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فوضى في أسواق األردن
عّمان ـ زيد الدبيسية

تشهد األسواق األردنية حالة من 
الفوضى واالرتباك وزيادة كبيرة 
ــة،  فـــي أســـعـــار الــســلــع الـــضـــروريـ
شامل  حظر  تطبيق  الحكومة  قـــرار  بسبب 
اعتبارا من ليلة أمس األربعاء، وحتى صباح 
السبت املقبل، في سياق اإلجراءات املتخذة 
ــا. وقــــــال مـــواطـــنـــون  ــ ــــورونـ ملـــواجـــهـــة وبــــــاء كـ
ــن املــــــواد الــتــمــويــنــيــة،  ــار الـــعـــديـــد مـ ــعـ إن أسـ
كبير  بشكل  ارتفعت  الــخــضــروات،  بخاصة 
ــقـــرار، فــيــمــا تــشــهــد كافة  بــعــد اإلعــــان عــن الـ
ــواق اكــتــظــاظــا مــن قــبــل املــتــســوقــن، ما  ــ األسـ
يشكل خطرا على السامة العامة والوقاية 
الــصــحــيــة فــي ظــل تــفــشــي فــيــروس كــورونــا. 
التجوال،  ومنع  الشامل  الحظر  قــرار  وجــاء 
ــة، ملــــنــــع الـــتـــجـــمـــعـــات  ــومــ ــكــ ــحــ كــــمــــا قــــالــــت الــ
ــابــــات  ــتــــخــ ــائــــج االنــ ــتــ فـــــي أعـــــقـــــاب إعـــــــــان نــ
ــي مـــحـــاولـــة مــنــهــا لــتــخــفــيــف  ــ الـــنـــيـــابـــيـــة. وفـ
حــدة االنــتــقــادات الــحــادة ألدائــهــا فقد قــررت 

الــحــكــومــة تــحــديــد ســقــوف ســعــريــة لخمسة 
ــنــــاف مــــن الـــخـــضـــار، شــمــلــت الـــبـــنـــدورة  أصــ
والخيار والبطاطا والكوسا بواقع 60 قرشا 
الحكومة في  والباذنجان 50 قرشا. وأقــرت 
بيان بوجود مبالغة في األسعار وزيادتها 
بشكل غير مــبــرر، مــا دعــاهــا التــخــاذ الــقــرار. 
ــيــــس جــمــعــيــة  ــاق، قــــــال رئــ ــيــ ــســ وفــــــي هــــــذا الــ
»العربي  حماية املستهلك، محمد عبيدات، لـ
فـــي األردن مــرتــفــعــة،  الــجــديــد« إن األســـعـــار 
لــكــنــهــا شـــهـــدت مـــزيـــدا مـــن االرتــــفــــاع خــال 
األيام القليلة املاضية، فيما لم تقم الحكومة 
التجار  استغال  ملواجهة  كافية  بــإجــراءات 
الطلب وزيــادة األسعار بشكل غير  الرتفاع 
مبرر. وأضــاف عبيدات أن تحديد السقوف 
ــاء مــتــأخــرا،  الــســعــريــة مـــن قــبــل الــحــكــومــة جـ
ــاء قبل  ــن يــنــعــكــس عــلــى الـــســـوق كــونــه جـ ولـ
ســـاعـــات مـــن بــــدء تــطــبــيــق الــحــظــر الــشــامــل، 
وقيام غالبية املواطنن بشراء احتياجاتهم 
ــال رئـــيـــس جمعية  ــ ــام الــســابــقــة. وقـ ــ فـــي األيــ
حماية املستهلك، إن آلية ضبط األسعار في 

األردن بحاجة إلى إعادة نظر، لتكون فاعلة 
التجار  بعض  جشع  مواجهة  على  وقـــادرة 
كما حدث  الطلب،  ارتــفــاع  يستغلون  الــذيــن 
ــام الــســابــقــة. ومـــن جــانــبــه أكـــد مدير  فــي األيــ
»العربي  اتحاد املزارعن، محمود العدوان، لـ
ــار لــيــس سببه  ــعـ ــاع األسـ ــفـ الـــجـــديـــد« أن ارتـ
ــــزارع، وإنــمــا الــتــجــار والــوســطــاء، والــذيــن  املـ
يــســيــطــرون عــلــى ســــوق الـــخـــضـــار املـــركـــزي 

ويتحكمون باألسعار.
وأضـــاف أنــه يجب ضبط األســعــار مــن خال 
الـــســـوق املــــركــــزي ومــتــابــعــة تـــجـــار الــتــجــزئــة 
املــتــاعــبــن بـــاألســـعـــار، فــيــمــا املـــــــزارع يـــورد 
الــســوق بشكل يومي  إلــى  املــتــوفــرة  الكميات 

وباألسعار املعتادة.
وتــــابــــع الــــــعــــــدوان أن املــــــزارعــــــن األردنــــيــــن 
يــواجــهــون أوضــاعــا صعبة للغاية فــي هــذه 
املرحلة، بسبب الخسائر وانخفاض األسعار 
لـــعـــدة أشـــهـــر إلــــى مـــا دون الـــكـــلـــف، وضــعــف 
ــعـــض األســـــــواق  ــر إلــــــى بـ ــديـ ــتـــصـ عـــمـــلـــيـــات الـ
الــخــارجــيــة، إضــافــة إلـــى تــعــرض املحاصيل 

الزراعية للتلف بسبب الظروف الجوية.
في سياق متصل، قال رئيس نقابة أصحاب 
»الـــعـــربـــي  املــــخــــابــــز، عـــبـــد اإللــــــه الــــحــــمــــوي، لــــ
ــد« إن املـــخـــابـــز تــشــهــد إقــــبــــاال كــبــيــرا  ــديـ ــجـ الـ
للتزود بالخبر لأليام األربعة املقبلة بسبب 
الحظر، فيما يتم بذل أقصى الجهود ملراعاة 
ــــدوث انــتــقــال  الــتــبــاعــد الــجــســدي لــتــفــادي حـ

لعدوى فيروس كورونا.
ــز تــعــمــل حـــالـــيـــا بــأكــثــر  ــابـ ــخـ وأضـــــــاف أن املـ
مـــن طــاقــتــهــا اإلنــتــاجــيــة لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
املواطنن من مادة الخبز واملنتجات األخرى.

ــال رئــيــس غــرفــة تــجــارة عــّمــان،  مــن جــانــبــه قـ
»الــعــربــي الــجــديــد«  خــلــيــل الـــحـــاج تــوفــيــق، لـــ
الحظر  النظر بآلية تطبيق  إعــادة  إنــه يجب 
ــل، بــحــيــث يــتــم اســتــثــنــاء الــقــطــاعــات  ــامـ الـــشـ
ــواد  ــ ــ ــز ومـــــحـــــات املـ ــابــ ــخــ الــــحــــيــــويــــة مــــثــــل املــ
األســعــار لبعض  ارتــفــاع  لــتــفــادي  التموينية 
األصناف واالزدحامات التي من املؤكد أنها 
ستؤدي إلى نتائج عكسية من خال ارتفاع 

أعدادا اإلصابات.

طهران ـ العربي الجديد

ــــف أحـــد  ــتــــهــــازيــــن«، حـــســـب وصـ اتـــهـــمـــت طــــهــــران »انــ
املــســؤولــن، بــأنــهــم وراء مـــعـــاودة الـــــدوالر األمــيــركــي 
الحرة، بعد تراجع كبير، مطلع  السوق  الصعود في 
األســـبـــوع الــــجــــاري، فــــور إعـــــان فــــوز جـــو بـــايـــدن في 
األســواق  علقت  إذ  األميركية،  الرئاسية  االنتخابات 
ــة آمــــــاال عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة تــخــفــيــف واشــنــطــن  ــيــ ــرانــ اإليــ
الــعــقــوبــات الــخــانــقــة الـــتـــي فــرضــتــهــا إدارة الــرئــيــس 

دونالد ترامب.
ووصـــل سعر صــرف العملة الــخــضــراء إلــى 275 ألف 

ريـــال فــي تــعــامــات أمـــس، األربـــعـــاء، إال أنــهــا أقـــل من 
مــســتــويــات أول مـــن أمــــس، الــتــي بــلــغــت حــيــنــهــا 280 
ألف ريــال. لكن الريال اإليراني كان قد سجل تحسنًا 
مــلــحــوظــًا فـــي الـــيـــومـــن الـــســـابـــقـــن، حــيــث بــلــغ سعر 
الدوالر نحو 248 ألف ريال، يوم االثنن، وحوالي 230 

ألف ريال يوم األحد.
واعـــتـــبـــر مـــديـــر مــكــتــب الـــرئـــيـــس اإليـــــرانـــــي، مــحــمــود 
واعــظــي، أن األســعــار الــحــالــيــة للعملة األجــنــبــيــة في 
الـــســـوق اإليـــرانـــيـــة »غــيــر حــقــيــقــيــة« وال تــتــنــاســب مع 
حـــقـــائـــق الــــبــــاد االقـــتـــصـــاديـــة، مــتــهــمــا مــــن وصــفــهــم 
العملة  وراء عودة  بالوقوف  ونفعين«  »انتهازين  بـ

ــال واعــظــي فــي تــدويــنــة على  األجــنــبــيــة لــلــصــعــود. وقـ
أول  مساء  »إنستغرام«،  االجتماعي  التواصل  موقع 
من أمس، إن »الجهود مستمرة لخفض أسعار العملة 
األجنبية وجعلها واقعية«. وكتب: »مثيرو اإلشاعات 
نـــشـــطـــوا مـــــرة أخــــــرى وادعــــــــوا أن الـــحـــكـــومـــة تــعــرقــل 
انخفاض أسعار العملة األجنبية. هذا ادعــاء خاطئ 
ُيطرح بن الحن واآلخر ضد الحكومة، في حن يعلم 
ــاء مــدى خطأ هذا  لــهــذا االدعــ املخططون واملــطــلــقــون 

الكام وكونه متناقضًا وال أساس له«.
وأضــاف أنه »منذ خروج أميركا من االتفاق النووي 
تواجه الحكومة من جانب إجراءات الحظر األميركية 

ونفعين  انتهازين  آخــر  جــانــب  ومــن  املسبوقة  غير 
يرتزقون من ظروف الحظر.. انتهازيون يسعون وراء 

أطماعهم مهما كانت الظروف«.
وقال واعظي إن »اهتمام الحكومة دومًا في هذه األيام 
هو توفير السلع األساسية الازمة للمواطنن بكثرة 
أوال ومــن ثــم إيصالها إلــى أيـــدي املــواطــنــن بأسعار 
الخام  املـــواد  آخــر توفير  منطقية ثانيًا، ومــن جــانــب 
اإلنــتــاج.. تحقيق  تــوقــف عجلة  عــدم  بغية  للمصانع 
هذه األهداف بالعملة األجنبية مرتفعة األسعار أمر 
الحكومة ال تسعى وراء مثل  أن  املــؤكــد  صعب، ومــن 

هذا األمر«.

