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مصر والسودان :إحياء مشروعات مؤجلة
الخرطوم ،القاهرة ـ العربي الجديد

أح ـي ــت خ ـط ــوات ال ـت ـق ــارب ب ــن م ـصــر والـ ـس ــودان
ملواجهة أزمة ّ
سد النهضة في إثيوبيا ،مشروعات
اقتصادية كـبــرى ،ظلت لسنوات ماضية ممتدة
إل ــى أج ــل غ ـيــر م ـس ـمــى ،ل ـي ـخــرج ال ـحــديــث عـنـهــا ب ــن الـحــن
واآلخــر في لـقــاءات التقارب أو الــزيــارات الرسمية ملسؤولي
الـبـلــديــن أو حـتــى وف ــود رج ــال األع ـم ــال ،مــن دون أن تشهد
تطورًا ملموسًا على أرض الواقع ،بينما تشير التصريحات
ّ
األخـيــرة للمسؤولني فــي الـقــاهــرة والـخــرطــوم إلــى أن تنفيذ
العديد من املشروعات سيشهد تدفقًا قريبًا .وفي ختام زيارة
وفد حكومي للخرطوم ،يضم العديد من الــوزراء املصريني،
ّ
قال وزيــر املالية املصري ،محمد معيط ،إن «هناك تكليفات
ّ
رئاسية للحكومة بوضع كل إمكانات مصر تحت أمر دولة
السودان ،بما يسهم في ترسيخ دعائم الشراكة التنموية بني
شعبي وادي النيل ،ويـصـ ّـب فــي مصلحة البلدين» .وأشــار
معيط إلــى أهمية التكامل االقتصادي بني البلدين وزيــادة

التبادل التجاري ،واصفًا زيارته بالناجحة ،إذ شهدت
حركة
ّ
مـبــاحـثــات بــنــاءة مــع وزي ــر املــالـيــة والتخطيط االقـتـصــادي
ووزراء املجموعة االقتصادية ورئيس الحكومة السودانية
ع ـب ــد ال ـل ــه ح ـ ـمـ ــدوك ،وم ـح ــاف ــظ ال ـب ـن ــك املـ ــركـ ــزي ال ـس ــودان ــي
ومسؤولني من جهات حكومية أخرى.
ولــم يتطرق وزي ــر املــالـيــة املـصــري إلــى نوعية اإلمـكــانــات
الـتــي قــد تضعها مـصــر تـحــت أم ــر ال ـس ــودان ،وال ـتــي يــرى
ّ
خبراء أن فرصة التقارب الحقيقية ما زالت حاضرة رغم
تأخرها كثيرًا خالل السنوات املاضية .في األثناء ،أشار
وزيــر النقل السوداني ،ميرغني موسى ،إلــى دخــول عدد
مــن م ـشــروعــات الـنـقــل مــع ال ـج ــارة مـصــر مــرحـلــة التنفيذ
فــي الــربــط السككي ورصــف الطريق الــرابــط بــن البلدين.
وق ــال مــوســى ف ــي تـصــريـحــات صـحــافـيــة ،م ـســاء اإلث ـنــن،
ّ
فــي خـتــام املـبــاحـثــات الـســودانـيــة املـصــريــة ،إن املباحثات
بني الجانبني ناقشت التعاون املشترك وتطوير قطاعات
ال ـس ـكــك ال ـح ــدي ــدي ــة وال ـن ـق ــل ال ـن ـه ــري واملـ ــوانـ ــئ الـبـحــريــة
وت ـعــزيــر ال ـت ـبــادل ال ـت ـجــاري بــن ال ـب ـلــديــن .ول ـطــاملــا كــانــت

هــذه املـشــروعــات نفسها ،وفــق محللني ،هــي الـتــي تطرح
في مختلف اللقاءات السابقة بني مسؤولي البلدين من
عقود تمتد إلى فترة حكم الرئيسني املخلوعني في مصر
والسودان حسني مبارك وعمر البشير.
وف ــي نــوفـمـبــر /تـشــريــن الـثــانــي  ،2020بـحــث أش ــرف رســان
رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر ،مــع وزيــر البنية
التحتية والنقل السوداني هشام محمد بن عــوف ،مجاالت
التعاون بني البلدين بمجال السكك الحديدية وفي مقدمتها
الــربــط الـسـكـكــي بـيـنـهـمــا .وق ـبــل ذل ــك ب ـعــامــن ،وت ـحــدي ـدًا في
ّ
أكتوبر /تشرين األول  ،2018ذكرت وزارة النقل املصرية ،أن
وفدًا من الوزارة بحث مع وزارة النقل السودانية ربط السكك
الحديدية ،من أسوان ،جنوبي مصر ،حتى وادي حلفا ،شمالي
ّ
الـســودان .لكن مخاطر سـ ّـد النهضة في إثيوبيا ،الــذي يهدد
بحجب كميات ضخمة عن دولتي املصب ،مصر والسودان،
وتجفيف مظاهر الحياة فيهما ،خصوصًا مصر التي ّ
يعد
ٌ
محرك حاسم في تحقيق تقارب
نهر النيل شريان الحياة لها،
حقيقي بني القاهرة والخرطوم.

()Getty

قفزة غير مسبوقة لبيتكوين
بلغت بيتكوين قـفــزة غـيــر مسبوقة عـنــد نـحــو  62.7ألــف
دوالر ،أمس الثالثاء ،لتواصل سلسلة مكاسبها منذ بداية
العام الجاري  ،2021وتبلغ ذروة جديدة قبل يوم من إدراج
«كوينبيس» وهــي أكبر منصة أميركية للعمالت املشفرة
في مؤشر «نــاســداك» ما ّ
يعد انتصارًا تاريخيًا ملناصري

لقطات

البنك الدولي طالب العراق بخفض أكبر للدينار
كشف نائب محافظ البنك المركزي العراقي ،إحسان
شمران الياسري ،أن البنك الدولي اقترح على البنك
المركزي العراقي خفض سعر العملة المحلية إلى
 1600دينار للدوالر الواحد ،باعتباره السعر الحقيقي الذي
يمكن أن تستقر عليه السوق قياسًا الى دول الجوار ،إال
أن البنك المركزي استقر على أن يكون  1450دينارا للدوالر.
وقال الياسري في تصريح لوكالة األنباء العراقية ،امس
الثالثاء ،إن السعر الذي حدده البنك المركزي جاء من
خالل دراسة السوق والوضع المعيشي ،و«القيمة
الحالية لسعر الصرف مناسبة» .لكن نوابا في البرلمان
وخبراء اقتصاد يؤكدون أن خفض قيمة العملة
نهاية  2019من  1200دينار للدوالر إلى  1450دينارًا،

العمالت املشفرة ،وفق «رويـتــرز» .وارتفعت أكبر العمالت
املشفرة في العالم ،التي يتنامي قبولها لدى القطاع املالي
الـتـقـلـيــدي بــاعـتـبــارهــا أداة لــاسـتـثـمــار ووس ـي ـلــة لـلــدفــع،
بما يصل إلــى  %5يــومـيــا .كما بلغت منافستها األصغر
«إيثيريوم» ذروة عند  2205دوالرات .وتجاوزت بيتكوين

ح ــاج ــز ال ـس ـتــن أل ــف دوالر أوائ ـ ــل م ـ ــارس /آذار امل ــاض ــي،
بدعم من شراء شركة «تسال» األميركية لصناعة السيارات
الكهربائية ،عـمــات مشفرة بقيمة  1.5مليار دوالر ،كما
نجحت في استقطاب صناديق استثمار وشركات مالية
وتجارية كبرى.

تسبب في ارتفاع كبير ألسعار السلع وانعكس على
الوضع المعيشي.

لالقتصاد واإلسهام في التنويع االقتصادي ودعم
االبتكار واستخدام التقنيات الحديثة.

عماني للمؤسسات الصغيرة
تحفيز ُ
طالبت وزارة المالية العمانية ،الجهات الحكومية
المختلفة بإسناد تنفيذ األعمال أو الخدمات والتوريدات
التي يجري طرحها في مناقصات حكومية والتي
ال تزيد قيمتها على  10آالف ريال ( 26ألف دوالر)
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،ويتم االستثناء من
ذلك بقرار مسبب من رئيس الوحدة الحكومية .وقالت
الوزارة في منشور لها ،وفق وكالة األنباء العمانية،
أمس الثالثاء ،إن قرارها يأتي في إطار دعم المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة لتحقيق قيمة مضافة

ارتفاع اإلنفاق على اليانصيب في كوريا الجنوبية
أظهرت بيانات حكومية ،أن إنفاق األسر في كوريا
الجنوبية على تذاكر اليانصيب ،ارتفع بأكثر من %7
في عام  2020على الرغم من االنخفاض القياسي في
استهالكها اإلجمالي .وبلغ المتوسط الشهري إلنفاق
األسر المحلية على تذاكر اليانصيب  590وون (0.52
دوالر) ،وفقا لبيانات خدمة المعلومات اإلحصائية
الكورية ،التي أوردتها وكالة يونهاب .وجاءت الزيادة
مع تقلص اإلنفاق االستهالكي لألسر بنسبة %2.3
مقارنة بعام .2019

يحسبهم
الجاهل أغنياء
من التعفف
مصطفى عبد السالم

خالل الفترة األخيرة زادت معدالت
الفقر بشكل ملحوظ ألسباب
عدة ،ليس آخرها تفشي كورونا
وما أحدثته الجائحة من خسائر
فادحة للجميع ،دول ،اقتصادات،
أنشطة ،مؤسسات ،وأخيرا األفراد
الذين كانوا أكبر املتضررين
من الجائحة ،بسبب األضرار
املادية الكبيرة التي لحقت بهم
جراء فقدان فرص العمل وزيادة
البطالة وتراجع الدخول ،وخسائر
املؤسسات التي يعملون بها
وكساد تجارتهم وتراجع مبيعات
التجار واملزارعني منهم.
لكن معدل الفقر زاد بشكل أكبر
مع انتهاج معظم حكومات دول
املنطقة سياسة «نيوليبرالية»
متوحشة وبتعليمات من صندوق
النقد الدولي ،فقد واكبت السياسة
زيادات قياسية وغير مسبوقة
لألسعار ،بما فيها السلع الغذائية،
وامتدت الزيادات إلى رغيف الخبر،
سواء بزيادة سعره أو خفض
وزنه ،كما واكبها خفض كبير في
الدعم املقدم لسلع أساسية ،مثل
الوقود من بنزين وسوالر وغاز
طبيعي ،ما ترتبت عليه زيادات
في األسعار لم يعد لدى غالبية
املواطنني القدرة على تحملها .كما
زادت فواتير النفع العام من كهرباء
ومياه ومواصالت واتصاالت
بشكل قياسي ،وواكبت كل ذلك
زيادات غير مسبوقة في الرسوم
والضرائب.
في ظل هذه األجواء الصعبة ،تآكلت
القدرة الشرائية للمواطن ،وضعفت
قدرته على تلبية احتياجاته
األساسية من األسواق ،وقاطع
املاليني منهم املتاجر ،ومع هذا
التآكل ،تدحرج املاليني من الطبقة
الوسطى املستورة إلى الطبقة
ً
الفقيرة ،وربما املعدمة التي تواجه
صعوبة في تدبير وجبة غذاء
واحدة في اليوم ،خذ مثال شريحة
قاطني املناطق الريفية والباعة
الجائلني والعمالة املنزلية والعمالة
املوسمية والعاملني في قطاع البناء،
والذين انقطعت دخولهم بسبب
إجراءات حظر كورونا ،ضف إليهم
املزارعني واألرامل واملطلقات ،بل
ومعظم موظفي الحكومة ،والذين
تآكلت قيمة دخولهم بسبب
تضخم األسعار وغالء املعيشة
وضعف قيمة العملة .املاليني من
هؤالء وغيرهم أغلقوا الباب على
أنفسهم رغم صعوبة املعيشة وقلة
ذات اليد ،ولم يشكوا حالهم املادي
الصعب ألحد ،ال يسألون الناس
إلحافا ومساعدة ،لم يتسولوا،
وربما منعتهم عزة نفسهم حتى
من االقتراض والسلف ،ولذا فإن
الجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم
أغنياء من التعفف ،هذه الفئة
هي األحق باملساعدة من قبل
امليسورين حاال ،علينا البحث
عنهم ملساعدتهم دون خدش
حيائهم وتعريض سمعتهم للخطر
والتجريح ،دون ضوضاء تزعج
كرامتهم التي يحرصون
على صونها ،أو فضخهم
وتصويرهم في اإلعالنات املنشورة
في وسائل اإلعالم للدعاية للجهة
املتبرعة ،سواء كانت مؤسسة أو
رجل أعمال.

