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المغرب: خطة لتوسيع الحماية االجتماعية
الرباط ـ مصطفى قماس

يتجه املغرب نحو توسيع الحماية االجتماعية، 
التي كشفت األزمة الصحية عن ضعفها، خاصة 
أن الدولة اضطرت لدعم أكثر من خمسة ماليني 
ــك الــتــوســيــع  ــرة فـــي فـــتـــرة الــحــجــر الـــصـــحـــي، غــيــر أن ذلــ ــ أسـ
يستدعي توفير التمويل الذي سيأتي عبر اشتراكات األفراد 
املعنيني وامليزانية والتضامن والهبات، وما سيتم توفيره 

من خفض نفقات الدعم.
 خبراء في الفترة األخــيــرة عن الــدعــوة إلــى إطالق 

ّ
ولــم يكف

إصـــالح جــبــائــي بــهــدف تــمــويــل الــنــظــام الــصــحــي والحماية 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة، بــيــنــمــا اعــتــبــر آخــــــرون أن تــمــويــل الــحــمــايــة 
نفقات  وتحويل  التضامن  عبر  يأتي  أن  يمكن  االجتماعية 
ــاز الـــبـــوتـــان والــســكــر والـــدقـــيـــق إلــيــهــا، كــمــا أوصــــوا  ــم غــ دعــ
بفرض ضرائب على املنتجات الضارة بالصحة، مثل التبغ، 

وضريبة على املواد امللوثة.
ــع املــــغــــرب مــــشــــروع قــــانــــون اإلطــــــــار حـــــول الــحــمــايــة  ــ ــ ووضـ
االجــتــمــاعــيــة، الـــذي اطــلــعــت عليه »الــعــربــي الــجــديــد«، حيث 
الحماية  أن تساعد على تعميم  يفترض  يقوم على مبادئ 

لتشمل األشـــخـــاص الــذيــن ال يــتــوفــرون عــلــى الــحــمــايــة، من 
أجل التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة. ويراد في إطار 
اإلجبارية  الصحية  التغطية  توسيع  االجتماعية،  الحماية 
مــلــيــون شخص  لــنــحــو 22  بــحــيــث ســيــتــاح  بــحــلــول 2022، 
إضــافــي االســتــفــادة مــن ذلـــك الــتــأمــني الـــذي يغطي تكاليف 
ــة واالســتــشــفــاء. ويــرنــو املــغــرب إلـــى تعميم  ــ الــعــالج واألدويـ
سبعة  حوالي  منها  سيستفيد  التي  العائلية  التعويضات 
مــاليــني طــفــل فــي ســن الـــدراســـة، وتــوســيــع قــاعــدة االنــخــراط 
التقاعد، وذلــك عبر دمــج حــوالــي خمسة ماليني  فــي أنظمة 
مغربي من الساكنة النشيطة، ناهيك عن تعميم التعويض 

عن فقدان الشغل.
النموذج  لجنة  تقدم  أن  املغاربة  يترقب  بينما  ذلــك  ويــأتــي 
الــتــنــمــوي تــقــريــرهــا لــلــعــاهــل املــغــربــي، وهـــو الــتــقــريــر الـــذي 
ــاء دفـــعـــة قــويــة  ــطـ ــى أفـــضـــل الــســبــل إلعـ يــنــتــظــر أن يـــرشـــد إلــ
لالقتصاد الوطني، غير أنه يرتقب كذلك، أن يتناول مسألة 
الحماية االجتماعية وشبكات األمان. ويتصور االقتصادي 
املــغــربــي، رضــــوان طــويــل، أنـــه يــتــوجــب دعـــم نــظــام الحماية 
الحماية  أن  مــعــتــبــرا  أمــــان،  تمثل شبكة  الــتــي  االجــتــمــاعــيــة 
الــتــي يعرفها  الـــهـــزات  مــن  بالتخفيف  تــســمــح  االجــتــمــاعــيــة 

أن  الجديد«  »العربي  لـ طويل  ويــؤكــد  االقــتــصــادي.  النشاط 
الدعم الذي وفرته الدولة لألشخاص الذي زجت بهم األزمة 
في البطالة، يؤثر على عيوب املرونة في سوق العمل، التي 
تصيب أغلبية السكان النشيطني، وتفضي بفعل عدم توفر 
إلــى شيوع حالة  البطالة واملــرض  مؤسسات للحماية ضد 

من عدم اليقني على الصعيد االجتماعي.
وقــفــز عـــدد الــعــاطــلــني فــي املــغــرب إلـــى 1.48 مــلــيــون شخص 
فـــي الـــربـــع الــثــالــث مـــن الـــعـــام املـــاضـــي، حــيــث وصــلــت نسبة 
البطالة إلــى 12.7 في املــائــة، بعد فقدان فــرص عمل في ظل 
األخير،  املوسم  في  اململكة  الــذي عرفته  والجفاف  الجائحة 
الحكومة عبر مشروع قانون  وفق بيانات رسمية. وعبرت 
اإلطــار عن التزامها من أجــل بلوغ أهــداف توسيع الحماية 
االجتماعية، بإصالح األنظمة والبرامج االجتماعية، خاصة 
السجل  وتفعيل  املــقــاصــة  لنظام  الــتــدريــجــي  صــــالح 

ً
اإل عبر 

للفئات  مباشر  دعــم  عبر  الــذي سيوفر  املــوحــد  االجتماعي 
الفقيرة. وينتظر تمويل الحماية االجتماعية عبر آلية تقوم 
على االشتراك بالنسبة لألشخاص القادرين على املساهمة 
فــي تــمــويــلــهــا، وآلــيــة أخــــرى تستند إلـــى الــتــضــامــن لــفــائــدة 

األشخاص غير القادرين على تحمل املساهمة.

عّمان ـ العربي الجديد

بــدأ مجلس النواب األردنـــي، أمــس األحــد، في مناقشة 
مشروعي قانوني املوازنة العامة، وموازنات الوحدات 
ــديـــدة 2021. وكــانــت  الـــجـ املـــالـــيـــة  لــلــســنــة  الــحــكــومــيــة 
اللجنة املالية النيابية أقرت مشروعي القانونني، بعد 
 تخفيض 

ً
مناقشات اســتــمــرت ملــدة 3 أســابــيــع، مــقــررة

النفقات بواقع 148 مليون دينار )207 مليون دوالر(. 
وتتوقع موازنة 2021 تحقيق نمو في االقتصاد بنسبة 
2.5 باملائة، مع تقدير العجز بـ 2.05 مليار دينار )2.8 
دينار  مليار   2.1 مع  مقارنة  املنح،  بعد  دوالر(  مليار 

)2.9 مليار دوالر( العام املاضي، وإجمالي النفقات بـ 
 مع 9.36 

ً
9.93 مليارات دينار 13.8 مليار دوالر، مقارنة

مليارات دينار )حوالي 13 مليار دوالر( العام املاضي. 
وحـــــــذر الـــــنـــــواب فــــي كـــلـــمـــاتـــهـــم مــــن تـــــــردي األوضـــــــاع 
االقتصادية الصعبة وزيــادة معدالت البطالة، إضافة 
إلى ارتفاع أرقام الدين العام، مطالبني بعدالة ضريبة، 
فيما شكك بعض النواب بأرقام ونسب النمو الواردة 

في املوازنة في ظل هذه األوضاع الصعبة.
وأكد النائب عبد السالم الذيابات، عدم وجود خطط 
حكومية ملعالجة العجز غير رفع األسعار والضرائب، 
املــوارد الطبيعية كاليورانيوم  مؤكدا أهمية استثمار 

والنحاس، إضافة الى دعم املنتج الوطني. من جهته، 
البرنامج  إجــراءات  الطراونة، عن  النائب علي  تساءل 
الــحــكــومــي فــي مــا يتعلق بــاألمــن الــغــذائــي والـــدوائـــي، 
وبرامج  أمنيات  ليس ســوى  البرنامج  أن  إلــى  مشيرا 
نــتــائــج حقيقية  تـــؤخـــر، ودون  تــقــدم وال  ال  إنــشــائــيــة 

باألرقام. 
وقالت النائبة فايزة عضيبات، إن مدخالت ومخرجات 
اإليـــرادات  بنيوي، حيث تشكل  بتشوه  املــوازنــة تشي 
الـــضـــريـــبـــيـــة الـــتـــي يــتــحــمــلــهــا املـــــواطـــــن، ثـــالثـــة أربـــــاع 
اإليــــــرادات املــحــلــيــة، ويــذهــب مــا نسبته 15 بــاملــئــة من 
النفقات لخدمة الدين، وهو يفوق ما خصص للنفقات 

الرأسمالية بمقدار الربع.  وقال النائب عدنان مشوقة 
إن األردن »غرق في املديونية واتسعت ساحات الفقر 
وتفشت البطالة وتآكلت دخول املواطنني وصار األردن 
الحرمان  بسبب  الغارمني  مصطلح  ظهور  في  سباقا 

من أبسط ما أوجد له الشرع والقانون«.
إلى  البطالة  وحسب إحصائيات رسمية، زادت نسبة 
23.9% خــالل الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام املــاضــي بسبب 
تــداعــيــات جائحة كــورونــا. بـــدوره، قــال النائب محمد 
عناد الفايز، إن الحكومات فشلت باإلصالح السياسي 
واالقتصادي، مما أوصل البالد إلى ما هي عليه اآلن، 

من فقر وبطالة وتراكم الديون وغير ذلك. 

األردن: تحذيرات برلمانية من أزمات المديونية والضرائب والبطالة

انتعاش 
توصيل الطرود 

في الصين
انــــــــتــــــــعــــــــشــــــــت أعـــــــــمـــــــــال 
ــل  ــ ــيــ ــ ــــوصــ شــــــــــــركــــــــــــات تــ
الــــطــــرود الـــســـريـــعـــة فــي 
ــــني خـــــــــالل عـــطـــلـــة  ــــصــ الــ
التي بدأت  الربيع،  عيد 
ــوم الــخــمــيــس املــاضــي  يـ
وتــــمــــتــــد ألســـــــبـــــــوع، إذ 
ــــت الـــــشـــــركـــــات  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ تـ
مــع  يــــومــــني  أول  ــــالل  خــ
طــرد،  مليون   130 نحو 
عــلــى   %223 بـــــــزيـــــــادة 
أســــــــاس ســـــنـــــوي، وفــــق 
ــا  ــ ــهــ ــ ــدرتــ ــ بــــــيــــــانــــــات أصــ
للبريد  الوطنية  الهيئة 
أمس األحد، وفق وكالة 
عطلة  وقبيل  شينخوا. 
عيد الربيع، التي تشهد 
ــرة  ــجــ أكــــــبــــــر مــــــوجــــــة هــ
بــــشــــريــــة جـــمـــاعـــيـــة فــي 
أنـــحـــاء الـــبـــالد، نــاشــدت 
ــان  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــات الـ ــ ــطــ ــ ــلــ ــ ــســ ــ الــ
بـــالـــبـــقـــاء فــــي أمــاكــنــهــم 
لـــــــلـــــــحـــــــد مــــــــــــن تــــفــــشــــي 
ـــل 

ّ
كــــــورونــــــا، فـــيـــمـــا فـــض

كثيرون إرســال »طــرود 
هـــدايـــا« أو الـــشـــراء عبر 
اإلنــتــرنــت. ومــن املتوقع 
قــــطــــاع  يـــــتـــــعـــــاطـــــى  أن 
الــتــوصــيــل الــســريــع مع 
95.5 مليار طرد في عام 
2021، بزيادة 15% على 
ــــوي، وفـــقـــا  ــنـ ــ أســـــــاس سـ
ــا  ــهــ ــعــــات أصــــدرتــ ــتــــوقــ لــ
للبريد  الوطنية  الهيئة 
ــايــــــر/ كـــــانـــــون  ــنــــ فـــــــي يــــ

الثاني املاضي.

