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فتح أجواء الخليج
الدوحة ـ العربي الجديد

ــة  ــعــــوديــ ــســ ــر والــ ــطــ ــفــــت قــ ــأنــ ــتــ اســ
الــجــويــة بينهما، أمس  الــرحــات 
االثــنــن، للمرة األولـــى منذ ثاث 
السنة، بالتزامن مع إعان  سنوات ونصف 
البحرين فتح مجالها الجوي أمام الطائرات 
الــقــطــريــة، وذلــــك بــعــد أيــــام قليلة مــن إعــان 
اإلمارات األمر ذاته، في إطار املصالحة التي 
جرى التوصل إليها أخيرًا بن أطراف األزمة 

الخليجية.
وأغــلــقــت الــســعــوديــة واإلمــــــارات والــبــحــريــن 
ــائـــرات  ومـــصـــر مــجــالــهــا الــــجــــوي أمــــــام الـــطـ
ــفــــت دخـــــول الــقــطــريــن إلــى  الـــقـــطـــريـــة، وأوقــ
أراضــيــهــا، ثــم حصلت مصالحة بــن الــدول 
ــتـــعـــاون  األربــــــــع وقــــطــــر فــــي قـــمـــة ملـــجـــلـــس الـ
الــخــلــيــجــي عـــقـــدت، يــــوم الـــثـــاثـــاء املـــاضـــي، 
الــدول  وأعلنت  السعودية،  العا  مدينة  في 
األربع رفع القيود. ونظمت الخطوط الجوية 

ــة إلـــى الـــريـــاض،  الــقــطــريــة رحــلــة مـــن الـــدوحـ
أمــس، بحسب جــدول شركة الــطــيــران، فيما 
نظمت الــخــطــوط الــجــويــة الــســعــوديــة رحلة 
مــن الــريــاض إلــى الــدوحــة، بحسب جدولها 
على اإلنترنت. ومن املتوقع أن تسّير الشركة 

طائرات من مدينة جدة في وقت الحق.
واالتــــصــــاالت  ــــات  ــواصـ ــ املـ وزارة  ــنـــت  ــلـ وأعـ
البحرينية، في بيان بوقت متأخر من مساء 
الطائرات  أمــام  الجوي  األحــد، فتح مجالها 
االثــنــن، مشيرة  أمــس  مــن  اعتبارًا  القطرية، 
إلـــى »تــعــديــل نــشــراتــهــا املــاحــيــة«، وفـــق ما 

نقلت وكالة األنباء الرسمية.
ومساء الجمعة املاضي، أعلن خالد عبدالله 
والــتــعــاون  الخارجية  وزارة  وكــيــل  بــالــهــول، 
الـــدولـــي اإلمـــاراتـــي فــي بــيــان نــشــرتــه وكــالــة 
األنباء الرسمية، عن فتح كافة املنافذ البرية 
والــبــحــريــة والــجــويــة مــع قــطــر، اعــتــبــارا من 
السعودية  فتحت  أن  بعد  املــاضــي،  السبت 
ــا، حــيــث انــطــلــقــت الـــرحـــلـــة األولــــى  ــ ــواءهـ ــ أجـ

لــلــخــطــوط الــقــطــريــة نــحــو جــوهــانــســبــورغ 
السعودية  األجـــواء  أفريقيا عبر  في جنوب 

مساء الخميس املاضي.
ــنــــوات الـــحـــصـــار، اضـــطـــرت  وعـــلـــى مـــــدى ســ
الخطوط الجوية القطرية إلى توجيه معظم 
رحـــاتـــهـــا نــحــو األجـــــــواء اإليـــرانـــيـــة مــقــابــل 

رسوم عبور بماين الدوالرات.
ــتـــح األجــــــــــواء الـــقـــطـــريـــة،  ــزامــــن مــــع فـ ــتــ ــالــ وبــ
والسعودية  قطر  بن  البري  املنفذ  استعاد 
املاضي،  السبت  نشاطه، حيث فتحت قطر، 
منفذ أبــو ســمــرة الــبــري الــرابــط مــع اململكة، 
وفقًا إلجراءات فتح الحدود الجوية والبرية 

والبحرية بن الدولتن.
ــــت وكــــــالــــــة ســـــتـــــانـــــدرد آنــــــــد بــــــورز  ــعـ ــ ــوقـ ــ وتـ
تقرير  فـــي  الــعــاملــيــة  االئــتــمــانــي  للتصنيف 
الخليجية  املصالحة  تــؤدي  أن  األحـــد،  لها، 
إلـــى تحسن بيئة األعــمــال واالســتــثــمــار في 

املنطقة. 
ــــت املـــؤســـســـســـة إن قــــطــــاعــــات الــســفــر  ــالـ ــ وقـ

ــارات فــــي دول الــخــلــيــج  ــقــ ــعــ والـــســـيـــاحـــة والــ
ــر، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن  ــبــ ســتــســتــفــيــد بــشــكــل أكــ
النظرة املستقبلية لقطر، مستقرة، والوضع 
مدعوًما  صــامــًدا  سيظل  لــلــدولــة  االئتماني 
بــاقــتــصــادهــا الـــثـــري واألصــــــول الــخــارجــيــة 

الضخمة. 
ض  وعـــلـــى مــــــدار الـــســـنـــوات األخـــــيـــــرة، تـــعـــرَّ
الرفاه الخليجي، وفق محللن اقتصادين، 
لــتــحــديــات بــالــغــة بــســبــب األزمــــة الخليجية 
الباهظة  النفط والــفــواتــيــر  وتــراجــع أســعــار 

فها األزمة الصحية العاملية.
ّ
التي تخل

ــه صــحــيــفــة«  ــرتـ ــشـ ــديــــث نـ ــر حــ ــريـ ــقـ ووفـــــــق تـ
الخليجية،  الــقــمــة  قــبــيــل  تــايــمــز«  نــيــويــورك 
هـــنـــاك مـــكـــاســـب كـــبـــيـــرة ســتــحــصــدهــا دول 
في  ككل  املنطقة  وكذلك  لشعوبها،  الخليج 
شــتــى الــقــطــاعــات بــعــد املــصــالــحــة. وتــتــزايــد 
ظل  فــي  املنطقة  دول  على  املالية  الضغوط 
كــورونــا وهبوط  فــيــروس  تداعيات جائحة 

عائدات النفط.

بغداد ـ العربي الجديد

أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، إعادة 
تــأهــيــل مــصــفــاة نــفــط بيجي أو مــا تــعــرف بالصمود 
الــبــاد بطاقة 70  الــديــن شمالي  فــي محافظة صــاح 
للتدمير  أن تعرضت  بعد  وذلـــك  يــومــيــًا،  برميل  ألــف 
خــال الحرب ضد تنظيم داعــش، بينما كانت تنتج 
بيجي  مصفاة  وتضم  برميل.  ألــف   280 نحو  يوميًا 
ــبـــاد الــنــفــطــيــة، ثــاث  الـــتـــي تــعــتــبــر أكـــبـــر مــصــافــي الـ
وحــدات إنتاجية، هي صــاح الدين 1 وصــاح الدين 
2 والشمال. وقال وزير النفط في بيان للوزارة، أمس 

الــوزارة  إن »خطط  االفتتاح،  احتفالية  االثــنــن، عقب 
تهدف إلى إعــادة املصفاة إلى طاقاتها السابقة. هو 
 عــن إضــافــة وحـــدات 

ً
هـــدف عظيم لــنــا جميعًا، فــضــا

تحسن الــبــنــزيــن الــتــي تــهــدف إلـــى االرتـــقـــاء بنوعية 
املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة«. وتـــضـــررت الــطــاقــة الــتــكــريــريــة 
لــلــبــاد خـــال الــســنــوات الــســت املــاضــيــة، حــيــث طــاول 
خــال سيطرة  بيجي،  مفاصل مصفاة  أغلب  الــدمــار 
ــــش عــلــيــهــا فـــي صــيــف 2014، ومــحــاولــة  تــنــظــيــم داعـ

استعادتها من قبل السلطات العراقية.
عام  املسلحن  من سيطرة  املصفاة  استعادة  وأعقب 
األســاســيــة  مــعــداتــهــا  بــعــض  لــســرقــة  2015، تعرضها 

مـــن قــبــل جـــهـــات مــســلــحــة مــجــهــولــة االنـــتـــمـــاء، وفــقــًا 
لتصريحات مسؤولن محلين. 

ــة عــجــزًا مــالــيــًا كــبــيــرًا بــســبــب تــهــاوي  ــه الـــدولـ وتـــواجـ
تشير  حيث  الفساد،  واستشراء  عامليًا  النفط  أسعار 
تــقــاريــر رقــابــيــة وبــرملــانــيــة إلـــى خــســارة الــبــاد مئات 
مــلــيــارات الـــــــدوالرات مــنــذ عـــام 2004. وبــــدأ الــبــرملــان 
العراقي، يوم السبت املاضي، مناقشة مشروع موازنة 
الــتــي تـــجـــاوزت قــيــمــتــهــا 150  الـــجـــاري 2021،  الـــعـــام 
بعجز يصل  دوالر(  مليارات   103.4( دينار  تريليون 
مــلــيــار دوالر(،  تــريــلــيــون ديــنــار )48.2  نــحــو 70  إلـــى 
بما يعادل 46.6% من إجمالي املوازنة ألول مرة في 

تــاريــخ الــعــراق. وشــهــدت األيـــام األخــيــرة تصاعدا في 
تحذيرات برملانين ومحللن مالين، مما وصفوها 
كارثة اقتصادية، إذا لم تعد الحكومة رسم سياستها 
ــل مـــن شهر  الــتــقــشــفــيــة، فــيــمــا ســجــل الـــعـــراق خـــال أقـ
تـــحـــوالت كــبــيــرة عــلــى مــســتــوى مــســاعــي الــحــكــومــة 
الحتواء األزمــة املالية التي نتجت من تراجع أسعار 
النفط، وتخفيض قيمة الدينار بنحو 23% إلى 1450 
دينارًا مقابل الدوالر الواحد، بهدف تقليل العجز بن 
إيرادات الباد املالية من النفط، ومعدالت اإلنفاق من 
املوازنة التي تذهب معظمها لدفع مرتبات املوظفن 

واملتقاعدين.