الصين تعيد هيكلة «آنت غروب» بعد تغريم «علي بابا»
بكين ـ العربي الجديد

طالبت الجهات التنظيمية الصينية شركة «آنت غروب»
العاملة فــي مجال التكنولوجيا املالية ،بالتحول إلى
شركة مالية قابضة يمكن أن تخضع أعمالها للقواعد
ِّ
التي تنظم عمل البنوك ،وذلك في خطوة إضافية للحد
م ــن هـيـمـنــة ال ـشــركــات ال ـخــاصــة واح ـت ـكــارهــا لـخــدمــات
بــاتــت حيوية فــي ثــانــي أكـبــر اقـتـصــاد بــالـعــالــم .وتأتي
تحركات السلطات الصينية بعد تغريم مجموعة «علي
بابا» العمالقة للتجارة اإللكترونية  2.78مليار دوالر،
بـسـبــب تـ ـج ــاوزات تـتـعـلــق بــالـهـيـمـنــة أي ـض ــا .ومـطــالـبــة

الحكومة لشركة «آنت غروب» بالتحول إلى شركة مالية
قابضة هي أول تعليمات واضحة بشأن كيفية إعــادة
هيكلة الشركة ،بعد وقف طرح أسهمها في اكتتاب عام
أولــي قياسي فــي نهاية الـعــام املــاضــي .وبحسب بيان
رسمي ،طلب البنك املركزي من شركة «آنــت» تصحيح
ممارساتها التنافسية غير العادلة في ما يخص أنشطة
املدفوعات الخاصة بها ،وإنهاء احتكارها للمعلومات
ذات ال ـص ـل ــة .ك ـمــا ط ـلــب م ــن ال ـش ــرك ــة تـخـفـيــض قيمة
تعامالت صندوق «يويباو» ألسواق النقد الخاص بها.
ِّ
وتمثل عملية إعادة هيكلة «آنت» مهمة فارقة بالنسبة
للجهات التنظيمية املطالبة بوضع إطار إشرافي ألكبر

شــركــة تعمل فــي قـطــاع التكنولوجيا املــالـيــة وتنتشر
عملياتها في أنحاء البالد كافة ،وفق وكالة بلومبيرغ
األميركية .وتسبب قرار الحكومة الصينية ،في نوفمبر/
تـشــريــن الـثــانــي املــاضــي ،وق ــف االكـتـتــاب ال ـعــام األول ــي
مؤسس
لشركة «آن ــت» اململوكة للملياردير جــاك مــا،
ِّ
مـجـمــوعــة «ع ـلــي ب ــاب ــا» ،فــي صــدمــة ل ــأس ــواق .وتـمــثــل
َّ
عملية إعادة الهيكلة خطوة في طريق تلبية متطلبات
ال ـه ـي ـئــات ال ــرق ــاب ـي ــة ف ــي الـ ـص ــن ،ال ـت ــي ت ـع ـهــدت بكبح
االنــدفــاع «املـتـهــور» لـشــركــات التكنولوجيا فــي مجال
التمويل خالل العام الجاري ،والتركيز على فحص كافة
املمارسات االحتكارية لعمليات التمويل عبر اإلنترنت.
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ولم يعد بوسع املستثمرين تقييم الشركة التي وصلت
قيمتها السوقية إلى  280مليار دوالر قبل أن يتم إيقاف
االكتتاب العام األولــي لطرح أسهمها في السوق ،فيما
تزيد ضبابية املشهد مع تغريم مجموعة «علي بابا»،
ما أدى إلى سيطرة حالة من عدم اليقني بشأن مستقبل
إمـبــراطــوريــة جــاك مــا للتجارة اإللـكـتــرونـيــة .وأظـهــرت
مــوجــة اإلج ـ ـ ــراءات ض ــد شــركـتــي ج ــاك م ــا «ع ـلــي بــابــا»
و«آنت» أن بكني فقدت صبرها إزاء القوة الهائلة ألقطاب
التكنولوجيا ،والتي ُينظر إليها اآلن على أنها تهديد
لالستقرار السياسي واملــالــي الــذي يحظى به الرئيس
شي جني بينغ ،وفق تقرير سابق لوكالة بلومبيرغ.
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مال وسياسة

مخاوف من انتهاك سرية أرصدة المركزي الليبي
ثارت مخاوف في ليبيا
من انتهاك سرية أرصدة
المصرف المركزي ،مع
قرب انتهاء المراجعة
المالية الدولية لحسابات
المصرف
طرابلس ـ العربي الجديد

ي ـ ـق ـ ـتـ ــرب اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــان عـ ـ ــن الـ ـتـ ـق ــري ــر
النهائي لعملية املــراجـعــة املالية
الــدول ـيــة مل ـصــرف لـيـبـيــا امل ــرك ــزي،
بـعــد تــأ ّكـيــد بـعـثــة األم ــم امل ـت ـحــدة لـلــدعــم في
ليبيا ،أنــه ُ
سيستكمل خــال إبــريــل /نيسان
الجاري ،على أن يتضمن توصيات لتحسني
النزاهة وتوحيد النظام املصرفي.
وكانت البعثة األممية في ليبيا كشفت عن
أح ـ ــدث الـ ـتـ ـط ــورات حـ ــول ع ـم ـل ـيــات مــراج ـعــة
ح ـســابــات فــرعــي امل ـص ــرف امل ــرك ــزي الـلـيـبــي،
ّ
ف ــي ط ــراب ـل ــس وال ـب ـي ـض ــاء ،م ـش ـي ــرة إلـ ــى أن
عملية املراجعة تأتي ضمن خطوات عملية
لــ«توحيد املصرف املركزي وتعزيز املساءلة
والـشـفــافـيــة» فــي وق ــت ت ـســاءل مــراق ـبــون عن
توقيت اإلع ــان والخشية مــن انتهاك سرية
األرصـ ـ ـ ـ ـ ــدة وتـ ـسـ ـيـ ـي ــس قـ ـض ــاي ــا االقـ ـتـ ـص ــاد
الــوطـنــي ،وس ــط م ـخــاوف مــن تــاعــب أط ــراف
بــاملـعـلــومــات لـصــالــح ج ـهــات مـعـيـنــة ،م ــا قد
يؤجج الصراع املالي ّ
مجددًا.
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،ي ـ ـل ـ ـفـ ــت أسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذ االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
بالجامعات الليبية ،عبد السالم زيــدان ،إلى
ّ
أن مهام توحيد املؤسسات السيادية ومنها
امل ـصــرف امل ــرك ــزي ،مـنــوطــة بـلـجـنــة مشتركة
بني مجلس النواب واملجلس األعلى للدولة،
وم ــا زالـ ــت م ـحــل جـ ــدال بـيـنـهـمــا ح ـتــى اآلن،
ً
متسائال« :هــل توحيد املصرف املــركــزي من
ّ
مهام البعثة أم أن تقريرها املنتظر سيساعد
ف ــي ذل ــك فـ ـق ــط؟» .ورغـ ــم إق ـ ــرار زيـ ـ ــدان ،خــال
ّ
حــدي ـثــه إلـ ــى «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ب ـ ــأن طلب
مراجعة حسابات املصرف خطوة فرضتها

حالة االنقسام السياسي ومحاولة استغالل
أط ـ ـ ــراف ال ـ ـصـ ــراع ف ــي الـ ـب ــاد مل ـ ـ ــوارد الـنـفــط
وا ّل ـتــاعــب بــاحـتـيــاطـيــات وودائـ ــع امل ـصــرف،
فــإنــه يستنكر هــذه الخطوة مــن جانب آخــر،
كونها تكشف ســريــة األرص ــدة والحسابات
ال ـل ـي ـب ـيــة ألط ـ ـ ــراف خ ــارج ـي ــة ت ــدع ــم ال ـص ــراع
زيدان
ألهداف ومصالح اقتصادية .ويوضح ّ
أسـبــاب تحفظه باتهام األمــم املتحدة بأنها
أداة من أدوات تمرير سياسات وأهداف دول
كـبــرى ،ورعايتها ملـشــروع الـســام فــي ليبيا
انتابه العديد من الشكوك .ويقول« :تجارب
األمم املتحدة السابقة في مناطق الصراع في
هــذا الشأن ال تبشر بخير ،فغالبًا ما انتهى
تدخل األمــم املتحدة بسيطرة أدوات ـهــا على
املؤسسات املالية ّ
ألي بلد تدخلت فيه ،ومنها
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي».
ومــن بــن مــا يثير الريبة والـشـكــوك ،بحسب
ت ــوصـ ـي ــف زيـ ـ ـ ـ ـ ــدان ،ط ــريـ ـق ــة إدارة املـ ـس ــار
ّ
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ك ــأح ــد مـ ـ ـس ـ ــارات ال ـ ـحـ ــل ال ـتــي
طرحتها البعثة األممية ،ويقول« :حتى اآلن
ُي ـع ــرف فـقــط املـمـثـلــون الـلـيـبـيــون وال ـشــركــاء

ّ
الدوليون في هذا املسار» ،مشيرًا إلى أنه منذ
انـعـقــاد أول ــى جـلـســاتــه ،فــي ف ـبــرايــر /شباط
 ،2020لم يعلن من جانب البعثة أو األطراف
الليبية عن نتائج ّ
أي من جلسات هذا املسار
رغم انعقاد ثالث جلسات منها قبل أن يعلن
ع ــن تـشـكـيــل مـجـمــوعــة عـمــل دول ـي ــة للمسار
بعضوية عدد من الدول املتدخلة في البالد.
ووف ـ ـق ـ ــا لـ ـطـ ـل ــب رئ ـ ـيـ ــس حـ ـك ــوم ــة الـ ــوفـ ــاق
ّ
ال ـس ــاب ـق ــة ،ف ــاي ــز ال ـ ـسـ ــراج ،ف ـ ــإن الـ ـه ــدف من
طلبه املــوجــه ملجلس األم ــن بـشــأن مراجعة
حـســابــات فــرعــي الـبـنــك هــو «مــراجـعــة كافة
امل ـصــروفــات وإي ـ ــرادات وتـعــامــات مصرف
ل ـي ـب ـيــا املـ ــركـ ــزي ف ــي ط ــرابـ ـل ــس ،واملـ ـص ــرف