إيران تتهم »انتهازيين« برفع سعر الدوالر مجّددًا

حصار مالي متعمد 
لفلسطين

قال رئيس الوزراء الفلسطيني 
محمد اشتية، إن الحصار املالي 

واالقتصادي املفروض على 
السلطة هدفه »إرغامنا على 

القبول بتصفية قضيتنا«. جاء 
ذلك في كلمة مصورة نشرها 
على صفحته عبر »فيسبوك«، 

عشية الذكرى الـ16 لرحيل الزعيم 
الفلسطيني ياسر عرفات التي 

صادفت أمس األربعاء. وأضاف: 
»ظهرت للعالم قدرتنا على 

الصمود في وجه أي ضغط من 
قوة عظمى وغير عظمى، وأن 

ثوابتنا الوطنية، ليست موضوعا 
للمساومه«. وفي 3 سبتمبر/أيلول 

املاضي قال الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، إن الدول العربية لم 
تف بالتزاماتها املالية تجاه السلطة 

منذ بداية العام. واإلثنني، أطلقت 
»أونروا«، نداء استغاثة لتوفير 70 

مليون دوالر، لدفع رواتب موظفيها 
لشهري نوفمبر/ تشرين الثاني، 
وديسمبر/ كانون األول. وتعاني 

»أونروا، التي تقدم خدماتها لنحو 
5.3 ماليني الجئ فلسطيني، من 

أزمة مالية خانقة، منذ تجميد 
الواليات املتحدة، في 23 يناير/ 

كانون الثاني املاضي، كامل دعمها 
للوكالة. 

33 مليون دوالر تمويالت 
أجنبية لجمعيات مغربية

قال مسؤول مغربي، إن الجمعيات 
غير الحكومية بالبالد تلقت 310 
ماليني درهم )33 مليون دوالر( 
تمويالت أجنبية منذ مطلع العام 

الحالي. جاء ذلك في إحاطة قدمها 
األمني العام للحكومة املغربية، 

محمد الحجوي، أمام لجنة العدل 
والتشريع بمجلس النواب في إطار 

تقديم مشروع أمانة الحكومة 
لعام 2021. وقال الحجوي 

»تلقينا 787 تصريحا يتعلق 
بالتمويالت األجنبية، من طرف 
273 جمعية خالل هذا العام«. 

وأضاف أن الحكومة أنهت إعداد 
»صيغة متقدمة ملشروعي قانونني 

يتعلقان بتنظيم العمل التطوعي 
التعاقدي، ثم )تحديد( املقتضيات 
القانونية املتعلقة بتلقي الجمعيات 

للمساعدات األجنبية«.

تمهيد لجذب استثمارات 
دولية للسودان

عقد املبعوث األميركي الخاص 
إلى السودان، دونالد بوث، لقاءات 

مع مسؤولني سودانيني لبحث 
تداعيات رفع اسم البالد من 
قائمة الدول الراعية لإلرهاب، 

وإعدادها الستقبال االستثمارات 
الخارجية. وذكرت وكالة أنباء 

السودان الرسمية، أول من أمس، 
أن بوث استهل لقاءاته اإلثنني بلقاء 

وزير الصناعة والتجارة، مدني 
عباس مدني. وأوضحت الوكالة 

أن السفارة األميركية أشارت 
في تغريدة على »تويتر«، إلى أن 
املبعوث األميركي، التقى مدني 
»للمساعدة في إعداد السودان 

لالستثمار الدولي بعد رفعه من 
قائمة الدول الراعية لإلرهاب«.

أخبار

»علي بابا« 
تكسب 56 مليار 
دوالر في يوم 

العزاب

قالت مجموعة علي بابا الصينية إن الطلبيات عبر مواقعها للتجارة اإللكترونية خال موجة الشراء في يوم العزاب تجاوزت 56 مليار دوالر بحلول 
العالم، إذ يتخطى  اليوم هو أكبر مناسبة للمبيعات في  صباح أمــس األربــعــاء، إذ اشترى املستهلكون نحو 16 مليون سلعة خاضعة لخصم. وهــذا 
 طيبًا 

ً
»الجمعة السوداء« و»اثنن اإلنترنت« في الواليات املتحدة مجتمعن، ويمتد على مدى أربعة أيام هذا العام. ومن املرجح أن يكون هذا األداء نبأ

ملجموعة علي بابا القابضة، بعد أسبوع من خسارتها نحو 10% من قيمتها السوقية، وفق وكالة رويترز، إثر سحب الجهات التنظيمية إدراج شركة 
التكنولوجيا املالية التابعة لها آنت جروب، في أكتوبر/ تشرين األول املاضي. يأتي هذا األداء في املبيعات أيضًا، في ظل تعاٍف اقتصادي مع السيطرة 

على تفشي فيروس كورونا في الصن.

اقتصاد
Thursday 12 November 2020
الخميس 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  26  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2264  السنة السابعة

)Getty(
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زيادة التحويالت 3% خالل 9 شهور رغم تداعيات كورونا

%19.2
التونسيين  معاناة  ازدادت 
الصحية،  الجائحة  ظل  في 
حكومية  دراســة  رجحت  إذ 
نتائجها  ــن  ع الــكــشــف  ــم  ت
الماضي،  حزيران  يونيو/  في 
ارتفاع معدل الفقر إلى 19.2 
الحالي  العام  نهاية  بالمائة 

من 15.3 بالمائة حاليا.

تحقيق

المساعدات الشهرية 
ألسر المغتربين تنفق على 

تأمين حاجيات أساسية

التحويالت تتفوق 
على عائدات السياحة 

بأكثر من %100

تونس ـ إيمان الحامدي

ــة فــي  ــاديــ ــتــــصــ ــد األزمـــــــــة االقــ ــزيــ تــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ تـــــــونـــــــس املــــــســــــؤولــــــيــــــة املـ
ــر نــحــو  ــهــــجــ لـــلـــمـــواطـــنـــن فـــــي املــ
ذويـــهـــم، مــا دفــعــهــم إلـــى زيــــادة تحويالتهم 
الشهرية إلى أسرهم ممن تسببت الجائحة 

الصحية في تراجع دخولهم.
ــر عــلــى  ــهـــجـ ــيـــون فــــي املـ ــونـــسـ ــتـ ويــــحــــرص الـ
مواصلة إسعاف عائالتهم واقتصاد بالدهم 
عبر التحويالت املالية، رغــم اشــتــداد األزمــة 
االقــتــصــاديــة فــي عـــدد مــن دول اإلقـــامـــة، وال 
أيــن يعيش أكثر من  سيما األوروبــيــة منها 

مليون تونسي.
ــدى أســــر  ــ ــ ــويــــالت املــــغــــتــــربــــن لـ ــحــ وتــــمــــثــــل تــ
تونسية مــصــدر دخــل أســاســي، حيث توفر 
الــيــومــيــة مما  الـــعـــائـــالت مــصــاريــفــهــا  آالف 
يرسله أبناؤهم املقيمون باملهجر، ما يفسر 
ارتـــفـــاع تــحــويــالت الــتــونــســيــن فـــي الــخــارج 
بنحو 3 باملائة خالل األشهر التسعة األولى 
من  ذاتها  بالفترة  مقارنة  الحالي  العام  من 
رغم  رسمية  بيانات  حسب  املاضية،  السنة 
تــداعــيــات تــفــشــي كـــورونـــا الــتــي أثــــرت سلبا 
على اقتصادات الدول التي يعملون بها، ما 

أدى بالتالي إلى انخفاض دخولهم.
ــقــــول املـــــواطـــــن ثــامــر  ــاق، يــ ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــي هــ ــ وفــ
ــل الــتــحــويــل املــنــتــظــم  ــ ــه واصـ الــتــبــرســقــي، إنــ
لألموال ألسرته بمعدل 250 دوالرا شهريا، 
رغم ظروفه الصعبة في بلد اإلقامة وتوقفه 
عــن العمل ألكــثــر مــن 8 أســابــيــع، مشيرا إلى 
أن الــتــونــســيــن فــي املــهــجــر يــحــرصــون على 
اإليفاء بتعهداتهم املالية تجاه أسرهم رغم 

تأثرهم بتداعيات كورونا.
ــديـــد« أن  »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ وأكـــــد الــتــبــرســقــي لـ
املــهــاجــريــن يـــواجـــهـــون بـــدورهـــم صــعــوبــات 
ــة، لـــكـــنـــهـــم حـــريـــصـــون  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ مــــالــــيــــة واقـ
عــلــى مـــســـاعـــدة أســـرهـــم فـــي تـــونـــس بسبب 
ــلــــده، وضـــعـــف اإلحـــاطـــة  شــــح املــــــــوارد فــــي بــ
ــر مــــــحــــــدودة الــــدخــــل  ــ ــاألســ ــ ــة بــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ

واملتضررة من البطالة.
وأشــار في سياق متصل إلى أن بعض دول 
األدنـــى من  الــحــد  للمهاجرين  تكفل  اإلقــامــة 

االجتماعية ومرافقة  املساعدات  الدخل عبر 
فاقدي الشغل، مؤكدا أن املهاجرين يحّولون 
ا من هــذه املساعدات إلــى ذويهم، حتى  جــزء
تداعيات  بسبب  شغلهم  مواطن  فقدوا  وإن 

الغلق في عدد من الدول األوروبية.
ــة أشــــهــــر األولــــــــــى أســـعـــفـــت  ــعـ ــتـــسـ وخــــــــالل الـ
احتياطي  بــالــخــارج  التونسين  تــحــويــالت 
تــونــس مــن الــنــقــد األجــنــبــي، فــي ظــل تــراجــع 
ــدرة لــلــعــمــلــة الــصــعــبــة  ــ ــ ــلـــب الـــقـــطـــاعـــات املـ أغـ
بــســبــب الــجــائــحــة الــصــحــيــة واحــتــجــاجــات 
بـ3 باملائة  املطالبن بالعمل، مسجلة زيــادة 

عن تحويالت العام املاضي. 
وتـــطـــورت الــتــحــويــالت الــنــقــديــة إلــــى نــهــايــة 
ــــول املـــــاضـــــي، لــتــســتــقــر فــي  ــلـ ــ ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيـ
مستوى 4.1 مليارات دينار )الدوالر = نحو 
2.8 ديـــنـــار(، حــســب بــيــانــات حــديــثــة للبنك 

املركزي التونسي.
الخارج  فــي  التونسين  تحويالت  وتفّوقت 
ــــن 100  ــر مـ ــثـ ــأكـ ــة بـ ــاحـ ــيـ ــسـ ــلـــى عـــــائـــــدات الـ عـ
ــتـــي تـــراجـــعـــت تـــحـــت تـــأثـــيـــر أزمــــة  بـــاملـــائـــة الـ
باملائة مسجلة   60 بقرابة  كــوفــيــد-19،  وبــاء 

