 

إلى جانب تنفيذ زيادة على أسعار تعرفة 
الكهرباء في البالد.

انكماش اقتصاد 
السعودية بنسبة %4.2

أظهرت بيانات حكومية، أمس الثالثاء، أن 
اقتصاد السعودية انكمش بنسبة %4.2 
في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة 

بنفس الفترة من العام املاضي 2019، 
وذلك بعد يوم من تعديل وكالة فيتش 
للتصنيفات االئتمانية العاملية، النظرة 
املستقبلية للمملكة إلى سلبية، وعزت 

ذلك إلى ضعف األوضاع املالية وامليزان 
الخارجي ألكبر مصدر للنفط في العالم.
والربع الثالث هو خامس فصل من النمو 

السلبي للناتج املحلي السعودي على 
أساس سنوي، وفق بيانات الهيئة العامة 

لإلحصاء التي رصدتها »العربي الجديد«. 
لكن الهيئة قالت إن االقتصاد نما %1.2 

على أساس فصلي، مقارنة بالربع الثاني 
من العام )إبريل/نيسان حتى يونيو/

حزيران(. ولم تقدم الهيئة تفاصيل حول 
أداء القطاعني النفطي وغير النفطي في 

فترة األشهر الثالثة املنتهية في سبتمبر/ 
أيلول. وكان االقتصاد السعودي قد 

انكمش بنسبة 7% في الربع الثاني، في 
مؤشر على مدى عمق تداعيات فيروس 

كورونا على القطاعني النفطي وغير 
النفطي.

»جنرال موتورز« تطور 
مركبات كهربائية

أعلنت مجموعة »جنرال موتورز« األميركية 
املصنعة للسيارات توظيف ثالثة آالف 

مهندس وخبير معلوماتية ومصمم، بهدف 
تطوير مركبات كهربائية وذاتية القيادة. وقد 

باشرت املجموعة بعمليات التوظيف هذه 
على أن تستمر حتى الربع األول من 2021. 
وشدد رئيس جنرال موتورز، مارك رويس، 

على أهمية مواصلة املجموعة »التوظيف 
واالستعانة بمواهب منوعة جديدة«، وفق 

بيان صحافي. واعتبر أن »هذا يظهر 
بوضوح أننا مصممون على االستمرار في 
تطوير البرمجيات التي نحتاج إليها للهيمنة 

على سوق املركبات الكهربائية، وتحسني 
تجربة الزبائن والحصول على يد عاملة من 

ذوي الخبرة في مجال البرمجيات«.

تعيين وزير مالية جديد 
في تركيا

عني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
نائب رئيس الوزراء السابق لطفي علوان، 

في منصب وزير الخزانة واملالية، بعد 
ساعات من إعالنه قبول استقالة الوزير 
السابق وصهره براءت ألبيرق. ونشرت 
الجريدة الرسمية منتصف ليل الثالثاء، 

املرسوم الرئاسي بتعيني علوان بمنصبه 
الجديد. وعلوان سبق أن شغل وزارات 
سابقة، منها االتصاالت واملواصالت، 

والتنمية، فضال عن توليه منصب نائب 
رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية في 

حكومة رئيس الوزراء األسبق أحمد داود 
أوغلو. وكان ألبيرق قد أعلن، يوم األحد 
املاضي، االستقالة ألسباب صحية، بعد 

يوم من تعيني أردوغان وزير املالية السابق 
ناجي إقبال في منصب محافظ البنك 

املركزي خلفا ملراد أويسال، الذي أقاله من 
منصبه. وانعكست التغييرات التي شهدتها 

تركيا في منصبي وزير املالية والبنك 
املركزي على سعر صرف الليرة، لتشهد 

تحسنا ملحوظا.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%46.1
في  الدائر  الصراع  تسبب 
واسع  تراكمي  انكماش 
اإلجمالي  المحلي  للناتج 
الــيــمــن،  ــي  ف الحقيقي 
بنحو  رسمي  تقرير  قــّدره 
 –  2014 للفترة   %46.1

.2019

تقارير عربية

سوريةمال وسياسة

السنوي  التضخم  معدل  تصاعد 
في السودان ليسجل نسبة 229.85 
فــي املــائــة، خـــالل أكــتــوبــر/تــشــريــن 
األول املــاضــي، مــقــارنــة بـــــ212.29 
ــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول  ــة فــ ــائــ ــي املــ فــ
السابق لــه. وجــاء في بيان صادر 
عـــن الــجــهــاز املـــركـــزي لــإلحــصــاء 
فـــي الــــســــودان، أمــــس الـــثـــالثـــاء، أن 
مــعــدل الــتــضــخــم الــشــهــري ارتــفــع 
بنسبة 17.56 في املائة في أكتوبر 
مقارنة بالشهر السابق له. ونسب 
التضخم املرتفعة في البالد، تعود 
بــشــكــل رئــيــس إلـــى تـــدهـــور سعر 
صـــرف الــعــمــلــة املــحــلــيــة )الــجــنــيــه(، 
الـــدوالر  مقابل   280 متوسط  إلــى 
ــوداء،  ــ ــســ ــ ــ ــوق ال ــ ــسـ ــ ـــي الـ ــد فــ ــ ــواحــ ــ ــ ال
في  دوالر  لكل  جنيها   55 مقابل 
الـــســـوق الــرســمــيــة، وســــط تــذبــذب 
ــرة الــنــقــد األجــنــبــي. وأرجـــع  فــي وفـ
ــاع الــتــضــخــم، إلــى  ــفـ ــاء ارتـ اإلحـــصـ
مجموعة  مكونات  جميع  صــعــود 
األغذية واملشروبات، إذ قفز معدل 
الــســنــوي فــيــهــا بنسبة  الــتــضــخــم 
الشهر  خـــالل  املـــائـــة  فـــي   194.53
املائة  في   175.60 مقابل  املاضي، 

في سبتمبر/ أيلول املاضي.

ارتفاع التضخم 
في السودان 

إلى %230
تونس ــ إيمان الحامدي

تونس  في  االقتصاديون  املتعاملون  يبدي 
الباد  في  السيولة  أزمــة  تفاقم  مخاوف من 
ــص فـــرص املــســتــثــمــريــن فـــي الــحــصــول 

ّ
وتــقــل

على التمويات املصرفية الازمة الستعادة 
املرتفع  الحكومي  الطلب  بسبب  أنشطتهم، 
ــــوال الــبــنــوك لــتــمــويــل عــجــز املـــوازنـــة  عــلــى أمـ
املــتــفــاقــم نتيجة تــداعــيــات جــائــحــة فــيــروس 
كـــورونـــا وتـــراجـــع إيـــــرادات الـــدولـــة. وبسبب 
املالية، توجهت حكومة هشام  احتياجاتها 
مــؤخــرا ضمن  البرملان  إلــى  بطلب  املشيشي 
ــروع املــــوازنــــة الــتــعــديــلــي القــــتــــراض 10  مـــشـ
من  دوالر(  مـــلـــيـــارات   3.6( ديـــنـــار  مـــلـــيـــارات 

السوق الداخلية لتمويل عجز املوازنة الذي 
بــلــغــت نــســبــتــه ألول مــــرة فـــي تـــاريـــخ الــبــاد 
االقــتــراض  على  الكبير  الطلب  وفــّجــر   .%14
الرسمي  الدفع  الداخلي جــداًل واسعا بشأن 
نــحــو تــحــمــيــل الــقــطــاع الــبــنــكــي ثــقــل نــفــقــات 

