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مصر تتوسع في االقتراض الدولي
القاهرة ـ العربي الجديد

قـــال وزيــــر املــالــيــة املـــصـــري، مــحــمــد مــعــيــط، أمــس 
 مصر تدرس إصدار سندات مرتبطة 

ّ
الثالثاء، إن

بالتنمية املستدامة.
ــــاف مــعــيــط، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة مــحــلــيــة، »أنــنــا  وأضـ
لتوفير  الخضراء«  السندات  إصــدار  في  التوسع  نستهدف 
التمويل املستدام للمشروعات الصديقة للبيئة في مجاالت 
اإلسكان والنقل النظيف والطاقة املتجددة والحد من التلوث 
ة الــطــاقــة، واإلدارة  والــتــكــيــف مـــع تــغــيــر املـــنـــاخ ورفــــع كـــفـــاء

املستدامة للمياه والصرف الصحي.
وأوضح الوزير أن الطرح األول للسندات الخضراء البالغة 
قيمته 750 مليون دوالر جعل مصر ضمن الدول التي تلعب 
دوًرا قيادًيا في التنمية الخضراء، وأصبحت لها الريادة في 

مجتمع االستثمار النظيف والصديق للبيئة في املنطقة.
الحكومة من  املالية، تستهدف  لــوزارة  بيان سابق  وحسب 
املستهدفات  الــدولــيــة، تحقيق  الــســنــدات  فــي  التوسع  خــالل 
تنويع مصادر  خــالل  مــن  والتنموية  االقــتــصــاديــة،  املــالــيــة، 
املخصصات  وتوفير  للدولة،  العامة  املــوازنــة  عجز  تمويل 

يتسق  االستثمارية، على نحو  للمشروعات  الالزمة  املالية 
ــه اإلنـــفـــاق عــلــى تحسني  مـــع جــهــود الـــدولـــة فـــي تــعــزيــز أوجــ

مستوى معيشة املواطنني.
واتـــجـــهـــت مــصــر إلــــى الـــتـــوســـع فـــي االســـتـــدانـــة الــخــارجــيــة 
واملحلية للحد من األزمة املالية التي تعاني منها وال سيما 
القطاعات  كــورونــا على مختلف  تــداعــيــات جائحة  فــي ظــل 
تقرير صدر  فــي  األفــريــقــي،  التنمية  بنك  وقــال  االقتصادية. 
بشهر مارس/ آذار املاضي، إن جائحة كوفيد-19 تسببت في 
التمويلية في مصر، محذرًا  والفجوة  املالية  األعباء  زيــادة 
من أن نحو 60% من إجمالي الديون الحكومية تحني آجالها 

خالل عام أو أقل.
وأضــاف البنك في تقرير »آفــاق االقتصاد األفريقي 2021«، 
أن الــضــغــوط املــالــيــة دفــعــت الــســلــطــات املــصــريــة لــلــجــوء إلــى 
صندوق النقد الدولي خالل األزمــة لتأمني تمويل بقيمة 8 
مليارات دوالر، واللجوء إلى سوق السندات الدولية مرتني 
للحصول على 3.75 مليارات دوالر في األولى، باإلضافة إلى 

5 مليارات دوالر في املرة الثانية. 
وحذر البنك من ارتفاع الدين الخارجي إلى 36% من الناتج 
املحلي اإلجمالي، متوقعا أن تصعد نسبة الدين العام إلى 

الناتج املحلي اإلجمالي، إلى 90.6% خالل العام الجاري من 
86.6% في 2019، قبل أن يعاود الهبوط إلى 77.2% بحلول 

.2025
وارتفع الدين الخارجي ملصر إلى 134.8 مليار دوالر بنهاية 
مليار دوالر   111.29 بـــ  مقارنة  املــاضــي،  آذار  مـــارس/  شهر 

خالل نفس الفترة من العام السابق.
ووفـــق الــبــيــانــات الــتــي نشرها البنك املــركــزي املــصــري على 
ــد املـــاضـــي، فــقــد ارتـــفـــع الـــديـــن الــخــارجــي على  مــوقــعــه، األحــ
أساس سنوي بنسبة 21.12%، بينما ارتفع على أساس ربع 
بنهاية  دوالر  مليار   129.2 بـ  مقارنة   %4.3 بنسبة  سنوي، 

ديسمبر/ كانون األول 2020.
وقـــــدرت الـــفـــوائـــد املــطــلــوب ســـدادهـــا عـــن الـــقـــروض املحلية 
واألجــنــبــيــة فــي مــشــروع املـــوازنـــة املــصــريــة الــجــديــدة 2021-
أقــســاط  إجــمــالــي  ليبلغ  جــنــيــه،  مــلــيــار   579.6 بــنــحــو   ،2022
وفوائد الديون املستحقة في العام املالي الجديد نحو 1.172 

تريليون جنيه )الدوالر = 15.7 جنيهًا(.
ــرادات الــعــامــة  ــ ــ ــــادة اإليـ ــة زيـ ــوازنـ فــيــمــا اســتــهــدف مـــشـــروع املـ
ضريبية  إيـــرادات  منها  جنيه،  تريليون   1.365 إلــى  للدولة 

تقدر بنحو 983.1 مليار جنيه.

اليمني تدهورًا حــادًا قياسيًا في قيمته  الريال  سّجل 
في املناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة املعترف بها 
دولــيــًا، أمــس الــثــالثــاء، مــع تــحــذيــرات مــن أزمـــة جديدة 
فــي الــبــلــد الــغــارق فــي حـــرب وضــعــتــه فــي قــلــب مجاعة 
كـــبـــرى. وبـــلـــغ ســعــر الـــصـــرف فـــي عــــدن 1007 ريــــاالت 
يمنية مقابل دوالر واحد، وهو أعلى سعر صرف منذ 
بداية النزاع في 2014. يأتي ذلك بينما يعادل الدوالر 
الــــواحــــد فـــي صــنــعــاء واملـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
أفـــادت مصادر  مــا  الحوثيني نحو 600 ريـــال، بحسب 
مصرفية لوكالة فرانس برس أمــس. وكــان مصدر في 
للحكومة  املؤقتة  العاصمة  في  اليمني  املركزي  البنك 

اليمنية عــدن قــد أعــلــن عــن بــدء حملة اإلثــنــني »لوقف 
تدهور قيمة الريال بعد أن تعدى األحــد حاجز األلف 
مقابل الدوالر« وسط تذمر شعبي واسع، وارتفاع غير 
املــواد الغذائية. وأكــد املــســؤول أن  مسبوق في أسعار 
تقوم  اليمني  املــركــزي  للبنك  التابعة  التفتيش  »فــرق 
النيابة والــشــرطــة بحملة واســعــة ضد  بــالــتــعــاون مــع 
املتالعبني بأسعار الصرف لوقف املضاربات بالعملة 
وضبط املخالفني واملتسببني في تدهور قيمة الريال 

مقابل العمالت األجنبية«.
وأقــــــرت جــمــعــيــة صـــرافـــي عــــدن فـــي اجـــتـــمـــاع عــقــدتــه، 
ــذا الـــخـــصـــوص عــــــددًا مــــن اإلجــــــــراءات  ــ مــــؤخــــرًا، فــــي هـ

لضبط انهيار سوق الصرف، منها العمل على تفعيل 
واملؤسسات  للشركات  والتوجيه  املصرفي،  التحويل 
الــصــرافــة لتسوية األرصــــدة فــي الحسابات  ومــنــشــآت 
املتعلقة بالصرافني ووكالئهم وعدم السماح لعمليات 
الــســحــب املــكــشــوف، إضـــافـــة إلـــى مــنــع عــمــلــيــات البيع 
ــراء لــلــعــمــالت األجــنــبــيــة وتـــداولـــهـــا. ولـــكـــن هــذه  والــــشــ
اإلجراءات لم تمنع من مواصلة انهيار العملة املحلية. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، في  ــــدت مـــصـــادر حــكــومــيــة لــــ وأكــ
الــدولــي  للدعم  بحاجة  اليمن  أن  ســابــقــة،  تصريحات 
الــعــاجــل ملــســاعــدة الــحــكــومــة عــلــى الــتــصــدي لالنهيار 
القياسي للعملة وضبط سوق الصرف املنفلتة بشكل 

كبير منذ مطلع الشهر الجاري. وكشفت املصادر عن 
احتياطي  لتوفير  مالي  دعــم  الحصول على  مؤشرات 
املــركــزي اليمني لتغذية  الــــدوالر فــي البنك  نــقــدي مــن 
احتياجات السوق املصرفية واستيراد السلع الغذائية 
والعمل على توفير الخدمات العامة وتخفيف معاناة 
الــســعــوديــة من  املــواطــنــني مــن خــالل استيعاب املنحة 

املشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء.
ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، حربًا 
إلى  أّدت   ،2014 منذ  واملتمردين  الحكومة  بني  مدّمرة 

أزمة إنسانية كبرى. 
)العربي الجديد، فرانس برس(

الدوالر يتجاوز 1000 ريال يمني في مناطق سيطرة الحكومة

قفزة في 
تجارة الصين 

وأوروبا
قـــــــــال املـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
للجمارك  العامة  الهيئة 
ــة، لـــــــي كـــــوي  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ
ــاء،  ــ ــــالثــ ــثــ ــ الــ أمـــــــــس  ون، 
الــثــنــائــيــة  ــارة  ــجــ ــتــ الــ إن 
ــاد  ــ ــــحـ ــــني الــــصــــني واالتـ بـ
ــــي شــهــدت نموا  األوروبــ
ــا فـــــــي الـــنـــصـــف  ــ ــعـ ــ ــريـ ــ سـ
الــــعــــام،  ــذا  ــ ــ هـ مـــــن  األول 
مــمــا يـــدل عــلــى الحيوية 
تعاونهما  فــي  واملــرونــة 
ــزت  ــ ــ ــفـ ــ ــ الــــــــــتــــــــــجــــــــــاري. وقـ
الـــــتـــــجـــــارة بــــــني الـــصـــني 
واالتــــــــحــــــــاد األوروبــــــــــــي 
املــئــة  فــــي   26.7 بــنــســبــة 
مــقــارنــة بــالــعــام املــاضــي 
إلى 2.52 تريليون يوان 
دوالر(  ــار  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  389(
مــن  األول  الـــنـــصـــف  فــــي 
ــذا الـــعـــام، مــمــا يجعل  هــ
االتــحــاد األوروبـــي ثاني 
أكـــــبـــــر شـــــريـــــك تــــجــــاري 
ــــني خـــــــــــــالل هـــــــذه  ــــصــ ــلــ ــ ــ ل
الفترة، وفقا لبيانات من 
الهيئة العامة للجمارك. 
وقــال املــســؤول الصيني 
فــي   16.6 حــــــوالــــــي  إن 
املـــــئـــــة مــــــن الـــــــصـــــــادرات 
امليكانيكية والكهربائية 
الـــصـــيـــنـــيـــة تــــم شــحــنــهــا 
إلــــى االتـــحـــاد األوروبـــــي 
بينما تم شحن أكثر من 
ثلث السلع االستهالكية 
ــتـــوردة إلــــى الــصــني  املـــسـ

من االتحاد األوروبي.

C

تونس تصادق على قانون اإلنعاش االقتصادي
مشروع  على  اإلثنين،  مساء  التونسي،  البرلمان  صادق 
ضمن  المحلي،  االقتصاد  بإنعاش  يتعلّق  قانون 
االقتصادي  الزخم  الستعادة  البالد  تتخذها  محاوالت 
ويتضمن  واألجنبية.  المحلية  االستثمارات  وجذب 
تونس  أنباء  وكالة  أوردته  ما  بحسب  الجديد،  القانون 
الرسمية، 20 فصال تتعلق بعدة مجاالت، بينها تخفيف 
االستثمار  ودفع  المؤسسات،  على  الجبائي  العبء 
عقاراتها  تقييم  إعادة  من  الشركات  تمكين  خالل  من 
الفصول  تتضمن  كما  الحقيقية.  قيمتها  حسب 
المتأتية من  األنشطة والعملة  كذلك، إجراءات إلدراج 
االقتصاد الموازي في الدورة االقتصادية، عبر تسويات 
وتسهيالت إلدماج االقتصاد غير المنظم في السوق 

المنظم.