ارتفاع طفيف للتضخم في قطر
قطر  في  )التضخم(  المستهلك  أسعار  مؤشر  سجل 
الثاني  كانون  يناير/  في   %1.23 بنسبة   شهريا  ارتفاعا 
قياسا   %1.29 وانخفض  نقطة،   97.11 وبلغ  الماضي، 
الصادر  المؤشر  ويضم   .2020 لعام  المماثل  بالشهر 
األحد،  أمس  القطري،  واإلحصاء  التخطيط  جهاز  عن 
تندرج  االستهالكية  السلع  من  رئيسية  مجموعة   12
جهاز  بيانات  وبحسب  وخدمة.  سلعة   737 تحتها 
التخطيط، فإن ارتفاع التغير الشهري جاء نتيجة ارتفاع 
أسعار أغلب المجموعات، والمتمثلة في النقل بنسبة 
واالتصاالت   ،%2.96 المنزلية  واألجهزة  واألثاث   ،%4.12

2.01%، والغذاء والمشروبات بنسبة %1.44. 

العراق: الحبس المشدد لوزير سابق
أصدرت محكمة عراقية مختصة بقضايا النزاهة، أمس، 
حكما بالحبس المشدد لسنتين، بحق الوزير األسبق رياض 
عبد الحمزة غريب، ومدير عام في وزارته، بعدما أدينا 
بالفساد، . وشغل غريب، وهو قيادي  بقضية تتعلق 
بائتالف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، وزارة 
البلديات واألشغال. ووفقا لبيان أصدره مجلس القضاء 
بالنظر في دعاوى  المختصة  »المحكمة  األعلى، فإن 
النزاهة أصدرت حكمها بحق غريب والمدير العام في 
وزارته هاشم عبد الزهرة، جراء إخاللهما بعقد نصب 
وتجهيز 17 معمل أسفلت بقيمة 25 مليون دوالر في 

عام 2007«.

تفاقم خسائر »داماك« العقارية اإلماراتية
إن  أمس،  اإلماراتية،  العقارية  »داماك«  شركة  قالت 
مليار   1.04 نحو  إلى  ارتفعت   2020 عام  في  خسائرها 
 36.9 بخسائر  مقارنة  دوالر(،  مليون   283 )نحو  درهم 
مليون درهم )10.05 ماليين دوالر( خالل الفترة نفسها 

من عام 2019. 
 108.2 نحو   2020 عام  من  الرابع  الربع  خسائر  وبلغت 
ماليين درهم، مقابل خسائر بلغت 169.5 مليون درهم 
حسين  ووفق  السابق.  العام  من  نفسها  الفترة  خالل 
سجواني، رئيس مجلس إدارة شركة »داماك« العقارية، 
قد يكون عام 2021 عامًا آخر مليئًا بالتحديات للسوق 

العقارية في إمارة دبي.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

خالل األيام املاضية، شهد 
املسرح الليبي تطورات إيجابية 

قد تمهد الطريق نحو حل األزمة 
املستعصية في البالد منذ نحو 
10 سنوات، وتضع حدا لحرب 

أهلية مستعرة منذ سقوط القذافي، 
حرب أكلت األخضر واليابس، 

وأدت إلى حدوث انهيار اقتصادي 
ومالي شامل، وتهاوي قيمة العملة، 
وتدهور األحوال املعيشية للمواطن، 

وحدوث تدخالت خارجية غذت 
الصراعات القائمة ونهبت ثروات 

ليبيا. فقبل أيام انتخب أعضاء 
ملتقى الحوار السياسي الليبي 

في جنيف وبرعاية أممية، رؤساء 
السلطة املؤقتة إلدارة شؤون البالد 

حتى إجراء االنتخابات املقبلة، 
وحظيت الخطوة بتأييد الفرقاء 

الليبيني بمن فيهم حفتر. 
وفي حال نجاح الخطوة وإجراء 
انتخابات رئاسية وبرملانية فإن 

االستقرار السياسي واألمني 
قد يعود إلى ليبيا، وهو ما يفتح 
الباب أمام حدوث استقرار مالي 
واقتصادي، واستعادة جزء من 

األموال املنهوبة من قبل نظام 
القذافي والبالغة نحو 200 مليار 

دوالر، واإلفراج عن األموال 
املجمدة الليبية في الخارج، وتوفير 

كلفة الصراع الذي يلتهم ماليني 
الدوالرات سنويا.

كما أن االستقرار يمهد الطريق 
أمام الحكومة إلعادة بناء ليبيا 

الحديثة، وإصالح البنية التحتية 
املتدهورة، وتقديم الخدمات 
األساسية للمواطن، وتوفير 

السلع، وحل مشكلة السيولة 
وزيادة الرواتب وتحسني األجور، 

والوصول باإلنتاج النفطي إلى 
مستويات ما قبل الثورة والبالغ 

نحو 1.7 مليون برميل يوميا، 
وتهيئة املناخ لجذب االستثمارات، 

وإحياء قطاعات واعدة منها 
السياحة والخدمات والطاقة 

والصناعة، وهو ما يساعد الدولة 
في إعادة بناء االحتياطيات 

املنهارة.
استقرار ليبيا أمنيا وسياسيا 

ومن ثم اقتصاديا وماليا ال 
تقتصر عوائده على املواطن 

واالقتصاد، بل تمتد إلى الدول 
املجاورة خاصة مصر والجزائر 

وتونس والسودان، فليبيا املستقرة 
يمكن أن توفر فرص عمل ملاليني 

العاطلني بهذه الدول ومتنفس 
لصادراتها، وستكون في حاجة 

إلى عمالة مدربة تعمل في 
القطاعات الواعدة مثل إنتاج النفط 

والغاز والسياحة واالستثمارات 
واإلنتاج، وليبيا في حاجة أيضا 

إلى العمالة غير املاهرة للعمل في 
الزراعة والتجارة والبناء والتشييد 

والبنية التحتية.
ليبيا املنهارة اقتصاديا وماليا 

يمكن أن تتحول في سنوات من 
االستقرار إلى واحدة من أسرع 

االقتصادات نموا، خاصة مع 
امتالكها إمكانات فائقة وعدد 
سكان صغيرا، فهي بلد غني 
بالنفط، وتعوم على بحار من 

الغاز، وبها آثار قديمة وشواطئ 
تتجاوز 1777 كم، ولديها فرص 
ضخمة في جذب االستثمارات، 

ومن املمكن أن تكون بوابة 
الصادرات األوروبية ألفريقيا.

عن مزايا 
استقرار ليبيا

Monday 15 February 2021
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اقتصاد

تراجع النفط والغاز يهدد إيرادات العملة الصعبة

%5
تنخفض  أن  الــمــقــرر  مــن 
بالمائة   5 ــار  ــن ــدي ال قيمة 
الحالي،  بالسعر  مــقــارنــة 
ما   ،2021 مــوازنــة  حسب 
ــرف في  ــص يــرفــع ســعــر ال
الــمــتــوســط الــســنــوي إلــى 
في  للدوالر  دينارًا   142.20
في   149.31 ــى  وإل  ،2021

.2022

تقرير

صادرات الغاز 
تتعرض لضغوط كبيرة 

من األوروبيين

4 رؤساء تنفيذيين 
في العامين الماضيين 

لـ»سوناطراك«

الجزائر ـ حمزة كحال

تـــواجـــه الـــجـــزائـــر فـــي ســنــة 2021 
ــــي الـــحـــفـــاظ  صــــعــــوبــــات كـــبـــيـــرة فـ
على صادراتها النفطية والغازية 
الداخلي  الطلب  ارتفاع  السواء، في ظل  على 
واستقرار اإلنتاج، بل وانخفاضه في بعض 
األشهر ألسباب تقنية، ما بات يهدد عائدات 
ــبــــاد الـــريـــعـــيـــة، مــــن الــعــمــلــة الـــصـــعـــبـــة، إذ  الــ
تشكل إيرادات الطاقة 92 باملائة من إجمالي 
األجــنــبــيــة،  الـــعـــمـــات  مــــن  الـــجـــزائـــر  واردات 
حــســب بــيــانــات رســمــيــة، فـــي وقــــت تــمــر فيه 
الباد بأزمة اقتصادية حادة، زادتها تعقيدًا 
الجائحة الصحية وركود االقتصاد، وفقدان 
أرقامًا متدنية  بعد تسجيله  لبريقه  الدينار 

غير مسبوقة أمام العمات األجنبية.

تهاوي المؤشرات 
ــدول  ــم أن الـــجـــزائـــر عــضــو فـــي مــنــظــمــة الــ رغــ
املصدرة للنفط )أوبك(، إال أن اعتمادها على 
إيرادات النفط تراجع بشكل حاد، حيث تنتج 
ــوال ُعـــشـــر حــصــة املــنــتــجــن  ــ ــ فـــي أحـــســـن األحـ
العمالقة في »أوبك« وخارجها، مثل العراق أو 
السعودية أو روسيا، كما تراجعت صادرات 
ــذي جــعــل تــنــويــع  ــ ــر الـ ــ ــاز الــطــبــيــعــي، األمـ ــغـ الـ
االقتصاد حلما بعيد املنال، حسب مراقبن. 
ومما يؤكد هذه التحليات والتوقعات أرقام 
ومــؤشــرات نفط وغــاز الجزائر، التي تهاوت 
األخــيــرة، بشكل  السنوات  فــي  بشكل مخيف 
بات يؤرق حكومة الرئيس عبد املجيد تبون، 
التي بنت تمويل مخططها الخماسي 2020- 
2024 املقدر بـ 260 مليار دوالر على عائدات 

النفط.
وبلغة األرقــام، يؤكد مدير مكتب »اينرجي« 

تراجع اإلنتاج في 2020 املنتظر الكشف عن 
أرقامها املفصلة األيــام املقبلة، بسبب التزام 
الجزائر باتفاق تخفيض اإلنتاج، وفي العام 
املاضي، صدرت الباد، بحسب األرقــام التي 
 82.2 حـــوالـــي  الـــطـــاقـــة،  وزارة  مـــن  وصــلــتــنــا 
مــلــيــون طـــن مـــن املــكــافــئ الــنــفــطــي مـــن النفط 
بانخفاض  دوالر،  مليار   20 مقابل  والــغــاز، 
قـــدره 40 بــاملــائــة فــي القيمة و11 بــاملــائــة في 
بــعــام 2019، ومـــن الصعب  مــقــارنــة  الــحــجــم، 
إعـــطـــاء هــــذه األرقــــــام قـــــراءة أخــــرى ســــوى أن 
وغــاز  نفط  على  صعبة  ستكون   2021 سنة 

الجزائر«.
وأوضــح مــراد بــرور، في حديث مع »العربي 
الجديد«، أنه »من املؤكد أن األزمــة الصحية 
وتسببت  العاملي  الطلب  انخفاض  إلــى  أدت 
فــي انــخــفــاض األســعــار، لكن االنــخــفــاض في 
إال من  تفسيره  يمكن  الـــصـــادرات ال  أحــجــام 
خال انخفاض اإلنتاج، إلى 142 مليون طن 
في عام 2020، مقابل 157 مليون طن في عام 
2019، بانخفاض قــدره 30 باملائة، مع العلم 
ا بسبب 

ً
أن الطلب الداخلي قد انخفض أيض

الوباء بـ 13باملائة، من 67 إلى 59 مليون طن 
من املكافئ النفطي«.