العراق يعيد تأهيل أكبر مصفاة للنفط

هبوط الليرة التركية
هبطت الليرة التركية بما يقرب 

من 2% خالل تعامالت أمس 
االثنني، مع استمرار مكاسب 

العملة األميركية، وسط آمال مزيد 
من التحفيز لالقتصاد األميركي، 
مسجال 7.47 ليرات مقابل نحو 

7.35 في إغالق يوم الجمعة 
املاضي. ويأتي تراجع الليرة، بينما 

قال البنك املركزي التركي، وفق 
وكالة األناضول، إن البالد سجلت 

تدفقا في صافي استثمارات 
املحافظ، بلغ 1.29 مليار دوالر، 

خالل نوفمبر/تشرين الثاني 
املاضي. وتأثرت التدفقات النقدية 
الصافية في تركيا وحول العالم، 

خالل 2020، بفعل التبعات السلبية 
لتفشي جائحة كورونا، وعمليات 
الغلق للمرافق الحيوية لدى غالبية 

اقتصادات العالم. لكن مؤشرات 
التعافي في السوق املحلية، بدأت 

بالظهور منذ الربع الثالث من العام 
املاضي، عبر زيادة االستثمارات 
األجنبية، واستقرار سوق العمل، 

حيث سجل معدل البطالة %12.7 
في أكتوبر/تشرين األول من دون 

تغيير عنه قبل شهر، بينما بلغ 
قبل عام %13.4 .

زيادة الصادرات 
اإليرانية للعراق

قال فرزاد بيلنت، املدير العام ملكتب 
الشؤون العربية واألفريقية في 

منظمة تنمية التجارة اإليرانية، إن 
قيمة صادرات إيران إلى العراق 

في األشهر التسعة األولى من 
العام اإليراني الجاري )بدأ 21 
مارس/آذار 2020( بلغت 5.9 

مليارات دوالر، بزنة 20 مليون 
طن، بزيادة بلغت نسبتها 7% عن 

الفترة املناظرة من العام املاضي. 
وأضاف بيلنت، في تصريح أوردته 

وكالة الجمهورية اإلسالمية 
لألنباء »ارنا«، أمس االثنني، أن 

السوق العراقية استحوذت على 
23.6% من حصة الصادرات غير 

النفطية اإليرانية، لتحتل املركز 
الثاني عامليًا بني الدول التي تم 
تصدير السلع اإليرانية إليها 

واملركز األول بني دول الجوار. 
وتابع أن الصادرات اإليرانية 
الرئيسية إلى العراق، شملت 

قضبان الحديد وأجزاء التوربينات 
والبالستيك وألواح البوليمر 
واإلسمنت واأللبان والفاكهة 

والحلويات.

ارتفاع إعانات البطالة في 
كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع 
إعانات البطالة في كوريا الجنوبية 

خالل العام املاضي، مسجلة 11.85 
تريليون وون )10.79 مليارات 
دوالر( وسط مواجهة األعمال 

لتحديات فيروس كورونا الجديد. 
وفقا لوزارة التوظيف والعمل، 

كان أعلى مستوى سابق إلعانات 
البطالة في 2019، عندما دفعت 
الحكومة 8.09 تريليونات وون. 

وفي ديسمبر/كانون األول املاضي، 
بلغ عدد املتقدمني الجدد للحصول 

على أموال دعم البحث عن عمل، 
108 آالف شخص.

متفرقات

بيتكوين 
تخسر %21 
في يومين

خسرت بيتكوين، أكبر عملة مشفرة، 21% من قيمتها خال يومي األحد واالثنن، في أسوأ موجة هبوط، منذ بدء تأثر األسواق بجائحة فيروس كورونا الجديد 
في مارس/ آذار املاضي. وتراجعت العملة إلى 32389 دوالرًا، بينما كانت قد سجلت ارتفاعًا قياسيًا بوصولها إلى حوالى 42000 دوالر في الثامن من يناير/ 
كانون الثاني الجاري. وتضاعف سعر بيتكوين أكثر من أربع مرات العام املاضي، ما استدعى ذكريات هوس 2017 الذي جعل العمات املشفرة اسمًا مألوفًا قبل 
أن تنهار األسعار بالسرعة نفسها. وقال فيغاي أيار، رئيس تطوير األعمال في بورصة العمات املشفرة Luno في سنغافورة، لوكالة بلومبيرغ األميركية/ أمس 

االثنن: »يجب تحديد ما إذا كانت هذه بداية تصحيح أكبر )هبوط سعر العملة(«.

اقتصاد
Tuesday 12 January 2021
الثالثاء 12 يناير/ كانون الثاني 2021 م  28  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2325  السنة السابعة

)فرانس برس(
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اقتصاد

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

ــدار الــخــامــس مــن العملة  ــ طــرحــت قــطــر اإلصـ
الجديدة بفئاتها السبع، وهي )1، 5، 10، 50، 
100، 500 ريال(، باإلضافة إلى فئة 200 ريال 
باليوم  الــبــاد  احتفال  مــع  تزامنا  مــرة،  ألول 
كــــانــــون األول  ــــوم 18 ديـــســـمـــبـــر/  يـ الـــوطـــنـــي 
املطروحة  األولـــى  الكمية  بلغت  إذ  املــاضــي، 
في السوق 8 مليارات ريــال. ثم أعقبها طرح 
8 مــلــيــارات أخـــرى فــي 28 ديسمبر املــاضــي، 
ــالـــي إلــــى 20 مــلــيــار ريـــال  ــمـ وســيــرتــفــع اإلجـ
فــي نهاية يناير/  ريــــاالت(  )الــــدوالر = 3.65 
كــانــون الــثــانــي الـــجـــاري، لــيــكــون حــجــم النقد 
القطرية،  العمات  الحالي من  املصدر  نفسه 

بحسب مصرف قطر املركزي.
ــــدار الـــرابـــع )الــقــديــم( من  وتــقــرر ســحــب اإلصـ
ــا، وســتــصــبــح  ــداول خــــال فـــتـــرة 90 يـــومـ ــتــ الــ
األوراق النقدية من اإلصدار الرابع عملة غير 

 19 مــن  اعــتــبــارا  للذمة  مبرئة  قانونية وغير 
الحق لحاملها  املقبل، مع بقاء  آذار  مــارس/ 
ــتـــرداد قيمتها مــن املــصــرف املــركــزي  فــي اسـ

خال مدة ال تتجاوز 10 سنوات. 

تحفيز للمستثمرين
حــــول املـــــــردود االقـــتـــصـــادي لـــطـــرح الــعــمــلــة 
ــالــــي والــخــبــيــر  ــقـــول املـــحـــلـــل املــ الــــجــــديــــدة، يـ
»العربي الجديد«،  االقتصادي أحمد عقل، لـ
إن إصدار العملة الجديدة يحفز املستثمرين، 

»الــكــاش«،  بالنقد  يحتفظون  الــذيــن  خاصة 
على إيداع هذه األموال في البنوك، كما يعد 
االستثمار  املوجودة ويحرك  رافــدا لألموال 
بشكل عام. ولفت عقل إلى أن عوامل األمان 
الجديد  اإلصـــدار  بها  يتميز  التي  الجديدة 
تشجع الكثير من املستثمرين على التعامل 
بهذه العملة ألنه يصعب تزويرها، معتبرًا 
نـــوع مــن تحريك  الــجــديــدة  العملة  أن طـــرح 
ــــاس عــلــى  ــنـ ــ ــاه الـــــــراكـــــــدة، بـــمـــا يـــحـــث الـ ــ ــيـ ــ املـ
الذين  ايداعاتهم وخــاصــة  فــي  النظر  إعـــادة 
الــنــقــود. وعــن مدى  مــن  بكميات  يحتفظون 
انعكاس طرح العملة القطرية الجديدة على 
أنه  املالي  املالية، يرى املحلل  سوق األوراق 
ســيــكــون إيــجــابــيــا، نتيجة تــحــريــك األمــــوال 
لـــدى بــعــض املستثمرين.  املــكــتــنــزة  الــنــقــديــة 
وينفي عقل تأثر النقد األجنبي لدى الدولة 
بــطــرح العملة الــجــديــدة لــلــتــداول، مــؤكــدا أن 
ذلــــك مـــن شــأنــه تــشــجــيــع الــكــثــيــر مـــن الــــدول 

العملة  بــهــا، ألن  الــتــعــامــل  والـــجـــهـــات عــلــى 
الجديدة تعني املزيد من األمــان والتحوط، 
مـــا يــحــفــز الـــجـــهـــات الـــتـــي تــحــتــفــظ ببعض 
إلى  الجديدة  العملة  تضم  أن  االحتياطات 
محافظها. واستشهد بأن الواليات املتحدة 
عندما أقدمت على تغيير فئة 100 الــدوالر، 
لتفادي سهولة التزوير وغيرها، زادت الثقة 

باإلصدار الجديد.

