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االحتالل يبيع مياهًا إضافية لألردن

عمان ـ زيد الدبيسية

ق ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث ال ــرسـ ـم ــي ب ــاس ــم وزارة امل ـي ــاه
األردن ـي ــة ،عمر ســامــة ،فــي تصريح لـ«العربي
ال ـجــديــد» ،إن األردن تـلـقــى خـطــابــا رسـمـيــا من
سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،يتضمن موافقتها على بيع
كميات من املياه تبلغ  8ماليني متر مكعب.
وأوضح سالمة أن هذه الكميات زيادة على حصة األردن
الـسـنــويــة مــن مـيــاه نـهــري ال ـيــرمــوك واألردن ،حـيــث تبلغ
بموجب اتفاقية السالم املوقعة مع االحتالل  55مليون متر
مكعب سنويًا ،ويتم تخزينها من خالل قناة امللك عبدالله،
ويحق للجانب األردنــي طلب كميات إضافية زيــادة على
حصته األساسية.
وأضاف« :الكميات اإلضافية يتم شراؤها بحسب ما ورد
فــي اتفاقية الـســام بأسعار مخفضة مــن الجانب اآلخــر،
ح ـيــث تـع ـطــي االت ـف ــاق ـي ــة األردن ال ـح ــق ف ــي ط ـلــب كـمـيــات
إضافية مقابل أسعار رمزية ،حيث ترتفع حاجة اململكة
للمياه في الصيف» .وتابع« :األردن يعاني من نقص حاد

في املياه بخاصة مياه الشرب ،ويعمل جاهدا لتنفيذ عدد
مــن امل ـشــاريــع االسـتــراتـيـجـيــة ملـعــالـجــة تـلــك املـشـكـلــة التي
تفاقمت مع استضافة حوالي  1.3مليون الجئ سوري».
وكانت صحف إسرائيلية قد قالت إن رئيس وزراء الكيان
طلب أردني
املحتل بنيامني نتنياهو يتباطأ في رده على ٍ
للتزود باملياه ،فيما قالت وسائل إعالم أخرى إن االحتالل
اإلســرائـيـلــي أوق ــف تــزويــد األردن بــاملـيــاه وإن ق ــرارًا صدر
بــذلــك .وشـهــدت الـعــاقــة بــن األردن وإســرائـيــل تــوت ـرًا في
السنوات األخيرة ،وتفاقم هذا العام بعد إلغاء ولي العهد
األردن ــي األمـيــر حسني بــن عبد الـلــه الـثــانــي ،زي ــارة كانت
مقررة إلى القدس املحتلة أخيرًا أتبعتها الحكومة األردنية
بمنع م ــرور طــائــرة نتنياهو ف ــوق أجــوائـهــا متجهة إلــى
دولة اإلمارات .كما وجه األردن تهديدات أكثر من مرة إلى
حكومة االحتالل وأبــدى رفضه للممارسات اإلسرائيلية
بـحــق الفلسطينيني وامل ـقــدســات اإلســامـيــة وض ــم أراض
جديدة.
وحسب مسؤول أردني ،فإن اململكة ال تزال مهتمة بمشروع
ناقل البحرين الذي يقوم على ربط البحر األحمر بالبحر

املـيــت بـمـشــاركــة األردن والـسـلـطــة الفلسطينية وحكومة
االحتالل اإلسرائيلي ،بهدف تعزيز مصادر التزود باملياه
وامل ـحــاف ـظــة ع ـلــى ال ــواق ــع الـبـيـئــي ف ــي ال ـب ـحــر امل ـيــت ورف ــع
منسوب املياه فيه.
وكان يفترض بموجب االتفاق املوقع بني أطراف املشروع
الثالثة ،البدء في تنفيذ املشروع قبل أربع سنوات ،إال أن
مماطلة االحـتــال ،حسب مختصني بقطاع املـيــاه ،حالت
دون إن ـجــازه ،بــاإلضــافــة إلــى االحـتـجــاجــات الشعبية في
األردن ضد هذا الربط.
ووفقا لوزارة املياه األردنية ،يهدف مشروع ناقل البحرين
إلى تحلية مياه البحر األحمر وضخ جزء منها إلى البحر
ّ
امليت إلنقاذه من تدهور بيئي مطرد .ويفترض أن يضخ
امل ـشــروع فــي مرحلته األول ــى  300مليون متر مكعب من
مياه البحر األحمر .وتقدر كلفة املشروع بأكثر من مليار
دوالر ،سيتم تأمينها من خالل الجهات والدول املانحة.
والق ــى امل ـش ــروع احـتـجــاجــات واس ـعــة فــي األردن مــن قبل
املواطنني ومنظمات مقاومة التطبيع والنقابات واألحزاب
والنواب ،باعتباره مشروعا تطبيعيا يخدم االحتالل.

الخطوط
التونسية تعود
إلى ليبيا
ب ـع ــد س ـب ــع س ـ ـن ــوات مــن
الـ ـت ــوق ــف ،تـ ـع ــود شــركــة
الـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــوط ال ـ ـ ـجـ ـ ــويـ ـ ــة
ال ـت ــون ـس ـي ــة إل ـ ــى ل ـي ـب ـيــا،
حـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــث س ـ ـت ـ ـس ـ ـت ـ ــأن ـ ــف
رحــاتـهــا فــي  27إبــريــل/
نـ ـيـ ـس ــان ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،بـعــد
إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ف ـ ـتـ ــح م ـك ـت ـب ـه ــا
ف ـ ــي طـ ــراب ـ ـلـ ــس .وق ـ ـ ــررت
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط ال ـت ــون ـس ـي ــة،
وفـ ـ ـ ــق مـ ـ ـص ـ ــدر م ـ ـسـ ــؤول
ف ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــح خـ ـ ــاص
ل ـ ــ«ال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد»،
ت ـ ـ ـش ـ ـ ـغ ـ ـ ـيـ ـ ــل  5رحـ ـ ـ ـ ـ ــات
أس ـبــوع ـيــا ،م ــع إمـكــانـيــة
ت ــوس ـي ــع عـ ــدد ال ــرح ــات
في األشهر القادمة ،بعد
تقييم املردودية والطلب
عـ ـل ــى الـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ــات .وقـ ـ ــال
املصدر إنــه تقرر تقسيم
الـ ـ ــرحـ ـ ــات األسـ ـب ــوعـ ـي ــة
بـ ـمـ ـع ــدل  3رحـ ـ ـ ــات إل ــى
مـ ـ ـط ـ ــار مـ ـعـ ـيـ ـتـ ـيـ ـق ــة ف ــي
طــراب ـلــس ورح ـل ـتــن إلــى
م ـط ــار ب ـن ـغ ــازي .ويـمـثــل
خ ــط تــونــس لـيـبـيــا أكـثــر
الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوط الـ ــرب ـ ـح ـ ـيـ ــة
ل ـل ـنــاق ـلــة ال ـت ــون ـس ـي ــة ،إذ
كان يستأثر بنسبة %20
من نشاط الشركة ،حيث
كانت ّ
تسير سبع رحالت
يومية في اتجاه مطارات
مـ ـعـ ـيـ ـتـ ـيـ ـق ــة وبـ ـ ـنـ ـ ـغ ـ ــازي
وم ـصــراتــة وسـبـهــا ،غير
أن اضـ ـ ـ ـط ـ ـ ــراب الـ ــوضـ ــع
األمـنــي فــي ليبيا تسبب
ف ــي وق ــف رحــات ـهــا منذ
 15يوليو/تموز .2014
()Getty

أخبار مختصرة

تعيين الكويتيين في الوظائف القيادية بالبنوك
قال بنك الكويت المركزي إنه وجه البنوك المحلية
بتعيين كويتيين في «الوظائف القيادية» ،وذلك في
إطار مسعى لخلق المزيد من فرص العمل لمواطني
البالد .جاء ذلك بحسب ما نشره البنك المركزي الكويتي
على موقعه اإللكتروني ،أمس األربعاء .وتعمل
الحكومة على زيادة نسبة توظيف الكويتيين ،بما في
ذلك في القطاع الخاص ،حيث استهدفت زيادة نسبة
التكويت (توطين الوظائف) في القطاع الخاص إلى
 %85بنهاية .2020
كورونا يكلف فرنسا  424مليار يورو
أعلنت الحكومة الفرنسية أن جائحة فيروس كورونا

ستكلّف فرنسا نحو نصف تريليون يورو خالل ثالث
سنوات بسبب زيادة اإلنفاق وانخفاض عائدات الضرائب.
وقال وزير العمل والحسابات العامة الفرنسي اوليفييه
دوسوبت لصحيفة لوفيغارو ،مساء الثالثاء ،إن األزمة
الصحية كلفت الدولة نحو  158مليار يورو عام ،2020
وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى  171مليار العام
الجاري ،قبل أن يتراجع إلى  96مليارًا عام  .2022وهذه
األرقام التي أكدتها وزارة المالية الفرنسية لوكالة فرانس
برس أيضا تجعل إجمالي الكلفة التقديرية للجائحة 424
مليار يورو ( 504مليارات دوالر) بين عامي  2020و.2022
ولجأت فرنسا إلى االقتراض بشكل كبير خالل ثالثة
إغالقات عامة على مستوى البالد لمنع االقتصاد من
االنهيار .ومن المتوقع أن يصل الدين العام إلى %118

من الناتج المحلي اإلجمالي هذا العام وأن يبلغ في
الميزانية  ،%9وهذان رقمان قياسيان.
االتحاد للطيران تتخلى عن حصة في «إير سيشل»
قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران «إير سيشل» ،ريمكو
ألثيوس ،لرويترز ،أمس ،إن االتحاد للطيران في أبوظبي
تجرى محادثات للتخلي عن حصتها البالغة  %40في
الناقلة الصغيرة الكائنة بمنطقة المحيط الهندي .وقد
يجعل ذلك حكومة سيشل المساهم الوحيد في «إير
سيشل» ،وذلك في الوقت الذي تواصل فيه االتحاد
للطيران التراجع عن استراتيجيتها لالستثمار في شركات
طيران أخرى ،وهي االستراتيجية التي لم تحقق نجاحا،
بعدما أنفقت مليارات الدوالرات في هذا السبيل.