الــدولــة، مــا دفــع الحكومة إلــى إعـــان سحب 
ــة الــتــكــمــيــلــي، يـــوم  ــ ــوازنـ ــ ــانــــون املـ مــــشــــروع قــ
االثــنــني املــاضــي، إلعـــادة النظر فــيــه، بعد أن 
طالبها البرملان والبنك املركزي خفض خطط 
إنفاقها. لكن رئيس الحكومة، قال في اليوم 
التالي في مؤتمر صحافي إن الدولة ال تملك 
خيارات أخرى لتمويل عجز املوازنة، مؤكدا 
نّية الحكومة التوجه نحو القطاع املصرفي 
من أجل تعبئة املوارد الازمة لسداد األجور 
واردات  لتأمني  األساسية  النفقات  وتسيير 

الغذاء والدواء والطاقة.
الداخلي،  لاقتراض  املتزايد  اللجوء  ويأتي 
فـــي ظـــرف يــتــســم بــصــعــوبــة الـــولـــوج للسوق 
املالية العاملية، خاصة مع تدهور التصنيف 

السيادي لتونس وارتفاع كلفة االقتراض من 
هـــذه الــســوق، تبعا لــشــح الــســيــولــة مــن جــراء 
الــدول  مديونية  على  الصحية  األزمـــة  تأثير 
املخاطرة  عن  الدوليني  املستثمرين  وعــزوف 
ــواق الــنــاشــئــة. وتــعــّول  ــ فـــي اقـــتـــصـــادات األســ
سندات  املــركــزي  البنك  شـــراء  على  الحكومة 
خـــزانـــة لــتــمــويــل الـــعـــجـــز، لــكــن الــبــنــك يــبــدي 
تحفظا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة سترفع 
وتضغط  االحتياطيات  وتخفض  التضخم 

على العملة املحلية ضمن مخاطر أخرى.
ــنــــيــــة لـــلـــبـــنـــوك  ولــــــــم تـــــحـــــدد الـــجـــمـــعـــيـــة املــــهــ
طلبات  من  موقفها  بعد  املالية  واملؤسسات 
الـــحـــكـــومـــة بــــشــــأن تـــوفـــيـــر مــــا ال يـــقـــل عــــن 5 
في عضون  املــوازنــة  لتمويل  دينار  مليارات 
الشهرين القادمني إلى جانب تمويل موازنة 
املهنية  الجمعية  الـــقـــادم، وفـــق عــضــو  الــعــام 

للبنوك واملؤسسات املالية، أحمد الكرم.
»العربي الجديد«  وأشار الكرم في تصريح لـ
إلى اجتماعات ثاثية بني الحكومة وجمعية 
البنوك والبنك املركزي إليجاد صيغ تسمح 
تمويل  فــي  لـــدوره  البنكي  القطاع  بمواصلة 
مــيــزانــيــة الـــدولـــة وتــوفــيــر الــســيــولــة الــازمــة 

لتمويل االقتصاد.
ساهمت  املاضية،  الخمس  السنوات  وخــال 
الــــبــــنــــوك واملــــؤســــســــات املــــالــــيــــة فــــي تــمــويــل 
ــط انــــتــــقــــادات  ــ املــــــوازنــــــات بـــشـــكـــل فــــاعــــل وســ
ملـــزاحـــمـــة الـــحـــكـــومـــة لــلــقــطــاع الــــخــــاص عــلــى 

تمويات البنوك.
ويساهم القطاع البنكي سنويا في االقتراض 
دينار،  مليارات  و4  ملياري  ما بني  الداخلي 
حيث تراوحت القروض التي تحصلت عليها 
الــدولــة مــن الــســوق الــداخــلــيــة بــني 1.9 مليار 
دينار عام 2017 وحوالي 4.4 مليارات دينار 

عام 2019.
التي تمت تعبئتها من  الــقــروض  كما بلغت 
القطاع البنكي العام الجاري 2.4 مليار دينار 
بــحــســب وثــيــقــة تنفيذ املــيــزانــيــة إلـــى حــدود 
شــهــر أغــســطــس/ آب املـــاضـــي، فــيــمــا وصلت 

خدمة الدين إلى 5 مليارات دينار.
التمويل  على  الحصول  وتتفاوت صعوبات 
مـــن جــانــب الــقــطــاع الـــخـــاص مـــن نــشــاط إلــى 

آخر، إال أن القطاع السياحي يبدو أكثر تأثرًا، 
والسياحة  األسفار  في قطاع  املستثمر  وفق 
»العربي الجديد« إنه  ظافر لطيف، الذي قال لـ
من املرجح تزايد الصعوبات التي يواجهها 
القطاع في الحصول على التمويات في ظل 
االقتراض، مرجحا  على  الحكومية  املزاحمة 
تــبــاطــؤ الــبــنــوك فـــي دراســـــة مــلــفــات الــعــمــاء 
ارتفاع  نتيجة  الــقــروض  منح  فــي  وتشددها 
تداعيات  ظــل  فــي  التمويات  وشــح  املخاطر 

جائحة كورونا الحالية.
وأضـــــــاف لــطــيــف أن الـــعـــامـــلـــني فــــي الــقــطــاع 
الــســيــاحــي لــم يــتــحــّصــلــوا عــلــى أي تمويات 
ــب الــغــلــق رغـــم وعــود 

ّ
ملــجــابــهــة األزمــــة وتــجــن

ــار مــن  ــنــ حــكــومــيــة بــتــوفــيــر 500 مـــلـــيـــون ديــ
الـــقـــروض بــضــمــان الـــدولـــة مــنــذ مـــايـــو/ أيـــار 
املالي  الخبير  اعتبر  السياق،  وفــي  املــاضــي. 
خالد النوري، أن التقديرات الحكومية بشأن 
االقتراض الداخلي غير واقعية، وغير قابلة 
للتحقيق، مشيرا إلى أن قدرات القطاع املالي 
على التمويل محدودة وال تتعدى 3 مليارات 

دينار على أقصى تقدير.
السوق  إن  الجديد«  »العربي  لـ النوري  وقــال 
املالية التونسية محدودة، مؤكدا أن النواتج 
الــبــنــكــيــة الــصــافــيــة لــلــبــنــوك لـــم تــتــجــاوز 5.5 
ــي، مــــا يــفــّســر  ــاضــ ــارات ديــــنــــار الــــعــــام املــ ــيـ ــلـ مـ
مخاوف املتعاملني االقتصاديني من تجفيف 
قروض الدولة للسيولة. وأشــار إلى ضرورة 
الــبــحــث عــن بــدائــل لتجنب الــحــلــول املــرهــقــة 
للقطاع املالي، الذي أثبت قدرة على الصمود 
ــة االقــتــصــاديــة الــتــي تتخبط فيها  رغــم األزمـ
ــدم تــحــمــيــل الـــقـــطـــاع  ــ ــــى عــ ــــاد، داعــــيــــا إلــ ــبـ ــ الـ
املـــصـــرفـــي ثــقــل نــفــقــات الــــدولــــة املــتــرتــبــة عن 
العشوائي وفسح  والتوظيف  األجــور  زيــادة 
املجال أمام البنوك للقيام بدورها األساسي 
في تمويل االستثمار وتوفير الحلول املالية 
االقــتــراض  جانب  وإلــى  املتعثرة.  للقطاعات 
الـــداخـــلـــي، تــتــجــه الــحــكــومــة نــحــو اقـــتـــراض 
والبنك  النقد  مــن صــنــدوق  دوالر  مليار   1.8
الــدولــيــني لــتــمــويــل مـــوازنـــة 2021، وذلــــك من 
الــبــاد  جــمــلــة 6 مـــلـــيـــارات دوالر تــحــتــاجــهــا 