غطاء بالدوالر والذهب
ــن تــــســــاؤالت حـــــول أســـبـــاب  ــة عــ ــابــ وفـــــي إجــ
ــارج قــطــر وكـــيـــف تــجــري  ــ طــبــاعــة الــعــمــلــة خـ
عــمــلــيــة الـــتـــغـــطـــيـــة؟ يـــقـــول املــتــخــصــص فــي 
السياسة النقدية وعلم االقتصاد السياسي 
كمبردج  بجامعة  الــكــلــي  االقــتــصــاد  بــمــركــز 
»العربي  لـ الخاطر،  راشــد  خالد  البريطانية 
الجديد«، إن ثمة شركات عاملية متخصصة 
في طباعة العمات والوثائق املهمة األخرى 
كــــجــــوازات الــســفــر، ولــديــهــا خـــبـــرات طــويــلــة 
فــي هـــذا املــجــال والــتــقــنــيــات املــطــلــوبــة لهذه 
الصناعة، من معايير أمنية وغير ذلك، وهي 
ــال، ويــمــارســهــا  صــنــاعــة ذات اخــتــصــاص عــ
عدد محدود من الشركات العاملية املعروفة، 
فيها ومنافسة  الــدخــول  السهل  مــن  ولــيــس 
الصناعة  فــي هــذه  املتمكنة  الــشــركــات  هــذه 

منذ فترات طويلة.
ــاء الــعــمــلــة يــكــون  ــطـ ــح الـــخـــاطـــر أن غـ يـــوضـ
بـــاملـــعـــادن الــثــمــيــنــة، كـــالـــذهـــب، وبــالــعــمــات 
ــــدوالر والـــيـــورو والــجــنــيــه  الــصــعــبــة، مــثــل الــ
اإلســتــرلــيــنــي والــفــرنــك الــســويــســري، ونحو 
ــداول  ــتــ ــة الــ ــعــ ــن عـــمـــات عـــاملـــيـــة واســ ذلـــــك مــ
ــنــــدات وأذونــــــــات  ــار، وكــــذلــــك الــــســ ــ ــــشـ ــتـ ــ واالنـ
الخزانة األجنبية التي تصدرها هذه الدول، 
دولــة قطر  أن غطاء طباعة عملة  إلــى  الفتا 
ــــدوالر ألن نسبته أكــثــر مــن غــيــره من  هــو الـ
احتياطيات  ألن  نتيجة  واملــعــادن  العمات 

الدولة بالدوالر. 
وأوضــــــح أنــــه تـــوجـــد رســـــوم لــســك الــعــمــلــة   
وهي   ،»Seigniorage« سينيرج  تسمى 
وتكاليف  اإلسمية  العملة  قيمة  بــن  الــفــرق 
طباعتها،  تكاليف  أي  النقود،  سك وضــرب 
وإصــدار النقود نشاط تحتكره الحكومات، 
ممثلة في بنوكها املركزية، كما أنه ال توجد 

دولة خليجية تطبع عملتها محليا. 

خصائص أمنية وفنية
أمنية  بخصائص  الــجــديــدة  العملة  تتميز 
وفــنــيــة عــالــيــة الـــدقـــة، وقـــد وضــعــت قــطــر 64 
ــة خـــاصـــة فـــي الــفــئــات  ــيـ ُمـــواصـــفـــة فــنــيــة دولـ
بما  بــدقــة،  ألوانها  اختيرت  والــتــي  الكبيرة، 
ُيــســاهــم فــي الــتــفــريــق بــن كــل فــئــة منها عن 
األخـــــرى بــســهــولــة، وكـــذلـــك ُمــســاعــدة بعض 
جتمعية، كضعاف البصر وكبار 

ُ
الشرائح امل

الدين  لقطاع  التنفيذي  للمدير  وفقا  السن، 
العام والشؤون املصرفية واإلصدار بمصرف 

قطر املركزي، محمد جاسم الكواري.
الــكــواري أن ما ُيميز العملة جمال  ويوضح 
ــًيـــا بــعــد  ــد قـــطـــر الـــثـــانـــيـــة عـــاملـ ــعـ ـ

ُ
الــــخــــط، إذ ت

بــريــطــانــيــا فــي جــمــال الــخــط بــهــذا اإلصــــدار، 
كما أنها األولى في الشرق األوسط من حيث 

الشريط األمني املوجود في فئة 500 ريال. 

أول إصدار للريال 
لــلــتــداول في  يعود أول إصـــدار عملة خاصة 
منطقة الخليج العربي لعام 1959، إذ اتفقت 
إصــدار  على  الخليج  دول  مــع  الهند  حكومة 
»روبــيــة الــخــلــيــج«، وقـــد أصــــدرت منها أربــع 
فــئــات، هــي روبــيــة واحــــدة و5 روبـــيـــات و10 

روبيات و100 روبية.
وحسب مصرف قطر املركزي، فقد استخدمت 
قطر، كغيرها من دول الخليج قبل عام 1959، 
العملة العثمانية املجيدية والريال الفرنسي 
ــا تــــــريــــــزا(، والـــجـــنـــيـــه  ــ ــاريـ ــ الـــفـــضـــي )ريـــــــــال مـ
ــيــــة الــهــنــديــة  اإلســـتـــرلـــيـــنـــي الـــذهـــبـــي والــــروبــ

الفضية والنحاسية.
ــا إصـــــدار أول عــمــلــة قــطــريــة، فــيــعــود إلــى  أمــ
سبتمبر/ أيــلــول مــن عــام 1966، حيث قــررت 
قطر إنشاء مجلس نقد قطر ودبــي، وأوكلت 
إليه مهمة إصــدار عملة جديدة أطلق عليها 
اسم »ريال قطر ودبي«، واستمر تداوله حتى 
قيام دولة اإلمارات العربية املتحدة وانضمام 
دبي إليها، إذ أصدرت بعد ذلك عملة جديدة 
سنة 1973 هي »درهم اإلمارات«، ما أدى إلى 
ــــي، وتــحــويــل  تــصــفــيــة مــجــلــس نــقــد قــطــر ودبـ
النقد  مؤسسة  إلــى  ومطلوباته  مــوجــوداتــه 
القطري )البنك املركزي القطري(، التي صدر 
قـــانـــون بــإنــشــائــهــا فـــي 19 يــونــيــو/ حــزيــران 
عــام 1973، وأصـــدرت ألول مــرة عملة قطرية 

وحدتها الريال في ذلك الوقت.

العملة القطرية الجديدة: حماية من التزوير وتحفيز للمستثمرين

حجم المتداول من العمالت الجديدة سيصل إلى 20 مليار ريال في نهاية يناير الجاري )العربي الجديد(

تقارير عربية
تحقيق

البنك المركزي القطري 
أصدر أول فئة من الريال 

عام 1973

عّمان ـ زيد الدبيسية

املـــخـــاوف فــي األردن من  تـــزايـــدت 
واالجتماعية  االقــتــصــاديــة  اآلثـــار 
واألمــنــيــة لــارتــفــاع املــضــطــرد في 
نسبة البطالة املتوقع أن تتجاوز 25% العام 
تداعيات جائحة كورونا  الحالي، سيما مع 
وأثــرهــا عــلــى ســـوق الــعــمــل وفــقــدانــه عــشــرات 

آالف فرص التشغيل خال أقل من عام.
وتــعــهــدت الــحــكــومــة الــحــالــيــة بــرئــاســة بشر 
كبير  بشكل  البطالة  من  بالحد  الخصاونة، 
ــام مــنــذ تشكيلها فــي شهر  خـــال أقـــل مــن عـ
أكتوبر/ تشرين األول املاضي خلفا للحكومة 

السابقة برئاسة عمر الرزاز.
ــر الـــدولـــة لــشــؤون  ــ ــر الــعــمــل ووزيـ وألـــقـــى وزيــ
االســتــثــمــار، مــعــن الــقــطــامــن، بــالــائــمــة على 
بعض الحكومات السابقة بقوله إنها لم تكن 
موفقة في التعامل مع ملف البطالة وخاصة 
ــلــــن ســـنـــويـــا إلـــى  ــاع أعــــــــداد الــــداخــ ــ ــفـ ــ مــــع ارتـ
ســـوق الــعــمــل مــقــابــل انــخــفــاض فـــرص العمل 

املستحدثة في مختلف القطاعات .
ــديــــد« إن  »الــــعــــربــــي الــــجــ ـــ وقـــــــال الـــقـــطـــامـــن لــ
كل  البطالة  مشكلة  تولي  الحالية  الحكومة 
االهتمام وتعمل بمنهجيات مختلفة وفاعلة 
لــتــوفــيــر فــــرص الــعــمــل والــتــخــفــيــف مـــن آثـــار 

كورونا على األسواق.
وقدر القطامن عدد املتعطلن عن العمل في 
يقابلهم  ألــف شــخــص،   400 بــحــوالــي  األردن 
نــحــو مــلــيــون شــخــص مـــن الــعــمــالــة الـــوافـــدة 
من  ومنهم  الــقــطــاعــات  مختلف  فــي  يعملون 

يعملون بصفة غير شرعية.
املنتدى االقتصادي األردني )مستقل( أكد أن 
معدالت البطالة في األردن سجلت املستوى 

الحالي سواء  العام  تاريخيا في  لها  األعلى 
بن الذكور أم بن اإلنــاث أو بن املحافظات 

وبمختلف التخصصات.
وقال في تقرير حديث مفصل إن ارتفاع معدل 
ذات  مستعصية  اقتصادية  مشكلة  البطالة 
آثـــار اجتماعية وخــيــمــة كــونــهــا تــمــس حياة 
شريحة واسعة من املواطنن واألسر األردنية 
واملحافظات.  املناطق  مختلف  فــي  املنتشرة 
وعبر املنتدى عن قلقه من تداعيات ونتائج 
آثارها  التي يتوقع أن تمتد  البطالة  انتشار 
الفقر والعنف واالنحراف والجريمة  لتشمل 
والسرقة واملخدرات، وخاصة إذا ما استمرت 
الـــســـيـــاســـات االقــــتــــصــــاديــــة واالســـتـــثـــمـــاريـــة 
ــوارد الــبــشــريــة بتجاهل  ــ واســتــراتــيــجــيــات املـ

