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ليبيا :أزمة دقيق وانفالت في األسعار
طرابلس ـ أحمد الخميسي

كشفت مصادر حكومية ونقابية
ف ــي لـيـبـيــا ع ــن ن ـقــص ك ـب ـيــر في
ال ــدق ـي ــق (ال ـط ـح ــن) ب ــاألس ــواق،
لتشهد مـنــاطــق متفرقة مــن ال ـبــاد إغــاقــا
للمخابز ،في ظل عدم توريد كميات جديدة
إل ـي ـه ــا واالرت ـ ـ ـبـ ـ ــاك الـ ـ ــذي يـ ـس ــود عـمـلـيــات
االسـتـيــراد وكــذلــك تسعير بيع الخبز بعد
خفض سعر الدينار أمام الدوالر األميركي
أخ ـ ـي ـ ـرًا .وقـ ـ ــال ن ـق ـيــب ال ـخ ـب ــازي ــن خــريــص
مـحـمــد ،فــي تـصــريــح لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
إن هـنــاك نقصًا فــي طحني املـخــابــز ،وسط
مؤشرات على نفاد املخزون االستراتيجي
لدى الحكومة ،مشيرًا إلى أن ما لدى بعض
املخابز يكاد يكفي أليام قليلة ،ما يقتضي
ً
تدخال حكوميًا.
وأفاد مواطنون بإغالق العديد من املخابز
في مناطق متفرقة من البالد ،بينما رفعت
أخرى سعر الخبز ،ما أدى إلى تباين كبير

في األسعار ،إذ تبيع بعضها الثالثة أرغفة
بدينار ،بينما تبيع أخرى الرغيف الواحد
بنصف دينار أو دينار.
ويـتــوزع  4160مخبزًا على مختلف أنحاء
ليبيا ،إضــافــة إلــى  57مطحن دقـيــق ،فيما
تستهلك ليبيا نحو  1.26مليون طــن من
ال ـح ـب ــوب س ـن ــوي ــا ،إذ ت ـس ـت ــورد  %95مــن
ُ
القمح اللني ،فيما تغطي بقية احتياجاتها
مــن اإلنـتــاج املحلي .وقــال مصطفى قــدارة،
مدير اإلدارة التجارية في وزارة االقتصاد
ب ـح ـك ــوم ــة ال ـ ــوف ـ ــاق ال ــوطـ ـن ــي ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي
ال ـجــديــد» ،إن ارت ـفــاع أس ـعــار الـخـبــز يرجع
إل ــى تغير سـعــر ص ــرف الــديـنــار أخ ـي ـرًا ،ما
تسبب في زيــادة أسعار املكونات الداخلة
فــي صناعة الخبز ،ومنها الــزيــت والسكر
الذي تضاعف سعره.
وأض ــاف ق ــدارة أن شــركــات مـطــاحــن الدقيق
رفـعــت سعر الــدقـيــق أيـضــا ،بينما ال يوجد
مخزون استراتيجي لدى الحكومة وصوامع
ال ـح ـب ــوب ت ـك ــاد ت ـك ــون ف ــارغ ــة .وك ـ ــان الـبـنــك

املركزي قد بدأ ،األحد املاضي ،تطبيق سعر
جديد يبلغ  4.48دنانير للدوالر األميركي،
بعد االتـفــاق على ذلــك في ديسمبر /كانون
األول امل ــاض ــي ،لـيـقـتــرب الـسـعــر م ــن القيمة
التي يجرى التعامل بها في السوق السوداء،
حـيــث ك ــان سـعــر الـ ــدوالر الــرسـمــي قـبــل هــذه
الخطوة يبلغ نحو  1.4دينار.
وخــال النصف األول من عــام  ،2020خسر
الــدي ـنــار الـلـيـبــي  %54مــن قيمته بالسوق
امل ــوازي ــة ،وخـفـضــت ليبيا عملتها رسميًا
بنسبة  %62فــي ع ــام  2002بـهــدف تعزيز
قدرتها التنافسية.
لكن أسواق السلع املختلفة تشهد اضطرابًا
منذ تغيير سعر الصرف رسميًا .وأشــارت
م ـصــادر مطلعة إل ــى نـقــص الـقـمــح ل ــدى 56
مطحنًا موزعًا على مختلف أنحاء البالد في
ظل عدم وجود اعتمادات مستندية جديدة
(اعـتـمــادات مالية لــدى البنوك لالستيراد)
مع ارتفاع سعر الدوالر وفقًا لسعر الصرف
الـجــديــد ورف ــع الــدعــم عــن الــدقـيــق مـنــذ عــام

 .2015ولفتت املصادر إلى أن وزارة االقتصاد
وضعت تسعيرة جبرية لرغيف الخبز الذي
يــزن  100غــرام بربع دينار ،بينما لم تلتزم
املخابز بهذه التسعيرة.
وقفز سعر الدقيق لالستخدام املنزلي من
 150ديـنــارًا للقنطار ( 100غ ــرام) إلــى 250
ديـنــارًا ،بينما بلغ سعر الكيلوغرام ثالتة
دن ــان ـي ــر ف ــي مـخـتـلــف امل ـح ــات واألس ـ ــواق
املجمعة.
وق ـ ــال ع ـلــي امل ـص ـل ــح ،أسـ ـت ــاذ االق ـت ـص ــاد في
جامعة طبرق لـ«العربي الجديد» إن خفض
س ـعــر الــدي ـنــار س ـي ــؤدي إل ــى مــوجــه تضخم
والبداية تمثلت في رغيف الخبز ،الذي يمثل
ال ـغــداء الـيــومــي لــأســرة الـلـيـبـيــة.وأكــد تاجر
الـجـمـلــة سـعـيــد ال ـنــاجــم أن ارت ـف ــاع األس ـعــار
طــاول العديد من السلع وليس الدقيق ،كما
اخـتـفــى بعضها مــن األس ـ ــواق ،الفـتــا إل ــى أن
سعر زيت الطعام زاد من  42دينارًا للصندوق
( 6لترات) إلى  75دينارًا في غضون أسبوع،
بارتفاع بلغت نسبته .%78.5
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أخبار

انخفاض عدد المسافرين
عبر مطار دبي

أفادت مؤسسة مطارات دبي
(حكومية) ،أمس األربعاء ،بأن
عدد املسافرين عبر مطار دبي
الدولي انخفض بنسبة %70
خالل عام  ،2020جراء تداعيات
فيروس كورونا التي أضرت قطاع
الطيران العاملي بشدة .وذكرت

املؤسسة املشغلة لـ«مطار دبي
الدولي» ،في تقرير ،أن املطار
استقبل  26.3مليون مسافر
العام املاضي ،مقارنة بـ 86.4
مليونا في  .2019وهبطت حركة
الطائرات في مطار دبي بنسبة
 ،%51إلى  184.68ألف طائرة،
مقابل  376.6ألف رحلة في عام
 .2019ويعد السفر من أكثر
القطاعات تأثرا بجائحة كورونا،
ومن املتوقع أن تستمر تأثيراته
حتى عام  ،2024وفق تقديرات
اتحاد النقل الجوي «إياتا» .وعطل
فيروس كورونا خطط مطار
دبي التي كانت تستهدف زيادة
إجمالي املسافرين إلى 100
مليون خالل عام .2020
مهندسون عراقيون
يغلقون شركة نفط

أغلق مهندسون عراقيون ،أمس
األربعاء ،مبنى شركة نفط ذي قار
النفطية وسط مدينة الناصرية
(جنوب العراق) ،احتجاجا على
عدم توفير فرص عمل لهم في
الشركات النفطية العاملة في
املحافظة .وقال شهود عيان
لوكالة األناضول ،إن املحتجني
من حملة شهادات الهندسة
في قطاع النفط ،أغلقوا املدخل
الرئيسي للشركة (حكومية)،
ما منع دخول املوظفني .وأوضح
ياسر النصراوي ،أحد املحتجني،
أن شركة نفط ذي قار تعهدت قبل
أشهر بتعيني جميع املهندسني
في القطاع النفطي« ،لكن لألسف
حتى اليوم لم نحصل سوى على
الوعود فقط» .ولم يتسن للوكالة
الحصول على تعليق من الشركة
النفطية .وتقول الحكومة إن
الوظائف في موازنة عام 2021
ستكون محدودة ،بسبب األزمة
املالية التي تعانيها البالد .والعراق
أحد البلدان ذات االقتصاد الريعي،
حيث يعتمد على إيرادات بيع
النفط لتمويل ما يصل إلى %95
من نفقات الدولة .ويعيش العراق
أزمة مالية خانقة،
ارتفاع إنتاج النفط
عمان
في ُ

()Getty

كوريا الجنوبية
وقانون الليمون

أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية ،أمس األربعاء ،أن طراز مرسيدس بنز من الفئة «إس» أصبح أول موديل يتم استبداله بموجب قانون الليمون
الذي اتبعته الدولة منذ نحو عامني .وذكرت الوزارة ،وفق وكالة يونهاب الكورية ،أن استبدال السيارة جاء بسبب أعطال في نظام اإليقاف والتشغيل
لطراز  ،350d Sبناء على تقرير لجنة خبراء .ودخل قانون الليمون الكوري حيز التنفيذ في األول من يناير /كانون الثاني  2019لتعزيز راحة العمالء.
ويأتي على غرار قانون الليمون املتبع في الواليات املتحدة الذي يقضي بتعويض املستهلكني عن أي ضرر يقع عليهم من شراء سيارة أو غيرها من
السلع االستهالكية األخرى التي يثبت بشكل متكرر عدم مطابقتها للمعايير واملواصفات املطلوبة.

أظهر تقرير صادر عن وزارة
الطاقة واملعادن العمانية ،ارتفاع
إنتاج السلطنة من النفط الخام
خالل ديسمبر/كانون األول املاضي
بنسبة  %0.23مقارنة بشهر
نوفمبر/تشرين الثاني ،مسجال
نحو  722.44ألف برميل يوميًا.
وأشار التقرير الذي أوردته وكالة
األنباء العمانية ،أمس األربعاء ،إلى
زيادة معدل التصدير إلى 806.83
آالف برميل يوميًا الشهر املاضي،
بصعود بلغت نسبته  %3.81عن
الشهر السابق عليه.