فرنسا تغرم غوغل 500 مليون يورو
غرّمت وكالة مكافحة االحتكار الفرنسية، أمس، شركة 
دوالر(،  مليون   593( يورو  مليون   500 مبلغ  غوغل 

لعدم احترامها حقوق الناشرين في البالد. 
وذكرت الوكالة )حكومية( في بيان، أن الغرامة جاءت 
اتباع أمر إلبرام  العمالقة، في  البحث  بعد فشل شركة 
محتواهم  الستخدام  الناشرين  مع  عادلة  صفقة 
اإلخباري على منصتها. كانت غوغل تجاهلت قرارا صدر 
مقتطفات  لعرض  نية،  بحسن  للتفاوض   ،2020 في 
فرنسا،  في  يقيمون  لناشرين  تعود  التي  المقاالت  من 
على خدمة أخبار محرك البحث. وقالت رئيسة الوكالة 
إيزابيل دي سيلفا، بحسب البيان، إن »العقوبة تأخذ في 
لوحظت  التي  لالنتهاكات  االستثنائية  الجدية  الحسبان 

من جانب غوغل«.

60.39 مليار دوالر قيمة صفقات »النتشو« الصين
والتجارة  لالستثمار   27 الـ  الصين  النتشو  معرض  اختتم 
الصين  غربي  شمال  قانسو  مقاطعة  في  أقيم  الذي 
الموقعة.  الصفقات  وقيمة  عدد  في  كبيرة  بزيادة 
بقيمة  صفقة   697 توقيع  تم  إنه  المنظمون  وقال 
خالل  دوالر(  مليار   60.39 )حوالي  يوان  مليار   390.92
الحدث الذي استمر خمسة أيام، بزيادة 18.7 في المائة 
قيمتها،  في  المائة  في  و43.2  الصفقات  عدد  في 
المنظمة،  اللجنة  وحسب  سنوي.  أساس  على  وذلك 
الطاقة  مجاالت  في  كانت  العقود  معظم  فإن 
ومعدات  الكيميائية  والهندسة  الجديدة  والمواد 
الصيدالنية  والمستحضرات  الحديثة  والزراعة  التصنيع 
الحيوية والثقافة والسياحة. وأقيم المعرض ألول مرة 

عام 1993.

أسواق

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

من الصعب على أي عاقل أن ينظر 
بارتياح إلى رقم الدين الخارجي 

ملصر والبالغ نحو 135 مليار دوالر 
بنهاية مارس/آذار املاضي. وليس 

في مقدور أي وطني يغار على هذا 
البلد ومستقبله أن يدافع عن هذا 
االندفاع املحموم نحو االقتراض 
في الوقت الذي تعاني فيه البالد 

تراجعًا في إيرادات النقد األجنبي. 
وال توجد مبررات تبرر اقتراض 
البالد أكثر من 90 مليار دوالر 

خالل فترة ال تتجاوز 8 سنوات، 
وهو رقم يزيد عن إجمالي قروض 
نصف قرن. وإذا كان صانع القرار 

ال يدرك خطورة إغراق الدولة في 
مستنقع الديون فهذه مشكلة 

كبيرة، خاصة مع ما يترتب عليها 
من أعباء شديدة سواء ملالية الدولة، 
أو املواطن الذي يتحمل وحده عبء 

التكلفة في صورة زيادات في 
أسعار السلع والخدمات والضرائب 
والرسوم وخفض في مخصصات 

التعليم والصحة والدعم.
يزيد من ضبابية املشهد عدم 

وجود خطة واضحة لدى الحكومة 
للحد من االقتراض، وهو ما يجعل 
البالد عرضة للضغوط الخارجية 

وإمالءات صندوق النقد الدولي، 
ولنا في فترة حكم الخديوي 

إسماعيل عبرة، فقد أغرق البالد 
في ديون خارجية ضخمة بحجة 

البحث عن تمويل ملشروعات 
كبرى، والنتيجة وقوع مصر تحت 
االحتالل البريطاني في عام 1882. 

وفي العصر الحديث لنا عبرة من 
بلدان غرقت في الديون وأعلنت 

إفالسها. أحدث مثال لبنان الذي 
دخل في نفق مظلم وأزمات مالية 

طاحنة تهدد وجود الدولة.
كما يزيد من ضبابية وتعقيد 

أزمة تفاقم الدين الخارجي ملصر 
أيضًا أمران، األول هو أن حصيلة 

القروض توجه لتمويل مشروعات 
ن الدولة 

ّ
ال تدر عائدا دوالريًا يمك

من سداد أعباء الدين، وبالتالي يتم 
تحميل هذه األعباء إلى املواطن 
واحتياطي النقد األجنبي لدى 

البنك املركزي. والثاني هو أن كل 
املشروعات الكبرى بات مصيرها 

مرهونًا باالقتراض من الخارج، 
واألمثلة كثيرة مثل مشروع 

الضبعة النووي الذي يعتمد على 
قرض روسي بقيمة 25 مليار 

دوالر والقطار السريع 23 مليار 
دوالر.

ال بد من وضع حد لهذا 
االستسهال في االقتراض 

الخارجي ملخاطره الشديدة على 
األمن القومي املصري، ويكفي 

القول إن أقساط وفوائد الديون في 
املوازنة الجديدة 2021-2022 تبلغ 
تريليونًا و172 مليار جنيه، وهو 
مبلغ يقارب اإليرادات العامة. أي 

ببساطة مصر كلها تعمل وتنتج 
طوال العام لسداد بند واحد فقط 
هو أعباء الدين، وهو ما يعني أن 
البنود األخرى من رواتب ودعم 
واستثمارات عامة يتم تمويلها 

بقروض جديدة، وهنا ندخل في 
دوامة كبيرة، تقترض الحكومة 
لسداد الديون القائمة، ومع كل 

قرض جديد تهلل الحكومة ومعها 
اإلعالم معتبرة أن هذه شهادة ثقة 

باالقتصاد.

دين مصر 
الخارجي... 

المؤشر الخطر

Wednesday 14 July 2021
األربعاء 14 يوليو/ تموز 2021 م  4  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2508  السنة السابعة
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

يسعى ليبيون السترداد أموالهم 
املحتجزة واملــصــادرة في تونس، 
ــة مـــن  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ وســــــــــط مــــــــســــــــاٍع حـ
الــبــلــديــن إليــجــاد تــســويــة قــانــونــيــة مــن أجــل 
ــادة األمــــــوال إلــــى أصـــحـــاب الـــحـــق مــنــهــم.  ــ إعــ
وفي هذا السياق، تم تكليف لجان مشتركة 
بـــدراســـة مــلــفــات املــتــضــرريــن ومــســاعــدتــهــم 
ــــودر مــنــهــم. وطــلــبــت  عــلــى اســـتـــرجـــاع مـــا صـ
التمثيليات الدبلوماسية الليبية في تونس 
العامة بصفاقس وسفارة ليبيا  )القنصلية 
في تونس(، من الليبيني الذين تمت مصادرة 
التقدم  إلى  أموالهم وممتلكاتهم في تونس 
ــل اســـتـــعـــادتـــهـــا، شـــارحـــني  ــ بــطــلــبــات مــــن أجـ
باملستندات  مشفوعة  املالبسات  كافة  فيها 
الــدالــة على ذلــك، إلحــالــة الطلبات إلــى لجنة 
رفع القيود على أموال وممتلكات املواطنني 

الليبيني املصادرة بالجمهورية التونسية. 
ويعيد بدء التفاوض حول أموال وممتلكات 
املتضررين  األمــل آلالف  املــصــادرة  الليبيني 
خالل السنوات العشر األخيرة، بعدما تسبب 
لبعضهم  كبيرة  خسائر  فــي  األمــــوال  حجز 
وتعطل أعمالهم املرتبطة أساسا باألنشطة 
التجارية. وال تتوافر أي أرقام رسمية تحدد 
قيمة األمــوال الليبية املحتجزة لدى تونس 

وأسماء مستحقيها وظروف احتجازها.
يقول املواطن الليبي عدنان إن جهاز الجمارك 
فـــي مـــطـــار تـــونـــس قـــرطـــاج حــجــز عــــام 2015 
مبلغ 5 آالف دوالر كان بحوزته عند مغادرة 
تــونــس بعدما استكمل رحــلــة عــالج فــي أحد 
الجديد«،  »العربي  لـ عــدنــان  وأكــد  املصحات. 
أنه كان يتردد على تونس بهدف العالج من 
مـــرض وصــفــه بــالــخــطــيــر، وكــــان يــجــلــب معه 
اليورو  أو  بــالــدوالر  نقدا  الــتــداوي  مصاريف 
حسب العملة املتوفرة عندما كان بلده يعاني 
من شح كبير في السيولة ومن صعوبات في 
املعامالت املصرفية، غير أن الجمارك حجزت 
ــوانـــني الـــصـــرف  ــقـ املـــبـــلـــغ بــســبــب مــخــالــفــتــه لـ

تونس.  في  املطبقة  الصعبة  العملة  وحــيــازة 
ضــاف املتحدث أنــه حــاول إيجاد تسويات 

َ
وأ

الستعادة أمواله بتقديم دالئل على استعمال 
األموال التي كانت بحوزته ألغراض عالجية 
غير أن ذلــك لــم يكن كافيا، حسب قــولــه، وتم 
أنــه سيقدم طلبا  إلــى  املبلغ، مشيرا  احتجاز 
إلى لجنة رفع القيود عن أمــوال الليبيني من 
أجـــل اســتــعــادة أمـــوالـــه. وتــضــغــط الــســلــطــات 
الليبية الستكمال تسوية نهائية مللف أموال 
مواطنيها املصادرة في تونس واستعادتها 
بــعــدمــا نــوقــش املــلــف بـــني ســلــطــتــي الــبــلــديــن 
خالل الزيارة الرسمية لرئيس حكومة تونس 
مايو/   22 فــي  إلــى طرابلس  املشيشي  هشام 
أيــار املــاضــي. وأكــد امللحق اإلعــالمــي بسفارة 
لــيــبــيــا فـــي تــونــس جــمــال الــكــافــالــي أن لجنة 
مــشــتــركــة مـــتـــعـــددة االخـــتـــصـــاصـــات تشكلت 
بــني البلدين لرفع قيود املــصــادرة عــن أمــوال 
وممتلكات مواطنني ليبيني في تونس، مؤكدا 
أن اللجنة تشتغل فقط على أمــوال املواطنني 

ولن تشمل أعمالها أموال الدولة الليبية.
»الــعــربــي  ــاد الـــكـــافـــالـــي، فـــي تــصــريــح لـــ ــ وأفــ
الــدبــلــومــاســيــة  التمثيليات  بـــأن  الــجــديــد«، 
من  للمواطنني  التظلم  بــاب  فتحت  لــبــالده 

باملستندات  مشفوعة  ملفاتهم  تقديم  أجــل 
ــدد الــتــقــريــبــي  ــعــ ــة بـــهـــدف حـــصـــر الــ ــ ــــالزمـ الـ
القيمة  املــصــادرة وضــبــط  مــن  للمتضررين 
جرى  التي  واملمتلكات  لــأمــوال  التقريبية 
حجزها منذ عام 2011. وأشار الكافالي إلى 
أن السلطات التونسية أبدت تجاوبا كبيرا 
ــذا املـــلـــف، مــوضــحــا أن األمــــوال  لــلــبــت فـــي هـ
املـــحـــجـــوزة مــــوزعــــة بــــني أجــــهــــزة الـــجـــمـــارك 
والشرطة والبنوك أيضا. وفّسر في السياق 
ذاته أن الليبيني يجلبون معهم إلى تونس 
أو  التجارة  لغاية  الصعبة  بالعملة  سيولة 
الــعــالج أو تسيير أعــمــال شــركــاتــهــم، وهــي 
أمــــــوال غــيــر مــوثــقــة بــفــواتــيــر فـــي الــغــالــب، 
وهـــو مــا يــبــرر حــجــزهــا مــن قــبــل السلطات 
التونسية، مشيرا إلى أن العديد من التجار 
الــلــيــبــيــني تـــضـــرروا مـــن هــــذا اإلجــــــراء الـــذي 