وعــــــــاش غــــــاز الــــجــــزائــــر ضـــغـــطـــًا كـــبـــيـــرًا مــن 
الزبائن  اعترض  إذ  األوروبــيــن، سنة 2020، 
على األســعــار، بعد سنة واحـــدة مــن تجديد 
ــدادات الــغــاز مــع شركائها  الــجــزائــر عــقــود إمــ
التاريخين في القارة العجوز، في مقدمتهم 

إسبانيا وإيطاليا والبرتغال.
ودخلت الجزائر، سنة 2018، مرحلة تجديد 
التقليدين، بعد  الــغــاز مــع شــركــائــهــا  عــقــود 
ــى نــهــايــة آجــالــهــا،  ــول أغـــلـــب الـــعـــقـــود إلــ ــ وصـ
مــع انــتــهــاء ســنــة 2019. وتــابــع مــديــر مكتب 
»إيــنــرجــي« لــلــطــاقــة بــبــاريــس ومــديــر مجمع 

»سوناطراك« النفطي سابقا أنه »في الخارج، 
ا، والعديد من 

ً
ُيراقب املختصون الوضع أيض

املتخصصة  واملــــواقــــع  ــاالت  ــوكــ والــ املــحــلــلــن 
يبدون نفس املاحظة، ربما تعيش الجزائر 
ــة نــفــطــيــة بــســبــب  ســـنـــواتـــهـــا األخــــيــــرة كــــدولــ
عــدة عــوامــل، منها قــرب نفاد خــزانــات اآلبــار 
ــار، وعــــدم  ــمــ ــثــ ــتــ ــفــــاض االســ ــخــ الـــعـــامـــلـــة، وانــ
البيروقراطي،  والفساد  القانوني،  االستقرار 
الــنــفــط  لـــشـــركـــة  اإلداري  االســــتــــقــــرار  ــدم  ــ ــ وعـ
ــــذي ال يـــرحـــم في  ســـونـــاطـــراك، واالرتــــفــــاع الـ

االستهاك املحلي«.

جرح عميق 
دخلت إمدادات الغاز الجزائري إلى أوروبا 
واملــنــطــقــة الــعــربــيــة فــي مــعــادلــة صــعــبــة، في 
ــاملــــي، ال ســيــمــا  ــــروض الــــعــ ــعـ ــ ظــــل تـــخـــمـــة املـ
 عن دخول 

ً
الرخيص، فضا الروسي  الغاز 

كالواليات  الــغــاز،  لتصدير  جــدد  منافسن 
املتحدة األميركية، األمر الذي يزيد من مأزق 
ــادة مـــوارده  البلد األفــريــقــي الــبــاحــث عــن زيـ
 املـــالـــيـــة ملـــواجـــهـــة تــــراجــــع عــــائــــدات الــنــفــط. 

وقال مدير اإلحصاء في الوكالة الجزائرية 
ــوارد املـــحـــروقـــات )ســلــطــة ضبط  ــ لــتــثــمــن مـ
إنــتــاج وبــيــع الــنــفــط والـــغـــاز فــي الــجــزائــر(، 
نبيل جودار، إن »األرقام األولية تؤكد توجه 
الــتــراجــع، خــاصــة عبر  مبيعات الــغــاز نحو 
عــقــود األنــابــيــب نــحــو إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا، 
بنسب كبيرة خال العام الحالي، قد تفوق 
تراجع مستويات األعوام املاضية«. وأضاف 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــــودار، فــي تــصــريــح لـــ جـ
أن »تــراجــع الـــصـــادرات يــعــود بــدرجــة أولــى 
لتراجع الطلب ألسباب عديدة، كما ال يمكن 
أن ننسى تــراجــع إنــتــاج الــجــزائــر مــن الغاز 
فــي 2020 بنسب فاقت 15 باملائة عــن سنة 
2019، قابله ارتفاع الطلب الداخلي بنسبة 

7 باملائة«.
ــة، تــــبــــدو الــحــكــومــة  ــيـ ــعـ وأمــــــــام تـــعـــقـــد الـــوضـ
ــلـــول  الــــجــــزائــــريــــة عـــــاجـــــزة عـــــن تــــوفــــيــــر الـــحـ
تعلن عن  والحكومة  فمنذ سنوات  العاجلة، 
نحو  بالتوجه  قريب، يسمح  انتقال طاقوي 
الداخلي  الطلب  لخفض  املتجددة،  الطاقات 
والنفطية،  الغازية  الباد  صــادرات  وحماية 
ــائـــدات  ــتـــي تــشــكــل الــنــســبــة الـــكـــبـــرى مــــن عـ الـ
الصعبة، في وقــت يبقى  العملة  الجزائر من 
ملف الغاز الصخري مجمدًا بقرار سياسي، 
كــونــه مــحــل رفـــض شــعــبــي، بسبب املخلفات 
التي تترتب على استغاله. ومما يزيد جرح 
طاقة الجزائر عمقا، ليس فقط تراجع اإلنتاج 
ــة كـــــورونـــــا. فــحــســب  ــحـ ــائـ والـــــــصـــــــادرات، وجـ
العامة  اإلدارة  املتخصصة في  األنباء  وكالة 
واالقتصاد األفريقي »Ecofin«، فإن »جرح 
الجزائر أعمق«، إذ تشير في تحلياتها إلى 
في  االستثمار  ونقص  املحلي،  الطلب  تزايد 
االستكشاف و»تراكم سنوات من سوء اإلدارة 

في القطاع«.
Worldoil.« مــوقــع  يتحدث  جانبه  مــن 

ــرى،  ــ أخــ عــــوامــــل  عــــن  املـــتـــخـــصـــص   »com
ــلـــى رأس شـــركـــة  ــــرار عـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــثـــل عــــــدم االسـ مـ
ســونــاطــراك، مــوضــًحــا أن األخــيــرة »أعلنت 
أنها تهدف إلى زيادة صادرات الغاز بنحو 
النفقات«.  العام، مع خفض  25 باملائة هذا 
وكتب املوقع في تحقيق مطول نشر في 31 
يناير/ كانون الثاني 2021 أن »التغييرات 
الشركة  جهود  أعاقت  القيادة  في  املتكررة 
أربعة  كــان لديها  إذ  الطاقة،  إنــتــاج  لــزيــادة 
رؤساء تنفيذين في العامن املاضين و12 

منذ عام 2010«.

ورطة الجزائر المالية

والغاز،  النفط  وصادرات  إنتاج  تراجع  ظل  في  حادة  اقتصادية  بأزمة  الجزائرية  الحكومة  تمر 
زادتها تعقيدًا الجائحة الصحية وركود االقتصاد، وفقدان الدينار لبريقه بعد تسجيله أرقامًا 

متدنية غير مسبوقة أمام العمالت األجنبية

بغداد ـ زيد سالم

انــعــكــس تـــهـــاوي قــيــمــة الــديــنــار 
أمــام الـــدوالر، سلبًا على معيشة 
الــعــراقــيــن فـــي الــشــهــور الــثــاثــة 
األخيرة، إذ أدى ذلك إلى زيادة أسعار املواد 
الــغــذائــيــة واإلنــشــائــيــة واملـــابـــس، وخــاصــة 
ــة مــــن الــبــضــائــع  ــائــ ــثـــر مــــن 90 فــــي املــ أن أكـ
املحلي، مستوردة  السوق  االستهاكية في 
مــــن الـــــخـــــارج، وتــــدفــــع الـــحـــكـــومـــة قــيــمــتــهــا 

بالعملة األميركية.
نهاية  رفعت  قد  العراقية  الحكومة  وكانت 
ــــرف الــــــــدوالر مــن  الــــعــــام املــــاضــــي، ســـعـــر صـ
نحو 1200 إلى 1448 دينارًا، حتى يتسنى 
الــواردات بالعملة  لها تقليص الفجوة بن 
الــصــعــبــة مـــن بــيــع الــنــفــط ومــــا تــنــفــقــه على 
العراق  يبيع  إذ  للباد،  التشغيلية  املوازنة 
نفطًا بقيمة نحو 3.4 مليارات دوالر شهريًا، 
أربــعــة تريليونات ديــنــار، وهو  يـــوازي  بما 
رقم ال يكفي لدفع مرتبات املوظفن البالغة 

نحو 6 تريليونات دينار شهريًا.
ولـــكـــن فـــي املــقــابــل دفــــع غــالــبــيــة الــعــراقــيــن 

صعبة،  اقتصادية  ظــروفــًا  يعيشون  الــذيــن 
عليهم  انعكس  الـــذي  عملتهم  تــهــاوي  ثمن 

بغاء السلع والخدمات األساسية.
»الـــعـــربـــي  ويــــقــــول مـــواطـــنـــون مــــن بــــغــــداد لــــ
الجديد« إن »ارتفاع أسعار األغذية هو أكثر 
مـــا يــؤثــر عــلــى حــيــاتــنــا الــعــامــة، خصوصًا 
ــل كــــل مـــــفـــــردات الـــحـــيـــاة  ــمـ ــفــــــاع شـ أن االرتــــ
األساسية، ووصل األمر إلى ارتفاع أسعار 
أرغــفــة خبز  كــانــت خمسة  أن  الــخــبــز، فبعد 
بألف دينار عراقي )أقل من دوالر أميركي(، 
باتت بعض املخابز تبيع نحو ثاثة أرغفة 
بــاملــبــلــغ الـــســـابـــق، بــســبــب ارتــــفــــاع أســـعـــار 