انــخــفــاضــا بــحــســاب الـــــدوالر بــــــ57.9 بــاملــائــة 
بـــيـــانـــات  وفـــــق  دوالر،  مـــلـــيـــون   619 لــتــبــلــغ 
رسمية. وفّسر الخبير املالي، خالد النوري، 
ــويـــالت املـــغـــتـــربـــن إلـــــى بـــالدهـــم  ــحـ زيـــــــادة تـ
إلى  أسرهم  بزيادة حاجيات  الجائحة  زمــن 
الــتــمــويــالت نــتــيــجــة ظــروفــهــم االقــتــصــاديــة 
ا  واالجتماعية الصعبة. وقال النوري إن جزء

مــهــمــا مـــن املــغــتــربــن يــنــتــمــون إلــــى عــائــالت 
مـــــحـــــدودة الـــــدخـــــل، مــــا يـــجـــعـــل املــــســــاعــــدات 
ــا إلــــــى ذويـــهـــم  ــلـــونـــهـ ــي يـــرسـ ــتــ الـــشـــهـــريـــة الــ

أساسية لتأمن نفقاتهم اليومية.
»الــعــربــي الــجــديــد«  ــاف فـــي تــصــريــح لـــ ــ وأضـ
أن تــحــويــالت املــغــتــربــن أصــبــحــت مــوجــهــة 
لــتــمــويــل الــنــفــقــات االســتــهــالكــيــة األســاســيــة 
لـــعـــائـــالتـــهـــم، ولـــــم تـــعـــد تـــوجـــه لــالســتــثــمــار 
ــرار الــســنــوات املــاضــيــة، الفــتــا إلـــى أن  عــلــى غـ
فات الغلق 

ّ
تداعيات الجائحة الصحية ومخل

ترفع من حاجيات األسر ملساعدات أبنائها 
الــنــوري أن التونسين في  في املهجر. وأكــد 
املهجر ليسوا في وضع مالي مريح، بسبب 
ا منهم، وال سيما  البطالة التي طاولت جزء
أنه  الخدمات، غير  الذين يعملون في قطاع 
فسر تواصل تدفق تحويالتهم بالتزاماتهم 
ــار الخبير املالي  املــالــيــة تــجــاه أســرهــم. وأشـ
إلى أن املهاجرين يمّولون حاجيات أسرهم 

بمدخراتهم املودعة في دول اإلقامة.
وأبـــرزت آخــر التقديرات الــصــادرة عن البنك 
ــدره تـــحـــت عـــنـــوان  ــ ــ ــــي، فــــي تـــقـــريـــر أصـ ــــدولـ الـ

»موجز الهجرة والتنمية«، أنه من املتوقع أن 
تتراجع التحويالت التي يرسلها املهاجرون 
إلــى بلدانهم بنسبة 14% خــالل سنة 2021، 
مقارنة بمستويات ما قبل كورونا في 2019.

ــيـــة تــراجــع  وقــــــدرت املـــؤســـســـة املـــالـــيـــة الـــدولـ
تدفقات التحويالت املالية إلى منطقة شمال 
سنة   %8 بنسبة  األوســـط  والــشــرق  أفريقيا 
2020، لتصل إلى 55 مليار دينار )20 مليار 
دوالر( بسبب األثر السلبي الستمرار تباطؤ 
مـــعـــدالت الــنــمــو الـــعـــاملـــي. وتــشــمــل الــعــوامــل 
الــرئــيــســيــة املــســبــبــة لـــهـــذا الـــتـــراجـــع، حسب 
االقتصادي  النمو  معدالت  ضعف  التقرير، 
والتشغيل في البلدان املضيفة للمهاجرين، 
ــفـــاض قــيــمــة  ــخـ ــع أســــعــــار الـــنـــفـــط وانـ ــراجــ وتــ
مقابل  للتحويالت  املرسلة  الــبــلــدان  عــمــالت 

الدوالر األميركي.
و2021   2020 فـــي  ــتـــراجـــع  الـ هــــذا  وســـيـــؤثـــر 
األوســط  الشرق  املناطق، سيما  على جميع 
أفريقيا  وبلدان  )8% و%8(  أفريقيا  وشمال 

جنوب الصحراء )9% و%6(.
العشر األخيرة مثل معدل  السنوات  وخــالل 
باملائة   20 بــالــخــارج  التونسين  تــحــويــالت 
الناتج  مــن  الوطني، و5 باملائة  مــن االدخـــار 
املالية  بــيــانــات وزارة  الــخــام حــســب  املــحــلــي 
والبنك املركزي.  كما تحتل هذه التحويالت 
املــرتــبــة الــرابــعــة فــي مــصــادر تــوفــيــر العملة 
الـــشـــؤون  لــبــيــانــات وزارة  األجـــنـــبـــيـــة، وفـــقـــا 
االجــتــمــاعــيــة. يــقــول املــتــحــدث بــاســم منتدى 
واالجتماعية، رمضان  االقتصادية  الحقوق 
بــــن عــــمــــر، إن األســـــــر الـــتـــونـــســـيـــة أصــبــحــت 
تــســتــثــمــر فـــي تــســفــيــر أبــنــائــهــا إلـــى الــخــارج 
ــيــــر نـــظـــامـــيـــة،  ــــرق نـــظـــامـــيـــة وأخــــــــــرى غــ ــــطـ بـ
لتحسن مداخيلها ووضعها املعيشي بعد 
ل املصعد االجتماعي، وتراجع دوره في 

ّ
تعط

بــن عمر  وأكـــد  التونسين.  أوضـــاع  تحسن 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن األســر  فــي تــصــريــح لـــ
التونسية كانت في السنوات السابقة تراهن 
عــلــى الــتــعــلــيــم لــتــحــســن وضــعــهــا املــعــيــشــي 
والـــخـــروج مـــن الــفــقــر، غــيــر أن تـــزايـــد بطالة 
األســر  توجهات  غــّيــرت  الجامعات  خريجي 
باالستثمار في »تهجير« أبنائها بحثا عن 

تحسن الدخل.
واعــتــبــر بــن عــمــر أن اســتــثــمــار الــعــائــالت في 
التزام  يفّسر  الهجرة  على  أبنائها  مساعدة 
املغتربن بإسناد عائالتهم في زمن األزمات، 
رغـــم هــشــاشــة أوضــاعــهــم فـــي دول اإلقـــامـــة، 
في  التونسين  معاناة  وازدادت  قوله.  وفــق 
ظــل الــجــائــحــة الــصــحــيــة، إذ رجــحــت دراســـة 
حكومية تم الكشف عن نتائجها في يونيو/ 
حزيران املاضي، ارتفاع معدل الفقر إلى 19.2 

باملائة نهاية العام الحالي من 15.3 باملائة، 
مــمــا ســيــؤدي إلـــى انــخــفــاض مــســتــوى دخــل 
حــوالــي 475 ألــف فــرد ووضــعــهــم تحت خط 
الفقراء  ارتفاع عدد  الدراسة  الفقر. ورجحت 

في تونس إلى مليون شخص.
وبّينت دراسة كشف عنها معهد اإلحصاء 
الــحــكــومــي نــهــايــة شــهــر ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
الفقر بشكل رئيسي  ارتــفــاع نسب  املــاضــي 
ــي املـــنـــاطـــق غـــيـــر الـــســـاحـــلـــيـــة، وتـــحـــديـــدا  فــ
الدراسة  وكشفت  وشمالها.  تونس  بوسط 
أن مـــعـــدالت الــفــقــر ارتــفــعــت بــشــكــل رئيسي 
على مستوى الــوســط الــغــربــي املــتــكــون من 
ثالث محافظات، وهي القيروان والقصرين 

وسيدي بوزيد.
أموال المغتربين 
تسعف التونسيين

يحرص التونسيون في المهجر على مواصلة إسعاف عائالتهم عبر التحويالت المالية، رغم 
اشتداد األزمة االقتصادية في عدد من دول اإلقامة، وال سيما األوروبية منها، حيث يعيش أكثر 

من مليون تونسي
الضغط الضريبي في أعلى مستوياته

تــواجــه تــونــس صــعــوبــات كــبــيــرة فــي تحصيل عـــائـــدات ضــرائــب أكبر 
باعتماد القاعدة ذاتها من املساهمني، وفق ما كشفه تحليل نشره أول 
من أمس، املعهد التونسي للقدرة التنافسّية والدراسات الكمّية الحكومي. 
وأظهر التحليل، الذي يقّيم الضغط الجبائي الفعلي واإلمكانات الضريبية 
الضريبية  اإلمكانيات  بالكامل  تستغل  البالد  أن  التونسي،  لالقتصاد 
املتاحة، وأن مخاطر التجاوز عالية للغاية. ونبهت النشرة ذاتها، الصادرة 
ه طاملا قاربت 

ّ
أن تحت عنوان الجهود واإلمكانات الضريبية في تونس 

قــاعــدة املساهمني  تــرتــكــز  الــتــي  الــضــريــبــيــة،  تــونــس حـــدود إمكانياتها 

ضمنها على األجراء وبعض املؤسسات البترولية، فإّن العدالة الجبائية 
البنية  من  للمواطنني  املتزايدة  الطلبات  تلبية  وتــؤّدي  للخطر.  معّرضة 
التحتّية وتقديم خدمات عمومّية ذات جودة بحسب الدراسة إلى مزيد 
تعقيد عملّية تحسني أداء العائدات الضريبّية. وأظهرت النشرة أنه يتعنّي 
ي 

ّ
على السلطات العمومية الحفاظ على املوارد املتأتية من الضرائب الت

تدعم التوازنات املالية، أثناء إعداد السياسات الضريبية، مع احترام قدرة 
االقتصاد ودافعي الضرائب على تحمل العبء الجبائي إلى جانب إرساء 

منظومة ضريبّية عادلة.