تسبب لهم في خسائر كبيرة.
في  ليبيا  اإلعــالمــي بسفارة  امللحق  ورّجـــح 
تــونــس أن تــتــوصــل الــلــجــنــة املــشــتــركــة إلــى 
تــســويــة املــلــف بـــوجـــود إرادة ســيــاســيــة من 
السلع  انسياب  وتسهيل  لتجاوزه  البلدين 

وحركة األموال واألشخاص من الجانبني. 
وجــــاء مــطــلــب رفـــع الــتــجــمــيــد عـــن حــســابــات 
ــدة فــــــي تـــــونـــــس كـــشـــرط  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـــلـــيـــبـــيـــني املـ
الدبيبة  الحميد  عــبــد  مــن حــكــومــة  أســاســي 
ــتــــصــــادي مـــشـــتـــرك، فــي  لـــبـــنـــاء مــســتــقــبــل اقــ
وقــــت تــحــّولــت الـــجـــارة الــجــنــوبــيــة لــتــونــس 
إلـــى ســاحــة ســبــاق واســـعـــة لــلــشــركــات الــتــي 
تــســعــى لــلــمــشــاركــة فــي إعــمــار الــبــلــد املنهك 
مــن الــحــرب والــتــوتــر األمــنــي الـــذي دام نحو 
عشر ســنــوات. وكــان الدبيبة قد أكــد، يــوم 5 
أن حكومته طالبت  الــجــاري،  يوليو/ تموز 
األمـــوال  كــل  بــاســتــرداد  التونسية  الحكومة 
أبدت  تونس  وأن  لديها،  املحتجزة  الليبية 
حسن النية في هذا الشأن. وأفاد في سياق 
ــــأن ضـــغـــوط االتــــحــــاد األوروبـــــــي  مـــتـــصـــل، بـ
بـــوضـــع تـــونـــس ضــمــن قــائــمــة الــــــدول الــتــي 
فــي مغاالة  األمــــوال، تسبب  تبييض  تسهل 
من األجهزة الرسمية التونسية في التعامل 
السيولة  يعتمدون على  الذين  الليبيني  مع 
شركات  أن  إلــى  مشيرا  عملياتهم،  لتسيير 
املصارف  عبر  موظفيها  أجــور  تدفع  ليبية 
ــن األزمـــــــة. وقـــبـــل الــــثــــورة في  الــتــونــســيــة زمــ
الـــبـــلـــديـــن، كـــانـــت املــــصــــارف املــشــتــركــة أكــثــر 
لــيــونــة فــي فــتــح االعــتــمــادات املــســتــنــديــة من 
أجل تسيير املبادالت التجارية عبر البلدين، 
الدولية  اللوائح  على  تونس  إدراج  أن  غير 
املــصــارف  األمــــوال جعل  الــســوداء لتبييض 
أكــثــر تــشــددا فــي مــراقــبــة حــركــة األمــــوال بني 

تونس وجارتها الجنوبية.

الرباط ـ مصطفى قماس

قـــرر املــغــرب فــي ســيــاق اإلصــــالح الــجــبــائــي الـــذي أعــلــنــت عنه 
الــحــكــومــة، ســـن ضــريــبــة الـــكـــربـــون، الــتــي يــــراد مــنــهــا مــالءمــة 
اإلنتاج الصناعي مع املعايير التي ستسري في العالم، خاصة 
في االتحاد األوروبي. جاء في البند السابع من مشروع قانون 
اإلطار الخاص باإلصالح الجبائي الذي اطلعت عليه »العربي 
أنــه سيتم إحــداث ضريبة الكربون من أجــل حماية  الجديد«، 
البيئة، دون الكشف عن تفاصيل أكثر. وتعتبر ضريبة الكربون 
ضــريــبــة بيئية مــبــاشــرة، تــفــرض بــشــكــل مــتــنــاســب مــع حجم 
»ديوكسيد الكربون« الصادر أثناء اإلنتاج أو عند استعمال 
الذي  بالقدر  أنــه  الضريبة على  أو خدمة. ويقوم مبدأ  سلعة 
الــحــراري،  االحتباس  املتسببة في  الــغــازات  فيه منتج  يصدر 
يتم إخضاعه للضريبة، التي يراد منها الحد من االحتباس 
الـــحـــراري. ويــتــصــور رئــيــس االتــحــاد الــعــام ملــقــاوالت املــغــرب، 
شكيب لعلج، أنه »إلى جانب اإلكراهات التي ستفرضها هذه 
تشكل  أن  يمكنها  والــتــصــديــر،  للصناعة  بالنسبة  الضريبة 
أيــضــا فــرصــة لــتــعــزيــز الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة لــعــالمــة )صــنــع في 
التوجه يمكن أن يساعد على بــروز  املــغــرب(«. ويــرى أن هــذا 
ذلــك ينسجم  أن  الكربون، معتبرا  من  صناعة مغربية خالية 
مع ما يوصي به تقرير النموذج التنموي الجديد، الذي يتهيأ 
املــائــة مــن الطاقات املتجددة فــي ما  للعمل على بلوغ 40 فــي 

يتصل باالستهالك الوطني من الطاقة.
الــرقــمــي  ــاد  ــتــــصــ ــارة واالقــ ــتــــجــ الـــصـــنـــاعـــة والــ وتــعــتــبــر وزارة 
واألخضر، أن مسألة تخليص االقتصاد املغربي من الكربون، 
بأنها  بــل وصفتها  فقط،  بالبيئة  لها عالقة  تعتبر مسألة  ال 
»مسألة حياة أو موت«، خاصة في ظل توجه االتحاد األوروبي 
نحو إرساء ضريبة الكربون. ويتصور وزير الصناعة املغربي، 
موالي حفيظ العلمي، أن املغرب سيتضرر على اعتبار أن 65 
في املائة من صــادراتــه تنجز مع أوروبـــا، مشددا على أن عدم 
تخليص االقتصاد من الكربون، سيحول دون التصدير. ويؤكد 

لــه، أن الــصــادرات املغربية  املركز املغربي للظرفية في دراســة 
في السوق األوروبــيــة، يجب أن تراعي تدبيرا غير جمركي له 
عالقة ببصمة الكربون، حيث إن عدم مراعاتها سيفرض على 
املصدرين أداء بضريبة إضافية متمثلة في ضريبة الكربون. 
ويــالحــظ املــركــز أن فـــرض ضــريــبــة الــكــربــون مــن قــبــل االتــحــاد 
األوروبي، يمثل نوعا من التحدي للصادرات املغربية، خاصة 
مالءمة  عبر  التدبير  لذلك  تستعد  بــدأت  املنافسة  البلدان  أن 
الغازات  انبعاث  في مجال  األوروبـــي  التوجيه  مع  منتجاتها 
الــدفــيــئــة. ويــنــظــر إلـــى هـــذه الــضــريــبــة بــاعــتــبــارهــا تنسجم مع 
مالءمة التوجه الجبائي للسياسة الوطنية في مجال التنمية 
املــســتــدامــة وحــمــايــة الــبــيــئــة، وكــذلــك الــســعــي إلـــى استحضار 
تــوجــه الــبــلــدان الــشــريــكــة فــي مــجــال الــضــريــبــة عــلــى الــكــربــون، 
خاصة االتــحــاد األوروبــــي. وال يستبعد مراقبون أن يستفيد 
الــفــاعــلــون االقــتــصــاديــون مــن فــتــرة ســمــاح بــني ســن الضريبة 
ودخولها حيز التطبيق، بما يتيح للمستثمرين الصناعيني 
مـــالءمـــة ســيــاســاتــهــم ملــتــطــلــبــات تــلــك الــضــريــبــة عــلــى صعيد 
اإلنـــتـــاج. ويــعــتــبــر الــخــبــيــر املــغــربــي فــي مــجــال الــطــاقــة املــهــدي 
»العربي الجديد« أن املغرب يسعى إلى  الــداودي، في حديثه لـ
خفض االرتهان للطاقات التي يمكن أن تنطوي على انبعاثات 
الــحــراري، وهو ما يبرر املشاريع  الغازات املسببة لالحتباس 
التي أطلقها في السنوات األخيرة في مجال الطاقة املتجددة. 
ويضيف أنه إذا كانت أسعار تلك الطاقات املتجددة قد اعتبرت 
مرتفعة في السابق، إال أنها ما فتئت تنخفض كي تصبح أكثر 
تنافسية مقارنة بالغاز أو الفحم، غير أنه يشدد على ضرورة 

حل مشكلة تخزين الطاقة الكهربائية في املستقبل.
الطاقات املتجددة، فهو يسعى  ووضــع املغرب خطة إلنتاج 
في أفق 2030 إلى إنتاج حوالي نصف الكهرباء عبر الطاقات 
املتجددة، حيث وضعت عدة مشاريع الستغالل الطاقات من 
الريح والشمس. وُيطَرح على املغرب تحدٍّ يتمثل في تحويل 
تــلــك الــطــاقــة املـــتـــجـــددة إلــــى املــنــاطــق الــصــنــاعــيــة واملــصــانــع 

بأسعار تنافسية.

آالف الليبيين يالحقون أموالهم 
المصادرة في تونس

الصناعة المغربية تسعى إلى تطبيق المعايير الدولية )فرانس برس(المصارف التونسية تشّدد إجراءاتها خوفًا من عمليات غسل األموال )فتحي بلعيد/فرانس برس(

ضريبة الكربون لحماية بيئة المغرب

زادت آمال آالف الليبيين 
في استرداد أموالهم 
المصادرة في تونس، 

بعد تشكيل لجان 
مشتركة بين البلدين 

إلنهاء ملف المتضررين

تراجع فائض تجارة قطر 
41.3 بالمئة خالل 2020

أظهرت بيانات رسمية، أمس الثالثاء، 
انخفاض فائض امليزان التجاري السلعي 
لدولة قطر في 2020 بنسبة 41.3 باملئة، 

بسبب تداعيات جائحة كورونا وانخفاض 
الطلب العاملي على الطاقة. وجاء في بيان 

وزارة التخطيط واإلحصاء أن امليزان 
التجاري )الفرق بني إجمالي الصادرات 

والواردات( خالل العام املاضي سجل 
فائضًا بقيمة 93.43 مليار ريال )25.85 

مليار دوالر(. كان فائض امليزان التجاري 
سجل 159.27 مليار ريال )44.08 مليار 
دوالر( في 2019. يأتي التراجع القياسي 

في ظل تأثيرات فيروس كورونا على 
االقتصادات العاملية، وتوقف حركة 

اإلمدادات وانخفاض االستهالك وتراجع 
الطلب على الوقود. وأظهرت البيانات 

انخفاض الصادرات خالل العام املاضي 
بنسبة 29.4 باملئة إلى 187.475 مليار 

ريال )51.89 مليار دوالر(، من 265.483 
مليار ريال )73.48 مليار دوالر( في العام 

املقارن. وبالنسبة للواردات، أظهرت البيانات 
انخفاضها بوتيرة أقل بنسبة 11.5 باملئة 

إلى 94.03 مليار ريال )26.02 مليار 
دوالر(، من 106.20 مليارات ريال )29.39 

مليار دوالر(.

غرفة صناعة مشتركة بين 
األردن والعراق

وقّع العراق واألردن اتفاقية إلنشاء غرفة 
صناعة مشتركة في إطار مساعي البلدين 

لتوسيع التعاون االقتصادي بينهما.
جاء ذلك على هامش مباحثات أجراها 

وزير الصناعة العراقي منهل الخباز 
مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين 

األردنية مها علي، التي وصلت إلى بغداد 
في وقت سابق بزيارة رسمية لم تحدد 

مدتها. وقال بيان لوزارة الصناعة العراقية 
إن اتحاد الصناعات العراقي وغرفة 

الصناعة األردنية »وقعا اتفاقية إلنشاء 
غرفة صناعة مشتركة، لتطوير األنشطة 

الصناعية واالستثمارية، ونقل التقنية 
وتطوير الخدمات، والسعي لتأسيس 

شراكة اقتصادية بني البلدين«. وأضاف 
البيان أن »االتفاقية تهدف إلى تطوير 

التعاون في املجال الصناعي والتجاري 
وإنشاء الشراكات«. وتنص االتفاقية على 

تشجيع الصناعيني في البلدين على إنشاء 
مشاريع ُمشتركة، وتباُدل املعلومات في 

املجالني الصناعي والتجاري، وفقا للبيان.