الطحن املستورد«.
مـــن جــهــتــه، ُيــشــيــر عــلــي عــبــد الــكــريــم، وهــو 
ــرادة  ــ ــكـ ــ ــــي ســــــوق الـ ــاحــــب مـــحـــل كـــبـــيـــر فـ صــ
أكثر تضررًا  أن »التجار باتوا  إلى  ببغداد، 
مــن املــواطــنــن، حــيــث إنــهــم يــشــتــرون املـــواد 
ــار مـــرتـــفـــعـــة،  ــعــ ــأســ ــيــــة وغــــيــــرهــــا، بــ ــذائــ ــغــ الــ
وبــالــتــالــي فــهــم بــحــاجــة إلــــى رفــعــهــا ولــكــن 
بمستوى قليل، من أجل عدم إرباك السوق، 
كــثــيــرًا للتجار،  الــربــح  ــصــت نسبة 

ّ
تــقــل وقـــد 

ــار عـــلـــى املـــواطـــنـــن  ــ ــعـ ــ فـــيـــمـــا ارتـــفـــعـــت األسـ
فــاألزمــة االقــتــصــاديــة باتت  نسبيًا، ولــذلــك 
معقدة ومركبة، وكل ذلك بسبب اإلجراءات 

الحكومية غير املدروسة«.
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وأضــــاف عــبــد الــكــريــم لـــ
ــفــــع ســـعـــره،  ــيء فــــي الــــســــوق ارتــ ــ ــل شـ ــ أن »كـ
 بسعر 

ً
ــا حــتــى الــســلــع الـــتـــي ال تــتــأثــر أصـــ

صرف الــدوالر، ارتفعت هي األخــرى بسبب 
ــة«، مبينًا  اســـتـــغـــال بــعــض الـــتـــجـــار لــــأزمــ
الشراء  إلــى  عـــادوا  املواطنن  مــن  أن »كثيرًا 
ــديـــون، وخـــصـــوصـــًا شــريــحــة املــوظــفــن  ــالـ بـ
الذين انخفضت قيمة رواتبهم 70 في املائة 

تقريبا«.
إزاء هـــذا الـــوضـــع الــصــعــب تــقــف الــحــكــومــة 

عاجزة عن توفير السلع األساسية من غذاء 
وغيره بأسعار تناسب دخل املواطن، وعلق 
الــعــضــو بــالــبــرملــان الــعــراقــي، عــلــي الــبــديــري 
ــائــــا، إن »الــســلــطــات  ــذه الــنــقــطــة قــ ــ عـــلـــى هـ
العراقية حن سعت إلى الخروج من األزمة 
املالية عبر رفع قيمة الدوالر مقابل الدينار، 
ــة ثــانــيــة وهـــي تــدهــور الــقــوة  وقــعــت فــي أزمـ
ــإن بــــوادر  الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــن، ولـــذلـــك فــ
بــاألفــق، وعلى  اقتصادية باتت تلوح  أزمــة 

الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها«.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »ارتـــفـــاع  ــح لـــ ــ وأوضـ
ســعــر صــــرف الـــــــدوالر مــقــابــل الـــديـــنـــار أثــر 
ــار الـــبـــضـــائـــع فــي  ــعــ بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى أســ
الـــســـوق، وخــصــوصــًا الــســلــع االســتــهــاكــيــة 
املــســتــوردة، وهـــذا األمـــر ال نــعــرف إن كانت 
الــحــكــومــة قـــد درســـتـــه أو ال، ولــكــنــهــا تــقــول 
األزمــة  استغلوا  الذين  التجار  تاحق  إنها 
ورفـــعـــوا أســـعـــار املــــــواد، كــمــا أنــهــا بــاشــرت 
للمنتج  بالترويج  املاضية  األسابيع  خال 

الوطني«.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد رئــــيــــس حــــركــــة »كــــفــــى« 
الــســيــاســيــة املــســتــقــلــة، رحــيــم الــــدراجــــي، أن 
»الــســيــاســة املــالــيــة الــعــراقــيــة الــحــالــيــة، أدت 
الفقراء، الذين يشكلون  إلى تضرر شريحة 
الــنــســبــة الـــكـــبـــرى مـــن املــجــتــمــع«، الفـــتـــًا في 
اتصاٍل مع »العربي الجديد«، إلى أن »تجار 
العملة الصعبة، واملتنفذين والفاسدين من 
األزمــة،  هــذه  املنتفعون من  السياسين هم 
إضـــافـــة إلـــى الــتــجــار الـــذيـــن يــعــمــلــون تحت 
مـــظـــات ســيــاســيــة وانــتــفــعــوا كــثــيــرًا خــال 

األشهر املاضية«.
إلــــى ذلـــــك، أكــــد الــخــبــيــر االقــــتــــصــــادي، عبد 
يعانون  »العراقين  أن  املشهداني،  الرحمن 
 منذ بــدء تفشي فــيــروس »كــورونــا«، 

ً
أصـــا

ــيـــرة، بــســبــب  ــبـ مــــن مـــشـــكـــات اقـــتـــصـــاديـــة كـ

الكويت ـ أحمد الزعبي

تـــتـــواصـــل مــشــكــلــة عـــــودة الــعــمــالــة الـــوافـــدة 
إلـــى الــكــويــت، وهـــو مـــا دفـــع الــســلــطــات إلــى 
أبــرزهــا تطبيق  الحلول،  العديد مــن  دراســـة 
فرض الحجر املؤسسي للوافدين العائدين 
إلــى الــبــاد مــن أجــل إعـــادة تنشيط الحركة 
ــة فــــي املــــجــــاالت املــخــتــلــفــة. فــي  ــاديـ ــتـــصـ االقـ
لـ  الــصــدد، قــال مصدر حكومي كويتي  هــذا 
»العربي الجديد« إن مجلس الوزراء يدرس 
ــودة الــــوافــــديــــن إلـــى  ــ 3 مـــقـــتـــرحـــات بـــشـــأن عــ
الــكــويــت مــع ضــمــان عـــدم زيــــادة اإلصــابــات 
ــا مـــن خـــال الــقــادمــن من  بــفــيــروس كـــورونـ
التي تشهد معدالت إصابة خطيرة،  الــدول 

مثل الهند ومصر. 
وأضــــاف املــصــدر، الـــذي رفـــض الــكــشــف عنه 
اسمه، أن املقترح األول يتضّمن إلغاء قائمة 
الـ 34 دولــة املحظورة، وإقــرار فرض الحجر 
املـــؤســـســـي فـــي الـــكـــويـــت )مـــؤســـســـات حجر 
تتبع الحكومة(، مع االلتزام بشرط إحضار 
شــهــادة Pcr الــتــي تثبت خــلــو املــســافــر من 
ــروس كـــــورونـــــا، فــيــمــا تــضــمــن املــقــتــرح  ــيــ فــ
الــثــانــي إلــغــاء الحظر املــفــروض على بعض 
الــشــروط، منها الحصول  الـــدول مــع بعض 

 .Pcr على شهادة
العمل  اســتــمــرار  الــثــالــث  املــقــتــرح  ويتضمن 
الـــ 34  الــدول  بقرار حظر استقبال مواطني 
املحظورة، مع إمكانية السماح بقضاء فترة 
ــدول غــيــر املــشــمــولــة  ــ 14 يــومــًا فـــي إحــــدى الـ
بقرار الحظر، وإحضار شهادة Pcr تثبت 
خلو القادمن من فيروس كورونا وتطبيق 
الــحــجــر املــؤســســي عــنــد دخــولــهــم الــكــويــت. 
وأشار املصدر إلى أنه من املرجح استبعاد 
بــســبــب صــعــوبــة تطبيقه،  الــثــالــث  املــقــتــرح 
املقترحن  بــن  تفاضل  الحكومة  أن  مــؤكــدًا 
األول والـــثـــانـــي حـــيـــث ســيــتــم حـــســـم األمــــر 
خال االجتماع االستثنائي ملجلس الوزراء 

الكويتي بنهاية األسبوع الجاري. 
ــر، كــشــفــت وثـــيـــقـــة اطــلــعــت  ــ ــانـــب آخــ عـــلـــى جـ
عليها »العربي الجديد« عن أسعار الحجر 
املؤسسي في الكويت الذي قد يتم تطبيقه 
ــرة إغــــاق  ــتـ ــتـــهـــاء فـ عـــلـــى الـــقـــادمـــن بـــعـــد انـ
املــطــار ووقـــف اســتــقــبــال غــيــر املــواطــنــن، إذ 
أيـــام في   7 ملــدة  الفندقية  الغرفة  جــاء سعر 
الفنادق الخمسة نجوم 1200 دوالر، بينما 
كان سعر الغرفة في الفنادق الـ 4 نجوم ملدة 
7 أيام 800 دوالر، أما سعر الغرفة الفندقية 
فــي فــنــادق الـــ 3 نجوم فتصل إلــى مــا يقرب 

موافقة  الوثيقة  كذلك تضّمنت  550 دوالرًا. 
تطبيق  مقترح  على  الكويت  فنادق  غالبية 
القادمن  الــوافــديــن  على  املــؤســســي  الحجر 
إلى الباد، حيث طالبوا الحكومة بضرورة 
تــنــفــيــذ الـــخـــطـــوة فــــي أســــــرع وقـــــت مــمــكــن، 
خــصــوصــا بــعــدمــا تــم الــتــنــســيــق مــع اتــحــاد 
مــكــاتــب الــســيــاحــة والــســفــر إلعــــداد عــروض 
الفندق ضمن  الــعــودة وحجز  تــذاكــر  تشمل 

»الباكدج« املقترح.
من جانبه، أكد الخبير االقتصادي الكويتي، 
بدر الحيمضي، لـ »العربي الجديد«، أن أزمة 
الـــوافـــديـــن الــعــالــقــن فـــي الــعــديــد مـــن الــــدول 
بسبب قرار الحكومة األخير بوقف استقبال 
املشكات  مــن  العديد  أثـــارت  املواطنن  غير 
التفكير في  الكويتية إلى  ودفعت الحكومة 
األزمــة  لحل  والحلول  الخيارات  من  العديد 
وضمان عدم دخول مصابن بالفيروس إلى 
الكويت.  وقال الحميضي إن األزمة األخيرة 
ــام عــلــى األنــشــطــة الــتــجــاريــة  أثــــرت بــشــكــل عـ
واالقــتــصــاديــة فــي الــكــويــت، مــشــيــرًا إلـــى أن 
مئات املؤسسات التي تسعى إلى استعادة 
موظفيها في الخارج، فيما تتسبب القرارات 
الحكومية في صعوبة عودة الوافدين الذين 
يشكلون نحو 91% من العاملن في القطاع 

الخاص الكويتي.
وفــي اآلونــة األخــيــرة، شهدت الكويت زيــادة 
ــيـــروس  ــفـ ــات بـ ــ ــ ــابـ ــ ــ كــــبــــيــــرة فـــــي مــــعــــدل اإلصـ
كـــورونـــا، إذ تــجــاوز عـــدد الــحــاالت املسجلة 
خال األسبوع املاضي األلف إصابة يوميا، 
فضا عن زيــادة أعــداد املصابن في أقسام 