رجال األعمال
الحقيقيون
مصطفى عبد السالم

رجال األعمال الحقيقيون ليسوا
هؤالء الذين يشترون القصور
والطائرات واليخوت واللوحات
الفنية النادرة ،وحولهم ماليني
من الجوعى والفقراء واملرضى،
وليسوا هؤالء الذين يراكمون
األموال والثروات في بنوك الغرب،
تاركني وراءهم عماال وشعوبا
تعاني العوز والحرمان ،وليسوا
هؤالء الذين ّ
يهربون أموالهم
للخارج من دون أن تستفيد منها
االقتصادات الوطنية ،وليسوا
هؤالء الذين ينفقون املاليني لشراء
ذمم مسؤولني حكوميني كبار ،أو
بحثا عن منصب سياسي ونفوذ
حزبي ،أو للحصول على أراض
من الدولة باملخالفة للقانون .بل هم
هؤالء الذين يظهرون وقت الشدة،
وال توجد شدة أصعب من تلك
األيام التي نعيشها ،حيث تفشي
وباء كورونا الذي زرع املرض
والخوف والفقر في كل ركن من
أركان العالم.
في الخارج ،يلعب رجال األعمال
وأصحاب الشركات الكبرى دورا
كبيرا في التخفيف عن الفقراء
والطبقات املعدومة واألطفال
اليتامى وأطفال الشوارع ،يقدمون
التبرعات لسد جوع األسر
املحرومة وعالج أمراضهم وترميم
أحوالهم املعيشية الصعبة ،وكثيرا
ما نسمع عن تبرع بعض هؤالء
بمليارات الدوالرات ألعمال الخير،
وكثيرا ما نقرأ عن قيام رجال
أعمال بتأسيس مستشفيات
ومدارس ودور للمسنني ،ومنحها
للدولة .وفي أزمة كورونا ،سارع
عدد كبير من مليارديرات العالم
بمساندة القطاع الصحي والتبرع
بسخاء للجهات البحثية التي
عكفت على إنتاج لقاحات ،كما
تبرع بعضهم بمئات املاليني من
الدوالرات لشراء اللقاح وتوزيعه
على شعوب الدول الفقيرة.
خذ مثال جيف بيزوس ،الذي
تجاوزت قيمة تبرعاته  10مليارات
دوالر ،كما أعلنت زوجته السابقة
ماكنزي سكوت ،عن تبرعها بمبلغ
 4.2مليارات دوالر .وسبقهما بيل
غيتس ،الذي تبرع بنحو  5مليارات
دوالر .وقدم جاك دورسي،
مؤسس تويتر ،تبرعًا سخيًا
ملكافحة كورونا بقيمة مليار
دوالر ،أي نحو ربع ثروته.
مجال آخر يعمل عليه رجال
األعمال وهو سداد ديون
املتعثرين ،مثال ذلك ما حدث في
جورجيا ،حيث سدد امللياردير
بيدزينا ايفانيشفيلي ،أغنى
رجل في البالد ،ديونا مستحقة
على أكثر من  600ألف ُمقترض
صغير ،أي ما ُيعادل سدس سكان
جورجيا .وكلف إسقاط وسداد
ديون هؤالء رجل األعمال495 ،
مليون يورو ،أي أنه تبرع بنحو
 %10من ثروته البالغة  5مليارات
دوالر.
هذه عينة من رجال األعمال الذين
يساندون مجتمعاتهم وقت الشدة،
السؤال هنا :ماذا لو تبرع كبار
املستثمرين العرب الذين تتراكم
ثرواتهم يوما بعد يوم في زمن
كورونا ،ماذا لو قدم هؤالء مليارات
الدوالرات لألسر العربية التي
تعاني الفقر واملرض والجوع؟

مالك «إيفر غيفن» يفاوض مصر على تعويض «ضخم»
قال مالك السفينة اليابانية العمالقة املتحفظ عليها
إثر عرقلتها املالحة في قناة السويس ،إنه يتفاوض
مع السلطات املصرية بعدما طالبته بسداد تعويض
ب ـق ـي ـمــة  900م ـل ـي ــون دوالر ،وص ـف ـت ــه ش ــرك ــة تــأمــن
بـ«الضخم» .وجنحت سفينة الحاويات «إيفر غيفن»،
التي تزيد حمولتها عن  200ألف طن ،في مجرى قناة
السويس ،ما أدى إلى عرقلة حركة املالحة لستة أيام
في االتجاهني في املجرى املائي البالغ األهمية.
وقالت شركة أخبار وبيانات الشحن العاملية «لويدز
ليست» إن السفينة التي تعد أطول من أربعة مالعب
لكرة الـقــدم ،تعيق شحنات تقدر قيمتها بنحو 9.6

مـلـيــارات دوالر يوميًا بــن آسـيــا وأوروبـ ــا .وخسرت
م ـص ــر م ــا ب ــن  12م ـل ـيــونــا و 15م ـل ـي ــون دوالر مــن
ّ
عائداتها يوميًا جراء تعطل حركة العبور ،حسب ما
أعلنته هيئة قناة السويس.
وق ــال أســامــة رب ـيــع رئ ـيــس الـهـيـئــة إن ــه «ت ــم التحفظ
على السفينة البنمية «إيـفــر غيفن» ،لـعــدم ســدادهــا
مبلغًا وقـ ــدره  900مـلـيــون دوالر» ،بـحـســب مــا نقله
عـنــه مــوقــع صحيفة «األه ـ ــرام» الـحـكــومـيــة ،الـثــاثــاء.
وأض ــاف ــت ال ـص ـح ـي ـفــة أن م ـب ـلــغ ال ـت ـعــوي ــض تـضـمــن
«قيمة ما تسببت فيه السفينة الجانحة من خسائر
للهيئة فضال عــن التعويم وعملية الصيانة وذلــك

بموجب حكم قضائي أصدرته محكمة اإلسماعيلية
االق ـت ـص ــادي ــة» .وذكـ ــرت ت ـقــاريــر أن تـعــويــم السفينة
وجـهــود اإلن ـقــاذ املكثفة أسـفــرت عــن أض ــرار جسيمة
للقناة .وفــي العام املالي  ،2020/2019حققت القناة
ّ
إي ــرادات سنوية تخطت  5.7مـلـيــارات دوالر ،حسب
األرقام الرسمية املعلنة .وقناة السويس هي من أهم
املمرات املائية في العالم ،إذ يمر عبرها حوالي %12
من إجمالي التجارة العاملية.
وقــالــت مـتـحــدثــة بــاســم مــالــك السفينة ش ــوي كيسن
كيشا لــوكــالــة «فــرانــس ب ــرس» ،إن مصيرها «اآلن...
في الساحة القانونية» .ونقلت وكالة «جيجي برس»
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اليابانية ،عن متحدث لم تذكر اسمه قوله إن الشركة
«عـلــى خــاف مــع سلطة القناة فــي املـحــادثــات بشأن
املبلغ املناسب (للتعويض)» لكن املناقشات جارية.
ووصـ ـف ــت ش ــرك ــة «يـ ــو ك ـيــه كـ ـل ــوب» ،إح ـ ــدى شــركــات
التأمني على السفينة ،مبلغ التعويض الــذي تطلبه
مصر بـ«الضخم» .وتم نقل السفينة اململوكة لشركة
يابانية تايوانية والتي ترفع علم بنما إلــى مرسى
فــي الـقـنــاة بـعــد تـحــريــرهــا فــي  29م ــارس /آذار ،وتــم
تسيير ما يصل إلى  420سفينة في املداخل الشمالية
والجنوبية للقناة في أوائل نيسان/إبريل.
(العربي الجديد ،فرانس برس)
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سورية

مال وناس

أزمة عقارات
تونس

عقوبات النظام ال تمنع انفالت األسواق
ريان محمد

اعتاد السوريون عند الــدخــول إلــى أي محل
ً
ت ـج ــاري أن ي ـطــرحــوا س ـ ــؤاال واح ـ ـ ـدًا :م ــا هو
الـسـعــر ال ـي ــوم؟ ه ــذا هــو ح ــال األس ـ ــواق التي
بــاتــت خـ ــارج ال ـس ـي ـطــرة ف ــي م ـنــاطــق الـنـظــام
السوري رغم العقوبات التي يعلنها واحدة
تـلــو األخ ـ ــرى .وي ـب ــدو أن ن ـظــام ب ـشــار األس ــد
ع ـج ــز ع ــن ض ـب ــط ال ــوض ــع االقـ ـتـ ـص ــادي فــي
امل ـن ــاط ــق ال ـخــاض ـعــة ل ـس ـي ـطــرتــه ،فـكـلـمــا زاد
االنفالت في األسواق يعلن املزيد من التشدد
فــي الـعـقــوبــات عـبــر تعليمات وق ــوان ــن ،لكن
دون أن يلمس املواطنون أي أثر لها.
يقول مأمون السيد ( 37عاما) ،وهو موظف
فــي شركة خــاصــة« :الـيــوم فــي ســوريــة تشعر
بأنك في سوق للبورصة ،إن كنت تريد شراء
علبة سردين أو كيلوغرام سكر أو رز أو أي
شيء آخر ،فقد يكون هناك سعر قبل الظهيرة
وس ـع ــر مـخـتـلــف ب ـعــد ال ـظ ـه ـي ــرة ،وال ــذري ـع ــة
اختالف سعر الصرف».
يضيف السيد ،متحدثا لـ«العربي الجديد»:
«الناس مستسلمون لألسعار املتذبذبة ،نرى

األسعار خارج السيطرة
والقروض تفاقم األزمة
دخلت السوق العقارية
في تونس مرحلة حرجة،
بعدما سجلت األسعار
قفزات كبيرة ،األمر
الذي تسبب في ركود
المبيعات ،بينما فاقمت
القروض العقارية
التي توفرها البنوك
والمؤسسات المالية
من حدة األزمة
تونس ـ إيمان الحامدي

ل ــم تـ ـه ــدأ أسـ ـع ــار الـ ـعـ ـق ــارات فــي
تونس ،رغم الركود الذي يسيطر
ع ـل ــى املـ ـبـ ـيـ ـع ــات ،ب ـف ـع ــل ت ــراج ــع
ال ـ ـقـ ــدرات ال ـش ــرائ ـي ــة ل ـل ـمــواط ـنــن ،وت ـحــول
ال ـقــروض الـعـقــاريــة إلــى عــبء كبير فــي ظل
ارت ـفــاع نسبة الـفــائــدة لتساهم فــي تكبيل
السوق وليس تنشيطه.
وكشفت دراس ــة ص ــادرة عــن الـغــرفــة املهنية
للمطورين العقاريني ،اطلعت عليها «العربي
ال ـجــديــد» ارت ـف ــاع أس ـع ــار ال ـع ـق ــارات بنسبة
 %86خالل السنوات العشر املاضية ،مشيرة
إلى أن أسعار الوحدات السكنية قفزت خالل
الـ ـسـ ـن ــوات ال ـخ ـم ــس األخ ـ ـيـ ــرة ف ـق ــط بـنـسـبــة
 ،%46فيما زادت أسعار املنازل بنسبة %60
واألراضي املعدة للبناء بنسبة .%41
وأشـ ـ ـ ــارت ال ـ ــدراس ـ ــة الـ ـت ــي ق ـ ــام ب ـه ــا مـكـتــب
دراســات لفائدة غرفة املطورين العقاريني،
إل ــى أن غ ــاء األسـ ـع ــار ال ـنــاتــج ع ــن ارت ـف ــاع
كلفة قروض السكن من أبرز أسباب الركود