قرب انتهاء البعثة
األممية من عمليات
مراجعة الحسابات

ّ
امل ــرك ــزي فــي الـبـيـضــاء» .يعلق زي ــدان بــأنــه
ط ـلــب يـمـكــن تــوف ـيــره ب ــاق ـت ــراح ال ـعــديــد من
الـحـلــول الـبــديـلــة للحيلولة دون انـكـشــاف
س ــري ــة األرصـ ـ ـ ــدة والـ ـحـ ـس ــاب ــات الــوط ـن ـيــة،
ّ
مشيرًا إلى أن ديــوان املحاسبة ،أعلى جهة
رقابية في الدولة ،كلفه مكتب النائب العام
ّ
حسابات فرعي املصرف «لكن
ببدء تدقيق ّ
الخطوة رغم أنها شرعية وقانونية توقفت
ب ـش ـكــل غـ ــامـ ــض» .ومـ ـ ــرت ع ـم ـل ـيــة مــراج ـعــة
حسابات فرعي البنك املركزي بعدة عقبات،
منها ما أوضحه توجيه السراج طلبًا إلى
م ـج ـلــس األمـ ـ ــن ،ف ــي ي ــول ـي ــو /ت ـم ــوز ،2018
لـتـشـكـيــل ل ـج ـنــة ف ـن ـيــة مل ــراج ـع ــة ح ـســابــات
فرعي املصرف املركزي ،على خلفية اكتساح
قــوات الـلــواء املتقاعد خليفة حفتر ،ملنطقة
الـ ـه ــال ال ـن ـف ـطــي ،وسـ ــط الـ ـب ــاد ،ومـ ــا تــاه
م ــن «ت ــداع ـي ــات أوق ـف ــت ت ـصــديــر ال ـن ـفــط من
تلك املنطقة ،ما عـ ّـرض الحالة االقتصادية
واملالية في البالد لالنهيار».
وتعاني ليبيا من أزمــات مالية واقتصادية
خــان ـقــة بـسـبــب ال ـح ــروب وال ـص ــراع ــات الـتــي

ان ــدل ـع ــت خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاضـ ـي ــة .وأدى
تدهور االقتصاد إلى انخفاض سعر الدينار
الليبي في السوق الرسمية إلى  4.48دنانير
ل ـل ــدوالر ال ــواح ــد م ـقــابــل  1.4دي ـن ــار ســابـقــا،
بينما يتضاعف سعره فــي الـســوق املــوازيــة
(السوداء) وفق متعاملني في سوق الصرف.
وي ـع ـت ـمــد االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـل ـي ـبــي ع ـل ــى ال ـق ـطــاع
الـنـفـطــي اع ـت ـمــادًا كـلـيــا ف ــي تـسـيـيــر الـنـشــاط
ّ
االقتصادي ،إذ تساهم صادراته في ما ال يقل
عن  %96من إجمالي الصادرات الكلية للبالد،
ّ
كما أن إيراداته تساهم في تمويل ما يقارب
 %90مــن إجمالي اإلي ــرادات العامة ،بحسب
ب ـيــانــات رس ـم ـيــة .وي ــأم ــل الـلـيـبـيــون تحسن
ّ
األوضاع في ظل الحكومة املوحدة ومساعي
توحيد املصرف املركزي واملؤسسات املالية
واالقتصادية.
ّوكانت البعثة األممية ،قالت في بيان أخيرًا،
إنـهــا عـقــدت ومكتب األم ــم املتحدة لخدمات
املشاريع وشركة «ديلويت» الدولية ،سلسلة
اجـتـمــاعــات خ ــال ال ـف ـتــرة امل ـم ـتــدة بــن  2و5
إب ــري ــل /ن ـي ـســان ال ـ ـجـ ــاري ،م ــع م ـمـثـلــن عــن

حماية االستثمارات
الخارجية
فتحت الحكومة الليبية ملفات
االســتــثــمــارات الــخــارجــيــة بــهــدف
حمايتها .ويسعى رئيس الحكومة
عبد الحميد الدبيبة إلــى معالجة
قضية األرصدة الليبية المجمدة في
الخارج بالتنسيق مع لجنة العقوبات
التابعة لمجلس األمن ،والتي ترجع
لها قضية األموال الليبية المجمدة
بقرار أممي منذ العام  ،2011من
خـــال وقـــف الــتــصــرف فيها بعد
تعرضها فــي بريطانيا وبلجيكا
لــمــحــاوالت رفـــع الــحــراســة عنها
والتصرف بها لتعويض ديون ليبية.
قلق من اطالع جهات دولية على معلومات مهمة للقطاع المصرفي (فرانس برس)

أسواق

عمان ـ زيد الدبيسية

يعتبر األردن في منأى عن التأثر باملتغيرات
الـ ـت ــي تـ ـط ــرأ ع ـل ــى ارت ـ ـفـ ــاع أس ـ ـعـ ــار ال ـ ـ ــدوالر
األم ـيــركــي لـكــونــه يتبع نـظــام سـعــر الـصــرف
الثابت مع الــدوالر منذ العام  1995حيث تم
تثبيت سعر صرف الدينار األردني عند 1.41
دوالر .وأكد محافظ البنك املركزي زياد فريز،
أن هذا النظام وفر الحماية الالزمة للسياسة
النقدية في األردن وثبات سعر صرف الدينار
وعدم تأثره باملتغيرات التي تطرأ على سعر
ص ــرف الـ ــدوالر والـعـمــات األخـ ــرى .كـمــا أكــد
تمسك األردن بهذه السياسة كونها أثبتت

جاك ما

مصطفى قماس

ع ــاد ج ــاك م ــا ،مــؤســس «عـلــي بــابــا» عـمــاق الـتـجــارة
اإللـكـتــرونـيــة ،إل ــى الــواج ـهــة ،فـقــد غ ــادر قــائـمــة أغنى
عشرين مليارديرًا في العالم التي كشفت عنها مجلة
«فوربس» ولم يعد أغنى رجل في الصني .ذلك التراجع
كــان متوقعًا ملــن ّراق ـبــوا الـصـعــوبــات الـتــي يواجهها
منذ أشـهــر .غير أن ــه بعد يــوم واح ــد مــن نشر قائمة
«فــوربــس» الـتــي تــراجــع فيها جــاك مــا ،ورد خبر من
الصني ،يفيد بفرض السلطات الصينية غرامة على
مجموعة «عـلــي بــابــا» فــي حــدود  2.78مليار دوالر.
اختفى وظـهــر .فبعدما غــاب عــن األض ــواء ملــدة ثالثة
أشهر ،ظهر أبرز أثرياء الصني ومؤسس «علي بابا»
جاك ما ،كي يوزع جوائز على ّ
مدرسني متفوقني في
منطقة ريفية .قبل ذلك ،قررت السلطات املعنية ،إلغاء
أو تعليق عملية اإلدراج في البورصة ،لـ ،Ant Group
ال ــذراع املالية للمجموعة ،التي تعتبر الفاعل األول
في العالم في األداء عبر اإلنترنت ،وهو التعليق الذي
مليارات الدوالرات .ولم يتوقف
جعل جاك ما ،يخسر
ُ
األم ــر عـنــد ه ــذا ال ـحــد ،بــل فـ ِـتــح تحقيق ح ــول شبهة
ّ
ممارسات احتكارية يستهدف «علي بابا» ،علمًا أن
السلطات الصينية كانت أكدت على ضرورة تشديد
الــرقــابــة مــن أجــل مكافحة االحـتـكــار والحيلولة دون
«توسع الرأسمال».
ل ـق ــد ع ــوق ــب ج ـ ــاك م ـ ــا ،الـ ـب ــال ــغ م ــن ال ـع ـم ــر  56عــامــا
واملتقاعد مــن رئــاســة «علي بــابــا» بعدما أدلــى بــرأي
يـخــالــف مــا درج عليه رج ــال األع ـمــال فــي ب ـلــده .فقد
ان ـت ـقــد ف ــي ن ـهــايــة أك ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن ّ األول امل ــاض ــي،
النظام املصرفي الصيني ،إذ اعتبر أنه يقدم قروضًا
مقابل رهــون ،ما يعيق االبتكارّ .
عبر عن رأيــه خالل
قـمــة نـظـمــت بـشـنـغـهــاي ،حـضــرتـهــا نـخـبــة الـفــاعـلــن
ف ــي ال ـع ــال ــم ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى م ـحــافــظ ال ـب ـنــك املــركــزي
الصيني ،ورئيس الــوزراء البريطاني السابق طوني
بلير ،واملدير العام السابق ملنظمة التجارة العاملية
ب ــاسـ ـك ــال الم ـ ـ ــي ،والـ ـح ــائ ــز ع ـل ــى جـ ــائـ ــزة ن ــوب ــل فــي
االقتصاد جوزيف ستيغليتز .يعتبر جون فرانسوا
دوفور ،مدير شركة استشارة متخصصة في الصني

ومــؤلــف كتاب حــول كواليس الرأسمالية الصينية،
ّ
ّ
أن ج ــاك م ــا ،أغ ـفــل أن امل ـص ــارف فــي الـبـلــد الصيني،
ت ــوزع الـقــروض بــأمــر مــن الـحــزب الشيوعي .يضيف
ّ
أن الرأسمالية الصينية ،ظهرت بتأطير من الحزب
أعمال،
الشيوعي ،إذ ال يمكن أن يقبل بظهور رجــال ّ
يمكنهم أن يعيدوا النظر في قواعد اللعب التي سنها
الحزب ،الذي لديه مراقبون في الشركات واملصارف.
ّ
ال يكف مراقبون عن التذكير برجال أعمال ومسؤولني
ّ
في مصارف تراجعوا إلى الظل أو حوكموا ،في غالب
ّ
األح ـيــان ،بتهمة الـفـســاد ،مــا يعني أن الـحــزب يراقب
الشركات واملؤسسات املالية التي تتوفر على حضور
اقتصادي وازن أو تتوفر على بيانات استراتيجية،
حتى ال تظهر كأقطاب سلطة إلى جانب الحزب .وقد
ّ
جورنال» إلى أن الرئيس
ذهبت صحيفة «وول ستريت ّ
الـصـيـنــي ،شــي جــن بـيـنــغ ،تــدخــل شخصيًا مــن أجــل
تحجيم جــاك مــا ،إذ ي ــراد الـحـ ّـد مــن التأثير املتنامي
ألشهر رجل أعمال في الصني.
فقد تمكن أستاذ ّاللغة اإلنكليزية واملترجم السابق،
ال ـ ــذي ي ــوص ــف ب ــأن ــه «ع ـص ــام ــي» م ــن امل ـســاه ـمــة في
إدخال الصني في العصر الرقمي ،إذ انطلق من شقة
صغيرة ،كي يؤسس مجموعة «علي بابا» ،ويجسد
نجاح ّ «الرأسمالية الحمراء» عبر العالم.
لــم تكف وســائــل اإلع ــام الصينية عــن تقديم قصص
ّ
يتحدر من
حــول بداياته في عالم األعـمــال ،هو الــذي
وسط فقير ،فقد كان والده يواجه صعوبة في تأمني
قوت أفــراد أسرته ،وفشل جاك ما ،في الحصول على
شهادة البكالوريا (الثانوية) مرتني ،إلى أن أضحى
أس ـت ــاذًا لــإنـكـلـيــزيــة وم ـتــرج ـمــا ،قـبــل أن يـقـتــرض 60
أل ــف دوالر ويــؤســس «ع ـلــي ب ــاب ــا» .لـقــد جــاء تــه فكرة
املـ ـغ ــام ــرة ف ــي ع ــال ــم اإلنـ ـت ــرن ــت ب ـع ــد زي ـ ـ ــارة قـ ــام بـهــا
للواليات املتحدة ،فكان ّ
سباقًا في تقديم خدمة األداء
اإللكتروني النقال ،وتوسع أكثر عبر منصة التجارة
اإللكترونية التي أحدثها ،كما جرى تكريس إنجازاته
عامليًا ،مع ولوج بورصة وول ستريت عام  ،2014التي
أتاحت له تحقيق  25مليار دوالر .اإلنجاز نفسه حققه
فــي بــورصــة هــونــغ كــونــغ ،حيث أتــاحــت لــه ،فــي العام
املاضي ،تحقيق  13مليار دوالر.