كورونا 
فاقم معيشة 
المواطنين 
)فتحي بلعيد/
فرانس برس(

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

لــم تصمد ادعـــــاءات اإلمـــــارات بــأن 
ــــالل  ــتـ ــ ــع مـــــع االحـ ــيـ ــبـ ــطـ ــتـ اتـــــفـــــاق الـ
ــاء  ــغـ ــابـــل إلـ ــقـ ــاء مـ ــ ــلــــي جــ ــيــ اإلســــرائــ
مخطط الــضــم، بــعــدمــا أوضـــح كــل مــن رئيس 
حكومة االحتالل بنيامن نتنياهو، والسفير 
األمــيــركــي لـــدى إســرائــيــل دافــيــد فــريــدمــان، أن 
االتفاق نص فقط على تعليق مؤقت ملخطط 
ولــم يمض شهران  إلغائه.  الضم وليس على 
عــلــى إعـــــالن الـــتـــوصـــل التـــفـــاق الــتــطــبــيــع بن 
الطرفن، حتى كان وفد من قادة املستوطنات 
اإلســرائــيــلــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، بــرئــاســة 
منطقة  مــســتــوطــنــات  إقليمي  مجلس  رئــيــس 
إقليمي  )مجلس  إسرائيليا  املــســمــاة  نابلس 
ملـــســـتـــوطـــنـــات الــــــســــــامــــــرة(، يــــوســــي داغــــــــان، 
ــارات مــن أجـــل إبــــرام اتــفــاقــيــات  ــ يــحــط فــي اإلمــ
املستوطنات  من  ومنتجات  بضائع  استيراد 
اإلســرائــيــلــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة. وكــشــفــت 
للمستوطنات،  مــنــاصــرة  إســرائــيــلــيــة  مــواقــع 
بــيــنــهــا مــوقــع الــقــنــاة الــســابــعــة ومـــوقـــع 4040 
اليميني االستيطاني، أن الوفد أجرى، أول من 
أمس، لقاءات عمل في اإلمارات بهدف تصدير 
لإلمارات.  اإلسرائيلية  املستوطنات  منتجات 
وعنون املوقع املذكور تقريره بعبارة »اإلمارات 

املوقع  ونقل  السامرة«.  بمستوطنات  تعترف 
الــســامــرة«  مستوطنات  إقليمي  »مجلس  عــن 
أن أول ســلــطــة مــحــلــيــة فـــي إســرائــيــل وصــلــت 
إلى دبي هي املجلس اإلقليمي للمستوطنات 
أن رئيسها يوسي  الــرغــم مــن  املـــذكـــورة، على 
داغـــان، كــان قــد أعلن فــي 14 أكتوبر/ تشرين 
األول املـــاضـــي رفــضــه ومــعــارضــتــه التــفــاقــيــة 
التطبيع مع اإلمارات بسبب ربط ذلك بتعليق 
مــخــطــط الـــضـــم. وحـــســـب املــــوقــــع، فــــإن داغــــان 
وصل إلى دبي قبل عدة أيام على رأس وفد من 
باملستوطنات  اإلسرائيلية  املصانع  مــديــري 
ومع مجموعة من رجال األعمال اإلسرائيلين 
فـــي أول رحـــلـــة تــجــاريــة مـــن تـــل أبـــيـــب لــدبــي. 
الـــوفـــد شــمــل ممثلن  وأشــــــار املـــوقـــع إلــــى أن 
املــيــاه وصناعات  لــشــركــات فــي مــجــال تحلية 
املكيفات ونــحــو 39 شــركــة فــي مــجــال الــزراعــة 
ومــمــثــل ومـــديـــر شـــركـــة تــطــويــر مــســتــوطــنــات 
ــي مــجــمــوعــة مـــن املــســتــوطــنــات  الــســامــرة )وهــ
تمت  أراض  على  نابلس  مدينة  حــول  املقامة 
مــصــادرتــهــا مـــن أصــحــابــهــا الــفــلــســطــيــنــيــن(.  
ــر مـــوقـــع الـــقـــنـــاة الـــســـابـــعـــة أن  ــ مــــن جـــهـــتـــه، ذكـ
وفــد قــادة املستوطنات ورجــال األعــمــال فيها 
أجـــرى جـــوالت مــاراثــونــيــة مــن لــقــاءات العمل 
ــال األعــمــال فــي اإلمــــارات  مــع نــحــو 20 مــن رجـ
والشركات اإلماراتية العاملة في مجال تحلية 
مــيــاه الــبــحــر والـــزراعـــة ومـــع كــبــرى الــشــركــات 
االستثمارية في اإلمارات. وقال رئيس مجلس 
املستوطنات يوسي داغان، ملواقع إسرائيلية، 
الــســامــرة يــقــف على  إن مجلس مــســتــوطــنــات 
رأس الحربة في مجاالت الصناعة، وهو رائد 

فــي نسج الــعــالقــات والــتــعــاون الــدولــي. ولفت 
تــنــتــج في  الــتــي  الــصــنــاعــات  أن وارادات  إلـــى 
مصانع املستوطنات تصل إلى مئات مالين 
الدوالرات سنويا، مضيفا: »توجد هنا فرصة 
الــذي قد  التعاون  للطرفن للكسب من فــرص 
ينتج عن تطبيع مع جارة استراتيجية مهمة 
للغاية. اإلمــارات هي دولة متطورة في مجال 
الــتــطــويــر واالســتــثــمــارات ويــشــرفــنــي أن أقيم 

معهم عالقات تجارية وصناعية«. 
ونقل عــن رجــل أعــمــال إمــاراتــي وصفه املوقع 
بيضون،  يوسف  يدعى  املستوى،  رفيع  بأنه 
ــلــــس املــــســــتــــوطــــنــــات  ــه لــــرئــــيــــس مــــجــ ــتـ ــئـ ــنـ ــهـ تـ
وترحيبه به وبالوفد الذي رافقه قائال: »هذا 
شــــرف، بـــاألســـاس بــعــد تــوقــيــع اتــفــاق الــســالم 
مــع إســرائــيــل، هــذه لحظة مــؤثــرة لنا جميعا، 
لهذا  أوصــلــتــا  الــتــي  قيادتنا  الــلــه على  نحمد 
ــان. نــشــكــرهــم ألنـــهـــم جــعــلــوا هــــذا الــلــقــاء  ــكــ املــ
ممكنا، لم أكن أصدق أنني سأحظى بحدوث 
هذا األمر في حياتي. بالنسبة لنا أيها اإلخوة 
واألخـــوات، أن يجلس أنــاس من كال الطرفن، 
مــن إســرائــيــل ومـــن دبـــي حـــول طــاولــة واحـــدة 
هـــو شـــرف كــبــيــر«. ونــقــل املـــوقـــع اإلســرائــيــلــي 
4040 عــن رجــل األعــمــال اإلمـــاراتـــي مــن شركة 
السويدي،  الله  عبد  اإلماراتية،   national
قوله: »هذا شرف كبير لي أن أكون هنا وألتقي 
أول وفــد إسرائيلي يصل إلــى دبــي، أنــا واثق 
مــن أنـــه ســيــكــون هــنــاك تــعــاون اقــتــصــادي في 

كافة املجاالت، شكرا ملجيئكم«. 
وتـــأتـــي زيــــــارة الـــوفـــد االســتــيــطــانــي املـــذكـــور 
اإلسرائيلية  املــســتــوطــنــات  اقــتــصــاد  إلنــعــاش 
فـــي مــنــطــقــة نــابــلــس مـــن خــــالل االســتــثــمــارات 
والتعويل على تصدير منتجاتها  اإلماراتية 
إلــى اإلمــــارات ومــن هــنــاك لـــدول عربية أخــرى 
الدولية  الحملة  فيه  الــذي تستمر  الــوقــت  فــي 
ــنـــع  ــات اإلســــرائــــيــــلــــيــــة ومـ ــتــــجــ ــنــ ملـــقـــاطـــعـــة املــ
وفرض  االحتالل  مستوطنات  في  االستثمار 
العقوبات عليها »بــي. دي. إس«. كما شهدت 
العديد من الدول العربية احتجاجات شعبية 

الرباط ـ مصطفى قماس

الناجم  الرقمي  التحول  في ظل  املغرب  يتجه 
عــن الــجــائــحــة إلحــــداث 120 ألـــف فــرصــة عمل 
فـــي الــقــطــاعــات الـــتـــي ســتــمــضــي فـــي مسلسل 
الرقمنة، خاصة في ظل تداعيات األزمــة على 

االستثمارات األجنبية.
ويــذهــب مــصــدر مــهــنــي مــطــلــع، إلـــى أن وزارة 
ــتــــصــــاد األخـــضـــر  ــتــــجــــارة واالقــ الـــصـــنـــاعـــة والــ
ــن عـــلـــى جـــــذب اســـتـــثـــمـــارات  ــراهــ ــي، تــ ــمــ ــرقــ والــ
أجنبية بقيمة 1.1 مليار دوالر في القطاعات 
الــرقــمــيــة مـــا ســيــســاهــم فـــي إحـــــداث 120 ألــف 

فرص عمل مباشرة وغير مباشرة إضافية.
ويــأتــي سعي الــــوزارة لــجــذب اســتــثــمــارات في 
ذلـــك الــقــطــاع، بــعــد مــالحــظــة فـــرض الــجــائــحــة 
اســتــحــضــار الــرقــمــنــة فـــي االقـــتـــصـــاد، وتــطــور 
استعمال الــقــنــوات الــرســمــيــة، خــاصــة فــي ظل 
الــحــجــر الــصــحــي، فـــي الـــتـــجـــارة اإللــكــتــرونــيــة 
والعمل عن بعد والتعليم عن بعد، والترفيه، 

ووسائط التواصل االجتماعي.
وتراهن الــوزارة على مواكبة شركات الرقمنة 
وتــشــجــيــع تــطــويــرهــا لــالســتــفــادة مــن الــفــرص 

الــتــي تقدم  املــتــاحــة، وتــســريــع رقــمــنــة اإلدارة 
حوكمة  حكامة  وتحسن  للمواطن،  خــدمــات 

القطاع ودعم السيادة الرقمية.
ــارك بـــمـــاكـــيـــنـــزي، املـــهـــدي  ــ ــــشـ ــر املـ ــديــ وكــــــان املــ
لقاء نظمته  الجائحة، في  أكد قبل  لحريشي، 
ــوارد الــبــشــريــة،  ــ جــمــعــيــة مـــدبـــري ومــكــونــي املــ
بــــأن نــصــف فــــرص الــعــمــل الــحــالــيــة بــاملــغــرب، 
مرشحة للرقمنة، مشددا على أن ذلك سيشمل 
الصناعة، واملعادن والنقل واملعلوميات، كما 
ستهم بدرجة أقل، اإلدارة العمومية والصحة 

والتربية والتعليم والفن والترفيه.
وذهـــبـــت مــاكــيــنــزي إلــــى أن 87 فـــي املـــائـــة من 
مستعدين  غير  املغرب  في  الشركات  مسيري 
لــلــرقــمــنــة، كــمــا أن 45 فـــي املـــائـــة مـــن املـــــوارد 

ــادة تــأهــيــل لتحسن  الــبــشــريــة فــي حــاجــة إلعــ
تـــهـــم. ويـــفـــتـــرض أن تـــســـاهـــم مـــشـــاريـــع  كـــفـــاء
التحول الرقمي وتلك التي تفتحها الجائحة، 
في دعم االستثمارات األجنبية املباشرة التي 
في  تتدنى  أن  املغربي،  املــركــزي  البنك  يتوقع 
العام الحالي إلى ما يعادل 1.5 في املائة من 
الــنــاتــج اإلجــمــالــي املــحــلــي، بــعــدمــا كــانــت في 
حدود 2.9 في املائة في العام املاضي، قبل أن 
تعود في العام املقبل إلى متوسط مستويات 

في األعوام املاضية قبل األزمة.
ويشير االقتصادي إدريس الفينا، في حديثه 
»العربي الجديد« إلى أن املغرب يحتل الرتبة  لـ
61 عــاملــيــا بــمــجــمــوع اســـتـــثـــمـــارات خــارجــيــة 
للعشر سنوات األخيرة ناهز 21.5 مليار دوالر، 
غير أنه يرى أن التقدم الذي حققه املغرب على 
يبقى  األجنبية  االســتــثــمــارات  مستوى جــذب 
غــيــر كـــاف، مــقــارنــة باملنافسة املــحــتــدمــة على 
هذا املستوى في القارة األفريقية ودول آسيا 
وأميركا الالتينية. وتسجل بيانات رسمية أن 
املغرب وبلدان صاعدة  كبيرا بن  فرقا  هناك 
رغم  األجنبية،  االستثمارات  جــذب  في مجال 

املؤهالت الكبيرة التي تتوفر عليها اململكة.