تحقيق
الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

أع ـل ــن ال ـق ـض ــاء ال ـل ـب ـنــانــي ،أمــس
األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء ،عـ ــن االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فــي
اسـتـجــواب حــاكــم مـصــرف لبنان
امل ــرك ــزي ريـ ــاض س ــام ــة ،إذ رف ـضــت دائ ــرة
قضائية كافة الــدفــوع الشكلية املقدمة من
وك ـيــل املــدعــى عـلـيــه ،وعـيـنــت الـقــاضــي الرا
عبد الصمد ،جلسة مخصصة الستجواب
ســامــة ،بتاريخ  13أكتوبر /تشرين األول
املقبل.
وقالت الدائرة القانونية ملجموعة «الشعب
ّيريد إصالح النظام» التي تقدمت بالدعوى،
إن ـ ـهـ ــا «نـ ــالـ ــت شـ ـ ــرف االدعـ ـ ـ ـ ــاء األول ضــد
حاكم مصرف لبنان ،وجعلته مجبرًا على
امل ـثــول أم ــام الـقـضــاء الـجــزائــي الستجوابه
ومحاكمته عن الجرائم املنسوبة إليه».
وق ـ ـ ــال مـ ـح ــام ــي املـ ـجـ ـم ــوع ــة ،جـ ـ ــاد ط ـع ـمــة،
ّ
ّ
ل ـ ــ«ال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» إن «كـ ـ ـ ــل ال ـب ـن ــوك
واملـصــارف اللبنانية مرتبطة مع مصارف
ّ
املــراسـلــة الـخــارجـيــة ،وك ــل شــيء يـحــدث في
ل ـب ـنــان ي ـجــب أن ي ـتــم ت ـحــت إشـ ـ ــراف حــاكــم
مـ ـص ــرف لـ ـبـ ـن ــان ،مـ ــن ه ـن ــا ت ـس ـق ــط جـمـيــع
ّ
والتهرب من املسؤولية
مـحــاوالت التبرير
ّ
بأن السلطة السياسية فرضت على مصرف
ل ـب ـن ــان الـ ـقـ ـي ــام ب ـت ــداب ـي ــر ن ـق ــدي ــة م ـع ـي ـنــة».
ّ
وأضـ ـ ــاف أن «ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــة تـ ــديـ ــر ال ـس ـل ـطــة
ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي ال ـب ـل ــد واألداء ال ـس ـيــاســي
ال ـع ــام ف ــي ل ـب ـنــان ،فـيـمــا ي ـع ـ ّـد ح ــاك ــم الـبـنــك
املركزي املسؤول األول عن القرارات املتعلقة
بالسياسة النقدية ،ويفترض به أن يكون
صاحب االختصاص».
ّ
وأضـ ـ ــاف أن «رم ـ ــي ح ــاك ــم م ـص ــرف لـبـنــان
املسؤولية على الحكومة وقرارها السياسي
وال ـت ــداب ـي ــر ال ـت ــي اتـ ـخ ــذت ،والـ ـن ــأي بنفسه
عنها ،ال يمكن أن ينطلي علينا كمحامني
أو خبراء اقتصاديني ومعنيني في امللفات،
وكـ ـ ــان ي ـم ـكــن ل ـس ــام ــة ت ـع ـب ـي ـرًا ع ــن رف ـضــه
وإدانته للقرارات والخطوات التي اعتمدت،
أن ي ـخ ــرج ال ــى ال ـع ـلــن لـيـفـصــح ع ــن األم ــور
ّ
وي ـص ــارح ال ـنــاس وأال يتستر عـلــى أح ــد».
ّ
وتابع« :كان بإمكانه أيضًا القيام بردة فعل
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العقاري ،بسبب ّ
تحمل املقترضني لقروض
ذات نسبة فائدة مرتفعة ،فضال عن تراجع
قدراتهم الشرائية بفعل التضخم.
ولـفـتــت إل ــى أن ان ـت ـشــال ال ـق ـطــاع م ــن وضــع
الركود يحتاج إلى حلول مالية باألساس،
تتمثل فــي خفض كلفة الـقــروض السكنية
الـ ـت ــي ي ـح ـص ــل ع ـل ـي ـهــا املـ ــواط ـ ـنـ ــون ب ـم ــا ال
ي ـت ـعــدى  ،%7بـيـنـمــا ت ـصــل نـسـبــة ال ـفــائــدة
حاليا إلى .%11
وأث ـب ـت ــت س ـي ـن ــاري ــوه ــات اش ـت ـغ ـلــت عليها
ال ــدراس ــة أن مبيعات املـطــوريــن العقاريني
يمكن أن تزيد بنسبة  %43في حال اعتماد
نسبة فــائــدة للقروض السكنية فــي حــدود
 ،%3مقابل زي ــادة فــي املبيعات بـ ــ %31في
حال ّ تثبيت نسبة الفائدة عند .%5
وتمثل القروض السكنية التي حصل عليها
التونسيون نحو  %46.9من مجموع القروض
البنكية التي أسندت لألشخاص في الفترة
بــن  2017و 2019مـ ّـن بينها  %2.5قــروضــا
دخ ـلــت مــرحـلــة الـتـعــثــر ول ــم يـعــد أصـحــابـهــا
قادرين على سدادها ،وفق البيانات الرسمية
الصادرة عن البنك املركزي.
وباإلضافة إلى غالء العقارات وارتفاع كلفة
القروض ،يعاني الكثير من التونسيني من
شطط في الضرائب املفروضة على اقتناء
متتالن ويرجح
املساكن والتي تزيد بشكل
ٍ
أن تصل إلــى  %19في أفــق عــام  2024تحت
ع ـنــوان األداء عـلــى القيمة املـضــافــة ،فضال
عــن رســوم تسجيل الـعـقــارات .وقــال رئيس
الغرفة املهنية للمطورين العقاريني فهمي

األسر تخصص
نحو  %43من أجورها
لسداد الديون

شـعـبــان ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إن املهنيني
يبحثون عن حلول ملنع سقوط القطاع في
دائ ــرة الــركــود الـحــاد وف ـقــدان أكـثــر مــن 500
ألف فرصة عمل يوفرها القطاع.
وأك ــد شـعـبــان أن نـحــو  700م ـطــور عـقــاري
فقط يواصلون نشاطهم من مجموع 3180
مـطــورًا ،حيث غــادر أغلبهم القطاع بسبب
ع ــدم ال ـق ــدرة عـلــى تكبد الـخـســائــر املترتبة
عن ركــود املبيعات ،مشيرا إلى أن املهنيني
قدموا للبنك املركزي مقترحات عدة لتغيير
ال ـقــوانــن ،وخ ـفــض نـســب ال ـفــائــدة املــوظـفــة
على قــروض السكن وتمديد فترة السداد،
وخفض نسبة التمويل الذاتي (القيمة التي
يــدفـعـهــا الـحــاصــل عـلــى ال ـق ــرض) مــن %30
حاليًا إلى .%10
وأض ـ ــاف ش ـع ـبــان أن املـ ـص ــارف ف ــي جميع
دول ال ـعــالــم تـخـلــت ع ــن ال ـش ــروط املجحفة
التي تعتمدها البنوك التونسية في توفير
القروض السكنية.
ودخل القطاع العقاري في حالة من الركود
خالل السنوات الثالث األخيرة ،بينما سجلت
الدولة وفق األرقــام الــواردة في دراســة غرفة
املطورين العقاريني طفرة في اإلنشاء خالل
الفترة مــن  2004إلــى  ،2014حيث تــم إنشاء
 789ألف مسكن ،غير أن تراجع املبيعات في
الفترة من  2017إلى  2020راكم مخزونا من
الشقق غير املسوقة في حدود  30ألف شقة
ال تزال تبحث عن مشترين.
وتعتمد املـصــارف التونسية  20سنة حدًا
أقـصــى ل ـســداد أق ـســاط ال ـقــروض الـعـقــاريــة،
م ــع رب ــط ف ـتــرة ال ـس ــداد بـســن الـسـتــن كحد
أقصى ،ما جعل قيمة األقساط ترتفع كثيرًا،
مدفوعة باالرتفاع الحاد ألسعار العقارات.
وإزاء تـ ــراجـ ــع ق ـ ـ ــدرة ش ــريـ ـح ــة م ـه ـم ــة مــن
الـتــونـسـيــن ع ـلــى اق ـت ـنــاء امل ـســاكــن ف ــي ظل
الـ ـت ــداعـ ـي ــات ال ـس ـل ـب ـي ــة ل ـج ــائ ـح ــة ف ـي ــروس
ك ــورون ــا ،مـنـحــت ال ـح ـكــومــة ،ض ـمــن قــانــون
امل ــوازن ــة لـلـعــام ال ـحــالــي األج ـ ــراء (ال ـع ـمــال)

أسعار متزايدة للسلع والعروض تغيب
الكويت ـ أحمد الزعبي

الذين يرغبون في اقتناء مساكن عن طريق
تمويل بنكي أو عقد بيع مرابحة االنتفاع،
تخفيضًا في الضريبة على الدخل الواجبة
على دخلهم اإلجمالي لسنة  2021في حدود
 100ديـنــار شهريا (نحو  37دوالرا) وذلــك
شريطة إبرام عقدي اقتناء املسكن والقرض

أو بيع املرابحة خالل العام الجاري .وخالل
ال ـس ـنــوات الـخـمــس املــاض ـيــة ،قـفــز مجموع
ال ـق ــروض ال ـتــي حـصــل عليها التونسيون
لـتـمــويــل شـ ــراء امل ـســاكــن م ــن  8.2م ـل ـيــارات
دينار في ديسمبر/كانون األول  2015إلى
حوالي  11.4مليار دينار ( 4مليارات دوالر)

مصارف لبنان في
قفص المحاكمة
استجواب محافظ «المركزي»
وتداعيات مالية خطيرة

%748

تسبب االنهيار المالي الذي
يشهده لبنان فــي تهاوي
العملة الوطنية الليرة ،فبينما
يبلغ سعر الــصــرف الرسمي
 1510ليرات للدوالر الواحد،
يــصــل الــســعــر فــي الــســوق
الــمــوازيــة (الـــســـوداء) إلــى
 12.800ليرة للدوالر ،بفارق
تصل نسبته إلى .%748

مرسوم جديد يجيز تغريم
وحبس التجار بدعوى
حماية المستهلك

الكويت

بات حاكم مصرف لبنان المركزي ،رياض سالمة ،محاصرًا بالملفات القضائية التي تطاوله داخليًا
وخارجيًا ،في ظل اتهامات باالختالس والغش والخطأ الجسيم في إدارة المال العام والنيل من
مكانة الدولة المالية ،وسط توقعات بأن تنال هذه التطورات من مختلف المصارف في البالد