سورية

«الربط بالدوالر» يحمي الدينار األردني
تؤكد الحكومة
األدرنية على استمرار ربط
عملتها المحلية بالدوالر
األميركي ،بهدف توفير
الحماية الالزمة للسياسة
النقدية في البالد وثبات
سعر الصرف

امل ـج ـل ــس ال ــرئ ــاس ــي وم ـك ـت ــب امل ــدع ــي ال ـع ــام
وامل ـصــرف املــركــزي بـفــرعـيــه .وت ـهــدف عملية
املراجعة املالية الدولية التي تجري لحسابات
مصرف ليبيا املركزي إلى «استعادة النزاهة
والشفافية والثقة فــي النظام املــالــي الليبي
وتهيئة الظروف املالئمة لتوحيد املؤسسات
ّاملالية الليبية» وفــق البعثة الـتــي أوضحت
أنه منذ انطالق هذه العملية في أغسطس/
آب  ،2020ق ــام ــت ش ــرك ــة «دي ـل ــوي ــت» بجمع
املعلومات من فرعي املصرف املركزي الليبي ـ
وتم دمج هذه املعلومات في بيانات إضافية
مــن مـصــادر رسـمـيــة أخ ــرى ،والـتـحـقــق منها
الحقًا عبر تأكيدات طرف ثالث مع املصارف
التجارية ذات الصلة.
و«دي ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــت» ال ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ه ـ ـ ــي ال ـ ـشـ ــركـ ــة
االستشارية التي جرى اختيارها في عملية
توالها مكتب األمم املتحدة إلدارة املشاريع
م ــن أج ـ ــل إج ـ ـ ــراء ع ـم ـل ـيــة امل ــراجـ ـع ــة املــال ـيــة
الدولية ،لحسابات مصرف ليبيا املركزي
ف ــي ط ــراب ـل ــس وبـ ـنـ ـغ ــازي .وجـ ـ ــاءت عملية
مراجعات حسابات مصرف ليبيا املركزي
بناء على الطلب الذي تقدم به السراج ،إلى
مجلس األمن الدولي قبل أكثر من عام.
وف ــي مـنـتـصــف أغ ـس ـطــس /آب امل ــاض ــي أكــد
بـ ـي ــان وق ـ ــع ع ـل ـيــه  168م ــن أعـ ـ ــام املـجـتـمــع
الليبي ،منهم شخصيات سياسية وإعالمية
وحـ ـق ــوقـ ـي ــة ونـ ـشـ ـط ــاء ومـ ــدن ـ ـيـ ــون ،دع ـم ـهــم
جـ ـه ــود األمـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ل ـل ـق ـي ــام ب ـم ــراج ـع ــة
دول ـي ــة لـحـســابــات امل ـص ــرف ،م ـشــدديــن على
ّ
أن الـفـســاد اإلداري والـسـيــاســي واملــالــي في
ُ
ليبيا يعتبر من أهــم عوائق بناء االقتصاد
الليبي والـتـنـمـيــة ،وأح ــد أب ــرز أس ـبــاب فشل
ّ
مـ ـح ــاوالت اإلصـ ـ ــاح .وركـ ــز ال ـب ـيــان ع ـلــى أن
«م ــواج ـه ــة ال ـف ـســاد ي ـجــب أن ت ـك ــون م ـب ــادرة
شعبية محلية ،وأال تستغل ملحاولة تصفية
حسابات سياسية ضيقة ،هدفها في النهاية
إجهاض عملية املراجعة أو تعطيلها» ،داعيًا
إلى إعالء الصوت للتصدي ملنظومة الفساد،
ول ـت ـعــزيــز ال ـش ـفــاف ـيــة ،وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ث ــروة
الليبيني وضمان توزيعها بشكل عادل على
كل الليبيني في أنحاء ربوع البالد ،وللحفاظ
عليها ألجيال املستقبل.
امل ـح ـلــل ال ـس ـيــاســي ال ـل ـي ـبــي ،مـ ـ ــروان ذويـ ــب،
ّ
يلفت إلــى أن بــدء أعـمــال مــراجـعــة حسابات
الـبـنــك املــركــزي واإلعـ ــان عــن ق ــرب انتهائها
ترافقا مع عدة خطوات أهمها إعالن محافظ
مـصــرف البيضاء ،علي الـحـبــري ،عــن تقديم
اسـتـقــالـتــه ملجلس ال ـنــواب (ال ـبــرملــان) مطلع
مــارس /آذار املاضي .وتـســاءل« :إذا توافقت
لجنة املناصب السيادية في مجلس النواب
والدولة على تعيني محافظ جديد للمصرف
املـ ــركـ ــزي وت ــوح ـي ــد ال ـن ـظ ــام املـ ـص ــرف ــي ،فـمــا
مصير نتائج هذه املراجعة في قضايا كبرى
تتعلق بالفساد املالي الكبير في فرع البنك
في طرابلس وقضايا تتصل بفرع البيضاء
م ـن ـهــا س ــرق ــة صـ ـ ــدام ح ـف ـتــر ن ـج ــل ال ـج ـن ــرال
املتقاعد خليفة حفتر مبالغ ضخمة من مقر
خبراء األمم
املصرف في بنغازي ،أكد تقرير ّ
املتحدة ،في سبتمبر /أيلول  2018أنها فاقت
 600مـلـيــون دي ـنــار ليبي (نـحــو  133مليون
دوالر) وأكثر من  159مليون يورو (نحو 190
مليون دوالر) ،وقرابة مليوني دوالر؟».
ّ
يتحدث ذويــب لـ«العربي الجديد» أن «مثل
ه ــذه ال ـن ـتــائــج لـلـتـحـقـيــق ف ــي ه ــذه الـقـضــايــا
ت ـس ـي ــر فـ ــي ات ـ ـجـ ــاه اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاره ــا س ـيــاس ـيــا
ضــد بـعــض األط ـ ــراف ،تـحــديـدًا حفتر املتهم
بتمويل حــروبــه مــن بـيــع الـنـفــط بشكل غير
شرعي واالستيالء على إيــداعــات كبيرة في
بنوك شرقي ليبيا ،ســواء مــن خــال اقتحام
مقار مصارف في بنغازي ،أو التحايل على
الفروع في البيضاء».

بروفايل

يبدو ّ
أن جاك ما ،مؤسس «علي بابا» يدفع
ثمــن اصطدامــه بالســلطات الصينية ،إذ
يواجــه العديد مــن العوائق الســتكمال
مســيرته وتطويــر شــركته ،والمليارديــر
الصينــي غــادر أخيرًا قائمة أغنى عشــرين
مليارديرًا التي كشفت عنها «فوربس»

أن ـهــا األف ـضــل بــالـنـسـبــة لــاقـتـصــاد األردن ــي
إضــافــة إل ــى تـعــزيــز مـكــانــة الــدي ـنــار األردن ــي
كوعاء ادخاري في الجهاز املصرفي وتعزيز
العائد املالي عليه من خالل عمليات االدخار.
وقال رئيس جمعية الصرافني السابق ،وممثل
الـقـطــاع املــالــي فــي غــرفــة تـجــارة األردن ،عالء
ديــرانـيــة ،إن األردن ال يتأثر بــاالرتـفــاع الــذي
يطرأ على أسعار الــدوالر وإنما يستفيد من
ذلك من خالل انخفاض أسعار كافة الواردات،
مــا يــؤدي إلــى تــراجــع فــي أسـعــار السلع التي
يتم استيرادها من الخارج وأسعار مدخالت
ومـسـتـلــزمــات اإلن ـت ــاج .وأض ــاف فــي تصريح
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أن ارتـفــاع سعر ال ــدوالر
ونظرا لنظام سعر الصرف في األردن القائم
عـلــى رب ـطــه ب ــال ــدوالر ،يـ ــؤدي إل ــى انـخـفــاض
ن ـس ـب ــة ال ـت ـض ـخ ــم واملـ ـس ــاهـ ـم ــة فـ ــي تـحـســن
األوض ــاع املعيشية مــن خــال تــراجــع أسعار
ال ـس ـلــع وخ ــاص ــة الـتـمــويـنـيــة امل ـس ـت ــوردة من
الـخــارج أو املنتجة محليا ،خاصة إذا كانت
تقوم على مدخالت إنتاج من الخارج.
وقالت دائــرة اإلحـصــاءات العامة الحكومية
إن ـ ــه ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى الـ ـت ــراكـ ـم ــي ،ب ـل ــغ ال ــرق ــم
الـ ـقـ ـي ــاس ــي األسـ ـ ــاسـ ـ ــي ألسـ ـ ـع ـ ــار امل ـس ـت ـه ـلــك
للشهرين األولني من هذا العام  69.10مقابل
 68.22مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020

ً
مسجال ارتفاعًا نسبته  .%1.28وقال الخبير
االقتصادي حسام عايش ،لـ«العربي الجديد»
إن تثبيت سعر صرف الدينار أمام الدوالر له
إيجابيات بالنسبة لالقتصاد األردني بشكل
عـ ــام وخ ــاص ــة بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـمــديــون ـيــة حـيــث
تنخفض ع ــادة قيمة الــديــن املـقــوم بــالــدوالر
وتقل تكلفة الفوائد واألقساط املترتبة عليه.
وأش ــار إلــى أن السياسة النقدية فــي األردن
ت ـســاهــم أي ـض ــا ب ـت ـعــزيــز االح ـت ـي ــاط ـي ــات من
الـ ـعـ ـم ــات األج ـن ـب ـي ــة الـ ـت ــي ب ـل ـغ ــت ،بـحـســب
بيانات البنك املركزي ،حوالي  16مليار دوالر
مع نهاية العام املاضي وهو ما يكفي لتغطية
الواردات من الخارج ألكثر من  9أشهر .ووفقا
للخبير االقتصادي فإن ارتفاع سعر الدوالر
بــالـنـسـبــة ل ـ ــأردن ،ي ــؤدي أي ـضــا إل ــى خفض
تـكــالـيــف ال ـع ــاج والـ ــدراسـ ــة وال ـس ـيــاحــة في
الخارج بينما تزيد قيمة احتياطات املصرف
املركزي وموجودات املصارف التجارية.
وتساءل الخبير االقتصادي زيــاد الدباس،
هل حقق ربط سعر صرف الدينار بالدوالر
ال ـ ـهـ ــدف مـ ــن ه ـ ــذا الـ ــربـ ــط؟ ي ـس ـت ــدع ــي األمـ ــر
م ــراج ـع ــة وت ـق ــوي ـم ــا م ــن ل ـج ـنــة مـتـخـصـصــة
ومـ ـح ــاي ــدة م ـح ـل ـيــة ودول ـ ـيـ ــة ك ــل  10سـنــن
ب ــاع ـت ـب ــار أن مـ ـع ــدل س ـع ــر ص ـ ــرف ال ــدي ـن ــار
األردني في مقابل العمالت األخرى مهم جدًا

ف ــي األردن عـلــى مـسـتــوى االق ـت ـصــاد الكلي
نظرًا إلــى تنوع اآلث ــار اإليجابية والسلبية
ال ـتــي ت ـتــرتــب ع ـلــى رف ـعــه أو خ ـف ـضــه ،وذل ــك
بالنسبة إلــى تدفق االستثمارات األجنبية
امل ـبــاشــرة وغ ـيــر امل ـبــاشــرة ،وإل ــى االحـتـفــاظ
بــالــدي ـنــار كـعـمـلــة ادخ ـ ــار واس ـت ـث ـمــار ،وإل ــى
تــدفــق الـ ــواردات وال ـص ــادرات .وق ــال« :ال شك

استقرار
سعر
الصرف
يساهم
في
التحكم
بنسبة
التضخم
(فرانس
برس)

عين أسماء األسد على «الخليوي الثالث»
صرف الدينار بالدوالر كان
في أن ربط سعر ّ
له دور مهم في تدفق مدخرات واستثمارات
امل ـغ ـت ــرب ــن األردن ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـع ــام ـل ــن فـ ــي دول
ال ـخ ـل ـيــج إض ــاف ــة إلـ ــى األردن ـ ـيـ ــن ال ـعــام ـلــن
فــي ال ــدول املــرتـبـطــة عمالتها بسعر صــرف
ال ــدوالر ،ناهيك عــن تأثيراته اإليجابية في
تدفق استثمارات الخليجيني.