هذه الظاهرة.
ورّجح أن تتجاوز نسبة البطالة 25% للعام 
2020 كــنــتــيــجــة لــتــداعــيــات جــائــحــة كــورونــا 
الــتــي فــاقــمــت املــشــكــلــة بــشــكــل واضــــح بسبب 
اإلغـــاقـــات الــعــاملــيــة واملــحــلــيــة الــتــي أدت إلــى 
كبح العرض والطلب معًا. كما توقع املنتدى 
عودة 33 ألف عامل أردنــي من الخارج العام 

عدد  يبلغ  املنتدى،  تقرير  وبحسب  الحالي. 
فــــرص الــعــمــل الـــتـــي يــســتــحــدثــهــا االقــتــصــاد 
األردنــــــي مـــا بـــن 30 و40 ألــــف فــرصــة عــمــل، 
مقابل ما يقارب دخول نحو 100 ألف باحث 

عن العمل سنويا.
ــبـــرملـــان األردنــــــــي، أيــمــن  وقـــــال الـــنـــائـــب فـــي الـ
»العربي الجديد« إن البطالة باتت  املجالي، لـ
األردن  تهدد  التي  املشاكل  وأخــطــر  أكبر  مــن 
نتيجة الرتفاعها بشكل كبير خال السنوات 
القليلة املاضية واحتمال بلوغها مستويات 

قياسية جديدة العام الحالي .
وأضــاف أن البرامج التي طرحتها الحكومة 
وال  للمشكلة،  ناجعة  تشكل حلوال  ال  أخيرا 
تــوفــر فـــرص عــمــل تــنــاســب الــداخــلــن الــجــدد 
للسوق وكذلك احتمال عودة عشرات اآلالف 

من األردنين العاملن في الخارج.
وأكــد املجالي على ضــرورة إعــادة النظر في 
ــرارات  ــ الــســيــاســات االقـــتـــصـــاديـــة، واتــــخــــاذ قـ
فــاعــلــة لــتــحــريــك بــيــئــة االســتــثــمــار وتنشيط 

مختلف القطاعات.
الــخــبــيــر االقــتــصــادي، مـــازن مــرجــي، يـــرى أن 
الــخــطــط والــبــرامــج الــتــي أعــلــنــتــهــا الحكومة 
ــا هـــي إال بــمــثــابــة »إبـــــر تــســكــن«  الــحــالــيــة مـ
ملــشــكــلــة كـــبـــيـــرة جـــــدا تـــهـــدد األمــــــن والــســلــم 
نسبة  بــارتــفــاع  مباشرة  وترتبط  املجتمعي 

الفقر وتدني مستويات املعيشة .
املشكلة  إن  الجديد«  »العربي  لـ مرجي  وقــال 
تــحــتــاج إلــــى جــهــد وطـــنـــي تــشــاركــي واضـــح 
بــحــيــث يــشــعــر الــجــمــيــع بـــخـــطـــورة الـــوضـــع، 
واملساهمة بالقدر املستطاع في توفير فرص 
تراجع  مع  الخاص  القطاع  في  العمل سيما 
ــدرة الــحــكــومــة عــلــى الــتــوظــيــف  ــ أو انــــعــــدام قـ
ــيـــاســـات تــقــشــفــيــة تـــقـــوم عــلــى  ــبـــاعـــهـــا سـ واتـ

تخفيض أعداد العاملن في القطاع العام.
وأشــار إلى أن ملف االستثمار يــراوح مكانه 
منذ سنوات طويلة ولم تفلح الحكومات في 
إيجاد بيئة محفزة وجاذبة لرؤوس األموال، 
ما حرم األردن من االستفادة من فرص غير 
املستثمرون  زال  ومـــا  كـــان  عــنــدمــا  مــســبــوقــة 
العرب يبحثون عن ماذ آمن الستثماراتهم 

بسبب االضطرابات في بلدانهم.
قــال رئيس غرفة تجارة عّمان،  ومــن جانبه، 
خــلــيــل الـــحـــاج تـــوفـــيـــق، إن اســـتـــمـــرار إغـــاق 
الــحــكــومــة لـــعـــدد مـــن املـــنـــشـــآت والــقــطــاعــات 
ــوم الــجــمــعــة، والــجــزئــي  والـــحـــظـــر الـــشـــامـــل يــ
املطبق يوميا، سيؤدي إلى فقدان املزيد من 

فرص العمل وارتفاع البطالة والفقر.

الرباط ـ مصطفى قماس

مثل  مدينة  فــي  األخــيــرة  املطرية  التساقطات  املغاربة  تلقى 
الـــدار الــبــيــضــاء، بالكثير مــن الــفــرح، خــاصــة بعد عــامــن من 
ــة الــصــحــيــة، إلـــى تـــراجـــع النمو  ــ الــجــفــاف، أفــضــيــا، مـــع األزمـ
وكساد أثرا على إيرادات األسر وفرص العمل. وشهد املوسم 
الزراعي انطاقة متعثرة، حيث بلغ عجز التساقطات خال 
شــهــري أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول ونــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
املاضين، ما يقرب من 48 في املائة، إال أن عودة التساقطات 
الفترة األخيرة ستساهم في تسريع  بشكل شبه عــام خــال 
السامية  املندوبية  املــراعــي، حسب  الــحــرث وتحسن  أشــغــال 
في حديثه  البشعيري،  الله  عبد  املــزارع  للتخطيط. ويذهب 
»العربي الجديد« إلى أن التساقطات املطرية التي تعرفها  لـ
ــرة، مــنــعــشــة  ــ ــيـ ــ ــغــــرب فــــي األيـــــــام األخـ ــنـــاطـــق فــــي املــ بـــعـــض املـ
نمو  على  أنــهــا ستساعد  اعــتــبــار  على  املـــزارعـــن،  ملعنويات 
الكأل  إنها ستساعد على توفير  بــل  املــزروعــات،  مــن  العديد 
الطبيعي. ويشدد على أن هذه التساقطات املطرية، ستساعد 
إذا ما تواصلت بتوزيع جغرافي متوازن، على تعزيز مخزون 
توالي  بسبب  تأثر رصيدها  التي  والــســدود  الجوفية  املياه 

سنتن من الجفاف.
ويرتقب أن تساعد التساقطات املطرية الغزيرة التي يعرفها 
ــبــــوع األخـــيـــر عــلــى نــمــو جــيــد لــلــعــديــد من  املـــغـــرب فـــي األســ
التي  القارس  البرد  املــزروعــات، خاصة الحبوب، بعد موجة 
كــمــا ستساهم  الــعــام.  الــفــتــرة مــن  فــي هـــذه  اململكة  تشهدها 
الــذي تراجع بسبب توالي  األمطار في تعزيز مخزون املياه 
ــاه فـــي الـــســـدود  ــيـ ســنــتــن مـــن الـــجـــفـــاف. وارتــــفــــع مـــخـــزون املـ
ــرة، مــنــذ أشــهــر، حــيــث وصـــل إلـــى 42 فــي املــائــة، وزاد  ألول مـ
الــجــاري، على  العام  السدود منذ مستهل  املياه في  مخزون 
في  قياسية  بلغت مستويات  التي  املطرية،  التساقطات  أثــر 

وهي  مكعب،  متر  مليون   770 بحوالي  املناطق  مــن  العديد 
كميات ينتظر أن تتعاظم، حسب الفني في القطاع الزراعي، 
»العربي الجديد« أن مخزون  ياسن أيت عدي، الذي يؤكد لـ
املطرية  والتساقطات  الثلوج  ذوبــان  مع  سيتعاظم  السدود 

املرتقبة.
ويشدد على أن التساقطات املطرية، إذا دعمت مخزون املياه 
ــادة مـــردوديـــة بعض  فــي الـــســـدود، فــإنــهــا ســتــســاعــد عــلــى زيــ
الــتــي شهد  الــزراعــات غير املــرويــة مثل القطاني والــحــبــوب، 
محصولها تراجعا حادا في املوسم املاضي بسبب الجفاف. 
ويــتــصــور الــخــبــيــر فـــي الــقــطــاع الــــزراعــــي، مــحــمــد الــهــاكــش، 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــتــوقــعــات االقــتــصــاديــة  فــي حــديــثــه لـــ
الــتــي تحدد  بــاملــغــرب، ارتــهــنــت دائــمــا للتساقطات املــطــريــة، 
محصول الحبوب والزراعات األخرى، ما ينعكس على الطلب 
بالزراعة  املرتبطة  القطاعات  من  العديد  وينعش  الداخلي، 
وتلك التي ال ترتبط بها. وأشار أيت عدي إلى أن االنكماش 
الـــذي شــهــده االقــتــصــاد املــغــربــي فــي الــعــام املــاضــي، زاد من 
إلــى 3 ماين  الــذي تهاوي  حدته تراجع محصول الحبوب 
طن، من 5 ماين طن في املوسم الذي يسبقه، ما أثر بشكل 
حاسم على انطاق املوسم الزراعي الحالي في ظل انخفاض 
السيولة املالية لــدى املــزارعــن. ودفــع تعثر املوسم الفاحي 
املندوبية السامية للتخطيط )حكومية( إلى توقع أن يواصل 
قطاع الزراعة تراجعه بوتيرة ناقص 7.4 في املائة في الربع 
األخــيــر مــن الــعــام املــاضــي، فــي ظــل ظــرفــيــة متسمة بــارتــفــاع 
تكاليف اإلنتاج وتأخر التساقطات املطرية الخريفية، حيث 
ستشهد مــصــاريــف املـــزارعـــن الــخــاصــة بــالــبــذور واألعـــاف 
ارتفاعا ملموسا في موازاة زيادة أسعارها. غير أن املندوبية 
التساقطات  لتحسن  بالنظر  أنــه  تؤكد  للتخطيط،  السامية 
املــطــريــة خـــال فــصــل الــشــتــاء وتعميمها عــلــى جــل املــنــاطــق، 

ينتظر أن تعرف القيمة املضافة الفاحية ارتفاعا ملحوظا.

