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»إسرائيل« تحصي خسائرها
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

تــســتــمــر آلــــة الــقــتــل اإلســرائــيــلــيــة 
فــي تــوســيــع حــلــقــة مــجــازرهــا في 
للفلسطينيني  واستهدافها  غــزة 
فــي الــقــدس والــضــفــة الــغــربــيــة وفـــي املــنــاطــق 
بــدأ اقتصادها يشعر  املحتلة األخــرى، فيما 
ــتـــي تـــطـــاولـــهـــا، خــاصــة  بــثــقــل الــــصــــواريــــخ الـ
فــي مركزها االقــتــصــادي فــي تــل أبــيــب. وقــال 
إن  الخميس،  اإلسرائيليني  املصنعني  اتحاد 
»الـــضـــرر عــلــى اقــتــصــاد إســرائــيــل مــن إطــاق 
صواريخ من غزة لثاثة أيــام يصل إلى 540 
الطيران  بــدأت شركات  فيما  مليون شيقل«، 
الدولية وقف رحاتها إلى مطار بن غوريون 
انتعاش  لتوقعات  جديدة  ضربة  في  تباعًا، 

القطاع السياحي مع بدء املوسم الصيفي.
ــلــــطــــات االحـــــــتـــــــال، الـــخـــمـــيـــس،  وحــــــّولــــــت ســ
الـــرحـــات الــقــادمــة إلـــى »مـــطـــار بـــن غــوريــون 
ــالـــت  ــنـــة تــــل أبــــيــــب، وقـ ــــرب مـــديـ الــــــدولــــــي«، قــ

صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف« إنــــه تـــم نــقــل الـــرحـــات 
رامـــون« بسبب  إلــى مطار »متسبيه  القادمة 
الفور  لــم يتضح على  األمــنــي، فيما  الــوضــع 
الــــســــقــــف الــــزمــــنــــي لــــهــــذا اإلجـــــــــــــراء. ومــــســــاء 
الــثــاثــاء، تــم تعليق حركة املــاحــة فــي مطار 
لـــصـــواريـــخ تطلقها  بـــن غــــوريــــون، تــحــســبــا 

الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة.
ــــت الــــخــــطــــوط الــــجــــويــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــغـ ــ وألـ
)بــريــتــيــش إيـــرويـــز( رحــاتــهــا مــن تــل أبيب 
وإليها الخميس قائلة في بيان إن »سامة 
أولــويــة، ونواصل  زمائنا وعمائنا  وأمــن 
مــراقــبــة املـــوقـــف عـــن كـــثـــب«. وأكـــــدت شــركــة 
ــــف الــــرحــــات،  ــة وقــ ــيــ ــانــ »لــــوفــــتــــهــــانــــزا« األملــ
مــايــو/   15 مــن  ابــتــداء  استئنافها  متوقعة 
أيــــــــار. فــيــمــا وقـــفـــت »أمــــيــــركــــان إيـــراليـــنـــز« 
و»يــونــايــتــد إيـــراليـــنـــز« و»دلـــتـــا إيــراليــنــز« 

رحاتها إلى بن غوريون.  
وفـــي الــســيــاق، نــشــرت هــآرتــس تــقــريــرًا لفتت 
فيه إلى أنه »بعد حرب لبنان الثانية، انتعش 

االقــتــصــاد اإلســرائــيــلــي بــســرعــة، مــا دعــم ثقة 
األعـــمـــال واملــســتــهــلــكــني. ومـــع ذلــــك، مــع مــرور 

الوقت أصبح األمر وهمًيا«.
ــفـــتـــت إلـــــى أن »الـــهـــجـــمـــات الـــصـــاروخـــيـــة  ولـ
املستمرة ستؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة 
وأضـــــرار مـــاديـــة. لــكــن الــضــرر الــحــقــيــقــي، من 
لــم يكن  إن  تقليص،  هــو  اقــتــصــادي،  منظور 
ــورة إســـرائـــيـــل كــــدولــــة مــنــخــفــضــة  ــ إنــــهــــاء صــ

املخاطر يمكن ممارسة األعمال فيها«.
»قطاع  إن  اإلســرائــيــلــيــة  الصحيفة  وقــالــت 
التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل معرض 
الشركات  للخطر بشكل خــاص، ألن قطاع 
الــنــاشــئــة بــأكــمــلــه يــعــتــمــد عــلــى األســـــواق 

العاملية«.
وأضافت: »كان الشيكل، الذي احتفظ بقوته 
طـــوال أزمـــة فــيــروس كــورونــا و4 انتخابات، 
ــتـــرك لــلــقــتــال  يــضــعــف بــســبــب الـــتـــأثـــيـــر املـــشـ
واألزمــــــة الــســيــاســيــة اإلســرائــيــلــيــة. عــشــرون 
مــن نهايتها«.  تــقــتــرب  أن  ســنــة جــيــدة يمكن 

ــه، نـــشـــر مـــوقـــع »إســـرائـــيـــل  ــ ــ فــــي الـــســـيـــاق ذاتـ
التي  فايننشال إنسايد« عن مسح األضــرار 
 2000 مــن  أكــثــر  أن  يظهر  باملمتلكات  لحقت 
بالفعل، ومن  مبنى وشقة ومركبة تضررت 
ــى أكــثــر  املـــتـــوقـــع أن تــصــل تــكــلــفــة الـــضـــرر إلــ
مــــن 100 مـــلـــيـــون شــيــكــل فــــي الـــســـاعـــة. كــمــا 
ــر مـــن 100  ــثـ تـــضـــررت 150 شــقــة أخـــــرى وأكـ
سيارة، ولحقت أضرار بالغة بثاث حافات 

واحترقت اثنتان منها بالكامل.
وباإلضافة إلى ذلك، هناك تقديرات أولية في 
النشاط  املالية والدفاع حول تكلفة  وزارتــي 
مئات  إلى  بالفعل  والتي وصلت  العسكري، 
املايني من الشواكل ومن املتوقع أن تتجاوز 

املليار شيكل. 
ــق املــــوقــــع  ــ ــ ــة، وفـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــر األولـ ــاريــ ــقــ ــتــ وتــــشــــيــــر الــ
اإلسرائيلي، إلى إغاق نحو ربع املصانع في 
محيط قطاع غزة بشكل كامل والعمل جزئي 
في املصانع األخرى. وتقدر األضرار بمايني 

الشواكل كل يوم.

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــاري،  ـــــر اإلغــــــاق املــمــتــد حــتــى 17 مـــايـــو/أيـــار الـــجـ
ّ
أث

عــلــى مجمل الــحــيــاة االقــتــصــاديــة فــي تــركــيــا، إذ حد 
من حركة األســـواق إثــر فــرض اإلغــاق منذ الخامسة 
مــســاء ونـــال مــن حــجــم اإلنــتــاج بــعــدمــا شــمــل اإلغـــاق 
املنشآت الصناعية لتزداد خسائر االقتصاد التركي. 
لكن تــركــيــا، تعتبر مــن بــني أقــل الـــدول تــأثــرًا. وشــرح 
االقتصادي أوزجان أويصال أن السبب يعود إلى أن 
اقتصادها لم يتوقف باملطلق، بل استمرت الصادرات 
والسياحة، وإن بنسب وأرقام أقل بكثير من الطموح 

وما كان مخططًا له قبل مفاجأة وباء كورونا.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن  وقــــال االقـــتـــصـــادي الــتــركــي لـــ
آمـــــال الــتــصــديــر والـــســـيـــاحـــة تـــصـــاعـــدت، بــعــد عـــودة 
صادرات نيسان/إبريل املاضي إلى مستوى قياسي 
وتسجيلها نحو 19 مليار دوالر، »واألرجح أن األرقام 
التجارية  العاقات  لعودة  االستعداد  بعد  بــازديــاد، 
التدريجي  بالفتح  مع مصر والسعودية والتوقعات 
بعد عيد الفطر مباشرة. وشرح أن »تركيا تعول على 
زيادة الصادرات إلى 200 مليار دوالر هذا العام، على 

أن تتعدى 250 مليار دوالر عام 2023«.
أوزجـــان،  يقول  تركيا كما  فــي  السياحة  تتوقف  ولــم 

بل فّعلت السياحة العاجية واآلمنة، لتعوض بعض 
املطارات  عبر  العابرين  بأرقام  مستشهدًا  الخسائر، 
التركية خــال الــربــع األول مــن الــعــام الــجــاري، والتي 

تجاوزت 24 مليون مسافر.
املقبل،  األســبــوع  الحكومة  اجتماع  األتـــراك  ويترقب 
الــــذي مـــن املــفــتــرض أن يــنــاقــش خــطــة عــــودة الــحــيــاة 
املــفــروض منذ  الشامل  اإلغــاق  فترة  لطبيعتها بعد 

29 إبريل/ نيسان املاضي.
وبحسب مصادر »العربي الجديد« ستبدأ تركيا في 
السبت،  يــوم  أيـــار، بإلغاء الحظر بما فيه  مــايــو/   19
وتراقب مستوى اإلصابات حتى نهاية الشهر، لتبدأ 

املــرحــلــة الــثــانــيــة مــن الــفــتــح، مــن خـــال إلــغــاء الحظر 
والسياحية،  الصناعية  املنشآت  إلــى  الحياة  وعــودة 
الثالثة  املــرحــلــة  ، لتأتي 

ً
لــيــا الــعــاشــرة  جــزئــيــًا، حتى 

فــي شــهــر يــولــيــو/ تــمــوز املــقــبــل، بــعــودة الــحــيــاة إلــى 
طبيعتها بشكل كامل.

وكان عدد اإلصابات بفيروس كورونا قد تراجع من 
أكثر من 63 ألف حالة منتصف إبريل/نيسان املاضي، 
ألــف حالة األربــعــاء. وأعلنت تركيا عن  إلــى نحو 13 
وقطاع  التضخم  مجاالت  في  اقتصادية،  إصاحات 
الــديــون  الـــجـــاري وإدارة  الــتــمــويــل وعــجــز الــحــســاب 

والعمات الرقمية والتوظيف.

تركيا تخطط لعودة الحياة االقتصادية بعد العيد

تفاؤل بانتعاش قوي 
في بريطانيا

توقع أندي هالدين، كبير 
االقتصاديني )املنتهية واليته( في 

بنك إنكلترا، أن النمو والتضخم في 
اململكة املتحدة سوف يتسارعان 

هذا العام، ما يعني أن صانعي 
السياسة بحاجة إلى البدء في 

»تضييق الخناق« على الحوافر. 