عدنان عبد الرزاق

ع ــاد الـحــديــث فــي ســوريــة عــن ط ــرح مشغل
ثــالــث لـلـخـلـيــوي ،لــاسـتـثـمــار ،بـعــد دخ ــول
شركة «سيرتيل» عام  ،2001ومن ثم شركة
«أن ـف ـس ـت ـك ــوم» ل ـل ـم ـش ـغــل امل ـ ـصـ ــري نـجـيــب
سـ ــاويـ ــرس ،ال ـ ــذي ان ـس ـحــب الح ـق ــا لـتـحــول
الشركة إلــى «إم تي إن» ومــن ثم إلــى «،»94
وكان رامي مخلوف ،ابن خال بشار األسد،
يتملك معظم أسهمها ،قبل أن يتم الحجز
على أمــوالــه ،الـعــام املــاضــي .وتـضــع أسماء
األسد ،زوجة رئيس النظام السوري ،يدها
على قطاع االتـصــاالت الخليوية بسورية،
كما تـقــول مـصــادر مــن العاصمة السورية
دم ـ ـشـ ــق ل ـ ــ«ال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،وت ـس ـعــى
لالستحواذ على الشركة الجديدة .وكشف
وزي ــر االت ـصــاالت والـتـقــانــة بحكومة بشار
األس ـ ــد إي ـ ــاد ال ـخ ـط ـيــب أن امل ـش ـغــل ال ـثــالــث
ل ـخ ــدم ــات االت ـ ـصـ ــاالت يـسـتـعــد لــان ـطــاق،
ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـج ـ ــاري ،مـ ــؤك ـ ـدًا فـ ــي ت ـصــري ـحــات
ص ـحــاف ـيــة خـ ــال امل ــؤت ـم ــر ال ــدول ــي ال ـثــالــث
للتحول الرقمي ،الذي اختتم اعماله بدمشق
األحــد املــاضــي ،أن املشغل سيكون «وطنيا
بامتياز» ،مبددًا ما قيل حول دخول شركة
« »MCIاإليرانية كمستثمر للخليوي بعدما

وقعت مع حكومة األسد ،عام  ،2017مشروع
املشغل الثالث في سورية .وقال الخطيب إن
املشغل الثالث سيكون قيمة مضافة لقطاع
االت ـصــاالت الـســوريــة ،ويــزيــد فــي تنافسية
هـ ــذا املـ ـج ــال ،م ــا ي ــرف ــع م ــن أداء ال ـخــدمــات
ً
وسويتها ،فضال عن تعزيز شمولية شبكة
االت ـصــاالت لتغطي نحو  %99مــن أراضــي
ال ـب ــاد ،وإت ــاح ــة خــدمــات ـهــا لـشــريـحــة أكـبــر
م ــن امل ــواطـ ـن ــن .وي ـع ـت ـبــر مـ ـس ــؤول س ــوري
ســابــق ،رف ــض ذك ــر اس ـمــه ،أن ط ــرح الــوزيــر
هــذا التصريح «يستهدف بعث رسالة بأن
ســوريــة بخير ،ألن الــوضــع الــراهــن للبالد،
حكومة وشعبًا ،ال يسمح بالتفكير بأكثر
مــن تــأمــن مستلزمات الـحـيــاة الـضــروريــة،
من طعام ومشتقات نفطية ،كما أن السوق
السورية املغرية بعام  2001والتي أكسبت
شركة «سيرتيل» أكثر من مليار دوالر كل
عام ،أصبحت اآلن «سوقا بائسة» ،فالناس
بمعنى الكلمة يحتالون على طرق العيش
واالستمرار ،ومن «الحماقة وليس املجازفة
ألي رأس ـمــال أن يفكر باستثمار مـلـيــارات
الدوالرات في سورية حاليًا».
وي ـض ـي ــف املـ ـ ـس ـ ــؤول ،م ـت ـحــدثــا ل ــ«ال ـع ــرب ــي
ال ـج ــدي ــد»« :إذا قـفــزنــا عــن ال ــواق ــع املعيشي
وتراجع القدرة الشرائية لنفكر فقط بتأمني

مستلزمات املشغل الثالث ،ومــن هي الــدول
أو الشركات التي ستكسر العقوبات وتمد
املستثمر بالتجهيزات ،فإن السؤال األهم :ما
حاجة أسماء األسد للمشغل الثالث ،بعدما
س ـي ـطــرت ع ـلــى امل ـش ـغ ـلــن (س ـيــرت ـيــل و)94
فــي ســوريــة؟» .وكــانــت زوج ــة رئيس النظام
الـ ـس ــوري ق ــد وض ـع ــت ي ــده ــا ع ـلــى شــركـتــي
االتصاالت الخليوية بسورية ،بعد مصادرة
«سـ ـي ــرتـ ـي ــل» مـ ــن مـ ـخـ ـل ــوف ،ك ـم ــا وض ـع ـهــا
عزمي ميقاتي في واجهة استثمار  ،94ألن
الشريكني اللبنانيني (طه ونجيب ميقاتي)
لهما نسبة ضئيلة ،ولـيــس مــن املستبعد،
بحسب مصادر سورية ،إبعادهما باملطلق
عن االستثمار ،إذا اقتضت الضرورة .ويرى
مستثمر سوري ،رفض ذكر اسمه ،أن رسالة
وزيــر التقانة إيــاد الخطيب «موجهة إليران
باملقام األول» ،ألن طهران كانت مصممة على
استثمار مصرف ومشغل خليوي بسورية،
إذ تــم االت ـفــاق فــي شهر فـبــرايــر /شـبــاط من
ع ــام  ،2008بــن الـشــركــة اإليــران ـيــة «ام سي
آي» ووزي ـ ــر االت ـ ـصـ ــاالت ب ـح ـكــومــة األسـ ــد،
على دخــول الشركة االيرانية في نهاية عام
 2019كـمـشـغــل ث ــال ــث لـلـخـلـيــوي ب ـســوريــة،
بـحـجــم اسـتـثـمــار يـصــل لـنـحــو  300مليون
دوالر ،تحصل الحكومة السورية على جزء

ً
مـنــه نتيجة تــأهـيــل الـبـنــى التحتية ،فضال
عن حصة الدولة بــاألربــاح املتوقعة سنويًا
ب ـن ـحــو  12م ـل ـيــار ل ـي ــرة س ــوري ــة .ويـضـيــف
املستثمر السوري أن جزءًا من الرسالة ربما
يكون موجها لروسيا بهدف طمأنتها بعدم
تمدد إيران .يذكر أن حافظ األسد كان يمانع
دخول تقنيات االتصال ،ولم تدخل سورية
عالم االتصاالت الفضائية إال عام  ،2001بعد
وف ــات ــه ،حـيــث مـنـحــت مــؤسـســة االت ـصــاالت
السورية شركة «سيرتيل» ،اململوكة لرامي
مخلوف ،أول عقد استثمار على نظام «بي
أو تــي» قبل أن تدخل شركة «أنفستكوم»،
الـتــي تـحــولــت بـعــد سـيـطــرة رام ــي مخلوف
وشــركــائــه عليها إل ــى « .»94وق ـبــل انـتـهــاء
حصرية الشركتني ،املحددة بـ 15عاما وفق
عقد «بــي أو تــي» ،تحولت «سيرتيل و»94
إل ــى شــرك ـتــن مـســاهـمـتــن ف ــي ن ـهــايــة عــام
 ،2014بعدما حسم مجلس الوزراء السوري
األمــر وحــول شبكة االتـصــال الخليوية من
مـلـكـيــة ع ــام ــة ،م ــع إدارة وتـشـغـيــل خ ــاص،
إلى عقود ملكية خاصة للقطاع ،وتقليص
حصة الدولة منذ عام  2015إلى  %50وعام
 2016إل ــى  %30لـتـسـتـمــر ب ـعــد ذاك حصة
الدولة على  ،%20ما ّ
فوت مليارات الليرات
السورية على خزينة الدولة.
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أخبار
التحقيق في تصدير
منتجات تونسية إلى
االحتالل
تعهد وزير التجارة وتنمية
الصادرات التونسي ،محمد
بوسعيد ،بفتح تحقيق فوري
للتحقق من صحة معلومات حول
قيام بعض الشركات التونسية
بتصدير منتجات محلية إلى دولة
االحتالل اإلسرائيلي عبر فرنسا.
جاء ذلك خالل جلسة مساءلة مساء
أول من أمس ،في البرملان التونسي
لعدد من وزراء حكومة هشام
املشيشي بثها التلفزيون الرسمي.
وجه النائب عن الكتلة الديمقراطية
( 38مقعدا من أصل  )217نعمان
العش خالل الجلسة سؤاال لبوسعيد
عن «وجود معلومات تؤكد قيام
بعض الشركات التونسية في
مجال صناعة األغذية بتصدير
منتوجاتها إلى الكيان الصهيوني
(إسرائيل) مرورا بفرنسا» .وقال
بوسعيد« :ال معلومات لدى وزارة
التجارة حاليا تثبت ما ّ
تقدم به
النائب من معطيات» ،متعهدا «بفتح
تحقيق فوري في هذا الخصوص».
وشدد على أنه في حال ثبوت
صحة أي من تلك املعلومات ،فإنه
«ال يمكن التسامح مع ملف التطبيع
االقتصادي مع الكيان الصهيوني».
مصر تحتجز السفينة
«إيفر غيفن»
قال رئيس هيئة قناة السويس
املصرية ،أسامة ربيع ،إنه سيتم
إعالن نتائج التحقيقات التي تجرى
بشأن السفينة الجانحة الخميس
املقبل .أوضح ربيع في تصريحات
إعالمية محلية مساء أول من أمس،
أن السفينة موجودة في منطقة
البحيرات القريبة من القناة (شمال
شرق) ،ولن تستكمل رحلتها إال
إذا تم إنهاء ملف التعويضات .قال
إن «الخسائر املبدئية قرابة مليار
دوالر ،لكن بعد حساب الخسارة
بشكل رسمي قد يزيد املبلغ أو
ً
يقل قليل» ،الفتا إلى أنه تجرى
دراسة «منح السفن التي كانت
عالقة في القناة وقت األزمة حوافز،
بعد انتظارها أليام بسبب جنوح
السفينة» .وأعلن ربيع مساء السبت

املاضي أن السفينة ستبقى بمنطقة
بحيرات اإلسماعيلية بالقناة لحني
سداد التعويضات ،مؤكدا أنه إذا «لم
يتم دفع التعويضات وديا فسنذهب
للقضاء والسفينة ستبقى في القناة
حتى يجرى دفع التعويضات» .وفي
سياق متصل ،طالبت هيئة قناة
السويس الشركة املالكة لسفينة
الحاويات العمالقة إيفر غيفن ،بدفع
 900مليون دوالر تعويضًا.

