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ليبيا تسعى لرفع الحظر عن طائراتها
طرابلس ـ أحمد الخميسي

تسعى حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا إلى رفع 
حظر االتــحــاد األوروبــــي تحليق طــائــرات جميع 
الــجــوي. والــطــيــران  الليبية فــي مجاله  الــشــركــات 
الليبي إلى الدول األوروبية والكثير من دول العالم، متوقف 
الركاب،  بسالمة  تتعلق  مخاوف  بسبب  سنوات  سبع  منذ 
حــســب تــقــاريــر ملــصــلــحــة الـــطـــيـــران املـــدنـــي. وتـــقـــول بــيــانــات 
رســمــيــة إن االقــتــصــاد الــوطــنــي وشـــركـــات الــطــيــران املحلية 
تتكبد خسائر بنسبة 85% من محطاتها في الخارج بسبب 
فــرض حظر الــطــيــران لــلــدول األوروبـــيـــة. وتسبب الــقــرار في 
أوروبــيــة  دولــة  إلــى  للوصول  أحيانا  الليبي  املسافر  حاجة 
املرور بخمس عواصم والدفع بالعملة الصعبة. وقال خبير 
»العربي الجديد« إن »هناك  الطيران، حسني عبد الجليل، لـ
جانبا أمنيًا وآخر فنيا بشأن عدم السماح للطيران الليبي 
بالتحليق في األجواء األوروبية، إذ إن األمر يتعلق بفاتورة 
مع  بالبالد  األمني  االستقرار  عــدم  بسبب  املرتفعة  التأمني 
انتشار السالح«. وأضاف عبد الجليل أن املشكلة تتمثل في 
املالحية  بالحركة  اهتمامًا  تــوِل  لــم  السابقة  الحكومات  أن 

و»ترانزيت العبور« عبر وضع خطط ثالثية لهذا املشروع، 
وتخصيص مطارات لهذا الغرض. وعلى سبيل املثال، يعد 
ــاري« خـــارج الــخــدمــة بسبب الــحــروب  ــ مــطــارا »غــــات« و»أوبــ
املــتــوالــيــة خــــالل الـــســـنـــوات الــســابــقــة، حــســب عــبــد الــجــلــيــل. 
وعادت حركة املطارات الليبية إلى تسيير رحالتها الجوية 
للداخل والخارج في مطارات عديدة تدريجيًا، عبر شركات 
الــخــطــوط التونسية  ــرى أجــنــبــيــة، منها شــركــة  عــربــيــة وأخــ
مــفــاوضــات من  املصرية واألردنــيــة  الخطوط  تــجــري  بينما 
أجل استئناف رحالتها وكذلك الخطوط اإليطالية والتركية. 
بــإجــراء عملية تدقيق  ويقوم وفــد من شركة »إيــر إيطاليا« 
املعايير  للوقوف على مدى تطبيق  الدولي  ملطار معيتيقة 
الدولية، من أجل إعادة فتح الرحالت الدولية بني طرابلس 
ورومـــــا. وتــقــتــصــر رحــــالت الــطــيــران فــي ليبيا عــلــى تونس 
واألردن وتــركــيــا ومــصــر والــســعــوديــة. وال تــوجــد شــركــات 
طــيــران عــاملــيــة مــنــافــســة، بــاســتــثــنــاء ثـــالث شــركــات خــاصــة. 
وتعرضت عدة مطارات في ليبيا إلى أعمال عنف وتخريب، 
تــعــّرض معظم أسطولها  بينما  الــســابــقــة،  الــســنــوات  خـــالل 
املدني الجوي للحرق، عقب استهداف مطار طرابلس الدولي.
القطاعات  أكثر  أحــد  ليبيا  في  املدني  الطيران  قطاع  ويعد 

تضررا وتأثرا باألزمات االقتصادية والسياسية في البالد. 
متعددة  مالية  أزمــات  في  الليبية  الطيران  ودخلت شركات 
األوجه، تفاقمت أخيرا بعد تفشي فيروس كورونا املستجد 
وغلق األجــواء أمام حركة الطيران املرخص لها خالل العام 

املاضي، وخسائر الصيانة وما سيتبعها من إنفاق الحق.
وخصصت وزارة املواصالت بحكومة الوحدة الوطنية في 
ليبيا 18 مليون دينار )نحو 4 ماليني دوالر( للشركة الليبية 
الــتــي تمتلك جميع شركات  الــقــابــضــة،  للطيران  األفــريــقــيــة  
الــجــويــة الليبية  الــخــطــوط  الــحــكــومــيــة، مــن بينها  الــطــيــران 
والــخــطــوط الــجــويــة األفــريــقــيــة وشــركــة الــخــدمــات األرضــيــة 

»املناولة« وشركة خدمات التموين.
والداخلية بحكومة  واالقــتــصــاد  املــواصــالت  وزراء  ونــاقــش 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة خــــالل اجــتــمــاع وزاري قــبــل أيـــــام، بحث 
تطوير األسطول الجوي لشركات الطيران الليبية. االجتماع 
الذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس، بحث إمكانية عقد 
الليبية وشركة  الــطــيــران  املـــدى بــني خــطــوط  شــراكــة طويلة 
الليبية  الــشــركــات  »إيـــربـــاص«، لتحديث وصــيــانــة طــائــرات 
وتأهيل  تدريب  برامج  وتنفيذ  الجوي  األســطــول  وتوسيع 

للعناصر الليبية في مجال صيانة الطائرات.

القاهرة ـ عبداهلل عبده

ســـجـــلـــت أســــعــــار اإلســــمــــنــــت فــــي الــــســــوق املـــصـــري 
املــاضــيــة،  األيــــام  القليلة  متتالية  خـــالل  ارتــفــاعــات 
مــنــذ مــوافــقــة جــهــاز حــمــايــة املــنــافــســة  واملــمــارســات 
االحتكارية )حكومي( على طلب 23 شركة إسمنت 

 بتخفيض اإلنتاج اعتباًرا من يوم  الخميس املقبل.
وتوقع املدير التنفيذي إلحدى أكبر شركات توزيع 
عقب  اإلسمنت  أسعار  في  مصر،  صعود  اإلسمنت 
قرار تخفيض اإلنتاج إلى أكثر من ألف جنيه خالل 
القرار،   األيــام املقبلة، مقابل 800 جنيه قبل  صــدور 

بنسبة زيادة 25 في املائة  .  وأوضح في تصريحات 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« أن قــــــرار تــخــفــيــض  خـــاصـــة لــــ
ــتـــاج   سيختلف مــن  شــركــة إلـــى أخــــرى بحسب  اإلنـ
عــدد خطوط اإلنتاج وعمر الشركة، وهــو  ما يعني 
الشركات  فــي  بعض  قــد تصل  التخفيض  نسبة  أن 
إلى 20 في املائة. وأشــار إلى أن حركة الــرواج التي 
يشهدها السوق حالًيا، ترجع  لتزاحم  التجار على 
الرتفاعات  جديدة  تحسًبا  التخزين  بهدف  الشراء 
ــا إلــى أنــه بمجرد امــتــالء املخازن 

ً
فــي األســعــار،  الفــت

ستعود  األسعار لالستقرار مرة  أخرى. 
ورأى أن خفض اإلنتاج لن يؤثر على حجم  العمالة، 

ــه ســبــق وتـــم تخفيضها إلـــى الـــحـــدود الــدنــيــا  إذ إنـ
خالل أزمة تفشي  فيروس كورونا.  

ــــي اتـــحـــاد  ــنــــت فـ ــمــ ــنــــت شـــعـــبـــة مـــنـــتـــجـــي اإلســ ــلــ وأعــ
الـــصـــنـــاعـــات املـــصـــريـــة عـــن  تــرحــيــبــهــا  بـــالـــقـــرار، من 
مــنــطــلــق أنــــه ســيــعــمــل عــلــى تــقــلــيــل فــائــض  الــعــرض 
الــذي عانى منه  القطاع على مــدار السنوات الثالث 

 املاضية .  
لــكــن شــعــبــة مــــواد الــبــنــاء فــي الــغــرفــة الــتــجــاريــة في 
ــــذي  ـــرار »الـ ــقـ ــاهـــرة ســجــلــت اعـــتـــراضـــهـــا  عـــلـــى الــ ــقـ الـ
ــار«، مــؤكــدة  ــعــ يــضــر بــاملــســتــهــلــكــني جــــراء رفــــع  األســ
أنــهــا ســتــقــدم  تــقــريــًرا كــل أســبــوعــني لــجــهــاز حماية 

 املــنــافــســة ملــنــع حــــدوث قـــفـــزات فـــي  األســــعــــار.  وجـــاء 
ــرار عــقــب جــــوالت مــكــثــفــة مـــن االجــتــمــاعــات  بني  ــقـ الـ
 مــصــنــعــي  اإلســـمـــنـــت  والــحــكــومــة املـــصـــريـــة، ممثلة 
بوزارة  التجارة  والصناعة، حيث تم االتفاق على أن 
املشكلة الرئيسية  تكمن في  زيادة اإلنتاج عن  حاجة 
 الــســوق. إذ إن الــطــاقــة  اإلنــتــاجــيــة تبلغ بــعــد  دخــول 
مصنع إسمنت سوهاج  دائرة  اإلنتاج في مايو/أيار 
املاضي   85  مليون طن، فيما  تراجع االستهالك إلى 
نحو   47 مليون  طن  سنويا في  نهاية   2020 . و خالل 
2020، حققت شركتا إسمنت فقط  أرباحًا تقدر  بـ  110 

 ماليني جنيه،  من أصل 23 شركة في البالد. 
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كورونا يُربك 
التوقعات

ــــــــــربــــــــــك املــــــــتــــــــحــــــــورات 
ُ
ت

الـــــــجـــــــديـــــــدة لــــفــــيــــروس 
النمو  توقعات  كورونا 
لــــالقــــتــــصــــاد الــــعــــاملــــي، 
حــــــــيــــــــث تـــــــــــم اإلعـــــــــــــــالن 
ــرتــــني  ــظــ األحـــــــــــــد عــــــــن نــ
ملستقبل  مــتــنــاقــضــتــني 
االنتعاش من قبل أكبر 
اقــتــصــاديــن فــي الــعــالــم، 
الـــــــصـــــــني والــــــــــواليــــــــــات 
فقد  األميركية.  املتحدة 
قـــالـــت وزيـــــــرة الـــخـــزانـــة 
يلني  جانيت  األميركية 
إن واشنطن »قلقة جدا« 
مــــن تـــهـــديـــد مـــتـــحـــورات 
فــــــــــــيــــــــــــروس كــــــــــورونــــــــــا 
ــاد  ــتــــصــ النــــتــــعــــاش االقــ
ــاملــــــي. وأوضـــــحـــــت  ــعــــ الــــ
ــر  ــمــ ــؤتــ ــــني خـــــــــــالل مــ ــلــ ــ يــ
قلقون  »نــحــن  صحافي 
جــــــــدا بـــــشـــــأن املــــتــــحــــور 
دلـــــــــتـــــــــا ومــــــــتــــــــحــــــــورات 
أخــرى قد تظهر وتهدد 
املقابل،  في  االنتعاش«. 
أبــــــــدت الــــصــــني تــــفــــاؤاًل 
اعتبارا  النمو  بتسارع 
مــــــن الــــنــــصــــف الــــثــــانــــي 
من  الـــرغـــم  عــلــى   ،2021
ــا.  ــــودة تــفــشــي كـــورونـ عـ
ــدره  وتـــوقـــع تــقــريــر أصــ
بنك الشعب الصيني أن 
ينمو االقتصاد العاملي 
5.8 في املائة في 2021، 
فــي   5.2 مـــــن  ــًا  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ارتـ
املـــــــائـــــــة فـــــــي تــــوقــــعــــات 

سابقة.