الريال اإليراني يتحسن في األيام األخيرة لوالية ترامب
طهران ـ العربي الجديد

عــاود الــريــال اإليــرانــي الصعود أمــام ال ــدوالر ،قبيل
أيــام مــن مـغــادرة الرئيس األميركي دونــالــد ترامب
ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض ،ب ـي ـن ـمــا ال ت ـ ـ ــزال ن ـ ــذر الـ ـت ــوت ــرات
الـعـسـكــريــة قــائ ـمــة بـسـبــب بــرنــامــج إي ـ ــران ال ـنــووي
وحملة الضغط األميركية على طهران.
وزادت قـيـمــة الـعـمـلــة اإلي ــران ـي ــة ف ــي ال ـس ــوق الـحــرة
بنحو  %5فــي غضون أسـبــوع ،بعد أن سجلت في
ت ـعــامــات أم ــس األربـ ـع ــاء  247أل ــف ريـ ــال ل ـل ــدوالر
الــواحــد ،مقابل  260ألــف ري ــال فــي نفس الـيــوم من

األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي .وش ـ ـهـ ــدت س ـ ــوق ال ـ ـصـ ــرف فــي
إيـ ــران ارت ـبــاكــا واض ـح ــا خ ــال األســاب ـيــع األخ ـي ــرة،
ترقبا لأليام املتبقية من وجود ترامب في الرئاسة
األم ـيــرك ـيــة ،بـيـنـمــا ش ـهــدت والي ـت ــه ف ــرض عـقــوبــات
خانقة على إيران بعد انسحابه من االتفاق النووي
في مايو /أيار  2018والتلويح باملواجهة العسكرية
أخ ـي ـرًا .ووص ــف محللون األي ــام األخ ـيــرة مــن واليــة
ترامب بفترة الريبة ،إذ تعول طهران على انتهاج
اإلدارة األميركية الجديدة برئاسة الديمقراطي جو
بايدن سياسة التفاوض بدال من الصدام.
واقترب سعر العملة اإليرانية ،أمس ،من املستويات

الصاعدة التي سجلتها في أعقاب إعالن فوز بايدن
في االنتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من
نوفمبر /تشرين الثاني  ،2020إذ بلغت  240ألف
ريال للدوالر الواحد.
ورغـ ــم أن األسـ ـ ــواق اإلي ــران ـي ــة تـفــاعـلــت ســريـعــا مع
نـتــائــج االن ـت ـخــابــات األم ـيــرك ـيــة وتـحـسـنــت العملة
الوطنية سريعًا ،إال أنها عاودت التذبذب لتسير في
نطاق انحداري من جديد ولكن أقل حدة من الفترات
الــاح ـقــة عـلــى ب ــدء ف ــرض ال ـع ـقــوبــات امل ـش ــددة قبل
أكثر مــن عــامــن ،إذ يــرى محللون أن هــذا التحسن
سيظل مؤقتا مــا لــم يتم دعمه بعوامل اقتصادية

متينة مـثــل تخفيف الـعـقــوبــات أو إلـغــائـهــا .إال أن
إلـغــاء العقوبات أو تخفيفها مستبعد على املــدى
ال ـقــريــب ،وف ــق املــراق ـبــن ،وه ــو مــرتـبــط باستئناف
امل ـف ــاوض ــات ب ــن ط ـه ــران وواش ـن ـط ــن ،وم ــا إذا كــان
الـطــرفــان سيتوصالن خــالـهــا ،إن ب ــدأت فـعــا ،إلى
حل للقضايا العالقة بينهما بشكل يمهد الطريق
إلنهاء استراتيجية الضغوط االقتصادية القصوى
التي دشنها ترامب .وطاولت العقوبات األميركية
كافة مفاصل إيران االقتصادية ،لتواجه شحًا كبيرًا
فــي مــواردهــا بالنقد األجـنـبــي ،مــا تسبب بتهاوي
الريال بنسبة  %800خالل العامني املاضيني.
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أسواق

مال وناس

تهاوي أسعار الخضار في غزة

بطالة قسرية
في تونس

غزة ـ يوسف أبو وطفة

مليون مواطن في مواجهة
الحجر الشامل من دون تعويضات

تدفع العودة إلى
الحجر الصحي الشامل
ومنع الجلوس بالمقاهي
والمطاعم نحو مليون
تونسي أمام شبح
البطالة القسرية دون
أي تعويضات
تونس ـ إيمان الحامدي

عـ ــاد ع ـم ــال املـ ـي ــاوم ــة (ال ـي ــوم ـي ــة)
والـقـطــاعــات الـصـغــرى إل ــى دائ ــرة
الـتـضـيـيــق ع ـلــى م ـص ــادر رزق ـهــم،
ً
بـعــد ف ــرض الـحـكــومــة ح ـج ـرًا صـحـيــا شــامــا
ملدة أربعة أيام بداية من اليوم الخميس ،في
إطار خطة مكافحة كورونا ،وسط انتقادات
لضعف اإلحــاطــة الــرسـمـيــة بــالـفـئــات الهشة
التي تواجه تبعات الغلق بجيوب فارغة.
ويضع الرجوع إلى الحجر الصحي الشامل
ومنع الجلوس باملقاهي واملطاعم الكثير من
التونسيني أمام شبح البطالة القسرية دون
أي تعويضات أو احتواء حكومي يساعدهم
على مجابهة فقدان الدخول .وأعلنت حكومة
هـشــام املشيشي ،مـســاء أول مــن أم ــس ،إقــرار
الـلـجـنــة الــوطـنـيــة ملـكــافـحــة ك ــورون ــا الـحـجــر
الـصـحــي الـشــامــل مل ــدة أرب ـعــة أي ــام وتطبيق

تقرير
عمان ـ زيد الدبيسية
ّ

جــريــا عـلــى ال ـع ــادة وج ــد أعـضــاء
مجلس الـنــواب األردن ــي الفرصة
مواتية لتوجيه انـتـقــادات حــادة
ألداء ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـج ــدي ــدة ب ــرئ ــاس ــة بـشــر
الخصاونة ،التي تشكلت منذ فترة وجيزة
وتحديدا في شهر أغسطس /آب من العام
املاضي ،وذلك لدى مناقشة البيان الوزاري
ل ـل ـح ـكــومــة .وك ـ ــان ال ـخ ـص ــاون ــة ق ــد ق ـ ـ ّـدم في
األسبوع املاضي بيان حكومته إلى مجلس
ال ـنــواب للحصول على ثقته عمال بأحكام
الدستور .وبدا النواب غير متفائلني بقدرة
ال ـح ـك ــوم ــة ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق إن ـ ـج ـ ــازات تــذكــر
عـلــى صـعـيــد تـحـســن ال ــوض ــع االق ـت ـصــادي
ومعالجة املشكالت األساسية التي يعاني
منها األردن ،خاصة الفقر والبطالة ،إضافة
إل ــى تخفيف تــداعـيــات وآث ــار أزم ــة كــورونــا
ع ـلــى مـخـتـلــف ال ـق ـط ــاع ــات .ك ــذل ــك ل ــم ُيـظـهــر
ال ـن ــواب ال ــذي ــن ت ـحــدثــوا خ ــال ال ـي ــوم األول
فــي جـلـســات املـنــاقـشــة للبيان أي رض ــا عن
خـطــة الـحـكــومــة .وض ــم املـجـلــس  100نائب
يـنـتـخـبــون ألول م ــرة م ــن أص ــل  130نــائـبــا
إجمالي عدد أعضاء املجلس .وتبارى عدد
م ــن الـ ـن ــواب ع ـلــى تــوج ـيــه ان ـت ـق ــادات ح ــادة
للحكومة ومطالبتها باإلعالن صراحة عن
موقفها من بعض القضايا املحلية وآليات
وقف تدهور الوضع االقتصادي.
ووصـ ــف نـ ــواب ال ـح ـكــومــة ووزرائ ـ ـهـ ــا بغير
ال ـ ـقـ ــادرة ع ـلــى تـنـفـيــذ أجـ ـن ــدة اإلص ــاح ــات
امل ـط ـل ــوب ــة ف ــي م ـخ ـت ـلــف املـ ـ ـج ـ ــاالت ،خــاصــة
االق ـت ـص ــادي ــة م ـن ـهــا .وق ـ ــال ال ـن ــائ ــب صــالــح
ال ـع ــرم ــوط ــي ،م ــن كـتـلــة اإلصـ ـ ــاح الـنـيــابـيــة
املحسوبة على التيار اإلسالمي ،لـ«العربي
الجديد» ،إن البيان الــوزاري للحكومة جاء
إنشائيا وسرديا دون تقديم حلول جذرية
للمشاكل ،وشمل عرضا عاما لواقع الحال
ال ـ ـ ــذي ي ـع ــان ــي م ـن ــه األردن دون أن يــذكــر
اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ال ـت ــي س ـت ـقــوم بـهــا
الحكومة لتحسني االقتصاد وتوفير فرص
العمل وتخفيض نسبة الفقر وما إلى ذلك.
وأضـ ــاف ال ـعــرمــوطــي أن ه ـنــاك ال ـعــديــد من
املـلـفــات املـهـمــة الـتــي ال أعـتـقــد أن الحكومة
قادرة على التصدي لها في ما يخص الشأن
االقتصادي ،ومن ذلك زيادة نسبة النمو هذا
العام وتخفيف األعباء عن كاهل املواطنني
إض ــاف ــة إلـ ــى م ـح ــارب ــة ال ـف ـس ــاد واس ـ ـتـ ــرداد
األمـ ـ ــوال امل ـن ـهــوبــة وال ـت ــي تـ ــدور قـضــايــاهــا
في الفلك منذ عدة سنوات .وقــال إن البيان
ال ــوزاري للحكومة جــاء طويال وال يناسب
واقــع الحال الــذي يمر به األردن ،ما يتطلب
ت ـحــدي ـدًا وب ـش ـكــل واضـ ــح رؤيـ ــة الـحـكــومـيــة

