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تفكيك خالفات أوبك+
لندن ـ العربي الجديد

ــــن الــــســــعــــوديــــة واإلمـــــــــــــارات إلـــى  ــــل مـ ــلـــت كـ تـــوصـ
ــتـــاج الــنــفــط املــرتــبــط  ــفـــاق إنـ حـــل وســــط بـــشـــأن اتـ
بمجموعة أوبــــك+، عــبــر تــحــديــد مــســتــوى إنــتــاج 
مرجعي أعلى لإلمارات، مما يمهد الطريق لتمديد االتفاق 
ــتــــاج املــتــبــقــيــة حــتــى نــهــايــة 2022.  بـــشـــأن تــخــفــيــضــات اإلنــ
وقـــال مــصــدر لــوكــالــة »بــلــومــبــيــرغ« األمــيــركــيــة، إن اإلمــــارات 
ستحدد خط أساس جديدا قدره 3.65 ماليني برميل يوميا 
ــادة مــن حــوالــي 3.17  لتخفيضات اإلنــتــاج. سيكون ذلــك زيـ
ماليني في الوقت الحالي، وهو املستوى الذي جادلت الدولة 

بأنه منخفض بشكل غير عادل.
وهذا االقتراح، وفقًا للوكالة األميركية، يحتاج إلى موافقة 
جميع أعضاء أوبك+ قبل أن يصبح ساريًا، وسيتم تحديد 
مــوعــد جــديــد الجــتــمــاع املجموعة قــريــبــًا. بـــذا، فــإن اإلمـــارات 
ستدعم اآلن اقتراحا من السعودية لتمديد مدة اتفاق خفض 
أوبــك+ إلى ديسمبر/كانون األول 2022، وذلك بعدما كانت 
تطالب بــزيــادة اإلنــتــاج وعــدم تمديد اتــفــاق خفض اإلنتاج 

عــن إبــريــل/نــيــســان 2022. وفــي األســبــوع املــاضــي، اضطرت 
املنتجة  والــــدول  )أوبــــك(  للبترول  املــصــدرة  الــبــلــدان  منظمة 
اتفاق  التخلي عن  إلــى  رأسها روســيــا،  من خارجها، وعلى 
مــبــدئــي لـــزيـــادة إنــتــاج الــنــفــط، بــســبــب اعــتــراضــات اللحظة 
األخيرة من اإلمـــارات. وإذا تم التصديق على الحل الوسط 
في اجتماع جديد، فمن املحتمل أن يفتح الطريق أمام زيادة 
اإلنتاج، على الرغم من أن بعض األعضاء قد حجزوا بالفعل 
الخاصة بهم لشهر أغسطس/آب.  اإلمـــدادات  معظم أحجام 
ويثير مطلب اإلمــارات زيــادة حصة إنتاجها حساسية في 
ذلــك يتطلب تنازل دول أخرى  إن  النفطية، حيث  املجموعة 

عن جزء من إنتاجها اليومي من النفط.
ــاج بــنــحــو عــشــرة مــاليــني  ــتـ واتــفــقــت أوبـــــك+ عــلــى خــفــض اإلنـ
بسبب  الطلب  انهيار  ملواجهة  املــاضــي،  العام  يوميا،  برميل 
جــائــحــة كـــورونـــا. وقــلــصــت التخفيضات تــدريــجــيــا مــنــذ ذلــك 
الحني وتبلغ حاليا حوالي 5.8 ماليني برميل يوميًا. ويأتي 
املطلب اإلماراتي إثر استثمارات ضخمة تقوم بتنفيذها لدعم 
بترول  أعلنت شركة  واألربــعــاء،  النفطية.  اإلنتاجية  قدراتها 
أبوظبي الوطنية )أدنوك(، استثمار 763.7 مليون دوالر لدعم 