وكرر هالدين تفاؤله السابق بشأن 
 إن بريطانيا 

ً
االنتعاش القوي، قائال

يمكن أن ترتد مثل كرة تنس. وفي 
أحدث توقعاته، راجع البنك املركزي 

تقديراته لذروة البطالة من 7.75 
في املائة إلى أقل من 5.5 في املائة 
في 2021. واملعدل حاليا حوالي 5 

في املائة. واعتبر هالدين أن مثل 
هذا االرتداد في اقتصاد اململكة 

املتحدة من شأنه أن يضعها على 
رأس مجموعة الدول السبع الكبرى 

األسرع نموًا. لكن هالدين حذر 
ا من أن بنك إنكلترا بحاجة 

ً
أيض

إلى ضمان عدم تحول هذا االزدهار 
إلى نوبة تضخم غير مرغوب فيها.

تحسن في أداء االقتصاد 
السعودي

أعلنت وكالة »موديز« للتصنيف 
االئتماني أن أداء امليزانية العامة 
للسعودية للربع األول من العام 

2021 أظهر تحسنا هيكليا 
واضحا ناجما عن اإلصالحات 
املالية، تجسد بانخفاض العجز 

املالي غير النفطي إلى أدنى 
مستوياته في أكثر من 6 سنوات. 
وبينت أن التحسن الهيكلي الذي 
يقلل من تعرض ميزانية اململكة 

لتقلبات أسعار النفط، يرجع بشكٍل 
أساسي إلى زيادة معدل ضريبة 
القيمة املضافة إلى 15 في املائة 
إضافة النخفاض معدل اإلنفاق 
الرأسمالي بنسبة 50 في املائة 
تقريبًا حتى اآلن، ليتماشى مع 
مستهدفات ميزانية عام 2021. 

وتوقعت »موديز« انخفاض العجز 
املالي غير النفطي للسعودية إلى 

حوالي 30 في املائة من الناتج 
املحلي اإلجمالي غير النفطي في 

2021، من 39 في املائة كمتوسط 
سنوي للفترة بني عامي 2015 

و2019. 

انقطاع الكهرباء في تايوان
واجهت تايوان انقطاع التيار 
الكهربائي على نطاق واسع، 

الخميس، بعد توقف محطة للطاقة، 
بعد أيام من تحذير مورد الكهرباء 

املتضرر من الجفاف وظروف 
موجة الحرارة من الوصول إلى 

أزمة طاقوية. وقال مسؤولون 
إن سبب االنقطاع ال يزال قيد 

التحقيق، وحثوا على الهدوء قائلني 
إنه يمكن استعادة الكهرباء في 
وقت مبكر من املساء. وشرحت 
شركة تايباورد املشغلة ملحطة 

هسينتا، وهي منشأة تعمل بالفحم 
والغاز في جنوب تايوان، أن الجهود 

تعثرت بعد تعطل املعدات في 
محطة فرعية. وبدًءا من الساعة 3 
مساًء بالتوقيت املحلي في تايوان، 

اقتصر اإلمداد بالكهرباء في 
الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 24 
مليون شخص على مليوني أسرة.

أخبار

أزمة وقود 
في أميركا

وسط دوامة من االرتباك واملعلومات غير املكتملة وعلى الرغم من النداءات الرسمية للسكان لاسترخاء، امتدت طوابير من السائقني في عدد من الواليات 
األميركية، وضمنها واشنطن، أمام محطات الوقود. وقالت السلطات إن الهجوم اإللكتروني الذي أغلق خط أنابيب كولونيال أدى إلى تفاقم مشكلة الوقود، 
خاصة بعد اإلعان، الخميس، وفق واشنطن بوست، عن أن عودة سلسلة التوريد إلى طبيعتها ستستغرق عدة أيام. وأغلق عدد من املحطات أبوابه تمامًا 
النايلون تنتشر ما بني عدد من  البنزين التي فاقمتها موجة الهلع، فيما بــدأت ظاهرة تعبئة الوقود في أكياس  الزبائن بسبب أزمــة انقطاع مــادة  أمــام 

املواطنني الذين يسعون إلى تخزين هذه املادة خوفًا من تأثير انقطاعها على تنقاتهم.

اقتصاد
Friday 14 May 2021
الجمعة 14 مايو/ أيار 2021 م  2  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2447  السنة السابعة

)كاباليرو رينولدس/ فرانس برس(
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اقتصاد

اتجاه للحلول السهلة ما بين طباعة النقود أو االستدانة

%1.8
المغربية  المندوبية  قالت 
ــيـــة لــلــتــخــطــيــط  ــامـ الـــسـ
)حكومية(، أول من أمس، 
إن اقتصاد البالد سينكمش 
الربع  في  المائة،  في   1.8
أن  بعد  العام،  من  الثاني 
في  الــمــائــة  فــي   1.1 نما 

الربع األول.

تحقيق

الحكومة طبعت ما 
يوازي 60 مليار دوالر 

بالعملة المحلية

دعوات للحكومة 
إلعالن آلية تغطية العجز 

عبر مورد واضح

الجزائر ـ حمزة كحال

ــة  ــريــ ــزائــ ــجــ ــة الــ ــومــ ــكــ ــحــ ــه الــ ــ ــواجــ ــ تــ
املالية  املــوارد  إيجاد  صعوبة في 
لسنة  التكميلية  املــوازنــة  لتمويل 
الــعــزيــز جـــراد  2021. إذ تــجــد حــكــومــة عــبــد 
السياسية،  الــحــســابــات  تــحــدي  أمـــام  نفسها 
التي تلقي بظالها على إعداد قانون املالية. 
واالمتحان صعب، حيث ضرورة اإلبقاء على 
في  االجتماعي،  السلم  لشراء  الدعم  ميزانية 
مــقــابــل صــعــوبــة جــمــع األمـــــوال، فــي ظــل شح 
املوارد املالية. وارتفع اإلنفاق في املوازنة هذا 
الــعــام، مــا رفــع حجمها إلــى 64 مليار دوالر، 

وتعدى العجز 20 مليار دوالر. 
ورئيسها  الحكومة  أمــام  الخيارات  وتضيق 
إليجاد املوارد املالية الكافية لتمويل املوازنة 
العجز،  ثــغــرة  وســد  الحالية،  للسنة  الثانية 
الجزائر »عجزًا مركبًا«  في وقــت تعيش فيه 

على مختلف األصعدة.
ــراء إلـــــى أن عـــجـــز املــيـــــزانــيــة  ــبــ ويـــشـــيـــر الــــخــ
هـــو انــعــكــاس لــلــرصــيــد الــســالــب لــلــمــيــزانــيــة 
اإلنفاق  كــون  عن  والناتج  للدولة،  العمومية 
الــعــام يــفــوق اإليـــــــرادات، حــيــث ســيــكــون أمــام 
ــيــــارات مــــحــــدودة لــتــمــويــل هــذا  الــحــكــومــة خــ
ــراض املــحــلــي،  ــ ــتـ ــ ــــال االقـ ــا مــــن خـ ــ الــعـــــجــز إمـ
الداخلي  الــعــام  الـدين  تـزايد  إلــى  يــؤدي  مما 
الـــــتـــــغـــــطــيــة مـن  أو  الـــخـــارجـــي  ــراض  ــتــ االقــ أو 
ــة، فـــيـــمـــا يــجــري  ــدولــ ــلــ االحـــتـــيـــاطـــي الــــعــــام لــ
الـــحـــديـــث عــــن احـــتـــمـــال اعـــتـــمـــاد آلــــيــــات مــثــل 
التمويل غير التقليدي، كما حدث بني عامي 
2017 و2019، حني تمت طباعة ما يعادل 60 

مليار دوالر من العملة املحلية.

عقدة األرقام
ــة، في  وحـــســـب أرقــــــام الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـ
مـــوازنـــة 2021 الــثــانــيــة، فـــــإن عــجــز املــوازنــة 
املتـوقـع يـقـدر بنحو 3310 مليارات دينار أو 
يفوق  وهــو  دوالر،  مليار   24.82 يـعـادل  مـا 
مستوى إيــرادات النفط. فيما تقدر حكومة 
ــــراد عــجــز الــخــزيــنــة الــعــمــومــيــة بــحــوالــي  جـ
4140 مليار دينار أو ما يعادل 31.04 مليار 
الــتــمــويــل إجــمــاال  دوالر، وتـــقـــدر حــاجــيــات 

بــحــوالــي 3954 مــلــيــار ديــنــار أو مــا يــعــادل 
29.64 مليار دوالر. 

املحددات  أحــد  امليزانية  في  العجز  ويشـكـل 
الــهــامــة الــتــي يــتــم مـــــراعـــــاتــهـــــا فــي مــؤشــرات 
الـــتـــوازنـــات املــالــيــة الــعــامــة، خــاصــة فـــي ظل 
الــذي  ــفــاع االنـــفـــاق،  تـقـلبات اإليـــــرادات وارتـــ
مــلــيــار ديــنــار  الــحــكــومــة عــنــد 8642  تتوقعه 
أو ما يعادل 64.78 مليار دوالر، منها 5664 
مـا  أو  تسيير  نفقات  ميزانية  دوالر  مليار 
مــلــيــار  و2978  دوالر  مــلــيــار   42.46 يـــعـــادل 
 22.33 يــعــادل  مــا  أو  تجهـيز  ميزانية  دوالر 

مليار دوالر.
مـتاحا  خيارا  التقليدي  غير  الـتمويل  ويعد 
بــنــص قــانــونــي يسمح » لبنك الــجــزائــر ملــدة 
بـــشـــراء   ،2017 ــــن  مـ ا  بـــــــدء ســـــنـــــوات،  خـــمـــس 
مـن  املــالــيــة،  لـلسـندات  الــخــزيــنــة،  عــن  مباشر 
أجــــل املــســاهــمــة عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص في 
وتمويل  الخزينة  تمويل  احتياجات  تغطية 
الـديـن الـعمومي الداخلي وتمويل الصندوق 

الـوطني لاستثمار«.
ــادي واملـــســـتـــشـــار  ــتــــصــ ــو الـــخـــبـــيـــر االقــ ــدعــ ويــ

الــرحــمــان مبتول  الحكومة عبد  رئــيــس  لــدى 
التعامل  شــيــفــرة  لــفــك  العمومية  »الــســلــطــات 
املــــوازنــــة وبــحــث  الــعــجــز فـــي  وإدارة أشـــكـــال 
كيفية تغطية هذا العجز، فضا عـن تحديد 
التي  التمويل  إلــى  للحاجة  املتوقعة  القيمة 
تــقــدر بنحو 3950 مــلــيــار ديــنــار أو نــحــو 29 

مليار دوالر«.