)Getty( %25 توقعات بارتفاع نسبة البطالة إلى)آمال بزيادة اإلنتاج الزراعي الموسم الجاري بعد عامين من الجفاف )فاضل سينا/المغرب

األمطار تنعش زراعة المغرب

حذر المنتدى االقتصادي 
األردني من آثار اجتماعية 

وخيمة مترتبة على 
ارتفاع معدل البطالة، 

وأكد مراقبون على 
ضرورة تشجيع 

االستثمارات وتوفير فرص 
عمل

ديون جديدة لمصر
أعلن البنك املركزي املصري، أمس االثنني، 

اقتراض 21 مليار جنيه )1.3 مليار دوالر( 
عبر طرح أذون سندات خزانة بالتنسيق 

مع وزارة املالية، لتمويل عجز املوازنة، فيما 
أظهرت بيانات صادرة عن البنك، يوم األحد 
املاضي، زيادة إجمالي الدين الخارجي إلى 
نحو 125.3 مليار دوالر في نهاية سبتمبر/
أيلول 2020 مقابل نحو 123.5 مليار دوالر 

في نهاية يونيو/حزيران املاضي. ويتوزع 
الطرح األخير ألذون وسندات الخزانة على 

مدد مختلفة، وهي أجل 91 يوما و266 
يوما و10 سنوات، وفق البنك املركزي. 

وتوسعت مصر في االقتراض بشراهة من 
الخارج منذ تفشي جائحة فيروس كورونا 

الجديد مطلع العام املاضي، بينما الدولة 
مطالبة بسداد التزامات خارجية بنحو 

13.94 مليار دوالر، و12.613 مليار دوالر، 
خالل العامني الحالي واملقبل.

انخفاض التضخم في ُعمان
انخفض معدل التضخم في سلطنة ُعمان 

بنهاية ديسمبر/ كانون األول املاضي 
بنسبة 1.42% مقارنة بنفس الفترة من 

عام 2029، وفق بيانات صادرة عن املركز 
الوطني لإلحصاء واملعلومات الحكومي، 

أمس االثنني. وأشارت البيانات التي أوردتها 
وكالة األنباء العمانية، إلى انخفاض 
التضخم على أساس شهري أيضا 

بنسبة 0.18%، الفتة إلى أن هبوط أسعار 
املستهلكني  يرجع إلى انخفاض أسعار 

املجموعات الرئيسية كمجموعة النقل 
بنسبة 6.42%، ومجموعة السكن واملياه 

والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى 
بـ 0.42%، مجموعة املطاعم والفنادق 

بنسبة 0.22%  مجموعة املواد الغذائية 
واملشروبات غير كحولية بنسبة %0.07 

ومجموعة االتصاالت بنسبة 0.04%. في 
املقابل، ارتفعت أسعار مجموعة السلع 
الشخصية املتنوعة والخدمات بنسبة 

1.14%، والثقافة والترفيه بنسبة %0.54، 
مجموعة األثاث والتجهيزات واملعدات 

املنزلية والصيانة املنزلية االعتيادية بنسبة 
0.13%، مجموعة التعليم بنسبة %0.08، 
ومجموعة الصحة بنسبة 0.02%. وعلى 

مستوى املحافظات شهدت محافظة 
الداخلية أعلى معدل انخفاض بالتضخم 
بنسبة 2.07%، بينما بلغت في مسقط 

.%1.12

أخبــار 
      العرب

100
العمل  فرص  عدد  يبلغ 
االقتصاد  يستحدثها  التي 
و40   30 بين  مــا  ــي  ــ األردن
مقابل  عمل  فرصة  ألف 
ــول نحو  ــارب دخـ ــق ي ــا  م
100 ألف باحث عن العمل 
ــب تــقــريــر  ــس ســـنـــويـــً، ح
ــادي  ــص ــت ــتــدى االق ــمــن ال

األردني.

إنتاجمال وناس

آثار اجتماعية وخيمة 
الرتفاع البطالة في األردن

Tuesday 12 January 2021 Tuesday 12 January 2021
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

يــــعــــكــــف الــــــرئــــــيــــــس األمـــــيـــــركـــــي 
املنتخب، جو بايدن، على وضع 
تفاصيل خطته إلنقاذ االقتصاد 
ــيـــركـــي مـــن أزمــــــات جــائــحــة كـــوفـــيـــد19،  األمـ
الـــتـــي ضـــربـــت قــطــاعــات اإلنـــتـــاج وتــســبــبــت 
البطالة وإفالس  الركود وارتفاع معدل  في 

األعمال التجارية. 
أن  املتوقع  التي من  اإلنــقــاذ  وتتناول خطة 
وسيبدأ  دوالر،  ترليونات   4 حجمها  يبلغ 
ــــي 20  ــــدن تـــنـــفـــيـــذهـــا فــــــور تــنــصــيــبــه فـ ــايـ ــ بـ
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الـــجـــاري، دفـــع ألفي 
دوالر لــكــل مــواطــن أمــيــركــي وصـــرف مئات 
املـــلـــيـــارات مـــن الـــــــدوالرات لــحــكــومــات املـــدن 
والواليات األميركية التي تعاني من ارتفاع 

الــديــون، وتــمــديــد إعــانــات البطالة وصــرف 
عـــدة مــلــيــارات أخــــرى لـــإســـراع فـــي تــوزيــع 
الــلــقــاحــات املــضــادة لــلــفــيــروس ومــســاعــدات 
مالية مباشرة لألعمال التجارية الصغيرة 
ــك وفــقــا لــلــتــفــاصــيــل الــتــي  واملــتــوســطــة. وذلــ

نشرتها صحيفة »واشنطن بوست«. وقال 
الجمعة: »نحن بحاجة لصرف  يــوم  بايدن 
ــال  ــ ــمـ ــ ــعـــائـــالت واألعـ ــة لـــلـ ــ ــــوريـ مــــســــاعــــدات فـ

التجارية املتضررة من الجائحة«. 
أنــه سيعرض تفاصيل خطة  بــايــدن  وذكـــر 
ــــوم الــخــمــيــس  اإلنــــقــــاذ عـــلـــى الـــكـــونـــغـــرس يـ
املــقــبــل. وأشــــار إلـــى أن قــيــمــة الــحــزمــة ربما 
تـــرلـــيـــونـــات دوالر،  فــــي حــــــدود 4  ســـتـــكـــون 
ــــادق  صـ دوالر  ــيـــار  ــلـ مـ  900 ذلــــــك  ــــي  فـ ــمـــا  بـ
الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب فــي الشهر  عليها 
املاضي ولكنها لم تصرف. وكان بايدن قد 
وعـــد الــنــاخــبــن فــي واليــــة جــورجــيــا، أثــنــاء 
ــيـــوخ، أنــهــم  ــشـ ــتـــرة انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الـ فـ
ســيــحــصــلــون عــلــى شــيــك بــألــفــي دوالر في 
حال كسب حزبه االنتخابات. ومن املتوقع 
أن يحصل بايدن على موافقة سريعة على 
حــزمــة اإلنــقــاذ بعد فــوز حــزبــه بانتخابات 
مجلس الشيوخ، وأصبحت لديه أغلبية في 
اللذين يشكالن  والــنــواب  الشيوخ  مجلسي 
الكونغرس، الجهاز التشريعي في الواليات 
املتحدة. وهذه أول مرة منذ سنوات يتمكن 
مــن حــصــول حزبه  املنتخب  الــرئــيــس  فيها 
عــلــى أغــلــبــيــة فـــي الــكــونــغــرس، إذ عــــادة ما 
ــلـــى أغـــلـــبـــيـــة فــــي أحـــد  يـــحـــصـــل الـــرئـــيـــس عـ
املــجــلــســن ويــخــســرهــا فـــي املــجــلــس اآلخـــر، 
وهــو ما يعني عرقلة قــراراتــه أو الفشل في 
تمريرها لتصبح قانونا. ولكن بعض بنود 
أعضاء  مــن بعض  تــواجــه معارضة  الخطة 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، تــلــك الــخــاصــة بــرفــع 

بايدن وإنقاذ 
االقتصاد األميركي

قيمة حزمة 
مساعدات بايدن 
4 ترليونات دوالر 

)Getty(

ترليونات   4 قوامها  خطة  بايدن  جو  المنتخب  األميركي  الرئيس  وضع 
جائحة  من  بشدة  يعاني  الذي  األميركي  االقتصاد  إلنقاذ  دوالر 
يوم  للخطة  الكاملة  التفاصيل  عن  يعلن  أن  المتوقع  ومن   .19 كوفيد 
بعد  بسرعة  الكونغرس  على  لعرضها  يخطط  كما  المقبل،   الخميس 