خلية اإلعالم األمني في العراق، التابعة لوزارة الدفاع، 
الطاقة  نقل  أبراج  على  هجومين  إحباط  إلى  أشارت 
الكهربائية في محافظتي نينوى وديالى. وأفادت الخلية 
)شمال(،  نينوى  بعمليات  األمنية  القوات  بأن  بيان،  في 
وكذلك في محافظة ديالى )شمال شرق( تمكنت من 
تفكيك العديد من العبوات الناسفة كانت مزروعة أسفل 
أبراج الطاقة الكهربائية. وزادت في األسابيع األخيرة وتيرة 
في  الكهربائية  الطاقة  نقل  خطوط  على  الهجمات 
المحافظات الواقعة شمالّي وغربّي وشرقّي العراق، ما 

فاقم أزمة نقص الكهرباء في البالد.

ستتخذ  أنها  األحد  أكدت  الصينية  التجارة  وزارة 
السوداء  القائمة  على  للرد  الضرورية«  »اإلجراءات 
في  المزعوم  دورها  بشأن  الصينية  للشركات  األميركية 
العرقية  واألقليات  األويغور  عرقية  بحق  االنتهاكات 
الخطوة  التجارة  وزارة  ووصفت  األخرى.  المسلمة 
للشركات  معقول  غير  »قمعًا  تشكل  بأنها  األميركية 
الصينية، وخرقًا خطيرًا للقواعد االقتصادية والتجارية 
الدولية«. وقال بيان الوزارة إن الصين »ستتخذ اإلجراءات 
المشروعة  والمصالح  الحقوق  لحماية  الالزمة 

للشركات الصينية«. 

الحكومة السعودية أعلنت، األحد، أن إجمالي ما دفعه 
انطالقته،  منذ  للمستفيدين،  المواطن«  »حساب  برنامج 
وأودعت  دوالر(.  مليار   26.4( ريال  مليار   99 من  أكثر 
الحكومة 1.9 مليار ريال )507 ماليين دوالر( كدعم خالل 
وهو  البرنامج،  من  للمستفيدين  الجاري  تموز  يوليو/ 
ماليين   10.5 نحو  عددهم  والبالغ  البالد،  في  األول 
المستفيدين  وعدد  عنها.  صادر  بيان  بحسب  مستفيد، 
البالغ  السعوديين،  من  المائة  في   52 نحو  البرنامج  من 
عددهم 20.23 مليون نسمة حسب أحدث بيانات للهيئة 

العامة لإلحصاء في البالد منتصف 2020.

أسماء في األخبار

اقتصاد
مصطفى عبدالسالم

تأخذ الحكومات باليسرى، ما 
تعطيه للمواطن باليمنى، بل وال 

تتورع عن وضع يدها الطولى 
والغليظة في جيب املوطن 

»املخروم«، والذي بات جافًا عطشًا 
بسبب القفزات العنيفة واملستمرة 
في األسعار، وتزايد أعباء الحياة، 

واإلجراءات التقشفية الشديدة، 
من إلغاء الدعم وتقليصه وتحميل 

املواطن تكلفة كل شيء، وكأن 
هذه الحكومات باتت تمارس دور 

السمسار والتاجر الجشع.
باتت اللعبة معروفة لدى 

الحكومات، ترفع األسعار إلى 
مستويات كبيرة، بما فيها رغيف 

الخبز والبنزين والسوالر والغاز 
والكهرباء واملياه والضرائب 

والرسوم ومصروفات التعليم 
والصحة وغيرها، وعندما يئن 
ظهر نفسها 

ُ
املواطن، تسارع وت

على أنها املنقذ، حيث تلقي له 
بعظمة تتمثل في زيادات هزيلة 
في األجور ال تغطي سوى النزر 

البسيط من تكلفة الحياة.
في سورية مثال رفعت الحكومة، 

يوم السبت، أسعار العديد من 
السلع، فقد تمت زيادة سعر الخبز 
بنسبة 100% ولتر املازوت بأكثر 

من 177%، وأعالف الحيوانات 
60%، وقبلهما زيادة أسعار 

البنزين والسكر واألرز وغيرها من 
السلع الغذائية.

وعقب تلك الزيادات، سارعت 
حكومة بشار األسد إلى ممارسة 

لعبتها التقليدية واملاكرة، وهي رفع 
الرواتب، واإلعالن عن رفع الحد 

األدنى العام لألجور، لتواصل بذلك 
سياستها الفاشلة بامتياز في 

إدارة األزمة االقتصادية واملعيشية، 
ويتحدث إعالمها عن طفرات غير 

مسبوقة في الرواتب.
وفي السودان، حّدث وال حرج عن 
زيادات أسعار السلع والخدمات، 

وانجراف الحكومة نحو إلغاء الدعم 
وتطبيق شروط صندوق النقد 

الدولي والدول الدائنة. يكفي القول 
إن معدل التضخم قفز إلى %379 

في شهر مايو/أيار املاضي، وهو 
األعلى في العالم. 

وبدال من أن توقف حكومة 
حمدوك قفزات األسعار التي 

تفوق قدرة الغالبية العظمى من 
املواطنني، راحت تلّوح بزيادات في 

الرواتب، مواصلة بذلك سياسة 
الخداع التي تمارسها على 

املواطن الذي تعده باملن والسلوى 
والسكنى في قصور وبحبوحة 
من العيش، عقب إبرام اتفاق مع 

صندوق النقد يفتح لها كنوزا من 
القروض الخارجية التي ستغرق 
البالد في مستنقع قد ال تخرج 

منه في املستقبل املعلوم.
حكومات فاشلة ال هّم لها إال زيادة 
أسعار السلع والخدمات والضرائب 

ونهب ما تبقى من جيب املواطن، 
وعندما تفكر في تحسني األجور، 
تسبقها بزيادات قياسية لألسعار 

تلتهم ذلك التحسني الشكلي، 
وكأنها تريد للمواطن أن يغرق 

حتى ال يحاسبها على عمليات 
النهب املنظم التي تتم ملوارد 

الدولة وإنفاقها ثروات البالد في 
مشروعات ال تمثل أولوية بالنسبة 

له، بل أولوية فقط للنظام الحاكم.

لعبة األنظمة 
الماكرة لخداع 

المواطن

Monday 12 July 2021
االثنين 12 يوليو/ تموز 2021 م  2  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2506  السنة السابعة
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عدن ـ محمد راجح

اليمن مع  في  كبير  ترقب  يسود 
دخــــول الــعــمــلــة الــوطــنــيــة مرحلة 
ــيــــة مــــــن االنـــــهـــــيـــــار الــــــذي  قــــيــــاســ
املاضي  الشهر  نهاية  منذ  حدته  تسارعت 
ــام عــن ضــبــط ســـوق الــصــرف  وســـط عــجــز تـ
فـــي ظـــل أزمـــــات وتــــوتــــرات ســيــاســيــة حـــادة 
عصفت بالحكومة اليمنية التي ترك أغلب 
أعضائها العاصمة املؤقتة عدن الخاضعة 
االنتقالي  املــجــلــس  قــبــل  مــن  تــامــة  لسيطرة 

الجنوبي املدعوم من قبل اإلمارات.
الــصــرف مــنــذ منتصف الشهر  وقــفــز ســعــر 
املاضي من 800 ريال للدوالر ليصل نهاية 
ــااًل في  األســبــوع املــاضــي إلـــى نــحــو 977 ريــ
أكـــبـــر انـــخـــفـــاض تــشــهــده الــعــمــلــة الــيــمــنــيــة 

مقابل العمالت األجنبية. 
يــأتــي هـــذا االنــهــيــار عــلــى الــرغــم مــن تقييد 
ــداول املــصــرفــي وعــمــلــيــات بيع  ــتــ عــمــلــيــة الــ
وشــــراء الــعــمــالت األجــنــبــيــة بــني الــصــرافــني، 
واقــتــصــار الــعــمــلــيــات عــلــى بــيــع دون شــراء 
العمالت األجنبية للتجار لتلبية االستهالك 

املتنامي للسلع.
وأقــــرت جمعية صــرافــي عـــدن فــي اجــتــمــاع 
عــقــدتــه، مــؤخــرًا، فــي هـــذا الــخــصــوص عــددا 
من اإلجراءات لضبط انهيار سوق الصرف، 
منها العمل على تفعيل التحويل املصرفي، 
ومنشآت  واملؤسسات  للشركات  والتوجيه 
الحسابات  فــي  األرصـــدة  لتسوية  الصرافة 
ــــدم  ــالئــــهــــم وعـ املـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــصــــرافــــني ووكــ
السماح لعمليات السحب املكشوف، إضافة 
للعمالت  والــشــراء  البيع  عمليات  منع  إلــى 

األجنبية وتداولها. 
»العربي الجديد«،  وتؤكد مصادر حكومية لـ
أن الــيــمــن بــحــاجــة لــلــدعــم الـــدولـــي الــعــاجــل 
لالنهيار  التصدي  على  الحكومة  ملساعدة 
الــقــيــاســي لــلــعــمــلــة وضـــبـــط ســــوق الــصــرف 
املــنــفــلــتــة بــشــكــل كــبــيــر مــنــذ مــطــلــع الــشــهــر 
الــــجــــاري. وكــشــفــت املـــصـــادر عـــن مـــؤشـــرات 
إيجابية بالحصول على دعم مالي لتوفير 

ــن الــــــــدوالر فــــي الــبــنــك  احـــتـــيـــاطـــي نـــقـــدي مــ
السوق  احتياجات  لتغذية  اليمني  املركزي 
املصرفية واستيراد السلع الغذائية والعمل 
عــلــى تــوفــيــر الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة وتــخــفــيــف 
معاناة املواطنني من خالل استيعاب املنحة 
لتشغيل  النفطية  املشتقات  من  السعودية 

محطات الكهرباء.
ــاع حــــدة األزمــــة  ــفـ ويــــرى خـــبـــراء مــــال أن ارتـ
ــات تـــدمـــيـــريـــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ املــــصــــرفــــيــــة نـــــتـــــاج سـ
السعودية  بقيادة  التحالف  نفذها  سابقة 
واإلمـــــــــارات وتــســبــبــت فـــي تــعــطــيــل الــنــظــام 
السيولة  تــدفــق  وتــحــويــل  لليمن  املــصــرفــي 
وتشجيع  للصرافني  الــســوداء  الــســوق  عبر 

عمليات غسل األموال.
الــخــبــيــر املــصــرفــي، نـــشـــوان ســــالم، يــوضــح 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن هــنــاك ارتــفــاعــا في  لـــ
الطلب على الدوالر من قبل التجار الستيراد 
السلع الغذائية لتغطية احتياجات األسواق 
املحلية مع اقتراب عيد األضحى، إذ ترافق 
السعودية  املنحة  استيعاب  أزمـــة  مــع  ذلــك 
املخصصة ملحطات الكهرباء وتصاعد حدة 
إلــى مواجهات  السياسية وتحولها  األزمــة 
عــســكــريــة واحــتــقــان واضـــطـــرابـــات كــمــا هو 

حاصل في شبوة. 
ــعـــدام الــحــلــول املــالــيــة  ويــــرد ســـالم ســبــب انـ
الراهن  الصراع  إلى  والخدمية،  واملصرفية 

ــقــــطــــاع املــــصــــرفــــي مــن  والـــــــــذي كـــشـــف أن الــ
ــة  ــرافـ ــات وشــــبــــكــــات صـ ــســ ــــات ومــــؤســ ــــركـ شـ
يــدار مــن قبل الــطــرف املسيطر على األرض 
مفاقمة  فــي  ضــغــط  أداة  يستخدمه  والــــذي 
ــإدارة الــســوق  ــ ــة املــصــرفــيــة والــتــحــكــم بـ األزمــ
النقدية ألهــداف محددة في إطار التوترات 

السياسية الراهنة. 
في السياق، يؤكد الباحث االقتصادي عصام 
مــقــبــل، أن األزمــــات األخــيــرة الــتــي يشهدها 
الــيــمــن مــن انــهــيــار قــيــاســي للعملة وتـــردي 
العسكرية هي  العامة والتوترات  الخدمات 
نتيجة تصعيد املجلس االنتقالي الجنوبي 
ــراره فــــي تــقــويــض  ــمــ ــتــ ضــــد الـــحـــكـــومـــة واســ
اليمن.  عــدن ومحافظات جنوب  في  عملها 
»العربي الجديد«، أن تسارع  ويؤكد مقبل لـ
تصعيد املــجــلــس االنــتــقــالــي وارتـــفـــاع حــدة 
اته يعكس ما تشهده العالقة  لهجته وإجراء
بــني الــســعــوديــة واإلمــــــارات، طــرفــي تحالف 
الحرب املتبقي في اليمن، من خالف وتوتر 
هذا  لتصفية  رئيسيا  مسرحا  اليمن  جعل 
الخالف، كما يالحظ ذلك من تصعيد أذرع 
اليمنية  اإلمــارات إجراءاتهم ضد الحكومة 
فــي عــدن وأبـــني وشــبــوة واســتــمــرار البسط 
على سقطرى وعزلها عن محيطها اليمني.