استبعاد التقشف
ويــضــيــف مــبــتــول فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
الــجــديــد« قــائــا إن »قــيــمــة الــعــجــز والــحــاجــة 
إلـــى الــتــمــويــل بــاملــلــيــارات، لـــذا نـــرى ضـــرورة 
املــواطــنــني  الــعــمــومــيــة  الــســلــطــات  أن تطمئن 
ألنه  القيمة  تغطية  كيفية  حــول  واملتابعني 
ــورد  لــيــس مــبــلــغــا صــغــيــرا ويـــحـــتـــاج إلــــى مـــ

واضح«.
ويــشــرح أنـــه بالنسبة لــلــبــدائــل فـــإن الــعــودة 
إلـــــى الـــتـــمـــويـــل غـــيـــر الـــتـــقـــلـــيـــدي أي طــبــاعــة 
الــنــقــود، مــتــاحــة ألن الــرخــصــة الــقــانــونــيــة ال 
تزال قائمة إلى غاية 2022 »وسبق أن نـبهـنا 
إلى ضرورة قيام البرملان بتعديل الرخصة، 
كــبــديــل عـــن االســـتـــدانـــة الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي تم 
ــم تــــؤد إلــــى نــتــائــج عــلــى غـــرار  تــجــريــبــهــا ولــ
بالحاجة  يتعلق  األمــر  ألن  السندي  القرض 

إلى موارد عـاجلة«.
التقشف وشد  خــيــار  أن  إلــى  مبتول  ويلفت 
الــــحــــزام مــســتــبــعــد فــــي ظــــل ضـــغـــط الــجــبــهــة 
االجــتــمــاعــيــة وتـــبـــعـــات األوضـــــــاع املــتــصـــــلـــــة 
بميـزانـيـة  املــســاس  يمكن  ال  »إذ  بالجائحة، 

لذا  األجـــور،  كتلة  فــي  تتمثل  الـتـي  الـتسيير 
ــور حـــــول آلــيــات تغطية  وجـــب تــوضــيــح األمـــ
تجربـة  فـإن  السابق  فــي  رأيــنــا  وكما  العجز 
تجنيد  صــعــوبــة  تـعـكس  السـنـدي  الـــــقـــــرض 

موارد داخلية«.
ــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا  ــيـ ــالـ وأمـــــــام الـــوضـــعـــيـــة املـ
ــن تـــحـــديـــات  ــ ــر، ومــــــا يـــنـــتـــظـــرهـــا مـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
ــم تـــعـــد الـــعـــودة  ــة، لــ ــيـ ــيـــاسـ ــاديـــة وسـ ــتـــصـ اقـ
إلـــى االســتــدانــة الــخــارجــيــة مــن املــحــظــورات 
واملمنوعات في الخطاب الرسمي الجزائري، 
لسنوات  الحكومة  تستبعدها  بعدما ظلت 

طويلة.

توجه نحو االستدانة
التخطيط  مدير  مكيدة،  النور  عبد  وحسب 
االستثمار  لتطوير  الــجــزائــريــة  الــوكــالــة  فــي 
)حكومية(، فإن »الجزائر ليست تحت تهديد 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، إذ يــجــب أن نــفــرق 
بــني االســتــدانــة الــخــارجــيــة لــســد الــعــجــز في 
االستدانة  وبــني  الــعــام  اإلنــفــاق  أو  الخزينة، 
الــخــارجــيــة تــحــت غــطــاء الــتــمــويــل الــخــارجــي 

للمشاريع االستثمارية«. 
»الـــعـــربـــي  ويـــضـــيـــف مـــكـــيـــدة فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الجديد«، أن »املديونية الخارجية ال تتجاوز 
الواحد في املائة من الناتج الداخلي الخام، 
املشاريع  العديد من  رقــم مريح، هناك  وهــو 
معطلة بسبب التمويل، يمكن االستعانة في 
القريب العاجل باألموال الخارجية لبعثها، 
ــــدول  ــبـــرى الـ ــة تــعــمــل بـــهـــا حـــتـــى كـ ــيـ ــــي آلـ وهـ
عامليا، وبالتالي يجب عدم التهويل في هذا 

املوضوع«.
بدوره، يعتبر الخبير االقتصادي واملستشار 
الجزائرية،  الجمهورية  رئاسة  لدى  السابق 
ــة الـــحـــكـــومـــة مــن  ــتــــدانــ مــــالــــك ســــــــراي، أن اســ
الخارج باتت أمرًا حتميًا، وإن كان يستبعد 
توجه الجزائر إلى نادي باريس أو لندن أو 
حتى صندوق النقد الدولي، على اعتبار أن 
الــجــزائــر تملك مــجــمــوعــة مــن الــخــيــارات في 

قائمة من يريد إقراضها.
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن االســتــدانــة  ويــؤكــد لـــ
لــيــســت بـــالـــضـــرورة »شــــــرًا«، ولــكــن يــجــب أال 
تكون الخيار األول، »أملانيا مثا لديها ديون 
خارجية، وحتى الواليات املتحدة األميركية، 
وبالتالي العبرة ليست في االستدانة بل في 

كيفية إنفاق األموال«.

مخاوف على االحتياطي
وتــتــزايــد املـــخـــاوف فــي الــجــزائــر مــن الــتــآكــل 
واتساع  األجنبي  النقد  الحتياطي  السريع 
 5 تقشفيًا منذ  يعتمد نمطًا  بلد  فــي  العجز 

الرسمية  الحكومية  األرقـــام  فــآخــر  ســنــوات، 
كشفت عن تهاوي االحتياطي إلى 47 مليار 
شهر  فـــي  دوالر  مــلــيــار   72.6 مــقــابــل  دوالر، 

إبريل/ نيسان 2019.
التبخر  يستمر  أن  تــبــون  حــكــومــة  وتــتــوقــع 
الحتياطي الصرف األجنبي ليستقر عند 41 
ص 

ّ
مليار دوالر نهاية السنة الحالية، وتلخ

الحتياطي  الحكومة  عتها 
ّ
توق التي  األرقـــام 

الباد من النقد األجنبي، امتدادًا للوضعية 
الحرجة القتصاد الدولة العضو في منظمة 
الــــــدول املــــصــــدرة لــلــنــفــط )أوبـــــــك( لــلــســنــوات 
القادمة، في ظل شّح املوارد املالية، وخاصة 
إيرادات النفط التي تمثل 94 في املائة تقريبًا 

من عائدات الباد. عجز الموازنة 
الجزائرية

تعيش الجزائر أزمة مالية غير مسبوقة بعد هبوط أسعار النفط الذي يعتبر المورد األساسي 
للعملة الصعبة، وتعاظم تداعيات فيروس كورونا. التحديات واسعة، أكبرها العجز الضخم 

في الموازنة وخيارات التمويل المحصورة ما بين االقتراض أو طباعة النقود
اتساع العجز التجاري

تحاول الجزائر كبح اتساع العجز التجاري بعد هبوط حاد في إيرادات 
النفط والغاز، التي تعتبر املصدر الرئيسي ملالية الدولة. وشهدت البالد 
إلــى 10.6  املــاضــي، ليرتفع  العام  العجز خــالل  صعودًا كبيرًا في قيمة 
بزيادة  مليارات دوالر في 2020، من 6.11 مليارات دوالر في 2019، 
73.48 في املائة. وقالت وزارة التجارة الجزائرية أخيرًا إن قيمة صادرات 
الــجــزائــر خـــارج قــطــاع املــحــروقــات،  بلغت خــالل الــربــع األول مــن العام 
قياسا  بنسبة %58.8  ارتفاعا  مليون دوالر، مسجلة   870.33 ،2021
بالفترة نفسها من العام الفائت. وأوضحت أن »معدل الصادرات خارج 

النفط بلغ 11.3% من القيمة اإلجمالية للصادرات الجزائرية«. وفی ما 
يخص املؤسسات التي قامت بعمليات التصدير، ذكرت وزارة التجارة 
الجزائرية أنه تم تسجيل 714 مؤسسة تصدير تولت عمليات التصدير 
خالل الثالثة أشهر األولى من السنة. كانت صادرات الجزائر من الغاز 
قد تراجعت سنة 2020 إلى 41 مليار متر مكعب من الغاز، مقابل 43 
مليار متر مكعب في 2019، بحسب أرقام وزارة الطاقة الجزائرية، فيما 
بلغت إيرادات النفط والغاز 23 مليار دوالر في 2020، مقابل 33 مليار 

دوالر في 2019.

تراجع سعر 
النفط عّمق 
األزمة المالية 
)بالل بنسالم/ 
)Getty

بيروت ـ ريتا الجّمال

ــر الـــقـــطـــاع الــفــنــدقــي في 
ّ

يــتــحــض
لــــبــــنــــان ملــــوســــم الــــصــــيــــف وســــط 
أمــل بتعويضه جــزءًا بسيطًا من 
الخسائر التي تكّبدها القطاع والتي دفعت 
أكثر من 500 فندق إلى اإلقفال. وتأتي هذه 
االســـتـــعـــدادات بــعــد مــرحــلــة صــعــبــة للغاية 
النقدية  مــرت على لبنان، مــن تفاقم األزمـــة 
ــرورًا  ــ وانـــهـــيـــار قــيــمــة الــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة، مـ
بــفــيــروس كــورونــا، فانفجار مــرفــأ بــيــروت، 
فيما تستمر التجاذبات السياسية الحاّدة 
، ما يدفع السياح 

ّ
واالستقرار األمني الهش

إلى اإلحجام عن زيارة البلد.
ــــزي املــشــرفــيــة،  ــر الـــســـيـــاحـــة رمــ ــ ــلـــب وزيــ وطـ
ــيــــس حـــكـــومـــة تــصــريــف  ــن رئــ ــ ــاء، مـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
ــقــــة عـــلـــى أن  ــال حـــســـان ديــــــاب املــــوافــ ــ ــمـ ــ األعـ
تتقاضى الفنادق بدل إيجار الغرف بالعملة 
اللبنانيني وبــالــدوالر من غير  الوطنية من 
اللبنانيني، وذلك بعد لقاٍء ضّم أيضًا وفدًا 
ــن الــنــقــابــات الــســيــاحــيــة بــحــث إجــــــراءات  مـ
إعــــــــادة الـــفـــتـــح بـــعـــد عـــيـــد الـــفـــطـــر وتـــمـــديـــد 
الوقت حتى منتصف الليل. ويوضح نقيب 

أصــحــاب الــفــنــادق فــي لــبــنــان بــيــار األشــقــر، 
»العربي الجديد«، أن »مطلب تقاضي بدل  لـ
اللبنانيني  بــالــدوالر من غير  الغرف  إيجار 
مــطــروٌح مــنــذ أكــثــر مــن ســنــة، ويــرتــكــز على 
إجــــــــراءات شــبــيــهــة تــعــتــمــدهــا الــــــدول الــتــي 
تــعــانــي مــن أزمـــة مــالــيــة مــثــل تــركــيــا، مصر، 
أن  الجزائر وغيرها، في خطوٍة من شأنها 
إلى املؤسسات وتحول  النادر  النقد  دِخل 

ُ
ت

دون ذهابه إلى الصرافني، وخصوصًا غير 
الشرعيني منهم«.