ً
تـظـهــر اع ـتــراضــه ،مـثــل االسـتـقــالــة ب ــدال من
ّ
الصمت املطبق في ظل سرقة ودائع الناس،
وما ينشر من أخبار عن تبخر األمــوال في
املصارف».
ّ
ورأى طعمة أن «سمعة املصارف اللبنانية
على املحك ،وهناك مصارف مراسلة
باتت ّ
ت ـ ـقـ ــول إنـ ـ ـه ـ ــا ال تـ ــريـ ــد ت ـغ ـط ـي ــة امل ـ ـصـ ــارف
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ب ــل ت ــرف ــض ال ـت ـع ــاط ــي م ــع ّ
أي
إنـســان لبناني يملك حسابًا فــي املصارف
اللبنانية ،وهناك تأشيرات سفر قد تتأثر
أ ّيـضــا ،بعدم إعطائها للبنانيني ،باعتبار
أن ــه ليس هـنــاك كفاية مــاديــة عند املسافر،
وت ـفــاص ـيــل أخـ ــرى سـتـعـ ِّـمــق األزم ـ ــة وتـكـبــر
نـقـمــة ال ـنــاس عـلــى ه ــذه الـسـيــاســة النقدية
التي أثبتت بعد فترة طويلة من االستقرار
ّ
الوهمي فشلها» .وقال إن السبب في األزمة
يعود إلــى «الديمقراطية التوافقية ونظام
املحاصصة وتغليب السياسة على القرارات
ّ
االقـتـصــاديــة العلمية الحكيمة» مــؤكـدًا أن
ّ
«السياسة تفسد كل شيء ،وفي لبنان طبقة

أن كــل شــيء أصـبــح يـبــاع عـلــى أس ــاس سعر
صــرف ال ــدوالر ،والحواجز األمنية املنتشرة
ف ــي دم ـش ــق وع ـل ــى ال ـط ــرق ب ــن امل ـحــاف ـظــات،
والـتــي ال تـتــرك سـيــارة بضاعة تمر إال بعد
أن تدفع لها مبالغ مالية كبيرة ،بكل تأكيد
فــي النهاية سندفع نحن تلك الـفــوارق التي
ليست لها فواتير».
م ــن جــان ـبــه ،يـضـطــر أب ــو أح ـم ــد ع ــوض (48
عــامــا) ،وه ــو صــاحــب دك ــان صغير فــي أحــد
األحـ ـي ــاء ال ـع ـشــوائ ـيــة ع ـلــى أطـ ـ ــراف دم ـشــق،
إلبقاء فواتير البضاعة أمامه وبيده هاتفه
املـحـمــول ،فكلما ســألــت عــن سـعــر سلعة مــا،
ي ـب ــدأ بـتـقـلـيــب ال ـف ــوات ـي ــر وفـ ــي ه ــات ـف ــه عـلــى
م ـج ـمــوعــة ال ــواتـ ـس ــاب ل ـي ـشــاهــد آخـ ــر نـشــرة

أسعار وصلته ،والتي قد تصله أكثر من مرة
في اليوم بحسب تقلبات سعر الصرف.
يـقــول عــوض لــ«الـعــربــي الـجــديــد»« :دوري ــات
التموين والرقابة تترك التجار الكبار وتأتي
إلينا ،نحن بائعي املفرق (التجزئة) الصغار
أو بــائ ـعــي ن ـصــف ج ـم ـلــة ،لـتـحــاسـبـنــا على
األسعار والفواتير ،فكيف أجلب لها فاتورة
باملبالغ التي تأخذها الحواجز حتى تصل
سيارة البضاعة للدكان».
وأصدر رئيس النظام بشار األسد ،يوم االثنني
املاضي ،مرسوما ،قالت وكالة «سانا» التابعة
للنظام إنــه يتضمن قانون حماية املستهلك
الجديد ،الذي يهدف إلى ضمان سالمة الغذاء
م ــن خ ــال وض ــع ض ــواب ــط مل ـمــارســة الـتـجــارة
والتسعير وفــرض الرقابة على جــودة املــواد
واملنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات
عـلــى االح ـت ـكــار وال ـب ـيــع ب ــدون ف ــات ــورة وع ــدم
إعالن األسعار والتالعب بالوزن.
في املقابل ،يصف خبير اقتصادي ،طلب عدم
ذكر اسمه ،في حديث مع «العربي الجديد»،
املــرســوم بالعقيم وال يمكن تطبيقه ،بسبب
ما يعانيه السوق من وضع كارثي.

سياسية امتهنت النهب ،ونـحــن ،لألسف،
ندفع آثار فسادها».
وبـ ـ ـ ــات حـ ــاكـ ــم م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان م ـح ــاص ـرًا
بــاملـلـفــات الـقـضــائـيـ ًـة ال ـتــي تـطــاولــه داخـلـيــا
وخــارجـيــا ،وعــرضــة للضغوط والـضــربــات
التي كان سبق أن تطرق إليها في رسالته

ارتفاع معدل
الفقر إلى  %55خالل
العام الماضي
جلسة الستجواب محافظ
المصرف المركزي في
أكتوبر المقبل

إل ــى ال ـنــائــب ال ـع ــام ل ــدى مـحـكـمــة الـتـمـيـيــز،
ّ
الـقــاضــي غـســان عــويــدات ،بــإشــارتــه الــى أن
ع ــاق ــة م ـص ــرف ل ـب ـنــان امل ــال ـي ــة بــاملــراس ـلــن
واملـ ـص ــارف الــدول ـيــة ت ـعــرضــت ،وم ــا زال ــت،
الهـتــزازات سلبية ستنعكس على مصرف
لبنان وعـلــى الـقـطــاع املـصــرفــي بشكل غير
مــريــح ،مـمــا يـضــع الـبـلــد فــي وض ــع تصعب
معه الـتـحــويــات الـخــارجـيــة وش ــراء السلع
األس ــاسـ ـي ــة ودعـ ـمـ ـه ــا ،ك ـم ــا االس ـت ـح ـص ــال
على عمالت نقدية أجنبية لتسيير املرافق
االقتصادية املختلفة.
وق ـ ـ ــال س ــام ــة فـ ــي كـ ـت ــاب ــه« ،أق ـ ـفـ ــل م ــؤخ ـرًا
مـ ـص ــرف  Wells Fargoومـ ـص ــرف HSBC
حـســابــي م ـصــرف لـبـنــان لــديـهـمــا بــالــدوالر
األميركي والجنيه اإلسترليني .كذلك ،فعل
مصرف  Danskeالدنماركي وأقفل حسابنا
بالكورون السويدي لديه ،مما ترك مصرف
لبنان من دون مراسل خارجي بهذه العملة.
وقد أوقف مصرف  CIBCالكندي تعامالته
كافة معنا ،وأعاد ودائعنا املوظفة لديه».

جائحة كورونا قلصت
قدرات التونسيين
على شراء العقارات
(فرانس برس)

في سبتمبر/أيلول  ،2020بحسب بيانات
ال ـب ـنــك املـ ــركـ ــزي .وح ـس ــب ب ـي ــان ــات حــديـثــة
ص ـ ــادرة ع ــن امل ـع ـهــد الــوط ـنــي لــاسـتـهــاك،
ف ــإن األسـ ــر املــديــونــة تـخـصــص نـحــو %43
من أجورها لسداد الديون ،وقد ترتفع هذه
النسبة لدى بعض األسر إلى .%60

وربــط حاكم مصرف لبنان هذه اإلجــراءات
ب ــأسـ ـب ــاب عـ ـ ــدة «أهـ ـمـ ـه ــا قـ ـ ـ ــرار ال ـح ـك ــوم ــة
اللبنانية بعدم تسديد سندات اليوروبوند،
وال ـ ـح ـ ـمـ ــات الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ال ــدع ــائـ ـي ــة ضــد
م ـص ــرف ل ـب ـن ــان وأن ـش ـط ـت ــه وم ـصــداق ـي ـتــه،
والضجة القضائية واستغاللها اإلعالمي
والسياسي داخل لبنان وخارجه ،مما زرع
شكوكًا لــدى مراسلينا واملـصــارف الكبرى
التي نتعامل معها منذ عـشــرات السنني».
ّ
وشدد على أن «الوضع صعب جدًا ،وأصبح
لدينا مصرف واحــد هو جيه بي مورغان،
الــذي يقبل بتعزيز االعـتـمــادات املستندية
التي نصدرها الستيراد املحروقات وغيرها
لصالح شركة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة
وبعض إدارات القطاع الـعــام ،وذلــك مقابل
ّ
مبالغ تودع لديه بقيمة ال تقل عن مجموع
مبالغ االعتمادات املستندية ،وهو يرفض،
ح ـتــى ت ــاري ـخ ــه ،ت ـعــزيــز اع ـت ـم ــاد مـسـتـنــدي
لصالح شركة كونبي ليفت األملانية ،لرفع
مستوعبات من مرفأ بيروت تحتوي على
مواد كيميائية خطرة».
فــي امل ـقــابــل ،اعـتـبــر امل ـحــامــي مــن مجموعة
«الشعب يريد إصــاح النظام» هيثم عزو،
ّ
في حديث مع «العربي الجديد» أن رسالة
استعطاف
سالمة «تأتي في خانة محاولة
ّ
سلطة املالحقة ...الغريب في الرسالة أنها
ّ
تحمل التحركات القضائية ضد املصارف
وامل ـ ـ ـصـ ـ ــرف املـ ـ ــركـ ـ ــزي مـ ـس ــؤولـ ـي ــة إف ـ ــاس
امل ـص ــارف وال ــوض ــع االق ـت ـصــادي والـنـقــدي
ّ
املتردي».
وق ــال ع ــزو« :ك ــان األج ــدى بـحــاكــم املـصــرف
امل ــرك ــزي أن يـ ـم ـ َ
ـارس صــاح ـيــاتــه ومـهــامــه
املـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــوص ع ـ ـن ـ ـهـ ــا ف ـ ـ ــي ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون الـ ـنـ ـق ــد
وال ـت ـس ـل ـيــف ،الـ ــذي ي ـلــزم امل ـص ــرف املــركــزي
ب ـث ــاث م ـه ــام أس ــاس ـي ــة ،ه ــي س ــامــة الـنـقــد
الوطني ،وسالمة القطاع املصرفي ،وسالمة
ّ
األوض ـ ـ ــاع االقـ ـتـ ـص ـ ّـادي ــة» .وش ـ ــدد ع ـلــى أن
ّ
«األهم من كل ذلك ،أنه بعد تهريب املصارف
رؤوس أموالها إلــى الخارج وبيعها ديون
الــدولــة السيادية إلــى الـخــارج (يوروبوند)
وتــوقـفـهـ ُـا عــن الــدفــع وتـســديــد املستحقات
َ
املــالـيــة املـلــزمــة بها قــانــونــا وتوقفها أيضًا
ع ــن إع ـط ــاء امل ــودع ــن ودائ ـع ـه ــم امل ــوج ــودة
لديها والذين أمنوها عليها ،كان األجدى،
أن يـعـمــد حــاكــم م ـصــرف ل ـب ـنــان ،وبـحـســب
ال ـق ــان ــون ،إل ــى إع ـ ــان إف ــاس ـه ــا ،ث ــم يحيل
كتابًا في هذا الخصوص إلى النائب العام
التمييزي ملالحقتها جزائيًا بحسب قانون
العقوبات بجريمة اإلف ــاس االحتيالي أو
َ
التقصيري ،ال أن يرسل إليه كتابًا ال يسمن