زيادة سعتها اإلنتاجية من النفط إلى 5 ماليني برميل يوميًا 
املــمــلــوكــة بالكامل  الــعــمــالقــة  الــشــركــة  ــرت  بــحــلــول 2030. وذكــ
لحكومة أبوظبي، في بيان، أنه سيتم توجيه االستثمار نحو 
جزرها  فــي  اآلبـــار  وتجهيز  لتهيئة  متكاملة  خــدمــات  تنفيذ 
االصطناعية، في حقلي »زاكوم العلوي« و»سطح الرزبوط » 
)غــرب(. وكانت وكالة الطاقة الدولية حــذرت، الثالثاء، من أن 
أسواق النفط العاملية من املقرر أن »تضيق بشكل كبير«، ما 
لم يحل تحالف أوبك+ مشكالته ويوافق على زيادة اإلنتاج. 
مأزق  إن  الشهري  تقريرها  في  الدولية  الطاقة  وكالة  وقالت 
ــدادات« مع  ــ املــجــمــوعــة يــهــدد بــإحــداث »عــجــز مــتــزايــد فــي اإلمــ
»احتمال أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى تأجيج التضخم 

وإلحاق الضرر بتعاف اقتصادي هش«.
وضخت املجموعة التي تضم 23 دولــة 40.9 مليون برميل 
يومًيا فــي يــونــيــو/حــزيــران، حسب تــقــديــرات وكــالــة الطاقة 
الدولية. وظلت أسعار النفط تتقلب، األربعاء، في ظل تذبذب 
مستمر منذ اإلعالن عن الخالفات داخل أوبك+، بعد مخاوف 
من دخــول املجموعة في حــرب أسعار أخــرى مثل تلك التي 

شوهدت في أوائل عام 2020.

خــصــص صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي مــبــلــغ 860 مــلــيــون 
دوالر للبنان، ضمن برنامج قيمته 650 مليار دوالر 
توزع على 190 دولة خالل الشهرين املقبلني، في إطار 
الصندوق من خالل حقوق  لزيادة احتياطيات  خطة 
السحب الخاصة »SDR«. جاء ذلك في بيان للرئاسة 
ــاء جـــمـــع الــرئــيــس  ــقـ ــــس، عـــقـــب لـ ــدر أمــ ــ الــلــبــنــانــيــة، صـ
العربية في  ميشال عون مع ممثل لبنان واملجموعة 
محيي  محمد  الــدولــي  الــنــقــد  إدارة صــنــدوق  مجلس 
الــديــن. وحــق السحب الــخــاص، أصــل احتياطي دولي 
 
ً
مكمال ليصبح   ،1969 فــي  الــدولــي«  »النقد  استحدثه 

األعضاء،  بالبلدان  الخاصة  الرسمية  لالحتياطيات 

أن  البيان  وأورد  للصندوق.  اإللكتروني  املوقع  وفــق 
ــوازي 860  »الــنــقــد الـــدولـــي« سيخصص لــلــبــنــان مــا يــ
مليون دوالر على شكل قروض، ضمن برنامج متكامل 
بـــوحـــدات حــقــوق الــســحــب الــخــاصــة، خـــالل الشهرين 
املقبلني. ورّحب عون بـ »أي دعم يقدمه صندوق النقد 
 إن لبنان »مقبل بعد تشكيل الحكومة 

ً
الدولي«، قائال

الجديدة على تطبيق خطة نهوض اقتصادية تتضّمن 
الــشــفــافــيــة«. وفـــي شهر  إصـــالحـــات تشريعية تــحــقــق 
إبريل/ نيسان املاضي، قال مسؤول في صندوق النقد 
إن لبنان ال يمكنه إخراج نفسه من أزمته االقتصادية 
دون حــكــومــة جــديــدة تحمل إصـــالحـــات. ومــنــذ 2019 

غير مسبوقة  اقتصادية  أزمــة  من  اللبنانيون  يعاني 
أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة املحلية مقابل 
 عــن شــّح فــي الــوقــود واألدويــــة وغــالء 

ً
الــــدوالر، فــضــال

الليرة  الغذائية. وتدهورت  السلع  أسعار  قياسي في 
أكــثــر من  بــعــد  ــر 2019  تــدريــجــيــًا مــنــذ أواخــ اللبنانية 
بلغ  إذ  الــــدوالر،  مقابل  تثبيت سعرها  على  عامًا   20
مؤخرًا سعر صرف الدوالر الواحد نحو 19 ألف ليرة 
في السوق املوازية )السوداء(، مقابل 1510 في السوق 
الفعلي مزيدًا  ارتفاع سعر الصرف  الرسمية. ويعني 
والحياتية  املعيشية  لــأزمــات  بالنسبة  التعقيد  مــن 
الــتــي يــكــابــدهــا الــلــبــنــانــيــون واملــقــيــمــون عــلــى الــســواء. 