ــا ســـابـــقـــًا مــع  ــنـ اتـ ــاء ــقـ ويـــضـــيـــف األشــــقــــر: »لـ
املعنيني لم تأِت بنتيجة بذريعة أن املسألة 
تحتاج إلى قانون، إال أن األمــر يحتاج إلى 
طــلــٍب مــن وزيــــر الــســيــاحــة ومــوافــقــة رئيس 
ــل أن ال تــظــهــر عــراقــيــل  الــحــكــومــة، عــلــى أمــ

قانونية تحول دون السير بالتنفيذ«.
 هـــذا اإلجــــراء لــن يــطــاول 

ّ
ويــؤكــد األشــقــر أن

املغترب اللبناني أو حتى األجنبي املقيم في 
لبنان ولن يشمل املطاعم داخل الفنادق، بل 
فقط بدل الغرفة الفندقية سيكون بالدوالر 
األمــيــركــي لــغــيــر الــلــبــنــانــيــني الـــوافـــديـــن من 

الخارج.
الخطوة  هــذه  »أهمية  على  النقيب  ويشدد 
تــســهــيــل  فـــــي  ــيـــذ  ــفـ ــنـ ــتـ الـ ــز  ــ ــّيـ ــ ــــت حـ ــلـ ــ إذا دخـ
عــمــلــنــا، وصـــمـــود الــقــطــاع الــســيــاحــي الـــذي 
ُيــعــد الــقــطــاع األســــرع إلدخــــال الــنــقــد الــنــادر 
 

ّ
غــيــر املـــتـــوافـــر الـــيـــوم، وخــصــوصــًا فـــي ظــل
ــارات، والــــكــــوارث الــنــقــديــة  ــمـ ــثـ ــتـ غـــيـــاب االسـ

واالقتصادية واملعيشية التي تحاصرنا«.
 الحركة 

ّ
من ناحية ثانية، يكشف األشقر أن

الخارجية ال تزال خفيفة جدًا، ويمكن حصر 
ــال األعـــمـــال،  الــســيــاح حــالــيــًا فـــي بــعــض رجــ
والـــوفـــود الــرســمــيــة، وأفــــراد املــنــظــمــات غير 
التي  الداخلية  الحكومية، بعكس السياحة 
ألف   650 بــني  مــا   

ّ
أن باعتبار  كثيرًا  تنشط 

ــانـــوا يـــســـافـــرون إلــى  لــبــنــانــي و700 ألــــف كـ
العطل،  لتمضية  واليونان  وقبرص  تركيا 
ــبــــح لــبــنــان  ــة أصــ ــديـ ــقـ ــنـ ــبـــب األزمـــــــــة الـ وبـــسـ

وجهتهم السياحية.
 املسار االنحداري بدأ 

ّ
ويلفت األشقر إلى أن

بعد عــام 2010، حــني كــانــت تتخطى أربــاح 
الــســيــاحــي 9 مــلــيــارات دوالر، إلــى  الــقــطــاع 
مــلــيــارات   4.5 إلـــى   2018 عـــام  انخفضت  أن 
دوالر، »واليوم بالكاد نعمل من 10 إلى 15 
أنها  أعتقد  التي ال  املائة من إمكاناتنا  في 
بعشرين  نعمل  أننا  أي  املليارين،  تتخطى 

في املائة تقريبًا من مداخيلنا«.
ورصدت »العربي الجديد« عددًا من الفنادق 
بــيــروت والجنوب والشمال وكــســروان،  فــي 
حيث لوحظ وجود تفاوت كبير في أسعار 
ــغـــرف الــفــنــدقــيــة لــلــيــلــة الــــواحــــدة، فــهــنــاك  الـ
 مـــن يــســّعــرهــا بــخــمــســني دوالرًا مـــع وجــبــة 
فـــطـــور، وبــعــض الــفــنــادق اعــتــمــدت أســعــارًا 
دوالر، خصوصًا  و200   80 بــني  مــا  ــراوح  تــ
ــف »خــمــس نـــجـــوم« والــتــي 

َّ
تــلــك الــتــي تــصــن

تــحــتــوي عــلــى مــســابــح داخــلــيــة وخــارجــيــة 
وأنشطة أخرى.

وتــعــمــل الــفــنــادق عــلــى تخيير الـــزبـــون بني 
الدفع بالدوالر أو بالليرة، علمًا أن الغالبية 
بـــاتـــت تــعــتــمــد ســعــر الـــصـــرف الـــيـــومـــي في 
الشخص حجز  أراَد  وإذا  الــســوداء،  السوق 
، ُيطلب 

ً
غــرفــة فـــي الــفــنــدق قــبــل شــهــٍر مـــثـــا

مــنــه دفــــع الــقــيــمــة وفــــق ســعــر الـــصـــرف في 
أو  يــوم الحجز، وفــي حــال انخفض السعر 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

قررت حكومة الوحدة الوطنية الليبية إنشاء 
ــادة إعــمــار املــدن  أربــعــة صــنــاديــق ســيــاديــة إلعـ
املتضررة من الحرب بقيمة 4 مليارات دينار، 
أو ما يعادل 892 مليون دوالر، إال أن العديد 

من خبراء االقتصاد انتقدوا هذه الخطوة. 
وتتوزع الصناديق على مدينة سرت في وسط 
ــة فــي الــشــرق، وجنوب  ليبيا، وبــنــغــازي ودرنـ
طرابلس غرًبا، ومــرزق جنوًبا، على أن يكون 
لكل صندوق شخصية اعتبارية وذمــة مالية 

مستقلة، ويتبع إداريًا ملجلس الوزراء. 
ــن املـــبـــالـــغ  ــ ــاديــــق مـ ــنــ ــكــــون مـــــــــوارد الــــصــ ــتــ وتــ
املحصلة من فرض رسم بيع النقد األجنبي، 
ومـــا يخصص مــن املــيــزانــيــة الــعــامــة، وقيمة 
مــســاهــمــة الــشــركــات األجــنــبــيــة، تــنــفــيــذًا ملبدأ 
ــات الــتــي  ــبــ ــهــ املـــســـؤولـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة، والــ

تتحصل عليها الصناديق.
ــد عـــضـــو لــجــنــة املـــســـتـــشـــاريـــن والـــخـــبـــراء  ــ وأكــ
ــلـــي الــصــلــح  ــة عـ ــيـ ــنـ بـــحـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة الـــوطـ
ــطــــوة جـــيـــدة  ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن الــــخــ ــ لـ
ــهــــدف مــنــهــا بــشــكــل  والـــصـــنـــاديـــق وتــــحــــدد الــ

ــــح وتـــســـاهـــم فـــي تــقــلــيــص عـــامـــل الــوقــت  واضـ
إلعادة اإلعمار.  ولفت الصلح إلى وجود مزايا 
كثيرة إلنشاء الصناديق، ولكن تظل املعضلة 
فــي عــدم وجـــود مــصــادر تمويل واضــحــة لها 
خاصة  املتوقعة  للمساهمات  القيمة  وتقدير 

من القطاع الخاص.
لكن في املقابل انتقد املحلل املالي علي سالم 
القرار الحكومي، وقال لـ »العربي الجديد« إن 
قبل  الصناديق  إنشاء  في  تسرعت  الحكومة 
اعتماد املوازنة العامة من قبل مجلس النواب، 
 عن الخطط والبرامج التنموية لهده 

ً
متسائا

املــــدن، ومـــدى احــتــيــاج تــلــك املــنــاطــق لــأمــوال، 
فــيــمــا مــخــصــصــات الــصــنــاديــق ضــئــيــلــة جـــًدا 
ــتــــضــــررة. مــــن جــهــتــه،  بـــاملـــقـــارنـــة مــــع املــــــدن املــ

أكــد مــديــر مــركــز أويـــا لــلــدراســات االقتصادية 
أحــمــد أبــولــســني أن الــدولــة غــائــبــة والحكومة 
مؤقتة إلى حني تنظيم انتخابات برملانية في 
 عن غياب 

ً
ديسمبر/ كانون األول 2021، فضا

إعـــادة اإلعــمــار.  الخطط والــبــرامــج ملشروعات 
وقال لـ »العربي الجديد« إن بناء الدولة يأتي 
قبل إعــادة اإلعمار، ألن املفهوم األخير يعني 
خططًا ومشاريع وليس فقط ترميم ما تهدم.

ووفق املحلل االقتصادي أبوبكر الهادي فإن 
إطاق الصناديق بالتزامن مع عمر الحكومة 
ــاب خـــلـــفـــي لــلــفــســاد  ــ الـــقـــصـــيـــر عــــبــــارة عــــن بــ
ــن الــحــكــومــة  ــر، قـــائـــا إن »املـــطـــلـــوب مـ ــثـ ال أكـ
تحسني األوضاع املعيشية من توفير الدواء 
لـــأمـــراض املــزمــنــة والـــخـــدمـــات الــعــامــة قبل 
إطـــاق الــصــنــاديــق، إذ ال يعقل الــحــديــث عن 
إعادة اإلعمار فيما املناطق تعاني من نقص 

 .»
ً
املياه مثا

ــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ــادي لــــ »الـ ــهــ وأوضــــــح الــ
ــبــــي يــجــب  ــنــ عـــــائـــــدات مـــبـــيـــعـــات الـــنـــقـــد األجــ
أن تـــوظـــف فــــي تـــأمـــني االســــتــــقــــرار الــنــقــدي 
واالقتصادي، وليس لتمويل املوازنة العامة 

أو صناديق إعادة اإلعمار.