لتمويل موازنة الدولة.
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جائحة كورونا أضرت باألنشطة السياحية وقلصت فرصها في االقتراض )األناضول(

الكويت ـ أحمد الزعبي

رغـــم الــركــود االقــتــصــادي الـــذي يعيشه 
العالم، إال أنه مع اقتراب ترقية بورصة 
»مــورغــان ستانلي«  في مؤشر  الكويت 
واملـــقـــررة   »MSCI« الــنــاشــئــة  لـــأســـواق 
التوقعات  األربعاء، تشير  اليوم  صباح 
ــــوال أجــنــبــيــة بــأكــثــر مـــن 3  إلـــى تــدفــق أمـ
مليارات دوالر إلى البورصة، بحسب ما 
ذكره تقرير املركز الدولي لاستشارات 
ــتـــصـــاديـــة. وقـــــال الــتــقــريــر الــحــديــث  االقـ
الــــذي اطــلــعــت عــلــيــه »الــعــربــي الــجــديــد« 
إن إضــافــة بــورصــة الــكــويــت إلــى مؤشر 
الكبير  التراجع  ظــل  فــي  تأتي   »MSCI«
املاضية  الفترة  ملــؤشــرات األسهم خــال 
ــتــــصــــاد  لــــاقــ ــئ  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ األداء  ـــب  ـــبـ بــــسـ

والتداعيات الخطيرة لجائحة كورونا.
املتوقعة  التدفقات  أن  التقرير  وأضــاف 
على  ولكن  السابقة،  التقديرات  من  أقــل 
الـــرغـــم مـــن ذلــــك فــــإن إعــــــادة الــتــصــنــيــف 
ــتـــدريـــجـــي لـــلـــبـــورصـــة الـــكـــويـــتـــيـــة مــن  الـ
ــواق  ــر مـــــورغـــــان ســـتـــانـــلـــي لــــأســ مــــؤشــ
هـــذا  تـــعـــوض  أن  يـــجـــب  الـــنـــاشـــئـــة  دون 

االنخفاض بمرور الوقت.
ــيـــاق، قــــال مـــصـــدر فـــي شــركــة  وفــــي الـــسـ
الجديد«  »العربي  لـ  الكويت«  »بورصة 
األكبر  الحصة  بــاده تستحوذ على  إن 
مــن مــؤشــر مــورغــان ستانلي لــأســواق 
وتــابــع   .%26.29 ــوزن  بــ الــنــاشــئــة،  دون 
ــه، أن  ــ ــمـ ــ ــــدر الـــــــذي رفــــــض ذكــــــر اسـ ــــصـ املـ

الترقية ستشمل 7 أسهم.
الكويتي،  املــالــي  املحلل  أكــد  مــن جانبه، 
مــبــارك الــهــاجــري، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
أن تــرقــيــة بـــورصـــة الــكــويــت فـــي مــؤشــر 
»مـــورغـــان ســتــانــلــي« خــطــوة إيــجــابــيــة، 
وســـتـــمـــنـــح األســـــــــواق الـــكـــويـــتـــيـــة دفــعــة 
ــــد تـــســـاهـــم فــــي الـــتـــعـــافـــي مــن  كـــبـــيـــرة وقـ

تداعيات كورونا.
وأضــــاف الــهــاجــري أنـــه عــلــى الــرغــم من 
تــأجــيــل تــرقــيــة بــورصــة الــكــويــت ملؤشر 
ــئـــة بـــســـبـــب تـــداعـــيـــات  األســـــــــواق الـــنـــاشـ

جائحة كــورونــا، إال أن األنــبــاء الـــواردة 
ــانـــب  ــد اهـــتـــمـــام املــســتــثــمــريــن األجـ تـــؤكـ
بــالــخــطــوة الــتــي ســتــســاهــم فـــي تحسن 
األمــــــــــوال  رؤوس  وجــــــــــذب  األوضــــــــــــــاع 
ــن إلــــــــى ســــــــوق األســــهــــم  ــريــ ــمــ ــثــ ــتــ ــســ واملــ
الكويت  بــورصــة  وستصبح  الكويتية. 
 ،MSCI الرابعة خليجيا التي تنضم إلى
اإلمـــارات وقطر  الناشئة بعد  لــأســواق 
والـــســـعـــوديـــة، فــيــمــا تــســتــحــوذ األســهــم 
الــكــويــتــيــة قــبــل الــتــرقــيــة عــلــى الــحــصــة 
األكــــبــــر فــــي الــــســــوق مــــا دون الـــنـــاشـــئ 
يبلغ  نسبي  وبــــوزن   ،Frontier Market

أكثر من 30 %.
وكـــان مــن املــقــرر أن تــتــم تــرقــيــة بــورصــة 
الكويت إلى سوق ناشئ على مؤشرات 
MSCI، خال مراجعتها نصف السنوية 
في مايو/ أيار 2020، إال أنه ونظرًا لتأثير 
املستثمرين  قـــدرة  على  كــورونــا  تفشي 
ــلـــوب مــنــهــم  الـــعـــاملـــيـــني الســـتـــكـــمـــال املـــطـ
قبل تنفيذ دخول استثماراتهم، أعلنت 
»MSCI«، فــي إبــريــل/ نــيــســان املــاضــي، 

تأجيل الترقية إلى الشهر الجاري.
بدوره، قال الخبير االقتصادي الكويتي، 
مـــروان ســامــة، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
الضوء  تسليط  يتم  أن  ينبغي  الــحــدث 
عــلــيــه بــشــكــل كــــاف، الفــتــا إلـــى أن ترقية 
الـــبـــورصـــة خـــطـــوة مــهــمــة حــيــث يتتبع 
ــــذا املــــؤشــــر عــلــى  مــــديــــرو الـــصـــنـــاديـــق هـ

نطاق واسع.
وأشار سامة إلى أن التوقعات السابقة 
استثمارية  بتدفقات  تقديرها  تم  التي 
تقدر بنحو 5 مليارات دوالر، انخفضت 
بسبب  دوالر  مـــلـــيـــارات   3 دون  مـــا  إلــــى 
ــاع االقــتــصــاديــة والــركــود  ــ تــــردي األوضـ
الـــعـــالـــم  مـــخـــتـــلـــف دول  تـــشـــهـــده  الــــــــذي 
والـــتـــداعـــيـــات الـــخـــطـــيـــرة الـــنـــاجـــمـــة عــن 

جائحة كورونا.
وأكد أن بورصة الكويت كانت قد حققت 
العديد من املكاسب قبل جائحة كورونا، 
السوقية  القيمة  مــســتــوى  عــلــى  خــاصــة 
التي قفزت بنسبة 18%، إذ ارتفعت إلى 

115 مليار دوالر. من ناحيته، قال أستاذ 
االقتصاد في جامعة الكويت، عبد الله 
الــكــنــدري، إنـــه مــن املــفــتــرض أن تساهم 
الترقية في وضع الشركات االستثمارية 
الكويتية تحت أنظار كبار املستثمرين 
في العالم مما يعود بالنفع على زيادة 

حجم السيولة في البورصة.
الكندري خــال اتصال هاتفي  وأوضــح 
مع »العربي الجديد« أن الخطوة يجب 
باألمور  تتعلق  إصــاحــات  تواكبها  أن 
جاذبية  أكثر  السوق  لجعل  التنظيمية 