اللبنانية، مؤخرًا،  والتجارة  االقتصاد  وزارة  ورفعت 
املــخــبــز للمستهلك، وزن 883  الــخــبــز مــن  ســعــر ربــطــة 
غرامًا، إلى 4000 ليرة )2.63 دوالر بالسعر الرسمي( 
املـــاضـــي،  يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  نـــهـــايـــة  ــرة  ــيـ لـ مــــن 3.750 
وبــررت  أسبوعني.  قبل نحو  ليرة   3250 وارتفاعًا من 
الــــوزارة رفــع سعر الخبز »اســتــنــادًا الــى ارتــفــاع سعر 
الــدوالر وأسعار املحروقات وارتفاع كلفة نقل  صرف 
الــطــحــني مــن املــطــاحــن إلـــى األفــــــران، ونــقــل الــخــبــز من 
األفران إلى مراكز البيع، واستنادًا إلى سعر القمح في 

البورصة العاملية«.
)العربي الجديد(

صندوق النقد يُقرض لبنان 860 مليون دوالر

ن  تحسُّ
الصناعة 
األوروبية

ارتفع اإلنتاج الصناعي 
ملنطقة »اليورو« بنسبة 
ــة  خــالل  ــائــ املــ فـــي   20.5
على   2021 مـــايـــو/أيـــار 
ــذا  ــ أســـــــــــاس ســـــــنـــــــوي، كـ
 21.2 ــبــــة  ــنــــســ بــ ــد  ــ ــعـ ــ صـ
فـــي املـــائـــة فـــي االتـــحـــاد 
ــي. وقـــال مكتب  ــ األوروبــ
اإلحـــصـــاءات األوروبــيــة 
»يوروستات« في بيان، 
ــتــــاج  اإلنــ إن  ــاء،  ــ ــ ــعـ ــ ــ األربـ
الــــصــــنــــاعــــي تــــــراجــــــع 1 
فـــي املـــائـــة عــلــى أســـاس 
شــــــهــــــري، خــــــــالل مـــايـــو 
مقارنة بالشهر السابق 
لـــــــــــــه، وفـــــــــــــي االتــــــــحــــــــاد 
ــــي تــراجــع كذلك  األوروبـ
املـــائـــة  فــــي   0.9 بــنــســبــة 
ــهــــري،  ــلــــى أســـــــــاس شــ عــ
مـــــدفـــــوعـــــا بــــاســــتــــمــــرار 
بعض القيود املفروضة 
ــقــــة  ــنــــطــ ــمــ بــ دول  فــــــــــي 
ــاد  ــ ــحــ ــ االتــ أو  الــــــــيــــــــورو 
األوروبـــــــــــــــــــي ملــــواجــــهــــة 
فــــــــــيــــــــــروس كــــــــــورونــــــــــا. 
ــق مــن  ــابــ وفــــــي وقــــــت ســ
الــشــهــر املـــاضـــي، رفــعــت 
ــة األوروبـــــيـــــة  ــيـ ــفـــوضـ املـ
تـــــــوقـــــــعـــــــاتـــــــهـــــــا لــــنــــمــــو 
ــاد بـــمـــنـــطـــقـــة  ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ االقـ
الــــــــــيــــــــــورو، واالتــــــــحــــــــاد 
إلــــى 4.8 في  األوروبـــــــي 
الحالي،  العام  املائة في 
و4.5 في املائة في 2022.

قال،  اليمنية،  الخارجية  وزير  مبارك،  بن  عوض  أحمد 
سفن  مــن  لــعــدد  سمحت  الحكومة  إن  األربـــعـــاء، 
الحديدة  ميناء  إلــى  بالدخول  النفطية  المشتقات 
استجابة  الــبــاد،  غربي  الحوثيين،  لسيطرة  الخاضع 

لاحتياجات اإلنسانية. 
المستمر  الحوثيين  خرق  رغم  »جاء  ذلك  أن  وأضــاف 
على  المستمر  وعــدوانــهــم  استوكهولم،  التــفــاق 

محافظة مأرب«.