اللقاحات تسهم
في تعافي االقتصاد
البريطاني
شهد االقتصاد البريطاني نموًا بلغ
 %0.4في فبراير /شباط ،مقارنة
بانخفاض حاد في شهر يناير/
كانون الثاني ،حيث عزز االنتشار
السريع للقاحات كوفيد 19-الثقة
بالتعافي من الوباء .وأشار مكتب
اإلحصاء الوطني ،أمس الثالثاء،
إلى أن زيادة بنسبة  %1.3في
اإلنتاج الصناعي و %1.6في مجال
اإلنشاءات كانت املحرك األساسي
للنمو ،في الوقت الذي ظلت فيه
غالبية املتاجر غير األساسية مغلقة
نتيجة تدابير اإلغالق املفروضة
على مستوى البالد .واحتفلت
إنكلترا بنهاية إغالقها الوطني
الثالث أمس االثنني ،بإعادة فتح
الصاالت الرياضية وصالونات
التجميل واملتاجر غير األساسية.
كذلك فتحت الحانات واملطاعم
أبوابها ،لتقديم الخدمة في الهواء
الطلق فقط .وقال هوارد آرتشر ،إنه
«بعد التحسن املتواضع في فبراير/
شباط ،يبدو أن االقتصاد قد اتخذ
خطوات مهمة إلى األمام خالل
شهر مارس /آذار ،حيث استعدت
الشركات الواثقة بشكل متزايد
لالنفتاح الكبير لالقتصاد في 12
إبريل /نيسان ،وتطلع املستهلكون
إلى تحرير الطلب املقيد».
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رؤية

تقرير
تتخوف المصارف األميركية وشركات بطاقات االئتمان والحواالت المالية
من إصدار الدوالر الرقمي ،إذ إن النظام الرقمي سيعني نهاية وساطة
هذه المؤسسات بين البنك المركزي والمستهلك

مخاوف من
التعامل بالدوالر
الرقمي في
المصارف
األميركية ()Getty

تحدي
الدوالر الرقمي
واشنطن ـ العربي الجديد

بينما يتزايد قلق إدارة الرئيس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي جـ ــوزيـ ــف بـ ــايـ ــدن مــن
ت ـ ــداع ـ ـي ـ ــات «ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوان الـ ــرق ـ ـمـ ــي»
الصيني على هيمنة الــدوالر والنظام املالي
والنقدي العاملي وتــرغــب فــي تسريع عملية
إصـ ـ ـ ــدار» الـ ـ ـ ــدوالر ال ــرقـ ـم ــي» الـ ـ ــذي بـ ــات فــي
مراحل متقدمة من حيث التصميم ومشاريع
الـتـجــارب عـلــى اسـتـخــدامــاتــه ،وينتظر فقط
الـ ـض ــوء األخـ ـض ــر م ــن الـ ـك ــونـ ـغ ــرس ،تــرتـفــع
مخاوف شركات «وول ستريت» من «الدوالر
الرقمي» على عمليات الوساطة املالية التي
تجني من ورائها األرباح الضخمة.
وم ـ ـ ــن امل ـ ــؤك ـ ــد أن الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر الـ ــرق ـ ـمـ ــي وال ـ ـ ــذي
يحمل اس ــم «فـيــد ك ــوي ــن» ،قـيــاســا عـلــى عملة
«بيتكوين» ،سيقود إلــى تغييرات جوهرية
فــي ت ـجــارة ال ـخــدمــات املــال ـيــة ،خــاصــة أعـمــال
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شريف عثمان

العملة الرقمية ستخفض
كلفة العمليات المالية
وتحاصر الجرائم المالية

المصارف األميركية
ومؤسسات الخدمات
المالية تخشى
«فيد كوين»
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف وش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات ب ـ ـطـ ــاقـ ــات االئـ ـتـ ـم ــان
والحواالت املالية التي تعتمد ربحيتها على
الرسوم املالية وفروقات الفائدة على الدوالر
التي تحصل عليها مــن العمالء ،ألن الــدوالر

ارتفاع أسعار السلع

ارتفعت أسعار المستهلكين في الواليات المتحدة في مارس/آذار بأسرع
وتيرة في أكثر من ثمانية أعوام ونصف العام ،وزاد التضخم األساسي
في الوقت الذي يعاد فيه فتح
المزيد من األنشطة االقتصادية
بــفــضــل تــــزايــــد الــتــطــعــيــمــات
بــالــلــقــاحــات والــتــحــفــيــز الــمــالــي
الضخم .وقالت وزارة العمل أمس
الثالثاء وفــق رويــتــرز ،إن مؤشر
أسعار المستهلكين قفز  %0.6في
الشهر الماضي ،وهي أكبر زيادة
منذ أغسطس/آب  ،2012وذلك
بعد صعوده  %0.4في فبراير.

ال ــرق ـم ــي ،وب ـب ـســاطــة ش ــدي ــدة ،ال ي ـح ـتــاج إلــى
وس ـيــط مـثــل الـ ــدوالر ال ـع ــادي ال ــذي يـمــر عبر
البنوك التجارية ومؤسسات القروض حتى
ي ـصــل لـلـمـسـتـهـلــك ،إذ إن ال ـت ـســويــات املــالـيــة
للدوالرات الرقمية تتم مباشرة بني املستهلك
والبنك املركزي .ويقوم نظام العمالت الرقمية
على الــربــط املـبــاشــر بــن االحـتـيــاط الـفــدرالــي
واملستهلك ،حيث يمنح البنك املركزي رموزا
رق ـم ـي ــة م ـح ـف ــورة ف ــي م ـح ـف ـظــة إل ـي ـك ـتــرون ـيــة
تسمح للمستهلك باستخدامها.
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن امل ـ ـخـ ــاوف فـ ــي واش ـن ـط ــن
مـ ــن قـ ـب ــل رج ـ ـ ـ ــاالت الـ ـسـ ـي ــاس ــة ،فـ ـ ــإن رئ ـي ــس
مجلس االحتياط الفدرالي « ،البنك املركزي
األمـ ـي ــرك ــي» جـ ـي ــروم بـ ـ ــاول ،يـ ــرى ب ـض ــرورة
عدم التسرع في إصــدار الــدوالر الرقمي قبل
دراسة جميع الجوانب جيدًا.
وقال يوم االثنني في لقاء تلفزيوني« ،يجب
عـلـيـنــا أن ن ـصــدر الـعـمـلــة الــرق ـم ـيــة بالشكل
الصحيح وه ــذا مــا نعمل عـلـيــه» .وفــي ذات
الـ ـش ــأن ،وأوض ـ ــح ج ـي ــروم بـ ــاول ف ــي مــؤتـمــر
البنوك املركزية الــذي عقد في سويسرا قبل
أسبوعني ،ضرورة استخدام الدوالر الرقمي
إلى جانب األوراق النقدية والنقود األخرى.
وحسب نشرة بنك التسويات الدولية ،اتفق
رئيس البنك املركزي األملاني «بندسبانك»،
غينز ويــدمــان على ض ــرورة تبنى نظام من
مستويني ،أحدهما رقمي واآلخر تقليدي.
وف ــي م ـســح أج ـ ــراه ب ـنــك ال ـت ـســويــات الــدول ـيــة
م ـن ـت ـصــف م ـ ــارس /آذار امل ــاض ــي ،فـ ــإن نـحــو

 %25مـ ــن الـ ـبـ ـن ــوك املـ ــركـ ــزيـ ــة الـ ـع ــاملـ ـي ــة غـيــر
مــؤه ـلــة إلصـ ـ ــدار ع ـم ــات رق ـم ـيــة أو ال ـت ـحــول
للنظام النقدي الرقمي ،وهذه البنوك تحتاج
الس ـت ـخ ــدام ال ـ ــدوالر ف ــي نـظـمـهــا لـلـتـســويــات.
وي ــرى محللون أن ال ــدوالر ليس مثل الـيــوان
أو العمالت األخ ــرى التي تتضاءل أهميتها

من حيث حجم التسويات التجارية واملالية،
فإن الدوالر عملة احتياط دولية ،تسيطر على
ح ـصــة ت ـفــوق  %59م ــن إج ـمــالــي احـتـيــاطــات
البنوك املركزية .وبالتالي فإن تحويله الكامل
للنظام الرقمي سيحدث ارتـبــاكــا فــي النظام
الـنـقــدي الـعــاملــي .على الصعيد الــداخـلــي في

ارتفاع قياسي بمؤشر اإلنتاج الصناعي بتركيا
اإلنتاج الصناعي يواصل
االرتفاع في تركيا رغم
الضغوط التي تتعرض
لها الليرة من المصارف
الغربية وتداعيات كورونا
إسطنبول ـ العربي الجديد

الصادرات التركية تستفيد في تنافسيتها من رخص العملة ()Getty

ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن امل ـ ـخـ ــاوف ال ـن ـق ــدي ــة ال ـتــي
ت ـع ــان ــي م ـن ـهــا ال ـح ـك ــوم ــة ال ـت ــرك ـي ــة بـسـبــب
تــدهــور سـعــر ص ــرف الـلـيــرة ،ف ــإن الـشــركــات
التركية تــوظــف بشكل جيد تــراجــع الليرة
لصالحها عبر زي ــادة تنافسية الـصــادرات
ف ــي األس ـ ـ ــواق ال ـخ ــارج ـي ــة .وت ـج ـعــل ال ـل ـيــرة
امل ـن ـخ ـف ـضــة ال ـب ـض ــائ ــع ال ـت ــرك ـي ــة رخ ـي ـصــة
م ـق ــارن ــة بـمـنــافـسـتـهــا ف ــي أوروبـ ـ ـ ــا .ورب ـمــا
تساهم الليرة املنخفضة في جذب السياح
األوروبيني لتركيا خالل الصيف املقبل.
وف ــي آخ ــر بـيــانــات رسـمـيــة ،سـجـلــت تركيا
زيـ ــادة فــي مــؤشــر اإلن ـت ــاج الـصـنــاعــي على
أساس سنوي خالل فبراير /شباط املاضي
بنسبة  8.8باملئة ،لتحل فــي املــركــز الثاني
بعد الصني بني دول مجموعة العشرين.
ج ــاء ذل ــك ف ــي ت ـغــريــدة عـبــر تــويـتــر نشرها
وزي ـ ــر ال ـص ـنــاعــة وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـتــركــي
مصطفى وران ــك ،أمــس الـثــاثــاء ،قـ ّـيــم فيها
بـيــانــات مــؤشــر اإلن ـتــاج الـصـنــاعــي التركي
في فبراير /شباط ،وشــدد خاللها على أن
االتـجــاه املتزايد فــي اإلنـتــاج الصناعي في
تركيا مستمر رغم االضطرابات في سالسل
التوريد العاملية.
وف ــي وق ــت ســابــق ،أعـلـنــت هـيـئــة اإلح ـصــاء
الـتــركـيــة ارت ـفــاع مــؤشــر اإلن ـتــاج الصناعي
خ ــال ف ـب ــراي ــر /ش ـب ــاط بـنـسـبــة  0.1بــاملـئــة
على أساس شهري و 8.8باملئة على أساس

انتعاش أميركا يضر
االقتصادات الناشئة

سنوي .وأضــاف الوزير التركي أن اإلنتاج
الصناعي في تركيا زاد في فبراير /شباط
املاضي بنسبة  8.8باملئة مقارنة مع الفترة
نفسها من العام املاضي ،لتكون بذلك إحدى
الــدول األكثر ارتفاعًا في اإلنتاج الصناعي
السنوي بني دول مجموعة العشرين.
وأشار إلى أن األداء املتزايد في اإلنتاج جعل
تركيا تحتل املرتبة الثانية بعد الصني في
مجموعة العشرين .ويشار إلــى أن اإلنتاج
الصناعي في كوريا الجنوبية زاد بنسبة
 0.9باملئة على أساس سنوي ،فيما تراجع
في اليابان بنسبة  2.6باملئة ،وبنسبة 3.6
باملئة فــي الهند ،و 4.2باملئة فــي الــواليــات
املتحدة ،و 6.4باملئة في أملانيا.
وف ـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ،ك ـش ــف رئـ ـي ــس ات ـح ــاد
املـ ـص ــدري ــن األتـ ـ ـ ــراك إس ـم ــاع ـي ــل غ ــول ــي عــن
ارتفاع صادرات تركيا رغم تأثيرات فيروس
ك ـ ــورون ـ ــا الـ ـس ــالـ ـب ــة عـ ـل ــى ح ــرك ــة الـ ـتـ ـج ــارة
العاملية ،بعدما بلغت خالل الربع األول من
العام الجاري  50.023مليار دوالر ،لتسجل
زيادة بنسبة .%17.2
وتـ ـعـ ـم ــل ت ــركـ ـي ــا عـ ـل ــى ت ــوسـ ـي ــع ع ــاق ــات ـه ــا
التجارية والتوسع في إنتاج الغاز والنفط،
وت ــدري ـج ـي ــا ت ـق ـل ـيــل فـ ــاتـ ــورة الـ ــوقـ ــود ال ـتــي
تضغط على االحـتـيــاطــات األجـنـبـيــة .وفي
ه ــذا الـ ـش ــأن ،أع ـل ــن وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة واملـ ـ ــوارد
الطبيعية الـتــركــي فــاتــح دون ـم ــاز عــن قــرار
تطوير التعاون مــع ليبيا فــي مجال الغاز
ال ـط ـب ـي ـع ــي والـ ـنـ ـف ــط .وأفـ ـ ـ ــاد دون ـ ـم ـ ــاز ،فــي