وال يغني مــن ج ــوع» .ومـنــذ أكـثــر مــن عــام،
يـعـيــش لـبـنــان أس ــوأ أزم ــة اق ـت ـصــاديــة منذ
انتهاء الحرب األهلية عــام  ،1990أدت إلى
انـهـيــار مــالــي غـيــر مـسـبــوق ،وت ــراج ــع حــاد
فــي احتياطي العمالت باملصرف املــركــزي،
وارت ـفــاع جنوني بأسعار السلع الغذائية
واملـ ـح ــروق ــات ،لـتـشـهــد األس ــاب ـي ــع األخ ـي ــرة
ذروة االنهيار املعيشي.
وارتفع معدل الفقر في البالد ،خــال العام
املاضي ،إلى  ،%55بينما تزايد معدل الذين
يـعــانــون مــن الـفـقــر املــدقــع بـثــاثــة أضـعــاف،
م ــن  %8إل ـ ــى  ،%23وفـ ـق ــا ل ـت ـقــريــر حــديــث
صــادر عن لجنة األمــم املتحدة االجتماعية
واالقتصادية لغربي آسيا «إسكوا».
من احتجاج
في بيروت
ضد سياسات
المصرف
المركزي
(حسين بيضون)

سجلت األسواق والجمعيات االستهالكية في
الـكــويــت ارتـفــاعــا ملحوظا فــي أس ـعــار السلع
واملنتجات الغذائية مع حلول شهر رمضان،
وسـ ــط ض ـغ ــوط ش ــرائ ـي ــة م ــن ق ـبــل املــواط ـنــن
واملقيمني في ظل الحظر الجزئي الذي تفرضه
الحكومة ،بينما غابت الـعــروض الترويجية
عن األسواق .وبحسب تقرير صادر عن اتحاد
الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة ،اطـلــع عليه «الـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ،بـلـغــت نـسـبــة ال ــزي ــادة ف ــي أس ـعــار
بعض املنتجات  ،%150مشيرا إلــى أن زيــادة
األس ـع ــار ج ــاءت بـسـبــب االن ــدف ــاع الـكـبـيــر من
ج ــان ــب امل ــواط ـن ــن وامل ـق ـي ـمــن لـ ـش ــراء كـمـيــات
ك ـب ـيــرة م ــن امل ـن ـت ـج ــات ،ب ـس ـبــب ض ـيــق الــوقــت
املسموح للشراء خالل الحظر.
وق ــرر مجلس الـ ــوزراء ،مــؤخــرا ،تمديد فرض
ح ـظ ــر الـ ـتـ ـج ــول الـ ـج ــزئ ــي ح ـت ــى  22إب ــري ــل/
ن ـي ـس ــان ال ـ ـجـ ــاري ،م ــع ت ـع ــدي ــل عـ ــدد س ــاع ــات
ال ـح ـظــر ل ـي ـبــدأ م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـســاب ـعــة م ـسـ ً
ـاء
وحتى الساعة الخامسة صباحًا ،مع السماح
لخدمة توصيل الطلبات إلــى املـنــازل بالعمل
حتى الساعة الواحدة صباحا .وطالب رئيس
ات ـح ــاد الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة فـهــد الكشتي
الحكومة بتقليص فـتــرات حظر الـتـجــول في

الحظر الجزئي يتسبب في ارتفاع معدالت شراء
السلع (األناضول)

الـ ـب ــاد لـتـخـفـيــف ال ــزح ــام ع ـلــى ال ـج ـم ـع ـيــات،
باإلضافة إلى ضــرورة تعديل فترات الذهاب
إلـ ــى ال ـج ـم ـع ـيــات م ــن خـ ــال الـ ـب ــارك ــود أو ما
ي ـع ــرف ب ـن ـظــام ح ـجــز امل ــواعـ ـي ــد .ب ـ ـ ــدوره ،أكــد
مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة،
لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،أن ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة نـظـمــت
حمالت رقابية على الجمعيات االستهالكية
واألسواق املوازية واملتاجر لضبط املخالفني.
وتزامن ارتفاع األسعار مع اختفاء العروض
الترويجية التي طاملا كانت األسواق تشهدها
فــي مثل هــذه املـنــاسـبــات مــن كــل ع ــام .وسبق

أن قال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة،
في تصريح خاص ،إن الوزارة قد تضطر إلى
رف ــض ال ـعــديــد م ــن طـلـبــات تـقــديــم ال ـع ــروض،
خ ــوف ــا مـ ــن ع ـ ــدم تـ ــوافـ ــر ال ـ ـشـ ــروط ال ـص ـح ـيــة
والضوابط التي أقرتها وزارة الصحة.
وقـ ــال الـخـبـيــر االق ـت ـص ــادي ال ـكــوي ـتــي م ــروان
ســامــة ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،إن غــاء أسعار
السلع واملـنـتـجــات خــال اآلون ــة األخ ـيــرة كان
بـسـبــب اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـح ـكــوم ـيــة ،وخـصــوصــا
فــي مــا يتعلق بــإجــراءات حظر التجول التي
قلصت أوقات السماح لشراء السلع.
وأضاف سالمة أن غالبية املواطنني واملقيمني
يـ ـج ــدون ص ـعــوبــة بــال ـغــة ف ــي إيـ ـج ــاد الــوقــت
املناسب لشراء السلع أو التسوق ،مشيرا إلى
ضرورة تسهيل اإلجــراءات من خالل التوسع
في منح التصاريح لألسواق املركزية.
وف ــي س ــوق ال ـت ـمــور بـمـنـطـقــة ال ـش ــوي ــخ؛ أحــد
أهـ ــم األسـ ـ ــواق ف ــي ال ـك ــوي ــت ل ـب ـيــع املـنـتـجــات
الرمضانية ،التقى «الـعــربــي الـجــديــد» أحمد
ج ــال ،وه ــو واف ــد م ـص ــري ،وق ــال إن ــه اضـطــر
ل ـشــراء كـمـيــات قليلة بــاملـقــارنــة مــع الـسـنــوات
امل ــاض ـي ــة ب ـس ـبــب غـ ــاء األس ـ ـعـ ــار ،م ـع ـب ـرًا عن
استغرابه من الغالء ،بينما األوضاع املعيشية
لغالبية الوافدين تأثرت بشكل كبير بسبب
جائحة كورونا.

خالف على قرض دولي لدعم األسر منخفضة الدخل
أعـلـنــت راب ـطــة املــودعــن فــي لـبـنــان أن املــديــر اإلقـلـيـمــي للبنك الــدولــي،
ّ
ساروج كومار ،أكد إصرار البنك على توزيع قرض بقيمة  246مليون
دوالر ،لدعم األســر ذات الــدخــل املنخفض ،على أن يصرف بــالــدوالر
فقط وليس بالليرة ،وفق ما ذكر محافظ البنك املركزي رياض سالمة
سابقًا .وقالت الرابطة في بيان لها ،أمس األربعاء ،إن تصريح كومار
«يمثل دحضًا قاطعًا للبيان الصادر في  12إبريل /نيسان عن حاكم
مصرف لبنان الذي أوضح في إفادة أن املصرف املركزي منفتح على
صرف األموال بسعر السوق املوازية ،والذي ستحدده الجهات املانحة

ووزارة املال» .وأضاف البيان« :يتناقض املوقف أيضًا مع نية حكومة
لبنان ولجنة اإلدارة واملالية في توزيع القرض على املستفيدين بمعدل
 6240ليرة للدوالر» ،مضيفًا أن تصريح البنك الدولي «رسالة واضحة
إلــى حكومة لبنان مفادها أن سياسة أسعار الصرف املتعددة التي
يتمسك بها مصرف لبنان ال أســاس لها وال ينبغي تطبيقها على
صرف القرض» .ولفتت رابطة املودعني إلى أن املدير اإلقليمي للبنك
الدولي أوضح خالل اجتماع مع الرابطة في  13إبريل /نيسان الجاري
أن «موقف البنك هو أن يتم توزيع القرض على املستفيدين بالدوالر».
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رؤية

أسواق
يفاقم االرتفاع المتواصل في أسعار السلع الغذائية من معدل التضخم
في الدول الغربية ،خصوصًا الواليات المتحدة ،كما يثير المخاوف من
مجاعة في الدول الفقيرة التي تواجه ،مع زيادة األسعار ،ارتفاعًا في
سعر صرف الدوالر

متسوقون في
سوبرماركت
في لندن ()Getty

جواد العناني

قفزة بأسعار
الغذاء

لندن ـ العربي الجديد

أصـبــح مــن الطبيعي تـغـ ّـيــر سعر
الـ ـسـ ـلـ ـع ــة ال ـ ـ ـ ــواح ـ ـ ـ ــدة أسـ ـب ــوعـ ـي ــا
ورب ـمــا أك ـثــر مــن م ــرة فــي محالت
الـ ـ ـس ـ ــوب ـ ــرم ـ ــارك ـ ــت فـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مـ ـ ــن املـ ـ ــدن
ّ
البريطانية ،لكن هذا االرتفاع ليس مقتصرًا
على بريطانيا ،فهو يتكرر كذلك في الواليات
املتحدة ،ودول االتـحــاد األوروب ــي ،والعديد
من دول العالم.
ويـ ـشـ ـي ــر تـ ـق ــري ــر ب ـص ـح ـي ـفــة «وول س ـتــريــت
ّ
جـ ــورنـ ــال» إلـ ــى أن أسـ ـع ــار امل ـ ـ ــواد ال ـغــذائ ـيــة
تواصل االرتفاع وتدفع مؤشر التضخم نحو
الخط األحـمــر ،أي املعدل املستهدف واملحدد
بنسبة  %2من قبل البنك املركزي األميركي.
ّ
وب ـح ـســب ت ـقــريــر الـصـحـيـفــة األم ـيــرك ـيــة ،ف ــإن

الصين ترفع من حجم
تخزين السلع وتهدد
بموجة جديدة من
االرتفاع في األسعار

االرتفاع المتواصل
يهدد الدول
الغربية بالغالء
والفقيرة بالمجاعة

شركة كيمبرلي كالرك ،كبرى شركات األغذية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ت ـخ ـط ــط لـ ــزيـ ــادة أس ـ ـعـ ــار مـعـظــم
منتجاتها خالل الشهر الجاري.
وتعلل الشركة الــزيــادة املقترحة في األسعار
بتعويض كلف املواد األولية التي تستخدمها

ارتفاع عملة «إيلون ماسك»

ارتــفــعــت عملة دوجــكــويــن التي
يطلق عليها اســم عملة «إيــلــون
م ــاس ــك» بــنــســبــة  %83بــعــد طــرح
«كوينبيز» في ســوق وول ستريت.
ارتفعت دوجكوين إلى مستويات
 0.133دوالر مقابل  0.07302دوالر،
وبلغت في بعض تعامالت ،أمس
األربـــعـــاء ،مــســتــويــات  1.42دوالر.
وقــفــزت القيمة السوقية لعملة
دوجكوين من مستويات  9.1مليارات
دوالر إلى أكثر من  17.14مليار دوالر،
بزيادة بلغت نحو  8مليارات دوالر.