وكــان املجلس االنتقالي الجنوبي قد أعلن 
ــزيــــران املـــاضـــي إيــقــاف  فـــي 26 يـــونـــيـــو/ حــ
أشـــكـــال الـــتـــواصـــل واالتــــصــــال املــبــاشــر بني 
ــده املــــفــــاوض والــحــكــومــة املـــعـــتـــرف بها  ــ وفـ
اتــه األحــاديــة في  دولــيــا، مستمرًا فــي إجــراء
الــدولــة في عــدن. وانتقدت  إدارة مؤسسات 
ألول  رسمي  بيان  فــي  السعودية  الحكومة 
مرة ما يقوم به املجلس االنتقالي الجنوبي 
أكثر من مستوى، والــذي  من تصعيد على 
قالت إنه ال ينسجم مع ما تم االتفاق عليه 

بني الطرفني في إطار اتفاق الرياض. 
في  ورد  كما  السعودية  الحكومة  وشـــددت 
ــــودة الــحــكــومــة  ــرورة عـ ــ بـــيـــان لـــهـــا، عــلــى ضــ
ــاق الـــريـــاض  ــفــ الــيــمــنــيــة املــشــكــلــة وفـــقـــًا التــ
كأولوية قصوى، مع تأكيد استمرار دعمها 
التزام طرفيها  اليمنية وضــرورة  الحكومة 

بما تم االتفاق عليه. 
ويــقــول املــحــلــل االقــتــصــادي فهمي الــحــاج، 
في  الــنــاس  إن معاناة  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
اليمن ستتضاعف خالل الفترة املقبلة، مع 
االقتصادية وتفرغ بعض  األزمــات  اشتداد 
األطراف لتنفيذ أجندة دول أخرى تدعمها 
كـــمـــا هــــو حــــاصــــل فــــي بـــعـــض املـــحـــافـــظـــات 
الجنوبية، إذ ال يمتلك الطرف املسيطر على 
األرض أي خطط أو برامج إلدارة املؤسسات 
الــعــامــة وتــوفــيــر الــخــدمــات وضــبــط الــســوق 

املصرفية.

الرباط ـ مصطفى قماس

الصدمات  قـــادرة على مواجهة  املغربية  املــصــارف  زالـــت  مــا 
القانونية  املتطلبات  واحــتــرام  كوفيد-19  أزمــة  عن  الناجمة 
 مــخــاطــر 

ّ
الـــتـــي يــفــرضــهــا الــبــنــك املـــركـــزي املـــغـــربـــي، عــلــمــًا أن

التمركز تجاه كبار املدينني تخضع ملراقبة مكثفة.
وتجلى من اختبار الضغط الكلي الذي ينجزه البنك املركزي 
املاضي،  ليونيو/ حزيران  االقتصادية  التوقعات  على  بناًء 
بفضل  لها  يتأتى  املــصــارف  قبل  مــن  الصدمات   مواجهة 

ّ
أن

التي كونتها على مــدى السنوات  الذاتية  »هــوامــش األمـــوال 
ــرة«. ويــعــتــبــر الــخــبــيــر فـــي الــقــطــاع املــصــرفــي وعــضــو  ــيــ األخــ
 
ّ
الــجــامــعــة املــغــربــيــة لــحــقــوق املــســتــهــلــك، مــحــمــد الــعــربــي، أن
املــصــارف راكــمــت عــلــى مـــدى األعــــوام الــســابــقــة قــاعــدة مالية 
ها وّسعت حضورها في بلدان أخرى. ويضيف 

ّ
صلبة، علمًا أن

 أمـــام املــصــارف 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــعــربــي فــي تصريح لـــ

فرصًا مهمة من توسيع قاعدة أموالها الذاتية، وخصوصًا 
مــع السعي مــن قبل البنك املــركــزي لــجــذب »الــكــاش« الــرائــج 
يــتــجــاوز 31 مليار دوالر. ويذهب  الـــذي  الــســوق،  فــي  بكثرة 
 املصارف يفرض عليها القانون دعم 

ّ
الخبير املصرفي إلى أن

ها 
ّ
أن غير  اإلقـــراض،  في  االستمرار  أجــل  من  الذاتية  أموالها 

ملزمة بعدم توسيع قاعدة القروض املتعثرة.
وبــلــغــت الـــديـــون املــتــعــثــرة الــعــام املــاضــي 8 مــلــيــارات دوالر، 
مقابل 7 مليارات دوالر عام 2019، إذ كان مستوى القروض 
غير املــســّددة قد دفــع البنك املــركــزي إلــى إثــارة املــوضــوع مع 
الــتــي يفترض فــي هــذه الحالة أن تــكــون مستعدة  املــصــارف 

لتغطية تلك القروض.
الــديــون املتعثرة في سياق لجوء الــدولــة إلى  ويأتي ارتــفــاع 
ضمان القروض املوجهة إلى خزانة الشركات وتلك املوجهة 
ملواكبة  الدولة  تسعى  إذ  االقتصادي،  اإلنعاش  مواكبة  إلــى 
القطاعات اإلنتاجية والخدماتية، خصوصًا تلك التي عانت 

كثيرًا من تداعيات الجائحة.
الشمولية،  املــخــاطــر  عــلــى  والــرقــابــة  التنسيق  لجنة  وأكــــدت 

امتثالها   صمود املصارف يتأتى كذلك بفضل 
ّ
أن أيــام،  قبل 

في  املساهمني  تــوزيــع حصة  بعدم  املــركــزي  البنك  لتوصية 
األرباح. يأتي ذلك بعدما طاولت تداعيات الفيروس املصارف 
التي انخفضت أرباحها في نهاية العام املاضي، بما يناهز 

43 في املائة، لتستقر في حدود حوالى 700 مليون دوالر.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع كلفة مخاطر االئتمان واملساهمة في 
أنشأته  الــذي  الخاص ملكافحة جائحة كوفيد-19  الصندوق 
الـــدولـــة، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، الــــذي ارتــفــعــت الـــديـــون املــتــعــثــرة 
بنسبة 10.8 في املائة بالنسبة إلى الشركات غير املالية و9.3 
في املائة بالنسبة إلى األســر، بعدما كانت على التوالي في 

حدود 10.1 في املائة و8 في املائة، بحسب بيانات رسمية.
مـــالءة وسيولة  املــصــارف على نسب  ورغـــم األزمـــة حافظت 
يـــرى فيها الــبــنــك املـــركـــزي مــرتــكــزًا مــتــيــنــًا، إذ وصــلــت نسبة 
املــالءة على الصعيد الــفــردي إلــى 15.7 في املــائــة، في نهاية 
 للقروض املصرفية املمنوحة للقطاع 

ّ
العام املاضي. وتبنّي أن

غير املالي تطورها اإليجابي، وهو ما حدث بفعل القروض 
التي خصصت من قبل الدولة لتسيير خزينة الشركات، في 
الفائدة  املــركــزي سعر  البنك  فيه  ض 

ّ
الــذي خف الوقت نفسه، 

الرئيسي إلى 1.5 في املائة.
وبــعــدمــا ارتــفــعــت الـــقـــروض املـــوزعـــة مـــن قــبــل املـــصـــارف في 
العام املاضي بنسبة 3.9 في املائة، يتوقع أن تنمو في العام 
الحالي بنسبة 3.5 في املائة، وفي العام املقبل 3.8 في املائة.

وكانت مسألة ارتفاع الفوائد على القروض في املصارف قد 
الجواهري،  اللطيف  عبد  املــركــزي،  البنك  مع محافظ  أثيرت 
 املصارف كانت قد علقت ســداد ديون 

ّ
أخيرًا. وشــدد على أن

عمالء تبلغ نحو 12 مليار دوالر، إذ تم الوفاء بحوالى 67 في 
 املصارف قبلت إعادة جدولة بعض 

ّ
املائة منها. وذهب إلى أن

 
ّ
أن الفائدة، باعتبار  الــديــون، ما يفرض عليها رفــع معدالت 

املـــصـــارف تــكــون مــجــبــرة عــلــى تعبئة الــســيــولــة، األمــــر الــذي 
 الزيادة في معدل 

ّ
يزيد من ضغط املخاطر، مؤكدًا مع ذلك أن

ف 
ّ
 بــعــض الـــقـــروض تصن

ّ
الــفــائــدة لــيــســت مــرتــفــعــة، عــلــمــًا أن

ضمن القروض التي يصعب استردادها.

انهيار قياسي للعملة اليمنية 
خالفات التحالف تعصف بالخدمات

%43 هي نسبة انخفاض أرباح المصارف العام الماضي )Getty(سعر الدوالر األميركي يقفز إلى 977 رياًال )فرنس برس(

المصارف تمتص صدمة الديون المتعثرة

خلّف التوتر السياسي الحاد 
الذي عصف بالحكومة 

اليمنية، مزيدًا من تهاوي 
الريال مقابل العمالت 

األجنبية، باإلضافة إلى 
تفاقم تردي الخدمات

أضاحي مدعومة 
للمواطنين في قطر

أعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية 
عن مبادرتها السنوية بشأن دعم أسعار 
األضاحي للمواطنني، والتي يبدأ تنفيذها 

اعتبارا من غد الثالثاء وتستمر حتى 
23 من الشهر الجاري. وحسب وكالة 

األنباء القطرية )قنا(، تأتي املبادرة في 
إطار جهود الوزارة املستمرة لتشجيع 

اإلنتاج املحلي، وضمان توافر األضاحي 
للمواطنني بأسعار مناسبة خالل أيام عيد 

األضحى املبارك، وذلك لخلق توازن بني 
العرض والطلب بما يساهم في الحد من 

ارتفاع األسعار. وأوضحت الوزارة في بيان 
لها أنه تم االتفاق مع شركة ودام الغذائية 
)ودام( على توفير ما يقرب من 12 ألفا 

و500 رأس من الخراف العربية ليتم بيعها 
بأسعار مدعومة ومخفضة للمواطنني 

بواقع 1000 ريال قطري )الدوالر = 3.65 
رياالت( للخروف املحلي، زنة 35 كيلوغراما 

فأعلى، و950 رياال للخروف السوري، زنة 
45 كيلوغراما فأعلى. وأفادت بأنه سيتم 

بيع األضاحي في املقاصب التابعة لشركة 
ودام الغذائية في سوق )الوكرة، الشمال، 

الخور، املزروعة والشيحانية(.

أول معرض للمنتجات 
الجزائرية في باريس

أعلن سفير الجزائر بفرنسا، محمد عنتر 
داود، عن تنظيم الطبعة األولى من معرض 
املنتجات الجزائرية بباريس قريبًا، حسب 

ما أورده بيان للسفارة. وقال سفير الجزائر 
بفرنسا إن هدف هذه الفعالية االقتصادية 

يتمثل في التوصل إلى وضع مركز 
لدخول املنتج الوطني إلى السوق الفرنسية 

واألوروبية واستهداف الجالية الجزائرية 
بهذا البلد باإلضافة إلى سكانه. وفي 

هذا الصدد دعا السفير الغرفة الجزائرية 
للتجارة والصناعة بفرنسا إلى تجاوز 

حدود فرنسا حتى تصبح غرفة دولية من 
خالل التوسع إلى بلدان العالم وهذا بالتعاون 

مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة 
ر داود في كلمته 

ّ
بالجزائر العاصمة. وذك

بجهود الجزائر للحد من التأثيرات السلبية 
لوباء كوفيد-19 ومواصلة خريطة الطريق 
التي تم وضعها »إلعادة بعث االقتصاد«. 