صادرات الحبوب التركية 
تتجاوز 4 مليارات دوالر

تجاوزت عائدات صادرات الحبوب التركية 
4 مليارات دوالر، خالل األشهر الـ 6 األولى 
من العام الحالي. وبحسب معطيات اتحاد 

مصدري جنوب شرقي األناضول في 
تركيا، فإّن الحبوب والبقوليات كانت من 
أبرز الصادرات خالل النصف األول من 

2021. وسجلت صادرات القطاع املذكور 
خالل هذه الفترة، بحسب املعطيات التي 
أحصتها وكالة »األناضول« نموًا بنسبة 

19.7 في املائة، مقارنة بالنصف األول من 
العام املاضي. وبلغت قيمة الصادرات من 

الحبوب والبقوليات، خالل األشهر الـ 6 
األولى من العام الحالي، 4 مليارات و155 

مليونًا و643 ألف دوالر. وعلى صعيد 
الكمية، بلغ إجمالي صادرات الحبوب 

والبقوليات، خالل الفترة نفسها، 4 ماليني 
و972 ألفًا و430 طنًا. 

هيونداي تستأنف العمل 
في مصنعها بالبرازيل

قالت »هيونداي موتورز« أكبر شركة 
مصنعة للسيارات في كوريا الجنوبية 

ها 
ّ
لجهة املبيعات، أمس الثالثاء، إن

ستستأنف العمل في مصنعها بالبرازيل 
هذا األسبوع، بعد 10 أيام من تجميد 
العمل هناك في ظل نقص عاملي في 

الرقائق اإللكترونية. وكانت »هيونداي« قد 
قالت في وقت سابق من الشهر الحالي، 

ها ستعلق العمل في مصنعها في 
ّ
إن

بيراسيكابا في ساو باولو، ما بني يومي 
5 و14 يوليو/ تموز بسبب نقص أشباه 

املوصالت. 
وقالت »هيونداي« إّن املصنع سيستأنف 

العمل جزئيًا في يوم 15 يوليو، بنظام 
الوردية )املناوبة( الواحدة، على الرغم من 

نقص قطع الغيار )بعد خفض اإلنتاج 
 
ً
بمقدار الثلث الشهر املاضي(، مضيفة

أّن نظام الوردية الواحدة سيستمر على 
األرجح حتى 25 يوليو.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم
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التجميد  رفع  مطلب  جاء 
عـــن حـــســـابـــات الــلــيــبــيــيــن 
ــي تــونــس  ــدة فـ ــم ــج ــم ال
حكومة  من  أساسيًا  شرطًا 
ــيــبــة،  ــد الــحــمــيــد الــدب ــب ع
اقتصادي  مستقبل  لبناء 
مشترك، في وقت تحّولت 
سباق  ساحة  إلى  ليبيا  فيه 
كعكة  عــلــى  ــشــركــات  ــل ل
من  المنهك  البلد  إعــمــار 

الحرب منذ 10 سنوات

تقارير عربية

صناعةمال وناس

غـــــــــــــــادرت الــــســــفــــيــــنــــة الـــبـــنـــمـــيـــة 
ــن« املــــيــــاه اإلقــلــيــمــيــة  ــفـ ــيـ ــرغـ ــفـ »إيـ
ــثـــالثـــاء،  ــــس الـ املـــصـــريـــة، ظـــهـــر أمـ
أيــــام في  دام 107  احــتــجــاز  بــعــد 
ــرات املــــــرة الـــتـــابـــعـــة لــقــنــاة  ــيـ ــحـ ــبـ الـ
الــــســــويــــس، عـــقـــب جـــنـــوحـــهـــا فــي 
ــنــــاة فــي  ــقــ ــلــ ــ املــــــجــــــرى املــــــالحــــــي ل
مــــارس/آذار املــاضــي. وأنهت قناة 
ــوع املــــاضــــي،  ــ ــبــ ــ الــــســــويــــس، األســ
الحجز  لــرفــع  النهائية  ــراءات  ــ اإلجـ
التحفظي على السفينة، وغادرت 
األخـــــيـــــرة الســـتـــئـــنـــاف رحــلــتــهــا 
مالحية  مصادر  وقالت  البحرية. 
»األناضول«، إن السفينة غادرت  لـ
بالفعل املياه اإلقليمية بعد نحو 5 
أيام من التسوية املالية؛ فيما أظهر 
 »vesslefinder« ــع  ــوقـ مـ
عـــبـــرت  الـــســـفـــيـــنـــة  أن  ــي،  ــ ــالحــ ــ املــ
املتوسط.  البحر  في  الدولية  املياه 
واتفقت مصر على تسوية مالية 
بعدما  دوالر،  مليون   540 بقيمة 
طــالــبــت هــيــئــة الــقــنــاة بــنــحــو 960 

مليونا بداية النزاع.

»إيفر 
غيفن« 

تغادر المياه 
المصرية مقديشو ــ الشافعي أبتدون

ــلـــول مـــوســـم عـــيـــد األضــــحــــى فــي  ــــرب حـ مــــع قـ
الــصــومــال، تنتعش آمـــال تــجــار املــاشــيــة في 
ــذا املــــوســــم بــعــدمــا  ــ ــيـــدة هـ ــاح جـ ــ ــ تــحــقــيــق أربـ
واجهوا خسائر مالية باهظة املوسم املاضي، 
بسبب اإلغالق العام نتيجة جائحة كورونا 
ومــنــع تــصــديــر مــاشــيــتــهــم إلـــى دول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، خــصــوصــا الــســعــوديــة 
التي كانت تستورد من الصومال األضاحي 
الجائحة   

ّ
أن  

ّ
إال األضــحــى،  عيد  فــي  لنحرها 

أوقفت عام 2020 حركة تصدير املواشي من 
القرن األفريقي إلى األسواق الخليجية.

ــي إلــــــى أســـــــــواق الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــواشــ ــ وتــــصــــل املــ

ــــوب، اســتــعــدادًا  مــقــديــشــو مـــن كـــل حـــدب وصـ
لــالســتــهــالك املــحــلــي الــــذي يــتــوقــع أن يــفــوق 
هذا العام نسبة تصدير املاشية إلى الخارج 
بسبب قلة الطلب الخارجي وكثرة املعروض 
من املواشي، التي وصلت إلى سوق »دينيلي« 
جنوبي مقديشو من جميع املدن الصومالية.

أربـــاح مالية بعد سنة  عــن  الــتــّجــار  ويبحث 
من االنكماش االقتصادي، وهو ما أدى إلى 
أسعار  تتراوح  إذ  املاشية،  أسعار  انخفاض 
األغنام ما بني 50 دوالرًا و130 دوالرًا أميركيا 

للرأس الواحد.

قلق ممزوج باألمل
يــخــشــى كــثــيــر مـــن تــجــار املــاشــيــة مـــن مــوجــة 
خــســائــر جــديــدة هـــذا الـــعـــام، مــن املــحــتــمــل أن 
إذ يتخوفون  االقــتــصــاديــة؛  أوجــاعــهــم  تفاقم 
مـــن تـــراجـــع املــبــيــعــات فـــي أســـــواق املـــواشـــي، 
بــســبــب كـــثـــرة املــــعــــروض، وهــــو مـــا ال يمكن 
املرتفعة  املــاشــيــة  نقل  لكلفة  نــظــرًا  تعويضه 
نسبيا مــن املــــدن والـــقـــرى الــنــائــيــة إلـــى املــدن 

الكبيرة. ورغم ذلك تبقى آمال بعض التجار 
معلقة النــتــعــاش تــجــارتــهــم هـــذا الــعــام، بعد 
بـــدء مــوســم األضـــاحـــي؛ إذ يــمــكــن أن يــصــّدر 
 مـــن الــســعــوديــة 

ّ
الــصــومــال املـــواشـــي إلـــى كـــل

وسلطنة ُعمان. 
يـــقـــول مــحــمــود دبــــــري، وهــــو تـــاجـــر مــاشــيــة 
مــنــذ عــشــريــن عــامــا، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
 
ّ
 »مــؤشــرات هــذا الــعــام تحدد أن

ّ
الــجــديــد«، إن

املــعــروض من املــواشــي في األســـواق سيكون 
 املــواشــي 

ّ
كــبــيــرًا خـــالل املــوســم الـــجـــاري، وأن

التي تصّدر إلى الخارج، باتت نسبتها قليلة 
جدًا، بسبب جائحة كورونا وتقليص أعداد 
 
ّ
الــحــجــاج بــشــكــل كــبــيــر فـــي الــســعــوديــة، لــكــن
أسعار املواشي ما زالت مفتوحة حتى اآلن«. 
 االستهالك املحلي هو 

ّ
أن إلــى  ويشير دبــري 

أمل تجار املاشية في البالد، إذ يعولون على 
اإلقبال املحلي كما حدث العام املاضي، عندما 
ــواق الــخــلــيــجــيــة أمــــام اســتــقــبــال  ــ أغــلــقــت األســ
ــال، مـــضـــيـــفـــا: »الـــهـــيـــئـــات  ــ ــومـ ــ ــــصـ ــي الـ ــ ــواشـ ــ مـ
اإلنسانية بدأت باستهالك املواشي، لنحرها 
فـــي الــعــيــد وتــــوزيــــع لــحــومــهــا عــلــى الــفــقــراء 

والنازحني في ضواحي العاصمة«.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول طـــاهـــر صـــــالد، وهــــو أحــد 
ار املاشية في سوق »دينيلي« في حديث  تجَّ
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: »نجمع املــواشــي من 
املدن الجنوبية والوسطى في البالد، وتكمن 
املشكلة خالل هذه الفترة في تراجع األسعار 
الخارج«.  إلى  التصدير  توقف حركة  بسبب 
ــهــا 

ّ
وحــــول أســـعـــار املـــواشـــي، يــقــول صـــالد إن

يباع  الغنم  فبعض  الـــوزن،  متفاوتة بحسب 
بنحو 160 دوالرًا وهذا هو الصنف األول من 
املواشي، لكن، هناك حركة من املواشي اآلتية 
إلى هذا السوق من الخارج، وهو ما يمكن أن 

يخفض األسعار.

مشاكل عدة
وفق توقعات رسمية، يمكن أن يستعيد هذا 
الــقــطــاع عافيته فــي الــقــريــب الــعــاجــل، بسبب 
الجائحة مــن جهة، وهــطــول األمطار  تــراجــع 
فــــي أنــــحــــاء مـــتـــفـــرقـــة مــــن الـــــبـــــالد، مــــن جــهــة 
أخرى، وهو ما قد يحّد من مشكلة التصحر 

ــــق، ويــــحــــول  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــــاف فـــــي بــــعــــض املـ ــفـ ــ ــــجـ والـ
املــســاحــات الجافة إلــى مـــراٍع خــضــراء تقتات 
منها املواشي الصومالية، التي تعتمد على 
الكأ الطبيعي بــداًل من تربيتها في حدائق 
البالد  في  املاشية  تجارة  وتواجه  وحظائر. 
بشكل عــام مشاكل عــدة ال تقتصر فقط على 
ــا، بــل تتمثل أيــضــا فــي عــدم  جــائــحــة كـــورونـ
الفيروسات،  ضــد  تحصينات  املاشية  تلقي 
 عــــن نــــفــــوق آالف مـــنـــهـــا بــســبــب 

ً
هـــــذا فــــضــــال

في  املتكررة  الفيضانات  أو  الجفاف  مشكلة 
البالد، وهو ما يعرقل ازدهار تجارة املاشية 

محليا وخارجيا.