واستقطابا لرؤوس األموال األجنبية. 
ــة بــلــومــبــيــرغ أن  ــالـ ــرت وكـ ــ ــك، ذكـ ــ إلــــى ذلـ
اللحظة املرتقبة لبورصة الكويت تفتقر 
إلــــى الـــزخـــم املـــعـــتـــاد قــبــل الـــتـــرقـــيـــة، في 
إشارة منها إلى أن مؤشرات األسهم في 
 بعد من الركود الناجم 

َ
الباد لم تتعاف

عن فيروس كورونا.
ــه بـــالـــكـــاد يــمــكــن الـــنـــظـــر إلـــى  ــ وقــــالــــت إنـ
الذي  الرئيسي،  املحلية  األسهم  مؤشر 
ــــي تـــحـــقـــيـــق االنــــــدفــــــاع املـــتـــوقـــع  ــل فـ ــشـ فـ
ــــذي يــســبــق تــرقــيــة  أو الـــزخـــم املــعــتــاد الـ

تصنيف األسهم إلى مؤشرات أعلى.
ــة فــــي تـــوضـــيـــح هـــذه  ــالــ وأشـــــــــارت الــــوكــ
النقطة إلى أن املستثمرين »في العادة« 
يــتــدافــعــون لــشــراء األســهــم فــي األســـواق 
التي ستتم ترقيتها في وقت وشيك في 
اللحظة التي يتم فيها اإلعان عن تنفيذ 
قرار الترقية املعلق، من أجل االستغال 
املــبــكــر لــتــدفــق األمــــــوال مـــن الــصــنــاديــق 
االســتــثــمــاريــة الــســلــبــيــة، وهـــي الــنــوافــذ 
االســــتــــثــــمــــاريــــة طـــويـــلـــة األجـــــــل والـــتـــي 
ــام تــقــريــبــا، حيث  ــادة ملــــدة عــ ــ تــســتــمــر عـ
كان الحال كذلك لدى ترقية األسهم في 
دول أخرى في املنطقة كاإلمارات وقطر 

والسعودية.
السباق  »أيــن  قائلة:  الوكالة  وتساءلت 
الــذي يسبق اإلدراج؟«، حيث لم يسجل 
ــاه الـــصـــعـــودي  ــ ــجـ ــ مــــؤشــــر الـــكـــويـــت االتـ
 »MSCI« املعتاد قبل الترقية على مؤشر

لأسواق الناشئة.

الكويتتمويل

الحكومة تتجه 
نحو اقتراض 1.8 مليار 

دوالر من صندوق النقد 
والبنك الدوليين

Wednesday 11 November 2020 Wednesday 11 November 2020
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موسى مهدي

ــن لـــقـــاح يــحــتــمــل  بـــعـــث اإلعـــــــان عــ
أن يــتــم اعـــتـــمـــاده قــريــبــا لــجــائــحــة 
ــاط  ــ ــ ــــاؤل فـــــي أوسـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــا، الـ ــ ــ ــورونـ ــ ــ كـ
املــســتــثــمــريــن أمـــس الـــثـــاثـــاء. ولــلــيــوم الــثــانــي 
على الــتــوالــي تواصلت الــرهــانــات فــي أســواق 
ــراء، بعد  األســهــم الــعــاملــيــة عــلــى صــفــقــات الـــشـ
ــن الــــتــــردد والــــخــــوف والــــحــــذر الـــذي  شـــهـــور مـ
دفــعــهــم  لتكديس الــســيــولــة. وعــاشــت أســـواق 
ــا يــشــبــه االنـــــقـــــاب، وتــحــركــت  املــــــال أمــــــس، مــ
والنظرة  اإلحــبــاط  من  املستثمرين  معنويات 
السلبية للمستقبل إلى تفحص السوق، بحثا 
عن املكاسب الكبرى في القطاعات التي كانت 
ــن الــعــام  مـــنـــبـــوذة طـــــوال الـــشـــهـــور املـــاضـــيـــة مـ
الجاري. وتركزت الرهانات على األسهم التي 
ضربتها جائحة كورونا بشدة خال الشهور 
اإلفـــاس في  املــاضــيــة، وتعاني شركاتها مــن 
والسياحة  السفر  الطيران وخدمات  قطاعات 
»فايزر«  أن شركتي  النفط.  ويذكر  وشــركــات 
أعلنتا   ،)BioNTech( و»بــيــونــتــيــك«   )Pfizer(
فيروس كورونا  اللقاح ضد  أن  االثنني،  ظهر 
ــد-19« الـــــذي تــعــمــان على  ــيــ ــوفــ املــســتــجــد »كــ
التحليل  بعد   ،»%90 بنسبة  »فــعــال  تطويره 
التجارب  مــن  الثالثة  املــرحــلــة  لنتائج  األولـــي 
الـــســـريـــريـــة، وهــــي األخـــيـــرة قــبــل تــقــديــم طلب 
ترخيصه. وفي أعقاب هذا اإلعان، استفادت 
التفاؤل  مــن  التجارية  القطاعات  مــن  الــعــديــد 
بعودة النشاط االقتصادي والتجاري العاملي 
مــؤشــرات  الطبيعي، كما سجلت  مــســاره  إلــى 
الـــبـــورصـــات الــعــاملــيــة ارتـــفـــاعـــات قــيــاســيــة لم 
تـــشـــهـــدهـــا خـــــال عــــقــــود. وحــــســــب الـــبـــيـــانـــات 
 »225 نيكاي  مؤشر«  ارتفع  اليابانية،  املالية 
الرئيسي في طوكيو، أمس الثاثاء  إلى أعلى 
مستوياته في 29 عاما، كما سجلت مؤشرات 
»فــوتــســي ـ 100« فــي لــنــدن ومــؤشــر ستوكس 
من  مستفيدة  قياسية  ارتفاعات  فرانكفورت 
أنــبــاء الــلــقــاح، وانـــدفـــاع املــســتــثــمــريــن لتنفيذ 
صفقات شراء ضخمة على أمل  تحقيق أرباح 
مــن األســهــم الــتــي ضــربــتــهــا جــائــحــة كــورونــا. 
وما رفع من مصداقية اللقاح توجه الواليات 
ــه فــــي غــضــون  ــتـــحـــدة إلصـــــــدار تـــرخـــيـــص لــ املـ
األميركي  الــرئــيــس  كما رحــب  قليلة.  أســابــيــع 
)الــخــاســر فــي االنــتــخــابــات األخـــيـــرة( دونــالــد 
أنه  فــي تغريدة، بهذا اإلعـــان معتبرًا  تــرامــب 
»نبأ رائع«. من جانبه، أكد الرئيس األميركي 
املنتخب جو بايدن أنه يرى مؤشر »أمل« في 
رًا 