حفل تنصيبه

هناك اقتصاد حقيقي 
يواجه متاعب، واقتصاد 

وول ستريت المزدهر

المصارف األميركية 
ستشطب 500 منتج مدرج 

في بورصة هونغ كونغ

إصابات كورونا في 
الصين تقلق المستثمرين 

في األسهم والنفط

4 ترليونات 
دوالر لمساعدة 

العائالت 
والشركات

)Getty( مؤشر أسهم بورصة هونغ كونغ)Getty( الدوالر يمنع صعود الذهب

ــــوق املــــــال األمـــيـــركـــي  ــالـــت شــــركــــات فــــي سـ قـ
»وول ســتــريــت« تــعــمــل فـــي بـــورصـــة هــونــغ 
كــــونــــغ مــــن بـــيـــنـــهـــا  مــــصــــارف »غــــولــــدمــــان 
ســاكــس« و»جــيــه.بــي. مــورغــان« و»مــورغــان 
ســتــانــلــي«، إنـــهـــا وضـــعـــت خــطــطــا لخفض 
صينية  اتــصــاالت  شــركــات  على  انكشافها 
شــمــلــهــا حـــظـــر أمـــيـــركـــي عـــلـــى االســـتـــثـــمـــار 
فـــي شـــركـــات تــعــتــبــرهــا واشــنــطــن مــرتــبــطــة 
بالجيش الصيني. وترى اإلدارة األميركية 
أن هذه الشركات خطرة على األمن القومي 
أميركية  أمـــوااًل  أنها تجمع  األمــيــركــي، كما 
للواليات  مــعــاديــة  صينية  أهـــداف  لتمويل 
املــتــحــدة. وقـــال كــل مــن مــصــارف »غــولــدمــان 
ســاكــس« و»جــيــه.بــي مــورغــان« و»مــورغــان 
ستانلي« في إشعار لبورصة هونغ كونغ 
لــيــلــة األحــــد، إنــهــم ســيــقــومــون بــشــطــب 500 
مـــنـــتـــج مـــــــدرج فــــي هــــونــــغ كــــونــــغ مــرتــبــطــة 
بـــشـــركـــات االتــــصــــاالت »تــشــايــنــا مــوبــايــل« 
و»تــشــايــنــا تــلــيــكــوم« و»تــشــايــنــا يــونــيــكــوم 
»ومــؤشــرات محلية من بينها مؤشر هانغ 
ســنــغ الــــذي يــضــم شــركــات االتـــصـــاالت بن 

مكوناته.
وفـــــــي بــــيــــان مـــنـــفـــصـــل، قـــــــال بــــنــــك الـــحـــفـــظ 
األمــيــركــي »ســتــيــت ســتــريــت«، إن صــنــدوق 
املــــؤشــــرات املـــتـــداولـــة الـــــذي يـــديـــره والــــذي 
يقتفي أثر املؤشر هانغ سنغ لن يقوم بأي 

واصـــــل الــتــفــشــي الـــســـريـــع لــجــائــحــة كـــورونـــا 
التالعب بأسواق املال العاملية أمس، األثنن، 
إذ تــراجــعــت أســـعـــار الــنــفــط الـــخـــام واألســهــم 
األوروبــــــــيــــــــة فـــــي بـــــدايـــــة الــــتــــعــــامــــالت. وظــــل 
الــتــي وردت  املستثمرون حــذريــن مــن األنــبــاء 
مـــن الـــصـــن والـــتـــي قـــالـــت إن الـــبـــالد شــهــدت 
بالفيروس أمس.  103 حــاالت إصابة جديدة 
وكـــــان االقـــتـــصـــاديـــون يـــعـــقـــدون اآلمــــــال على 
أن تــقــود الــصــن الــطــلــب الــعــاملــي عــلــى السلع 
واملــــواد األولـــيـــة. وهـــذه اإلصـــابـــات تمثل أول 
ارتــفــاع مــن ثالثة أرقـــام فــي الــحــاالت اليومية 
فــي الــصــن مــنــذ خــمــســة أشــهــر. ووســــط هــذه 
األنـــبـــاء تــراجــع الــنــفــط الـــذي عــانــي أيــضــا من 
ارتـــفـــاع مـــؤشـــر الــــــدوالر ألعـــلـــى مــســتــوى في 
ثــالثــة أســـابـــيـــع. كـــذلـــك، يــأتــي هــبــوط أســعــار 
أربــــاح مــن قبل  الــنــفــط بسبب مبيعات جــنــي 
الــشــحــنــات الــعــائــمــة واملــخــزنــة تــحــت األرض 
من قبل شركات ومــصــارف كبرى تتاجر في 
الـــخـــامـــات مــنــذ انـــهـــيـــاره الــكــبــيــر فـــي إبــريــل/ 

نيسان املاضي. وبعد ارتفاع كبير في أسعار 
ــــالل تـــعـــامـــالت األســــبــــوع املـــاضـــي،  ــام خـ الــــخــ
ألعلى مستوى في 11 شهرًا، وبالتحديد منذ 
فبراير/ شباط 2020، تراجعت العقود اآلجلة 
لــخــام الــقــيــاس الــعــاملــي مــزيــج بــرنــت تسليم 
مــارس/ آذار بنسبة 1.29 باملئة أو 75 سنتا 
الــتــعــامــالت  فـــي  لــلــبــرمــيــل  دوالرًا   55.24 إلـــى 
تراجعت  كما  بلندن.  جــرت  الــتــي  الصباحية 
العقود اآلجلة للخام األميركي غرب تكساس 
باملئة   0.77 بنسبة  فــبــرايــر  تسليم  الــوســيــط 
أو 40 سنتا إلى 51.84 دوالرا للبرميل. ومن 

املتوقع أن تتلقى أسعار الخام دعما اعتبارًا 
من فبراير املقبل من خفض اإلنتاج السعودي، 
إذ ســـتـــبـــدأ الـــســـعـــوديـــة خــفــضــا طـــوعـــيـــا فــي 
اإلنتاج بمقدار مليون برميل يوميا، يستمر 

حتى نهاية مارس/ آذار املقبل. 
وفـــي ســـوق الـــصـــرف، تحسن مــؤشــر الـــدوالر 
األمـــيـــركـــي فـــي الــتــعــامــالت املـــبـــكـــرة، اإلثـــنـــن، 
أعـــلـــى مــســتــوى  إلــــى 90.302، وهــــو  لــيــصــعــد 
 .2020 األول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/   22 مــنــذ  لـــه 
مــرة  ألول  األمــيــركــيــة  العملة  قيمة  وارتــفــعــت 
اإلسترليني  الجنيه  لتدفع  الــعــام  بــدايــة  منذ 

تحت 1.35 دوالر.
الذهب،  ارتفع  النفيسة،  املعادن  أســواق  وفــي 
أمــس، عن أدنــى مستوى له في ستة أسابيع 
ــفـــاع األســـهـــم، لكن  بــعــدمــا تــوقــفــت مــوجــة ارتـ
ــاع الــــــــدوالر وعـــوائـــد  ــفــ املـــكـــاســـب كــبــحــهــا ارتــ
ســـنـــدات الـــخـــزانـــة األمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي ارتــفــعــت 
ــيـــدة مـــــن خــــطــــة تـــحـــفـــيـــز لـــالقـــتـــصـــاد  ــفـ ــتـ مـــسـ
ــركـــي قــــدرهــــا أربــــعــــة تـــرلـــيـــونـــات دوالر  ــيـ األمـ
ــو بـــايـــدن.  يــخــطــط لــهــا الـــرئـــيـــس املــنــتــخــب جـ
وصعد  سعر الذهب في املعامالت الفورية 0.1 
باملئة إلى 1849.64 دوالرًا لألوقية )األونصة(، 
فــي الــتــعــامــالت الــصــبــاحــيــة فــي لــنــدن، وذلــك 
بعدما المس أدنى مستوياته منذ الثاني من 
األول عند 1816.53 دوالرًا.  ديسمبر/ كانون 
وسجل الذهب، األسبوع املاضي، أكبر نسبة 
تراجع بالنسبة املئوية منذ أواخر نوفمبر/ 
تشرين الثاني. كما ارتفعت العقود األميركية 
اآلجلة للذهب بنسبة 0.8 باملئة إلى 1849.70 

دوالرًا لألوقية.
وهبطت األسهم األوروبية من أعلى مستوى 
في أكثر من عشرة أشهر بعد زيادة اإلصابات 
بفيروس كورونا. في غضون ذلك، تماسكت 
ــيـــة ألجـــل  ــيـــركـ ــدات الــــخــــزانــــة األمـ ــنــ ــد ســ ــوائــ عــ
ــوات مـــرتـــفـــعـــة فـــــوق واحــــــد بــاملــئــة  ــنــ عـــشـــر ســ
في  املالي  التحفيز  بمزيد من  بفعل توقعات 

الواليات املتحدة.
)العربي الجديد(

اســتــثــمــارات جــديــدة فــي األســهــم املفروضة 
االحتفاظ  سيواصل  لكنه  عقوبات،  عليها 
بــاملــســاهــمــات الـــقـــائـــمـــة. وقـــــال الـــبـــيـــان، إنــه 
ــا مــكــتــب  ــتــــي نـــشـــرهـ ــا لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الــ ــقــ وفــ
مــراقــبــة األصـــول األجنبية األمــيــركــي، وهو 
مــكــتــب تـــابـــع لـــــــوزارة الـــخـــزانـــة األمــيــركــيــة، 
فـــإن الــصــنــدوق لـــم يــعــد مــالئــمــا الســتــثــمــار 
األميركية. وتأتي هذه  الشركات  أو  األفــراد 
ــادرة األســبــوع  ــ اإلعـــالنـــات بــعــد بــيــانــات صـ
املاضي من مكتب مراقبة األصول األجنبية، 
الرئيس األميركي  أمــرًا صـــادرًا عــن  توضح 
الثاني  نوفمبر/تشرين  في  ترامب  دونالد 
ــثـــمـــار فــي  ــتـ ــيـــركـــيـــن االسـ يــحــظــر عـــلـــى األمـ
شــركــات تــعــتــبــرهــا الـــواليـــات املــتــحــدة على 

صلة بالجيش الصيني.
وأشار إشعار بنوك االستثمار الثالثة إلى 
جزء من توجيه مكتب مراقبة األصول، يقول 
فيه إن شــركــات االتــصــاالت الــثــالث مدرجة 
عــلــى وجــــه الــتــحــديــد فـــي األمـــــر الــتــنــفــيــذي 
األولــي. وأضافت البنوك أن األمــر بالنسبة 
للمنتجات املدرجة سيدخل حيز النفاذ في 
التاسعة والنصف من صباح أمس االثنن،  