صادرات الفواكه والخضر
نمت بنسبة  %22في الربع
األول من 2021

أمـيــركــا ،ب ــدأت شــركــات «وول سـتــريــت» التي
ت ـت ـش ـكــل مـعـظـمـهــا م ــن امل ـ ـصـ ــارف ال ـت ـجــاريــة
وشركات الوساطة وبطاقات االئتمان ،تشعر
بالقلق الشديد مع تقدم النقاش بشأن تغيير
ال ـن ـظ ــام ال ـن ـق ــدي األم ـي ــرك ــي م ــن « الـتـقـلـيــدي
إل ــى الــدي ـج ـتــال» ،ألن ال ـ ــدوالر الــرق ـمــي يعني

وج ــود رب ــط مـبــاشــر بــن االحـتـيــاط الـفــدرالــي
وامل ـس ـت ـه ـلــك ،ح ـيــث ي ـم ـنــح االح ـت ـي ــاط رمـ ــوزا
رقمية محفورة في محفظة إليكترونية يقوم
املـسـتـهـلــك بــاس ـت ـخــدام ـهــا ،شـبـيـهــة ب ـن ـظــام «
محفظة بيتكوين» .ولكنها أكثر امانًا وغير
مكلفة إطالقًا مثلما هو الحال بالنسبة لعملة

بيتكوين .والحظت صحيفة وول ستريت أن
املصارف وشركات الخدمات املالية تستخدم
شــركــات ال ـلــوبــي إلق ـنــاع أع ـضــاء الـكــونـغــرس
بـعــدم التصويت لصالح « ال ــدوالر الرقمي».
مــن الناحية العملية ،فــإن مصرف االحتياط
ال ـ ـفـ ــدرالـ ــي ي ـس ـت ـخ ــدم ال ـت ـق ـن ـيــة ال ــرق ـم ـي ــة مــع
البنوك التجارية الـتــي لــديــه حسابات معها
منذ سنوات ،كما تقوم البنوك بإقراض هذه
الـ ـ ـ ــدوالرات رق ـم ـيــا لــزبــائـنـهــا دون اس ـت ـخــدام
النقد .ولكنه يستخدم هــذه البنوك كوسيط
ب ـي ـنــه وبـ ــن امل ــواط ــن أمـ ــا ف ــي حـ ــال « الـعـمـلــة
الرقمية» فإنه لن يحتاج إلى هذه البنوك في
الوساطة مع املستهلك.
عـلــى صعيد فــوائــد الـعـمــات الــرقـمـيــة ،يــرى
محللون في تعليقات نشرتها « فاينانشيال
تــايـمــز» ،أن ال ــدوالر الــرقـمــي سيخفض كلفة
الحواالت املالية وزيادة سرعة إرسال األموال
ب ــن األطـ ـ ـ ــراف امل ـت ـع ــاق ــدة وت ـس ــوي ــة فــوات ـيــر
التجارة لحظيًا .وبالتالي يــرى محللون أن
العمالت الرقمية سترفع من كفاءة السياسة
ال ـن ـقــديــة لـ ــدى ال ـب ـن ــوك امل ــرك ــزي ــة وتـمـنـحـهــا
قــدرة أكبر على إدارة الكتلة النقدية بسبب
سرعة الحصول على البيانات املالية وأوجه
الـ ـص ــرف .ك ـمــا أن ال ـع ـم ــات الــرق ـم ـيــة تتيح
م ـن ـصــة ل ـت ـســويــة ال ـح ـس ــاب ــات دون مـخــاطــر
تذكر مقارنة بمنصات التسويات التقليدية،
وبالتالي تخفض كلفة التجارة بني الدول.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد الـ ـج ــريـ ـم ــة املـ ـنـ ـظـ ـم ــة ،ي ـتــوقــع
خـ ـب ــراء ،أن « الـ ـ ـ ــدوالر ال ــرق ـم ــي» سـيـخـفــض
الجرائم املالية ،حيث إن «استخدم الكاش»
سينتهي عمليًا وتتراجع تدريجيًا مراكمة
أمــوال الجريمة خــارج املـصــارف .وتستخدم
عـ ـص ــاب ــات امل ـ ـخ ـ ــدرات والـ ـج ــريـ ـم ــة امل ـن ـظ ـمــة
األوراق الـنـقــديــة ذات ال ـف ـئــات الـكـبـيــرة مثل
املائة دوالر أميركي واأللــف فرنك سويسري
وال ـ ـ  500ي ــورو فــي إخ ـفــاء حصيلة مبيعات
املـخــدرات واألم ــوال غير الشرعية ،وبالتالي
ف ــإن ال ـ ــدوالر الــرق ـمــي األك ـث ــر اس ـت ـخــدامــا في
العالم سيحاصر أموال الجريمة.
والحــظ البنك املركزي األملاني ،أن هنالك 12
مـلـيــار م ــارك أملــانــي لــم تـصــل للبنك املــركــزي
ح ـتــى مـنـتـصــف ال ـع ــام امل ــاض ــي ،ع ـلــى الــرغــم
مــن م ــرور  18عــامــا على الـتـحــول مــن العملة
األملانية إلــى الـيــورو .وهــو مــا يثير الشكوك
حــول وج ــود هــذه األم ــوال بـحــوزة عصابات
ال ـج ــرائ ــم امل ـن ـظ ـمــة .وي ـق ــدم امل ــرك ــزي األملــانــي
«ب ـنــدس ـبــانــك»ع ـلــى ت ـحــويــل املـ ـ ــارك األمل ــان ــي
القديم بـ 1.96يورو.

فائض التجارة الصيني يتضاعف
ت ـغــريــدة عـبــر «تــوي ـتــر» ي ــوم اإلث ـن ــن ،بــأنــه
اجـتـمــع م ــع وزيـ ــر الـنـفــط وال ـغ ــاز بحكومة
الوحدة الوطنية الليبية محمد أحمد عون
في أنقرة .وأضاف «قررنا تطوير تعاوننا،
وخاصة في مجال النفط والغاز الطبيعي».
إل ــى ذلـ ــك ،س ـجــل ق ـط ــاع ص ـ ـ ــادرات ال ـفــواكــه
والخضروات التركي نموًا بنسبة  22باملئة
خالل الربع األول من العام الجاري ،مقارنة
مع الفترة نفسها من  ،2020ليحقق عائدات
بقيمة  774.5مليون دوالر.
وبحسب بيان لرئيس مجلس إدارة االتحاد
التركي ملصدري الخضار والفواكه الطازجة
بمنطقة البحر املتوسط نجدت سني ،أمس
الـ ـث ــاث ــاء ،ف ـقــد «زادت ص ـ ـ ــادرات ال ـخ ـضــار
والفواكه الطازجة في تركيا في الربع األول
من العام الجاري بنسبة  22باملئة ،مقارنة
مع الفترة نفسها من  ،2020محققة عائدات
بقيمة  774.5مليون دوالر».
وأض ــاف أن روس ـيــا ت ـصــدرت قــائـمــة ال ــدول
املستوردة بواقع  228.9مليون دوالر ،يليها
الـ ـع ــراق ب ـ ــ 76م ـل ـيــونــا ،ث ــم روم ــان ـي ــا ب ـ ــ69.2
م ـل ـيــونــا .وأش ـ ــار إل ــى أن س ــوري ــة ت ـصــدرت
قــائ ـمــة ال ـ ــدول امل ـس ـت ــوردة م ــن ح ـيــث نسبة
ال ــزي ــادة مـقــارنــة مــع ال ـعــام امل ــاض ــي ،والـتــي
بلغت  364باملئة ،بقيمة  22.7مليون دوالر،
تـلـتـهــا لـيـبـيــا بـنـسـبــة  156بــاملـئــة بـقـيـمــة 6
ماليني دوالر ،ثم النمسا بـ 112باملئة بقيمة
 7.3ماليني دوالر.
أمــا فــي روس ـيــا ،فبلغت نسبة الــزيــادة عن
الـ ـع ــام امل ــاض ــي  14ف ــي املـ ـئ ــة ،و 90بــاملـئــة
ل ـل ـعــراق ،و 17بــاملـئــة لــرومــان ـيــا .وســاهـمــت
ال ـ ـص ـ ــادرات ال ــزراعـ ـي ــة ف ــي الـ ـع ــام امل ــاض ــي
بأكثر من  20مليار دوالر من إجمالي قيمة
الصادرات.
وتتركز اآلمال هذا العام على الزراعة بأكثر
م ــن ذلـ ـ ــك ،خ ــاص ــة ب ـع ــد ت ــوس ـي ــع األسـ ـ ــواق
التركية في املنطقة العربية وأفريقيا وسط
االتفاقات التجارية القائمة على املقايضة.

لندن ـ العربي الجديد

ارتـ ـف ــع ف ــائ ــض امل ـ ـيـ ــزان الـ ـتـ ـج ــاري الـصـيـنــي
بـنـحــو  6مـ ــرات أو  691بــامل ـئــة ع ـلــى أس ــاس
س ـنــوي ،خ ــال الــربــع األول مــن ال ـعــام ،2021
وسـ ــط ت ـح ـســن وتـ ـي ــرة ال ـت ـج ــارة ال ـخــارج ـيــة
لـلـبــاد .وقــالــت مصلحة الـجـمــارك الصينية
في بيانات ،أمس الثالثاء ،إن فائض امليزان
التجاري للبالد (الفرق بني قيمة الصادرات
والــواردات) ،سجل  759.3مليار يوان (110.5
م ـل ـيــارات دوالر) فــي الــربــع األول مــن ،2021
صـ ـع ــودًا م ــن  96م ـل ـيــار ي ـ ــوان ( 13.9مـلـيــار
دوالر) عـلــى أس ــاس س ـنــوي .وتـعـمــل الصني
على زيــادة تجارتها الخارجية عبر تسهيل
خـ ــدمـ ــة الـ ـتـ ـس ــوي ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة وع ـم ـل ـي ــات
املـقــايـضــة الـتــي ال تـمــر عـبــر ال ـ ــدوالر .ويــأتــي
تـحـســن ف ــائ ــض املـ ـي ــزان ال ـت ـج ــاري ،مــدفــوعــا
ب ـعــودة مـســار الـتـعــافــي لـلـتـجــارة الخارجية
الصينية خالل العام الجاري ،بعد تضررها

فــي الــربــع األول 2020؛ بفعل تفشي جائحة
كــورونــا .وفــي الــربــع األول املــاضــي ،صعدت
قيمة الصادرات الصينية بنسبة  38.7باملئة
عـلــى أس ــاس سـنــوي إلــى  4.619تريليونات
يـ ـ ــوان ( 669.4م ـل ـي ــار دوالر) .ف ــي امل ـق ــاب ــل،
صعدت قيمة الــواردات الصينية من الخارج
بنسبة  19.3باملئة خالل الربع األول املاضي،
عـلــى أس ــاس س ـنــوي ،إل ــى  3.84تريليونات
يوان ( 558.2مليار دوالر).
ونـ ـقـ ـل ــت وك ـ ــال ـ ــة أن ـ ـب ـ ــاء ال ـ ـصـ ــن الـ ـج ــدي ــدة
«ش ـي ـن ـخ ــوا» ،ع ــن امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم مصلحة