ّ
محذ و»بيونتيك«  »فــايــزر«  شركتي  إعــان 

من أن »املعركة ضد الفيروس« ال تزال طويلة. 
ويــتــوقــع خــبــراء أن يلعب اإلعــــان عــن اللقاح 
املــالــيــة  الــســيــاســات  فــي تغيير  رئــيــســيــا  دورًا 
والــنــقــديــة واالقــتــصــاديــة فــي الــعــالــم. ووصــفــه 
البروفسور جيمس تشاملرز من جامعة دندي 
املعركة  في  »انقابا  يمثل  بأنه  اسكتلندا  في 
ضد جائحة كورونا«. ويتوقع مستثمرون في 
أميركا أن يقود  اللقاح الذي يتزامن استخدامه 
مــع الــحــزمــة املــالــيــة الــتــحــفــيــزيــة املــتــوقــعــة في 
يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الـــثـــانـــي بـــنـــحـــو تــريــلــيــونــي 
دوالر، إلى إجراء تعديل في السياسة النقدية 
األمــيــركــيــة، خــاصــة وأن هــنــالــك تــوقــعــات بــأن 
ــالـــي إلــى  يـــقـــود نـــجـــاح الـــلـــقـــاح  والــتــحــفــيــز املـ
الــواليــات املتحدة  زيـــادة مــعــدل التضخم فــي 
إجــبــار مصرف  وبالتالي  املقبل،  الــعــام  خــال 
االحتياط الفيدرالي )البنك املركزي األميركي( 
عــلــى زيـــــادة مـــعـــدل الـــفـــائـــدة املـــصـــرفـــيـــة.  كما 
ُيتوقع أن يلعب اللقاح دورًا في تحفيز الطلب 
على الطاقة، وأن يرفع تبعا لذلك أسعار النفط 
والغاز الطبيعي. وحتى منتصف نهار أمس 
الثاثاء، كانت أسعار النفط وأسهم الشركات 
النفطية الكبرى في اميركا وأوروبــا من أكبر 
ــركــــات الـــطـــيـــران  ــى جـــانـــب شــ ــ املــســتــفــيــديــن إلـ
والـــســـفـــر والـــتـــرفـــيـــه والــــفــــنــــادق والـــخـــدمـــات 
املصاحبة لصناعة السفر. وكسب خام برنت 
فــي نهاية تــعــامــات يــوم االثــنــني 2.95 دوالر 
فــي لــنــدن، كما تــواصــلــت املــكــاســب أمــس على 
الرغم من مبيعات جني األربــاح التي تعرض 
الثاثاء.  أمــس  تعامات  بداية  في  النفط  لها 
ــي مــنــتــصــف  وحـــســـب بـــيـــانـــات بـــلـــومـــبـــيـــرغ فــ

ــــي بـــفـــوز  ــالـ ــ ــكـــون فـ ــيـ ــلـ ــيـ أشــــــــــادت أوســــــــــاط سـ
ــايــــدن فــــي االنـــتـــخـــابـــات  الـــديـــمـــقـــراطـــي جــــو بــ
مواجهة  تتوقع  لكنها  األميركية،  الرئاسية 
السياسيني من جميع األطياف  عــدم ثقة من 
املطلقة  الـــقـــوة  إزاء  بــالــقــلــق  يــشــعــرون  الـــذيـــن 
داريــــل ويست  وقـــال  الــتــكــنــولــوجــيــا.  لعمالقة 
ــار الــتــكــنــولــوجــي  ــكـ ــتـ الـــبـــاحـــث فـــي مـــركـــز االبـ
ــات  ــركــ ــــرف شــ ــعــ ــ ــي مـــعـــهـــد بــــروكــــيــــنــــغــــز »تــ ــ فــ
الـــجـــمـــهـــوريـــني  أن  ــبــــرى  ــكــ الــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــني عــلــى حـــد ســـــواء يــشــتــكــون 
مـــن الــطــريــقــة الـــتـــي تــتــصــرف بــهــا الــصــنــاعــة 
ويــســتــعــدون ملــزيــد مـــن الــرقــابــة والــتــنــظــيــم«. 

الــثــاثــاء، كسب خــام برنت 48  الظهيرة أمــس 
سنتا ليرتفع إلى 42.88 دوالرا، وجرى تداول 
ــام بـــرنـــت الــقــيــاســي عــنــد قـــرابـــة 43 دوالرا  خــ
ارتفع سعر خام غرب تكساس  للبرميل، كما 
أنــبــاء  ودفـــعـــت  دوالرا.   40.66 إلــــى  ســنــتــا   37
اللقاح بعض تجار النفط للتهافت على شراء 
العقود املستقبلية، خاصة الخامات الخفيفة 
أو مــا يــطــلــق عــلــيــه فــي الــســوق اســـم »ســويــت 
كرود« الذي يستخدم بكثافة من قبل املصافي 
في وقود الطائرات. في هذا الصدد، قال راسل 
هاردي الرئيس التنفيذي لشركة فيتو، كبرى 
شـــركـــات الـــوســـاطـــة الــســويــســريــة فـــي تــجــارة 
النفط أمس الثاثاء، إن أسعار النفط ستتجه 

دوالرًا  و49   45 بــــني  يــــتــــراوح  نـــطـــاق  ــوب  ــ صـ
للبرميل أو حتى 50 دوالرًا في األشهر القليلة 
املــقــبــلــة. مـــن جــانــبــه راجـــــع مـــصـــرف »ســيــتــي 
غــــروب« تــوقــعــاتــه لــســعــر الــخــامــات فــي الــعــام 
املقبل. وقــال في مذكرة  لزبائنه يوم االثنني، 
إنه رفع توقعاته لكل من خام برنت وخام غرب 
تكساس  بنحو 5 دوالرات. وقدر أن يبلغ سعر 
خــام بــرنــت فــي املــتــوســط 54 دوالرًا فــي العام 
املقبل، بينما قدر أن يبلغ خام غرب تكساس 
املــصــارف  وعــلــى صعيد  للبرميل.   دوالرًا   49
الــتــجــاريــة الــتــي عــانــت بــشــدة خـــال النصف 
األول من العام من أزمات مخصصات الديون 
واألصــــــــول الـــخـــطـــرة، كـــمـــا خـــســـرت أســهــمــهــا 

املــرحــلــة االنتقالية هــذه وســط تزايد  وتــأتــي 
ــيــــا« فـــيـــمـــا يـــنـــاضـــل  ــتــــكــــنــــولــــوجــ ــوة الــ ــ ــطــ ــ »ســ
املشرعون وصانعو السياسات إلنفاذ قوانني 
التواصل  وسائل  وتنظيم  االحتكار  مكافحة 
االجــتــمــاعــي والــهــجــرة وغــيــرهــا مــن القضايا 
ــراءات  الــخــافــيــة. ومــن املــقــرر أن تستمر اإلجــ
القضائية للسلطات األميركية ضد »غوغل« 
و»أمازون« و»فيسبوك« و»آبل« بسبب إساءة 
استخدام مركزها النافذ بعد تولي جو بايدن 

منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني.
املقدمة من  الشكوى  أن تستمر  املتوقع  ومــن 
الــحــكــومــة وواليـــــات أمــيــركــيــة ضــد مجموعة 

ــتــــكــــاري غــيــر  »غــــوغــــل« بــســبــب ســعــيــهــا االحــ
اإلنترنت  عبر  واإلعــانــات  للبحث  القانوني 
ــــل«  ــا اســـتـــهـــداف »آبـ لـــســـنـــوات. ويـــمـــكـــن أيـــضـ
 
ً
و»فــيــســبــوك« و»أمـــــازون« الــتــي تــواجــه أصــا
إجـــــــــراءات قـــانـــونـــيـــة عــــــدة. ويــــرغــــب الــجــنــاح 
على  بالقضاء  الديمقراطي  للحزب  اليساري 
أيفز من شركة  دانيال  لكن  املجموعات.  هــذه 
أنــه من  قــال »بــمــا  »ويــدبــوش سيكيوريتيز« 
بالغالبية  الجمهوريون  يحتفظ  أن  املــرجــح 
املستثمرون  يستبعد  الــشــيــوخ،  مجلس  فــي 
ــكــــان إقـــــــرار تـــغـــيـــيـــرات كـــبـــيـــرة فــــي قـــوانـــني  إمــ
الذي  التوجه  وسيعتمد  االحتكار«.  مكافحة 
ســتــتــخــذه هــــذه الــــدعــــاوى الــقــضــائــيــة أيــضــا 
على هوية وزير العدل ورئيس وكالة حماية 
املستهلك، وهما منصبان سيتعني على جو 
ــك، يــفــتــرض أن  ــ ــع ذلـ ــايـــدن تــجــديــدهــمــا. ومــ بـ
األبيض وعمالقة  البيت  بني  العاقات  تكون 
اإلنــتــرنــت أقــل اضــطــرابــا مما كــانــت عليه في 
عــهــد دونـــالـــد تــرامــب خــصــوصــا بــعــد حــرص 
الــعــديــد مـــن الـــوجـــوه الــتــكــنــولــوجــيــة الـــبـــارزة 
ــيــــزوس  ــتـــس وجــــيــــف بــ ــيـ ــيــــل غـ مـــــن أمـــــثـــــال بــ
وشــيــريــل ســانــدبــرغ عــلــى تهنئة جــو بــايــدن 
بعد فوزه. كذلك، تربط عاقة  نائبة الرئيس 
املنتخب كاماال هاريس السناتورة من والية 