تداعيات استمرار الجائحة
ــتـــصـــادي، مــحــمــد بــــاري،  ويـــقـــول الــبــاحــث االقـ
 »تصدير 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن فــي حــديــث لـــ

املــواشــي الصومالية إلــى الــخــارج هــو البديل 
ــتـــاج املــحــلــي، وهــنــاك  املـــتـــاح حــالــيــا لــرفــع اإلنـ
خصوصا  القطاع،  هــذا  تواجه  كثيرة  عقبات 
من قبل الدول التي تستورد ماشية الصومال، 
من  تعاني  املحلية  املاشية   

ّ
أن منها  ألســبــاب 

للقاحات  بشكل جيد  ولــم تخضع  فيروسات 
الضرورية لتحصينها من األمراض، هذا إلى 
ــة الــخــلــيــجــيــة عـــام 2018،  ــ ــــدالع األزمـ جــانــب انـ
وبسببها توقف تصدير املاشية املحلية إلى 
 عــن جــائــحــة كــورونــا التي 

ً
الــســعــوديــة، فــضــال

ــــرت ســلــبــا بــشــكــل كــبــيــر عــلــى هـــذا الــقــطــاع«. 
ّ
أث

 استمرار جائحة كورونا 
ّ
ويشير باري إلى أن

يــمــكــن أن يــنــهــش هـــذا الــقــطــاع لــلــعــام الــثــانــي 
عــلــى الـــتـــوالـــي، وبــشــكــل كــبــيــر، لــكــن مـــع قــرب 
سلطنة  إلــــى  املـــاشـــيـــة  رؤوس  آالف  تــصــديــر 
بارقة  أن يشكل هــذا  ُعمان والسعودية يمكن 
أمــــل جـــديـــدة لــتــجــار الـــبـــالد. وتــشــكــل الـــثـــروة 
الحيوانية العمود الفقري القتصاد الصومال، 
إذ تمثل ثالثة أرباع صادرات البالد للخارج. 
ويــمــتــلــك الــصــومــال 7 مــاليــني رأس إبــــل، كما 
بقر وغنم  من  ماشية  رأس  مليون   40 يمتلك 
ومـــاعـــز. وتــســاهــم هـــذه الـــثـــروة بــنــحــو 40 في 
املائة من إجمالي الناتج املحلي رغم العقبات 
التي تواجه االقتصاد الصومالي منذ انهيار 

الدولة املركزية عام 1991.
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ــيــــش الـــــــســـــــوريـــــــون فـــــــي مـــنـــاطـــق  ــعــ يــ
ســيــطــرة الــنــظــام مــنــذ قـــرار رفـــع سعر 
ــاء يــــــوم الــســبــت  مـــــــادة املــــــــــازوت مــــســ
املاضي، أزمة مواصالت وفوضى في 
تــحــديــد تــعــرفــة الــنــقــل، حــيــث ضاعف 
األمر  التعرفة،  النقل  وسائل  سائقو 
الذي يزيد من األعباء املعيشية على 

املواطنني. 
يــقــضــيــه  الــــــــذي  الـــــوقـــــت  ازداد  ــد  وقـــــ
ــة الــــســــوريــــة  ــمــ املـــــوظـــــف فـــــي الــــعــــاصــ
دمــشــق، أبـــو عــمــاد مــهــنــا )47 عــامــا(، 
الداخلي،  النقل  باصات  مواقف  على 
وإلــــى جــانــبــه الــكــثــيــر مـــن املــواطــنــني، 
ــار فــي  ــ ــبـ ــ ــاء وكـ ــ ــسـ ــ ــال ونـ ــ ــفـ ــ بـــيـــنـــهـــم أطـ
الـــســـن، لــيــبــدأ الــجــمــيــع بــالــهــرولــة مع 
أو سرفيس،  نقل داخلي  إقبال باص 
أن  ذلــك  قــدم،  لعلهم يؤمنون مــوضــع 
ـــن عـــلـــى كــرســي  ــواطـ ــثـــور املــ ــة عـ فـــرصـ
املنال.  بعيدة  أصبحت  عليه  يجلس 
يــقــول مــهــنــا فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
املـــازوت خلق  أسعار  »رفــع  الجديد«: 
أزمــــة نــقــل بــكــل مــعــنــى الــكــلــمــة، فــعــدد 
املــواقــف  على  املتجمهرين  املــواطــنــني 
ــفــــع بــشــكــل الفــــــت، ومــــــدة انــتــظــار  ارتــ
الباص زادت كثيرًا، ما يعني أن عدد 
وفي  انخفض،  العاملة  النقل  وسائل 
الناس يعيشون  الشديد  الحر  موجة 
الـــذهـــاب لعملهم  فـــي  مــعــانــاة كــبــيــرة 

والعودة إلى منازلهم«. 
هــي  األكــــــبــــــر  »املــــشــــكــــلــــة  أن  وتــــــابــــــع 
أصبحت  فجأة  النقل،  تعرفة  ارتــفــاع 
ــئـــة لــيــرة  ــدل املـ ــ مـــضـــاعـــفـــة، لــتــصــيــر بـ
ــدوالر = نحو  ــ ــ مــئــتــي لـــيـــرة لــلــفــرد )الـ
3200 ليرة(، وكنت أدفع أنا وأسرتي 
ألـــــــــف لــــــيــــــرة فـــــــي الــــــــيــــــــوم، وأصـــــبـــــح 
ــرة أن نــدفــع  ــ ــادة األجــ ــ  عــلــيــنــا بــعــد زيــ

ألفي ليرة«. 
لديه  السائق  يــكــون  »قــد  وقــال مهنا: 
الــــحــــق بــــرفــــع أجــــــــرة الـــنـــقـــل بـــعـــد أن 

تـــضـــاعـــف ســـعـــر الــــــوقــــــود، وشـــهـــدت 
األسعار بشكل عام قفزة كبيرة جراء 
ذلـــك، لــكــن أنـــا مــن أيـــن لــي أن أحــصــل 
على الفرق؟ فزيادة الرواتب الضعيفة 
فنحن  الــقــادم،  الشهر  قبل  ننالها  لــن 
والــزيــادة  الحالي  الشهر  طــوال  ندفع 
الشهر املقبل وهي باألصل ال تغطي 

أجور النقل«. 
من جانبه، قال السائق أبو عمر )52 
عاما(، الذي يعمل على خط فلسطني 
ــربـــي  ــعـ كـــــرجـــــات، فــــي حــــديــــث مــــع »الـ
الجديد«: »تعرفة النقل غير منطقية، 
أقــل بكثير مما يجب أن تكون،  وهــي 
نحن ال نعمل فقط على املازوت، هناك 
زيوت وقطع غيار وإطارات وإصالح 

ورسوم، وكل ذلك ارتفع كثيرًا«. 
ولفت إلى أن املشكلة األكبر هي نقص 
الــوقــود قبل أي شــيء، فاملخصصات 
كافية  غير  يوميا  لترًا   30 للسرفيس 
ــــى مــنــتــصــف  ــبـــاح إلـ لــلــعــمــل مــــن الـــصـ
ــل، فــفــي دمـــشـــق كــان  ــ الــلــيــل عــلــى األقــ
الــســرفــيــس أو الــســيــارة يــعــمــالن على 
 
ً
ــدار الـــــــ24 ســــاعــــة، مــــا يـــؤمـــن دخــــال ــ مــ

ألربع عائالت. 
يؤمن  بالكاد  فالسرفيس  الــيــوم،  أمــا 
فتجد  واحــــدة،  لعائلة   خــجــواًل 

ً
دخـــال

يعملون  السرفيس  مالكي  غالبية  أن 
تـــؤمـــن  فـــلـــن  وإال  ــم،  ــهــ ــاراتــ ــيــ عـــلـــى ســ
 يــعــيــلــهــم بــالــحــد األدنــــى«. 

ً
لــهــم دخــــال

التعرفة  وأضاف أن »النظام يعلم أن 
ــتـــي يــتــقــاضــاهــا ســـرفـــيـــس وبــــاص  الـ
ــيـــــارات األجـــــرة  الـــنـــقـــل الــــداخــــلــــي وســـ
ــا بــني  ــي الـــنـــقـــل مــ وحــــتــــى الـــعـــامـــلـــة فــ
املــحــافــظــات هــي أعــلــى مــن التسعيرة 
 البصر طاملا ال 

ّ
الرسمية، لكنه يغض

توجد شكوى«. 
وكــــان الــعــديــد مـــن وســـائـــل الــنــقــل قد 
تـــوقـــفـــت عـــن الـــعـــمـــل فـــي ظـــل فــوضــى 
أن  بعضهم  وجــد  فيما  النقل،  تعرفة 
ــن الــــوقــــود فــي  بــيــع مــخــصــصــاتــهــم مـ
الــســوق الـــســـوداء أكــثــر فــائــدة مــاديــا، 

وخــــاصــــة أن ســـعـــر لـــتـــر املـــــــازوت فــي 
قــرار النظام  الــســوداء قفز مع  السوق 
رفــع سعره مــن 1200 ليرة إلــى 2500 
ــتــــخــــوف املــــواطــــنــــون  لـــــيـــــرة، فـــيـــمـــا يــ
ــرار أزمـــــة نـــقـــص املــــــازوت،  ــمـ ــتـ مــــن اسـ

وخاصة أن فصل الشتاء يقترب.  
األســعــار  أن لجنة تحديد  إلــى  يــشــار 
فـــي مــحــافــظــة دمـــشـــق، أصــــــدرت يــوم 
األحــــد املـــاضـــي، عــلــى إثـــر رفـــع وزارة 
التجارة الداخلية وحماية املستهلك، 
لـــيـــرة،  لـــتـــر املــــــــازوت إلـــــى 500  ســـعـــر 
الركوب  تعرفة  تعديل  يتضمن  قــرارًا 
لــخــطــوط الــنــقــل الــداخــلــي فــي دمــشــق 
ــلــــى املــــــــــــــازوت، لــتــصــبــح  ــة عــ ــلــ ــامــ ــعــ الــ
تــعــرفــة الـــركـــوب لــلــخــطــوط الــقــصــيــرة 
لـــلـــبـــاصـــات  ــرات  ــتـ ــلـــومـ ــيـ كـ  10 ــة  ــايـ ــغـ لـ
لــلــراكــب  واملــيــكــروبــاصــات 100 لــيــرة 
لـــيـــرة،   75 ــانــــت  كــ أن  بـــعـــد  الــــــواحــــــد، 
الطويلة  لــلــخــطــوط  الــركــوب  وتــعــرفــة 
ــبـــاصـــات  ــلـ لـ ــرات  ــتــ ــومــ ــلــ ــيــ كــ  10 فـــــــوق 
لــلــراكــب  واملــيــكــروبــاصــات 130 لــيــرة 
لـــيـــرة،   100 كـــانـــت  أن  بـــعـــد  ــد،  ــ ــواحـ ــ الـ
ــانـــت  كـ الـــــبـــــاصـــــات  أن  ـــن  ــ مـ ــم  ــ ــرغـ ــ ــالـ ــ بـ
لــيــرة  الـــتـــعـــرفـــة 100  ــذه  ــ تــتــقــاضــى هـ
و150 لــيــرة قبل االرتــفــاع األخــيــر، ما 
 200 بني  ما  التعرفة  تكون  أن  يرّجح 

و300 ليرة. 
ُيـــذكـــر أن جــمــيــع املــنــاطــق الــخــاضــعــة 
أزمات نقص  النظام تعيش  لسيطرة 
وقود وارتفاع في تعرفة النقل بشكل 
الرسمية، ما يشكل  التعرفة  أكبر من 
عــبــئــا كــبــيــرًا عــلــى غــالــبــيــة الــســوريــني 
الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون أزمـــــــة اقـــتـــصـــاديـــة 
ــن عــــــــن تــــأمــــني  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــاجـ ــ ــ تــــجــــعــــلــــهــــم عـ

اليومية.  املعيشية  احتياجاتهم 
ويــتــزامــن ذلــك مــع رفــع أســعــار معظم 
ــة، أخــــيــــرًا، ومــنــهــا  ــروريــ الـــســـلـــع الــــضــ

الخبز. 
ــم تــــدهــــور ســـعـــر الــعــمــلــة  ــاهـ ــذلـــك سـ كـ
في  األجنبية  العمالت  مقابل  املحلية 

تفاقم معيشة السوريني.