ح ـظــر ال ـت ـج ــول ط ـي ـلــة هـ ــذه امل ـ ــدة ب ــداي ــة مــن
الـســاعــة الــرابـعــة عـصــرا إل ــى غــايــة الـســادســة
صباحا إلى جانب االكتفاء بحمل الوجبات
واملشروبات من املقاهي دون الجلوس فيها.
وبسبب الحجر الصحي الشامل ملــدة أربعة
أي ــام سـيـخـســر ســامــي ال ـح ـجــري ( 37عــامــا)
أج ــرة عمله فــي إح ــدى عمليات الـبـنــاء لهذه
املــدة بمعدل أجــر يــومــي يـســاوي  35ديـنــارا،
وه ــو م ــا ي ـس ــاوي ث ـلــث إي ـج ــار ال ـب ـيــت ال ــذي
يسكنه مع عائلة تتكون من  5أفراد.
يقول الحجري لـ«العربي الجديد»« :وحدهم
الـ ـفـ ـق ــراء وعـ ـم ــال املـ ـي ــاوم ــة ي ــدف ـع ــون غــال ـيــا
ثمن الحجر الصحي الـشــامــل وال ـعــودة إلى
الـغـلــق» ،مطالبًا الـحـكــومــة بتعويضهم عن
أيــام بطالة لم يختاروها .وأضــاف املتحدث
ّ
أن ع ـلــى ال ـس ـل ـطــات أن ت ـفــكــر ف ــي ص ـنــاديــق
لتعويض عمال املياومة والفقراء عن فقدان
الــدخــول بسبب ق ــرارات الغلق قبل أن تلقي
بهم في املجهول وتتركهم في مواجهة العوز
بمفردهم ،وفق تأكيده.
وب ـح ـس ــب أرقـ ـ ـ ــام غ ـي ــر رس ـم ـي ــة يـ ـق ــدر ع ــدد
عـمــال امل ـيــاومــة والـنــاشـطــن فــي الـقـطــاعــات
املوازية في تونس بأكثر من مليون تونسي
يعيشون مع عائالتهم من الكسب اليومي
من شغلهم في نشاطات تجارية أو العمل
اليومي فــي قطاعات البناء والـخــدمــات وال
سيما قطاعات املقاهي واملطاعم التي تعتمد
بدرجة كبيرة على عمال يتقاضون أجــورا
يومية تتراوح بني  20و 25دينارا (الــدوالر
=  2.75دي ـن ــار) .ع ــام  ،2018قـ ـ ّـدرت منظمة

ال ـع ـمــل ال ــدول ـي ــة أن  %53م ــن ع ـمــال تــونــس
هم من املشتغلني في القطاع غير الرسمي،
فيما تقول منظمات مدنية مستقلة إن عمال
املـيــاومــة واملشتغلني فــي القطاعات الهشة
يــزيــدون عــن مليون تونسي .وإب ــان املوجة
األولــى من جائحة كورونا في مــارس /آذار
امل ــاض ــي قــالــت الـحـكــومــة الـســابـقــة بــرئــاســة
إل ـيــاس الـفـخـفــاخ إن ـهــا صــرفــت تعويضات
بنحو  800مليون ديـنــار ملــا يـقــارب مليون
أس ـ ـ ــرة ت ــون ـس ـي ــة ك ــان ــت فـ ــي ح ــاج ــة ل ـلــدعــم
الحكومي من أجل تسيير النفقات اليومية
األساسية ،وال سيما منها نفقات الغذاء .في
املقابل ،يكشف قانون املوازنة للعام الحالي
أن الحكومة لن تدعم سوى  285ألف عائلة
عــن طــريــق تـحــويــات اجتماعية فــي حــدود
 180دينارا شهريا ،ما يبقي نحو  725ألف
عائلة فقيرة دون أي مساعدات ،فضال عن
فقدانهم مصادر الدخول التي يوفرونها من
العمل اليومي .وبحسب قانون املــوازنــة لن
تتجاوز املخصصات االجتماعية املوجهة
ملساعدة الفئات محدودة الدخل  833مليون
دينار ( 308ماليني دوالر) .ويعتبر الناطق
الرسمي باسم منتدى الحقوق االقتصادية
واالجتماعية ،رمضان بن عمر ،أن القرارات
الـحـكــومـيــة تتصف عـمــومــا بــاالرت ـجــال وال
تأخذ بعني االعتبار التداعيات االجتماعية
على حياة الفقراء .وقال بن عمر في تصريح
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» إن الـحـكــومــة مطالبة
بتهيئة أرض ـيــة اجـتـمــاعـيــة تـحـمــي الـفـئــات
الهشة من فقدان العمل عبر صندوق لصرف

مطالب بتهيئة
الحكومة أرضية اجتماعية
تحمي الفئات الهشة

التعويضات ّ
يمول من الضرائب أو الهبات،
مشيرا إلى أن مقاومة العوز أصبحت أولوية
مطلقة مع استمرار الجائحة الصحية
وانتقد عــدم إقــرار الحكومة ألي اعتمادات
طــارئــة ضـمــن مــوازنــة الـعــام الـجــديــد يمكن
توجيهها لصرف تعويضات لفقدان العمل
جـ ـ ــراء ال ـح ـج ــر ال ـص ـح ــي أو أي ت ــداع ـي ــات
اقتصادية أخــرى قــد تترتب على استمرار

أظهر نواب في البرلمان األردني عدم تفاؤلهم بقدرة الحكومة على تحسين الوضع
االقتصادي ومعالجة المشكالت األساسية التي يعاني منها المواطنون ،خاصة الفقر والبطالة،
في ظل تواصل تداعيات أزمة كورونا على مختلف القطاعات

البرلمان يحاصر
الحكومة األردنية

انتقادات حادة من النواب لخطط تحفيز االقتصاد
وبرنامجها التنفيذي للمشاكل األساسية
وعلى وجه الخصوص االقتصادية منها ،ال
سيما مع االنكماش االقتصادي وتداعيات
كورونا وزيادة عدد الفقراء بشكل كبير.
وتطرق النواب إلى أن املرحلة الحالية تتطلب
إع ــادة بـنــاء الـثـقــة بــن املــواطــن والـحـكــومــة،
إذ لــم يعد الـشــارع يؤمن بـقــدرة الحكومات
على معالجة األوضاع االقتصادية املتردية

%3.4

تــوقــع صـــنـــدوق النقد
الدولي ،أن يبلغ معدل نمو
األردن للعام الحالي نحو
 3.4في المائة؛ ما يعوض
جــــزءًا مـــن الــخــســائــر في
النتائج المتحققة بالنسبة
للناتج المحلي للعام ،2020
بسبب تداعيات كورونا.

وتحقيق العدالة االجتماعية وتحفيز بيئة
االستثمار ومحاربة الفساد بشكل جدي.
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ال ـن ــائ ــب م ــوس ــى هنطش
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» إن ت ـحــديــات املــرحـلــة
تتطلب العمل بمنهجيات مختلفة وخطط
وبـ ـ ــرامـ ـ ــج واضـ ـ ـح ـ ــة وم ـ ـ ـحـ ـ ــددة ل ـل ـن ـه ــوض
االق ـت ـص ــادي وتـحـقـيــق الـتـنـمـيــة الـشــامـلــة،
مشيرا إلــى أن الحكومة ورغ ــم االنـتـقــادات
التي يوجهها لها النواب إال أنها ستحصل
على الثقة.
وأض ــاف أن الــوضــع االقـتـصــادي فــي تراجع
مستمر ويتوقع أن يصل عجز املوازنة إلى
حوالي  3مليارات دوالر العام الحالي فيما
سترتفع البطالة وفق املعطيات الحالية إلى
أك ـثــر مــن  %25وكــذلــك الـفـقــر ال ــذي بحسب
تقديرات البنك الدولي ارتفع بنسبة .%38
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء األردنـ ـ ـ ــي ف ــي ب ـيــان
ال ـح ـكــومــة« :ل ـق ــد ف ــرض ــت جــائ ـحــة ك ــورون ــا
ّ
استثنائية ،لكننا حافظنا
ظروفًا اقتصادية
على استقرار وضعنا املالي واالقتصادي
رغــم كل الصعوبات وسعينا جاهدين من
ّ
االجتماعية للقطاعات
أجل توفير الحماية
واملنشآت واألفراد األكثر تضررا» .وأضاف:
«رغم ما فرضته جائحة كورونا من ضعف
فـ ــي الـ ـنـ ـم ـ ّـو االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ال ـح ـق ـي ـقــي الـ ــذي
ّ
انخفض خالل عام  2020إلى ( ،)%3 -إال أن
املتوقع أن يبلغ معدل النمو الحقيقي للعام
املقبل (.)%2.5+
وق ــال الـنــائــب خــالــد البستنجي إن الـبـيــان
الـ ـ ـ ـ ــوزاري خ ـ ــال مـ ــن ال ـت ـخ ـط ـيــط والـ ـب ــرام ــج
فــال ـح ـكــومــة ق ــدم ــت ن ــواي ــا وتــوج ـي ـهــات وال
يمكن الحكم على إمكانية تحقيقها جزئيًا