ودعا أعضاء الغرفة الجزائرية للتجارة 
والصناعة بفرنسا لالنخراط بشكل كلي 

من أجل إنجاح مخطط اإلنعاش االقتصادي 
2020 /2024، واملساهمة أكثر في الترويج 

للمنتجات الجزائرية على الصعيد الدولي.

زيادة طلبيات شركات كوريا 
الجنوبية لبناء السفن

سجلت الطلبيات الجديدة التي فازت بها 
شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية 

أعلى مستوى لها في 13 عاًما، في 
النصف األول من العام، وسط مؤشرات 

على انتعاش متواضع في التجارة 
العاملية من جائحة كوفيد-19، حسبما 

أظهرت بيانات صادرة أمس. وفازت 
شركات بناء السفن الكورية، على رأسها 

شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، 
بطلبات جديدة بقيمة 26.7 مليار دوالر 

أميركي، بلغت 10.88 ماليني طن إجمالي 
تعويضي )CGTs( في الفترة من يناير/

ا 
ً
كانون الثاني إلى يونيو/حزيران، وفق
للبيانات التي قدمتها وزارة التجارة 

والصناعة والطاقة، وفق وكالة أنباء كوريا 
الجنوبية )يونهاب(. وقفزت الطلبات 

الجديدة بنسبة 724%، مقارنة بما جاء 
في العام املاضي. 

7377 رحلة قطار شحن 
بين الصين وأوروبا

أظهرت بيانات صادرة عن شركة 
مجموعة السكك الحديدية الوطنية 

الصينية املحدودة، أن خدمة قطارات 
الشحن الصيني - األوروبي سجلت 7377 

رحلة في النصف األول من العام الحالي، 
بزيادة 43 في املائة عن نفس الفترة من 

العام املاضي. وقد نقلت قطارات الشحن 
حوالي 707 آالف حاوية، بوحدة مكافئة 

لعشرين قدما من البضائع في فترة 
الستة أشهر. وقد وصلت قطارات الشحن، 

التي تم إطالق خدماتها في عام 2011، 
إلى 168 مدينة في 23 دولة أوروبية، 

وسجلت أكثر من 40 ألف رحلة، وفقا 
للشركة. ولعبت قطارات الشحن دورا 
حاسما في تحقيق استقرار سلسلة 
اإلمدادات اللوجستية الدولية، وتعزيز 

التجارة الصينية األوروبية، واملساعدة في 
الحرب العاملية ضد جائحة كوفيد-19. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

1000
الـــصـــرف منذ  قــفــز ســعــر 
الماضي  الشهر  منتصف 
من 800 ريال للدوالر، ليقترب 
الماضي  ــوع  ــب األس نهاية 
أكبر  فــي  ــال،  ريـ  1000 مــن 
العملة  تشهده  انخفاض 
العمالت  مقابل  اليمنية 

األجنبية.

تقارير عربية

المغربمال وناس

ــزان الـــتـــجـــاري  ــ ــيـ ــ ــع عـــجـــز املـ ــراجــ تــ
أســاس  على  باملئة   11.4 املــصــري 
ــل/ نــيــســان  ــ ــريـ ــ ســــنــــوي، خـــــالل إبـ
املـــاضـــي، وســــط تــحــســن مــلــحــوظ 
ــادرات، بنسبة أعــلــى من  الـــصـ فــي 
الزيادة في الــواردات. وقال الجهاز 
املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
في مصر )حكومي(، أمس األحد، 
تراجع  الــتــجــاري  املــيــزان  إن عجز 
في إبريل 11.4 باملئة على أساس 
إلـــى 3.1 مــلــيــارات دوالر،  ســنــوي، 
إبريل  في  دوالر  مليارات   3.5 من 
مـــدفـــوعـــًا  ــع  ــتــــراجــ ــ ال جـــــاء   .2020
بــتــحــســن الــــصــــادرات الـــتـــي زادت 
بــنــســبــة 47.4 بــاملــئــة عــلــى أســـاس 
دوالر،  مــلــيــار   2.84 إلـــى  ســـنـــوي، 
مــدعــومــة بــنــمــو صـــــادرات األدويــــة 
 77.2 بــنــســبــة  واملـــســـتـــحـــضـــرات 
ــه الـــطـــازجـــة 60.2  بــاملــئــة، والـــفـــواكـ
بــاملــئــة. فــي املــقــابــل، ارتــفــعــت قيمة 
باملئة خالل   8.1 بنسبة  ــواردات  ــ ال
إلــى 5.92 مــلــيــارات دوالر،  الــفــتــرة 
ســـيـــارات  واردات  صـــعـــود  وســــط 
بـــاملـــئـــة   58.9 ــبـــة  ــنـــسـ بـ الــــــركــــــوب 

وخامات الحديد 58.6 باملئة.

تراجع عجز 
ميزان تجارة 

مصر
عدنان عبد الرزاق

ســــبــــق نــــظــــام بــــشــــار األســــــــد مـــــرســـــوم رفــــع 
الرواتب واألجور أمس، بقرارات زيادة سعر 
بنسبة  والــخــبــز   ،%177.7 بــنــســبــة  املـــــازوت 
 ،%60 بنسبة  الــحــيــوانــات  وأعــــالف   ،%100
لــيــســتــرّد أمـــــوال زيـــــادة األجـــــور مـــن جــيــوب 
السوريني. وبعد وعــود عمرها عامان، رفع 
الــســوري بشار األســد، أمس،  النظام  رئيس 
واملتقاعدين   ،%50 بنسبة  العاملني  أجـــور 
بني  سحيقة  الــفــجــوة  لتبقى   ،%40 بنسبة 
دخل األسرة السورية وإنفاقها الذي ارتفع 
إلى مليون وأربعني ألف ليرة شهريًا. وجاء 
قـــــرار حــكــومــة األســـــد بــعــد مــضــاعــفــة سعر 

ــازوت.  ــ مــادتــني رئــيــســيــتــني، هــمــا الــخــبــز واملـ
وحسب املرسوم الذي نشرته وسائل إعالم 
النظام، فإنه ستتم زيــادة بنسبة 50% على 
الرواتب واألجور املقطوعة لكل العاملني من 
مدنيني وعسكريني، ورفع الحد األدنى العام 
لــأجــور والــحــد األدنـــى ألجـــور املــهــن لعمال 

ــاونـــي واملـــشـــتـــرك،  ــعـ ــتـ الـــقـــطـــاع الــــخــــاص والـ
غــيــر املــشــمــولــة بــأحــكــام الــقــانــون األســاســي 
لــيــرة  لــيــصــبــح 71515  ــالـــدولـــة،  بـ لــلــعــامــلــني 
سورية شهريًا )الدوالر = نحو 3200 ليرة(. 
وتــرك املــرســوم لــوزيــر الــشــؤون االجتماعية 
تحديد  املالية،  وزيــر  مــع  باالتفاق  والعمل، 
ــــور  ــتــــســــاب الـــــــزيـــــــادات عـــلـــى أجـ طـــريـــقـــة احــ
ــــاس الــــــــدوام الــجــزئــي  ــلـــى أســ ــاومـــني وعـ ــيـ املـ
ــر الــثــابــت  ــ ــــاس اإلنـــتـــاج أو األجـ أو عــلــى أسـ
واملــتــحــول بما يتفق والـــزيـــادات املــقــررة في 
املــرســوم. وكــانــت حكومة النظام قــد قــررت، 
املــازوت  ليتر  السبت، رفــع سعر  يــوم  مساء 

وربطة الخبز اعتبارًا من أمس األحد.
ــاد الـــديـــن  ــمـ ــتــــصــــادي عـ ــقــــول املـــحـــلـــل االقــ ويــ

»العربي الجديد«: لقد أّمن النظام  املصبح، لـ
مبالغ زيادة الرواتب من جيوب السوريني، 
حتى قبل أن يتقاضوا الزيادة مطلع الشهر 
املقبل، ألن الــزيــادة على األسعار بــدأت منذ 
أمــــس. ويــــرى االقــتــصــادي الـــســـوري أن رفــع 
ســعــر املــــــازوت ســـيـــؤدي إلــــى زيـــــادة أســعــار 
الغذائية  وأهمها  واملنتجات،  السلع  معظم 
 عن أجور النقل، ألن املازوت 

ً
والزراعية، فضال

مكّون أساسي بتكاليف اإلنتاج، معتبرًا أن 
أزمـــة تــراجــع اإلنــتــاج النفطي بــســوريــة، من 
380 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــًا إلـــى نــحــو 20 ألــف 
بــرمــيــل حــالــيــًا، عـــّرت نــظــام األســـد وســّرعــت 
االستيراد  عبر  النقدي  االحتياطي  بتبديد 
مــن إيــــران وروســـيـــا. وأضــــاف أن رفـــع سعر 
الخبز بنسبة 100% لن يحل أزمة الطوابير 
وال قلة العرض باألسواق، ألن مشكلة الخبز 
أقــل من  إلــى  القمح  تكمن بتراجع محصول 
1.5 مليون طن هذا املوسم وال تزيد حصة 
ر  النظام منها على 400 ألــف طــن، فيما يقدَّ
بأكثر من  النظام  استهالك مناطق سيطرة 

مليوني طن سنويًا.
ــــالف الـــحـــيـــوانـــات،  ــ ــول رفـــــع أســــعــــار أعـ ــ ــ وحـ
أسعار  مــن  ذلــك سيزيد  أن  املصبح  يضيف 
الــحــلــيــب ومــشــتــقــات األلـــبـــان، الــتــي ستتأثر 
 بزيادة أسعار املــازوت، مشيرًا إلى أن 

ً
أصال

السورية  العاصمة  في  الحليب  كيلو  سعر 
لــيــرة. وحــســب مصادر  دمــشــق حاليًا 1200 
ــة الــــســــوريــــة دمـــشـــق  ــمـ ــاصـ ــعـ ــــن الـ ــة مـ خــــاصــ
األفــران بتقاضي  بــدأت  الجديد«،  »العربي  لـ
الــســعــر الـــجـــديـــد لــلــخــبــز مــنــذ أمــــس األحــــد، 
ــزل الـــطـــوابـــيـــر عـــلـــى األفــــــــران«،  ــ »ولــــكــــن لــــم تـ
ــى وجـــود  ــال هــاتــفــي إلــ مــشــيــرة خــــالل اتـــصـ
انتشرت بسطات  إذ  للخبز،  »ســوق ســـوداء 
بيع الخبز أمام األفران تبيع الربطة بـ1800 

ليرة وعلى مرأى الجهات الرقابية«.
من جانبه، يرى االقتصادي السوري صالح 
ــور، وقــبــلــهــا زيـــادة  ــ يـــوســـف، أن زيـــــادة األجــ
املــازوت والخبز، واألســبــوع املاضي  أسعار 
التجار  »ألن  التضخم  من  ستزيد  البنزين، 
سيرفعون جميع األسعار بعد زيادة أسعار 
سيدفع  ومــن  اإلنــتــاج«  وتكاليف  املنتجات 

ــم الــفــقــراء  ثــمــن الــتــضــخــم بـــــرأي يـــوســـف، هـ
ومــــن ال أجــــر ثــابــتــًا لـــديـــه. ويــتــوقــع يــوســف 
»العربي الجديد« أن يمّول  خالل تصريحه لـ
ــادة األجــــور بــالــعــجــز، ســـواء عبر  الــنــظــام زيــ
االقتراض من املصرف املركزي أو طبع عملة 
سورية جديدة بروسيا من فئة 1000 و5000 
آالف ليرة، وذلــك من دون معادل بالعمالت 
األجنبية أو زيــادة اإلنتاج والــصــادرات، ما 

يعني مزيدًا من تهاوي سعر الليرة. 
ــع،  ــدقــ ــن الـــفـــقـــر املــ ــ ــــون مـ ــــوريـ ــــسـ ــانــــي الـ ــعــ ويــ
رغــــم زيـــــادة األجـــــور إلــــى أكــثــر مـــن 70 ألــف 
لأسرة  املعيشة  تكاليف  تــزيــد  فيما  لــيــرة، 
مراكز  لــيــرة، حسب  مليون  على  الــســوريــة، 
ــم املــتــحــدة  بــحــثــيــة مـــن دمـــشـــق. وكـــانـــت األمــ
ــوريـــة مــهــددة   سـ