العناية املركزة. 
ــة الـــكـــويـــتـــيـــة فـــــي وقــــت  ــكــــومــ وقـــــامـــــت الــــحــ
ســـــابـــــق، بـــتـــشـــديـــد الــــقــــيــــود واإلجـــــــــــــراءات 
ــابـــات  ــة الـــجـــديـــدة مـــن اإلصـ ملـــواجـــهـــة املـــوجـ

العديد  قــررت غلق   بفيروس كورونا، حيث 
ــات  ــعــ ــمــ ــجــ  مــــــن األنـــــشـــــطـــــة الـــــتـــــجـــــاريـــــة واملــ
الــحــاقــة والتجميل  الــتــجــاريــة وصــالــونــات 
من  وغيرها  والرياضية  الصحية  واألندية 
األنشطة. كذلك قّرر مجلس الوزراء الكويتي 
إغـــــاق األنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة األخـــــــرى، مثل 
مساء  الثامنة  الساعة  في  التجارية  املنافذ 
وحـــتـــى الــســاعــة الــخــامــســة صــبــاحــًا، كــذلــك 
استقبال  وقـــف  الــحــكــومــة  ــرارات  قــ تضّمنت 
رحـــات غير املــواطــنــن ملــدة 15 يــومــًا، وهو 
األمــر الــذي أثــار جــدال واســعــا فــي األوســاط 

الكويتية.
بـــدوره، قــال مدير وحــدة البحوث فــي مركز 
الكويت الدولي للدراسات االقتصادية، عبد 
الحجر  تطبيق  مقترح  إن  املــزيــنــي،  الــعــزيــز 
املــؤســســي لــلــوافــديــن فــي الــكــويــت سيساعد 
ــة والــــســــفــــر والــــفــــنــــادق  ــيــــاحــ شـــــركـــــات الــــســ
الكبيرة  خسائرها  تعويض  على  الكويتية 
ــرارات الــحــكــومــيــة واإلجــــــــراءات  ــ ــقـ ــ بــســبــب الـ
االحـــتـــرازيـــة عــلــى خــلــفــيــة جــائــحــة كـــورونـــا. 
ــح املــزيــنــي خـــال اتــصــال هــاتــفــي مع  وأوضــ
»الــعــربــي الــجــديــد« أنــه ينبغي بــلــورة رؤيــة 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــادة األنــــشــــطــــة االقـ ــعــ ــتــ ــأن اســ بــــشــ
ــكـــويـــت،  ــى الـ ــ تــتــضــمــن عـــــــودة الــــوافــــديــــن إلــ
حــيــث يــتــم االعــتــمــاد عــلــى الــعــمــالــة الــوافــدة 
القطاع  في  التجارية  األنشطة  مختلف  في 
الخاص الكويتي، داعيا السلطات الكويتية 
إلى االستفادة من تجارب الدول التي طبقت 
الـــحـــجـــر املـــؤســـســـي بـــــدال مــــن الـــتـــشـــدد فــي 

تشديد اإلجراءات.
صــادرة  حديثة  حكومية  بــيــانــات  وبحسب 
عــن هيئة اإلحــصــاء )حــكــومــيــة(، انخفضت 
ــداد املــقــيــمــن فـــي ســــوق الــعــمــل إلــــى 1.5  ــ أعــ

مليون عامل. 
املاضي، تطرح  األول  أكتوبر/ تشرين  وفي 
ترحيل  تستهدف  خطة  الكويتية  الحكومة 
ــدة، وخــاصــة  ــوافــ 70 بــاملــائــة مـــن الــعــمــالــة الــ
الـــهـــامـــشـــيـــة، مــــن أجـــــل إيــــجــــاد فـــــرص عــمــل 
للمواطنن.  ومنذ شهر سبتمبر/ أيلول 2017 
متتالية،  إجــــراءات حكومية  الــكــويــت  بـــدأت 
ــائـــف« وإحــــــال املــواطــنــن  »تـــكـــويـــت الـــوظـ  لــــ
بالقطاع  الوافدة تدريجيًا  العمالة  بــداًل من 
الــعــام.  ومثل الــوافــدون )األجــانــب( نحو 69 
باملائة من إجمالي عدد سكان الكويت حتى 
البالغ   ،2018 حــزيــران  يونيو/  شهر  نهاية 
نــســمــة، بحسب  ألــفــا و148  مــايــن و588   4
اإلحــصــائــيــة الــــصــــادرة عـــن الــهــيــئــة الــعــامــة 

للمعلومات املدنية )حكومية(.

األزمات تحاصر 
العراقيين

الكويت: 3 سيناريوهات لحل 
أزمة العمالة العالقة

تهاوي الدينار يفاقم الغالء والفقر
شهدت أسعار المواد 

الغذائية واإلنشائية 
والمالبس وغيرها ارتفاعًا 

كبيرًا في األسواق 
العراقية على خلفية 
استمرار تهاوي الدينار 

أمام الدوالر

تقرير مال وناس

اتهامات للتجار 
بالفساد وباستغالل األزمة 

ورفع األسعار
1200 دوالر سعر الغرفة 
الفندقية لمدة أسبوع 

في فنادق 5 نجوم

مقترح باستخدام 
محاجر تابعة للحكومة 

في استقبال العالقين تهديد  إلــى  أدت  التي  النفط  أسعار  انهيار 
رواتب املوظفن«. وأضاف أن »الحكومة لم 
تستطع حل مشاكل الفقراء، وهم باملاين، 
وتـــصـــور  تــــعــــداد  الــتــخــطــيــط  وزارة  ولــــــدى 
»العربي الجديد«،  شامل عنهم«، موضحًا لـ
أن »تـــعـــداد الــعــراقــيــن أكــثــر مــن 40 مليون 
نــســمــة، وهـــنـــاك 5 مــايــن مــنــهــم مــوظــفــون، 
وهذا يعني أن النسبة الكبرى من العراقين 

في تأثٍر دائم من األزمــات املالية«. ويعتمد 
الـــعـــراق عــلــى عــائــداتــه مـــن مــبــيــعــات النفط 
الدولة،  نفقات  املائة من  في   95 في تغطية 
ــــرت الــحــكــومــة،  ـ

ّ
حــســب بــيــانــات رســمــيــة. وأق

فــي وقـــٍت ســابــق، مــوازنــة 2021 بقيمة 150 
تريليون دينار )نحو 103 مليارات دوالر(، 
بــعــجــز إجــمــالــي يــبــلــغ 63 تــريــلــيــون ديــنــار 

)نحو 43 مليار دوالر(.

السياسات
 الحكومية تزيد 
معاناة المواطنين 
)فرانس برس(

للطاقة بباريس ومدير مجمع »سوناطراك« 
بــرور، أن »الجزائر في  النفطي سابقا، مــراد 
عــــام 2019 انــخــفــض إنــتــاجــهــا الــنــفــطــي إلــى 
1.4 مليون برميل يومًيا، مما جعلها تحتل 
في  والثالث  العالم  مستوى  على   16 املرتبة 
أفــريــقــيــا بــعــد نيجيريا وأنـــغـــوال، ويــعــد هــذا 
االنــخــفــاض األكــبــر عــلــى مـــدى عــشــر ســنــوات 
)مقارنة بعام 2009( وبتراجع بلغ 17 باملائة 
في هــذه املــدة الزمنية، وفــق بيانات رسمية. 
وأضــاف أن »تقديرات سوناطراك تشير إلى 
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لندن ـ العربي الجديد

ارتـــــســـــمـــــت الــــبــــســــمــــة مـــــــن جــــديــــد 
ــــوه مـــئـــات آالف مـــزارعـــي  عــلــى وجـ
الزهور في العديد من الــدول التي 
اشـــتـــهـــرت بــتــصــديــر الـــــــورود عـــاملـــيـــا، بــعــد أن 
أنعشت االحتفاالت بعيد الحب »الفالنتاين« 
تــجــارة الــزهــور الــتــي واجــهــت أوقــاتــا عصيبة 
العام املاضي بعد أن تسببت جائحة فيروس 
ــا فـــي إغــــاقــــات عــاملــيــة وفـــــرض قــيــود  كــــورونــ
من  للحد  املناسبات  بمختلف  االحتفال  على 
تفشي الــوبــاء، مــا كبد املــزارعــن واملــصــدريــن 
خسائر بــعــشــرات مــلــيــارات الــــدوالرات بسبب 
الــورود التي انحبس رحيقها.  إتــاف ماين 
ــة مــنــتــجــة  ــ ــ فـــفـــي كـــولـــومـــبـــيـــا ثــــانــــي أكــــبــــر دولـ
لــلــزهــور عــلــى مــســتــوى الــعــالــم بــعــد هــولــنــدا، 
الهاوية هذا  إلى  السقوط  نجت تجارتها من 
الــقــوي مــن املستهلكن  الــطــلــب  الــعــام، بسبب 

األميركين قبل عيد الحب الذي يوافق الرابع 
عشر من فبراير/ شباط من كل عام. فقد بدأت 
الصادرات في االنتعاش منذ سبتمبر/ أيلول 
العديد  فــي  كــورونــا  قــيــود  مــع تخفيف   2020

الــدول على رأسها الواليات املتحدة أكبر  من 
الصناعة  تعرضت  بينما  لــلــزهــور،  مــســتــورد 
لضربة قاصمة مع إغــاق األســواق الضخمة 
نــيــويــورك وكــالــيــفــورنــيــا قبيل منتصف  مــثــل 
الــعــام املــاضــي، فــي حــن كــان منتجو الــزهــور 
في كولومبيا يستعدون لعيد األم في مايو/ 
أيار، لكن اإلغاقات أجبرتهم على تدمير آالف 
األطــنــان من الـــورود. ولــم تقتصر األزمــة على 
التصدير في عيد األم، بل كان  ضياع موسم 
السيئة، فعندما حل  املزيد من األخبار  هناك 
الــصــيــف بـــدأ األزواج األمــيــركــيــون فـــي إلــغــاء 
حــفــات زفــافــهــم، وحــتــى مبيعات الــجــنــازة لم 
تــكــن جـــيـــدة، بــســبــب الــقــيــود املـــفـــروضـــة على 
الــتــجــمــعــات، مــا جــعــل الــقــطــاع مهيأ لــإفــاس 
لــــكــــن مــع  الـــــوظـــــائـــــف.  مــــئــــات آالف  وفــــــقــــــدان 
اســتــمــرار الـــوبـــاء، اعــتــاد الــنــاس فــي الــواليــات 
املتحدة على إرسال الزهور لبعضهم البعض 
لوجه،  وجها  االلتقاء  من  يتمكنون  ال  عندما 
ــتــــروا أيــضــا املـــزيـــد مـــن األزهــــــار إلضــفــاء  واشــ
ــراق عــلــى مــنــازلــهــم، كــمــا قــالــت كــيــت بــن،  ــ اإلشـ
الــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة لــجــمــعــيــة بــاعــة الــزهــور 
ــر الــــهــــاتــــف مــع  ــبـ األمـــيـــركـــيـــن فــــي مـــقـــابـــلـــة عـ
لم  ألنهم  ونــظــرًا  األميركية.  بلومبيرغ  وكــالــة 
يــتــمــكــنــوا مـــن إنـــفـــاق أمـــوالـــهـــم بــســهــولــة على 
املوسيقية،  الحفات  أو  املطاعم  أو  اإلجـــازات 
وجــدت بعض األســر نفسها أمــام دخــل متاح 
أكــثــر مــن املــعــتــاد لــإنــفــاق عــلــى الـــزهـــور، وفــق 