عدنان عبد الرزاق

»الــعــربــي  كــشــف مـــصـــدر مــطــلــع مـــن دمـــشـــق لـــ
ــي مــع  ــ ــرانـ ــ ــتـــمـــاع الــــوفــــد اإليـ الــــجــــديــــد«، أن اجـ
مــنــذ  بـــدمـــشـــق،  االقــــتــــصــــاد  وزارة  مـــســـؤولـــي 
يومن، »تطرق لزيادة حجم التبادل التجاري 
واســـتـــيـــراد املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، ولـــيـــس إلــى 
مقايضة العدس السوري بزيت عباد الشمس 
الذي رفض  اإليراني فقط«. ويضيف املصدر، 
ذكــر اسمه، أن لقاء السفير اإليــرانــي بدمشق، 
ــادي، مـــع مـــســـؤولـــن ســـوريـــن،  ــ ــ ــرك أبـ ــواد تــ ــ جـ
األســـبـــوع املـــاضـــي، »أســــس لـــزيـــادة الــعــالقــات 
االقــتــصــاديــة وإدخــــــال الــســلــع بــــرًا إذا اضــطــر 
ــر لــلــهــروب مـــن عــقــوبــات قـــانـــون قــيــصــر«.  األمــ
ولم يستبعد املصدر أن تعود إيران لفتح خط 
ائتمان جديد مقابل اتفاقات توقعها مع نظام 

بشار األسد، لها عالقة بالنفط والفوسفات.
وخــلــص اجــتــمــاع بـــن وفـــد إيـــرانـــي وممثلن 
عــن وزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة الــســوريــة، إلــى 
الزيتون  العدس وزيــت  االتفاق على مقايضة 
السورين بزيت عباد الشمس اإليراني، حسب 
الــداخــلــيــة وحماية  الــتــجــارة  مــا أعــلــنــت وزارة 

املستهلك بحكومة بشار األسد.
وكشفت الوزارة أن املؤسسة السورية للتجارة 
)جــهــة حــكــومــيــة(، ســتــبــدأ مــنــذ مــطــلــع الشهر 

املــقــبــل، بتصدير ألــفــي طــن مــن زيـــت الــزيــتــون 
ــــدس إلــــــى إيـــــــــران مــقــابــل  ــعـ ــ ــن الـ ــ ــــن مـ وألـــــــف طـ
استيراد كميات من زيت عباد الشمس تعادل 
في ثمنها الكميات املصدرة من زيت الزيتون 
والعدس، مشيرة إلى أن االجتماع املوسع بن 
سبل  واستعراض  مناقشة  تخللته  الجانبن 
االقتصادي  التعاون  عالقات  وتطوير  تعزيز 
املــواد  البلدين من  لتوفير احتياجات أســواق 

والسلع الغذائية.
بالحكومة  الحبوب  مؤسسة  مدير  ويتساءل 
السورية املعارضة، حسان محمد، عن كيفية 
تصدير العدس وزيت الزيتون إليران إذا كان 
إذ لم  اإلنتاج ال يكفي حاجة السوق املحلية، 

يزد إنتاج سورية من العدس للموسم الحالي 
عن 350 ألف طن، وال تزيد حصة نظام األسد 

منها عن 150 ألف طن.
»العربي الجديد«،  ويضيف محمد، متحدثًا لـ
الشريط  البقوليات يأتي من  إنتاج  أن معظم 
ــــب )شــــمــــال غـــــــرب(، حــتــى  الـــــحـــــدودي، مــــن إدلــ
ــريـــف مــحــافــظــة الــحــســكــة )شـــمـــال  املـــالـــكـــيـــة بـ
شــــرق(، وهـــذه املــنــاطــق جميعها خــارجــة عن 
إلــى أن اإلنــتــاج  سيطرة نــظــام األســـد، مشيرًا 
ــدن الـــجـــزيـــرة الـــســـوريـــة  ــ ــيـــر يـــأتـــي مــــن مـ الـــوفـ
ــكـــن تــلــك  ــر الـــــــزور والـــــرقـــــة(، ولـ ــ )الـــحـــســـكـــة، ديـ
الــكــرديــة،  املليشيات  عليها  تسيطر  املــنــاطــق 
وهي استعاضت عن نظام األســد بالتصدير 

إلى كردستان العراق.
وحول تصدير مناطق املعارضة العدس إلى 
تركيا، يؤكد مدير مؤسسة الحبوب أن تركيا 
املحررة،  املناطق  مع  الترانزيت  تجارة  تفتح 
فــقــد يــتــم الــتــصــديــر إلــــى تــركــيــا، أو إلــــى دول 

أخرى عبرها.
وكــانــت مــؤســســة الــحــبــوب الــتــركــيــة قــد قــررت 
ــراء كــامــل مــحــصــول الــحــبــوب مــن منطقتي  شـ
تل أبيض ورأس العن، الخاضعتن لسيطرة 
تصريح  حسب  الــســوري«،  الوطني  »الجيش 
ســـابـــق لــرئــيــس املــجــلــس املــحــلــي ملــنــطــقــة تل 

أبيض وائل حمدو.

بضائع المستوطنات 
في اإلمارات قريبًا

ارتفاع أسعار الزيتون في سورية 
)دليل سليمان/فرانس برس(

المغرب ينتظر 120 ألف فرصة عمل من »الرقمنة«

اتفاقات بين النظام السوري وإيران لمقايضة السلع

اتفاقيات الستيراد السلع اإلسرائيلية 
قد تحّول أبوظبي إلى محطة ترانزيت

وصل وفد من قادة 
المستوطنات اإلسرائيلية 
في الضفة الغربية إلى 

اإلمارات من أجل إبرام 
اتفاقيات تصدير بضائع 

من مستوطنات االحتالل 
إلى أبوظبي

استثمارات مال وسياسة

أسواق

رجال أعمال إماراتيون 
يصفون تعاونهم مع 

االحتالل بـ»الشرف الكبير«

تطوير الشركات 
لالستفادة من الفرص 

االستثمارية المتاحة

أبرمتها كــل من  الــتــي  التطبيع  اتــفــاقــات  ضــد 
اإلمــارات والبحرين مع االحتالل اإلسرائيلي، 
ــدة، مـــنـــهـــا املــطــالــبــة  ــديـــ ــارات عـــ ــعـــ ــ ورفــــعــــت شـ
بتفعيل حملة مقاطعة البضائع اإلسرائيلية.

وتــــوجــــد ملـــجـــلـــس »مـــســـتـــوطـــنـــات الـــســـامـــرة« 
فـــي مــحــيــط نــابــلــس ثــــالث مــنــاطــق صــنــاعــيــة 
كــبــيــرة تـــدر ســنــويــا مــئــات مــاليــن الــشــواكــل، 
أبرزها املنطقة الصناعية بركان. ويضم هذا 
إسرائيلية. كما يعمل  املجلس 43 مستوطنة 
مجلس مستوطنات السامرة منذ عامن على 

إقامة منطقة صناعية جديدة هي األكبر في 
الضفة الغربية املحتلة تسمى »منطقة شاعر 
السامرة  بوابة  أي  ربــاه«،  ناحال  هشومرون- 
متر  مليوني  مساحة  على  تمتد  ربـــاه،  وادي 
وشركات  للمصانع  املبنية  املباني  من  مربع 

الهايتك ومكاتب الخدمات املختلفة.
القانوني  الطريق  مّهدت  قد  أبوظبي  وكانت 
ــائـــع اإلســـرائـــيـــلـــيـــة بــهــدف  ــبـــضـ ــراد الـ ــيــ ــتــ الســ
استهالكها في السوق املحلية أو لتنتقل من 
أراضــيــهــا إلـــى بــلــدان أخــــرى، مــن خـــالل إلــغــاء 

قـــانـــون مــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل، وذلــــك فـــي نــهــايــة 
أغــســطــس/ آب املــاضــي. وأصـــدر رئــيــس دولــة 
اإلمــــــــارات، الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايـــــد، مــرســوم 
إلــغــاء الــقــانــون الــصــادر عــام 1972. وبموجب 
اإلماراتية  والشركات  لألفراد  يمكن  املرسوم، 
عــقــد اتــفــاقــيــات مــع هــيــئــات أو أفــــراد مقيمن 
إليها بجنسيتهم أو  في إسرائيل أو منتمن 
يعملون لحسابها أو ملصلحتها أينما كانوا، 
العمليات  أو  الــتــجــاري  الــصــعــيــد  وذلــــك عــلــى 

املالية أو أي تعامل آخر.

احتجاجات في 
فلسطين وعدد من 
الدول العربية ضد 
التطبيع )أشرف عمارة/
األناضول(
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ــتــــي فــــايــــزر  ُيـــــحـــــدث لــــقــــاح شــــركــ
األمــيــركــيــة وبــيــونــتــيــك األملــانــيــة 
املضاد لجائحة كورونا تغييرات 
كثيرًا  تفوق  العاملية  األســـواق  فــي  رئيسية 
ــيـــات االنـــتـــخـــابـــات األمـــيـــركـــيـــة. ومــنــذ  تـــداعـ
اإلعــــان عــن الــلــقــاح الـــذي أثــبــتــت الــتــجــارب 
فــعــالــيــتــه بــنــســبــة كـــبـــيـــرة، تـــعـــيـــش أســــوق 
ــال والــســلــع انــتــعــاشــة غــيــر مــســبــوقــة في  املــ
أسعارها، إذ ارتفعت األسواق العاملية بقوة 
التنقل  وسط تفاؤل املستثمرين بفك قيود 
وعودة حركة السفر. ُيذكر أن تقديرات حجم 
الــخــســائــر الــتــي ســبــبــتــهــا جــائــحــة كــورونــا 
لــاقــتــصــاد الـــعـــاملـــي راوحــــــت بـــن 16 و12 

تريليون دوالر حتى اآلن.
ومن املتوقع أن يدفع اللقاح الجديد املؤمل 

أن تــظــهــر تـــأثـــيـــراتـــه اإليـــجـــابـــيـــة بـــقـــوة فــي 
الخامات  على  النفطي  الطلب  املقبل،  العام 
النفطية واملشتقات في األسواق املستهلكة 
الــكــبــرى خـــال الـــعـــام املــقــبــل. ويــعــد الطلب 