ّ
قـــد حـــــذرت ســابــقــًا مـــن أن

بتفاقم أزمة الجوع، بسبب تدني محصول 
 الجفاف 

ّ
أن إلــى  القمح هــذا املوسم، مشيرة 

ــدد بــتــفــاقــم أزمــــــة الــــجــــوع فــي  ــهـ املــســتــمــر يـ
البلد الــذي تمزقه الحرب، نظرًا لقلة القمح 
النظام  أن  املحصول. ويبدو  بسبب ضعف 
مــقــبــل عــلــى خــطــوة إزالــــة الــدعــم عــن رغيف 
الخبز والبنزين. وذكرت صحيفة »الوطن« 
ــم هــاتــني  ــ ــا، أن دعـ ــهـ ــيــــة، فــــي تـــقـــريـــر لـ املــــوالــ
املادتني )الخبز والبنزين( بات يشكل »عبئًا 
كبيرًا على مــوازنــة الــدولــة، فــي ظــل ارتــفــاع 
ــــاج وصــعــوبــة  ــتـ ــ تــكــالــيــف االســــتــــيــــراد واإلنـ
بــالــلــوم على  األولـــيـــة«، ملقية  املـــواد  توفير 
وخاصة  النظام،  على  املفروضة  العقوبات 
األميركي، وتحدثت  قانون قيصر  بموجب 
أيضًا عن عجز حكومة النظام عن ضبط من 

»ضعاف النفوس«. وصفتهم بـ
وكانت وزارة التجارة لدى النظام قد رفعت، 
املــاضــي، ســعــر ليتر البنزين  يـــوم األربـــعـــاء 
مــن نــوع »95 أوكــتــان« إلــى ثالثة آالف ليرة 
سورية، بعد أن كان يباع بـ2500 ليرة، بناًء 
على كتاب من وزارة النفط والثروة املعدنية. 
ــرار بــرفــع أســعــار  ــدور قــ ــاء ذلـــك بــعــد صــ وجــ
من  كــل  مبيع  سعر  وتحديد  واألرز،  السكر 
ليرة سورية،  بألف  واألرز  السكر  كيلوغرام 
الــواحــد 500  بعد أن كــان سعر كيلو السكر 

ليرة وكيلو األرز 600 ليرة.

تشكيك في جدوى االستخراجات النفطيةسورية: غالء الخبز والمازوت يلتهم زيادات األجور

)Getty/غالء الخبز يفاقم الفقر في سورية )رامي السيد

عّمان ـ زيد الدبيسية

أعــــاد إعــــالن الــحــكــومــة األردنــــيــــة رفــع 
ــزة  ــمـ ــة اإلنــــتــــاجــــيــــة لـــحـــقـــل حـ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـ
النفطي، الوحيد في البالد، إلى نحو 
ألفي برميل يوميًا، وهو ما يشكل أقل 
النفط  مــن  مــن حــاجــة األردن  مــن %2 
ــام، الــــجــــدل مــــجــــددًا فــــي حــقــيــقــة  الـــــخـــ
االســتــكــشــافــات الــنــفــطــيــة فـــي الـــبـــالد. 
ــيـــانـــات حـــكـــومـــيـــة، يــســتــورد  ووفــــــق بـ
الوقود  من  احتياجاته  معظم  األردن 
عبر العديد من الدول لتلبية الطلبات 
املحلية.  وقالت وزيرة الطاقة والثروة 
املعدنية، هالة زواتي، إنه بعد نحو 30 
عامًا من توقف الحفر في حقل حمزة 
إلى  اإلنتاج  كميات  وتراجع  النفطي، 
أدنـــي مــســتــوى، عــدنــا إلـــى الــحــقــل في 
عام 2019، وعملنا على إعادة تأهيله 

بسواعد وكفاءات وطنية.
فـــي تــصــريــحــات صحافية  ــافـــت  وأضـ
قبل أيـــام على هــامــش تــدشــني تأهيل 
حقل حــمــزة، إن هــذه الــجــهــود توجت 
مميزة،  بنسبة  اإلنــتــاج  كميات  بــرفــع 
إلى  براميل يوميًا   5 مــن  حيث رفعت 

نحو 1500 إلى ألفي برميل يوميًا.
النقاش بني خبراء  وغالبًا ما يحتدم 
الطاقة واالقتصاد حول عدم استخراج 
النفط الخام في األردن. فرغم تأكيدات 
الحكومة لعدم ثبوت وجود النفط من 
خالل عمليات االستكشاف التي قامت 
بها شركات عاملية، إال أن خبراء يرون 
أن أسبابًا قد تعود لضغوط خارجية 
مــن  الـــنـــفـــط  اســــتــــخــــراج  ــحــــول دون  تــ
األراضي األردنية، وال سيما أنها تقع 
بمحاذاة أراٍض لبلدان مجاورة ظهرت 
فيها استكشافات نفطية ضخمة مثل 

العراق والسعودية. 
وقـــــــــال الــــخــــبــــيــــر األردنـــــــــــــي املـــخـــتـــص 
فـــي مـــجـــال الـــنـــفـــط، عـــامـــر الــشــوبــكــي، 
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إنــــــه مــتــفــائــل  »الــ ـــ لــ
بـــزيـــادة اإلنـــتـــاج مــن حــقــل حــمــزة إلــى 

فإنه  كــذلــك  يــومــيــًا،  نفط  برميل   2000
ــاز في  ــغــ مــتــفــائــل بـــوجـــود الــنــفــط والــ
ــاطـــق األخــــــــرى، مــثــل  ــنـ ــن املـ ــد مــ ــديـ ــعـ الـ
وحول  والجفر  والسرحان  الصفاوي 
الـــبـــحـــر املـــــيـــــت. وأضـــــــــاف فـــــي قــــــراءة 
تحليلية له، ردًا على إعــالن الحكومة 
بــشــأن اســتــخــراج الــنــفــط، أنـــه فــي ذات 
الــوقــت يــحــذر مــن خــطــورة االســتــمــرار 
االنــتــصــارات  التضليل وصــنــاعــة  فــي 
الــوهــمــيــة بــعــيــدًا عــن الـــواقـــع، وأن هــذا 
ــبـــح  ــلـــق، وأصـ ــطـ ــاملـ ــــرفـــــوض بـ األمـــــــر مـ
ــه أي أثـــــر إيـــجـــابـــي،  يـــتـــكـــرر ولـــيـــس لــ
وعلى  املــواطــن  على  سلبية  ونتائجه 
من  النفط  بــشــرى  وآخــرهــا  الحكومة، 

حقل حمزة.
ــــالن  ــة اإلعـ ــ ــدم دقـ ــ ويــــــرى الـــشـــوبـــكـــي عـ
الـــتـــكـــالـــيـــف  إن  ــه  ــولــ ــقــ بــ الــــحــــكــــومــــي، 
مرتفعة،  حــمــزة  حــقــل  فــي  التشغيلية 
مــقــارنــة بــالــكــمــيــة املــتــواضــعــة املعلنة 
 عــن 2% مــن حــاجــة األردن. 

ّ
الــتــي تــقــل

وأضاف: »ال أتوقع رفد خزينة الدولة 
بحوالى 56 مليون دوالر سنويًا، وفق 
الــطــاقــة، إال أن الرقم  مــا نــشــرت وزارة 

 من ذلك بكثير«.
ّ

سيكون أقل
 2017/2018 عـــامـــي  خــــالل  أنــــه  وبــــني 
ــرت مـــحـــاولـــة لــــزيــــادة اإلنــــتــــاج فــي  ــ جـ
حقل حــمــزة، وكــانــت مــن طريق تقنية 
خاطئة تمثلت بضخ غاز النيتروجني 

في اآلبار، ما أدى إلى قتلها الحقًا.
ووفقًا للشوبكي، عمل مسؤولو شركة 
البترول الوطنية في ذلك الوقت على 
رفــع اإلنــتــاج إلــى حــوالــى 400 برميل 
لــم يستمر  يوميًا، إال أن هــذا اإلنــتــاج 
ألكثر من بضعة أيام، ولم يؤد الغاية 
املــرجــوة، رغــم أنــه مكلف، ولــم يــدرس 

بنحو علمي حسب الواقع.
وقــــال إن مـــا تــقــوم بـــه الــــــوزارة حاليًا 
ــات الـــــــــرأي الــفــنــي  ــيــ ال يـــطـــّبـــق تــــوصــ
ــتــــي تــوصــي  ــيـــة الــ ــاملـ والــــشــــركــــات الـــعـ
بــإجــراء تصوير نـــووي لــآبــار وعمل 
اآلبـــار في  دراســـة فنية كاملة لجميع 

حــقــل حـــمـــزة، عــلــى أن تـــخـــرج نتيجة 
هذه الدراسة بتقرير فني يبني أفضل 
طـــرق والـــوســـائـــل لـــزيـــادة إنـــتـــاج هــذه 
اآلبــار أو التوصية بحفر آبار جديدة 

لضمان االستمرارية في اإلنتاج.
ــؤولـــي  مـــسـ أن  ــكــــي  الــــشــــوبــ وأوضــــــــــح 
الــــــرأي  ــفــــوا  ــالــ خــ األردن  ــــي  فـ الــــطــــاقــــة 
العلمي ورأي مدير  الفني واألســلــوب 
االســـتـــكـــشـــاف فــــي الـــحـــقـــل، واكـــتـــفـــوا 
ــراء أربــــــــع مـــضـــخـــات كـــهـــربـــائـــيـــة  ــ ــشـ ــ بـ
عــالوة  دوالر،  مــلــيــون  بقيمة  غــاطــســة 
على املعدات املرافقة، ومن طريق هذه 
أول بئر  التجربة في  املضخات جرت 
وزيــادة اإلنتاج فيها إلــى 500 برميل 
الــطــريــقــة تعيبها  هـــذه  أن  إال  يــومــيــًا، 
زيــــــادة الــكــلــفــة الــتــشــغــيــلــيــة ومــشــاكــل 
التشغيل وصيانة املعدات واستخدام 
ــــدل االعـــتـــمـــاد  ــرفـــع الـــنـــفـــط بـ الـــطـــاقـــة لـ
عـــلـــى ضـــغـــط الـــبـــئـــر أو طــــــرق الـــرفـــع 
اعتمادًا  الهيدروليكي،  أو  امليكانيكي 
عــلــى الــتــدفــق الــطــبــيــعــي. وقــــال إنـــه ال 
يـــوجـــد أي ضـــمـــان بــــأن هــــذا اإلنـــتـــاج 
سيستمر مــن حــيــث الــحــجــم والــزمــن، 
على  أرقامها  أخرجت  الطاقة  ووزارة 
مــســتــمــر لسنة  ــاج  ــتــ اإلنــ أن  ــتــــراض  افــ
ــم تــنــشــر تــكــالــيــف اإلنـــتـــاج  كـــامـــلـــة، ولــ
من البئر التي تتضمن أثمان معدات 
وصــــيــــانــــة وعــــمــــالــــة وأجــــــــــور شـــركـــة 
الـــبـــتـــرول الــوطــنــيــة وتــكــالــيــف أخـــرى 
ســـتـــكـــون مـــرتـــفـــعـــة جـــــدًا لـــكـــون كــمــيــة 
مراقبني،  وحسب  متواضعة.  اإلنــتــاج 
فإن بعض األرقام التي تنشرها وزارة 
الطاقة غير صحيح ومضلل للمواطن 
املثال،  الــقــرار. وعلى سبيل  وصــاحــب 
تعلن الوزارة أن إنتاج حقل الريشة 27 
مليون قــدم مــن الــغــاز، بينما ال ينتج 
سوى 15 مليون قدم يوميًا، وتقول إن 
ألــف برميل  األردن هــو 140  استهالك 
الـــرقـــم الحقيقي  بــيــنــمــا  نــفــط يــومــيــًا، 
أقل من 100 ألف برميل يوميًا حسب 

بيانات رسمية.