سوريةتجارة

عقبات تواجه القطاع 
أبرزها كورونا وعدم 

توافر اللقاحات للماشية
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اقتصاد

لندن ــ موسى مهدي

تــتــوقــع مــصــادر غــربــيــة أن يهيمن 
ــا  ــهـ ــلــــى رأسـ ــة، وعــ ــاقــ ــطــ هــــاجــــس الــ
الروسي  الطبيعي  الــغــاز  إمــــدادات 
ألوروبـــــــا الـــــذي تــســتــخــدمــه مــوســكــو ســاحــا 
اســتــراتــيــجــيــا فـــي تــعــزيــز نــفــوذهــا فـــي الــقــارة 
ــدة الـــقـــرار  ــ ــروخ فـــي وحـ ــ ــداث شـ ــ ــ الـــعـــجـــوز وإحـ
األوروبي، على قمة املستشارة األملانية أنجيا 
عقد 

ُ
ميركل مــع الــرئــيــس جــو بــايــدن الــتــي ست

لت 
ّ

بعد غد الخميس في واشنطن. وربما فض
املستشارة األملانية تسجيل آخر زيارتها إلى 
واشنطن، الحليف االستراتيجي لدول االتحاد 
األوروبي، حتى تتمكن من وضع آخر ملساتها 
ــارة  ــتـــجـ عـــلـــى هـــنـــدســـة عـــاقـــة االقــــتــــصــــاد والـ
بـــن واشــنــطــن وبـــروكـــســـل، قــبــل االنــتــخــابــات 
الــتــي ستجرى فــي 26  أملــانــيــا  التشريعية فــي 
املستشارة  وتــغــادر  املــقــبــل.  أيــلــول  سبتمبر/ 
ميركل مسرح النفوذ السياسي بعد 16 عاما 
في أعقاب االنتخابات األملانية، على الرغم من 
االنتخابات.  هذه  في  بفوز حزبها  التوقعات 
وحسب تحليل في موقع »اتانتك كاونسل« 
يوم اإلثنن، ستركز القمة بن ميركل وبايدن 
عــلــى ثـــاث قــضــايــا رئــيــســيــة تــشــغــل املعسكر 
الــراهــن. وهــذه  الــوقــت  فــي  الرأسمالي  الغربي 
القضايا هي قضايا إمدادات الطاقة الروسية 
ــــرى فــيــهــا واشـــنـــطـــن ركـــيـــزة  ــتـــي تـ ألوروبــــــــا الـ
رئيسية من ركائز النفوذ الروسي في أوروبا، 
وقــضــيــة الــهــجــوم الــســيــبــرانــي عــلــى املــنــشــآت 
الحيوية في كل من أميركا وأوروبــا الغربية، 
ــيـــة احـــــتـــــواء الـــتـــمـــدد الــصــيــنــي  ــيـــجـ ــتـــراتـ واسـ
االقـــتـــصـــادي والـــتـــجـــاري فـــي أوروبـــــا وكيفية 
اســـتـــخـــدام حــلــف شـــمـــال األطــلــســي »الــنــاتــو« 
فــي هــذا الــصــراع. وحــســب بــيــانــات املفوضية 
ــيــــة  الــكــتــلــة األوروبــ تـــــزال دول  األوروبـــــيـــــة، ال 
ــم مــســاعــي  ــ تــعــتــمــد عـــلـــى الــــغــــاز الــــروســــي رغـ
التنويع األخيرة التي اتخذتها بعض الدول، 
من بينها زيادة واردات الغاز الطبيعي املسال 
مــن كــل مــن الــواليــات املتحدة وشــركــات الغاز 
القطرية. وتشير بيانات املفوضية األوروبية 
إلــى أن حجم االستهاك األوروبـــي من الغاز 
املــاضــي 2020 نحو  الــعــام  فــي  الطبيعي بلغ 
394 مليار متر مكعب بانخفاض 3% بسبب 
الروسي  الــغــاز  كــورونــا، وبلغ حجم  جائحة 

من هذا االستهاك نسبة %48. 
ــروم الـــروســـيـــة الــغــاز  ــ ــاز بـ وتـــصـــدر شـــركـــة غــ
الــطــبــيــعــي إلــــى أوروبـــــــا عــبــر ثـــاثـــة خــطــوط 
رئيسية، وهــي خطوط »نــورد ستريم« التي 
تمر عبر أملانيا، وخــطــوط »يــامــال يـــوروب«، 
إضافة  وذلــك  ألوكــرانــيــا،  العابرة  والخطوط 
إلى »أنابيب توركيش ستريم« التي اكتملت 
حــديــثــا وتــخــطــط مــوســكــو الســتــغــالــهــا في 
إمــدادات الغاز إلى كل من اليونان وبلغاريا 

وبعض دول أوروبا القريبة من تركيا. 
الروسي تعّد من  الغاز  وبالتالي فإن قضية 
أوروبــا  بــال  تشغل  التي  الرئيسية  القضايا 
من ناحية »أمن الطاقة«، وتشغل بال أميركا 
من ناحية »األمن األوروبــي« وتحجيم نفوذ 
الـــدب الــروســي فــي الــقــارة املــتــرهــلــة. فــي هــذا 
الشأن، ترى النائبة األوكرانية، آنا صوفسن، 
في تحليل بمعهد »أتانتك كاونسل« صدر 
أن املستشارة ميركل ستسعى  اإلثــنــن،  يــوم 
خال اجتماعاتها مع بايدن إلقناعه بجدوى 
الــذي تعارضه  مد أنابيب »نــورد ستريم 2« 
واشنطن بقوة، وأن تعمل على رفع العقوبات 
وبالتالي  الــخــط  فــي  العاملة  الــشــركــات  على 
الــســمــاح بــإكــمــالــه. ويــضــاعــف »نـــورد ستريم 
2« إمـــــدادات الــغــاز الــروســيــة إلـــى أملــانــيــا من 
إلــى  مــتــر مكعب  مــلــيــار  الــحــالــي 55  حجمها 
مــلــيــارات متر مكعب. ولــكــن ربــمــا تأتي   110
بالطلب  ميركل  مقترح  على  بــايــدن  مــوافــقــة 
ــثـــمـــارات األملـــانـــيـــة في  ــتـ مــنــهــا تــقــلــيــص االسـ
الـــصـــن، وربـــمـــا تــشــديــد قـــوانـــن االســتــثــمــار 
على الشركات الصينية في التقنية األملانية 

بشكل أكبر. 
ــيـــة صــوفــســن أن  ــرانـ وتــوقــعــت الــنــائــبــة األوكـ
التي  نــورد ستريم  أزمــة  لحل  تقترح ميركل 
ورثـــهـــا مـــن عــهــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـــالـــد 
تــــــرامــــــب، أن تــــربــــط أملــــانــــيــــا إكـــــمـــــال الـــخـــط 

واشنطن ــ العربي الجديد

ــا يـــصـــر عــلــيــه بـــنـــك االحـــتـــيـــاط  عـــلـــى عـــكـــس مــ
الفيدرالي من كون معدالت التضخم املرتفعة 
ـــي الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة أخـــيـــرًا  الـــتـــي ظـــهـــرت فـ
مؤقتة، ولن تلبث أن تختفي مع عودة النشاط 
بحلول  الطبيعية  مــعــدالتــه  إلـــى  االقــتــصــادي 
العام القادم، أظهر مسح قامت به »وول ستريت 
جورنال« أن التضخم األميركي ربما يصل إلى 
مستويات غير مشهودة منذ عقود، وأنه ربما 
يستمر أكثر كثيرًا مما يتوقع البنك. وصباح 
الثاثاء، أظهرت بيانات وزارة العمل األميركية 

وإمدادات الغاز الروسية الجديدة بمواصلة 
شركة غاز بروم الروسية نقل الغاز الطبيعي 
عبر األنابيب التي تمر عبر أوكرانيا، وتضع 
ذلـــك شــرطــا مــلــزمــا للشركة الــروســيــة. ويــرى 
محللون أن برلن ستعمل على إجبار شركة 
الروسية على تجديد عقد نقل  بــروم«  »غــاز 
الــغــاز إلــى أوروبــــا عبر أوكــرانــيــا بعد نهاية 
العقد الجاري الذي سينتهي في عام 2024. 

ومــوضــوع »نــورد ستريم 2« الــذي يمر تحت 
مليار   55 بنحو  أملــانــيــا  ويــمــد  البلطيق  بحر 
مــتــر مــكــعــب مـــن الـــغـــاز الـــروســـي ســنــويــا يــعــّد 
األوروبــيــة  للسيادة  الحساسة  املواضيع  مــن 
واملــثــيــرة لــلــخــاف بــن واشــنــطــن وبــروكــســل، 
أنه  إلــيــه أوروبــــا على أســـاس  إذ بينما تنظر 
ــة لـــيـــس إال،  ــاقـ مــــوضــــوع تــــجــــاري وصـــفـــقـــة طـ

تنظر إليه واشنطن بمنظار تكريس »الهيمنة 
ــتــــي يـــنـــفـــذ مــــن خــالــهــا  الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة« الــ
الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن للتأثير 
عـــلـــى الــــقــــرار األوروبـــــــــي وتـــوجـــيـــه الــســيــاســة 
روسيا  رفــض  أن  يذكر  لبروكسل.  الخارجية 
إلى  أّدى  أوكــرانــيــا  الطبيعي عبر  الــغــاز  ضــخ 
ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خال 
العام الجاري، كما أدى إلى تراجع احتياطات 
الغاز الطبيعي بالعديد من الدول األوروبية. 

ــــرف »رنـــــيـــــزانـــــس كـــابـــيـــتـــال«  ــــب مـــــصـ ــــسـ وحـ
ــــي فـــقـــد رفـــعـــت شــركــة  ــــروسـ االســـتـــثـــمـــاري الـ
ــاز بـــــــروم« ســـعـــر الــــغــــاز الــطــبــيــعــي خـــال  ــ »غــ
ــن مــبــالــغ تــــــراوح بـــن 200  ــام الــــجــــاري مـ ــعـ الـ
و206 دوالرات لكل ألف متر مكعب إلى 240 
دوالرًا لكل ألف متر مكعب. ويرى خبراء في 

تسجيل مؤشر أسعار املستهلكن، والذي يعد 
أحـــد أهـــم مــؤشــرات التضخم لـــدى الــفــيــدرالــي، 
يــونــيــو/ حــزيــران،  فــي  ارتــفــاعــا بنسبة %5.4 
املعدل  ليظل  االقتصادين،  توقعات  متجاوزًا 

عند أعلى مستوياته في ثاثة عشر عاما. 
وقفز مؤشر التضخم األساسي، الذي يستبعد 
ــار بـــعـــض مـــنـــتـــجـــات الـــطـــاقـــة والـــطـــعـــام  ــعــ أســ
شديدة التقلب، بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر 
املاضي، حيث سجل ارتفاع األسعار في آخر 
شهور النصف األول من العام بمعدل %4.5، 
مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020. وبعدما 
أنفقت الحكومة األميركية، كما أغلب حكومات 

وبعد  الــــدوالرات،  تريليونات  املــتــقــدم،  العالم 
حــصــول أغــلــب األســـر منخفضة الــدخــل على 
كميات ضخمة من األموال، أكد املسح الذي تم 
إجراؤه في األسبوع األول من الشهر الجاري 
عــلــى أكــثــر مـــن 60 شــركــة وشــمــل أكــاديــمــيــن 
ــالـــي، أن  وبــعــض مـــن يــعــمــلــون فـــي الــقــطــاع املـ
جهود الحكومة الرامية إلى إنعاش االقتصاد 
ــرابــــات ســـاســـل اإلمـــــــداد الـــتـــي عـــادت  واضــــطــ
للظهور مــرة أخــرى، ربما تتسبب في ارتفاع 
فــي ما  أعــلــى مستوياته  إلــى  مــعــدل التضخم 
يقرب من ثاثة عقود، متجاوزًا 2%، وأنه ربما 
يستمر عند تلك املستويات حتى عــام 2023. 
وتوقع الخبراء الذين شملهم املسح أن يسجل 
مــعــدل الــتــضــخــم األســـاســـي فـــي الـــبـــاد %3.2 
مقارنة  الحالي  العام  من  األخير  الربع  خــال 
بــالــعــام املـــاضـــي، عــلــى أن يــعــاود االنــخــفــاض 
إلــى 2.3% خــال كــل مــن عــامــي 2022 و2023، 
ــــادة ســنــويــة فـــي األســعــار  مـــا يــعــنــي مــعــدل زيـ
2.58% خال الفترة من 2021 إلى 2023، وهو 
ما لم تشهده الباد منذ عام 1993. وتتجاوز 
ــــذي  ــدل الـــتـــضـــخـــم الـ ــعــ ــعــــات الــــخــــبــــراء مــ تــــوقــ
استهدفه الــفــيــدرالــي لــســنــوات، واملــقــدر بـــ%2، 
أزمـــة الجائحة  انـــدالع  والـــذي تخلى عنه مــع 
تــأثــيــراتــهــا السلبية عــلــى االقــتــصــاد  وظــهــور 
األميركي وشركاته، األمر الذي سيمثل الكثير 
مـــن الــتــحــديــات لــلــمــواطــنــن والـــشـــركـــات، كما 
في  النقدية  السياسة  وصــنــاع  للمستثمرين 
الباد. وال يبدو أن االقتصاد األكبر في العالم 
التضخم،  مواجهة شبح  فــي  وحــيــدًا  سيكون 
ــالــــم،  ــيــــث اضـــــطـــــرت أغــــلــــب حــــكــــومــــات الــــعــ حــ
وتـــحـــديـــدًا فـــي الــــــدول الــغــنــيــة، إلــــى اقـــتـــراض 
إنعاش  حــزم  لتمويل  ــدوالرات  ــ الـ تريليونات 
االقتصاد ومساعدة األسر، والتي تم ضخها 

على مدار األشهر الخمسة عشر األخيرة.