الرباط ـ مصطفى قماس

يــســتــعــد الــتــجــار فـــي املـــغـــرب لـــشـــراء الــقــمــح 
ــن املـــــزارعـــــني املـــحـــلـــيـــني، وســـــط تــوقــعــات  مــ
بإنتاج كبير هذا العام بالتزامن مع ارتفاع 
املغرب  ويبدأ  الدولية.  السوق  في  األســعــار 
في منتصف مايو/ أيــار في تطبيق رسوم 
أجـــل  مــــن  الـــقـــمـــح،  واردات  عـــلـــى  جـــمـــركـــيـــة 
حماية املزارعني املحليني من املنافسة بعد 
ثاث  يتضاعف  أن  ُيــتــوقــع  وفــيــر  محصول 
مـــرات مــقــارنــة بــاملــســتــوى الـــذي بلغه الــعــام 

املاضي.
الــبــحــري  الــفــاحــة والــصــيــد  وقـــــررت وزارة 
اإلدارة،  ووزارة االقتصاد واملالية وإصــاح 
اتـــخـــاذ تــدابــيــر تــحــفــيــزيــة لــضــمــان تسويق 
الحالي.  الــزراعــي  املوسم  جيد للحبوب في 
ــلـــوغ مــحــصــول  وكــــانــــت الـــــــــوزارة تـــوقـــعـــت بـ
حــبــوب فــي حـــدود 98 مليون قــنــطــار، حيث 
ينتظر أن تتوزع بني 48.2 مليون قنطار من 
القمح اللني و23.4 مليون قنطار من القمح 

الصلب و26 مليون قنطار من الشعير.
وعمدت الحكومة إلى تحديد سعر مرجعي 
لــلــقــنــطــار  دوالرًا   29 بــقــيــمــة  ــلـــني  الـ لــلــقــمــح 
ــــى إعــــانــــة جـــزائـــيـــة  ــة إلــ ــافــ ــد، بــــاإلضــ ــ ــواحــ ــ الــ
لــفــائــدة الــكــمــيــات املــســوقــة مــن الــقــمــح اللني 

ومــنــحــة تــخــزيــن بــالــنــســبــة لــلــكــمــيــات الــتــي 
الـــفـــاحـــة  وزارة  وكـــشـــفـــت  تــجــمــيــعــهــا.  تــــم 
ــعــــودة لــتــطــبــيــق  والـــصـــيـــد الـــبـــحـــري، عــــن الــ
الرسوم الجمركية على واردات القمح اللني 
والــصــلــب، وذلـــك بــعــد تعليقها فــي املــوســم 
الــذي  املــاضــي، إثــر انهيار حــاد للمحصول 
بلغ 30 مليون قنطار متأثرا بالجفاف الذي 

عرفته اململكة.
الـــرســـوم الجمركية  أنــهــا ســتــرفــع  وأعــلــنــت 
عــلــى الــــــــواردات مـــن الــقــمــح الـــلـــني إلــــى 135 
ــائــــة فــــي مــنــتــصــف الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي،  فــــي املــ

ــع الـــرســـوم الــجــمــركــيــة على  فــيــمــا ســيــتــم رفـ
املائة  فــي  القمح الصلب 170  ــواردات مــن  الــ
ويرتقب  حــزيــران.  يونيو/  أول  مــن  اعتبارا 
أن يــســاهــم مــحــصــول الــحــبــوب املــتــوقــع في 
املوسم الحالي في محاصرة ارتفاع فاتورة 
الــحــبــوب. واعــتــبــر خــالــد بــســلــيــمــان، رئيس 
ــــرب، أن  ــغـ ــ ــي املـ ــــذور فــ ــبـ ــ جــمــعــيــة مـــكـــثـــري الـ
أعــلــن عنها مهمة  الــتــي  الجمركية  الــرســوم 
ومـــن شــأنــهــا تــوفــيــر فــرصــة أمــــام املنتجني 

املحليني من أجل تصريف محصولهم. 
وشــــدد فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أنــه رغــم تحديد سعر مرجعي للقمح  على 
اللني، إال أن الحصول على هذا السعر يبقى 
رهن قانون العرض والطلب. وأكــد على أن 
الــعــرض مــن الــقــمــح الــلــني كبير هـــذا الــعــام، 
ــراء  مــرجــحــا أن تـــحـــرص املـــطـــاحـــن عــلــى شـ
القمح املحلي فــي ظــل ارتــفــاع األســعــار في 

السوق الدولية.
وذهــب بسليمان إلى أن مسألة الجودة التي 
تتوافر في القمح املحلي ستكون حاسمة في 
الــقــرار، غير أنــه شــدد على أن الحصول على 
الجودة املطلوبة يبقى رهن الظروف املناخية 
بعدما نضجت الحبوب. وأكد على أنه يجب 
ــلـــى تــجــمــيــع الــــحــــبــــوب بــطــريــقــة  الــــحــــرص عـ

تستجيب للمعايير التي تطلبها املطاحن.

استعدادات 
فنادق لبنان

وفرة من القمح هذا العام )فاضل سينا/ فرانس 
برس(

انتقادات لصناديق إعادة إعمار ليبيا

عودة الجاذبية للقمح المغربي

أزمة سياحية حادة 
تهدد موسم الصيف

يستعد قطاع الفنادق 
في لبنان الستقبال الصيف 

محّمًال بالخسائر بعدما 
تلقى ضربات متالحقة 

من األزمة النقدية 
وكورونا وصوًال إلى 

انفجار المرفأ

مال وأعمال سياحة

زراعة

ينحصر اإلقبال 
الخارجي برجال األعمال 

والوفود الرسمية

تشكيك في أهداف 
الصناديق في ظل عدم 

معالجة األولويات

ارتفع الحقًا، أي عندما يحني موعد استام 
الغرفة، األمر الذي يجعل قيمة الغرفة لليلة 
املليون  الفنادق تتخطى  واحــدة في بعض 

ليرة.
ويـــقـــول صــاحــب أحـــد الــفــنــادق فـــي بــيــروت 
تم  حجوزات  هناك   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

تنفيذها لشهَرْي يونيو/ حزيران ويوليو/ 
ــنْي مـــن لــبــنــانــيــني يــعــمــلــون في 

َ
تــمــوز املــقــبــل

الـــخـــارج ويـــأتـــون لــاصــطــيــاف فـــي لــبــنــان، 

ل  بيد أن القسم األكبر من الحجوزات يسجَّ
ــنْي. أما 

َ
فــي الــدقــائــق األخــيــرة لليلة أو لــيــلــت

الغرفة،  تبعًا لحجم  األســعــار فهي تختلف 
مـــة، فهناك  عـــدد األســــــّرة، والـــخـــدمـــات املـــقـــدَّ
 تــحــتــوي عــلــى جـــاكـــوزي، وتطل 

ً
غـــرف مــثــا

غيرها،  مــن  أغلى  حتمًا  تكون  البحر،  على 
لسعر  تبعًا  50 دوالرًا  مــن  تــبــدأ  واألســـعـــار 

الصرف في السوق املوازي.
 الــخــســائــر الـــتـــي مـــنـــَي بها 

ّ
ــى أن ويــلــفــت إلــ

كبيرة مع تدني نسبة اإلشغال، وخصوصًا 
نْي، ومنذ شهر فبراير/ 

َ
نْي املاضيت

َ
في السنت

فـــيـــروس  ــتــــشــــار  انــ بــــــدء  ــع  ــ مـ ــاط 2020  ــبــ شــ
ل 

ّ
كـــورونـــا فــي لــبــنــان، بـــات الــشــخــص يفض

»بانغالو« بعيدًا  حجز شاليه أو ما يعرف بـ
أمــانــًا من  أكــثــر  عــن العاصمة، ألنــه يعتبره 
الناحية الصحية، كما يمكن حجزه مع عدٍد 
الطريقة  يتخطى األربعة أشخاص، وبهذه 

يقسم بدل اإليجار في ما بينهم.

الفنادق تواجه 
ضعف اإلقبال عليها 
)Getty /شول شوارز(
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

ــال  ــات املـ ـــ ظــلــت الـــصـــني خــــال أزمـ
ــتــــصــــادات  الـــعـــاملـــيـــة مــــن أهـــــم االقــ
الـــتـــي تــنــتــشــل الــعــالــم مـــن هــاويــة 
الركود االقتصادي إلى االنتعاش رغم الكلفة 
الباهظة التي تتكبدها الدول الرأسمالية من 
أسواقها  في  والتمدد  الوظائف  في  خسارة 
عـــلـــى حــــســــاب شـــركـــاتـــهـــا، ولــــكــــن فــــي دورة 
االنــتــعــاش الــتــي بـــدأت بعد جائحة كــورونــا 
خال الشهور األخيرة ربما تكون باد التنني 
ويواجه  العاملي.  االقتصاد  على   

ً
ثقيا عبئًا 

الــعــالــم فـــي هـــذه الـــــدورة ارتـــفـــاع مــســتــويــات 
تكلفة للسلع املصنعة في الصني التي تهدد 
النمو  و»تــســخــني  التضخم  مــعــدل  بــارتــفــاع 

االقتصادي« بالدول الغربية.  
وحــــســــب إحـــصـــائـــيـــات أمـــيـــركـــيـــة، ارتـــفـــعـــت 

أسعار السلع املصنعة في الصني إلى أعلى 
مستوياتها منذ ثاث سنوات ونصف السنة 
ــفـــاع كــلــف التصنيع  فـــي أمــيــركــا بــســبــب ارتـ
في املصانع الصينية. وهــو ما رفــع  مؤشر 
التضخم في أميركا بنسبة 0.9% في أبريل/ 

نيسان مقارنة بمستويات األسعار في نفس 
الشهر من العام املاضي. كما ارتفعت أسعار 
السلع املصنعة في املصانع الصينية بنسبة 
6.8% في أبريل/ نيسان املاضي، وهو أعلى 
مستوى لها منذ أكتوبر/ تشرين األول في 
العام 2017. وذلك حسب هيئة االحصائيات 

الصينية في بكني.  
ويعود ارتفاع السلع الصينية املصدرة لدول 
العالم إلى ثاثة عوامل رئيسية، وهي ارتفاع 
أسعار املواد األولية املستخدمة في التصنيع 
مثل معادن الحديد الخام والنحاس والسلع 
وأسعار املشتقات النفطية والغاز الطبيعي. 
والــعــامــل الــثــانــي، يــعــود إلــى عرقلة ساسل 
اإلمداد العاملية بسبب تفشي املوجة الثانية 
من جائحة كورونا في الهند، وتواصل أزمة 
الشرائح اإللكترونية. أما العامل الثالث فهو 
التحول االقتصادي ـ االجتماعي الجاري في 
الطبقة  ارتــفــاع حجم  الــذي يترجمه  الصني، 
الــوســطــى فــي الــبــاد ويجبر الــشــركــات على 
املصانع  عمال  ويتحول  العمال.  أجــور  رفــع 
إلى وظائف »الياقة البيضاء« في الشركات 
االســتــثــمــاريــة وتـــجـــارة الــخــدمــات فـــي املـــدن 
املصانع بسبب طلب  فــي  العمل  ويــهــجــرون 
ــاعــــي.   فــــي هـــذا  ــمــ ــتــ الــتــعــلــيــم والـــــرفـــــاه االجــ
الصدد، قال االقتصادي بمصرف » يو  بي  
أس« السويسري في هونغ كونغ ، زانغ نج، 
املنتجات  أســعــار  تــرفــع  أن  احتمال  ) هنالك 
خال  العاملي  التضخم  معدل  مــن  الصينية 