األردنمعيشة

تأمين مبالغ زيادة الرواتب 
من جيوب المواطنين 

بشكل مسبق
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موسكو ـ رامي القليوبي

ــــون فـــــــي قــــطــــاع  ــلــ ــ ــامــ ــ اســــتــــقــــبــــل عــ
ــة الـــروســـيـــة  ــيـ ــارجـ الـــســـيـــاحـــة الـــخـ
الرئيس  إصــدار  نبأ  كبير  بتفاؤل 
بــوتــني، مرسوما يقضي  الــروســي، فالديمير 
بــرفــع الــحــظــر عــن تنظيم الــرحــالت املــبــاشــرة 
البحر  عــلــى  املــطــلــة  املــصــريــة  املنتجعات  إلـــى 
األحــمــر. جــاء ذلــك، وســط توقعات بــأن تعود 
مــصــر وجـــهـــة أســاســيــة لــلــســيــاحــة الــروســيــة 
عن  غيابها  بعد  املقبل،  الشتوي  املــوســم  فــي 
السوق الروسية ملدة تزيد عن خمس سنوات، 
ــــاص-321«  ــربــ ــ إثــــر واقـــعـــة تــحــطــم طـــائـــرة »إيــ
أكتوبر/تشرين   31 في  سيناء،  في  الروسية 
نائب  يعتبر  ــار،  ــ اإلطـ هـــذا  وفـــي   .2015 األول 
الروسية،  السياحية  الشركات  اتحاد  رئيس 
دمـــيـــتـــري غــــوريــــن، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
الــجــديــد«، أن عــدد الــســيــاح الـــروس املتجهني 

إلى مصر في هذه السنة سيعتمد على عدد 
الــــرحــــالت الـــتـــي ســيــتــم الـــســـمـــاح بــتــنــفــيــذهــا. 
ــرار طـــال  ــ ــــع الـــحـــظـــر هــــو قــ ــــى أن رفـ ويـــلـــفـــت إلـ
انتظاره ملحبي السباحة والغوص في البحر 

الــفــريــدة من  األحــمــر واالســتــمــتــاع بطبيعته 
نــوعــهــا. ويـــقـــول غـــوريـــن: »نــتــرقــب اآلن قـــرار 
الروسية  للحكومة  التابعة  العمليات  غرفة 
بــشــأن عـــدد الــرحــالت املــســمــوح بــهــا، ومـــا إذا 
)تشارتر(  عارضة  أم  منتظمة  كانت ستكون 
للسياح  يتسنى  حتى  التكاليف،  منخفضة 
السفر إلى الغردقة وشرم الشيخ مباشرة من 
دون املرور بالقاهرة. وبعد اتخاذ هذا القرار، 
يمكن الــحــديــث عــن تــاريــخ انــطــالق الــرحــالت 
ــــول تــوقــعــاتــه إلقــبــال  ــدقــــة«. وحـ ــه الــ عــلــى وجــ
رفع  بعد  فــي مصر  االستجمام  الـــروس على 
الــحــظــر، يــضــيــف: »فــــي ســـنـــوات الــــــذروة قبل 
واقعة الطائرة، كانت مصر تستقبل ما يصل 
إلـــى 3 مــاليــني ســائــح روســــي ســنــويــًا. واآلن 
سيعتمد األمر على نوع الرحالت التي سيتم 

السماح بها، وأسعار الباقات السياحية«.
ــال الـــســـمـــاح بــالــرحــالت  ــه »فــــي حــ ويـــشـــرح أنــ
العارضة، نتوقع في البداية أسعارا ترويجية 
في متناول شرائح واسعة من سكان روسيا، 
تــبــدأ مــن 25 ألــف روبـــل )حــوالــي 340 دوالرا( 
للباقة السياحية للفرد الواحد، مع اإلقامة في 
فندق من فئة 3 نجوم، قابلة لالزدياد حسب 
مستوى الفندق، ولكن األسعار ستكون أعلى 
مــن ذلـــك بــمــقــدار الــضــعــف أو ثــالثــة أضــعــاف 
ــالـــرحـــالت املــنــتــظــمــة  فـــي حــــال تـــم الـــســـمـــاح بـ
فقط. علما أن أسعار الباقات السياحية عبر 
الــقــاهــرة تبدأ حاليا مــن 80 ألــف روبــل )أكثر 

مصر 
عودة الروس

سياح روس في 
األقصر قبل الحظر 

)خالد الدسوقي/ 
فرانس برس(

الروسية االستعدادات للعودة إلى السوق  السياحية  الشركات  بدأت 
المصرية، بعدما ألغى الرئيس فالديمير بوتين الحظر الذي كان مفروضًا 
على زيارة القاهرة منذ عام 2015، إثر تحطم طائرة روسية في سيناء

توقعات باعتماد 
أسعار ترويجية للباقات 

السياحية المرتقبة

شركات صينية تجمع
75 مليار دوالر من 

االكتتابات األميركية

تكاليف التهرب 
الضريبي بين 100 إلى

240 مليار دوالر

استعدادات 
الستئناف 

الرحالت إلى 
المنتجعات

)Getty /خالل اجتماع مجموعة العشرين في البندقية )أنجيلو كاركوني/ فرانس برس(في أحد فروع »ديدي« في الصين )لي شينغلي

لندن ـ العربي الجديد

ها الهيئات الرسمية 
ّ
تستمر الحملة التي تشن

فيما  التكنولوجية،  الشركات  على  الصينية 
يعتبره عدد من املحللني ضربة قاسية لقطاع 
كـــــان يــتــجــه بـــقـــوة نـــحـــو مــنــافــســة الـــشـــركـــات 

الكبرى األميركية.
الصني  ومــلــيــارديــرات  األعــمــال  رواد  ويتلقى 
األزمة تلو األخرى، من جاك ما، مؤسس شركة 
ــت« لــلــتــكــنــولــوجــيــا  ــ ــة »آنــ ــركـ ــا« وشـ ــابـ »عـــلـــي بـ
املـــالـــيـــة الــتــابــعــة لـــهـــا، الـــــذي تـــعـــّرض لحملة 
ضخمة ومن ثم اختفى عن األنظار قبل ثمانية 
أشــهــر، وصـــواًل إلــى شــركــة »ديــــدي« العمالقة 
تــم وقفها مــن متاجر  الــتــي  الــتــشــاركــي  للنقل 
إثــر إدراجــهــا فــي بورصة  التطبيقات أخــيــرًا، 

نيويورك، وبينهما عدد كبير من الشركات.
القرارات ما أعلنته هيئة تنظيم الفضاء  آخر 
على  وينص  السبت،  الصني،  في  اإللكتروني 
أن أي شــركــة لــديــهــا بــيــانــات أكــثــر مــن مليون 
مــســتــخــدم ال بــد وأن تــخــضــع ملــراجــعــة أمنية 
إدارة  الــخــارج. وقالت  قبل إدراج أسهمها في 
الــفــضــاء اإللــكــتــرونــي فــي الــصــني إن املــراجــعــة 
األمنية ستركز على مخاطر تأثير الحكومات 
األجنبية على البيانات أو السيطرة عليها أو 

التالعب بها، بعد اإلدراج في الخارج.
وتشدد السلطات الصينية أخيرًا الرقابة على 
توسع عمالقة الصناعة التكنولوجية، ومنهم 

البندقية ـ العربي الجديد

نــحــو حقبة ضــريــبــيــة جــديــدة،  الــعــالــم  ينتقل 
مــجــمــوعــة  فــــي  املــــالــــيــــة  وزراء  مــــوافــــقــــة  ــعـــد  بـ
الــعــشــريــن خـــالل قــمــة الــبــنــدقــيــة، عــلــى ضريبة 
عــاملــيــة تــطــاول الــشــركــات الــكــبــرى بــحــد أدنــى 
ــــت 

َ
ــف ـــــى 15 فــــي املـــــائـــــة. خــــطــــوة ُوصــ ــل إلـ يـــصـ

متعددة  الشركات  تمنع  بحيث  بالتاريخية، 
املـــالذات  إلــى  الجنسيات مــن تحويل األربــــاح 
لم  ــراء  اإلجــ هــذا  أن  إال  املنخفضة.  الضريبية 
يكن ليتحقق لــوال انــتــشــار فــيــروس كــورونــا، 
بحسب العديد من املحللني، إذ إن إنفاق الدول 
تريليونات الــدوالرات لتغطية خسائر الوباء 
ودعـــم الــشــركــات واألســــر والــعــمــال، كـــان ال بد 
بــإجــراءات جديدة، منها تكبيد  من تعويضه 
الـــشـــركـــات ذات األربـــــــاح الــضــخــمــة جـــــزءًا من 
األكالف، خاصة تلك التي استفادت من كوفيد 

19 لتعظيم سوقها.
وتــتــألــف مــجــمــوعــة الــعــشــريــن مــن األرجــنــتــني 
وأستراليا والبرازيل وكندا والصني وفرنسا 

ــا والــــيــــابــــان والـــهـــنـــد وإنـــدونـــيـــســـيـــا  ــيــ ــانــ وأملــ
وإيطاليا واملكسيك وروسيا وجنوب إفريقيا 
ــة وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وتـــركـــيـــا  ــعــــوديــ والــــســ
واململكة املتحدة والواليات املتحدة واالتحاد 
األوروبـــــــي. وُدعـــَيـــت إســبــانــيــا أيــضــًا كضيف 
دائم. وتشكل هذه الدول معًا 60 في املائة من 
سكان العالم، ويمثلون أكثر من 80 في املائة 
من الناتج املحلي اإلجمالي العاملي، و75 في 

املائة من التجارة العاملية.
ــوة الـــشـــرائـــيـــة  ــ ــقـ ــ ــــروس كـــــورونـــــا الـ ــيـ ــ ودمــــــــر فـ
للمواطنني العاديني، وألغى ماليني الوظائف، 
ــــل مـــــن اإليـــــــــــــــرادات وحـــــــــّد مــن  ـ

ّ
ــل ــ وبــــالــــتــــالــــي قـ

االتــجــاهــات نــحــو فـــرض املــزيــد مــن الــضــرائــب 
على الدخل الشخصي واالستهالك.

ــن مـــرصـــد ضـــرائـــب  ــّدر تـــقـــريـــر صــــــادر عــ ــ ــقـ ــ ويـ
ــتــــح حـــديـــثـــًا،  ــ

ُ
ــت االتـــــحـــــاد األوروبــــــــــــي الـــــــذي افــ

وهــــو مــركــز أبـــحـــاث لــلــمــســاعــدة فـــي مكافحة 
األدنــى ملعدل  الحد  أن  الضريبية،  التجاوزات 
ضريبة الشركات املتفق عليه والبالغ 15 في 
 50 بجمع  األوروبـــيـــة  للكتلة  سيسمح  املــائــة 
ــام 2021، وفيما  مــلــيــار يــــورو إضــافــيــة فــي عـ
لـــو ُرفـــَعـــت الــنــســبــة إلــــى 21 فـــي املـــائـــة، يمكن 
أن يــكــســب االتـــحـــاد األوروبـــــــي مـــا يــصــل إلــى 
مالية  وزراء  اجتماع  وقبل  يـــورو.  مليار   170
مجموعة العشرين في البندقية يوم الجمعة، 
قالت رسالة من أكثر من 100 خبير اقتصادي 
إن التطبيق الفوري لضريبة املعامالت املالية 
ســيــجــعــل االقــــتــــصــــادات أكـــثـــر مـــرونـــة ويــولــد 

استثمارات عامة تشتد الحاجة إليها. 
»عــنــد الــقــيــام بـــذلـــك، يــمــكــن تــحــقــيــق إيـــــرادات 
مليار دوالر على أساس  بقيمة 100  إضافية 
املــائــة منها  ســنــوي. يجب تخصيص 50 فــي 
عــلــى األقـــــل لــلــبــلــدان الــنــامــيــة لـــدعـــم الــصــحــة 
والتعليم وتعزيز التأهب لأوبئة املستقبلية، 
ــفـــاقـــهـــا عــلــى  والـــخـــمـــســـون األخــــــــرى يـــجـــب إنـ
إليها، وال  الحاجة  أمــّس  مساعدة من هم في 
ســيــمــا فـــي الــحــمــايــة وتــوفــيــر فـــرص الــعــمــل«، 
جاء في الرسالة.  وتقول رسالة االقتصاديني 
إن األســهــم والــســنــدات واملــشــتــقــات والعمالت 
األجــنــبــيــة »خــاضــعــة لــضــرائــب قــلــيــلــة بشكل 
لتقديم  لأغنى  مناسب  الــوقــت  وإن  خطير« 

مساهمة أكبر ملن هم في حاجة إليها.
انــخــفــض   ،2018 عــــام  إلــــى   1985 عــــام  ومـــنـــذ 
ــانـــونـــي عــلــى  ــقـ مـــتـــوســـط مـــعـــدل الـــضـــريـــبـــة الـ
العالم مــن 49 في  أنــحــاء  الشركات فــي جميع 
املائة إلى 24 في املائة. وتقّدر منظمة التعاون 
ــة تـــكـــالـــيـــف الـــتـــهـــرب  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ــادي والـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
الضريبي بني 100 مليار دوالر إلى 240 مليار 
دوالر، أو مــن 4 إلــى 10 فــي املــائــة مــن عائدات 

ضريبة دخل الشركات العاملية.