فــي تصنيع املنتجات الـغــذائـيــة .وفــي الشأن
ّنفسه ،قالت شركة «جنرال ميلز» األميركية،
إنـ ـه ــا س ـت ــرف ــع أسـ ـع ــار م ـن ـت ـجــات ـهــا لـتـعــوض
االرتـ ـف ــاع ف ــي كـلـفــة الـشـحــن والـتـصـنـيــع .كما
رفـعــت شــركــة «ه ــور مـيــل ف ــودز» فــي فـبــرايــر/
شباط املاضي أسعار منتجاتها من اللحوم
بسبب ارتفاع سعر الحبوب .وفي لندن ،رفع
ال ـعــديــد م ــن م ـح ــات ال ـس ــوب ــرم ــارك ــت أس ـعــار
امل ــواد الغذائية خــال الشهور املاضية تحت
حجج مـتـضــاربــة .وبينما ستواصل أسعار
الـغــذاء االرت ـفــاع حتى نهاية الشهر الـجــاري،
بحسب توقعات مراكز أبحاث ،تثار املخاوف
العاملية من حدوث مجاعة في الــدول الفقيرة
ال ـتــي تـعـتـمــد عـلــى اس ـت ـيــراد املـ ــواد الـغــذائـيــة
والحبوب ،وال تجد املال الكافي لدفع فاتورة
الـ ـغ ــذاء وس ــط ارتـ ـف ــاع س ـعــر ص ــرف ال ـ ــدوالر.
وبحسب بيانات أسعار السلع االستهالكية،
ارت ـف ـع ــت أس ـع ــار املـ ـ ــواد ال ـغــذائ ـيــة إلـ ــى أعـلــى
مستوياتها في  7سنوات خالل العام الجاري،
وس ــاه ـم ــت ب ــدرج ــة رئ ـي ـس ـيــة ف ــي رفـ ــع مـعــدل
التضخم في العديد من دول العالم.
وبحسب «فاينانشال تايمز» ،شهدت أسعار
ال ـح ـبــوب ارت ـف ــاع ــات ك ـب ـيــرة ف ــي ب ــداي ــة ال ـعــام
ال ـج ــاري مـقــارنــة بـمـسـتــويــات األس ـع ــار الـعــام
املاضي  ،2020أي قبل تفشي جائحة كورونا،
إذ ارتفعت أسعار الذرة الشامية بنسبة %45
ليبلغ سعر الجوال منها  5.55دوالرات ،كما
ارتفع سعر فول الصويا بنسبة  ،%56ليبلغ
سعر الجوال منه  13.71دوالرا .وارتفع سعر

القمح بنسبة  %16واألرز بنسبة  .%27ويرجع
خـبــراء ارتـفــاع أسـعــار األغــذيــة فــي العالم إلى
أربـعــة عــوامــل رئيسية ،وهــي :تفشي جائحة
كــورونــا وســاســل اإلم ــداد الـعــاملـيــة ،وارتـفــاع
أسـعــار الشحن الـبـحــري ،وال ـظــروف املناخية
غ ـي ــر امل ــؤاتـ ـي ــة ف ــي دول أم ـي ــرك ــا ال ـج ـنــوب ـيــة،
ولـ ـج ــوء ب ـعــض الـ ـ ــدول املـ ـسـ ـت ــوردة لـلـحـبــوب

إل ــى زيـ ــادة مـخــزونــاتـهــا تحسبًا للمستقبل.
ّ
ويـ ــرى مـحـلـلــون أن جــائ ـحــة ك ــورون ــا ،وســط
التفشي السريع للموجة الثالثة للفيروس في
أوروبا ،ترفع املخاوف بشأن النقص الذي قد
يطرأ على إم ــدادات الحبوب العاملية .وتدفع
هــذه املـخــاوف بعض ال ــدول الكبرى لتخزين
الحبوب ،خصوصًا القمح والسلع املستخدمة

«كوينبيز» تنقل العمالت المشفرة إلى وول ستريت
أحدث اكتتاب «كوينبيز»
ثورة نوعية في االستثمار
بالعمالت المشفرة،
إذ نقلها تدريجيًا من
الهامش إلى أسواق المال
لندن ـ العربي الجديد

غراف لبيتكوين أمام «كوينبيز» لتداول العمالت المشفرة بباريس ()Getty

تفتح شركة «كوينبيز» عبر اكتتاب أسهمها،
أم ـ ــس األربـ ـ ـع ـ ــاء ،ب ـب ــورص ــة وول س ـتــريــت،
الباب أمــام العمالت الرقمية لتحول تجارة
العمالت املشفرة من الهامش االستثماري
إلى قنوات االستثمار الرئيسية في األسواق
املالية العاملية .وتـعـ ّـد «كوينبيز» مــن أكبر
الشركات التي تدير منصات تداول العمالت
املشفرة بالواليات املتحدة.
حتى اآلن ،يواجه املستثمرون تحديًا كبيرًا
في تقييم أصول الشركة األميركية ،وهو ما
يشكل نقطة ضعف لكوينبيز في سوق منظم
ويتبع إجــراءات محاسبية دقيقة في تقييم
األصول مثل وول ستريت ،وربما يشكل ذلك
مخاطر استثمارية بالنسبة للمتداولني في
وول ستريت .ويبلغ السعر املــؤشــري لسهم
ّ
«كــويـنـبـيــز»  250دوالرًا ،وه ــو مــا يـعـنــي أن
القيمة السوقية للشركة قــدرت بنحو 65.3
مليار دوالر .لكن ،هناك تقارير تقدر قيمتها
السوقية بأكثر من  68مليار دوالر.
وألول م ــرة ي ـتــم ط ــرح س ـهــم ف ــي االك ـت ـتــاب
األول ـ ـ ــي لـ ـلـ ـت ــداول ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر م ــن دون
امل ـ ــرور بــالـبـنــوك االس ـت ـث ـمــاريــة ال ـتــي تـقــوم
ع ــادة بتقييم أس ـهــم االك ـت ـتــابــات الـجــديــدة
قبل طرحها لـلـتــداول .فــي هــذا ال ـشــأن ،قال
ك ــارل ــوس دوم ـي ـن ـغ ــو ،ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
لشركة «سيكيوريتايز» ،وهي شركة أوراق
ّ
مــالـيــة لــأصــول الــرقـمـيــة ،إن ال ـطــرح الـعــام

اقتصاديات الصيام

ملنصة «كــويـنـبـيــز» يـعـ ّـد «عــامــة فــارقــة في
ص ـن ــاع ــة ال ـع ـم ــات املـ ـشـ ـف ــرة ،إذ سـيـسـمــح
للمستثمرين بالتعرض للقطاع مــن دون
الحاجة إلى امتالك عمالت رقمية فعلية».
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال خ ـب ـيــر ال ـع ـم ــات امل ـش ـفــرة
بنيويورك ديفيد جونز ،في تعليقات ملجلة
«فوربس» األميركية ،أمس األربعاء« :اكتتاب
كوينبيز خـطــوة رئيسية لـتـحــول العمالت
املشفرة نحو قنوات االستثمار الرئيسية».
وب ـح ـســب ق ـنــاة «س ــي إن ب ــي سـ ــي» ،ارت ـفــع
دخ ــل «كــويـنـبـيــز» بـنـحــو  9أض ـع ــاف خــال
الربع األول من العام الجاري ،إلى  1.8مليار
ّ
دوالر .وي ــرى محللون أن القيمة السوقية
للشركة ربما ترتفع بسرعة إلى  100مليار
دوالر .وهذا الرقم أعلى من قيمة الشركتني
اللتني تــديــران تشغيل بــورصــة نـيــويــورك،
وهما بورصتا إنتركونتننتال وناسداك.
وق ــال ــت «ك ــوي ـن ـب ـي ــز» ف ــي ط ـل ــب تـسـجـيـلـهــا
ل ــاك ـت ـت ــاب ّب ــال ـب ــورص ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،أم ــس
األربـ ـع ــاء ،إن ـهــا شــركــة تـخـضــع ل ــإج ــراءات
امل ــالـ ـي ــةّ ،ول ــديـ ـه ــا شـ ــراكـ ــات مـ ــع مـجـمــوعــة
بـنــوك ،لكنها حــذرت مــن تغيير اإلج ــراءات
املالية بما يؤثر سلبًا على تــداول العمالت
الــرق ـم ـيــة ،وذلـ ــك ف ــي إش ـ ــارة إل ــى تـعـلـيـقــات
أدلت بها وزيرة الخزانة األميركية جانيت
ّ
يلني ،الشهر املاضي ،وقالت فيها إن عملة
بـيـتـكــويــن وغ ـيــرهــا م ــن ال ـع ـمــات الــرقـمـيــة
تستخدم حاليًا للمضاربة ،والحكومة قد
تـحـ ّـد مــن تــداوالتـهــا فــي املستقبل .وساهم