ــتـــرول مـــن أهــم  ــبـ الـــعـــاملـــي عــلــى مــشــتــقــات الـ
العوامل التي تحرك املضاربات على العقود 
العاملية.  البترول  بورصات  في  املستقبلية 
وكــانــت أســعــار الــنــفــط كــســبــت يـــوم اإلثــنــن 
املــاضــي الـــذي أعــلــن فيه عــن نــجــاح العقار، 
نحو 9.0%. وكسب خام القياس البريطاني 
 42.64 ــــى  إلـ لــيــرتــفــع   %  8.09 نـــحـــو  بـــرنـــت 
دوالرا، بــيــنــمــا ارتـــفـــع خــــام غــــرب تــكــســاس 
دوالرا.   40.55 إلـــى   9.18 بنسبة  األمــيــركــي 
كما ارتفعت كذلك أسعار املشتقات النفطية 
مـــن الـــغـــازولـــن وزيـــــت الــتــدفــئــة والــبــنــزيــن 
أمـــس  بـــرنـــت  ــام  بــنــحــو 6.6%. واقــــتــــرب خـــ
األربــعــاء مــن حــاجــز الـــ 45 دوالرًا، إذ كسب 
كل من خام برنت وخام غرب غرب تكساس 
أكــثــر مــن دوالر فــي الــتــعــامــات الــتــي جــرت 
منتصف الظهيرة في لندن، حسب بيانات 
بــرايــس«. وتوقعت  األســعــار لنشرة »أويـــل 
شــركــات كبرى فــي تــجــارة النفط مــن بينها 
السويسرية وبنوك استثمارية، من  فيتول 
يرتفع  أن  غــــروب«،  »سيتي  مــصــرف  بينها 
ســعــر خـــام بــرنــت فـــي الـــعـــام املــقــبــل إلـــى 54 
راسل  ويأمل  املتوسط.  في  للبرميل  دوالرًا 
ــاردي الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة فيتول  هــ
الفائض  امــتــصــاص  مــن  الــســوق  أن تتمكن 
النفطي خال النصف األول من العام املقبل.  
ــفــــاع ال يــمــت بصلة  ويـــاحـــظ أن هــــذا االرتــ
ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ ــفــــوز بــــايــــدن بـــاالنـــتـــخـــابـــات األمـ لــ

توجهات 
الذهب األسود

تظاهرة ضد 
شركة »ِشل« 

النفطية في 
الهاي )رومي 
أرويو فرنانديز/

)Getty

إلى 54 دوالرًا  االرتفاع، وربما تصل  إلى  النفطية  الخامات  تتجه أسعار 
خالل العام المقبل في حال نجاح لقاح فايزر وبيونتيك في محاصرة 
أسعار  وتستفيد  األميركية.  المصارف  بعض  لتوقعات  وفقًا  كورونا، 

النفط في ارتفاعها من توقعات عودة حركة التنقل والطيران

الفوائض العائمة في 
البحار ربما تعرقل االرتفاع 

المرجو في األسعار

أرباح شركة فايزر 
تراجعت في الربع الثالث 

من العام الحالي

أردوغان يدعو 
مواطني بالده لمزيد 

من الثقة بالليرة وتحويل 
مداخراتهم لها

النفط يحقق 
المكاسب 
بفضل أمل 

لقاح كورونا

)Getty( مقّر شركة فايزر في نيويورك)Getty( محل صرافة في إسطنبول
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ــلــــي«  ــانــ ــتــ تــــــوقــــــع مــــــصــــــرف »مــــــــــورغــــــــــان ســ
االســتــثــمــاري األمـــيـــركـــي أن تــجــنــي شــركــتــا 
مليار   13 و»بيونتيك«  األميركية  »فــايــزر« 
دوالر العام املقبل من مبيعات لقاح فيروس 
كــــورونــــا، الـــــذي تــنــتــجــانــه بــشــكــل مــشــتــرك، 
املتوافرة  الــجــرعــات  أن تصل  يتوقع  والـــذي 
منه خال 2021 إلى نحو 1.3 مليار جرعة. 
الرقم نفسه توقعته صحيفة »ذا غارديان« 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي تـــقـــريـــر مــــســــاء الـــثـــاثـــاء. 
 )Pfizer( »فــــــايــــــزر«  شـــركـــتـــي  أن  يــــذكــــر 
ظهر  أعلنتا   ،)BioNTech( و»بــيــونــتــيــك« 
ــيـــروس كـــورونـــا  ــد فـ االثــــنــــن، أن الـــلـــقـــاح ضـ
ــــذي تــعــمــان على  الــجــديــد »كــــوفــــيــــد-19« الـ
تطويره »فعال بنسبة 90%«، بعد التحليل 
األولــي لنتائج املرحلة الثالثة من التجارب 
السريرية، وهي املرحلة األخيرة قبل تقديم 
طــلــب تــرخــيــصــه. ومــــن املــتــوقــع أن يحصل 
األيــام  خــال  أميركي  ترخيص  على  العقار 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  ووصــف  املقبلة. 
الــلــقــاح املحتمل بأنه  الــبــرت بــــورال،  فــايــزر، 
أكبر تقدم طبي في املئة عام املاضية. وقال 
إن شــركــتــه لــيــس لــديــهــا أيـــة مــخــاوف بشأن 

السامة.
العقار على طلبات  أن يحصل  املتوقع  ومن 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــيـــرة الـــتـــركـــيـــة صـــعـــودهـــا، أمـــس  ــلـ ــلــــت الـ واصــ
األربــعــاء، أمــام الـــدوالر األمــيــركــي، لتعود إلى 
ــلــــدوالر الــتــي  مــســتــويــات مـــا دون 8 لـــيـــرات لــ
ــد بــلــغــتــهــا قــبــل أكـــثـــر مـــن أســبــوعــن،  كـــانـــت قـ
وذلك بعد إعان الرئيس رجب طيب أردوغان 
عــن ســيــاســة قــتــصــاديــة جــديــدة تــمــنــح فرصًا 
ــانــــب. وبـــلـــغ سعر  كــبــيــرة لــلــمــســتــثــمــريــن األجــ
صـــرف الــعــمــلــة الــتــركــيــة 7.89 لــيــرات لــلــدوالر 
الواحد، منتصف نهار األربعاء، بينما كانت 
لـــيـــرات  الـــتـــعـــامـــات عـــنـــد 8.11  قــــد اســتــهــلــت 
لـــلـــدوالر، فـــي حـــن كــانــت قـــد ســجــلــت هبوطًا 
حادا صباح الجمعة املاضي عند 8.52 ليرات 
الــخــضــراء. وقـــال أردوغــــان، في  مقابل العملة 
خطاب ألقاه خال مشاركته أمس في اجتماع 
الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة لـــحـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
بــمــقــر الــبــرملــان الــتــركــي فـــي الــعــاصــمــة أنــقــرة، 
إن الــســيــاســة االقـــتـــصـــاديـــة الـــجـــديـــدة لــبــاده 
األجــانــب،  للمستثمرين  كــبــيــرة  فــرصــًا  تمنح 

مـــن خــــال االســـتـــنـــاد إلــــى 3 ركـــائـــز أســاســيــة، 
ــرار املـــالـــي،  ــقـ ــتـ هـــي اســـتـــقـــرار األســــعــــار، واالسـ
واستقرار االقتصاد الكلي. وأضاف أن تركيا 
ــــال الـــســـنـــوات الــــــــ18 األخـــيـــرة  اســـتـــطـــاعـــت خـ
تحقيق تحول كبير، مكنها من إظهار قوتها 
في كافة املجاالت وإسماع صوتها في عموم 
املــحــافــل، مــشــيــرا إلـــى أن تــركــيــا الــيــوم تتفوق 
على البلدان املتقدمة في العديد من املجاالت 
الــخــدمــيــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، ووصـــلـــت إلــى 
أفضل مؤشرات االقتصاد الكلي في تاريخها. 
وقال: »استطعنا تسديد كافة ديون الباد إلى 

الــدولــي، وتخليص تركيا من  النقد  صــنــدوق 
سطوة هذه املؤسسة، وعرقلة نمو االقتصاد 
التركي كانت أبرز غايات الهجمات اإلرهابية 

ومحاولة االنقاب الفاشلة )في 2016(«. 
وأكد أردوغان أن تركيا تسعى لتحقيق النمو 
وتــطــويــر الـــبـــاد بــمــا يــتــمــاشــى مـــع أهــدافــهــا، 
تاريخية  بمرحلة  العالم  فيها  يمر  فــتــرة  فــي 
ــتــــصــــادي، الفــتــًا  ــن الــتــغــيــر الــســيــاســي واالقــ مـ
إلى سعي بــاده إلى إنشاء هيكل نمو يخلق 
فرص عمل وال يتسبب في حدوث تضخم أو 
وتابع:  للموازنة.  الــجــاري  الحساب  فــي  عجز 
ــز جـــذب  ــركـ »مـــصـــمـــمـــون عـــلـــى جـــعـــل بـــلـــدنـــا مـ
بمخاطر  والــدولــيــن  املحلين  للمستثمرين 
منخفضة وثقة عالية وأربــاح مرضية، وهذا 
مـــا ســنــركــز عــلــيــه فـــي الــفــتــرة املــقــبــلــة«. وقـــال 
أردوغان: »نعتبر أرباح املستثمرين املحلين 
التركي  باالقتصاد  يثقون  الــذيــن  والــدولــيــن 
وسنقدم  أيــضــًا،  لنا  مكسبًا  التركية  والــلــيــرة 
جميع أنــــواع الــدعــم لــهــم«. وأضــــاف »سأعقد 
ــع مــســتــثــمــريــن  ــن االجـــتـــمـــاعـــات مــ ســلــســلــة مــ
دولين، وسأطلعهم على الفرص واإلمكانات 
الــذي سنقدمه لهم في بلدنا«، مؤكدًا  والدعم 
بشكل  لباده ستعمل  االقتصادية  اإلدارة  أن 
أوثق مع املستثمرين املحلين والدولين في 
أن حكومته ستطلق  املــقــبــلــة. وأعــلــن  املــرحــلــة 
حملة جــديــدة تــركــز عــلــى االســتــقــرار والنمو 
الــــدولــــة ذات  والـــتـــوظـــيـــف، إدراًكـــــــــا مــنــهــا أن 
على  الحفاظ  يمكنها  ال  الضعيف  االقــتــصــاد 
مكتسباتها في مجاالت أخرى. وقال: »نسعى 
إلـــى ما  الــتــضــخــم  جــاهــديــن لتخفيض نــســب 
الــشــرائــيــة  الـــقـــوة  عــلــى  والـــحـــفـــاظ  دون %10، 
مزيد  إلــى  بــاده  داعيًا مواطني  للمواطنن«، 
من الثقة بالعملة املحلية، وتحويل مدخراتهم 
إلــــى الــلــيــرة الــتــركــيــة وتــفــضــيــلــهــا عــلــى بــاقــي 
العمات. ورأى أن انتعاش الليرة التركية أمام 
جديد  رئيس  تعين  عقب  األجنبية  العمات 
للبنك املركزي ووزير جديد للخزانة واملالية، 

مؤشر إلى أن تركيا على الطريق الصحيح.