التمويل  في  وتينسنت،  بابا  علي  مجموعتا 
والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة وغـــيـــرهـــا مــــن املـــجـــاالت 
الحساسة، ما أدى إلى تكبد األسهم الصينية 

خسائر متواصلة.
وفـــي مــؤشــر عــلــى تــأثــر أثــريــاء التكنولوجيا 
بالقرارات الرسمية، أوردت وكالة »بلومبيرغ« 
ــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن أغـــنـــى 10  األمــيــركــيــة أنــ
أشـــخـــاص فـــي الــعــالــم أضـــافـــوا 209 مــلــيــارات 
األول  النصف  ثرواتهم في  إلــى صافي  دوالر 
من عام 2021، فقد شهد أغنى أباطرة الصني، 
تقلص  للمليارديرات،  بلومبيرغ  مــؤشــر  فــي 

ثرواتهم مجتمعة بمقدار 16 مليار دوالر.
كما هبطت أسهم شركاتهم الرئيسية بمعدل 
13 فـــي املـــائـــة خـــالل هـــذه الــفــتــرة، وهـــي املـــرة 
ــل الــتــي  ــ ــى مـــنـــذ ســــت ســــنــــوات عـــلـــى األقــ ــ ــ األولـ
ســجــلــت فــيــهــا انــخــفــاضــًا عــنــدمــا كــــان ســوق 
فــي صعود.  األســهــم الصينية األوســـع نطاقًا 
وانــخــفــض ســهــم ديـــدي بنسبة 14 فــي املــائــة، 
منذ ظهوره األول في 30 يونيو/حزيران، في 
إلى خفض ثروة  بورصة نيويورك، مما أدى 

مؤسسي الشركة بنحو 800 مليون دوالر.
 ،Kanzhun وتقوم الصني أيضًا بالتحقيق مع
املالكة ملنصة توظيف عبر اإلنترنت، وشركة 
»فــول تــراك الــيــانــس«، وهــي شركة ناشئة في 
مجال النقل بالشاحنات تشبه أوبر. تم إدراج 
الــواليــات املــتــحــدة أخــيــرًا،  كلتا الشركتني فــي 

وفق موقع »ماركت ووتش« األميركي.
ــــي، بـــعـــد أن أحـــبـــطـــت بــكــني  ــــاضـ ــام املـ ــعــ ــي الــ فــ
للتكنولوجيا  »آنـــت«  لشركة  الــعــام  االكــتــتــاب 
مــا تحولت مكاسب متوقعة  املــالــيــة، ســرعــان 

بمليارات الدوالرات إلى كابوس للمستثمرين 
العامليني، الذين وجدوا أنفسهم عالقني وسط 

اكتتاب عمالق بال أمل في إجرائه.
وتــقــول صحيفة »واشنطن بــوســت«، فــي هذا 
السياق، إن رؤيــة الرئيس الصيني شي جني 
بينغ ترتكز على أنه يجب على رواد األعمال 
املصالح  مقدمة  فــي  أّمــتــهــم  الصينيني وضــع 
املزايا  على  البلدان  يتنافس  حيث  التجارية، 
للمستثمرين  بالنسبة  والتقنية.  االقتصادية 
أن  يمكن  الصينية  الــحــكــومــة  فـــإن  الــعــاملــيــني، 
اللحظة  فــي  تــمــارس سلطتها ملنع أي صفقة 
ــمــــان عـــــــدم وصـــــــــول بـــيـــانـــات  األخـــــــيـــــــرة، لــــضــ
أيدي  إلــى  الصينيني  املواطنني  عن  الشركات 

الواليات املتحدة.
من  أكــثــر  الصينية  الــشــركــات  جمعت  عمليًا، 
75 مليار دوالر من االكتتابات العامة األولية 
ــا 

ً
فــي الـــواليـــات املــتــحــدة مــنــذ عـــام 2012، وفــق

العام،  وهــذا  للبيانات.  »ديالوجيك«  لبيانات 
تم طرح حوالي 36 شركة من الصني لالكتتاب 
العام في الــواليــات املتحدة، وهــو نفس الرقم 
ا للبيانات ذاتها. كان 

ً
لعام 2020 بأكمله، وفق

والــذي  لديدي،  األخير  األولــي  العام  االكتتاب 
جمع 4.4 مليارات دوالر، هو األكبر منذ بيع 
أسهم مجموعة علي بابا القابضة عام 2014، 

والذي بلغ 25 مليار دوالر.
تتنوع دوافع بكني، بحسب »بلومبيرغ«، وهي 
تشمل مخاوف بشأن السلوك املانع للمنافسة 
فـــي صــنــاعــة الــتــكــنــولــوجــيــا، واملـــخـــاطـــر الــتــي 
اإلقــراض  من منصات  املالي  االستقرار  تهدد 
الـــخـــاضـــعـــة لــلــتــنــظــيــم الـــخـــفـــيـــف، واالنـــتـــشـــار 
السريع للمعلومات الشخصية الحساسة في 
أيدي الشركات الكبيرة. لكن هناك تيار خفي 
آخر يمر عبر العديد من املبادرات الحكومية 
األخيرة، وهو رغبة غير سرية في كبح جماح 
سلطة أباطرة األعمال في الصني، الذين حشد 
 من التأثير على االقتصاد 

ً
بعضهم قدرًا هائال

البالغ 14 تريليون دوالر.

ضريبة جديدة في زمن كوروناالصين تكبح جماح أباطرة شركات التكنولوجيا

مــن ألـــف دوالر(«. ويــشــيــر إلـــى مــجــمــوعــة من 
املــزايــا التي تدفع السياح الــروس إلــى قضاء 
عطالتهم في مصر، قائال: »تجمع مصر عددا 
مــن املـــزايـــا، مــثــل األســـعـــار املــنــاســبــة، والــقــرب 
الــجــغــرافــي، ومــتــعــة الــســبــاحــة والــغــطــس في 
إلــى اعــتــراف مصر  البحر األحــمــر، باإلضافة 
املضاد  الروسي  باللقاح  التطعيم  بشهادات 

ومــع ذلــك، ال يتوقع غــوريــن طفرة فــوريــة في 
الطلب على الرحالت إلى مصر، بسبب ارتفاع 
درجــات الــحــرارة في املوسم الصيفي، والــذي 
يعتمد السياح الروس فيه على الوجهات ذات 
وكرواتيا،  اليونان  مثل  اعتداال  األكثر  املناخ 
ــدًا أن مصر  ــى تـــركـــيـــا، مـــؤكـ ــ ــة األولــ ــالـــدرجـ وبـ
ـــدة لــلــســيــاحــة الــروســيــة  قـــد تــعــود وجــهــة رائــ

لــــكــــورونــــا »ســـبـــوتـــنـــيـــك فــــــي«، مـــمـــا ســيــعــفــي 
اختبارات  إجــراء  نفقات  تحّمل  من  العائالت 

»كوفيد-19«.
ــوم  ــ ــر رســ ــن أن تـــلـــغـــي مــــصــ ــ ــوريــ ــ ــذ غــ ــبــ ــحــ ويــ
التأشيرة البالغة 25 دوالرا، ويقول: »صحيح 
أن هـــذا املــبــلــغ لــيــس كــبــيــرا، ولــكــنــه قــد يكون 

مؤثرا للعائالت املكونة من بضعة أفراد«.

ــيــــع،  ــــي فــــصــــول الــــخــــريــــف والــــشــــتــــاء والــــربــ فـ
الســيــمــا فـــي ظـــل اســتــمــرار إغــــالق الــوجــهــات 
ــا. وعــمــلــيــًا،  ــيـ ــرق آسـ املــنــافــســة فـــي جـــنـــوب شــ
الروسية  والــطــيــران  السياحة  بـــدأت شــركــات 
إلى  الــرحــالت  لتنفيذ  تتأهب  حاليًا  الــكــبــرى 
»تيز  شــركــة  توقعت  إذ  املــصــريــة.  املنتجعات 
تــــور« لــلــســيــاحــة، أن يــســتــغــرق تــنــســيــق عــدد 

إلــى مصر ما  الــعــارضــة واملنتظمة  الــرحــالت 
بــني ثــالثــة وأربــعــة أســابــيــع. ونقلت صحيفة 
تــور«  »تيز  باسم  ناطق  عــن  »فيدوموستي« 
العمليات، سيتم  قوله: »بالتنسيق مع غرفة 
ــدد وشـــــــروط اســـتـــئـــنـــاف حــركــة  ــعــ تـــحـــديـــد الــ
ــدت شـــركـــة الــطــيــران  ــ ــا، أكـ ــدورهــ الـــطـــيـــران«. بــ
ــلـــوت«،  »روســــيــــا« الــتــابــعــة ملــجــمــوعــة »أيـــروفـ
لتنفيذ  الفنية  النظر  وجهة  مــن  استعدادها 
مع  بالتعاون  إلــى مصر،  العارضة  الــرحــالت 
وقــال  للسياحة.  غــلــوبــوس«  »بيبليو  شــركــة 
ناطق رسمي باسم »روسيا«، لوكالة »تاس« 
والبنية  الفنية  النظر  وجــهــة  »مــن  الرسمية: 
التحتية، فإن شركة »روسيا« وشريكنا شركة 
لــلــســيــاحــة مستعدتان  غــلــوبــوس«  »بــيــبــلــيــو 
لتنفيذ الــرحــالت إلــى املـــدن املــصــريــة. تنتظر 
الــالزمــة مــن غرفة  التصاريح  الــطــيــران  شركة 
الجوي«.  للنقل  الفدرالية  والوكالة  العمليات 
وملـــا كـــان قـــرار رفـــع الــحــظــر عــن الــرحــالت إلــى 
املنتجعات املصرية يأتي بعد نحو أسبوعني 
ــن اســـتـــئـــنـــاف الــــرحــــالت إلـــــى تــركــيــا،  فـــقـــط مــ
ــاق احــتــدام  زاد ذلـــك مـــن الـــتـــســـاؤالت حـــول آفــ
الخارجيتني  الوجهتني  هاتني  بــني  املنافسة 

للسياحة الروسية.
إال أن املـــديـــر الـــعـــام لــشــركــة »إنــفــومــوســت« 
الــبــنــيــة التحتية  فـــي مــجــال  لــالســتــشــارات 
والنقل، بوريس ريباك، يذّكر، في حديث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، بــالــتــوازن فــي االختيار 
مــا بــني تركيا ومــصــر، قبل واقــعــة الطائرة 
الروسية، في ظل اختالف الظروف الجوية 
بني الوجهتني. ويقول ريباك: »شّكل إغالق 
مصر في عام 2015 ضربة مروعة لقطاعي 
السياحة والطيران. وقبل ذلك كانت تركيا 
ومـــصـــر تــتــكــامــالن جـــيـــدا، إذ كـــانـــت مصر 
وجهة للسياحة الشتوية، وتركيا للسياحة 
الـــصـــيـــفـــيـــة، مـــوفـــرتـــني مــجــتــمــعــتــني فـــرص 
على  للروس  مناسبة  بأسعار  االستجمام 
ع، الخميس 

ّ
مدار السنة«. وكان بوتني قد وق

املاضي، على مرسوم رفع الحظر عن تنفيذ 
رحالت الركاب من روسيا إلى املدن املصرية 
)كــان يستثني قبل ذلــك الــرحــالت املنتظمة 
إلى القاهرة فقط(، ملغيا أيضا التوصيات 
باالمتناع  السياحية  والــوكــاالت  للشركات 
عن حجز الباقات السياحية إلى املنتجعات 
املــصــريــة لــلــروس. وســبــق لــبــوتــني ونظيره 
املـــصـــري، عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، أن اتفقا، 
فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي فـــي 23 إبــريــل/نــيــســان 
املاضي، على استئناف حركة الطيران بني 
كــامــل، بما فــي ذلــك إلى  البلدين على نحو 
الواقعني  الشيخ  وشـــرم  الــغــردقــة  منتجعي 

على سواحل البحر األحمر.