كاليفورنيا عاقة وثيقة بالقطاع.
ويأتي االنتقال وسط نقاش حاد في واشنطن 
حول قواعد اإلنترنت بما في ذلك مسؤولية 
والخصوصية  االجتماعي  التواصل  وسائل 
عــلــى اإلنـــتـــرنـــت. ويـــبـــدو أن املـــوضـــوع األكــثــر 
إثــــارة لــلــجــدل هــو مــا يــســمــى بــقــانــون القسم 
230 الــــذي يــحــمــي الـــخـــدمـــات عــبــر اإلنــتــرنــت 
ينشره  الـــذي  املــحــتــوى  عــن  مــن مسؤوليتها 

اآلخرون. 
)فرانس برس(

املــصــارف بــمــعــدالت كــبــرى، خــاصــة املــصــارف 
األمــيــركــيــة الــتــي راكـــمـــت ســيــولــة ضــخــمــة من 
العام  والنقدي خال  املالي  التحفيز  عمليات 
دوالر.  تريليونات   3.7 قرابة  ولديها  الجاري 
إلــى نمو سريع  اللقاح  أن يقود  املتوقع  ومــن 

فــي االقـــتـــصـــادات الــكــبــرى فــي أمــيــركــا وآســيــا 
وأوروبا. وحتى اآلن، حجزت الدول األوروبية 
وأميركا مئات املايني من الجرعات. وحسب 
ارتفع سعر سهم مصرف  بيانات بلومبيرغ، 
»جــــي بـــي مــــورغــــان« بــنــحــو 14% كــمــا ارتــفــع 
سعر سهم مصرف »بانك أوف أميركا« كذلك 
بنسبة 14%. في املقابل، ارتفعت أسهم بعض 
بنسب  التجارية  بالقروض  املثقلة  املــصــارف 
تراوحت بني 20 إلى 25%. ويتوقع مصرفيون 
ــادة الــربــحــيــة  ــ أن يــقــود نــجــاح الــلــقــاح إلـــى زيـ
االستثمارية  املساحة  ويمنحها  للمصارف، 
الــواســعــة واملــتــنــوعــة داخـــل الــواليــات املتحدة 
وأوروبــــــــــــــا وخـــــارجـــــهـــــا. وبــــالــــتــــالــــي يـــتـــوقـــع 

مــــصــــرف »غـــــولـــــدمـــــان ســـــاكـــــس« أن تــتــمــكــن 
املــصــارف األمــيــركــة مــن خفض نسبة األمـــوال 
املـــــرصـــــودة لــتــغــطــيــة مـــخـــاطـــر الـــــديـــــون. كــمــا 
يــتــوقــع مــصــرفــيــون أن يــحــدث الــعــقــار تغييرًا 
كبيرًا في السياسة النقدية في العالم. وحتى 
الواليات  في  التجارية  املصارف  تعاني  اآلن، 
املتحدة وأوروبــــا والــيــابــان مــن تدني هامش 
والسالبة  الصفرية  الــفــائــدة  بسبب  الربحية 
أحـــيـــانـــا، أي تـــحـــت الـــصـــفـــر، والــــتــــي تــتــبــعــهــا 
الــبــنــوك املــركــزيــة  لتحفيز االســتــثــمــار ومنح 
القروض للشركات واألعمال التجارية. وتشير 
بيانات مصرفية أميركية إلى أن رفع الفائدة 
ــد فــي املــئــة ســيــرفــع دخـــل البنوك  بنسبة واحـ

أن  ُيــذكــر  مــلــيــار دوالر.   األمــيــركــيــة بنحو 22 
أسهم شركات النفط األميركية الكبرى، وعلى 
رأسها أكسون موبيل وشيفرون ارتفعت يوم 
االثنني بنحو 14%. كما كسبت أسهم شركات 
الطيران األميركية نحو 25%. ومن املتوقع أن 
يشهد األسبوع الجاري تعامات ضخمة على 
الكبرى  البواخر السياحية والفنادق  شركات 
الــتــي ضــربــت بــقــوة املـــدن الــكــبــرى، خــاصــة في 
لندن ونيويورك. وبالرغم من أن العقار املضاد 
ألسوأ جائحة شهدها العالم، لن يكون متاحا 
إال ملجموعة من الدول في الشهور املقبلة، إال 
أنـــه كـــان لــه تــأثــيــر فــــوري فــي رفـــع املــعــنــويــات 

االستثمارية في أسواق املال العاملية.

مفاعيل 
اللقاح

عالقة عمالقة التقنية بإدارة بايدن

)Getty( فايزر وبيونتيك تزفان النبأ األهم لالقتصادات العالمية

)Getty( محل صرافة في إسطنبول)Getty( نائبة الرئيس األميركي كاماال هاريس مع أحد قيادات التقنية األميركية

)Getty( اتهامات توجه لتطبيقات غوغل في الهند

لقاح كورونا يحدث 
انقالبًا في لعبة التداول 

الحذر ألسواق المال

معدالت تراوحت بني 25 و45%، فمن املتوقع 
أن يكون للقاح أثر إيجابي كبير على ربحيتها 
خال العام املقبل. وقد واصلت أسعار أسهم 
املصارف التجارية الكبرى ارتفاعها في سوق 
»وول ستريت«. ويعني نجاح اللقاح، في حال 
كــورونــا،  جائحة  محاصرة  رسميا،  اعــتــمــاده 
وبــالــتــالــي تـــراجـــع املــخــاطــر املــالــيــة بالنسبة 
واألعــمــال  للشركات  منحتها  الــتــي  لــلــقــروض 
الــتــجــاريــة الــتــي تــقــف عــلــى حــافــة اإلفــــاس أو 
أفلست بالفعل.  في هذا الشأن، قال املسؤول 
املالي في مصرف »غولدمان ساكس«ستيفن 
العقار  »أخبار  إن  لندن،  شير، في مؤتمر في 
جيدة للبنوك«. ومن املتوقع أن ترتفع أسعار 