ضخمة خال العام املقبل من قبل الحكومات 
الكبير في اإلصابات  الغنية وسط االرتفاع 
بجائحة كورونا التي فاقت 50 مليون إصابة 
خال األسبوع الجاري. ووافقت شركة فايزر 
األميركية مسبقًا على بيع 100 مليون جرعة 
دوالر  مــلــيــاري  بــنــحــو  األمــيــركــيــة  للحكومة 
بسعر 19.5 دوالرًا للجرعة الواحدة، ويحتاج 
ــــى جــرعــتــن.  ــد إلـ ــواحــ تــطــعــيــم  الـــشـــخـــص الــ
 500 شــراء  األميركية  الحكومة  طلبت  كذلك 
مليون جرعة أخرى. من جانبها، طلبت دول 
االتــحــاد األوروبـــي شــراء 200 مليون جرعة، 
مليون   40 بريطانيا وحــدهــا شــراء  وطلبت 
جــرعــة، وهــو مــا يعني أن الــشــركــتــن، فايزر 
وبيونتيك قد حصلتا مسبقًا على صفقات 
إلــى خيار  لبيع 340 مليون جــرعــة، إضــافــة 
الشراء األميركي لـ500 مليون جرعة. وهنالك 
طلبات معروضة على الشركتن من اليابان 

والعديد من دول العالم الغنية في آسيا. 
وبينما تعهدت شركات أدوية أخرى تجري 
ــاد لــلــفــيــروس  ــقـــاح مـــضـ أبـــحـــاثـــًا لــتــطــويــر لـ
ــــررت شـــركـــة فـــايـــزر اتــخــاذ  بـــعـــدم الـــتـــربـــح، قـ
الجديد  املنتج  مع  والتعامل  مسار مخالف 
ــة. وكــانــت  ــاريـ عــلــى أســـــاس أنــــه فـــرصـــة تـــجـ
  لبحث 

ً
ــمـــويـــا شـــركـــة فـــايـــزر قـــد رفـــضـــت تـ

األميركية  الحكومة  عرضته  اللقاح  تطوير 
ضمن برنامج »أوبريشن وارب سبيد«. في 
املـــقـــابـــل، اســتــخــدمــت فـــايـــزر مــلــيــاري دوالر 
ــن أمـــوالـــهـــا الـــخـــاصـــة فـــي تــمــويــل الــبــحــث  مـ
وتطوير اللقاح. وحسب تقرير صحيفة »ذا 

غارديان«، حصلت شركة بيونتيك األملانية 
على تمويات لتطوير منتجها بقيمة 375 
كذلك  األملــانــيــة،  الحكومة  مــن  يـــورو  مليون 
حـــصـــلـــت عـــلـــى قـــــرض بــقــيــمــة 100 مــلــيــون 
يورو من بنك االستثمار األوروبــي. وشركة 
ــة صــغــيــرة  ــ بــيــونــتــيــك األملـــانـــيـــة شـــركـــة أدويــ
بلغ  إذ  األميركية،  فايزر  مقارنة بشركة بي 
دخلها فــي الــعــام املــاضــي نحو 109 ماين 
 بشركة فايزر التي بلغ دخلها 

ً
يورو، مقارنة

العام نفسه 52 مليار دوالر. ويأتي  في في 
تــطــويــر الــلــقــاح فــي وقـــت تــعــانــي فــيــه شركة 
ــا بــنــســبــة %71  ــهـ فـــايـــزر مـــن تـــراجـــع أربـــاحـ
فــي الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام الـــجـــاري، كذلك 
انخفضت اإليـــــرادات بــأكــثــر مــن الــتــوقــعــات، 
الـــتـــي تسببها  الـــضـــغـــوطـــات  مـــع اســـتـــمـــرار 
ــــاح  ــع صـــافـــي أربـ ــراجــ ــا. وتــ ــ ــــورونـ جـــائـــحـــة كـ
شــركــة األدويــــة األكــبــر حسب بــيــانــات سوق 
مــلــيــار دوالر في  إلـــى 2.19  »وول ســتــريــت« 
الـــربـــع الــثــالــث مـــن مــســتــوى 7.68 مــلــيــارات 
دوالر خــال ذات الــفــتــرة مــن الــعــام املــاضــي. 
فيما بلغ نصيب السهم من األربــاح املعدلة 
72 ســنــتــًا، وهـــو أقـــل مــن مــســتــوى 75 سنتًا 
للسهم املسجل خال فترة املقارنة، ومقابل 
ـــ71 ســنــتــًا. وتــراجــعــت اإليـــــرادات  تــوقــعــات بــ
إلــى 12.13 مليار دوالر خــال فترة األشهر 
الثاثة املنتهية في سبتمبر/ أيلول، مقابل 
12.68 مليار دوالر خال الفترة نفسها من 
2019. أما التوقعات، فأشارت إلى هبوط في 

اإليرادات عند مستوى 12.31 مليار دوالر.
يــذكــر أن هنالك العديد مــن شــركــات األدويـــة 
الــعــاملــيــة الــتــي تــعــمــل عــلــى تــطــويــر لــقــاحــات 
وأدوية لكورونا من بينها شركة »جونسون 
املنافسة لشركة  آنــد جــونــســون« األمــيــركــيــة، 
ــرا زيـــنـــيـــكـــا« الـــلـــتـــان  ــ ــتـ ــ ــة، »اسـ ــ ــركـ ــ فــــايــــزر وشـ
تعمان على تطوير عقار لفيروس كوفيد 19 
بالتعاون مع جامعة أوكسفورد البريطانية. 
ــــة على  وتــعــهــدت الــعــديــد مــن شــركــات األدويـ

عدم التربح من عقاراتها ولقاحاتها.

ن جديد لليرة التركيةفايزر وبيونتيك ستجنيان 13 مليار دوالر من لقاح كورونا تحسُّ

لسياسة  تمامًا  اتجاه مخالف  في  ويحدث 
ما  أعلن عنها، وهــو  التي  املتجددة  الطاقة 
يعني أن معنويات املستثمرين في أسواق 
وسط  كبيرة  بــدرجــة  مرتفعة  باتت  الطاقة 
رهان كبير على مستقبل الطلب على النفط 
ــــذا الــــشــــأن يــقــول  ــاز الــطــبــيــعــي. فــــي هـ ــغــ والــ

قــال مدير  الــنــفــط«. مــن جانبه  العاملي على 
أبــحــاث الــســلــع األولـــيـــة بــشــركــة كليبر داتــا 
األمــيــركــيــة، مــات سميث إن »أســعــار النفط 
تــرتــفــع بــمــســتــويــات جــنــونــيــة بــعــد اإلعـــان 
على  النفطي  الطلب  ويعتمد  الــلــقــاح«.  عــن 
انــتــعــاش االقــتــصــادات الــكــبــرى فــي أميركا 

النرويجية،  رايستاد  بشركة  الطاقة  خبير 
الــنــفــط  بـــيـــجـــورنـــارتـــونـــهـــوغـــن إن »تــــجــــار 
ينظرون لتداعيات اللقاح على حركة السفر 
ــه سيطلق  ــرون أنــ ــ ــيـــران والــتــنــقــل، ويــ والـــطـ
هذه الحركة التي تخضع حاليًا  لعمليات 
التقييد واإلغاق، وبالتالي سيرتفع الطلب 

وأوروبــا وآسيا. ومن بن العوامل الداعمة 
الرتــفــاع أســعــار الــنــفــط، تــراجــع املــخــزونــات 
األميركية، إذ كشفت بيانات معهد البترول 
الخام  أن مخزونات  الثاثاء  األميركي يوم 
ـــ5.1 مــايــن برميل  ــ األمــيــركــي انــخــفــضــت بـ
إلــى نحو 482 مليون  في األسبوع املاضي 

برميل. وعلى الرغم من العوامل التي ترفع 
من املعروض في األسواق العاملية وتضرب 
السوق  فــإن  ومشتقاته،  النفط  على  الطلب 
تعيش وضعًا من التفاؤل بعد الكشف عن 

اللقاح. 
تـــســـاهـــم »أوبــــــــك +« فــي  املـــتـــوقـــع أن  ومـــــن 
دفـــع األســعــار لــارتــفــاع عــبــر تــمــديــد العمل 
بــخــفــض اإلنـــتـــاج خـــال اجــتــمــاعــهــا املــقــبــل. 
ــك واملــنــتــجــون  ــ وخــفــضــت دول مــنــظــمــة أوبـ
ــاء، اإلنــتــاج  املــتــحــالــفــون مــعــهــا غــيــر األعـــضـ
ثاثة  قبل  يوميًا  برميل  7.7 ماين  بنحو 
ــر الطاقة  شــهــور. وفـــي هـــذا الــشــأن قـــال وزيـ
الجزائري عبد املجيد عطار أمس األربعاء، 
إن »أوبــك+« قد تمدد التخفيضات أو حتى 
يــمــكــن أن تــعــمــقــهــا إذا اقــتــضــت الـــضـــرورة، 
وهو ما يتوافق مع تعليقات لوزير الطاقة 
السعودي، عبد العزيز بن سلمان قال فيها 
إن منظمة البلدان املصدرة للبترول )أوبك( 
أوبــك+،  بمجموعة  يعرف  فيما  وحلفاءها، 
إذا  اإلمــــدادات  اتفاقهم لخفض  يعدلون  قــد 
تـــراجـــع الــطــلــب قــبــل إتـــاحـــة الــلــقــاح. وحــتــى 
ــانـــت شــــركــــات كــبــرى  األســــبــــوع املــــاضــــي، كـ
تتوقع  الــنــفــطــيــة  األبـــحـــاث  فــي  متخصصة 
أسعارًا متدنية جدًا للنفط في العام املقبل. 
وتــراوح توقعات شركتي باتس وآرغوس 
لبرميل  دوالرًا  30 و40  بــن  النفط  ألســعــار 
ــام بـــرنـــت فـــي املـــقـــبـــل، ولـــكـــن مـــن املــتــوقــع  خــ
أن تـــراجـــع تــوقــعــاتــهــا مــثــلــمــا فــعــل مــصــرف 
»سيتي غروب« الذي رفع توقعاته ألسعار 

النفط بنحو 5 دوالرات في العام املقبل. 
ارتفاع  تقيد حركة  قد  عوامل  هنالك  ولكن 
األسعار، من الزيادة املتوقعة في املعروض 
النفط  إنتاج  ارتفاع  رأسها  النفطي، وعلى 
ــى نـــحـــو مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يــومــيــًا  ــ الــلــيــبــي إلـ
واألنباء الــواردة عن زيــادة صــادرات النفط 

اإليراني إلى نحو 700 ألف برميل يوميًا. 
كما أن السوق النفطية تعاني من الفوائض 
الــعــائــمــة فــي الــبــحــار الــتــي ربــمــا تــضــخ في 
ــاع تــحــقــقــه األســـعـــار.  ــفــ الـــســـوق مـــع كـــل ارتــ
وهــــذه الــفــوائــض الــعــائــمــة فـــي مــيــاه هــونــغ 
الكاريبي  كــونــغ وكــالــيــفــورونــيــا وشــواطــئ 
تـــعـــد واحـــــــدة مــــن الـــعـــوائـــق الـــكـــبـــرى خـــال 
الشهور املقبلة التي تهدد األسعار. ُيذكر أن 
الفوائض النفطية العائمة بلغت نحو 160 
أسعار  انهيار  شهور  خــال  برميل  مليون 
النفط، حسب توقعات مركز دراسات الطاقة 

بجامعة كولومبيا األميركية.