بكين تركز على توازن
بين الصادرات والواردات
وعدم إغضاب واشنطن

عامل يراقب ناقلة تجارية لتصدير البضائع الصينية ()Getty

ال ـج ـمــارك ،لــي ك ــوي وي ــن ،قــولــه ال ـثــاثــاء ،إن
ال ــزي ــادة فــي الـتـجــارة الـخــارجـيــة ،تـعــود إلــى
تقدم الصني املستمر في الوقاية من الوباء
والسيطرة عليه ،وكذلك التنمية االقتصادية.
وأظهرت البيانات الجمركية أن رابطة دول
جنوب شرق آسيا ظلت أكبر شريك تجاري
للصني خالل الفترة ،يليها االتحاد األوروبي
ثم الواليات املتحدة.
وخـلـصــت حـســابــات أجــرتـهــا وكــالــة رويـتــرز
اعتمادا على بيانات الجمارك الصينية يوم
الثالثاء ،إلــى أن فائض الصني التجاري مع
الواليات املتحدة بلغ  21.37مليار دوالر في
مارس/آذار انخفاضا من  23.01مليار دوالر
فــي ف ـبــرايــر/ش ـبــاط .ك ــان الــرئـيــس األمـيــركــي
جــو بــايــدن ق ــال الـشـهــر املــاضــي إن ب ــاده ال
تسعى إلــى مواجهة مع الصني فيما يتعلق
ب ــال ـخ ــاف ــات حـ ــول الـ ـتـ ـج ــارة ،وحـ ــث نـظـيــره
الـصـيـنــي عـلــى االلـ ـت ــزام بــال ـقــواعــد الــدول ـيــة.
وكــانــت وزارة ال ـت ـجــارة الصينية قــد ذكــرت
أن الصني ستبذل قصارى جهدها لتحقيق
االس ـت ـقــرار فــي الـ ـ ــواردات والـ ـص ــادرات حيث
ال ت ـ ــزال ت ـجــارت ـهــا ال ـخ ــارج ـي ــة ت ــواج ــه عــدم
استقرار وعدم يقني .وخالل مؤتمر صحافي،
قــال املتحدث باسم وزارة التجارة قــاو فنغ:
إل ــى جــانــب مـخــاطــر (ك ــوف ـي ــد ،)19-وســاســل
الـتــوريــد العاملية غير املـسـتـقــرة ،واألوض ــاع
الدولية املعقدة ،تواجه الكيانات الصغيرة
تحديات مثل ارتفاع أسعار الشحن البحري،
وارتفاع أسعار املواد الخام ،ونقص العمالة.
وأضاف املتحدث أن وزارة التجارة ستراقب
الوضع عن كثب وستحافظ على سياساتها
م ـت ـس ـقــة وم ـس ـت ـق ــرة وم ـس ـت ــدام ــة .وسـتـعـمــل
الـ ــوزارة على تحسني الـسـيــاســات التجارية
لـلـبــاد ومــواص ـلــة دع ــم ال ـشــركــات م ــن خــال
خفض تكاليفها وتحسني الـكـفــاءة .وقالت
وزارة الـتـجــارة إنـهــا سـتـتـعــاون بـنـشــاط مع
ال ــدوائ ــر املـعـنـيــة ل ــزي ــادة واردات املـنـتـجــات
والخدمات عالية الجودة.

مع توسع الواليات املتحدة في توفير لقاح الوقاية من فيروس
كوفيد ،19-وتوفير األموال للحكومات املحلية لإلسراع بتوفير
الجرعات املطلوبة ملواطنيهم ،قادت أسهم شركات التكنولوجيا
الكبرى مؤشري داو جونز الصناعي وإس آند بي  500إلنهاء
تـعــامــات األس ـب ــوع املــاضــي عـنــد مـسـتــويــات قـيــاسـيــة جــديــدة،
ً
تـفــاؤال بما يمكن لتلك الـخـطــوات تحقيقه مــن اإلس ــراع بعودة
الـنـشــاط ألغـلــب قـطــاعــات االقـتـصــاد األمـيــركــي .وبـعــد تحقيقه
ارت ـفــاعــا لـثــالــث أس ـبــوع عـلــى ال ـتــوالــي لـلـمــرة األولـ ــى مـنــذ شهر
أكتوبر /تشرين األول من العام املاضي ،حقق مؤشر إس أند
بي  500مكاسب بنسبة  ،%2.7تمثل أكبر مكاسب أسبوعية
منذ فبراير /شباط املاضي ،لينهي تعامالت يوم الجمعة عند
أعلى مستوى وصل إليه في تاريخه ،وهو املستوى القياسي
رقم  20الذي يتم تسجيله منذ بداية العام الحالي ،الذي لم يشهد
أكثر من سبعني يوم عمل .وعلى النهج نفسه سار مؤشر داو
جونز الصناعي ،الذي أنهى تعامالت اليوم واألسبوع عند أعلى
مستوى في تاريخه هو اآلخــر ،مدعومًا كسابقه بتصريحات
صــادرة عن صندوق النقد الــدولــي ،والتي أشــارت إلــى توقعات
بنمو االقتصاد العاملي هذا العام بمعدل  ،%6يمثل أسرع معدل
للنمو الـعــاملــي خ ــال الـعـقــود األرب ـعــة األخ ـيــرة عـلــى األق ــل .ولــن
يتحقق هذا املعدل املرتفع ،وفقًا لتوقعات صندوق النقد والبنك
الــدولـيــن ،إال بنمو االقـتـصــاد األمـيــركــي ،االقـتـصــاد األكـبــر في
العالم حتى اآلن ،بمعدل يتجاوز  ،%6.3وهو ما سيكون ،حال
تحققه ،واحدة من الحاالت القليلة التي نما فيها االقتصاد بهذه
السرعة منذ منتصف القرن املاضي.
وتزامنًا مع انتعاش البورصة األميركية ،أصدر بنك أوف أميركا
تـقــريـرًا أك ــد فـيــه أن الـشـهــور الـخـمـســة األخ ـيــرة شـهــدت تدفقًا
ألمــوال املستثمرين في صناديق االستثمار في األسهم أكثر
مما شهدته الـسـنــوات االثـنــا عشر السابقة لـهــا ،وهــو مــا لعب
الدور األكبر في ارتفاع مؤشر داو جونز بأكثر من  %26خالل
هــذه الـفـتــرة .وشـهــدت الشهور الخمسة تدفقات فــي صناديق
االستثمار في أســواق األسهم العاملية بقيمة تقترب من 570
مليار دوالر ،بينما لم تجتذب األس ــواق نفسها أكثر من 452
مليار دوالر خــال االثـنــي عشر سنة السابقة لتلك الشهور.
العام الحالي شهد
وأشار التقرير أيضًا إلى أن الربع األول من ً
ارتفاعًا في حجم التداوالت بنسبة  %40مقارنة بالربع السابق
لــه ،حيث اندفع املستثمرون نحو شــراء أسهم القطاعات األقل
ً
ً
أداء في  ،2020أمال في انتعاش أسعارها مع اقتراب االقتصاد
األميركي مــن استعادة نشاطه خــال الـعــام الجديد .وال تعبر
التدفقات الداخلة إلــى ســوق األسـهــم إال عــن شــيء واح ـ ٍـد ،وهو
ع ــودة الثقة فــي اسـتـعــادة االق ـت ـصــادات الـكـبــرى ،وعـلــى رأسها
االقتصاد األميركي ،االنتعاش.
وبعد شهور طويلة تحدث فيها املحللون عن انفصال أسواق
األسهم عن االقتصاد الحقيقي ،بعثت األسواق برسالة واضحة
مفادها أن ارتفاعات أسعار األسهم هذه املرة تعكس ضوءًا بدأ
يظهر في نهاية نفق االقتصاد املظلم .ووسط جو من التفاؤل
الـعــام ،يشهد األسـبــوع الحالي بــدايــة موسم اإلع ــان عــن نتائج
أعمال الشركات األميركية خالل الربع األول من العام ،مع وجود
توقعات من بعض مراكز األبحاث بارتفاع أرباح الشركات هذا
العام بنسبة  %23.8مقارنة بالعام املــاضــي ،وهــو ما سيكون
أفضل معدل نمو أرباح للشركات األميركية منذ الربع الثالث من
عام  .2018ويــرى األميركيون أن الشهور القادمة ربما تشهد
مزيدًا من االرتفاع في أربــاح شركاتهم ،بعد النجاح في توفير
جــرعــة واح ــدة على األق ــل مــن املـصــل ألكـثــر مــن ثلث املواطنني،
تــزامـنــا مــع إق ــرار حــزمــة جــديــدة إلنـعــاش االقـتـصــاد ومساعدة
املواطنني ،تقترب قيمتها من  1.9تريليون دوالر ،باإلضافة إلى
خطة ضخمة لتطوير البنية التحتية ،أعلن عنها بايدن آخر أيام
الربع املنتهي.
ومــع تــوقـعــات الربحية املتفائلة ،ينتظر األمـيــركـيــون إضــافــات
الوظائف التي يقدرها املحللون بما ال يقل عن  7ماليني وظيفة،
وربما أكثر ،في عام  ،2021تمثل أكبر معدل إضافة للوظائف
فــي أي عــام ،وهــو مــا سيهبط بمعدل البطالة إلــى أقــل مــن %5
بحلول نهاية العام.
ورغ ــم ت ـحــذيــره ،األس ـبــوع املــاضــي ،مــن تــأثـيــر تـبــاطــؤ حصول
مواطني بعض الدول على اللقاح على نمو االقتصاد األميركي،
وتــأكـيــده أن «ال ـف ـيــروس ال يـعـتــرف بــالـحــدود بــن ال ـ ــدول» ،عــاد
ج ـيــرومــي بـ ــاول ،رئ ـيــس مـجـلــس االح ـت ـيــاط ال ـف ـيــدرالــي (الـبـنــك
املــركــزي األمـيــركــي) ،ليؤكد لبرنامج « 60دقـيـقــة» ،يــوم األحــد،
أن االق ـت ـص ــاد األم ـي ــرك ــي ع ـنــد نـقـطــة االنـ ـط ــاق ألع ـل ــى وخـلــق
الوظائف بمعدالت أسرع كثيرًا مما يحدث اآلن ،مشيرًا إلى أن
البنك الفيدرالي يتوقع خلق ما يقرب من مليون وظيفة شهريًا
«لعدة أشهر».
ً
بدورها ،تشهد تحركات سوق السندات إقباال من املستثمرين
على شراء سندات الشركات األكثر معاناة من الوباء ،كشركات
الطيران والفنادق والعقارات ،بصورة تؤكد أنهم يتعاملون وكأن
املياه قد عادت ملجاريها في هذه القطاعات .ويراهن مستثمرو
ال ـس ـنــدات وم ــدي ــرو ص ـنــاديــق الــدخــل ال ـثــابــت عـلــى أن اإلس ــراع
بتوصيل اللقاح لألميركيني سيسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها
قـبــل ح ـلــول مــوســم الـصـيــف ،رغ ــم م ـع ــاودة انـتـشــار الـفـيــروس
وارتفاع معدالت اإلصابة في بعض البقاع في الواليات املتحدة
وأوروبا .ويرى املستثمرون املقبلون على شراء السندات أن تلك
الشركات لم تنت ِه ،وأنها بمساعدة برامج الـشــراء التي أقرتها
العديد من البنوك املركزية حــول العالم ،لن تفلس ،ولــن ترتفع
معدالت العائد عليها بصورة مبالغ فيها ،خالل الفترة القادمة.
وال تــوجــد بـقـعــة سـ ــوداء ف ــي قـمــاشــة االق ـت ـصــاد الـبـيـضــاء إال
مـعــدل التضخم ال ــذي يقلق املستثمرين واملــواط ـنــن عـلــى حد
ســواء .غير أن البنك الفيدرالي أعلن أنــه مستعد ملواجهة ذلك،
فــي إش ــارة السـتـعــداده لرفع مـعــدالت الـفــائــدة ،وإن كــان ذلــك لن
يحدث على األغـلــب قبل  ،2023إال أن آث ــاره السلبية ستشعر
بها أغلب االقتصادات الناشئة والنامية حــول العالم ،قبل ذلك
التاريخ .وفــي ما يخص الــدول التي تراجعت إيراداتها بالعملة
األجنبية خالل عام الفيروس ،سيكون عليها استباق قــرارات
البنك الفيدرالي ،ورفع معدالت الفائدة لديها ،وهو اإلجراء الذي
يأتي عادة بأعراض جانبية خطيرة ،كفانا الله وإياكم شرها.