»الفالنتاين« ينقذ 
تجارة الزهور

المزارعون 
يتجاوزون 

خسائر اإلغالقات 
)Getty(

الحب  عيد  مناسبة  خالل  جديد  من  عالميًا  الزهور  تجارة  انتعشت 
اإلفالس،  والتجار من  المزارعين  من  اآلالف  مئات  أنقذت  التي  »فالنتاين« 
بعد أن تكبدوا خسائر قاسية بسبب اإلغالقات والقيود التي فرضتها 

الدول العام الماضي لكبح تفشي فيروس كورونا

صادرات هولندا 
من الزهور تصل إلى 7 

مليارات يورو سنويًا

مورغان ستانلي 
يعتزم االستثمار في 

العمالت الرقمية

الطلب العالمي على 
النفط بلغ 100 مليون 

برميل يوميًا قبل اإلغالقات

مئات اآلالف في 
كولومبيا وهولندا 

وكينيا ينجون 
من اإلفالس

)Getty( هوس االستثمار في بيتكوين يرفع سعرها لمستويات قياسية)Getty( محطة وقود في نيويورك حيث يتعافى الطلب مع تحفيز االقتصاد

واشنطن ـ شريف عثمان

ــــن ارتـــــفـــــاع عـــمـــلـــة بــيــتــكــويــن  ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
الرقمية بأكثر من 430% خال العام املاضي، 
باإلضافة إلى 50% أخرى خال ستة أسابيع 
تــــزال  ال   ،2021 ـــاري  ــجــ ــ الـ الــــعــــام  بــــدايــــة  مــــن 
الشركات األميركية، وعلى رأسها املؤسسات 
املـــالـــيـــة، مــنــقــســمــة فـــي الــتــعــامــل مـــع الــعــمــلــة 
املشفرة األكثر رواجــا في العالم، حيث أبدت 
بــعــضــهــا تــحــمــســا لــاســتــثــمــار فــيــهــا، بينما 
البقاء بعيدًا على األقــل خال  فضلت أخــرى 

الفترة الحالية.
وبعد احتفاظه لسنوات بأرصدة العماء من 
العمات املشفرة لدى بنوك أخرى، أعلن بنك 
أوف نــيــويــورك مــيــلــون، أكــبــر بــنــك استثمار 
متخصص فــي حفظ األســهــم والــســنــدات في 
ــك على  الــعــالــم، الــخــمــيــس املـــاضـــي، أنـــه أوشــ
االنتهاء من إعداد منصة يسمح من خالها 
لــعــمــائــه بــالــتــعــامــل، بــيــعــا وشــــــراًء وحــفــظــا، 
ــتـــحـــويـــات، بــــاألصــــول الــرقــمــيــة،  وإجــــــــراء الـ

ومنها العمات املشفرة. 
وبعد أن امتنع البنك، الذي ظهر إلى الوجود 
في عام 2007 بعد اندماج بنك أوف نيويورك، 
أقــدم بنك في الواليات املتحدة، مع مؤسسة 
ــــول  ــــي أصـ ــل فـ ــامـ ــعـ ــتـ ــــن الـ ــلـــون املــــالــــيــــة، عـ ــيـ مـ

نيويورك ـ العربي الجديد

بدأ الطلب على النفط في الواليات املتحدة، في 
الظهور مجددًا بعد شهور من إحكام فيروس 
كورونا الجديد قبضته على استهاك الخام 
فــي أكــبــر اقــتــصــاد بــالــعــالــم، فيما كــانــت آسيا 
ــيـــدة املــضــيــئــة فـــي االســتــهــاك  الــنــقــطــة الـــوحـ
الــســوق خال  بتعافي  توقعات  عامليا، وســط 
ــع إجــــــــــراءات االقــــتــــصــــادات  ــرة املــقــبــلــة مــ ــتـ ــفـ الـ

الكبرى لكبح انتشار الوباء.
الـــوزراء  نــوفــاك، نائب رئيس  ألكسندر  ووفــق 
الروسي، فإن سوق النفط العاملية على مسار 
الــتــعــافــي، وإن ســعــر الــخــام قــد يــــدور بــن 45 
العام،  هــذا  املتوسط  في  للبرميل  و60 دوالرا 
مــعــتــبــرا فـــي تــصــريــحــات لــقــنــاة »روســــيــــا 1« 
التلفزيونية ونقلتها وكاالت األنباء الروسية، 
أمس األحد، أن »السوق متوازنة وأن األسعار 

التي نراها اآلن تتفق مع وضع السوق«.
وأضــاف نوفاك أن الطلب العاملي على النفط 
وصل إلى أدنى مستوياته خال أزمة الجائحة 

في إبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2020، عندما 
هبط بن 20% و25% عن املعتاد.

ونــقــلــت وكــالــة إنــتــرفــاكــس لــأنــبــاء عــن نائب 
رئيس الوزراء الروسي قوله، إن الطلب تحسن 
بعدها وإن التراجع دار بن 8% و9% بنهاية 

العام.
وكــان الطلب العاملي نحو 100 مليون برميل 
ــات املـــرتـــبـــطـــة بــفــيــروس  ــ ــــاقـ يـــومـــيـــا قـــبـــل اإلغـ
ــلـــدان املـــصـــدرة  ــبـ كــــورونــــا. وتـــقـــول مــنــظــمــة الـ
للبترول )أوبك( إن الطلب العاملي على النفط 
مما  أبطأ  بوتيرة  ولكن   2021 فــي  سينتعش 
تداعيات  ُيعتقد سابقا في ظل استمرار  كــان 

ــام فــي  الـــجـــائـــحـــة. غـــيـــر أن الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــخــ
الـــواليـــات املــتــحــدة عـــاد فـــي الــظــهــور مــجــددًا، 
واتجهت مصافي التكرير في معالجة معظم 
ــادة الــطــلــب على  ــزيــ الــنــفــط الـــخـــام تــحــســبــا لــ
االقتصاد  توقف  بعد  الصيف  خــال  البنزين 
لشهور امتدت منذ مارس/ آذار املاضي، وفق 

تقرير لوكالة بلومبيرغ.
وتعد عودة الطلب األميركي، الذي جاء مع بدء 
كانون  ديسمبر/  فــي  العاملية  التلقيح  حملة 
األول املــاضــي ضــد الـــوبـــاء، أحـــدث تــطــور في 
تعافي النفط من أعماق الوباء. حيث استمرت 
أوبــك وشركاؤها في إدارة أسعار النفط منذ 
مايو/ أيار املاضي من خال خفض اإلنتاج، 

ملجابهة تراجع الطلب من خارج آسيا.
مــعــدالت طلب املصافي  فــي  االرتــفــاع  ويعني 
أن شــركــات الــتــكــريــر تــتــنــافــس عــلــى الــبــرامــيــل 
املحلية التي كان يتم إرسالها لعدة أشهر إلى 
أسواق أكثر قوة في آسيا. وهو ما ساهم في 

ارتفاع األسعار في الفترة األخيرة.
وزادت أسعار النفط أكثر من 2% يوم الجمعة 
املاضي، مسجلة أعلى مستوياتها فيما يربو 
على عــام، حيث صعد خــام برنت 1.29 دوالر 
بــمــا يـــعـــادل 2.1% لــيــتــحــدد ســعــر الــتــســويــة 
الخام  أغلق  كما  للبرميل،  دوالرا   62.43 عند 
عند   %2.1 أو  دوالر   1.23 مرتفعا  األمــيــركــي 
59.47 دوالرًا للبرميل. وانتزع الخام األميركي 
مكاسب أسبوعية بنحو 4.7%، في حن ارتفع 

برنت 5.3% على مدار األسبوع.
ــاء، زادت شــــركــــات الــنــفــط  ــ ــنـ ــ ــــذه األثـ ــــي هـ وفـ
والغاز الطبيعي األميركية أعداد الحفارات 
لــأســبــوع الــثــانــي عــشــر عــلــى الــتــوالــي، في 
أطول موجة إضافات منذ يونيو/ حزيران 
لــشــركــة بــيــكــر هــيــوز  تــقــريــر  2017. ووفـــــق 
عدد  فإن  املاضي،  الجمعة  الطاقة  لخدمات 
حــفــارات النفط والــغــاز، زاد خمس حفارات 
إلـــى 397 عــلــى مــــدار األســـبـــوع املــنــتــهــي في 
12 فــبــرايــر/ شــبــاط الــجــاري، مسجا أعلى 

مستوياته منذ مايو/ أيار.

العماء الرقمية بكل أنواعها، بسبب ارتفاع 
مخاطرها التنظيمية والقانونية والسعرية، 
أن  لــن يستطيع  أحـــدًا  أن  أخــيــرًا  البنك  اقتنع 
يــقــف أمـــام مــوجــة الــعــمــات املــشــفــرة العالية 
العالم حاليا، وتجذب  أســـواق  تــضــرب  الــتــي 

املاين من املستثمرين الجدد فيها كل يوم.
الــتــي شهدتها  الجنونية  االرتــفــاعــات  وبــعــد 
أغــــلــــب الـــعـــمـــات املـــشـــفـــرة خـــــال األســـابـــيـــع 
ــات  ــركـ ــشـ ــــن الـ املــــاضــــيــــة، وإعـــــــــان الــــعــــديــــد مـ
مــن أصولها في  بــجــزء  االحــتــفــاظ  األميركية 
آخــرهــا شركة تسا لصناعة  كــان  بيتكوين، 
استثمار  أعلنت  التي  الكهربائية  السيارات 
قــال  بــيــتــكــويــن،  فـــي  مــلــيــار دوالر  نــحــو 1.5 
تود جيبسون، الرئيس التنفيذي لبنك أوف 
نـــيـــويـــورك مــيــلــون » لــقــد شــهــدنــا زيـــــادة في 
العمات  على  العماء  من  والطلب  االهتمام 
ما وعدنا  أن نحقق  الطبيعي  ومــن  املشفرة، 
عماءنا به من الثقة واالبتكار لنكون املحرك 
األول في سد الفجوة بن األصول التقليدية 
عن  بلومبيرغ  وكــالــة  نقلت  كما  والــرقــمــيــة«. 
بنك مــورغــان ستانلي، صــاحــب أكــبــر وحــدة 
أن وحـــدة  الـــعـــالـــم،  بـــنـــوك  بـــن  ثــــــروات  إدارة 
االســتــثــمــار الــعــاملــي التابعة لــه، والــتــي تدير 
دوالر،  مــلــيــار   150 قيمتها  تــتــجــاوز  ــواًل  أصــ
تدرس حاليا »املراهنة على بيتكوين«، وأنها 
بصدد الحصول على املوافقات املطلوبة من 