مخاطر التضخم

متسوقون 
في متجر بنيويورك 

)Getty( االقتصادي  االنتعاش  دورة  الصين  في  التصنيع  كلف  ارتفاع  يهدد 
من  كل  في  التضخم  مؤشر  يرفع  إذ  الجاري،  العام  خالل  العالمية 
أميركا وبعض الدول األوروبية بمعدالت أسرع من التوقعات السابقة، 

وربما يجبر البنوك المركزية على رفع معدل الفائدة

األموال الرخيصة 
تفاعل التضخم وتهدد 

صحة األصول المالية 
في أسواق المال

كازاخستان قطعة 
شطرنج رئيسة في 

رقعة مبادرة »الحزام 
والطريق« الصينية

العملة المشفرة 
تعوض بعض خسائرها 

بعد تصريحات ماسك

ارتفاع كلف 
التصنيع في 
الصين يهدد 

دورة االنتعاش 
العالمي

.)Getty( ارتفاع أسعار السلع األولية يدعم اقتصاد كازاخستان)Getty( العمالت الرقمية تعاني من التأرجح الخطر

حظرت الحكومة الكازاخستانية بيع األراضي 
الزراعية ألجانب، حسبما أعلن مكتب الرئيس 
الــكــازاخــســتــانــي قـــاســـم جــــومــــارت تــوكــايــيــف 
أمس الخميس، وذلك في مسعى لتجنب قيام 
تــظــاهــرات رافـــضـــة الســتــثــمــارات صــيــنــيــة في 
الـــبـــاد. وحــســب وكــالــة فــرانــس بـــرس، يحظر 
القانون تأجير وبيع أراض ألجانب، ويفرض 
تــجــمــيــدًا دائـــمـــًا. وكــانــت الــحــكــومــة قــد أعلنت 
ــن هــــذا الـــقـــانـــون فـــي 2016 بــعــد تــظــاهــرات  عـ
مثيرة  تعديات  على  احتجاجًا  الــبــاد  عمت 
لــلــجــدل لـــقـــانـــون األراضـــــــي، ولــكــنــه لـــم يــفــعــل. 
خال  املكثفة  الصينية  االستثمارات  وأثــارت 
الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة مــشــاعــر غــضــب مــعــاديــة 
شرارتها  اندلعت  التي  والتظاهرات  للصني. 
أخيرًا بسبب مقترح للسلطات بتعديل قانون 

األراضي بما يسمح بتأجير أراض ألجانب. 
ــة  الـــكـــازاخـــســـتـــانـــيـــة  ــومـ ــكـ ــحـ وقـــــد اعـــتـــبـــرت الـ
االستثمارات الصينية في األراضــي الزراعية  
خــطــوة مــن شــأنــهــا أن تــجــعــل املــشــاريــع أكثر 
من  املــخــاوف  عمق  لكنه  للمستثمرين،  جذبًا 
احتمال قيام صينيني بشراء مساحات ضخمة 
من األراضــي الزراعية بالباد. ووقع الرئيس 
قــاســم جـــومـــارت تــوكــايــيــف الــقــانــون الــجــديــد 
أمس الخميس، في وقت استعدت مجموعات 
رفضًا  جــديــدة  تــظــاهــرات  لتنظيم  املــعــارضــة 
لــبــيــع أرض وملــشــاريــع اســتــثــمــار مــن الــصــني، 

ــيـــركـــي إيـــلـــون مــاســك،  أعـــلـــن املـــلـــيـــارديـــر األمـ
لصناعة  »تــســا«  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة، أن الــشــركــة لــن تقبل 
الــرقــمــيــة ثمنًا  بــعــد اآلن عــمــلــة »بــيــتــكــويــن« 
ــك إلــى  ــراء ســــيــــارات الـــشـــركـــة، مــرجــعــًا ذلــ لـــشـ
انــقــابــًا سريعًا  ذلــك  بيئية. ويمثل  مــخــاوف 
التي  املشفرة،  العملة  من  الشركة  موقف  عن 
باملئة  عــشــرة  مــن  بــأكــثــر  انــخــفــضــت قيمتها 
بعدما نشر ماسك قراره بشأن تعليق قبولها 
على »تــويــتــر«. وأصــبــحــت الــعــمــات املشفرة 
فــــي اآلونــــــــة األخـــــيـــــرة شــــديــــدة الــحــســاســيــة 
من  خــاصــة  فــيــهــا،  املستثمرين  لتصريحات 
كــبــار رجـــاالت املـــال واملـــصـــارف، حيث يهرب 
الشباب بسرعة من العملة وبأعداد كبيرة، ما 
جعل سعرها يتأرجح بمعدالت كبيرة تصل 

إلى آالف الدوالرات في اليوم الواحد. 
وكانت »تسا« قد بدأت قبل أقل من شهرين 
قبول أعلى عملة رقمية قيمة في العالم ثمنا 
لــســيــاراتــهــا. وهــبــطــت عــمــات رقــمــيــة أخـــرى، 

مــنــهــا »إيــــثــــريــــوم«، قـــبـــل أن تـــعـــوض بــعــض 
الــخــســائــر فـــي الــتــعــامــات اآلســـيـــويـــة. وكـــان 
اســتــخــدام بــتــكــويــن لــشــراء ســـيـــارات »تــســا« 
التناقض  على  الــضــوء  قــد سلط  الكهربائية 
بني سمعة ماسك كأحد دعــاة حماية البيئة 
وبني استخدام شعبيته ووضعه كأحد أغنى 
أثـــريـــاء الــعــالــم لــدعــم الــعــمــات املــشــفــرة التي 
تــثــور حــولــهــا مـــخـــاوف بــيــئــيــة. وزاد انــتــقــاد 
مــســتــثــمــريــن فـــي »تـــســـا«، إلــــى جـــانـــب دعـــاة 
بيتكوين،  »تــعــديــن«  لطريقة  البيئة،  حماية 
الكهرباء  من  هائلة  كميات  تستخدم  والتي 

املــولــدة مــن الــوقــود األحــفــوري. وقــال ماسك، 
ــاء، إنــــه يـــؤيـــد هــــذه املـــخـــاوف،  ــ ــعـ ــ مـــســـاء األربـ
ــم الــــــــذي يــســبــب  ــفــــحــ خــــاصــــة اســــتــــخــــدام »الــ

انبعاثات أكثر من أي وقود آخر«.
وأضــــــــاف مــــاســــك، عـــلـــى تـــويـــتـــر: »الـــعـــمـــات 
املــشــفــرة فــكــرة جــيــدة عــلــى مــســتــويــات عـــدة، 
 واعــدًا، لكن هذا 

ً
ونعتقد بأن لديها مستقبا

البيئة«. وفي  يأتي على حساب  أن  يمكن  ال 
أعـــقـــاب تــصــريــحــاتــه، هــبــطــت أســهــم »تــســا« 
1.25 فــي املئة بعد ســاعــات. وكــانــت »تسا« 
ــي فــــبــــرايــــر/ شـــبـــاط املـــاضـــي،  ــد كـــشـــفـــت، فــ قــ
أنــهــا اشــتــرت مــا قيمته 1.5 مليار دوالر من 
»بـــيـــتـــكـــويـــن«، قــبــل أن تــقــبــلــهــا ثــمــنــًا لــشــراء 
الــذي زاد  سياراتها، فــي مـــارس/ آذار، األمــر 
من قيمة هذه العملة بنحو 20 في املئة. وقال 
بممتلكاتها  ســتــحــتــفــظ  »تـــســـا«  إن  مــاســك 
العملة  »بيتكوين« مع خطط الستخدام  من 
ــفـــرة بـــمـــجـــرد أن يــنــتــقــل إنـــتـــاجـــهـــا إلـــى  املـــشـ
مـــصـــادر طـــاقـــة أكـــثـــر اســـتـــدامـــة، بــحــســب ما 
»بيتكوين«  عملة  ــنــتــج 

ُ
وت »رويـــتـــرز«.  نقلت 

األلــغــاز  لحل  الكمبيوتر  أجــهــزة  تنافس  مــن 
ــــي عــمــلــيــة كــثــيــفــة  ــدة، وهــ ــقــ ــعــ الـــريـــاضـــيـــة املــ
كثير  فــي  حاليًا  وتعتمد  للطاقة  االستهاك 
من األحيان على الكهرباء املولدة من الوقود 

األحفوري، وخاصة الفحم.
ويـــذكـــر أن ســعــر بــيــتــكــويــن، أعـــلـــى الــعــمــات 
املــشــفــرة قيمة فــي الــعــالــم، هبط مــن نحو 54 
ألفًا و819 دوالرًا إلى 45 ألفًا و700 دوالر، وهو 
أدنى مستوياتها منذ أول مارس/ آذار، بعد 
التغريدة. ولكن  أقــل من ساعتني على  مــرور 
بيتكوين عوضت نصف تلك الخسائر تقريبًا 
وارتــفــعــت إلــى 51 ألــفــًا و99 دوالرًا. واتــخــذت 
املشفرة  العمات  أعلى  ثاني  وهــي  إيثريوم، 
قيمة في العالم، املسار ذاتــه، إذ تراجعت 14 
باملئة لتامس مستوى منخفضًا عند 3550 
االرتــفــاع عــن مستوى  تــعــاود  أن  دوالرًا قبل 

أربعة آالف دوالر.
)العربي الجديد(

في نهاية األسبوع. وكتب مستشار توكاييف 
إرالن كـــاريـــن عــلــى مـــوقـــع تــلــغــرام الــخــمــيــس، 
حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس، أن القانون 
الـــجـــديـــد »يــــزيــــل جــمــيــع الــــفــــرص والـــفـــجـــوات 
ــتـــئـــجـــار أجـــانـــب  ــتـــاك واسـ ــامـ الـــتـــي تــســمــح بـ
أن  الجديد  القانون  زراعــيــة«. ويعني  أراضـــي 
الــعــام فــي هذه  »التكهنات والــتــاعــب بــالــرأي 
املسألة لم يعد لهما أي أسباب أو احتماالت«، 
بحسب كارين. ووصف الناشط في املعارضة 
فيسبوك  على  تعليقات  في  مامي  جانبوالت 
القانون الجديد بأنه »انتصار« للمتظاهرين، 
ــاره أن يــتــجــمــعــوا في  لــكــن قـــال إن عــلــى أنـــصـ
العاصمة أملاتي، أكبر مدن الباد، يوم السبت 
ــوال. وكــتــب مــامــي »ســـوف نحذر  ــ فــي كــل األحـ
السلطات بأننا لن نؤجر أراضينا إلى أجانب. 
وقــــال يــجــب أن نــحــتــج ضــد بــنــاء 56 مصنعًا 
صــيــنــيــًا فـــي كـــازاخـــســـتـــان«. وتـــرحـــب حكومة 
كازاخستان باالستثمارات من الجارة الصني، 
فــي وقـــت تــصــف وزارة الــخــارجــيــة  الصينية 
كــازاخــســتــان بــأنــهــا »ربـــــاط« مـــبـــادرة الــحــزام 
تريليون  قيمتها  البالغة  الصينية  والطريق 
دوالر. وتسعى بكني لتعزيز وجودها املتزايد 
في دول آسيا الوسطى املتخلفة تقنيًا، وسط 
املتحدة في معالجة تفشي  الواليات  انشغال 
كــورونــا، وعجز روســيــا عــن مــّد يــد الــعــون في 
شكل فــّعــال فــي املــجــاالت الطبية واملــالــيــة، مع 
انهيار أسعار النفط وتأثيراته املتوقعة على 