تتوقع منظمة »أوبك« انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 
9.75 ماليين برميل يوميًا في العام الجاري، وهو ما يمثل تراجعًا بنحو 
بمستويات  المقارنة  عند   %10
في  الماضي.  العام  في  الطلب 
الطلب  نمو  تتوقع  الــمــقــابــل، 
 6.25 بمقدار  الخام  على  العالمي 
العام  فــي  يوميًا  برميل  ماليين 
المقبل 2021، وهو مستوى أقل 
أشارت  التي  السابقة  التقديرات  من 
إلى نموه 6.54 ماليين برميل يوميًا، 
الشهري  لتقريرها  وفقًا  ــك  وذل

الصادر أمس األربعاء.

تراجع الطلب

تقرير

من المتوقع أن تجني 
شركتا »فايزر« األميركية 

وشركة بيونتيك األلمانية 
نحو 13 مليار دوالر من 

مبيعات اللقاح المضاد 
لفيروس كورونا في 
العام المقبل وحده

رؤية

جواد العناني

فاز جوزيف بايدن، على ما يبدو، برئاسة الواليات املتحدة. ومع 
أن الرئيس الحالي، دونالد ترامب، يرفض التسليم بذلك، إال أن 
ن يمضي أسبوعان أو 

َ
َرصه في تغيير النتيجة تبدو ضئيلة. َول

ُ
ف

ثالثة، أو حتى الثامن من شهر ديسمبر/ كانون األول على أبعد 
مدى، حتى يرفع الراية البيضاء، ويبدأ في مللمة أوراقــة وياقاته 

َوِعزاِلِه، ويخرج من البيت األبيض. 
ونحن نذكره، مواطنني عربا ومسلمني، بأنه الرئيس الذي تجّرأ 
واملسلمني،  والعرب  واألردنــيــني  الفلسطينيني  لحق  التنكر  على 
 الـــســـفـــارة األمــيــركــيــة 

َ
ــــل

َ
ــق ــ

َ
وكــثــيــريــن مـــن مــســيــحــيــي الـــعـــالـــم، ون

لطة  مــن تــل أبــيــب إلــى الــقــدس املحتلة، وقــطــع الــعــالقــات َمـــَع السُّ
وتشغيل  غــوث  وكالة  وعــن  عنها،  التمويل  وقطع  الفلسطينية، 
الجوالن  بضم  واعــتــرف   ،)UNRWA( الفلسطينيني  الالجئني 
الــقــرن، وغيرها من  إلســرائــيــل، وخــرج علينا بمشروع صفقة 
القرارات السخيفة، مثل منع مواطني دول إسالمية من السفر 

إلى الواليات املتحدة.

إنتاج متنوع
وِفي هذا الصدد، يستوقفني موقفه املتطابق مع واحد من أكثر 
من  املــتــحــدر  نتنياهو،  بنيامني  وهــو  وغــــرورًا،  عنجهية  الــنــاس 
أسوأ مدرسة عنصرية، قادها جابوتنسكي في الربع الثاني من 
القرن املاضي، وصاحب نظرية »الحائط الحديدي« التي تطالب 
بالضغط على الفلسطينيني، حتى يخرجوا من فلسطني. وِفي 
عهد االثنني، ترامب ونتنياهو، وافق الكنيست اإلسرائيلي على 
»قانون األساس« املسّمى بقومية الدولة اليهودية، والذي اعتبر 
 لها وطن اسمه »إسرائيل«، أو فلسطني 

ً
اليهودية قومية الديانة 

بــهــا بــعــض املــؤرخــني 
َّ
عــبــر الــتــاريــخ، بحجج خــرافــيــة واهـــيـــه، كــذ

اإلسرائيليني واليهود.  
ــم تكن بال إنتاج متنوع، وال 

َ
لم تكن فلسطني أرضــا فــارغــة، ول

يستطيع أحٌد أن ينكر غناها الثقافي والفكري عبر التاريخ، وأن 
صدرها الحنون قد اتسع لكل َمن أثراها. وإبــراز هذه الجوانب 
أمر  والخدمية  والتجارية والصناعية  والفنية واألدبية  املعمارية 
الواسع ال يمكن أن  الفنون بمفهومها  ضــروري، ألن مثل هــذه 
تحصل في مجتمع ما باملصادفة، بل تأتي نتاجا لتراكم قرون 

من الحضارة والبناء لسكاٍن عّمروها وأبدعوا فيها.

الموسوعة الفلسطينية
ــزًا 

ّ
ــِتــَبــت فــي هــذا الــشــأن، مــرك

ُ
وقــد عــثــرت على مــراجــع كثيرة ك

أحــيــانــا عــلــى مـــدونـــات عميقة مــن رحــالــة أملــــان، أو إنــكــلــيــز، أو 
الــدكــتــور محمد هاشم  أصـــدر  وفــرحــت كثيرًا عندما  غــيــرهــم. 
هذا  جــوانــب  كــل  فيها   الفلسطينية، شــارحــا  املوسوعة  غوشه 
الــغــنــى الــثــقــافــي واالجــتــمــاعــي والــعــمــرانــي مــنــذ الــقــرن الــســادس 
عشر. وفرحت كثيرًا بمدونة أصدرها الدكتور هشام الخطيب، 
الــطــاقــة والــتــخــطــيــط ســابــقــا فــي األردن، ورئــيــس شركة  ــر  وزيــ
كهرباء القدس ورئيس سلطة الكهرباء األردنية قبل ذلك. ومع 
اململكة  الكهرباء مــن  الــدكــتــوراه فــي هندسة  أنــه يحمل شــهــادة 
فنية عظيمة.  الله وعافاه، جوانب  للرجل، شفاه  أن  إال  املتحدة، 
وقد عكف، خالل مدة دراسته في بريطانيا، على جمع لوحات 
ورحالة مستشرقون  فنانون  للوحات، رسمها  أصلية  وصــوٍر 
كثيرون في الوطن العربي، وهؤالء الفنانون، املسمون املشرقيني 
بأعداد  األوروبية  البالد  أتوا من معظم   ،)oRieNtAlists(

كبيرة منجذبني لسحر الشرق وإغراءاته. 
الدكاكني  الخطيب لوحات كثيرة كان يجدها في  وجمع هشام 
ــان ال يشبع مــن جمعها ضــمــن ما  الــقــديــمــة فــي بــريــطــانــيــا. وكـ
يستطيع أن يوفره من مخصصاته املالية املحدودة. وعلى الرغم 
الذوق  اللوحات قد حظيت باهتمام أصحاب  من أن بعض هذه 
الفني واألغنياء واملستثمرين، ما رفع أسعارها إلى أرقام مجزية 
جدًا، إال أن الخطيب أصر على أال يفرط بما عنده، وحافظ على 
مجموعته. وقد أهدى بعضها إلى دور عرض الفنون وغيرها، 

ولكنه ما زال يحتفظ بأكثرها.

التركة الثمينة
ومـــن ألــطــف مــا جمعه مــخــطــوطــة وجــدهــا فــي إحـــدى املكتبات 
معروفة  غير  بريطانية  شــابــة  ورحــالــة  فنانة  بقلم  البريطانية 
 االســــــم. وقــــد عــنــونــت مــخــطــوطــتــهــا الـــتـــي أعـــدتـــهـــا عــــام 1902 
ــى املــخــلــصــني مــــن قــبــل  ــ ــاب إلـ ــتـ ــى الــــقــــدس: كـ ــ ــة إلـ ــلــ ــم »رحــ ــاسـ  بـ
 A VoyAge to« وبـــاإلنـــكـــلـــيـــزيـــة  ــاك«،  ــنــ هــ ــان  ــ كـ شـــخـــص 
 JeRUsAlem:  A HANdbook foR diViNes by

.»oNe WHo WeNt
وكانت املخطوطة املكتوبة بخط اليد مشفوعة بالرسومات التي 
والحقيقة  بنشرها.  الحظ  لها  يكتب  ــم 

َ
ول الفتاة،  هــذه  رسمتها 

بلفور بخمسة عشر  وعــد  التي سبقت  الثمينة  التركة  هــذه  أن 
عاما )مرت ذكراه يوم 11/2 بدون احتفالية(، تؤكد أن املجتمع 
لــم ينبع مــن جهل بحقيقة  الــوعــد  الـــذي أصـــدر ذلــك  البريطاني 
اإلنكليز، مثل  املثقفون  القدس وما حولها، بل كان  األمــور في 
باقي التجمعات األوروبية، على علم أكيد بما تحتويه فلسطني 
ومــدنــهــا مــن عــمــق حــضــاري وتــنــوع ثــقــافــي وحــيــاة اجتماعية 

أصيلة عميقة.
املخطوطة  والــقــدس، هــذه  ابــن عكا  الخطيب،  وقــد نشر هــشــام 
بأحرف إنكليزية حديثة لكل صفحة كتبت بخط يد تلك الفنانة 
بإتقان  رسمتها  التي  واللوحات  الصور  ونقل  الهوية.  مجهولة 
بديع. .. قرأت الكتاب ومذكرات الشابة بشغف كبير، ألنه يمثل 
وأماكنها  وأناسها  وفعالياتها  القدس  لحياة   

ً
متكامال مقطعا 

قبل 118 عاما، حينما لم يتجاوز عدد اليهود في كل فلسطني 
4% من سكانها.

الــدكــتــور الخطيب عــلــى نفقته  الـــذي طبعه  الــثــمــني  الــكــتــاب  هـــذا 
الخاصة يجب أن يحظى باهتمام كل غيور حريص على تراثنا 
القدس، وخصوصا أن إسرائيل تطمس  العربي اإلسالمي في 
الهوية التي ال تستطيع سرقتها وتمارس كل الضغوط من أجل 
طرد سكانها الصابرين املثابرين، ولكنهم متشبثون بعناد أهل 
الخليل، وكبرياء أهل القدس، وعّزة كل عربي، وإيمان كل مسلم، 

وقداسة كل مسيحي يشرف القدس.
على املكتبات العربية والبيوت العربية أن تقتني نسخا من هذه 
املخطوطة الرائعة، والتي طبعت في كتاب واحد، بشكل مشرف. 

نقول شكرًا للدكتور هشام الخطيب، وأمد الله في عمره.

رحلة إلى القدس

Thursday 12 November 2020 Thursday 12 November 2020
الخميس 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  26  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2264  السنة السابعة الخميس 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  26  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2264  السنة السابعة