أو كليًا تـقــدم فــي املـلــف االق ـت ـصــادي ،وكــان
عـلــى الـحـكــومــة ط ــرح مــا ت ــراه مــن أولــويــات
تـشــريـعـيــة ول ـك ــن ذل ــك ل ــم ي ـق ــدم ف ــي الـبـيــان
الـ ــوزاري .ودع ــا الحكومة ألن تتذكر وسط
الـظــروف الحالية أن املــواطــن األردن ــي راهن
ويــراهــن على وطنه ويجب أن يكون الركن
األساسي الذي تبني الحكومة عليه خططها،
وأن تـعـمــل ع ـلــى اس ـت ـع ــادة ال ـث ـقــة بــالــدولــة
ومؤسساتها يعني ضرورة احترام املواطن.
وطالب النائب غازي البداوي بوضع خطة
للتحفيز االقتصادي وإعادة النظر بقانون
ضريبة الــدخــل بحيث تخفض على األســر،
كما يجب تخفيض ضريبة املبيعات على
السلع ووضع خطة لتفعيل سيادة القانون
ومكافحة الفساد ومحاسبة املعتدين على
املال العام وفتح كافة ملفات الفساد .ودعا
إلع ــادة النظر فــي روات ــب القطاع الحكومي
وال ـ ـ ـقـ ـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة األردن ـ ـ ـيـ ـ ــة واألج ـ ـهـ ــزة

رئيس الوزراء :جائحة
كورونا فرضت ظروفًا
استثنائيّة
مطالب بإعاد النظر في
رواتب القطاع الحكومي
واألجهزة األمنية

األمنية مدنيني ومتقاعدين .ومــن جانبها،
قــالــت الـنــائـبــة فــايــزة عـضـيـبــات ،إن الكثير
من األردنـيــن تحسبهم أغنياء من التعفف
ولـ ـك ــن ع ـن ــد دخـ ـ ــول ب ـي ــوت ـه ــم ت ـج ــد األم ـ ــور
مـخـتـلـفــة .وأكـ ـ ــدت ع ـض ـي ـبــات أن الـكـثـيــريــن
باتوا يعانون لكن اليأس واإلحباط يغزوان
الـشـعــب األردنـ ــي بـعــد أن أع ـيــاه الـبـحــث عن
بصيص أمل يخرجه من عتمة النفق املظلم.
وأع ــرب ــت ع ــن م ـخــاوف ـهــا ع ـلــى س ـعــر صــرف
الــدي ـنــار وتـفــاقــم مشكلتي الـفـقــر والـبـطــالــة
والعودة إلى السحب من جيب املواطن ورفع
الضرائب ،مؤكدة أن أولى خطوات تحسني
االقتصاد هي تخفيض الضرائب.
ّ
وخــفــض صـنــدوق النقد الــدولــي ،فــي تقرير
س ــاب ــق ،تــوقـعــاتــه ألداء االق ـت ـصــاد األردن ــي
ل ـعــام  ،2020بـنـسـبــة ان ـك ـمــاش تـصــل إل ــى 5
بــاملــائــة ،بـعــد أن كــانــت الـتــوقـعــات السابقة
تشير إل ــى انـكـمــاش بنسبة  3.7فــي املــائــة.
وت ــوق ــع الـ ـصـ ـن ــدوق أي ـض ــا أن ي ـب ـلــغ م ـعــدل
الـنـمــو لـ ــأردن ال ـعــام الـحــالــي نـحــو  3.4في
املــائــة؛ مما يـعــوض ج ــزءا مــن الخسائر في
الـنـتــائــج املتحققة فــي الـنــاتــج املـحـلــي لعام
 .2020وحــول التضخمّ ،
رجــح الصندوق أن
ت ـتــراجــع م ـعــدالت األس ـع ــار بنسبة  0.3في
املائة لعام  ،2020مقارنة مع معدل التضخم
قدره  0.7في املائة لعام  ،2019على أن ترتفع
األسعار مجددا بنسبة  1.4في املائة العام
الـحــالــي .كــان الـصـنــدوق قــد واف ــق فــي شهر
إبريل /نيسان املاضي على برنامج قرض
يمتد ألربع سنوات بقيمة  1.3مليار دوالر
م ــن أجـ ــل دعـ ــم االسـ ـتـ ـق ــرار املـ ــالـ ــي ،وال ـن ـمــو
االقتصادي في األردن.

الــوضــع الــوبــائــي فــي ال ـبــاد ،بحسب قوله.
وب ـس ـبــب ال ـغ ـلــق ال ـشــامــل ف ــي م ـ ــارس /آذار
امل ــاض ــي ف ـقــد أك ـث ــر م ــن  270ألـ ــف تــونـســي
م ــواط ــن شـغـلـهــم ،ق ـبــل أن تـسـتــرجــع ســوق
الـ ـعـ ـم ــل ف ـ ــي تـ ــونـ ــس قـ ــدرت ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى خ ـلــق
الــوظــائــف م ـج ــددا خ ــال الــربــع ال ـثــالــث من
السنة ،ويعود  100ألف تونسي إلى العمل،
وفق أرقام رسمية.

المقاهي والمطاعم
تتصدّ ر قائمة المتضررين
من اإلغالقات (فتحي
بلعيد /فرانس برس)

تراجعت أسعار الخضار في قطاع غزة إلى
مستويات متدنية غير مسبوقة بالنسبة
للمزارعني خالل الفترة األخيرة؛ األمر الذي
يهدد هذه الشريحة بخسائر مالية في ظل
اسـتـمــرار حــالــة الـتــراجــع الكبير فــي أسعار
هذه السلع الضرورية.
وانـخـفـضــت أس ـعــار ال ـخ ـضــروات إل ــى أدنــى
س ـع ــر خ ـ ــال فـ ـت ــرة ف ـص ــل ال ـش ـت ــاء م ـقــارنــة
باملواسم السابقة ،فــي ظــل استمرار زيــادة
الكميات املعروضة في السوق املحلي وعدم
قدرة املزارعني على تصديرها إلى الخارج
بسبب القيود اإلسرائيلية املفروضة.
واتـخــذت الجهات الحكومية في غــزة التي
تديرها حركة حماس عــدة ق ــرارات ،أبرزها
منع إدخال أصناف محددة من الخضروات
ً
إل ــى ال ـس ــوق امل ـح ـلــي م ــن الـ ـخ ــارج أمـ ــا في
ضبط األسعار خالل الفترة األخيرة ،إال أن
ذلك لم يوقف حال االنخفاض.
ويـ ـق ــول املـ ـ ـ ــزارع نـ ـ ــادر ال ـش ــاف ـع ــي إن حــالــة
االن ـه ـي ــار والـ ـت ــراج ــع ت ــرك ــزت ف ــي أص ـنــاف
أســاس ـيــة م ــن ال ـخ ـض ــروات ،مـثــل ال ـب ـنــدورة
والـخـيــار وأص ـنــاف أخ ــرى تعتبر أساسية
بالنسبة للمواطنني في القطاع الذي يعاني
ظروفًا اقتصادية ومعيشية مريرة.
وي ـض ـيــف ال ـشــاف ـعــي ل ـ ـ «ال ـع ــرب ــي ال ـجــديــد»
أن م ــا ي ـجــري حــال ـيــا س ـي ــؤدي إل ــى انـهـيــار
امل ــزارع ــن فــي ظــل ع ــدم ال ـق ــدرة عـلــى ضبط
األسـعــار وغياب الدعم الحكومي لهم ،بما
يراعي النفقات التشغيلية واملصاريف التي
يتم إنفاقها على املحاصيل.
ويفكر امل ــزارع الفلسطيني مليًا فــي إتــاف
م ـح ــاص ـي ــل الـ ـبـ ـن ــدورة املـ ـت ــوف ــرة ل ــدي ــه فــي
ظ ــل ان ـخ ـفــاض األسـ ـع ــار وزيـ ـ ــادة الـكـمـيــات
املعروضة لديه وعدم قدرته على تسويقها
بالسعر الذي يؤمن حجم االلتزامات املالية
املتراكمة عليه خالل الفترة الحالية.
وال تزيد أسعار بعض السلع ،مثل الخيار
والبندورة ،حاليًا عن شيكل لكل كيلو غرام
تـبــاع لصالح املستهلك ،وهــو مــا يــرى فيه
امل ــزارع ــون وأص ـح ــاب األراض ـ ــي ان ـه ـيــارًا ال
يغطي الحد األدن ــى مــن التكلفة اإلجمالية
والنفقات التي يدفعونها( .الــدوالر = 3.14
شيكالت إسرائيلية).
ويشير الشافعي إلى أنه يريد أن يبيع 15
كيلوغرامًا مــن محصول الـبـنــدورة بمبلغ

ً
ال يتجاوز  12شيقال إسرائيليًا ،في الوقت
الــذي يطالب فيه التجار وبائع املحاصيل
ببيعها بتسعيرة ال تزيد عن  7شيكالت لكل
 15كيلوغرامًا ،وهو ما سيعزز الخسائر.
وب ـح ـســب م ــزارع ــن ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»،
ً
تعتبر تسعيرة  25شيكال إسرائيليًا لكل 15
كيلوغرامًا هي األكثر توازنًا بني املواطنني
واملزارعني.
بــدوره ،يقول املختص واملهندس الزراعي،
نـ ــزار ال ــوح ـي ــدي ،إن ه ـنــاك زي ـ ــادة واض ـحــة
فــي عــرض املحاصيل الــزراعـيــة فــي املوسم
ال ـح ــال ــي ،م ــن أبـ ــرز أس ـبــاب ـهــا االرتـ ـف ــاع في
درجــات الـحــرارة مقارنة باملواسم السابقة
وه ـ ـ ــو م ـ ــا سـ ــاعـ ــد عـ ـل ــى زي ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـك ـم ـي ــات
املعروضة في األسواق.
وي ــرج ــع الــوح ـيــدي ف ــي حــديـثــه لـ ـ «الـعــربــي
الـجــديــد» االنـخـفــاض الكبيرة فــي األسـعــار
إلــى حظر الـتـجــول ال ــذي تفرضه الحكومة
فــي غ ــزة يــومــي الـجـمـعــة والـسـبــت مــن أجــل
مــواج ـهــة جــائـحــة ك ــورون ــا وح ــال ــة الـتــراكــم
في املحاصيل الزراعية التي تنجم عن ذلك
واقتصار العمل على  5أيام فقط.
ويــوضــح أن مــا يجري حاليًا هــو انتكاسة
بــالـنـسـبــة لـلـمــزارعــن تــزيــد األع ـب ــاء املــالـيــة
عليهم في ظل عدم ارتفاع األسعار بالشكل
الذي يلبي حجم النفقات املالية التي يجرى
صرفها على إنتاج الخضروات ،ما يعزز من
خسائرهم.
وبحسب املختص فــي الـشــأن الــزراعــي فإن
الـ ـت ــدخ ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ال ـخ ــاص ــة بـضـبــط
أسعار املحاصيل الزراعية ال تكون إال في
حالتني فقط هي االنهيار الكبير في األسعار
أو االرتفاع الكبير بالشكل الذي يؤدي إلى