بتوقيت شرق الواليات املتحدة.
هناك  سيكون  الثالثاء،  اليوم  من  واعتبارًا 
تـــــــداول مــــحــــدود لــلــمــنــتــجــات املــــتــــأثــــرة مــع 
قــيــام بــنــوك االســتــثــمــار بـــالـــشـــراء فــقــط من 
يناير/  25 حتى  البيع  وعـــدم  املستثمرين 

كـــانـــون الــثــانــي عــنــدمــا يــتــم تــعــلــيــق جميع 
الـــــتـــــداوالت. وســيــتــم شــطــب املــنــتــجــات في 

الــــثــــانــــي.مــــن جــانــبــهــا،  يـــنـــايـــر/كـــانـــون   28
ــلــــطــــات بـــــورصـــــة هــــونــــغ كــــونــــغ،  ذكــــــــرت ســ
كليرينغ«  آنــد  اكستشينجز  كــونــغ  »هــونــغ 
املشغلة للبورصة أنها »تعمل عن كثب مع 
اإلدراج  إلــغــاء  لضمان  املعنين  املــصــدريــن 
إعــادة  ترتيبات  وتسهيل  منظم  نحو  على 
الــشــراء الــتــي يضعها املـــصـــدرون«. ويوجد 
أكــثــر مــن 12 ألــف منتج مـــدرج فــي بورصة 

هونغ كونغ أصدرته 15 شركة عاملية. 
ــــج مــديــر  فـــي هــــذا الـــشـــأن، قــــال ألــيــكــس وونـ
مجموعة »أمبل فاينانس« في هونغ كونغ، 
إن عــمــلــيــات الــشــطــب »لـــن يــكــون لــهــا تأثير 
كبير« إذ يمكن للعمالء التحول إلى جهات 
إصدار مقرها أوروبا أو الصن للتعامل في 
األوراق  لجنة  وقالت  الشركات.  هــذه  أسهم 
الرقابة  اآلجلة، وهي هيئة  والعقود  املالية 
على األســـواق فــي هونغ كــونــغ، إنها أكــدت 
ــراء تتخذه  ــ إجـ »أي  أن  االســتــثــمــار،  لــبــنــوك 
 ويــراعــي 

ً
يــجــب أن يــكــون ضـــروريـــا وعـــــادال

مصلحة املستثمرين ونزاهة السوق بأفضل 
املعلومات  توفير  يجب  أنــه  كما  يمكن،  مــا 
لــزم  كــلــمــا  املــنــاســب  بــالــشــكــل  للمستثمرين 
ــك«. وقـــالـــت شـــركـــات مـــؤشـــرات األســــواق  ــ ذلـ
العاملية »إم.إس.ســـي.آي« و»فوتسي راسل« 
جـــونـــز«  و»داو  بــــــــورز«  آنـــــد  و»ســــتــــانــــدرد 
ــبـــوع املــاضــي،  لــلــمــؤشــرات األمــيــركــيــة األسـ
إنها ستحذف شركات االتصاالت الصينية 
الــثــالث مــن مــؤشــراتــهــا القياسية، وهــو ما 
حذف 5.6 مليارات دوالر من قيمة أسهمها 
ــوم الــجــمــعــة.  ــة فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ يــ ــداولـ ــتـ املـ
وبـــعـــد بــعــض الــتــخــبــط األســـبـــوع املـــاضـــي، 
ــا ســتــلــغــي  ــهــ ــورك إنــ ــويــ ــيــ ــالــــت بــــورصــــة نــ قــ
املتداولة  األميركية  اإليــداع  إدراج شهادات 
لــلــشــركــات الـــثـــالث. وســبــق أن قــالــت وزارة 
الخارجية الصينية، إنها تعارض بشدة ما 
وصفته بإساءة استخدام الواليات املتحدة 

لسلطتها بهدف قمع الشركات الصينية.
)العربي الجديد، رويترز(

كورونا يواصل التالعب باألسواقمصارف أميركية توقف تداول أسهم شركات صينية

إعانات البطالة من 300 إلى 600 دوالر في 
األسبوع. ويرى محللون أن مثل هذا القرار 
قد يجد معارضة حتى من قبل أعضاء في 
نفسه.  الديمقراطي  الحزب  من  الكونغرس 
الرقم من اإلعانة يعني أن العاطل  ألن هــذا 

تمكنوا من تسديد قروضهم العقارية. كما 
أن هنالك معارضة ملقترح دفع شيك بألفي 
دوالر مــن قــبــل بــعــض أعــضــاء الــكــونــغــرس، 
إذ قـــال الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي مــن واليــة 
ويست فيرجينيا، جو مانشن، إنه يعارض 

الــعــمــل يحصل عــلــى نــحــو 2500 دوالر  عــن 
فـــي الــشــهــر. وبــالــتــالــي ربــمــا يــشــجــعــه مثل 
هـــذا الــدخــل عــلــى عـــدم الــبــحــث عــن وظــيــفــة، 
يحتاجون  وال  مساكن  يملكون  ملن  خاصة 
لــدفــع أقــســاط شــهــريــة مــثــل الـــورثـــة والــذيــن 

دفع الشيكات من دون تمييز. وذكر مانشن، 
فــي تــغــريــدة عــلــى حــســابــه فــي تــويــتــر أمــس 
االثنن، أنه »في حال إجــازة شيك التحفيز 

 .»
ً
يجب أن يصرف ملن يحتاجونه فعال

الــحــزمــة الضخمة  هـــذه  عـــن  ــــالن  اإلعـ وأدى 

ــى رفــع  ــالـــي لــالقــتــصــاد، إلــ مـــن الــتــحــفــيــز املـ
العائد على سندات الخزينة األميركية أجل 
10 ســنــوات إلــى 1.1%، كما رفــع ىســنــدات 
ــة إلـــى  ــنـ ـــل 30 سـ ــ ــة األمـــيـــركـــيـــة أجـ ــنـ ــزيـ الـــخـ
الــتــي  الــصــبــاحــيــة  الــتــعــامــالت  فـــي   %1.866

جرت أمس االثنن.  
يخطط  اإلنــفــاق،  تمويل خطة  على صعيد 
بايدن لزيادة دخل الخزينة األميركية عبر 
رفع الضرائب على األثرياء وذوي الدخول 
املــرتــفــعــة، إذ يــخــطــط لــرفــع ضــريــبــة الــدخــل 
ــفـــوق 400  ــتـــي تـ عـــلـــى أصــــحــــاب الــــدخــــول الـ
إلى  الحالي %21  مــن مستواها  ألــف دوالر 
28%. كما يخطط كذلك لرفع الضريبة على 
ــــاح التي  ــاح الــشــركــات وتــوزيــعــات األربـ أربــ
تفوق مليون دوالر في السنة من مستواها 

الحالي إلى %39.6. 
ورفـــع هــذه الضريبة ربــمــا ستكون لــه آثــار 
سلبية على أســـواق املـــال األمــيــركــيــة، ولكن 
ــــاب الــــــثــــــروات اتــــخــــذوا  ــــحـ ــــن أصـ الــــعــــديــــد مـ
إجراءات احترازية لحماية ثرواتهم من هذه 

الضريبة.  
عــلــى صــعــيــد حـــادثـــة اجــتــيــاح الــكــونــغــرس، 
يـــرى خــبــيــر األســـــواق األمــيــركــي فـــي شــركــة 
»أكــاديــمــي ســيــكــيــورتــيــز«، بــيــتــر تــشــيــر، أن 
ــم مـــا حــصــل يــوم  ارتـــفـــاع أســـــواق املـــــال، رغــ
األربــــعــــاء املـــاضـــي، يــعــود إلــــى أن األســــواق 
نظرت إلى االجتياح على أساس أنه حادثة 
استثنائية ربما لن تتكرر، مقارنة بالعوامل 
تــحــرك املستثمرين  الــتــي  الــكــبــرى  ــــرى  األخـ
ــار محللون إلــى أن حزمة  فــي الــســوق. وأشـ
اإلنـــقـــاذ الــضــخــمــة املــقــبــلــة عــلــى االقــتــصــاد 
واألعمال التجارية ونتائج الشركات ونمو 
أرباحها، هي العوامل التي رفعت مؤشرات 
الـــســـوق ورفـــعـــت مــعــنــويــات املــســتــثــمــريــن، 
ــة عــلــى  ــيـ ــابـ وطـــغـــت بـــالـــتـــالـــي اآلثـــــــار اإليـــجـ
كما  الفوضوية.  االجتياح  حادثة  سلبيات 
أنصار  الــحــادثــة أضعفت  أن  يــرى محللون 
ــا ســتــضــعــف أكــثــر  ــمــ ــرامــــب وربــ ــيـــس تــ ــرئـ الـ
مــا سيعني منح  الجمهوري، وهــو  الــحــزب 
بايدن  جو  املنتخب  للرئيس  أكبر  مساحة 
الحكم  مؤسسات  وتشكيل  صياغة  إلعــادة 
ــنـــوات األربــــع  فـــي أمـــيـــركـــا خــــالل فـــتـــرة الـــسـ
املقبلة. ُيذكر أن االقتصاد األميركي، البالغ 
حــجــمــه أكــثــر مــن 21 تــرلــيــون دوالر، واجــه 
مجموعة مــن األزمـــات خــالل الــعــام املاضي 
رغم االرتفاع القياسي في مؤشرات بورصة 

»وول ستريت«.

األول  كانون  ديسمبر/  في  وظيفة  ألف   140 األميركي  االقتصاد  خسر 
تتراجع  مــرة  أول  وهــذه  الثاني.  تشرين  بنوفمبر/  مقارنة  الماضي، 
 ،2020 يونيو/حزيران  في  القياسي  ارتفاعها  منذ  األميركية  الوظائف 
فرضتها  التي  القيود  تخفيف  إثر 
الموجة  مواجهة  في  السلطات 
ــا.  ــن تــفــشــي كـــورونـ األولـــــى مـ
العمل  إحــصــاءات  مكتب  وقــال 
األميركي، في أحدث تقرير شهري 
إجمالي  إن  الجمعة،  يــوم  صــدر 
غير  الــقــطــاعــات  فــي  التوظيف 
ألف   140 بمقدار  انخفض  الزراعية 

وظيفة في ديسمبر.