توقفت حركة الطيران بين روسيا ومصر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 
آفيا«  »كوغاليم  لشركة  التابعة  الطائرة  وتحطم  تفجير  واقعة  بعد 
سيناء،  في  الروسية  )»متروغيت«( 
في أثناء توجهها من شرم الشيخ 
الشمالية  الــروســيــة  المدينة  ــى  إل
سانت بطرسبورغ. وقد راح ضحية 
الحادثة 217 راكبًا وسبعة من أفراد 
الطاقم. ومنذ ذلك الحين، طالبت 
طيران  أمان  بإجراءات  مصر  روسيا 
أفراد  بوجود  والسماح  مشددة، 
المصرية،  الــمــطــارات  فــي  روس 

شرطًا الستئناف حركة الطيران.

الحظر بعد تحطم الطائرة

تحقيق

تتشدد الصين أخيرًا في 
سياساتها التنظيمية 

التي تطاول عمالقة 
التكنولوجيا، ما يضع 
أصحاب الثروات على 

صفيح ساخن

Monday 12 July 2021 Monday 12 July 2021
االثنين 12 يوليو/ تموز 2021 م  2  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2506  السنة السابعة االثنين 12 يوليو/ تموز 2021 م  2  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2506  السنة السابعة

رؤية

سهام معط اهلل 

تبدو مالمح إستراتيجية إدارة جو بايدن تجاه الصني مشابهة إلى 
ز بها نهج إدارة دونالد ترامب في مواجهة هذا  حّد ما لتلك التي تميَّ

ع على عرش االقتصاد العاملي.  ع للتربُّ
َّ
ني اآلسيوي الذي يتطل

ِّ
التن

الرئيس  أبــدى   ،2021 الثاني/يناير  كــانــون  فــي  السلطة  يه 
ِّ
تول منذ 

ق بالصعود 
َّ
 هزلية فيما يتعل

ّ
األميركي بايدن نبرة أكثر حّدة وأقل

ـــز 
َّ
الصيني بــخــطــوات حــاســمــة نــحــو قــمــة الــعــالــم االقــتــصــاديــة، ورك

ل الصني الحالك السواد وتسليط الضوء على  على النبش في سجِّ
فية ضّد األقليات املسلمة، في الوقت الذي ُيبقي  ممارساتها التعسُّ
 

ّ
فيه فمه مطبقًا تجاه الظلم الذي يمارسه االحتالل الصهيوني بحق

الشعب الفلسطيني. 
األميركيني  بمنع  أمــرًا  بايدن  أصــدر  3 حزيران/يونيو 2021  ففي 
التي  الصينية  الشركات  مع  استثمارية  في شــراكــات  الــدخــول  من 
تــســاهــم فــي قــمــع مسلمي اإليـــغـــور واملــعــارضــة مــن خـــالل تــزويــد 
الحكومة الصينية بتكنولوجيا املراقبة، كما أدرج 59 شركة صينية 
ضمن الالئحة السوداء بسبب استمرارها في دعم الجيش الصيني 

بأجهزة الحوسبة الفائقة وعالية السرعة.
بطبيعة الحال، لم يأت هذا القرار لسواد عيون املعارضة التي تعّد 
بمثابة شوكة في جنب الحزب الشيوعي الحاكم، أو دعمًا لألقليات 
املراقبة  الدينية املضطهدة في الصني، ولكن جاء خوفًا من تهديد 

ص بأميركا وشعبها.  الصينية الذي يتربَّ
تخشى واشنطن استحواذ بكني على الريادة التكنولوجية وتمقت 
خالل  من  اإلستراتيجية  مكاسبها  شبكة  توسيع  على  حرصها 
نسج روابط عاملية بواسطة مبادرتها الطموحة »الحزام والطريق«، 
د كل  وهذا ما ُيترجم إلى خطابات مفعمة بالحقد والكراهية ال يتردَّ

من يسكن البيت األبيض في إلقائها على مسامع العالم.
في  الحلفاء  من  أمكنه  ما  لحشد  ملتوية  أساليب  إلــى  بايدن  يلجأ 
محاوالته البائسة لتلجيم النفوذ الصيني ويستمّر برشق حكومة 
د  يندِّ بيته من زجــاج، فهو  أّن   

ً
بالحجارة متجاهال بينغ  شي جني 

انتهاكات حقوق اإلنسان  القسري وغيرها من  العمل  بممارسات 
ــه يــغــّض بــصــره عــمــا يــحــدث مــن مــمــارســات أشــّد 

ّ
فــي الــصــني، لــكــن

التكنولوجيا  بتسخير  الصني  هم 
َّ
ويت والهند،  فلسطني  في  وأبشع 

ه يتناسى ضلوع بالده والكيان الصهيوني 
ّ
س، لكن ألغراض التجسُّ

س اإللكتروني والهجمات السيبرانية. في التجسُّ
الــحــديــث عن  بــايــدن فــي  الــرئــيــس  الــغــريــب العجيب أن يستمّر  مــن 
ت بالتالي إلى انزالق بالده  الديمقراطية، التي تآكلت وتراجعت، وأدَّ
من خانة الديمقراطيات الكاملة والراسخة إلى خانة الديمقراطيات 
تونس،  الهند،  البرازيل،  بجانب  لها  مكانًا  خذ 

َّ
لتت واملشوبة  املعيبة 

لعام  الديمقراطية  ملــؤشــر  السنوي  للتقرير  وفــقــًا  وغــانــا،  ناميبيا 
التابعة  ــدة االســتــخــبــارات االقــتــصــاديــة«  الــصــادر عــن »وحــ  2020

ملجموعة »اإليكونوميست« البريطانية.
 ،»Pew Research Center« كما وجد استطالع ملركز بيو لألبحاث
شرت نتائجه في العاشر من حزيران/يونيو 2021، بأّن 57 باملائة 

ُ
ن

نموذجًا  كانت  األميركية  الديمقراطية  أّن  اعتبروا  املستجوبني  من 
ها لم تعد كذلك في السنوات األخيرة.

ّ
جّيدًا، لكن

»الــصــراع بــني الديمقراطية  بــات مــن الــواضــح أّن مــا أســمــاه بــايــدن بـــ
د مسرحية  مــجــرَّ كــونــه  يــعــدو  ال  الصيني«  واالســتــبــداد  األميركية 
خذ من 

َّ
الصينيني، وات األبــواب االستثمارية في وجه  سمجة لصّد 

الكبرى )11-13 حزيران/ السبع  الصناعية  الــدول  قمتي مجموعة 
»ناتو« )14 حزيران/يونيو  األطلسي  يونيو 2021( وحلف شمال 
أجــنــدة  إطـــار  فــي  الصيني  الــتــهــديــد  لتهويل  مــهــّمــة  مــنــّصــة   )2021
ُرِسمت لتأليب كل الحلفاء على الصني وإبطال مفعول مغناطيسها 
لنشر  ووقــف سباقها  العالم  أنحاء  كل  في  لالستثمارات  الــجــاذب 

شبكة الجيل الخامس لالتصاالت. 
لقد جــاء بــايــدن لُيكمل مــا بــدأ بــه سلفه تــرامــب، حيث أبــقــى على 
الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على واردات صينية بقيمة 
360 مليار دوالر سنة 2018، ولم يكتف بذلك فحسب، بل تجاوز 
بــايــدن تــرامــب فــي عــدائــه للصني مــن خــالل تكليف وزارة الخزانة 
للخبرة  نــظــرًا  الصينية  الــشــركــات  الــعــقــوبــات ضـــّد  مــلــف  بتسيير 
العقوبات  في فرض  التنفيذي  القسم  هذا  بها  ع 

َّ
يتمت التي  الكبيرة 

ــر أّن سباقها 
ِّ
مــقــارنــة بــالــبــنــتــاغــون. أيــقــنــت أمــيــركــا بــشــكــل مــتــأخ

الرئيس  يعمل  لذلك  سيطرتها،  عن  خــرج  الصني  مع  التكنولوجي 
بــايــدن على اســتــدراك األمـــور مــن خــالل استثمار مبلغ 52 مليار 
دوالر على مدى 5 سنوات لتحفيز الشركات األميركية على تسريع 
وتــيــرة تصنيع الــرقــائــق وأشــبــاه املــوصــالت فــي أمــيــركــا، علمًا أّن 
الحكومة الصينية استثمرت ما يزيد عن 150 مليار دوالر لتطوير 
لتعزيز  صة  املخصَّ األميركية  الخطة  نت  تضمَّ كما  التقنيات،  هذه 
م التكنولوجي األميركي تخصيص 120 مليار دوالر للوكالة  التقدُّ
إعطاء  أجــل  مــن   »National Science Foundation« الحكومية 
دفعة قّوية للبحث في املجال التكنولوجي، حيث يشمل ذلك املبلغ 
الخامس  الجيل  شبكة  لتطوير  صة  مخصَّ دوالر  مليار   1.5 قيمة 

لالتصاالت التي قطعت فيها الصني أشواطًا كبيرة. 
ال  فعليًا  ها 

ّ
لكن الــصــني  تطويق  مــن  ن 

َّ
ستتمك ــهــا 

ّ
أن أميركا  تعتقد 

تعطيها إال دافعًا قّويًا الستخدام تدابير مضاّدة وتطبيق إجراءات 
ــص مــن الـــعـــدوان االقــتــصــادي األمــيــركــي 

ُّ
ــنــهــا مــن الــتــمــل

ِّ
ــمــك

ُ
بــديــلــة ت

ص التدريجي من 
ُّ
السافر تحت غطاء العقوبات االقتصادية، كالتخل

التعامل  ورفــع مستوى  التجارية،  املعامالت  في  الــدوالر  استخدام 
بالرنمينبي »RMB«، حيث أفاد تقرير تدويل الرنمينبي لعام 2020 
بارتفاع حصة  املركزي«  »البنك  الشعبي  الصني  بنك  عن  الصادر 
التجارة الخارجية الصينية التي تتّم تسويتها بالرنمينبي من أقل 

من 1 باملائة في سنة 2009 إلى 20 باملائة في سنة 2019.
التجارية بالدوالر بني  التسويات  التقرير ذاته على انخفاض  د 

َّ
وأك

الــلــتــان تخضعان للعقوبات األمــيــركــيــة، مــن 90  روســيــا والــصــني، 
بــاملــائــة فــي سنة 2015 إلــى 46 فــي املــائــة فــي سنة 2019، الصني 
إلزالــة  إستراتيجيتها  فــي  الرنمينبي  استخدام  بتعزيز  تكتف  لــم 
»الدولرة« في املعامالت الثنائية، بل تستعّد إلصدار عملتها الرقمية 
»اليوان الرقمي« قريبًا من أجل جعل املدفوعات عبر الحدود أسهل 

وأسرع وأرخص وأكثر كفاءة وشمولية.
ي الصراع االقتصادي بني الصني والواليات  خالصة القول، سُيؤدِّ
املتحدة إلى تعقيد ممارسة األعمال التجارية ورفع تكاليفها وزيادة 
مخاطرها على مستوى العالم من خالل فتح الباب على مصراعيه 
للعقوبات األميركية والعقوبات الصينية املضاّدة، وهذا ما سيضع 
الشركات الغربية النشطة في سلسلة التوريد العاملية أمام حتمية 

االختيار بني الصني والواليات املتحدة. 

بايدن على خطى ترامب 
في معاداة الصين