حظر التجول يومي
الجمعة والسبت وراء
التراجع الحاد لألسعار
انتكاسة للمزارعين بسبب
زيادة األعباء المالية
وتفاقم الخسائر

تـهــديــد األمـ ــن ال ـغ ــذائ ــي .ويـ ــرى أن الـحـلــول
النظرية للخروج من الحالة الحالية تتمثل
ف ــي فـتــح ب ــاب الـتـصــديــر لـلـمـحــاصـيــل على
مـصــراعـيــه دون قـيــود وه ــو صـعــب فــي ظل
اإلجــراءات اإلسرائيلية وتشجيع التخزين
املـ ـن ــزل ــي وتـ ـع ــزي ــز الـ ـصـ ـن ــاع ــات ال ـغ ــذائ ـي ــة
املرتبطة بهذه الخضروات.
وي ـط ــال ــب امل ـ ــزارع ـ ــون بــإع ـفــائ ـهــم م ــن حظر
التجول األسبوعي الذي تفرضه السلطات
الـحـكــومـيــة فــي غ ــزة وإي ـج ــاد ح ـلــول بديلة
تساعدهم على تسويق منتجاتهم املتراكمة
مــن املحاصيل الــزراعـيــة خــال هــذه الفترة
بما يوقف انهيار األسعار.
في م ــوازاة ذلــك ،يؤكد الناطق باسم وزارة
الزراعة في غزة ،أدهم البسيوني ،أن التدني
ال ـح ــاص ــل حــال ـيــا ف ــي أسـ ـع ــار ال ـخ ـض ــروات
مرتبط باألجواء املناخية السائدة وارتفاع
درجـ ــات ال ـح ــرارة وقـلــة األم ـط ــار ،مــا ساعد
على نضوج املحاصيل في وقت أقصر.
ويـ ـق ــول ال ـب ـس ـيــونــي ل ـ ـ «ال ـع ــرب ــي ال ـجــديــد»
إن ه ـنــاك عــرضــا مــن املـحــاصـيــل الــزراع ـيــة،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـض ـ ـ ــروات ف ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة
االستيعابية لألسواق املحلية ،إلــى جانب
اس ـت ـم ــرار اإلغ ـ ــاق ال ـح ـكــومــي األس ـبــوعــي
ملواجهة تفشي وباء كورونا في القطاع.
ويـشـيــر إل ــى أن قضية إع ـفــاء امل ــزارع ــن من
الـحــركــة خ ــال أي ــام حـظــر الـتـجــول مــا تــزال
قــائ ـمــة م ــن خ ــال ال ـس ـمــاح ل ـهــم بــالــوصــول
إلــى أراضـيـهــم ،فيما تبقى قضية تسويق
املنتجات قائمة نظرًا ملنع الحركة والقيود
املفروضة خالل يومي الجمعة والسبت.
وال يستثنى الـنــاطــق بــاســم وزارة الــزراعــة
في غزة القيود اإلسرائيلية املفروضة على
تـصــديــر ال ـخ ـضــروات ل ــأس ــواق الـخــارجـيــة
مــن حــالــة االنـخـفــاض الكبيرة فــي األسـعــار
حاليًا ،ومنع تصدير الكثير من املنتجات
ل ــأس ــواق سـ ــواء إل ــى ال ـض ـفــة أو األراضـ ــي
املحتلة والخارج.
وبحسب بيانات رسمية ،يعمل أكثر من 25
ألـفــا بالقطاع الــزراعــي فــي غ ــزة ،يعتمدون
وذويهم على ما تنتجه أراضيهم الزراعية
ك ـم ـص ــدر دخـ ـ ــل أس ـ ــاس ـ ــي .والـ ـ ــزراعـ ـ ــة أح ــد
أكـبــر الـقـطــاعــات الـتــي ت ـضــررت مــن حصار
االح ـ ـت ـ ــال اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان عـلــى
م ـســاحــات شــاسـعــة م ــن األراضـ ـ ــي وتــدمـيــر
ال ــزراع ــات فـيـهــا ،بــاإلضــافــة إل ــى تعرضها
للملوحة وضعف التجهيزات واملعدات.
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رؤية

اقتصاد الناس
بينما ارتفعت القيمة السوقية لبورصة نيويورك في العام الماضي
بنحو  13.1ترليون دوالر ،يتوقع مصرفيون ومدراء صناديق استثمارية
أن يتواصل جني األرباح من السوق األميركية خالل العام الجاري ،وربما
يرتفع مؤشر وول ستريت الرئيسي بنسبة %17

«ذا الين» ...إلى أين؟
جواد العناني

أطلق ولي عهد اململكة العربية السعودية ،محمد بن سلمان،
مشروع «ذا الين» ،أو باألحرى مشروع «مدينة ذا الين» ،يوم
األحد املاضي 10 ،يناير /كانون الثاني الجاري ،وهو مدينة
ّ
املتجددة ،وتخلو من الشوارع والسيارات،
ذكية ،تعتمد الطاقة
وتمتد على طــول  170كيلومترًا داخ ــل املنطقة املخصصة
«ملشروع نيوم» ،فهو إذن فكرة ملدينة مستقبلية ،كل شيء
فيها مـبــرمــج إلـكـتــرونـيــا ،وتــراعــي أقـصــى درج ــات الـحــرص
وقواعد الحفاظ على البيئة وصيانتها.
وبحسب ما ذكره األمير ،ستكون هذه املدينة الواقعة شمالي
غــرب اململكة قريبة مــن األردن مصر وال ـعــراق .ومــن يتأمل
في تلك املنطقة يعلم أن عــدد سكانها قليل ،على الرغم من
أهميتها االسـتــراتـيـجـيــة .ولــذلــك ،سيشكل امل ـشــروع جسرًا
عامليًا يربط السعودية بباقي دول العالم.

توجهات
«وول ستريت»

 380ألف فرصة عمل

ويقدر أن يبلغ عدد سكانها مليون نسمة عام ّ ،2030
وقرر
ّ
املتطورة في قطاعات
لها أن تكون مركزًا نابضًا للخدمات
السياحة ،والضيافة ،واالتصاالت ،وسالسل التزويد ،واملكاتب
الخدمية واملالية املتطورة ،وبحسب ما سمعناه من ولي العهد،
فإن املشروع سيوفر حوالي  380ألف فرصة عمل ،وسوف
تبلغ كلفته عند انتهائه حوالي  500مليار دوالر.
ومع أن تفاصيل املشروع غير متاحة ،وال أسلوب تمويله ،فإن
حكومة السعودية تأمل أن تقوم هي بتوفير البنى التحتية،
والخدمات األساسية فيه ،وتقوم بــدور ّ
املطور الــذي يبيع أو
يؤجر األراضــي للراغبني املستثمرين ،والذين عليهم التقيد
بالشروط البيئية والهندسية والحركية املطلوبة ،حتى ُي ْمنحوا
الترخيص املطلوب إلنشاء مشروعاتهم العقارية االستثمارية
فيها.
ومن الصعب تقدير كلف البنى التحتية والخدمات األساسية
التي ستتكفل بها الحكومة ،أو الشركات التي ستنفذ تلك
الخدمات من طاقة كهربائية ،وخطوط اتصاالت توفر ألجيال
َ 5Gو 6Gالشبكات املطلوبة ،أو التنقل املعتمد على الطاقة
نظيفة ال
الكهربائية املعتمدة على الكهرباء املولدة بأساليب
ٍ
غازات ّ
ضارة في الهواء.
تحدث تلوثًا ،أو تنفث
ٍ