تفاؤل المستثمرين يدفع 
األسواق النتعاش قياسي

تطارد قضايا االحتكار شركة غوغل 
الــتــي تسيطر عــاملــيــا على  األمــيــركــيــة 
ســـوق الــبــحــث عــلــى شــبــكــة اإلنــتــرنــت. 
ــة »فــــايــــنــــانــــشــــيــــال  ــيـــفـ ــحـ وحـــــســـــب صـ
تـــايـــمـــز« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، تـــلـــقـــت هــيــئــة 
ــنـــد طــلــبــا  ــهـ ــة فــــي الـ ــافـــسـ ــنـ مــــراقــــبــــة املـ
الروابط ما بني متجر  بالتحقيق في 
»غوغل  »غوغل«  لـ التابع  التطبيقات 
باي« وخدمتها املالية، وذلك بعدما 
أظهرت التحقيقات األولية أن الشركة 
األمــيــركــيــة تــزيــح املــنــافــســني بطريقة 
الهندية  اإلدارة  وشـــددت  عــادلــة.  غير 
عــلــى أنــهــا تــوصــلــت إلـــى وجــهــة نظر 
أولــيــة مــفــادهــا أن اشــتــراط اســتــخــدام 
أو  التطبيقات  لــشــراء  بـــاي«  »غــوغــل 
التطبيق في  داخــل  مــدفــوعــات  تنفيذ 
ــل بــــــاي« فـــــرض حــالــة  ــوغــ مــتــجــر »غــ
ومنعت  بالتمييز  تتسم  عــادلــة  غــيــر 

الـــوصـــول إلـــى الــتــطــبــيــقــات املــنــافــســة. 
ــرر اســـــتـــــمـــــرار تـــحـــقـــيـــقـــات  ــ ــقــ ــ ومـــــــن املــ
ــا. مــن  ــ ــومـ ــ الـــهـــنـــديـــة 60 يـ الـــســـلـــطـــات 
جانبها نفت »غوغل« استفادتها من 
أي هيمنة على السوق من خال نظام 
التشغيل »أندرويد« أو متجر »غوغل 
بـــاي«، كما أعــربــت عــن ثقتها فــي أن 
الــتــحــقــيــقــات ســتــكــتــشــف أن »غـــوغـــل 
وال  تنافسية.  بيئة  فــي  تعمل  بـــاي« 
السلطات  تــكــون  أن  يــتــوقــع مــحــلــلــون 
ــلــــى كــســب  ــل عــ ــمـ ــعـ ــــي تـ ــتـ ــ ــنــــديــــة الـ ــهــ الــ
شركات التقنية األميركية التي لديها 
مقار في الصني إلى أراضيها، قاسية 
القانونية  التحقيقات  فــي  غــوغــل  مــع 
ــــت غــوغــل  ــهـ ــ ــكــــار. وواجـ بـــشـــأن االحــــتــ
تحقيقات مماثلة بشان االحتكار في 

فرنسا والعديد من دول العالم.
)العربي الجديد(

أمام  لانخفاض  التركية  الليرة  عــادت 
الثاثاء، بعد صعودها  أمــس  الـــدوالر، 
ــــني. وجــــــرى تــــــــداول الــعــمــلــة  ــنـ ــ يـــــوم االثـ
التركية عند 8.32 ليرات للدوالر، وبذلك 
تـــكـــون الــعــمــلــة األمـــيـــركـــيـــة قـــد صــعــدت 
بنسبة 3.12%، وفقا ملوقع »بلومبيرغ«. 
وتـــراجـــعـــت الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة األســـبـــوع 
املاضي إلى مستوى قياسي إلى 8.58 
أمام الدوالر، وهبطت بنسبة 30% أمام 
الــدوالرهــذا الــعــام. وعقب هــذا التراجع 
أصــدرت الرئاسة التركية قــرارا يقضي 
ــركــــزي، مـــراد  بــإقــالــة مــحــافــظ الــبــنــك املــ
مــن منصبه وتــعــيــني ناجي  أويـــصـــال، 
االســتــراتــيــجــيــة  إدارة  رئـــيـــس  ــال،  ــبــ آغــ
لــه. وتسعى  واملــوازنــة بالرئاسة، خلفا 
ــا لـــــزيـــــادة الــــــصــــــادرات مــــن أجـــل  ــيـ ــركـ تـ

الحصول على عمات صعبة في وقت 
خسرت فيه دخل السياحة. 

في هذا الصدد، أعلن مسعود أوكسوز، 
ــعــــي األوانــــــــــي  ــ

ّ
ــن رئـــــيـــــس جـــمـــعـــيـــة مــــصــ

الزجاجية في تركيا، أن باده تستهدف 
تصدير ما قيمته 4.6 مليارات دوالر من 
منتجات هذا القطاع. وأضاف في حديثه 
لأناضول، أن قطاع األواني الزجاجية، 
ــة خـــــال الــصــيــف  ــعــ شـــهـــد حـــيـــويـــة واســ
املــزيــد من  املــاضــي، معربا عــن توقعهم 
رأس  احتفاالت  حلول  مع  فيه،  النشاط 
السنة امليادية. وأشار إلى أن صادرات 
ــن األوانـــــــي الـــزجـــاجـــيـــة، بلغت  تــركــيــا مـ
3.84 مليارات دوالر، خال األشهر الـ 10 

األولى من العام الحالي.
)العربي الجديد(

دعاوى االحتكار 
تطارد غوغل

الليرة  التركية تعود 
للتراجع

اقتصاد الناس

دفع تفاؤل المستثمرين باحتمال اعتماد لقاح كوفيد 19، الذي أعلنت 
عنه شركتا فايزر وبيونتيك يوم االثنين، األسهم العالمية إلى االرتفاع إلى 
المصارف  التداول في أسهم  مستويات قياسية. كما أنعش عمليات 

والطيران والبنوك ورفع أسعار النفط وأسهم شركات الطاقة

المحتمل  اللقاح  بورال،  ألبرت  »فايزر«،  لشركة   التنفيذي  المدير  وصف 
لفيروس »كوفيد  -19« بأنه أكبر تقدم طبي في المائة عام الماضية، 
ألنه أمر غير عادي يأتي في وقت يحتاجه العالم بشدة. كما أضاف بورال 
في حديث مع  قناة »سي أن أن« 
أي  لديها  ليس  ــة  األدوي شركة  أن 
حتى  بالسالمة  تتعلق  مخاوف 
النتائج.  انتظار  علينا  ولكن  اآلن، 
انقالبًا  أحــدث  اللقاح  نبأ  أن  يذكر 
في أسواق المال العالمية ودفع 
ــا  وأوروبـ آســيــا  فــي  المستثمرين 
جديد  من  المراهنة  إلى  وأميركا 

على مستقبل األسهم المتأثرة.

ال مخاوف

رؤية

شريف عثمان

الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب ليفرح بخسارته  لــم يكن 
االنـــتـــخـــابـــات بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة كــمــا تـــصـــور الــبــعــض، حيث 
صـــوت لصالحه أكــثــر مــن 70 مــلــيــون أمــيــركــي، أو مــا يقرب 
من نصف من أدلــوا بأصواتهم في أشــرس معركة انتخابية 
 تشهدها الواليات املتحدة، رغم حمالت الدعاية املناوئة له على 
مــــدار أربــــع ســـنـــوات كــامــلــة فـــي أكــبــر وأهــــم وســـائـــل اإلعــــالم 

األميركية.
ــام تشير إلـــى أن الــرجــل  ــ أِحـــب تــرامــب أو أبــغــضــه، لــكــن األرقـ
وفريقه االقتصادي حققوا أرقامًا ناجحة على مدار السنوات 
الثالث األولــى من رئاسته، كانت كفيلة بأن يكون االقتصاد 
 في تاريخ الواليات املتحدة 

ً
هو بوابة عبور الرئيس األكثر جدال

االقتصاد  لنمو   
ً
ترامب معدال ثانية. حقق  رئاسية  فترة  إلــى 

يتجاوز 2% في كل سنة من تلك السنوات، واقترب من %3 
في 2018، ووصل بمعدل البطالة إلى 3.5%، وهو أقل مستوى 
البالد منذ ما يقرب من نصف قــرن، كما حقق أقل  تشهده 
معدل بطالة لألقليات من أصول أفريقية والتينية في الواليات 