االقتصاد الروسي. 
في  رئيسة  كازاخستان قطعة شطرنج  وتعد 

رقعة مبادرة »الحزام والطريق« الصينية التي 
وضعتها منذ العام 2013 للتمدد في أسواق 
الـــعـــالـــم، وتـــمـــر عــبــر الـــجـــمـــهـــوريـــات الــســابــقــة 
فـــي اإلمـــبـــراطـــوريـــة الــســوفــيــيــتــيــة، دول آســيــا 
التعاون  على  بكني  وركـــزت  حاليًا.  الوسطى 

االقتصادي، ما جعلها شريكًا مناسبًا. 
ــان قــــرابــــة 19  ــتـ ــازاخـــسـ ــان كـ ــكـ ــدد سـ ــ ويـــبـــلـــغ عـ
ــلـــيـــون نـــســـمـــة، وهـــــي الـــتـــاســـعـــة عـــاملـــيـــًا مــن  مـ
ــة مــن  ــ ــعـ ــ حـــيـــث املــــســــاحــــة، لـــكـــن مـــنـــاطـــق واسـ
أراضي  كانت  وتاريخيًا،  مأهولة.  غير  الباد 
الــبــدو  كــازاخــســتــان مــأهــولــة بمجموعات مــن 
ــان عـــشـــرات  ــتـ ــازاخـــسـ الــــرحــــل. وتـــعـــيـــش فــــي كـ
القوميات، ويشكل الكازاخ نحو 68 في املائة 
مــن إجــمــالــي الــســكــان، والــــروس قــرابــة 19 في 
املائة، إضافة إلى األوزبيك، واإليغور والتتار 
واألوكرانيني. وتعّد الكازاخية اللغة الرسمية، 
وتحتفظ الروسية بوضع رسمي في اإلدارات 
التجارة  منظمة  لــدراســة  ووفقا  واملؤسسات. 
والتعرفة الجمركية »أونكتاد« التابعة لأمم 
املتحدة، فإن كازاخستان، واجهت أكبر تباطؤ 
تفكك  منذ   2020 املاضي  العام  في  اقتصادي 
الباد  اقتصاد  وعــانــى  السوفييتي.  االتــحــاد 
من انهيار أسعار النفط الدولية ومن فيروس 
كورونا. ولكن االقتصاد الكازاخستاني يتجه 
الــجــاري،  الــعــام  كبيرة خــال  للنمو بمعدالت 
بــســبــب ارتـــفـــاع أســعــار املــــواد الــخــام والــســلــع 
األولــيــة واملــــواد الــغــذائــيــة، خــاصــة املحاصيل 
ــان الـــقـــمـــح  ــ ــتـ ــ ــــسـ ــازاخـ ــ الــــــزراعــــــيــــــة. وتـــــصـــــدر كـ
واملحاصيل الزراعية إلى جانب النفط والغاز 
ــفـــاع فــي تحسن  الــطــبــيــعــي. وتــرجــم هـــذا االرتـ
تــدهــورت  الــتــي  الوطنية  العملة  سعر صــرف 
ــي الـــعـــام  بـــمـــعـــات كـــبـــيـــرة مـــقـــابـــل الـــــــــدوالر فــ
املــاضــي 2020. وكــانــت تأمل الــبــاد فــي كسب 
االســـتـــثـــمـــارات الــخــلــيــجــيــة وبـــمـــعـــدالت كــبــرى 
فــي الــقــطــاع الـــزراعـــي، بـــدال مــن االســتــثــمــارات 
الصينية أو الروسية التي تثير املخاوف من 

 على سيادتها.
ً
التغول مستقبا

)العربي الجديد ـ فرانس برس(  

انقالب الملياردير ماسك على بيتكوينكازاخستان تحظر بيع األراضي الزراعية

العام الجاري«. وحسب إحصائيات مصلحة 
الــعــمــل األمـــيـــركـــيـــة، ارتــفــعــت أســـعـــار الــســلــع 
املستوردة من الصني إلى أعلى مستوياتها 
الـــعـــام  ــــي  فـ األول  ــــون  ــانـ ــ كـ ديـــســـمـــبـــر/  مـــنـــذ 
قد رفعت من  الصني كانت  أن  2018. ويذكر 
املصنعة خال  السلع  مــن  حجم صــادراتــهــا 

وماليزيا  فييتنام  مثل  الصاعدة  اآلسيوية 
ستزيد من التصنيع للواليات املتحدة على 
حــســاب الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة.  وكــــان الــبــنــك 
املركزي الصيني قد طمأن الشركات الصينية 
من مخاطر ارتفاع كلف التصنيع في تقريره 
السياسة  الثاثاء، حول  يوم  نشره  الصادر 

املاضي مستفيدة  العام  من  الثاني  النصف 
مـــن خــروجــهــا املــبــكــر مـــن جــائــحــة كـــورونـــا، 
ولكن  السلع الصناعية ربما تخسر ميزتها 
الــتــنــافــســيــة عــلــى الــســلــع املــصــنــعــة الشبيهة 
في أوروبــا وأميركا إذا تواصل ارتفاع كلف 
الــتــضــنــيــع. وهـــو مـــا يــعــنــي أن دول الــنــمــور 

النقدية للربع األول من العام الجاري. وقال 
املركزي  البنك  الصني،  تشاينا«  أوف  بنك   «
الــحــادث،  التضخم  إن  تقريره  فــي  الصيني، 
عليه.  السيطرة  يمكن  مستورد  تضخم  هو 
في أشــارة إلى تداعيات ارتفاع املــواد الخام 
املـــســـتـــوردة عــلــى كــلــف الـــصـــنـــاعـــة. وحــســب 

ارتفاع  فــإن  األميركية،  املالية  بــارونــز  نشرة 
أسعار املواد الخام املستخدمة في التصنيع 
يعود إلى عودة الطلب القوي على التصنيع 
بعد اســتــعــداد الــشــركــات لفتح االقــتــصــادات 
بينما  وأوروبـــا،  أميركا  في  الكبرى  العاملية 
ــزال املــنــاجــم فـــي دول الــعــالــم الــثــالــث في  ــ التـ
ــا تـــعـــانـــي مــن  ــيـ ــقـ ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وأفـــريـ ــركـ ــيـ أمـ
اإلنتاج.  مستويات  على  الجائحة  تداعيات 
وهو ما يعني أن هنالك حالة من االختناق 
الــراهــن. ونسبت نشرة »بــارونــز«  في الوقت 
إلــــى  الــخــبــيــر جـــون كــارتــســونــاس قــولــه، إن 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الــحــديــد يـــعـــود إلــــى الــطــلــب 
الــقــوي عليه وســـط تــضــاؤل اإلنــتــاج بسبب 
ــــي دول مــثــل  فـ كــــــورونــــــا، خــــاصــــة  جـــائـــحـــة 
الــبــرازيــل وتشيلي. ويـــرى كــارتــســونــاس، أن 
الــعــالــم اليــعــانــي مـــن نــقــص فـــي احــتــيــاطــات 
املواد الخام األولية ولكن النظام اللوجستي 
غير قادر على امتصاص الطلب الضخم من 
الصني.  ويذكر أن أسعار الحديد قد ارتفعت 
فــي بــورصــة لــنــدن للمعادن خــال األســبــوع 
الجاري إلى 226 دوالرًا للطن كما ارتفع سعر 
وارتــفــع  للرطل  4.76 دوالرات  إلــى  الــنــحــاس 
سعر الحديد الصلب إلى 1630 دوالرًا للطن 

وفقًا لبيانات بارونز. 
ــفـــاع  ــدور مــــخــــاوف املــســتــثــمــريــن مــــن ارتـ ــ ــ وتـ
أســعــار الــســلــع عــلــى صــحــة دورة االنــتــعــاش 
الجارية حاليًا، حيث ارتفعت مخاطر تضخم 
» فــقــاعــة األصـــــول« فــي األســـــواق األمــيــركــيــة 
والـــبـــريـــطـــانـــيـــة. ويـــطـــالـــب خـــبـــراء مــســؤولــي 
الرأسمالية  الــــدول  الــنــقــديــة فــي  الــســيــاســات 
الفائدة املصرفية في  بــضــرورة رفــع أســعــار 
وقت أقصر مما أعلنوا عنه في السابق. وكان 
مصرف االحتياط الفدرالي »البنك املركزي«  
قـــد ذكـــر أنـــه ســيــواصــل تــطــبــيــق الــســيــاســات 
النقدية امليسرة ربما ألكثر من عامني حتى 
في حال ارتفاع معدل التضخم السنوي فوق 
املركزية قد ضخت  البنوك  أن  2.0%. ويذكر 
أكـــثـــر مـــن 18 تــرلــيــون دوالر فـــي االقــتــصــاد 
العاملي خــال الــعــام املــاضــي. واليـــزال البنك 
املـــركـــزي األمــيــركــي يــواصــل ضــخ نــحــو 120 
مــلــيــار دوالر شــهــريــًا فـــي شـــــراء الـــســـنـــدات، 
كــمــا يــحــتــفــظ بــمــعــدل فـــائـــدة تــــــراوح بـــني » 
ــــدوالر، كــمــا تــواصــل  صــفــر و0.25%« عــلــى الـ
عبر  االقــتــصــاد  تحفيز  األميركية  الحكومة 
ــدت لها  تــحــديــث الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــتــي رصــ
نحو 2.3 ترليون دوالر. ويترجم التراجع في 
ســوق »وول ستريت« وبــورصــة لندن خال 
الــجــاري مــخــاوف املستثمرين من  األســبــوع 

تداعيات التضخم. 