 ...2021عام األقوياء واألثرياء
لندن ـ العربي الجديد

اف ـت ـت ـحــت أس ـ ـ ــواق امل ـ ــال ال ـعــامل ـيــة
السنة الجديدة بتفاؤل كبير ،إذ
إن واليــة الرئيس دونــالــد ترامب
قد انتهت دون عرقلة كبيرة لالنتقال السلس
للسلطة إل ــى الــرئـيــس املـنـتـخــب جــو بــايــدن
ب ـعــد ف ــوض ــى اق ـت ـح ــام ال ـك ــون ـغ ــرس .وحـتــى
اآلن تمكن الحزب الديمقراطي من توظيف
جائحة اجـتـيــاح الـكــونـغــرس لصالحه ضد
الحزب الجمهوري وضرب مستقبل تشكيله
ملعارضة تذكر ل ــإدارة األميركية الجديدة.
كما أن اللقاحات املـضــادة لجائحة كورونا
بــدأ توزيعها فــي أميركا وأوروبـ ــا ،وهنالك
تـفــاؤل بــن العديد مــن صناديق االستثمار
فـ ــي نـ ـج ــاح الـ ـلـ ـق ــاح ــات وأن يـ ـع ــود ال ـن ـمــو
لــاقـتـصــادات الـعــاملـيــة الـكـبــرى فــي النصف
الثاني من العام الجاري.
ورغ ـ ـ ـ ـ ــم املـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــول ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـظـ ـل ــل املـ ـشـ ـه ــد
االس ـت ـث ـمــاري ال ـع ــامل ــي ،ول ـكــن امل ــؤك ــد حتى
اآلن بالنسبة للعديد مــن م ــدراء صناديق
االس ـت ـث ـمــار أن االق ـت ـص ــاد ال ـعــاملــي ال ي ــزال
ي ـعــانــي م ــن جــائ ـحــة كـ ــورونـ ــا ،خ ــاص ــة في
أوروب ـ ــا وأم ـي ــرك ــا ،وأن الـنـمــو االق ـت ـصــادي
العاملي يعتمد على جرعات التحفيز املالي
ال ـت ــي تـضـخـهــا ال ـح ـكــومــات ف ــي االق ـت ـصــاد
وع ـلــى ال ـس ـيــاســات ال ـن ـقــديــة امل ـي ـســرة الـتــي
تنفذها البنوك املركزية الكبرى .وبالتالي
ي ــرى خ ـبــراء أن امل ـنــاخ االسـتـثـمــاري يصب
فــي مصلحة األقــويــاء خــال الـعــام الـجــاري،
إذ إن األث ـ ــري ـ ــاء س ـ ـي ـ ــزدادون ث ـ ـ ـ ً
ـراء بـسـبــب
مواصلة الحكومات والبنوك املركزية إنقاذ
االقتصادات الكبرى بغض النظر عن الثمن
الــذي سيدفعه املــواطــن والــديــون السيادية
امل ـت ـصــاعــدة ف ــي االق ـت ـص ــادات الــرأسـمــالـيــة
الكبرى .كما أن هنالك مخاوف من ارتفاع
التضخم وتراجع القيم الحقيقية لألصول
املستثمرة .ويالحظ أن عــدم الثقة في هذه
األصـ ــول وال ـن ـقــود ك ــ«خــزيــن لـلـقـيـمــة» كــان
وراء االرتـفــاع الجنوني في سعر العمالت
الرقمية التي تقودها بيتكوين ،إذ تجاوز
سعر بيتكوين  40ألف دوالر خالل األسبوع
ال ـج ــاري قـبــل أن ي ـتــراجــع .ف ــي ه ــذا ال ـشــأن،
يــرى مــديــر االسـتـثـمــار بـصـنــدوق «رثـبــون»
األم ـيــركــي أن ه ــذا ال ـع ــام ه ــو ع ــام األق ــوي ــاء
واألثـ ــريـ ــاء ،بـيـنـمــا ي ـقــول مــديــر االسـتـثـمــار
بصندوق «ش ــرودر» البريطاني ،ريتشارد
سـ ـيـ ـنـ ـي ــت ،أن سـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــات الـ ـ ــدعـ ـ ــم املـ ــالـ ــي
وال ـن ـقــدي ستعيد االق ـت ـص ــادات للنمو في
ال ـن ـصــف ال ـثــانــي م ــن ال ـع ــام ،ولـك ـنــه يعتقد
أن اقـتـصــاديــات آسـيــا ستستفيد أكـثــر من
االقتصادات األوروبية واألميركية.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد الـ ـ ـس ـ ــوق األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،ال ـ ــذي
ي ـع ــد األك ـ ـبـ ــر مـ ــن ح ـي ــث ال ـق ـي ـم ــة ال ـســوق ـيــة
لــأس ـهــم املـ ـت ــداول ــة ،م ـق ــارن ــة بــال ـبــورصــات
الـعــاملـيــة ،فـقــد ك ــان ال ـعــام  2020ع ــام أرب ــاح
قياسية .ارتفعت القيمة السوقية لألسهم
امل ـتــداولــة فــي بــورصــة ن ـيــويــورك إل ــى نحو
 50.8تــرلـيــون دوالر ،كـمــا بـلــغ حـجــم ســوق
السندات األميركية نحو  45ترليون دوالر.
وحسب بيانات شركة سيبلس األميركية
املـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة فـ ـ ــي أب ـ ـ ـحـ ـ ــاث الـ ـ ـب ـ ــورص ـ ــات
واألسهم العاملية ،ارتفعت القيمة السوقية
لــأسـهــم املـسـجـلــة ف ــي ب ــورص ــة ن ـيــوريــورك
ل ـ ــأوراق املــالـيــة بــن بــدايــة يـنــايــر /كــانــون
الثاني وحتى نهاية ديسمبر /كانون األول
املاضي ،أي خــال العام  ،2020بنحو 13.1
تــرلـيــون دوالر ،مــن  37.689تــرلـيــون دوالر
إل ــى  50.8تــرل ـيــون دوالر .ارت ـف ــاع جنوني
بـلـغــت نـسـبـتــه  ،%34.82وه ــو األع ـل ــى في
تاريخ البورصة األميركية .وعادة ما يقود
سـ ــوق «وول س ـت ــري ــت» ح ــرك ــة االس ـت ـث ـمــار
وتوجهاتها في أسواق املال العاملية .ولكن
هذا االرتفاع الذي تواصل حتى األيام األولى
من العام الجديد ،ربما يتوقف لبرهة خالل
ال ـعــام ال ـج ــاري .فــي ه ــذا ال ـشــأن ،ي ــرى كبير
اق ـت ـصــاديــي م ـص ــرف «غ ــول ــدم ــان ســاكــس»
جــون هاتزيوس ،في تعليقات لقناة «سي
أن بــي ســي» األمـيــركـيــة ،أن ارت ـفــاع األسهم
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التضخم األميركي يتفاقم

ارتفع معدل التضخم في أميركا ،وفقًا لتوقعات ديسمبر/كانون األول
الماضي ،بسبب تعافي أسعار الغذاء والبنزين .ووفقًا لبيانات «مكتب
إحصاءات العمل األميركي» ،ارتفع مؤشر تضخم أسعار المستهلكين
بنحو  %0.4في ديسمبر بعدما
زاد  %0.2فــي نوفمبر/تشرين
الثاني .وعلى أساس سنوي ،ارتفع
المؤشر بنحو  %1.4خالل ديسمبر.
واستأنفت أسعار الغذاء ارتفاعها
بنحو  %0.4الشهر الماضي بعد
تراجعها هامشيًا فــي نوفمبر
بنسبة  ،%0.1فيما ارتفع مؤشر
أسعار البنزين بنحو .%8.4

جذب المستثمرين

أمام مكاتب بورصة نيويورك في حي مانهاتن ()Getty

األمـيــركـيــة سيستمر خــال األشـهــر املقبلة
بسبب مراجعة املستثمرين لحجم العوائد
املـتــوقــع تحصيلها مــن بـعــض الـقـطــاعــات،
وت ـق ـي ـيــم أف ـض ــل ل ـس ـيــاســة ال ــرئ ـي ــس بــايــدن
وتــداعـيــاتـهــا عـلــى ال ـس ــوق .ولـكــن رغ ــم ذلــك
يتوقع مصرف «غولدمان ساكس» ارتفاع
مؤشر سوق «وول ستريت» الرئيسي «أس
آنــد بــي  »500فــي نهاية الـعــام الـجــاري إلى
 4300نـقـطــة م ــن م ـس ـتــويــاتــه ال ـحــال ـيــة ،أي
بنسبة  .%17ولكن هنالك بعض القطاعات
رب ـمــا تستفيد أك ـثــر خ ــال ال ـع ــام ال ـج ــاري،
وع ـلــى رأس ـه ــا ق ـطــاعــات ال ـب ـنــوك وشــركــات
األدوي ـ ـ ــة ،وذلـ ــك م ـقــابــل عـمـلـيــات تصحيح
متوقعة في قطاع التقنية.
ويرى محللون أن أسهم املصارف األميركية

ستسعيد الجاذبية التي فقدتها في العام
 .2020وكــانــت أس ـهــم امل ـص ــارف األمـيــركـيــة
قــد عــانــت خ ــال ال ـعــام املــاضــي مــن ارت ـفــاع
امل ـخ ـص ـص ــات لـتـغـطـيــة الـ ــديـ ــون امل ـع ــدوم ــة
واملشكوك في تحصيلها بسبب اإلفالسات
الـ ـع ــدي ــدة الـ ـت ــي ض ــرب ــت قـ ـط ــاع ــات ال ـس ـفــر
والترفيه والفنادق والنفط الصخري .ولكن،
حـســب بـيــانــات «فــايـنــانـشــال تــاي ـمــز» ،منذ
اإلعـ ــان عــن ن ـجــاح اخ ـت ـبــارات ل ـقــاح فــايــزر
وبـيــونـتـيــك ،تـحــرك مــؤشــر قـطــاع املـصــارف
األمـيــركـيــة وكـسـبــت أسهمها فــي املتوسط
ارت ـفــاعــا بـلــغ  .%25كـمــا ارت ـف ـعــت أسهمها
ب ـن ـس ـبــة  %7.0فـ ــي يـ ـ ــوم واح ـ ـ ـ ــد ،هـ ــو ي ــوم
األربعاء املاضي ،وذلك بعدما ظهرت نتيجة
ان ـت ـخــابــات مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ف ــي جــورجـيــا

روسيا تمدد حظر الرحالت
الجوية إلى بريطانيا
قررت غرفة العمليات املعنية بمكافحة
ان ـت ـشــار ف ـي ــروس ك ــورون ــا ف ــي روس ـيــا
تـ ـم ــدي ــد ت ـع ـل ـي ــق ح ــرك ــة ال ـ ـط ـ ـيـ ــران مــع
بريطانيا حتى بداية فبراير /شباط
املـ ـقـ ـب ــل ،وذلـ ـ ـ ــك ملـ ـن ــع ت ـف ـش ــي ال ـس ــال ــة
ال ـجــديــدة مــن «ك ــوف ـي ــد »19-فــي الـبــاد.
وقالت غرفة العمليات في بيان أوردته
وسائل إعالم روسية يوم الثالثاء« :من
أجــل ضمان حماية صحة السكان ،تم
تمديد فترة سريان القيود حتى بداية
فـبــرايــر /شـبــاط املقبل .وقــد تــم تعليق
ح ــرك ــة ال ـط ـي ــران ب ــن مــوس ـكــو ول ـنــدن
بشكل مؤقت للفترة من  22ديسمبر/
كــانــون األول املــاضــي وحتى  6يناير/
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي الـ ـج ــاري ع ـلــى خلفية
األنباء عن اكتشاف ساللة جديدة أكثر
عدوى من فيروس كورونا .وحتى اآلن،
ل ــم ي ـتــم تـسـجـيــل سـ ــوى ح ــال ــة واحـ ــدة