بيتكوين استفادت
من الطرح وارتفعت
فوق  64ألف دوالر
وسط زيادة التداول

اكتتاب «كوينبيز» في زيادة كبيرة بالنسبة
للعمالت الرقمية ،إذ تخطى سعر بيتكوين
 64ألف دوالر ،لتصل العملة الرقمية األشهر
مل ـس ـت ــوي ــات ق ـيــاس ـيــة ج ــدي ــدة ه ــي األع ـل ــى
عـلــى اإلط ــاق فــي تــاريــخ الـعـمــل .وارتـفـعــت
بيتكوين بأكثر من  %6بينما قفزت قيمتها
السوقية إلــى مستويات تريليوني دوالر.
وقــد تضاعفت قيمة العملة الرقمية بأكثر
مــن الضعفني ه ــذا ال ـعــام ،وتـمـثــل ال ـيــوم ما
ً
يــزيــد قـلـيــا ع ــن نـصــف الـقـيـمــة اإلجـمــالـيــة
لسوق العمالت املشفرة التي تبلغ حوالي
ّ
 2.1تريليون دوالر ،أي أن قيمتها أقل بقليل
من القيمة السوقية لشركة «آبل».
ّ
وتعد «كوينبيز» منصة مربحة للمتعاملني
فــي العمالت املـشـفــرة ،وقــد أبلغت عــن نمو
ق ــوي ف ــي اإلي ـ ـ ـ ــرادات ،م ــا يـمـكــن أن يـســاعــد
بشكل أكبر في بيع وشراء العمالت الرقمية
كعمل تجاري ،وفقا لقناة «سي إن إن».
وس ــاهـ ـم ــت ارتـ ـ ـف ـ ــاع ـ ــات بـ ـيـ ـتـ ـك ــوي ــن ،أم ــس
األرب ـع ــاء ،فــي زي ــادة حجم ال ـت ــداوالت فيها
ن ـح ــو  %24عـ ــن تـ ـ ـ ـ ــداوالت يـ ـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء،
وبلغت ت ــداوالت ال ــ 24ساعة األخـيــرة نحو
 63م ـل ـي ــار دوالر .ك ـم ــا س ـج ـلــت ال ـع ـمــات
املشفرة الرئيسية األخرى ارتفاعات أقل من
بيتكوين ،إذ ارتفعت إيـتــريــوم ،ثاني أكبر
العمالت املشفرة من حيث القيمة ،إلى أعلى
مستوى على اإلطالق ،فزادت بنحو  %4إلى
مستويات  2246دوالرًا ،بينما قفزت القيمة
السوقية إليتريوم أكثر من  14مليار دوالر،
إلى مستويات  259مليار دوالر .وما زالت
ً
العملة األكـثــر ت ــداوال بــن العمالت البديلة
الـ ـكـ ـب ــرى ،ريـ ـب ــل ،ت ـح ــاف ــظ ع ـل ــى ال ـجــاذب ـيــة
االستثمارية التي تعيشها خالل الجلسات
املاضية ،لترتفع خالل تلك اللحظات بأكثر
من  %23صعودًا إلى مستويات  1.7دوالر.
وقفزت القيمة السوقية لعملة ريبل الرقمية
إلى  77مليار دوالر ،بزيادة بلغت نحو 13
مليار دوالر.

ّ
وتعد الصني من
في صناعة املواد الغذائية.
أكـبــر ال ــدول امل ـس ـتــوردة لـلـحـبــوب فــي الـعــالــم.
ّ
كـمــا أن جــائـحــة ك ــورون ــا أج ـبــرت الـعــديــد من
الدول على زيادة مخزوناتها من الحبوب في
أعقاب عرقلة الجائحة وما تالها من عمليات
اإلغـ ـ ـ ــاق ،ل ـل ـن ـشــاط االقـ ـتـ ـص ــادي وامل ـ ـطـ ــارات
واملـ ـع ــاب ــر بـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدول ،وخ ـ ـطـ ــوط وس ــاس ــل

اإلمـ ـ ــداد .كـمــا ت ــأث ــرت األس ـع ــار كــذلــك بــاملـنــاخ
الجاف في أميركا الجنوبية التي تمد العالم
بفول الصويا والذرة الشامية ،باإلضافة إلى
عرقلة عمليات الشحن.
ّ
وي ـ ــرى م ـح ـل ـلــون أن ت ـط ــور ال ـط ـلــب الـصـيـنــي
خ ــال ال ـع ــام ال ـج ــاري سـيـكــون م ــن امل ــؤش ــرات
امل ـه ـمــة ف ــي ت ـحــديــد ح ــرك ــة أس ـع ــار ال ـح ـبــوب،

ّ
إذ إن الصني دولــة مكتظة بالسكان يقطنها
أكثر من  1.4مليار نسمة ومع تزايد النمو في
شــريـحــة الطبقة الــوسـطــى ي ــزداد االسـتـهــاك
الـغــذائــي .وتتحسب الصني ملواجهة ضغوط
سياسية ربـمــا تصل إلــى مرحلة الحظر من
قبل ال ــدول الـغــربـيــة ،ولــذلــك تــواصــل عمليات
زيادة املخزونات من الغذاء والسلع األساسية
م ـثــل ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز ال ـط ـب ـي ـعــي .واسـ ـت ــوردت
ال ـص ــن خ ــال ال ـع ــام امل ــاض ــي ك ـم ـيــات كـبـيــرة
مــن ال ـح ـبــوب ،بـلـغــت  5مــايــن طــن مــن ال ــذرة
الشامية .كما اسـتــوردت نحو  11مليون طن
من الذرة الصفراء .ويرى خبراء في تعليقات
ّ
ب ـه ــذا ال ـش ــأن أن امل ـش ـتــريــات الـصـيـنـيــة ربـمــا
ستتسبب في مزيد من ارتفاع األسعار ،خالل
الفترة املقبلة.
وفـ ــي الـ ـش ــأن ن ـف ـس ــه ،ق ــال ــت م ـن ـظ ـمــة األغ ــذي ــة
والـ ـ ــزراعـ ـ ــة ال ـت ــاب ـع ــة ل ــأم ــم املـ ـتـ ـح ــدة (ف ـ ــاو)،
ّ
الخميس املــاضــي ،إن أسـعــار الـغــذاء العاملية
ارت ـف ـع ــت لـلـشـهــر ال ـع ــاش ــر ع ـلــى ال ـت ــوال ــي في
م ـ ـ ـ ــارس /آذار امل ـ ــاض ـ ــي ،ل ـت ـص ــل إلـ ـ ــى أع ـل ــى
م ـس ـتــويــات ـهــا م ـنــذ ي ــون ـي ــو /ح ــزي ــران ،2014
ب ـق ـي ــادة قـ ـف ــزات ألسـ ـع ــار الـ ــزيـ ــوت ال ـن ـبــات ـيــة
واللحوم ومنتجات األلبان.
وبـلــغ متوسط مــؤشــر «ف ــاو» ألسـعــار الـغــذاء،
الـ ــذي يـقـيــس ال ـت ـغ ـيــرات ال ـش ـهــريــة لـسـلــة من
الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات األلبان
والـلـحــوم والـسـكــر 118.5 ،نقطة فــي م ــارس/
ً
آذار املاضي مقارنة بقراءة معدلة قليال عند
 116.1ن ـق ـطــة ف ــي ف ـب ــراي ــر /ش ـب ــاط امل ــاض ــي.
وكانت القراءة السابقة لفبراير /شباط 116.0
نقطة .وقالت «فــاو» ومقرها رومــا ،في بيان،
ّ
إن مـحــاصـيــل الـحـبــوب الـعــاملـيــة مــا زال ــت في
طريقها نحو تسجيل مستوى سنوي قياسي
ّ
في  ،2020مضيفة أن املــؤشــرات األولية تفيد
بزيادة جديدة في اإلنتاج هذا العام .ورفعت
«فاو» توقعاتها ملوسم الحبوب في  2020إلى
 2.765مليار طن من تقدير سابق عند 2.761
مـلـيــار ط ــن ،مـمــا يـشـيــر إل ــى زيـ ــادة اث ـنــن في
املائة على أساس سنوي.
ويلفت مؤشر «منظمة األغذية والزراعة» إلى
ّ
أن أس ـعــار األغــذيــة بلغت أعـلــى مـسـتــوى لها
مـنــذ يــونـيــو /حــزيــران 2014؛ لتسجل 118.5
نقطة فــي م ــارس ً /آذار  ،2021بــزيــادة قدرها
 2.4نـقـطــة م ـق ــارن ــة ب ـف ـبــرايــر /ش ـب ــاط .2021
وق ــد سـجـلــت قـيـمــة امل ــؤش ــر ارت ـف ــاع ــا للشهر
العاشر على التوالي؛ ويرجع ذلك إلى تحسن
املؤشرات الفرعية للزيوت النباتية ،واللحوم،
ومنتجات األلبان.

عجز موازنة يضع بايدن في ورطة
نيويورك ـ شريف عثمان

مـ ــع تـ ــوسـ ــع اإلدارة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،ال ـح ــال ـي ــة
والـســابـقــة ،فــي إق ــرار حــزم تحفيز االقتصاد
وإنـقــاذ املواطنني الذين فقدوا وظائفهم مع
ظهور فيروس كوفيد –  19في البالد وأوامر
اإلغ ــاق الـتــي استهدفت الـحــد مــن انتشاره،
ارتـ ـف ــع ع ـج ــز امل ـ ــوازن ـ ــة األم ـي ــرك ـي ــة لـيـسـجــل
م ـس ـتــوى ق ـيــاس ـيــا ج ــديـ ـدًا ي ـق ــدر ب ـن ـحــو 1.7
تريليون دوالر خــال الشهور الستة األولــى
مــن الـسـنــة املــالـيــة ال ـتــي ب ــدأت أول أكـتــوبــر/
تشرين األول من العام املاضي ،وهو ما يمثل
أك ـث ــر م ــن ض ـعــف م ــا ك ــان عـلـيــه خ ــال نفس
الفترة من العام املاضي.
وب ـ ـعـ ــد ض ـ ــخ نـ ـح ــو سـ ـت ــة ت ــريـ ـلـ ـي ــون ــات مــن
الـ ــدوالرات فــي حــزم اإلن ـقــاذ ،نصفها تقريبًا
خالل السنة املالية الحالية ،واستمرار إغالق
عــدد كبير مــن الـحــدائــق الـعــامــة واملتنزهات
واملتاحف ،كما غيرها من املزارات السياحية،

خطط بايدن التحفيزية تواجة أزمة مالية ()Getty

بــاإلضــافــة إل ــى ال ـتــراجــع الـنـسـبــي لحصيلة
اإليـ ـ ــرادات الـضــريـبـيــة بـعــد انـخـفــاض أرب ــاح
الـشــركــات فــي  ،2020وتــراجــع دخ ــول األف ــراد
ال ــذي ــن ف ـق ــدوا وظــائ ـف ـهــم ،اع ـت ـبــارًا م ــن الــربــع
الثاني من العام املاضي ،قالت وزارة الخزانة
األميركية يوم االثنني إن عجز املوازنة خالل
شهر م ــارس  /آذار املــاضــي وح ــده بلغ 660
مليار دوالر ،بارتفاع  %454مقارنة بنفس
الفترة من العام املاضي.
ورغ ــم وص ــول الــديــن ال ـعــام األمـيــركــي ألعلى
مستوياته عـلــى اإلطـ ــاق ،وت ـج ــاوزه الشهر