خسارة 140 ألف وظيفة

تقرير

أوقفت ثالثة مصارف 
أميركية تداول أسهم 

شركات اتصاالت صينية 
والمنتجات المرتبطة 

بها في بورصتي هونغ 
كونغ ونيويورك

رؤية

عصام شعبان

اتخذت مصر، ضمن االستجابات العاملية لجائحة كورونا، برنامجا 
مـــارس/آذار  مليار جنيه، خــال  اقتصاديا شمل تخصيص 100 
املاضي. وتا ذلك االقتراض من هيئات دولية، منها صندوق النقد 
املدني،  املجتمع  التعاون مع هيئات  تعزيز  الدوليني، بجانب  والبنك 
وفرض ضريبة على العاملني بأجر قيمتها 1 باملائة. لكن ورغم هذه 
االنحياز  لواقع  انعكاسا  االقتصادية  السياسات  املساعي، شكلت 
الطبقي، ومسرحا ملجموعات املصالح لتعويض خسائرهم. ويشكل 
واقع التمييز االجتماعي والتفاوت الطبقي مع ارتفاع معدالت الفقر، 
أنه  كــورونــا. فهو بجانب  فــي ظــل جائحة  األخــطــر  التحديات  أحــد 
يعمق مستويات الظلم االجتماعي، يحد أيضا من إمكانات مواجهة 
الــراهــن على قضايا الصحة  الــظــرف  الــوبــاء، وترتبط خطورته فــي 
من  التي  االقتصادية  السياسات  للمجتمع ككل، وعمقت  واملــرض 
ذلــك في  الطبقي. ويرجع  التمييز  أوجــه  األزمـــة،  تعالج  أن  املفترض 
بالطبقات االجتماعية،  السلطة وعاقاتها  إلى مكونات  جانب منه 
التي تحاول بدورها أن تصب السياسات والقرارات الحكومية في 
تحقيق مصالحها، وفي هذا السياق، تحليل لبعض آثار السياسات 
االقتصادية طبقيا، وتأثيراتها على سوق العمل ومجتمع األعمال.

 
أوال: اإلجراءات االقتصادية 

للحد من آثار كورونا اقتصاديًا
مؤكدا  االقتصادية،  الــوزاريــة  للمجموعة  الرسمي  الخطاب  انطلق 
على أن إجراءات مواجهة األزمة تستهدف كافة الفئات والقطاعات 
تأمل ما طبق،  لكن  املتضررة.  القطاعات  االجتماعية، وتركز على 
غير  وقطاعيا،  طبقيا  االقتصادية  السياسة  انحيازيات  يكشف 
الــذي من املفترض أن يوجه جزء  خلل في األولــويــات. ففي الوقت 
مــنــاســب مـــن  مــخــصــصــات )100 مــلــيــار جــنــيــه( لــهــدف الــحــمــايــة 
االجــتــمــاعــيــة لــأكــثــر احــتــيــاجــا فــي ســـوق الــعــمــل، ومـــن بينهم ذوو 
الـــدخـــول املــنــخــفــضــة، والــعــمــالــة غــيــر املــنــتــظــمــة، وجــهــت مــســاعــدات 
النقل والطيران والسياحة، ضمن دعم مجتمع  مالية كبيرة لقطاع 
األعمال، باإلضافة إلى إعفاءات ضريبية وامتيازات اقتصادية، وإن 
التشغيل  نسب  على  والحفاظ  السوق  تنشيط  املعلن  الهدف  كــان 
مقابل  تشترط  لم  الحكومة  فإن  واملالية(  االقتصادية  )السياسات 
املساعدات تعهد الشركات بالحفاظ على العمالة. وشهدت شركات 
في القطاع الخاص حاالت تسريح وتخفيضا لأجور. وبهذا، عّوض 
مستثمرون جزءا من أرباحهم من موازنة الدولة، وخسر في الوقت 
نفسه عمال وظائفهم، كما تلقى رجال أعمال مساعدات حكومية 
الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي بتكلفة  شملت تخفيض أسعار 
للمنشآت،  العقارية  الضريبة  مــن  إعــفــاء  غير  مــلــيــارات،   10 بلغت 

وحصل املصدرون على 28 مليارا ضمن متأخرات لهم.
املنتظمة  غير  العمالة  لقطاع  املــوجــه  املــســاعــدات  بحجم  وباملقارنة 
)سياسات الحماية االجتماعية( يظهر حجم التفاوت، وجهت الدولة 
إلى  املالية 2.6 مليار جنيه خال عام 2020  حسب بيانات وزارة 
1.6 مليون عامل. وطبقا لبيانات وزارة القوى العاملة، سجل أكثر 
من 6 مايني عامل بياناتهم لصرف اإلعانة، لكن الوزارة رأت عدم 
العمالة  استحقاقهم، بينما هناك تقديرات غير رسمية حول عدد 
غير املنظمة تتجاوز ضعف هذا العدد. وهذا املشهد يظهر ضعف 
آليات االستجابة لأزمة لقطاع ضخم من العاملني، فضا عن أنهم 

من الفئات األكثر تضررا.
وقياسًا بإجراءات شهدتها بلدان أخرى، فإن حجم املساعدات التي 
قدمتها الحكومة ال تتناسب مع ضغوط الجائحة، وال حجم الضرر. 
حسب تقرير ملنظمة العمل الدولية صدر نهاية إبريل 2020، قدمت 
تاياند تحويا نقديا قدره 153 دوالرا أميركيا لثاثة أشهر إلى 
الضمان  برنامج  يغطيهم  ال  عامل  مليون  و16  مــزارع  10 مايني 
حسب  مليونا   70( تاياند  سكان  بحجم  وبالقياس  االجتماعي، 
مايني(   103( مصر  فــي  السكان  بحجم  مقارنة   )2019 بيانات 
يتعلق بسبل  والتوجهات فيما  الفوارق  العمل، يمكن معرفة  وقوة 
الحماية االجتماعية في حالة الطوارئ، مع األخذ في االعتبار، تفاوت 
مستويات الفقر بني البلدين، يقارب مؤشر الفقر في تاياند حسب 

بيانات البنك الدولي 10 باملائة، مقابل 32 باملائة في مصر.
 

ثانيا: توزيع األعباء االقتصادية 
بين العمال ورجال األعمال

فرضت الحكومة املصرية ضريبة استثنائية على الدخل للمساهمة 
الضريبة على محدوديتها،  آثــار كورونا، وهــذه  أعباء مواجهة  في 
إال أنها ال تراعي األوضــاع االجتماعية للعاملني بأجر، وانخفاض 
التي غالبا ال تسد احتياجاتهم. وحتى وقت قريب، كان  رواتبهم، 
الحد األدنى لأجور أقل من ألفي جنيه، ومتوسط األجور منخفضا 
نسبيا )4416 جنيها(، وكــان األولــى هنا أن تفرض ضرائب على 
األربــاح الرأسمالية. لكن على العكس من ذلك، استمرت سياسات 
وتناسب  الضريبية،  الــعــدالــة  قــواعــد  وغيبت  االجــتــمــاعــي،  التمييز 

الضريبة مع الربح ومستوى الدخل.
رغم اإلعان املتكرر عن توجه الحكومة في خلق توازن بني الحفاظ 
املوجة  أن  إال  القتصادي،  النشاط  واستمرار  املــواطــن  على صحة 
ــادة تنظيم  ــراءات احــتــرازيــة، مــن ضمنها إعــ ــ لــم تشهد إجـ الــثــانــيــة 
األنشطة التجارية واإلنتاجية، وفرض ساعات عمل وإغاق محددة. 
واإلجراءان السابقان كانا ضمن تدابير سابقة خال املرحلة األولى 
لكورونا. لكن ضغوط رجال األعمال ومطالبتهم بعودة عجلة اإلنتاج 
والتشغيل الكامل، ومن دون أي إجراءات تقيد حركتهم، باإلضافة 
البطالة، سيد منطق  ارتفاع معدالت  آثــار  الحكومة من  إلى تخوف 
الربح على حساب صحة املجتمع، وتراجعت ظروف وشروط العمل 
بني  التشابك  وهــذا يكشف عاقات  الجائحة.  عــام في ظل  بشكل 
مجتمع السياسة ومنفذي السياسات الحكومية وجماعات الضغط 
وغيرها(  اإلعـــام  ووســائــل  التجارية  )الــغــرف  السلطة  مــن  املقربة 
وكيف حققت رؤوس األموال مكاسب، في ظل األزمة عبر خطوات 
تكتيكية استباقية، ليس لتعزيز أرباحهم وحسب، ولكن لتافي أن 
يتم تحميلهم جزءا من تبعات األزمة. عمليًا، أصبح العاملون بأجر 
بينما  كــورونــا(  الــدخــل وضريبة  أعلى )ضريبة  يدفعون ضــرائــب 
حصل رجال األعمال على امتيازات دعم للطاقة وقروض ميسرة 
بداية  انطلقت  دعـــوات  املشهد  يغير  ولــم  الضريبة،  مــن  واستثناء 
يناير/كانون الثاني الجاري عن مساهمة رجال أعمال في صندوق 
تحيا مصر ملواجهة تداعيات كورونا، وربما تستخدم تلك كغيرها 
من دعوات كأداة ضغط طاملا لم يتم تقنينها قانونيا، وتتخذ طابعا 
عموميا، وتطبق ضمن قواعد تناسب املساهمة أو الضريبة مع قدر 

األرباح والثروة، وهي أبسط قواعد العدالة في توزيع أعباء األزمة.

التمييز االجتماعي وسوق 
العمل في ظل كورونا
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