إدارة البنك وأيضا الجهات التنظيمية.
مــورغــان ستانلي، حال  استثمار  ولــن يكون 
إقراره، هو أول انكشاف على العملة املشفرة 

التي تشغل املستثمرين على كل املستويات 
الــبــنــك 11% مــن شركة  حــالــيــا، حــيــث يمتلك 
لــلــبــيــانــات وتطبيقات  مــايــكــرو ســتــراتــيــجــي 
ــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة والـــحـــوســـبـــة الــســحــابــيــة،  الـ
والتي اشترت العام املاضي ما كانت قيمته 
وفقا  تــقــدر  بيتكوين،  مــن  دوالر  مليار  نحو 
ألسعار اليوم بأكثر من ثاثة مليارات دوالر.
وانضم دويتشه بنك األملاني إلى املؤسسات 
املالية الكبيرة املندفعة باتجاه تقديم خدمة 
حــفــظ الــعــمــات املــشــفــرة، بــتــطــلــعــات واســعــة 
التحوط  لصناديق  متقدمة  خدمات  لتقديم 
ــذا الــنــوع مــن األصــــول.  الــتــي تستثمر فــي هـ
ويــهــدف الــنــمــوذج املــبــدئــي الـــذي تــعــده إدارة 
ــــى تـــطـــويـــر مــنــصــة حــفــظ  الـــبـــنـــك الـــعـــمـــاق إلـ
خدمة  على  أســاســا  تقوم  الرقمية،  للعمات 
ــم الــرقــمــيــة،  ــهـ ــولـ الـــعـــمـــاء املـــؤســـســـيـــن وأصـ
مــمــا يــوفــر اتـــصـــااًل ســلــســا بــالــنــظــام األوســـع 

للعمات املشفرة.
لكن ال يبدو أن كل الشركات األميركية تتفق 
عــلــى ركـــوب مــوجــة الــعــمــات املــشــفــرة، حيث 
أعلنت شركة بــاي بــال PayPal  للدفع من 
خــــال اإلنـــتـــرنـــت أنـــهـــا ال تـــنـــوي االســتــثــمــار 
رغم  بيتكوين،  ومنها  الرقمية،  العمات  في 
ــــرص كـــبـــيـــرة فــــي عــالــم  اعـــتـــرافـــهـــا بــــوجــــود فـ

»املحافظ الرقمية«.
وقال جون رايني، املدير املالي بالشركة، في 
لقاء مع قناة »سي أن بي سي« املتخصصة 
فـــي االقــتــصــاد واالســتــثــمــار، يـــوم الخميس 
املـــاضـــي، إن شــركــتــه تفضل عــوضــا عــن ذلــك 
ــة لـــديـــهـــا فــيــمــا  ــاحـ ــتـ ــار الـــنـــقـــديـــة املـ ــمـ ــثـ ــتـ »اسـ
يساعدها على تطوير قائمة الخدمات التي 

تقدمها لعمائها«.
ومـــع ذلــــك، قــالــت الــشــركــة الــتــي ارتـــفـــع سعر 
خــــال   %750 تــــتــــجــــاوز  ــة  ــبـ ــنـــسـ بـ ــا  ــهـ ــمـ ــهـ سـ
الــســنــوات الــخــمــس األخـــيـــرة، مــنــهــا أكــثــر من 
50% في الشهور الثاثة األخيرة فقط، إنها 
ال تنكر أن التحول إلى العمات الرقمية قادم 
 أنها مضطرة للتعامل فيها.

ً
ال محالة، مؤكدة

الطلب األميركي يعزز تعافي النفطمؤسسات مالية عالمية ترضخ لـ»بيتكوين«

بــــن. كــمــا قــــال أوغــســتــو ســـوالنـــو مـــن جمعية 
مــــزارعــــي الــــزهــــور الــكــولــومــبــيــة »الــــصــــادرات 
ترتفع اآلن بشكل جيد، وهناك طلب جيد في 
عيد الــحــب«. واســتــحــوذت الــزهــور على نحو 
1.4 مليار دوالر من صــادرات كولومبيا التي 
املــاضــي، لتحل  الــعــام  مــلــيــار دوالر  بلغت 31 
النفط والفحم والــن والــذهــب،  بعد صـــادرات 

الــعــام املــاضــي هــي األقـــوى على اإلطـــاق لهذا 
الشهر. وقــالــت كــارمــن بــرافــو، الــتــي تعمل في 
ــة الــزهــور إن األمــــوال الــتــي جنتها خال  زراعـ
تلك املناسبة سمحت لها بالتغلب على األزمة 
الـــاحـــقـــة. وكــمــا أن تــجــارتــهــا مــربــحــة كــثــيــرًا، 
حيث قدرت تقارير متخصصة حجمها بنحو 
الزهور  زراعـــة  عد 

ُ
ت سنويا،  دوالر  مليار   100

الصادرات  فيما تذهب حوالي 80% من هــذه 
إلـــى الـــواليـــات املــتــحــدة. وتــهــيــمــن كــولــومــبــيــا 
ــار الــزنــبــق واألقــــحــــوان، وفــق  ــ عــلــى ســـوق أزهـ
تقرير بلومبيرغ أمس األحد. ولحسن الحظ، 
تــــزامــــن عـــيـــد الـــحـــب فــــي 2020 قـــبـــل عــمــلــيــات 
اإلغــــاق الــجــمــاعــيــة لـــلـــدول، وكــانــت صـــادرات 
فــبــرايــر/ شــبــاط من  فــي  الكولومبية  الــزهــور 

مكلفة. ووفق برافو، »بن 20 مارس/ آذار و20 
إبـــريـــل/ نــيــســان املــاضــيــن، اضــطــررنــا لــرمــي 
نحو 220 ألف زهــرة«، الفتة إلى أن اإلغاقات 
التي حجبت الصادرات عن مناسبة عيد األم 
فــي مــايــو/ أيـــار تسببت فــي حــبــس شحنات 
الزهور التي عــادة يجري إرسالها قبل ثاثة 
أو أربعة أسابيع، بينما كان ذلك الوقت ذروة 

اإلنتاج ولم يكن هناك سوق له. ومع انتشار 
وباء كوفيد-19 ودخول العالم في حالة إغاق 
فــي مــــــارس/آذار 2020، أغــلــق بــائــعــو الــزهــور 
أبــوابــهــم، فــي حــن أعــطــى املــتــســوقــون أولــويــة 

الشراء للمواد الغذائية واملستلزمات الطبية.
ولــــم تــكــن كــولــومــبــيــا وحـــدهـــا الـــتـــي تــعــرض 
مــــزارعــــو الــــزهــــور فــيــهــا إلـــــى ضـــربـــة قــاســيــة 
الــعــام املــاضــي، وإنــمــا أصيبت ســوق الــزهــور 
املــقــطــوفــة فــي دول االتـــحـــاد األوروبــــــي أيضا 
بــخــســارة كــبــيــرة، ال ســيــمــا فـــي هــولــنــدا الــتــي 
ــى عــاملــيــا، حــيــث يمثل  تــأتــي فــي املــرتــبــة األولــ
ــار لــديــهــا نــحــو 5% مـــن ناتجها  ــ قــطــاع األزهــ
عد هولندا من أكبر أسواق الورود 

ُ
املحلي. وت

في العالم، واملركز اللوجستي لها في أوروبا، 
وتــــتــــراوح قــيــمــة صــــــادرات الــقــطــاع بـــن 6 و7 
مليارات يورو سنويا. بينما اضطرت شركات 
بيع الورود هناك، إلى إتاف 400 مليون وردة 
كــورونــا، منها 140  أعقاب ظهور جائحة  في 
مليون زهرة من الخزامى الهولندية الشهيرة. 
ووفق بيانات صــادرة عن مكتب اإلحصاءات 
الــهــولــنــدي فــي يــونــيــو/حــزيــرن املـــاضـــي، فــإن 
صــــادرات الــزهــور املــقــطــوفــة تــراجــعــت بنسبة 
ــة بــالــشــهــر  ــارنـ ــقـ إبـــريـــل/نـــيـــســـان مـ ــي  فــ  %35
نفسه من العام 2019، كما تراجعت صادرات 

بصيات الزهور بنسبة %18.
وثـــلـــث تـــجـــارة الــــزهــــور فـــي الـــعـــالـــم يــمــر عبر 
بالطائرات من  تنقل  بينها %20  هولندا، من 
أفريقيا إلى الدولة ليعاد تصديرها إلى دول 

أخرى في االتحاد األوروبي.
ملــزارعــي  بالنسبة  قاسية  الضربة  كــانــت  لــذا 
الزهور في أفريقيا خــال اإلغــاقــات، لدرجة 
أن مؤسسة التجارة العادلة ومقرها هولندا 
وصفت في تقرير لها منتصف العام املاضي 
ــة إنــســانــيــة«.  ــ الـــوضـــع فـــي كــيــنــيــا بـــأنـــه »أزمــ
وتأتي كينيا وإثيوبيا واإلكوادور وماليزيا 
فـــي الــتــرتــيــب بــعــد هــولــنــدا وكــولــومــبــيــا في 
تــصــديــر الــــزهــــور عـــاملـــيـــا. وتـــعـــد كــيــنــيــا هي 
املصدر الذي يوفر ثلث مجموع الورود التي 
تباع في دول االتحاد األوروبــي، ويبلغ عدد 
ــار فــي كينيا نحو  العاملن فــي مـــزارع األزهـ
100 ألـــف شــخــص، يــتــقــاضــون عــــادة أجـــورا 
تحمل  يستطيعون  ال  وبــالــتــالــي  منخفضة، 
تـــم تخفيف  أن  املـــفـــاجـــئـــة. ومـــنـــذ  الــخــســائــر 
االستهاكية  املبيعات  بـــدأت  اإلغـــاق،  قــيــود 
فــي االنــتــعــاش. وحسب تقرير حديث صــادر 
ــزهـــور فـــي كــيــنــيــا، فــقــد عـــادت  عـــن مــجــلــس الـ
كــانــت عليه  إلــى حــوالــي 70% مما  املبيعات 
قــبــل جــائــحــة كـــورونـــا، وذلــــك بــمــســاعــدة من 
قائمة  تتصدر  املقابل  في  الكينية.  الحكومة 
مستوردي األزهار، الواليات املتحدة وأملانيا 

واململكة املتحدة وروسيا.