ــال مـــســـؤول أملـــانـــي في  الــســيــبــرانــي«، فــقــد قــ
تعليقات ملوقع »سي أن بي سي« يوم االثنن، 
إنه من املتوقع أن يتناول لقاء ميركل وبايدن 
قضية األمن السيبراني في أوروبا وأميركا، 
بــعــد الــهــجــمــات الــخــطــرة الــتــي تــعــرضــت لها 
مــنــشــآت حــيــويــة خـــال الــشــهــور األخــيــرة في 
لشركة  الــوقــود  تموين  خطوط  مثل  أميركا، 

ــبـــايـــن« الـــتـــي تـــغـــذي ثــلــث  ــايـ »كـــولـــونـــيـــال بـ
الواليات املتحدة باملشتقات النفطية. 

وتــتــهــم الـــواليـــات املــتــحــدة عــصــابــات روســيــة 
على  األخــيــرة  السيبرانية  الهجمات  بتنفيذ 
وكذلك  أميركا،  فــي  النفطية  املشتقات  شبكة 
ــة. وكـــانـــت  ــيــ ــلــ ــرازيــ ــبــ ــلــــحــــوم الــ ــة الــ ــركــ عـــلـــى شــ
الشركات األميركية قد اضطرت إلى استيراد 
أسبوع  خــال  أوروبــــا  مــن  النفطية  املشتقات 
كامل من نقص املحروقات في الساحل الشرقي 
األمـــيـــركـــي وتــــزايــــد الـــصـــفـــوف أمـــــام مــحــطــات 
الوقود. وتعد املصافي األميركية من مصادر 
التموين الرئيسي ألوروبا بالوقود، وبالتالي 
فإن االجتماع بن ميركل وجو بايدن سيمنح 
اهــتــمــامــا رئــيــســيــا لقضية األمــــن الــســيــبــرانــي 
وشبكة املراقبة اإللكترونية وتبادل املعلومات 

بن الكتلة األوروبــيــة والــواليــات املتحدة. أما 
بــخــصــوص مـــحـــاصـــرة الـــصـــن الـــتـــي يسعى 
الرئيس بايدن لتعزيز »التحالف الرأسمالي« 
الــتــجــاري والتقني في  تــمــددهــا  ضــد مخاطر 
بــايــدن  يضغط  أن  محللون  فيتوقع  ــا،  ــ أوروبـ
عــلــى مــيــركــل لــتــقــلــيــص الـــتـــجـــارة مـــع الــصــن، 
وزيادة حجم التبادل في املقابل مع واشنطن. 
ويشير خبراء في تعليقات لقناة »سي أن بي 
سي« األميركية إلى أن إدارة بايدن غير راضية 
عن الوجود الكثيف لشركات التقنية األملانية 
فــي الــصــن، كــمــا أنــهــا غــيــر راضــيــة كــذلــك عن 
االتفاقية التجارية التي توصل إليها االتحاد 

األوروبي والصن في بداية العام املاضي.
وكانت رئيسة املفوضية األوروبية أورسوال 
فــــون ديــــراليــــن ورئـــيـــس املــجــلــس األوروبــــــي 

شــــارل مــيــشــال قــد أعــلــنــا فــي يــنــايــر/ كــانــون 
الــثــانــي املـــاضـــي مـــع الــرئــيــس الــصــيــنــي شي 
جـــن بــيــنــغ عـــن اتـــفـــاق اســتــثــمــاري وتــجــاري 
واســـع مــع بــكــن. وهـــذا االتــفــاق يعني تــزايــد 
ــــي الــــتــــجــــارة األملـــانـــيـــة  ــفــــوذ الـــصـــيـــنـــي فـ ــنــ الــ
واألوروبية. وعلى صعيد نقاط االلتقاء بن 
بـــرلـــن وواشـــنـــطـــن، فــــإن لــــدى بـــايـــدن أجــنــدة 
»الـــنـــظـــام الــعــاملــي مــتــعــدد  واضـــحـــة داعـــمـــة لــــ
واالقتصادية  املالية  وللمؤسسات  النفوذ« 
مـــتـــعـــددة األطـــــــراف الـــقـــائـــمـــة، وعـــلـــى رأســهــا 
مــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــاملــيــة وصـــنـــدوق النقد 
ــدولــــي ومــنــظــمــات األمـــم  ــي والـــبـــنـــك الــ ــدولــ الــ
املتحدة، كما أنه يرغب في تجديد التحالف 
ــــي. وهـــذه القضايا  مــع دول االتــحــاد األوروبـ
تتفق تماما مع السياسة الخارجية األملانية.

قمة 
بايدن وميركل

تضخم أميركا األعلى في 13 عامًا

)Getty( ميركل وبايدن في لقاء سابق

)Getty( ارتفاع ملحوظ ألسعار الوقود في أميركا)Getty( سوبرماركت في نيويورك

)Getty( سيدة تمّر أمام مؤشر هانغ سانغ الرئيسي ببورصة هونغ كونغ

بايدن غير راض عن العالقات 
التجارية واالستثمارية 

بين برلين وبكين

أن  تايمز«  »فاينانشيال  لصحيفة  تعليقات 
هذه الزيادة تمثل ابتزازًا من قبل »غاز بروم« 
للظروف التي تعيشها أوروبا بعد الجائحة 
وحــاجــتــهــا املـــاســـة لــلــغــاز الــطــبــيــعــي. وتــقــول 
ــه »فــي  الــنــائــبــة صــوفــســن، فـــي تــحــلــيــلــهــا، إنــ
حال عدم توحد القرار األوروبي بشأن نورد 
ســتــريــم 2«، فـــإن مــوســكــو ســتــعــزز نــفــوذهــا، 
وستواصل ابتزاز أوروبا عبر السيطرة على 

إمدادات الغاز الطبيعي«. 
بــايــدن  عــلــى الصعيد األمــيــركــي ربــمــا يعمل 
على تشجيع دول االتحاد األوروبي عبر هذه 
ــادة شــحــنــات الــغــاز الطبيعي  الــقــمــة عــلــى زيــ
املــســال مــن مــصــادر أخــــرى، مــن بينها إبـــرام 
عــقــود طويلة األجـــل مــع الــشــركــات الــغــاز في 
أميركا وأوروبا. أما بالنسبة ملوضوع »األمن 

3 قضايا يتصدرها الغاز الروسي 
واألمن السيبراني

بكين ـ العربي الجديد

ــان ســتــانــلــي«  ــ ــورغــ ــ  مــــصــــرف »مــ
ّ
ــث ــ حــ

املستثمرين  األمــيــركــي  االســتــثــمــاري 
ــذر بـــشـــأن األســـهـــم  ــحــ ــي الــ ــ

ّ
ــوخ عـــلـــى تــ

ــالـــنـــظـــر إلــــــى الـــحـــمـــات  ــة، بـ ــيـ ــنـ ــيـ الـــصـ
ــرة الــــتــــي شــنــتــهــا  ــ ــيـ ــ الــتــنــظــيــمــيــة األخـ
ــة عـــلـــى قــــطــــاع الــتــكــنــولــوجــيــا.  ــ ــدولـ ــ الـ
ــر خــــــــــبــــــــــراء آســـــيـــــا  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ وأوضـــــــــــــــــــح كــ
واســتــراتــيــجــيــي األســهــم فــي األســـواق 
الــنــاشــئــة بالبنك »جــونــاثــان جــارنــر« 
ــــي« أن  ــي إن بــــي ســ ــ لـــتـــلـــيـــفـــزيـــون »ســ
ســبــب تــكــرار هـــذه الـــدعـــوة هــو وجــود 
ــدم الــيــقــن بــشــأن  ــة عــالــيــة مـــن عــ ــ درجـ
الرقابة على املشهد  كيفية تأثير تلك 
االستثماري والنمو التكنولوجي في 
الصن. وكانت الحكومة الصينية قد 
شددت إجراءات املراقبة وعرقلت عبر 

العديد من  إجــراءات استثنائية طرح 
شـــركـــات الــتــقــنــيــة فـــي الـــبـــر الــصــيــنــي. 
وأعــلــنــت الــســلــطــات األســبــوع املــاضــي 
أن الصن تخطط لتعزيز الرقابة على 
جــمــيــع الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة املـــدرجـــة 
ــارج، بــعــدمــا اتـــخـــذت الــصــن  فـــي الــــخــ
إجراءات صارمة ضد تطبيق »ديدي« 

في أوائل يوليو/ تموز. 
في  اإللكتروني  الفضاء  منظم  واقــتــرح 
الصن، يوم السبت، إخضاع أي شركة 
ــن مــلــيــون  ــن أكـــثـــر مــ لـــديـــهـــا بـــيـــانـــات عــ
ــن الــســيــبــرانــي  ــ مــســتــخــدم ملـــراجـــعـــة األمـ
ــا فـــي الــــخــــارج. وتــتــخــوف  ــهــ قــبــل إدراجــ
الحكومة الصينية من احتماالت حظر 
ــات الــتــقــنــيــة.  ــركــ ــركـــي ملـــزيـــد مــــن شــ ــيـ أمـ
األميركية  املصارف  من  العديد  وكانت 
قــد خفضت اســتــثــمــاراتــهــا فــي بــورصــة 

هونغ كونغ خال العام الجاري.

باريس ـ العربي الجديد

قــالــت وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة، الــثــاثــاء، 
 خــاف تحالف »أوبـــك+« بشأن ضخ 

ّ
إن

املزيد من اإلمدادات، قد يفضي إلى حرب 
ارتــفــاع الطلب على  أسعار ال سيما مع 
التطعيم  عمليات  تسارع  بفضل  الخام 
ضد كــورونــا. وذكــرت الوكالة في بيان، 
الحصة  على  معركة  نشوب  احتمال   

ّ
أن

السوقية بن أعضاء »أوبك+«، حتى وإن 
كان مستبعدًا، يهدد األسواق النفطية.