لإلصابة بالساللة الجديدة في روسيا.
وأكــدت رئيسة هيئة حماية املستهلك
«روس بوتريب ن ــادزور» ،آنــا بوبوفا،
أن االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات امل ـس ـت ـخ ــدم ــة حــال ـيــا
تـكـشــف اإلص ــاب ــة ب ـه ــذه ال ـس ــال ــة ،وأن
اللقاحات الــروسـيــة امل ـضــادة لكورونا
توفر املناعة منها.
وت ـش ـي ــر األرقـ ـ ـ ــام امل ـن ـش ــورة ف ــي مــوقــع
جــام ـعــة «ج ــون ــز هــوب ـك ـنــز» األمـيــركـيــة
إلى أن روسيا تأتي في املرتبة الرابعة
عامليًا من حيث إجمالي عدد اإلصابات
ب ــ«ك ــوف ـي ــد ،»19-بـعــد كــل مــن الــواليــات
املـتـحــدة والـهـنــد وال ـبــرازيــل .وتتخوف
روس ـيــا عـلــى اقـتـصــادهــا ال ــذي يعاني
من الضعف بسبب تداعيات الجائحة
على أنشطة الشركات ،خاصة قطاعات
الطاقة الحيوية.
(العربي الجديد)

مسافرون في مطار فنوكوفو الدولي بموسكو ()Getty

التي منحت الحزب الديمقراطي أغلبية في
الكونغرس األميركي .وهو ما يعني للقطاع
املصرفي األميركي أن بايدن سيتمكن من
إجـ ـ ـ ــازة ح ــزم ــة إن ـ ـقـ ــاذ ض ـخ ـمــة لــاق ـت ـصــاد
األم ـي ــرك ــي دون م ـع ــارض ــة ،وس ـي ــدع ــم ذلــك
ال ـشــركــات الـصـغـيــرة واملـتــوسـطــة واألفـ ــراد
واألســر التي كانت من بني مصادر الخطر
ع ـلــى رب ـح ـيــة ال ـق ـط ــاع امل ـص ــرف ــي م ــن حيث
ارت ـف ــاع م ـعــدل الـتـخـلــف ع ــن دف ــع ال ـقــروض
ال ـس ـك ـن ـيــة ،ك ـم ــا س ـي ـش ـجــع الـ ـش ــرك ــات عـلــى
ال ـتــوظ ـيــف .وي ـق ــدر أن ي ـضــخ الــرئ ـيــس جو
بايدن نحو  4ترليونات دوالر جديدة في
االقتصاد خالل شهر فبراير /شباط املقبل.
وتـسـتـفـيــد امل ـص ــارف األم ـيــرك ـيــة ف ــي الـعــام
ال ـجــديــد كــذلــك م ــن ال ـفــائــدة الـصـفــريــة على

قيمة األسهم والسندات
األميركية تجاوزت 95
ترليون دوالر ألول مرة
الدوالر والسيولة الضخمة املتراكمة لديها
وال ـت ــي ت ـقــدرهــا مــؤس ـســة ائ ـت ـمــان ال ــودائ ــع
األم ـي ــرك ـي ــة ب ـن ـحــو  3.7ت ــرل ـي ــون ــات دوالر.
وبــالـتــالــي فـهــي فــي وض ــع مــريــح مــن حيث
الـسـيــولــة وم ــن حـيــث ال ـق ــدرة عـلــى تحقيق
هــامــش أربـ ــاح كـبـيــر م ــن اإلقـ ـ ــراض ،بسبب
الفارق بني كلفة التمويل شبه املجانية التي

 140مليار دوالر من بيتكوين
تبحث عن كلمة مرور

تحصل عليها من بنك االحتياط الفيدرالي
والفائدة التي ستفرضها على املقترضني.
أمـ ــا ال ـع ــام ــل ال ـث ــان ــي ال ـ ــذي س ـيــدعــم أسـهــم
املـصــارف األميركية ،فهو الدعم الحكومي
الـكـبـيــر الـ ــذي سـتـقــدمــه اإلدارة األمـيــركـيــة
ال ـج ــدي ــدة ل ـل ـشــركــات واألع ـ ـمـ ــال ال ـت ـجــاريــة
الصغيرة واملتوسطة ،وهــو ما سيعني أن
م ـخــاطــر ال ــدي ــون امل ـش ـكــوك ف ــي تحصيلها
ستتراجع عن مستوياتها التي فاقت 100
مليار دوالر في العام املاضي.
ول ـكــن عـلــى ال ـجــانــب الـسـلـبــي ،ف ــإن ربحية
املـ ـص ــارف األم ـيــرك ـيــة ف ــي ق ـطــاع ال ـخــدمــات
املالية فــي آسـيــا واملـصــاريــف الـتــي تحصل
عليها من إدارة االكتتبات ستتراجع خالل
العام الجديد ،بسبب الحظر على شركات

االتـصــاالت الصينية وفروعها ،الــذي مرره
الرئيس دونالد ترامب وأصبح ساريًا منذ
يوم االثنني املاضي .ويالحظ أن الصناديق
االسـتـثـمــاريــة تمكنت خ ــال ال ـعــام املــاضــي
مـ ــن االن ـ ـت ـ ـعـ ــاش م ـس ـت ـف ـي ــدة مـ ــن االرت ـ ـفـ ــاع
الـجـنــونــي ف ــي أس ـ ــواق املـ ــال األم ـيــرك ـيــة ،إذ
ارت ـف ـعــت أصـ ــول ص ـن ــدوق «ف ــان ـغ ــارد» إلــى
أكـثــر مــن  7تــرلـيــونــات دوالر لـلـمــرة األول ــى
على اإلطــاق ،بعدما جذب صافي تدفقات
نقدية داخلة بقيمة  186مليار دوالر خالل
 .2020وبسبب ضيق القنوات االستثمارية
أصبحت أســواق األسهم املدعومة من قبل
البنوك املركزية ،هي املالذ الوحيد أمام كبار
املـسـتـثـمــريــن ،وبــالـتــالــي ضــخ املستثمرون
أكثر من  200مليار دوالر في ذراع صندوق

 155مليار دوالر من الصكوك
ت ــوقـ ـع ــت وك ـ ــال ـ ــة «سـ ـ ـت ـ ــان ـ ــدرد آن ـ ــد ب ـ ــورز»
لـلـتـصـنـيـفــات االئ ـت ـمــان ـيــة ،أم ــس األرب ـع ــاء،
ارتفاع حجم اإلص ــدارات العاملية للصكوك
اإلس ــامـ ـي ــة إل ـ ــى  140ـ  155م ـل ـي ــار دوالر
فــي  ،2021مــع ع ــودة امل ـصــدريــن مــن ال ــدول
األس ــاسـ ـي ــة ل ـل ـت ـمــويــل اإلسـ ــامـ ــي ل ـل ـســوق.
وكــانــت إص ـ ــدارات الـصـكــوك الـعــاملـيــة خــال
 2019بـلـغــت  139.8م ـل ـيــار دوالر .وقــالــت
الوكالة في تقرير وصل إلى األناضول ،إن
ظــروف الـســوق ستبقى جيدة خــال ،2021

فــي ظــل االن ـخ ـفــاض الـقـيــاســي فــي مـعــدالت
الفائدة ووفــرة السيولة .وبحسب التقرير،
ستبقى مساهمة الصكوك التي تستهدف
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واأله ـ ـ ـ ـ ــداف
ال ـخ ـضــراء مــن إج ـمــالــي ال ـس ــوق ،م ـحــدودة،
رغ ــم ال ـفــرص الـنــاتـجــة عــن جــائـحــة كــورونــا
وتحول الطاقة .وتوقع التقرير ،تعافي نمو
الناتج املحلي اإلجمالي لـلــدول األساسية
للتمويل اإلسالمي ،دول الخليج وماليزيا
وإنــدون ـي ـس ـيــا وت ــرك ـي ــا ،م ــن ال ــرك ــود ال ـحــاد

بيتكوين تعوض جزءًا من خسائرها ()Getty

قال تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»
أمس األربعاء ،إن حوالي  %20من بني
 18.5مليون عملة بيتكوين متداولة أو
ما يصل قيمته إلى  140مليار دوالر ،لم
يعد أصحابها قــادريــن على الوصول
إل ـي ـه ــا ب ـس ـبــب ف ـق ــدان ـه ــم ك ـل ـمــة املـ ــرور
لـحـســابــاتـهــم .وقــالــت خــدمــة اس ـتــرداد
املحفظة التي تساعد في العثور على
كلمة املرور املفقودة إنها تلقت  70طلبًا
يوميًا من أشخاص أرادوا املساعدة في
استعادة ثرواتهم وهو مستوى أعلى
بنحو  3مــرات قبل شهر .وذكــر مالكو
العملة املـشـفــرة الــذيــن ال يستطيعون
ال ــوص ــول إل ــى مـحــافـظـهــم أن ـهــم قضوا
ساعات وأيامًا في محاوالت محبطة ال
تنتهي للوصول إلى ثروتهم لكن دون
ج ــدوى .ومــن ضمن األش ـخــاص الذين
فقدوا كلمة املرور الخاصة بهم مبرمج
يـعـيــش ف ــي س ــان فــرانـسـيـسـكــو ُيــدعــى