الدين العام األميركي
يتجاوز  28تريليون دوالر
للمرة األولى

املاضي  28تريليون دوالر للمرة األولــى في
التاريخ ،أعلن الرئيس األميركي جو بايدن،
الــذي لم يمض على وصوله للبيت األبيض
أك ـث ــر م ــن ث ـمــانــن ي ــوم ــا ،ع ــن خ ـطــة ضخمة
ل ـت ـح ــدي ــث ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـيــة فـ ــي الـ ــواليـ ــات
املـ ـتـ ـح ــدة ،ت ـت ـج ــاوز ق ـي ـمـت ـهــا  2.3تــري ـل ـيــون
دوالر ،ل ـتــأتــي أرقـ ـ ــام ع ـجــز املـ ــوازنـ ــة وتــزيــد
مــن صـعــوبــة إق ـنــاع أع ـضــاء الـكــونـغــرس من
ال ـ ـحـ ــزب الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ،بـ ــل وبـ ـع ــض أع ـض ــاء
الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن،
بــاملــواف ـقــة ع ـلــى ال ـخ ـطــة ال ـتــي سـتـضــع عبئًا
جديدًا على املوازنة املأزومة.
وطــال ـبــت مــايــا مــاكـجـيـنـيــس ،رئ ـي ـســة لجنة
املـيــزانـيــة الـفـيــدرالـيــة امل ـســؤولــة ،املـكــونــة من
أعضاء من الحزبني ،بالبدء الفوري في إعداد
خ ـطــة لـتـخـفـيــض ال ــدي ــن ال ـع ــام ،مـضـيـفــة في
لقاء تليفزيوني «رغم أن جزءًا كبيرًا مما تم
اقتراضه العام املاضي كان بال جدال مبررًا،
إال أننا أصبحنا اآلن مغمورين بتريليونات
ال ــدوالرات من الــديــون التي تراكمت علينا».
وحـ ـ ـ ـ ــذرت م ــاك ـج ـي ـن ـي ــس م ـ ــن ت ــأثـ ـي ــر زي ـ ــادة
االقتراض على األجيال القادمة.
وأشـ ـ ــار روبـ ـ ــرت رايـ ـت ــش ،ال ـ ــذي ش ـغــل عــدة
وظائف في أكثر من إدارة أميركية ،وكان من
بينها توليه وزارة العمل في عهد الرئيس
األس ـب ــق بـيــل كـلـيـنـتــون ،إل ــى خ ـط ــورة نمو
الدين العام بسرعة تتجاوز نمو االقتصاد،
«وه ـ ــو م ــا ي ـح ــدث ع ـنــد اس ـت ـخ ــدام م ــا يتم
اقتراضه في مشروعات قليلة املساهمة في
الناتج املحلي اإلجمالي».
وق ــال راي ـتــش ،ال ــذي افـتـخــر بعضويته في
اإلدارة األم ـيــرك ـيــة الــوح ـيــدة ال ـتــي تمكنت
من تحقيق فائض في ميزانيتها ،في لقاء
تلفزيوني أيـضــا أن ارتـفــاع الــديــن سيكون
ً
مقبوال فقط إذا «ساهم في زيــادة القدرات
اإلن ـتــاج ـيــة املـسـتـقـبـلـيــة ل ـل ـبــاد ،م ــن خــال
اس ـت ـخــدامــه ف ــي زي ـ ــادة اإلنـ ـف ــاق الـحـكــومــي
االستثماري».

ّ
للمتعبدين الناسكني واملراعني للصيام األكبر من أهل
بالنسبة
الديانة املسيحية ،فإن الصوم يعني حرمان النفس وتربيتها
عـلــى االب ـت ـعــاد ع ــن أك ــل م ــا ه ــو م ــن ال ـح ـيــوانــات ،س ــواء كــانــت
دواب تمشي على أربــع ،أم طيورًا ،أم زواحــف ،أم أسماكا عدا
القشريات.
وهذا ال يعني االمتناع عن أكل اللحوم فقط ،ولكن يعني ّ
الص َ
وم
عن تناول منتجات الحيوانات من أجبان وألبان وغيرها .إذن،
هي رياضة في الصبر على الحرمان مما ّ
تعود الناس عليه،
وهو بذلك صوم عبادة.
بــالـنـسـبــة لــاق ـت ـصــاديــن ،ف ــإن ال ـح ــرم ــان م ــن أك ــل املـنـتـجــات
الحيوانية يعني انخفاض الطلب عليها ،ما يدفع إلى انخفاض
أسعارها في األســواق ،أو أن يسعى التجار إلى عدم عرضها
في األسواق من األصل ،حتى ال يهبط سعرها كثيرًا.
ً
ولذلك ،التوقف عن أكل اللحوم واأللبان ،وهي عادة أغلى ثمنًا
من األصناف النباتية ،وهبوط كلفة الغذاء خالل مدة الصيام
الـبــالـغــة أرب ـعــن يــومــا أو أكـثــر يعني زي ــادة فــي الــدخــل ،يمكن
توجيهها إلى أنــواع أخــرى من االستهالك ،أو قد تعني زيادة
االدخار.
وليس هنالك دراسات إحصائية أو قياسية أعرفها لتقدير أثر
الدخل وأثر التعويض االستهالكي ()Compensatory effect
ُ
ملثل هذا الصيام .وهي دراسة تستحق أن تجرى وتتابع ملا لها
من فوائد للمنتجني والبائعني ،خصوصا أن هذا الصيام يمتد
من  46 - 40يومًا حسب الطائفة الدينية.
الطلب الموسمي

ُ
ويقع هذا التحليل ضمن الدراسات التي تعنى بالطلب املوسمي.
ولكن عدم دراسة أثر الصيام ال يعني أن الطلب املوسمي غير
مدروس ،فمناسبة أعياد البالد تفتح الشهية على االستهالك
نواح كثيرة ،سواء لشراء الهدايا لألسرة أو األحبة.
من ٍ
ويــرت ـفــع اه ـت ـمــام ال ـن ــاس ب ـش ــراء س ـلــع مـعـيـنــة ،م ـثــل أش ـجــار
كــريـسـمــاس وزي ـن ـت ـهــا ،وديـ ــك الـحـبــش (ت ـي ــرك ــي) ،وال ـح ـلــوى،
وفي بعض الدول تبلغ املبيعات في شهري نوفمبر/
واملالبسِ .
تـشــريــن ال ـثــانــي وديـسـمـبــر /كــانــون األول حــوالــي  %20من
مجموع املبيعات السنوية ملحالت بيع التجزئة فــي الــواليــات
املتحدة وكندا وبعض الدول األوروبية.
أم ــا املـسـلـمــون ،فـيـصــومــون شـهــر رم ـضــان مــن الـفـجــر حتى
املغيب بني  30 - 29يومًا .وبسبب أن شهر رمضان هو أحد
األشهر القمرية ،فإن موعده السنوي يتنقل باستمرار حسب
ً
الروزنامة الشمسية .والعيد يأتي متنقال من شهر إلى آخر.
ويعود إلى ما ابتدأ به بعد قرابة  33سنة .وهذا ينطبق أيضًا
على موسم الحج وعيد األضحى الذي يليه.
ُ
وجدت دراسات حول تأثير ممارسة التعاليم الدينية على
وقد
النمو االقتصادي والسعادة .من أبرزها ،دراســة صــادرة عن
الهيئة القومية للبحث االقـتـصــادي (National Bureau of
 )Economic Researchالواقعة في مدينة واشنطن .ونشرت
الــدراســة عــام  .2013والباحثان الـلــذان قاما بها هما فيليبي
كامبانتي ( )Filipe Campanteوديفيد ياناجيزاوا -دروت
ّ
( .)David Yanagisawa Drohtوقد ركزت على دراسة تأثير
صيام شهر رمضان على النمو االقتصادي والسعادة.
ُ
خدمت فيها وسائل
وقد وجدت الدراسة محايدة وعلمية ،واست ِ
رياضية ّ
متعددة .والنتيجة التي وصل إليها البحث أن الصيام
يقلل من نسبة النمو االقتصادي ،ولكنه يزيد مستوى السعادة
والرضا .وال يعود سبب التراجع بالضرورة إلى الصيام ،ولكنه
يتأثر باختيارات الفرد املسلم للمهنة التي يريد ممارستها،
ً
حـيــث ال يـكــون متحمسًا لـهــا أص ــا ،ولـيــس بسبب الـصـيــام.
وأكــدت الــدراســة أن عوامل خارجية ليس لها عالقة بالصيام
هي التي تغري باتخاذ الصيام حجة لتقليل ساعات العمل.
الصوم والنمو االقتصادي

وهنالك دراسـ ٌ
ـات عديدة عن أثر املمارسات الدينية على النمو
االقتصادي .ولكن ما لم أجده واضحًا ومدروسًا دراسة علمية
هــو أث ــر الـصـيــام عـلــى االس ـت ـهــاك .وم ــن ال ــواض ــح أن النتائج
سوف تتفاوت من دولة إلى أخرى ،وبني فئة من املسلمني وفئة
ُ
أخرى ،فهنالك من يرى أن الصيام عبادة يجب أن تمارس ،وأن
ّ
يقدم املسلم فيها الدليل على أن الصيام هو امتحان للنفس
ومثابرتها.
وهو كذلك دعم للمشاعر مع الفقراء واملحرومني .وهو أيضًا
شهر الوفاء بفريضة الزكاة وصدقة الفطر .وهو ليس شهرًا
للكسل ،واإلفراط في تناول األكل واألطايب من الطعام.
وهـنــالــك مــن يــرى فــي الـصـيــام مشقة ،وأن الجسم يـكــون في
آخــر الـيــوم بحاجة إلــى الـطـعــام الــدســم ،وال ـش ــراب ،خصوصا
قمر الــديــن والعرقسوس وال ـخـ ّـروب ،وإلــى الحلويات الدسمة،
كالقطائف والكنافة ولقمة القاضي (العوامة) وكرابيج حلب
والبقالوة والزالبية وغيرها.
إذن ،م ــن الـ ــواضـ ــح أن ك ــل اإلحـ ـ ـص ـ ــاءات ت ـش ـيــر إلـ ــى زيـ ــادة
االستهالك في شهر رمضان .ومن ناحية التسوق ،التبضع
وزيارة األسواق في أثناء الصوم يفتحان الشهية على املبالغة
في الشراء ،خصوصا في األيام األولى من رمضان.
السلع الموسمية

وهنالك سلع موسمية إما أنها حكر على رمضان ،أو أن الطلب
عليها يزداد خالل الشهر .ومن السلع الخاصة بشهر رمضان
القطائف في بــاد الشرق العربي ،وشــراب املشمش أو القمر
دين .بينما يزداد الطلب في هذا الشهر على التمور والحلويات
وال ـشــوربــات وغـيــرهــا .ولـكــن أهمية املــوســم تتجلى أكـثــر في
مشتريات الـعـيــد ،كالكعك املحلى (امل ـع ـمــول) ،أو الشكوالتة،
ومــابــس العيد خصوصا األط ـفــال ،وزي ــارة األق ــارب وتقديم
الهدايا النقدية أو العينية لألطفال والنساء.
اقتصاديات الصيام كثيرة ،ومعظم دراســات أثــره تجرى في
دول غير عربية ،علمًا أن فهم أساليب االستهالك وممارسة
العمل والتكافل هي مظاهر تستحق الــدراســة ،ملا لها من أثر
على العرض والطلب على السلع املختلفة ،وزي ــادة اإلنتاجية
االجتماعية.