زادت شركة الخطوط الجوية الكينية سعة الشحن بنسبة تصل إلى %40، 
خطوة  في  الحب،  عيد  مع  بالتزامن  أوروبا  إلى  الزهور  نقل  أجل  من 
ــوط الــجــويــة  ــط ــخ لــمــنــافــســة ال
ذاته  اإلجراء  اتبعت  التي  اإلثيوبية 
اإلثيوبية  الــزهــور  كميات  لــزيــادة 
هي  وكينيا  الخارج.  إلى  المصدرة 
إلى  للزهور  أفريقي  ــورد  م أكبر 
هذه  إيـــرادات  تعد  حيث  أوروبـــا، 
مليار   1.4 إلى  تصل  التي  الصادرات 
مصادر  أكبر  ــد  أح سنويًا،  دوالر 
النقد األجنبي للدولة، وفق تقرير 

لوكالة بلومبيرغ األميركية.

كينيا تزيد شحن الورود

مال وناس

دفعت االرتفاعات 
القياسية في قيمة 

بيتكوين، العديد من 
المؤسسات المالية 
العالمية إلى تغيير 

وجهتها االستثمارية 
نحو العملة المشفرة
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رؤية

سهام معط اهلل 

املاضي عن دروس مهّمة وحكٍم مفيدة يمكن  ض 
َّ
غالبًا ما يتمخ

ــخــاذ قــــرارات سليمة تساعد على 
ِّ
ــاع الــقــرار إلــى ات

ّ
ن أن تــرشــد صــ

التخفيف من حّدة الصدمات املستقبلية، وما أحوج العالم اليوم إلى 
عدم تكرار أخطاء املاضي، فقد عبثت جائحة كورونا بسوق النفط 
ت إلى انخفاض الطلب على  ت باستقرار األسعار، وأدَّ

َّ
العاملية، وأخل

النفط بمقدار 10 ماليني برميل يوميًا.
كذلك انزلقت أسعار النفط إلى ما دون 20 دوالرًا للبرميل، وانهارت 
أسعار العقود اآلجلة للنفط الخام األميركي إلى سالب 37 دوالرًا 
ت تلك  للبرميل ألول مّرة في التاريخ في إبريل/ نيسان املاضي. وأدَّ
الفوضى العارمة إلى دخول اقتصادات الدول العربية املعتمدة على 
تصدير النفط إلى دّوامــة ركــود اقتصادي هي األســوأ من نوعها 
املاضي، وسحبت  القرن  من  الثالثينيات  في  الكبير  الكساد  منذ 
الــتــي تعتمد عــلــى تحويالت  ــرى  الــعــربــيــة األخــ ــدول  ــ ال معها حــتــى 
الــدول  تلك  من  القادمة  واملنح  واإلعــانــات  واالستثمارات  املغتربني 
التي تمتلك صناديق سيادية ضخمة  الــدول  بالنفط، حتى  الغنية 
غنية  ببقائها  أملها  خــاب  والسعودية  وقطر  والكويت  كــاإلمــارات 
ف وخفض 

ُّ
لألبد، وقامت بعضها نتيجة لذلك بشّد أحزمة التقش

املشاريع  وتأجيل  اإلعــانــات  وتقليل  خية  الس النقدية  التحويالت 
 كبيرًا.

ً
ب تمويال

َّ
الطموحة التي تتطل

رخــاٍء  لفترة  نهاية  نقطة   1986 سنة  ــانــت  ك املــثــال،  سبيل  فعلى 
زت بارتفاع أسعار النفط التي لم  ت لعشر سنوات وتميَّ مالي امتدَّ
تنتعش بدورها منذ ذلك الحني حتى أوائــل القرن الحالي، وخالل 
فترة الركود تلك فقد نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي في 
عــام 1980.  لها في  التي سجَّ قيمته  واإلمـــارات نصف  السعودية 
فية 

ّ
ي استمرار العمل بتلك السياسات التقش لذلك من املمكن أن يؤدِّ

إلــى الحيلولة دون تــكــرار ذلــك املشهد الكابوسي،  الـــدول  فــي هــذه 
ولكن بشرط وجود تنبؤات موثوقة ألسعار النفط املستقبلية التي 
الطلب على  تعافي  التي سيستغرقها  املــّدة  بــدورهــا على  ف 

َّ
تتوق

النفط، وكذلك مدى فعالية اتفاق »أوبك+« في السيطرة على سوق 
النفط.

وكان سعر خام البرنت قد ارتفع إلى أعلى مستوى منذ مارس/ 
آذار 2020 بعد ذلك االتفاق، إذ تجاوزت األسعار عتبة 40 دوالرًا 
للبرميل، ثــم ألكــثــر مــن 60 دوالرًا فــي تــعــامــالت نــهــايــة األســبــوع 
املــاضــي، ولــكــن بــنــاًء على تــجــارب املــاضــي تبقى قـــدرة مجموعة 
»أوبك+« على دفع أسعار النفط إلى مستويات أعلى محدودة، وال 
التلقيح في  ــر عملية 

ّ
وتــأخ كــورونــا  ما في ظل تحور فيروس  سيَّ

العديد من دول العالم.
الفاشلة وكذلك إخفاقها في رفع  التاريخ محاوالت أوبك  فقد بنيَّ 
توّجهات  مليها 

ُ
ت التي  تلك  مــن  أعلى  مستويات  إلــى  النفط  سعر 

العرض والطلب، وبإمكان الدول العربية الغنية بالنفط أخذ العبرة 
ب إعداد خطط االقتصادية بناًء على التفاؤل الذي 

ُّ
من املاضي وتجن

ي وملموس  التي ال يوجد دليل قــوِّ قد يحيط بمجموعة »أوبـــك+« 
عظ من 

َّ
تت لم  التي  »أوبـــك«  أفضل من سابقتها  بلي 

ُ
ها ست

ّ
أن على 

أخطاء الثمانينيات. 
أّن  انهيار األسعار عــام 1986 في  أهــّم درس مستفاد من  يتمثل 
أسعار  لرفع  كافية  تكن  لــم  أوبــك  منظمة  أبرمتها  التي  االتــفــاقــات 
الــذي حدث  األســعــار  ارتــفــاع  عات، حتى 

ّ
التوق يفوق  النفط بشكل 

العراقي  الغزو  إلــى  أساسي  ُيعزى بشكل  عــام 1990  في خريف 
انتهاء تلك األزمــة تراجع  للكويت، وبعد مــرور بضعة أشهر على 
إلــى مستويات دنيا  فــي سنة 1998  النفط مــجــددًا ووصــل  سعر 
ب زيادة قوية ومستدامة في الطلب العاملي على النفط، وخاصة 

َّ
وتطل

من منطقة شرق آسيا، لُيعاود االرتفاع في العقد األول من القرن 
فيه سابقتها على  مــا فشلت  فــي  »أوبـــك+«  نجاح  يعتمد  الحالي. 
جعل الخروج من املجموعة ُمكلفًا، وبالتالي عسيرًا على األعضاء، 
 سوق النفط في حالة ركود ملّدة 

ّ
وما دام األمر خالف ذلك ستظل

على  املعتمدة  العربية  الــدول  مليزانيات  يمكن  مما  أكثر  تطول  قد 
ضح مالمح االنقسام وعدم التجانس على 

َّ
له، حيث تت النفط تحمُّ

»أوبك+«.
عت على اتفاقية مارس/ 

َّ
فقد أعلنت املكسيك، التي سبق لها أن وق

ها لن تلتزم بتخفيضات اإلنتاج التي تّم االتفاق عليها، 
ّ
آذار 2020، أن

 ويسيرًا، ال سّيما في 
ً
وهذا ما يجعل الخروج من املجموعة سهال

 غياب أّي رادع أو عقوبة تكفل درء االنسالخ عن املجموعة. لذلك 
ّ

ظل
يعتبر الرهان على نجاح اللقاحات في الحّد من الزحف الكوروني، 
وبالتالي إنعاش الطلب العاملي على النفط، أكثر أمانًا وضمانًا من 
ــك+« فــي انــتــشــال أســعــار النفط مــن هــّوة  الــرهــان على فعالية »أوبــ
الدولية »IEA« استرجاع حوالي  الطاقة  عت وكالة 

َّ
الركود، فقد توق

دته الجائحة، في عام 2021 بناًء  نصف الطلب على النفط، الذي بدَّ
على طرح لقاحات ضّد الفيروس أثبتت فعاليتها مخبريًا.

في  والــتــراخــي  عات 
ّ
التوق بتلك  الــتــفــاؤل  بشأن  الــحــذر  ينبغي  لكن 

حمد 
ُ
ت ذلــك ما ال  في، فقد ينجّر عن 

ّ
التقش النهج  االستمرار على 

بنيِّ شواهد من التاريخ فترات 
ُ
ن أسعار النفط، إذ ت عقباه إن لم تتحسَّ

النفط وانتعشت خاللها األسعار  العاملي على  الطلب  تعافى فيها 
بشكل معتدل، مّما أّدى إلى تحفيز العرض، وبالتالي تراجع أسعار 
عاتهم ألسعار 

ّ
النفط مّرة أخرى. كثيرًا ما ُيخطئ الخبراء في توق

ع العديد من االقتصاديني واملستثمرين 
َّ
النفط، ففي عام 2015، توق

البارزين أّن انخفاض سعر النفط إلى ما دون 100 دوالر للبرميل 
هم كانوا على خطأ.

ّ
ضح أن

َّ
لن يطول ألكثر من سنة، وبعد ذلك ات

س وتعيش على صادرات 
َّ
واألمر الخطير أّن الدول العربية التي تتنف

والتنبؤات  عات 
ّ
التوق تلك  ملثل  ع  والتتبُّ ب 

ُّ
الترق دائمة  تكون  النفط 

متناسية أهمية التسيير الرشيد ألرباح النفط خالل فترات ازدهار 
أسعار النفط، فكل تلك األربــاح التي تراكمت خالل الفترة املمتدة 
ــتــرجــم إلــى اســتــثــمــارات غير 

ُ
مــن 2011 إلــى منتصف 2014 لــم ت

لت بفعل قصر  نفطية ذات عوائد مجدية، بل زادت الطني بلة وتحوَّ
نظر الحكومات العربية إلى أصفار على اليمني في مبالغ اإلنفاق 
ل جزء كبير منها إلى جيوب الفاسدين على حساب 

َّ
العام التي تسل

املصلحة العامة للمواطنني. 
ها لن تصل 

ّ
ه حتى لو ارتفعت أسعار النفط فإن

ّ
خالصة القول إن

العربية  الـــدول  ميزانيات  ملعاناة  حــّدًا  الــذي يضع  املستوى  إلــى 
تنسيق  الـــدول  تلك  حكومات  على  ينبغي  لذلك  بالنفط،  الغنية 
وتفادي  الحالية  النفط  أســعــار  ملستويات  وفقًا  إنفاقها  خطط 
اإلنفاق على املشاريع التي ال طائل منها سوى إرضــاء النخب 
ض  ــب الــتــعــرُّ

َّ
الــحــاكــمــة والــطــبــقــات الــثــريــة املــخــمــلــيــة، حــتــى تــتــجــن

ألزمات هي وشعوبها في غنى عنها.

العرب والنفط 
ودروس الماضي