ودخلت اإلمــارات في خاف مع تحالف 
ــفــــاق خــفــض  ــــول تـــمـــديـــد اتــ »أوبـــــــــك+« حـ
إنــــتــــاج الـــنـــفـــط ملــــا بـــعـــد إبـــريـــل/نـــيـــســـان 
2022، ما يضغط على األســعــار. وتريد 
ــتـــاج وعــــدم تمديد  ــادة اإلنـ ــ اإلمــــــارات زيـ
اتــفــاق خــفــض اإلنـــتـــاج مــن إبــريــل 2022 
األول 2022، وهو  إلى ديسمبر/ كانون 

مــقــتــرح الــســعــوديــة وروســـيـــا. وأضــافــت 
 حــالــة الــجــمــود الــحــالــيــة في 

ّ
الــوكــالــة أن

 حــصــص اإلنـــتـــاج 
ّ
الــتــحــالــف، تــعــنــي أن

ســتــظــل عــنــد مــســتــويــات يــولــيــو/تــمــوز 
ــان الـــتـــوصـــل  ــ ــكـ ــ ــــن إمـ الــــحــــالــــي، إلــــــى حـ
ــهـــد األســـــــــواق  ــتـــشـ ــة، فـــيـــمـــا سـ ــويــ ــســ ــتــ لــ
النفطية حالة من الشّح في الوقت الذي 
أسعار   

ّ
أن وذكـــرت  الطلب.  فيه  ينتعش 

النفط تفاعلت بقوة مع أزمــة »أوبــك+«، 
مــــع احــتــمــالــيــة حــــــدوث أزمــــــة إمـــــــدادات 
ــل التـــفـــاق.  ــتـــوصـ ــم يـــتـــم الـ عــمــيــقــة إذا لــ
وأضــــافــــت: »شـــهـــد الــطــلــب عــلــى الــنــفــط 
تزايدًا ملحوظا، الشهر املاضي، في وقت 
املــرتــفــعــة ضد  ســاهــمــت وتــيــرة التلقيح 
كـــورونـــا فـــي تــحــقــيــق نــشــاط اقــتــصــادي 
ــــك+« أقــل  قــــوي، لــكــن مــع ضــخ دول »أوبــ
مــن الــكــمــيــة املــطــلــوبــة، يــتــوقــع أن تكون 

األسعار متقلبة«.

مخاوف غربية 
من األسهم الصينية

خالف »أوبك+« 
يهدد بحرب أسعار

اقتصاد الناس

من المتوقع أن تهيمن ثالث قضايا على قمة جو بايدن وأنجيال ميركل 
بعد غد الخميس في واشنطن، وهي هاجس الغاز الروسي واألمن 
السيبراني الذي بات يهدد المنشآت الحيوية في أميركا وأوروبا، وتنامي 

العالقات التجارية بين بعض دول اليورو والصين

أعلن ماتياس فارنيغ، المدير التنفيذي لشركة »نورد ستريم 2« المعنية 
ألمانيا، أن المشروع تم تنفيذه  إلى  الروسي  الغاز  بإدارة مشروع نقل 
بنسبة 98%. وكشف في مقابلة 
»هــانــدلــســبــالت«  صحيفة  ــع  م
شركته  أن  األحــد،  نشرت  األلمانية 
األعــمــال  مــن  االنــتــهــاء  تتوقع 
أواخر  الغاز  أنبوب  بمد  الخاصة 
أن  وتـــوقـــع  آب.  ــس/  ــط ــس أغ
المتعلقة  ــال  ــم األع تستغرق 
مختلفة  وثائق  على  بالحصول 
ثالثة  ضرورية  اختبارات  ــراء  وإج

أشهر إضافية.

98% من نورد ستريم 2

رؤية

شريف عثمان

أدركت الدول »العاقلة« أن توفير التعليم الجيد ألبنائها يعد أفضل 
أفضل  واستقدام  الجامعات،  بناء  إلــى  فعمدت  االستثمار،  أنــواع 
لضمان  الــعــلــمــي،  للبحث  ضخمة  مــبــالــغ  وتخصيص  األســـاتـــذة، 

الوقوف على أحدث مخرجات العصر في كل املجاالت الحيوية. 
ولم تعرف الدول »غير العاقلة« أهمية التعليم، فلم تهتم باملستوى 
على  جامعاتها  ترتيب  ليتراجع  ألبنائها،  تقدمه  الــذي  التعليمي 
املــســتــوى الــعــاملــي، ولــتــضــخ كـــل عـــام مــئــات اآلالف مـــن أنــصــاف 

املتعلمني إلى سوق العمل.
لم تكن لدى بعض الدول العاقلة اإلمكانات املادية أو البشرية التي 
عليه  التعويل  يمكن  جيد  تعليمي  محتوى  بتوفير  لها  تسمح 
إلحداث نهضة في البالد، إال أنها لم تستسلم وقررت االستعاضة 
عـــن ذلـــك بـــإرســـال الـــدارســـني إلـــى الــبــلــدان املــتــقــدمــة لــيــنــهــلــوا من 
تكتف  لم  إليها.  تعلموه  ما  لنقل  لبلدانهم  يــعــودوا  ثم  جامعاتها، 
الصني بما لديها من جامعات قوية، حيث أرسلت عشرات اآلالف 
من الدارسني للتعلم في الواليات املتحدة، واالطالع على أحدث ما 
العظمى رقــم واحد  والقوة  األكبر  االقتصاد  العلم في  إليه  وصــل 

في العالم. 
شــجــعــت الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة مــواطــنــيــهــا عــلــى الــســفــر لــلــدراســة 
املــادي واملعنوي، وفتحت لهم  الدعم  الكثير من  بالخارج، وقدمت 
األبــواب بعد إتمام دراستهم، وحفزتهم للمشاركة بأفكارهم في 

صنع القرار ووضع الخطط والتأسيس ملستقبل البالد. 
وتتهم الــواليــات املــتــحــدة الــصــني بأنها تــقــوم بــإرســال الــعــشــرات، 
أعضاء  ومن  الصيني،  بالجيش  العاملني  الضباط  من  املئات،  بل 
الحزب الشيوعي، للدراسة في الجامعات األميركية لالطالع على 
أحدث نظم التكنولوجيا في كافة العلوم، من أجل نقلها إلى بلدهم، 
إال أنــهــا لــم تستطع إيــقــاف هــذه املــمــارســات الــتــي ربــمــا تــكــون قد 
بدأت قبل عقود. أتت سياسة الصني أكلها، وعاد كثير من الطلبة 
الصينيني بعد الدراسة في الواليات املتحدة ليساهموا في صناعة 
النهضة في بلدهم، لترتقي الصني فتكون قوة عظمى حقيقية في 
العالم،  فترة وجيزة، وليصبح اقتصادها ثاني أكبر اقتصاد في 
بينما يصنفه البعض، ومنهم جهاز االستخبارات األميركية )سي 
العالم، باستخدام مفهوم  آي إيه(، باعتباره االقتصاد األكبر في 

تعادل القوى الشرائية. 
لم تكتف الصني بتشجيع مواطنيها على الدراسة في الجامعات 
االســتــفــادة،  لتعظيم  جامعاتها  لتطوير  سعت  وإنــمــا  األمــيــركــيــة، 
ليرتفع تصنيف الجامعات الصينية ضمن أكبر جامعات العالم، 
دخول  بعد  األميركية  الجامعات  املاضي  العام  خــالل  ولتتجاوز 
 CWTS Laiden 204 جامعات من جامعاتها ضمن تصنيف
ألفضل 1176 جامعة من 65 دولة، بينما لم تكن للواليات املتحدة 

سوى 198 جامعة في التصنيف نفسه. 
نظرة  نلقي  أن  يكفي  للصينيني  الجيد  التعليم  فعله  مــا  وملعرفة 
على حجم الجهد والعمل املبذول في الواليات املتحدة، ومحاوالتها 
الصيني  للتنني  الــتــصــدي  أجـــل  مــن  ــيـــني  األوروبـ حــشــد حلفائها 
القادم بقوة، والذي ثبت عدم قدرة الواليات املتحدة حتى اآلن على 

مواجهته بصورة فردية. 
دعمت حكومات  الــذيــن  الــهــنــود،  الطلبة  على  ينطبق  نفسه  األمــر 
بلدهم املتعاقبة سفرهم إلى الواليات املتحدة للدراسة، واستعانت 
بهم بعد انتهاء دراستهم ليتولوا قيادة البالد، حتى أصبح العالم 
املتقدم يتعامل مع البلد الذي كان في وقت من األوقات رمزًا للفقر 
الصني.  بعد  القادمة  العظمى  القوة  باعتباره  والعشوائية  والجهل 
أغلب  تلقى  الــذي  الصهيوني،  الكيان  على  ينطبق  نفسه  واألمـــر 
الواليات  في  تعليمهم  السنني  مر  على  وأعضاء حكوماته  قادته 

املتحدة، وكذلك العديد من بلدان الخليج العربي. 
الله بن  امللك عبد  السعودية، قرر  العربية  للمملكة  وخــالل حكمه 
املتحدة  للواليات  سعودي  طالب  آالف  خمسة  إيفاد  العزيز  عبد 
كل عام، مع تحمله شخصيًا نفقات سفرهم ودراستهم وإقامتهم 
ومياومتهم هناك، هم ومن يضطر ملرافقتهم إذا كانوا من النساء، 
كزوٍج أو أٍخ أو أٍب. وقبل أن يضرب فيروس كوفيد-19 العالم، كان 
هناك ما ال يقل عن ثمانني ألف طالب سعودي يدرسون في مراحل 

التعليم الجامعي، وما أعلى من ذلك، في الجامعات األميركية. 
األسبوع  املصرية،  الهجرة  نبيلة مكرم، وزيــرة  قالت  وفي مصر، 
املاضي، إن »الدارسني املصريني بالخارج هم أخطر شريحة من 
التي  املغلوطة  املهاجرين نتيجة عدة عوامل، على رأسها األفكار 
وأكــدت  ملصر«!  املعادية  التوجهات  أصحاب  من  لها  يتعرضون 
الثاني  الجيلني  أن  الكاملة،  السيسي  بثقة  تحظى  التي  الــوزيــرة، 
والثالث من الشباب املصريني بالخارج »بحاجة ملزيد من التعريف 
في  يسمعونه  عما  بــعــيــًدا  السليمة  واألفــكــار  املــصــري  باملجتمع 
الخارج عن جيش مصر من مغالطات، فكنا نستقدم العديد من 
ناصر  معهد  منها  املناطق،  من  العديد  إلــى  ونأخذهم  املهاجرين 
يفعله  بما  للتعريف  املسلحة،  القوات  تدريب  ومناطق  العسكري 

الجيش املصري«. 
تصريحات األسبوع املاضي لم تكن األولى للوزيرة، حيث سبقت 
ــارة إلـــى إمــكــانــيــة تجنيد املــصــريــني الـــدارســـني بــالــخــارج  لــهــا اإلشــ
للتجسس على زمالئهم املصريني، حني قالت »الحقيقة أن شباب 
بتاعتهم، ألنه  الجامعات  ناعمة كبيرة جدًا، داخل  الجامعات قوة 
بــطــريــقــة سلبية داخــل  الــلــي بتبث  األفـــكـــار  يــوصــلــلــي كــل  ممكن 
املصري  الطالب  أن  إلــى   

ً
أخــرى«، مشيرة الجامعات من جماعات 

الــذي يــدرس بالخارج »مــن املمكن جــدًا أن يتم استقطابه بأفكار 
مضادة التجاهات الدولة أو بأفكار تكفيرية«.

الــوزيــرة املصرية التي أتــت في  قل عــن 
ُ
حمدت الله وأنــا أقــرأ مــا ن

»أخطر شريحة  لـ املنتسبني  مــن  بالعديد  تلحق  ولــم  الــزمــان،  هــذا 
الحكيم،  وتوفيق  طه حسني  أمثال  من  السابقني  من  في مصر« 
وتذكرت ما فعلته مصر بأبنائها ممن درسوا بالخارج، من أمثال 
الدكتور محمد مرسي، رحمة الله عليه، والدكاترة محمد البرادعي 
وعصام حجي وعمرو دراج وعمرو حمزاوي، وغيرهم ممن كانت 

لهم »أفكار مضادة التجاهات الدولة«. 
الجيد ألبنائها، بقدر  التعليم  الدولة املصرية حاليًا توفير  ال يهم 
كل  الــدولــة  وتــبــذل  داخـــل حظيرتها،  الجميع  يظل  بــأن  اهتمامها 
الجهد واملال في محاوالت منع األفكار »املضادة التجاهات الدولة« 
ولو  ينفق يذهب جفاًء،  أغلب ما  أن  إليهم، وال شك  الوصول  من 
احتجنا من  ملا  التعليم،  لتطوير  والجهد  املــال  هــذا  توجيه كل  تم 
األصل إلرسال أبنائنا للتعلم في الخارج، ولكن من الواضح أننا 

وتوجهات الدولة نعاني من تعارض املصالح.

أخطر شريحة 
من المصريين
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