ستيفان توماس ،الذي ذكر أنه فشل في
تسجيل الــدخــول لحسابه والــوصــول
إل ــى ثــروتــه مــن البيتكوين الـتــي تقدر
بــ 7002وحــدة من العملة تبلغ قيمتها
 220مـلـيــون دوالر .بـحـســب مــا ذكــرت
الصحيفة األميركية .وتتركز املشكلة
الـكـبــرى الـتــي يواجهها هــذا الشخص
ف ــي أن ــه م ـت ــاح ل ــه إدخ ـ ــال كـلـمــة امل ــرور
الخاطئة  10مــرات فقط قبل مصادرة
محتوى املحفظة وتشفيرها إلى األبد،
ول ــم يـتـبــق ل ــه س ــوى م ـحــاول ـتــن فقط
قـبــل أن يـفـقــد محفظته بــالـفـعــل .فيما
ذكــر مــالــك آخــر لبيتكوين ُيــدعــى مالك
عــابــد أن ــه لــم يتمكن مــن الــوصــول إلــى
محفظته منذ  2011حينما تمت إعادة
تهيئة جـهــاز الـحــاســب اآلل ــي الـخــاص
به ،وخسر  800وحدة من العملة تبلغ
قيمتها حوالي  25مليون دوالر.
(العربي الجديد)

املؤشرات املتداولة «فانغارد» .وقــال املدير
التنفيذي تيم بوكلي ،في حديث لصحيفة
«فــايـنــانـشــال تــايـمــز» ،أم ــس األرب ـع ــاء« :ظــل
املستثمرون يمنحوننا ثقتهم خالل ظروف
السوق الصعبة للغاية خالل العام املاضي»،
وبــال ـتــالــي زادت ث ـ ــروة ع ـم ــاء «ف ــان ـغ ــارد»
بمقدار  930مليار دوالر خــال عــام .2020
بينما جذبت مجموعة «بــاك روك» ،التي
ً
تدير أصــوال بقيمة  7.8تريليونات دوالر،
صافي تدفقات نقدية بلغت  264مليار دوال
في األشهر التسعة األولى من العام املاضي.
ك ـمــا ت ـصــاعــدت أرب ـ ــاح ص ـنــاديــق الـتـحــوط
العاملية التي حققت أرباحًا ضخمة جنتها
م ــن امل ـضــاربــة وع ــدم الـيـقــن خ ــال األشـهــر
األخيرة من العام .2020

سوق المال الماليزي أكبر أسواق الصكوك اإلسالمية ()Getty

ال ـ ــذي ش ـه ــده ف ــي  ،2020واسـ ـتـ ـق ــرار سـعــر
بــرمـيــل الـنـفــط عـنــد  50دوالرا خ ــال الـعــام
ال ـح ــال ــي .وس ـت ـب ـقــى م ـخــاطــر ال ـت ــراج ــع في
الدول األساسية للتمويل اإلسالمي كبيرة،
«ويتمثل الخطر الرئيسي فــي مــا إذا كان
سيتم احتواء جائحة كوفيد ،19-حتى في
ح ــال ت ــواف ــر ال ـل ـقــاحــات ع ـلــى ن ـط ــاق واس ــع
بـحـلــول منتصف ه ــذا ال ـع ــام» .وحـتــى ذلــك
الحني« ،يتمثل الخطر الرئيسي في احتمال
أن ت ـ ـ ــؤدي مـ ــوجـ ــات جـ ــديـ ــدة مـ ــن الـ ـع ــدوى
وت ــدابـ ـي ــر اح ـت ــوائ ـه ــا إل ـ ــى إلـ ـح ــاق ال ـض ــرر
ب ــال ـت ـع ــاف ــي االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي الـ ـه ــش ل ـ ـلـ ــدول»،
بحسب الوكالة.
وأضــافــت الــوكــالــة املتخصصة فــي التقييم
االئـتـمــانــي ،أن ــه مــن املــرجــح ارت ـف ــاع حــاالت
ال ـت ـع ـثــر أو ع ـم ـل ـيــات إع ـ ـ ــادة ال ـه ـي ـك ـلــة بــن
ُمصدري الصكوك ذوي الجودة االئتمانية
املنخفضة فــي  ،2021مــع رفــع التسهيالت
االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــي وفـ ــرت ـ ـهـ ــا الـ ـجـ ـه ــات
التنظيمية .ورصــد التقرير صكوكا بقيمة
 65م ـل ـيــار دوالر ،ي ـحــن اسـتـحـقــاقـهــا هــذا
ال ـع ــام ،وم ــن امل ــرج ــح أن تـتــم إعـ ــادة تمويل
جـ ـ ـ ــزء مـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذا امل ـ ـب ـ ـلـ ــغ مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال سـ ــوق
الصكوك .ويعاني العديد من الدول العربية
واإلسالمية في آسيا من ارتفاع العجز في
امليزانيات ،وبالتالي تحتاج إلى سد عجز
التمويل في اإلنفاق عبر إصــدارات صكوك
إسالمية إلــى جانب االسـتــدانــة مــن أســواق
املال العاملية عبر السندات التقليدية .وكان
صندوق النقد الدولي قد توقع أن تتواصل
أزم ـ ــات ال ـعــديــد م ــن ال ـ ــدول الـنـفـطـيــة خــال
العام الجاري  ،2020بسبب جائحة كورونا
وتداعياتها على قطاعات اإلنتاج.
(العربي الجديد ،األناضول)

إذا نجحت اململكة فــي جــذب املستثمرين ،وه ــذا متوقع أن
يـحـصــل م ــن امل ــواط ـن ــن ال ـس ـعــوديــن ،وم ــن آخ ــري ــن تغريهم
إمكانات املــردود الجيد ،فإن خزينتها ربما لن تتكفل بأكثر
من  90 - 70مليار دوالر في هذا املشروع .أما النفقات التي
سيتحملها االقتصاد السعودي فلن تقل عــن 400 - 350
مليار دوالر .وسيكون املــردود األساسي هو إيجاد حوالي
 380أل ــف فــرصــة ع ـمــل ،سـيــذهــب  %80 - %70مـنـهــا إلــى
مواطنني سعوديني .وبصورة تقريبية جدًا ،فإن كلفة إيجاد
الوظيفة الواحدة داخل مدينة «ذا الين» ستبلغ حوالي مليون
ً
دوالر ،وه ــو رق ــم لـيــس قـلـيــا ،إذ ي ـعــادل بــأسـعــار ال ـيــوم 22
ضعف معدل دخل الفرد السعودي عام  2020والبالغ حوالي
 46ألف دوالر.
في ظل هذا املقياس ،فإن جدوى املشروع تتحقق لالقتصاد
ً
السعودي ،إذا وفرت دخال يساوي  90ألف دوالر لكل عامل،
حـتــى يـمـكــن اس ـت ــرداد كـلــف امل ـش ــروع خ ــال عـشــر سـنــوات
على شكل رواتب .وكذلك ال بد أن يكون مردود املستثمرين
ُ
مرتفعًا من االستثمارات التي يقومون بها .أما إذا ن ِظ َر إلى
املشروع على أنه ّ
مجرد مشروع عقاري ملدينة مستقبلية ،فإن
فوائده سوف تتراجع كثيرًا.
توزيع السكان

النقطة املهمة األخرى أن السعودية بلد شاسع ،تبلغ مساحته
ما يقارب مليوني كيلومتر مربع ،ما يجعلها ثاني أكبر دولة
عربية مــن حيث املساحة بعد الـجــزائــر ،وأكـبــر مــن الـســودان
الـ ــذي تــراج ـعــت مـســاحـتــه م ــن  2,4مـلـيــون إل ــى  1,8مليون
كيلومتر مربع بعد انفصال جنوب السودان.
ويبلغ عــدد سكان اململكة حــوالــي  34مليون نسمة ،يتركز
حــوالــي نصفهم فــي الــريــاض وج ــدة وال ــدم ــام ومـكــة املكرمة
واملدينة املنورة ،وتوجد حواضر كبيرة في نجد واإلحساء،
وفــي
واملنطقة املـحــاذيــة لليمن ،مثل جـيــزان ون ـجــران وأبـهــاِ ،
الحجاز.
أما في املناطق الشمالية الغربية ،حيث ال يوجد نفط وال حجيج
وال عاصمة ،فإن التوزيع السكاني يصبح نزرًا وكثافته قليلة.
ولهذا ،فإن بناء مدينة ممتدة على طول  170كيلومترًا يجعلها
موفرة لعدد من املزايا ،أوالهــا أن هذه املدينة تشكل حاجزًا
سكانيًا يجعل ًتوزيع السكان على مختلف مناطق اململكة
أكثر استراتيجية وجــدوى ،ويحيي مناطق في اململكة ليس
فيها املوارد النفطية أو مناطق الحج والسياحة.
وبمعنى آخر ،إن بناء مدينة ذكية بخدمات متطورة يجعلها
ً
جاذبة للسكان القادرين على التفاعل مع الجيران في بالد
الشام عبر األردن ،والعراق ،ومصر.
تنويع مصادر الدخل

وثــانــي ه ــذه املــزايــا أن بـنــاء ه ــذه املــديـنــة يـقــدم تـجــربــة فــريــدة
للسعودية وفرصة لتنويع مصادر دخلها وثروتها ،بعيدًا عن
النفط ،فاملدينة الجديدة «ذا الين» ليست زبونًا ألهم مصادر
الدخل الحالية في السعودية ،وهــو النفط .واألمــر الثالث :أن
املدينة ستوفر املناخ املحفز للمبدعني من أهالي اململكة ودول
الخليج والــوطــن العربي لكي يظهروا مهاراتهم وإبداعاتهم
املطلوبة في املستقبل القريب .واألمــر األخير أن هذه املدينة
العصرية ستساهم في عصرنة الــدولــة السعودية ،وجعلها
ً
أكـثــر ق ــدرة على التفاعل مــع امل ــدن الـجــديــدة مــن أمثالها في
العاملني ،الغربي والشرقي.
ُ
إذا أح ـ ِـس ــن تـنـفـيــذ املــدي ـنــة ،ووض ـع ــت إل ــى جــانــب التصميم
املعماري املتميز تصميمًا ماليًا يقلل من االلـتــزامــات املالية
على الحكومة السعودية ،ويضاعف حجم االستثمارات غير
الحكومية ،فإن املشروع سيكون رياديًا ليس للمملكة وحدها،
وإنما ملختلف أقطار الوطن العربي.