النمو  على  التضخم  مخاطر  حساباته  فــي  يضع  األبــيــض  البيت  ــدأ  ب
المالية  وزارة  قبل  من  السابقة  الطمأنة  محاوالت  بعد  االقتصادي 
والبنك المركزي حول ارتفاع مؤشر 
المتحدثة  وقالت  المستهلكين. 
جين ساكي في تصريحات، إن البيت 
التضخم  »احــتــمــال  يــأخــذ  ــيــض  األب
وسئلت  الكاملة«،  الجدية  مأخذ 
األبيض  البيت  كــان  إذا  عما  ساكي 
البنزين  أسعار  في  القفزة  أن  يتوقع 
فأجابت:  التضخم،  على  ستؤثر 
أنه  يعتقدون  المحللين  »معظم 

سيكون لها تأثير وقتي عابر«.

تأثير وقتي

مال وأعمال

يتخوف مواطنو 
كازاخستان من سيطرة 

بكين على األراضي الزراعية 
مثلما حدث في بعض 
الدول األفريقية، ولذلك 

اضطرت الحكومة لحظر 
تأجير هذه األراضي
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رؤية

شريف عثمان

عــلــى مـــدار الــشــهــور األربـــعـــة األخـــيـــرة، وتــحــديــدًا مــنــذ بــدايــة الــعــام، 
أنحاء  املستثمرين في كافة  انتباه  املشفرة على  العمالت  استولت 
العالم، بعد تحقيقها قفزات قياسية وجنيها أرباحًا غير مسبوقة، 
فاقت ما حققته مجموعة األسهم الصغيرة التي كانت مهملة قبل 
من  مجموعة  وتتسبب  االجتماعي  التواصل  مواقع  بها  ترتفع  أن 
الهواة في الوصول بها إلى عنان السماء، وكان أشهرها سهم جيم 

ستوب. 
املــشــفــرة تفوقت على تلك األســهــم، وربــمــا على أي  الــعــمــالت  لكن 
قيمة  تقريبًا  تضاعفت  حيث  الحديث،  العصر  في  آخــر  استثمار 
بيتكوين، العملة املشفرة األشهر واألكبر واألقدم، خالل ما مضى 
إلــى نحو %500،  العام األخير  الــعــام، لتصل مكاسبها خــالل  من 
املشفرة، ألكثر من خمسة  العمالت  أكبر  ثاني  إيثريوم،  وارتفعت 
أخرى  مشفرة  عمالت  وحققت  العام،  بداية  عند  قيمتها  أضعاف 
عملة دوجكوين  أن  إال  أيــضــًا،  النسب  تلك  على  تتفوق  ارتــفــاعــات 
Dogecoin، خطفت األضــواء بعدما ارتفعت بأكثر من %25000 

)نعم 25 ألف باملائة( خالل العام األخير. 
وأعـــــاد اهــتــمــام الــعــديــد مـــن املــســتــثــمــريــن والــــرؤســــاء الــتــنــفــيــذيــني 
تسال  لشركة  التنفيذي  الرئيس  مــاســك،  إيــلــون  مثل  بدوجكوين، 
امللياردير مارك كوبان،  الكهربائية، واملستثمر  السيارات  لصناعة 
وغــيــرهــمــا، وتــســبــبــهــم فـــي قـــفـــزات كــبــيــرة فـــي قيمتها مـــن خــالل 
إرسالهم تغريدات تحتوي على اسمها فقط، قصة العملة املعجزة 
وظــــروف ظــهــورهــا فــي عــالــم الــعــمــالت املــشــفــرة إلـــى األذهـــــان، قبل 
تعامالت سوق  مــن  بها  بــأس  تتغول وتستحوذ على نسبة ال  أن 

العمالت املشفرة.
الــدعــابــة بني  ظــهــرت عملة دوجــكــويــن فــي عــام 2013، على سبيل 
البرمجيات  مهندس  أولهما  كــان  عملهما،  في  ناجحني  مهندسني 
إم، واآلخــــر مهندس  بــي  بــشــركــة آي  الـــذي يعمل  مـــاركـــوس،  بيلي 
البرمجيات بشركة أدوبي جاكسون باملر، واللذان أرادا أن يجمعا 
أشهر شيئني وقتها، وهما العملة املشفرة األكبر بيتكوين والكلب 
ــزا لــدعــابــات شــهــيــرة، فــكــانــت النتيجة  ــان رمــ ــــذي كـ شــيــبــا إيـــنـــو، ال

دوجكوين!
وقبل أن يسمع أي مخلوق بالعملة الجديدة، غرد باملر على حسابه 
»االستثمار  بــدئــه  معلنًا  تويتر  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  مــوقــع  على 
في دوجكوين«، مؤكدًا أنها ستكون الحدث األهم في وقت قريب، 
العملة على شبكة  ليشتري بعدها بأسبوع املجال الخاص بموقع 
اإلنترنت، قبل أن تصبح العملة الجديدة حديث الساعة على موقع 
ريديت reddit.com. وفي هذا التوقيت نفسه، وعن طريق الصدفة 
البحتة، كان بيلي ماركوس يحاول برمجة عملته الرقمية الخاصة 
بــخــالف منتهزي  تـــروق ملستثمرين جــاديــن  أن  يتمنى  كــان  الــتــي 
الــفــرص الــذيــن تــدافــعــوا لــشــراء البيتكوين منذ إصــدارهــا فــي عام 
موقع  عــلــى  عــثــر  حــتــى  بــالــنــجــاح،  تتكلل  لــم  أن خططه  إال   ،2008

Dogecoin.com بعد ساعات قليلة من تشغيله. 
ــدى لـــه رغــبــتــه فـــي املــشــاركــة في  ــ تـــواصـــل مـــاركـــوس مـــع بــاملــر وأبـ
إطالق هذه العملة، ولم ينتظر منه إجابة ليعيد تكوين رمز مصدر 
التي تواجه  العناصر  الذي كان متاحًا للجهور، لتحويل  بيتكوين، 
املهندسان  أعجب  الشهيرة.  الدعابة  الكلب صاحب  إلى  املستخدم 
أيــام قليلة، لتنطلق دوجكوين إلى  باللعبة، ودخــال في شراكة بعد 
للغاية تقل  العام بقيمة ضئيلة  العمالت املشفرة قبل نهاية  سوق 
عن سنت واحد للوحدة الواحدة منها، وتظل على هذه القيمة ألكثر 
من سبع سنوات، لم تتجاوز قيمتها فيها السنت الواحد إال لدقائق 

معدودة. 
مهندساها  كان  بينما  املشفرة  العمالت  في سوق  العملة  انطلقت 
يستبعدان منافسة العمالت األخرى، فلم تتجاوز قيمتها السوقية 
8 مــاليــني دوالر. ومـــع بــدايــة الــعــام الــحــالــي، وبــعــد مــا شــهــدنــاه من 
الدعابة،  العملة  إلــى  ينتقل  االهــتــمــام  بــدأ  بيتكوين،  لعملة  انطالقة 
ليدعمها املستثمرون الهواة على موقع ريديت، كما العديد من كبار 
املستثمرين، لتصل قيمتها السوقية إلى ما يقرب من مائة مليار 
دوالر خالل األسبوع األول من الشهر الجاري، ولترتفع نسبة ربح 
االستثمار فيها خالل السنوات الخمس األخيرة إلى ما يقرب من 
ثالثمائة ألف باملائة، ولتعتبرها وكالة بلومبيرغ األميركية، في واحد 

من تقاريرها، أفضل استثمار في التاريخ.
إليها  جذبت  املشفرة  العمالت  شهدتها  التي  الكبيرة  االرتــفــاعــات 
للقيام  املالية  املؤسسات  ودفعت  الــدوالرات،  بمليارات  املستثمرين 
ــتــي تسمح  ــيــة ال بــخــطــوات جــــادة العــتــمــادهــا ضــمــن األصـــــول املــال
، األمر الذي فرض 

ً
لعمالئها بالتعامل فيها، بيعًا وشــراًء وتحويال

عــلــى الــعــديــد مــن الــجــهــات الــرقــابــيــة والــبــنــوك املــركــزيــة حـــول العالم 
التعامل مع الظاهرة التي تصوروا لوقٍت قريب أنها إلى زوال.

وبينما تمسكت بعض البنوك املركزية بتحفظها في التعامل مع تلك 
العمالت، مثل بنك إنكلترا املركزي، الذي ما زال مسؤولوه يحذرون 
مشتري تلك العمالت من خسارة »كل أموالهم«، قطعت الصني، التي 
 باتجاه إطالق 

ً
حظرت قبل فترة التعامل في بيتكوين، شوطًا طويال

عملتها الرقمية )اليوان الرقمي(، والذي تأمل من خالله في مواكبة 
شالل التطورات الذي ال يسمح ألحد بالوقوف أمامه، بينما يسمح 
لها بإحكام الرقابة على املتعاملني في تلك السوق، بعدما استبعدت 
واحدة من أهم مميزات بيتكوين، وهي إخفاء شخصية املتعاملني.  
وفي عاملنا العربي، وبينما بدا واضحًا اهتمام حكومات ومستثمري 
اإلمــارات والكويت بالعمالت املشفرة، ووجود تقارير بشأن تزايد 
خالل  منها  كبيرة  كميات  اشــتــروا  ممن  فيها  املستثمرين  عــدد 
والسعودية  في مصر  الدينية  الجهات  أصــدرت  املاضيني،  العامني 
فتاوى تحرم التعامل بها، بينما يتزايد عدد مواطني البلدين ممن 

يستثمرون أموالهم في واحدة على األقل من تلك العمالت. 
املشفرة،  العمالت  أســـواق  فــي  السريعة  الــتــطــورات  أن  تقديري  فــي 
التي تقبل بها كوسيلة  الشركات  يــوم عــدد  يتزايد يومًا بعد  التي 
للدفع مقابل تقديم خدماتها أو بيع منتجاتها، فاجأت بعض الدول 
الــتــحــريــم، بينما  الــعــربــيــة، فــاضــطــرت األخــيــرة لالختباء فــي كهف 
املعلومات  مــن  قــدر كبير  الفتوى  ُمــصــدر  األرجـــح عــن  يغيب على 
املتعلقة بخصائص تلك العمالت وكيفية عملها والتطورات املتوقعة 

في أسواقها خالل السنوات وربما الشهور القادمة.
العمالت املشفرة جاءت لتبقى، ولتأذن ببدء فصل جديد من تاريخ 
التعامل بالنقود، وهو ما يعني أن الدول العربية، املؤيدة والرافضة، 
أصبح لزامًا عليها االستعداد للحظة التي تسيطر فيها تلك العمالت 
وربما  للدول،  األجنبي  النقد  واحتياطيات  الدولية،  املدفوعات  على 

مدخرات مواطنيها قبل كل ذلك.

العمالت المشفرة 
تكشر عن أنيابها