املتحدة في تاريخهم. 
دعــم تــرامــب شــركــات النفط الــصــخــري، وشــجــع الــبــنــوك على 
طفرة  الشركات  تلك  لتشهد  إقراضها،  على  القيود  تخفيف 
املــتــحــدة أن تصّدر  لــلــواليــات  الـــذي سمح  فــي إنتاجها، األمـــر 
نفطًا أكثر مما تستورد ألول مرة في تاريخها، ويــزداد عدد 
املتحدة مقتربًا  الواليات  والغاز في  النفط  العاملني في قطاع 
الــوظــائــف األميركية،  مــن 10 ماليني عــامــل، تمثل 5.6% مــن 

وفي نفس الوقت ارتفعت ربحية القطاع املصرفي.
خفض ترامب الضرائب على املواطن األميركي، وأقر إصالحات 
ضريبية سمحت للشركات بزيادة أرباحها الصافية بصورة 
املحققة  أرباحها  تحويل  على  منها  الكثير  كبيرة، وشجعت 
في الخارج. توسع ترامب في فرض التعريفات الجمركية على 
أكبر شركاء الواليات املتحدة التجاريني، األمر الذي تسبب في 
زيادة مبيعات وأرباح العديد من الشركات األميركية، وحفز 
العديد منها على نقل أعمالها إلى الواليات املتحدة، ولم ينس 
تعويض مــن تــضــرروا مــن تعريفاته مــن أصــحــاب الشركات 

األميركية.
أبــهــر تــرامــب األمــيــركــيــني وغــيــر األمــيــركــيــني بتحقيق أطــول 
أحد عشر  األميركي، متجاوزًا  االقتصاد  تاريخ  انتعاش في 
القياسية  األرقــام  األميركية  األسهم  أســواق  وبتحطيم  عامًا، 
أقــل نقطة  واحــدًا تلو اآلخــر، وارتفاعها بأكثر من 50% من 
تم تسجيلها خالل شهر مارس / آذار املاضي، وهو ما حقق 
ستثمر نسب غير 

ُ
ت الــذي  الــعــادي  للمواطن  مكاسب ضخمة 

قليلة من أموال التأمينات واملعاشات الخاصة به في األسهم، 
كما لرجال املال واألعمال واملستثمرين.

اقترب ترامب بصورة كبيرة من تحقيق حلمه بالفوز بفترة 
الضعف  الحالي، خاصة في ظل  العام  رئاسية جديدة مطلع 
الواضح في املعسكر اآلخر، وغياب الشخصية التي يمكن لها 
تستطيع  التي  أو  االقتصادية،  ترامب  لنجاحات  تتصدى  أن 
تقديم بــديــل يسحب األضـــواء مــن االقــتــصــاد، قبل أن يظهر 
الــوبــاء األخــطــر فــي املــائــة عــام األخــيــرة فــي الــواليــات املتحدة، 

ويتسبب في »قطع التيار الكهربائي« عن أفراح ترامب. 
تسبب الوباء في إصابة أكثر من عشرة ماليني أميركي ووفاة 
الكارثة في نظرهم كانت  لكن  ألفا منهم.  يقرب من 240  ما 
اإلنجازات  كل  أطاحت  والتي  للجائحة،  الكارثية  التبعات  في 
ــم الــتــحــســن الـــظـــاهـــر فــــي بـــعـــض املــــؤشــــرات  ــ الـــســـابـــقـــة! ورغــ
االقتصادية في الفترة األخيرة، لم ينس املواطن األميركي أثناء 
أربعني مليون  الرئاسة  انتخابات  لــإلدالء بصوته في  توجهه 
مــواطــن فــقــدوا وظــائــفــهــم، بعد أن انكمش االقــتــصــاد بمعدل 
الــعــام. ورغــم أن بيانات  الثاني من  الربع  سنوي 33% خــالل 
وزارة العمل أشارت إلى أن الربع الثالث عوض جزءًا كبيرًا مما 
فقده االقتصاد، إال أن نصف هؤالء العاطلني عن العمل على 

األقل لم يجدوا وظيفة حتى اآلن. 
نجح ترامب في تخفيض معدل البطالة الذي اقترب من %15 
في أوج أزمة الفيروس، إال أنه ما زال ضعف ما كان عليه بداية 
العام، رغم تخطي عجز املوازنة الفيدرالية 3 تريليونات دوالر، 
وارتـــفـــاع الــديــن الــحــكــومــي األمــيــركــي ألعــلــى مستوياته على 
اإلطالق، متجاوزًا 27 تريليون دوالر. أثبتت الشهور األخيرة 
أن عــجــالت قــطــار االنــتــعــاش االقــتــصــادي آخـــذة فــي التباطؤ، 
بعد أن تراجع عدد الوظائف الجديدة التي أضافتها الشركات 
خالل شهر أكتوبر / تشرين األول املنتهي للشهر الرابع على 
التوالي، ليبقى عدد من يحصلون على تأمينات البطالة أكثر 

من 21 مليون أميركي. 
أدرك املواطن األميركي أن وعود ترامب غير قابلة للتنفيذ، وأن 
الــوبــاء، وتسابق الشركات على مضاعفة أجر  رخــاء ما قبل 
الساعة للعامل، لن يعود قبل التوصل إلى لقاح يمنع اإلصابة 
للمواطنني،  مقبولة  بأسعار  توفيره  ثم  واختباره،  بالفيروس 

وهو ما ال يتوقع أحد أن يحدث قبل مرور فترة من الزمن. 
استعاد االقتصاد جزءًا كبيرًا من عافيته خالل فترة وجيزة، 
، وابتعد عن القطاعات الحيوية 

ً
إال أن االنتعاش لم يكن شامال

املــواطــنــني على  الــتــي تجر االقــتــصــاد معها، وزاد مــن غضب 
تــرامــب فشله فــي تمرير حــزمــة إنــقــاذ االقــتــصــاد الــتــي كانت 
كفيلة بتحسني أحوالهم املعيشية وســداد ما تراكم على من 
فقدوا دخولهم من ديــون. لم تقتصر املشكلة على ما حدث 
غموض  بسبب  املــواطــنــني  على  القلق  سيطر  حيث  بالفعل، 
ملمارسة  ويــعــودون  أحــوالــهــم،  فيه  تتحسن  ملستقبل  الــرؤيــة 

أعمالهم وتحصيل دخولهم كما كان الحال قبل عام.
مرة  من  أكثر  وعدهم  الــذي  رئيسهم  األميركيون  يسامح  لم 
خالل الشهور الثمانية املاضية بالقضاء على الفيروس وفتح 
االقتصاد وإعادة االنتعاش االقتصادي، فصبوا جام غضبهم 
عليه في صناديق االقتراع، لينهوا واحــدة من أخطر الفترات 
التي عاشتها الواليات املتحدة وأغلب دول العالم منذ الحرب 
العاملية الثانية، ولتبدأ ماكينات اإلعالم األميركي في أول يوم 
إلى  للتوصل  الترويج  االنتخابات في  عمل بعد إعــالن نتائج 
األمــور رسائل  أولياء  بالفيروس ويتلقى  لقاح يمنع اإلصابة 
ــدارس مــع بــدايــة الفصل  ــ تــطــلــب مــنــهــم إعــــادة أبــنــائــهــم إلـــى املـ
الدراسي الجديد، وتبدأ »كل املياه« في العودة إلى مجاريها في 

األراضي األميركية. وطبعًا كل هذا جاء مصادفة!

ترامب ضحية لكوفيد؟
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