المعهد التونسي لإلحصاء، أشار، األربعاء، إلى أن عجز 
الميزان التجاري لتونس ارتفع بنسبة 14.1 في المائة، أو 
خال  سنوي،  أساس  على  دوالر  مليون   333.4 بمقدار 

التجاري  الميزان  أن عجز  األول من 2021. وشرح  النصف 
دوالر  مليار   2.35 من  صعودا  دوالر،  مليار   2.69 سجل 

على أساس سنوي.

 وزارة التجارة الصينية، أعلنت، األربعاء، عن قفزة في 
 28.7 بنسبة  الصين  في  المباشر  األجنبي  االستثمار  حجم 
من  األول  النصف  في  سنوي  أســاس  على  المائة  في 
دوالر(.  مليار   90.96( يوان  مليارات   607.84 إلى   ،2021
وقالت إن صناعة الخدمات وقطاع التكنولوجيا تصّدرا 
االرتفاعات في االستثمار المباشر في الباد. كانت الصين 
تلقت أكبر استثمار أجنبي مباشر في 2020 وسط تفّشي 
إذ  العام،  مدار  على  العالم  أنحاء  في  كورونا  فيروس 

تقرير  وفق  دوالر،  مليار   163 الباد  اقتصاد  استقطب 
لألمم المتحدة للتجارة والتنمية »أونكتاد«.

ــدت،  أك المصرية،  الحكومية  الشرقية  الشركة 
»السجائر«،  التبغ  منتجات  أسعار  رفع  على  األربــعــاء، 
الشركة،  وقالت  فورًا.   المحلية  األسواق  في  لتطبق 
في بيان، إن الزيادة في أسعار منتجات الشرقية للسجائر، 
نوع  لكل  سنتا(   19.4 ـ   6.3( جنيهات  و3   1 بين  تراوحت 
تنتجه. وتنتج الشرقية للسجائر 5 أنواع محلية من التبغ.

السجائر  أسعار  في  الزيادة  من  جزءا  الشركة  وستوجه 
إلى هيئة التأمين الصحي، وفقًا ألحكام ضريبة القيمة 
المضافة وتعدياتها وقانون التأمين الصحي الشامل.

أسماء في األخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

من املبكر القول إن العالم بات 
على مقربة من مرحلة تعاٍف 
اقتصادي واسع النطاق على 

الرغم من بوادر التعافي خاصة 
في االقتصادات الكبرى التي 

حصنت غالبية مواطنيها 
من مخاطر فيروس كورونا، 
وصاحبتها قفزات في معدل 

التضخم وزيادة في أسعار 
السلع الرئيسية بما فيها 

الغذاء والوقود. ومن الصعب 
التكهن بموعد محدد أو مرتقب 

لذلك التعافي الذي يبدو قريبًا 
كالسراب في بعض األوقات 

وبعيدًا في أوقات أخرى، والسبب 
هو أن جائحة كورونا، التي 
قدر 

ُ
كبدت العالم خسائر ت

بترليونات الدوالرات، ال تزال 
تضرب وبقوة رغم انتشار 
حاالت التلقيح وتراجع عدد 

اإلصابات والوفيات في العديد 
من الدول.

وبعد أن كان العالم يحلم بعودة 
سريعة ألنشطة السياحة والسفر 

والطيران واإلنتاج، ودوران 
محركات الطيران والشاحنات 
العمالقة وتروس املصانع، بات 
يتحفظ يوما بعد يوم في ظل 

مواصلة فيروس كورونا التفشي 
بوتيرة سريعة في جميع مناطق 

العالم، وتردي الوضع الصحي 
في العديد من الدول، بما فيها 
دول عربية مثل مصر وتونس 

والجزائر والعراق، وعودة إجراءات 
اإلغالقات الشاملة في بعض 
الدول، وتشدد دول أخرى في 

قيود اإلغالق، وتردد دول ثالثة 
في فتح حدودها واقتصاداتها 

ورفع آخر القيود، وانتشار 
متحور »دلتا«، والذي يعتبر أشد 

عدوى وفتكا في 89 دولة على 
األقل، من أبرزها الهند، التي 

رصدت ظهوره في شهر إبريل/ 
نيسان، إضافة إلى دخول بعض 

الدول في مرحلة املوجة الرابعة 
وربما الخامسة لكورونا، كما 

حدث في إسبانيا وإيران.
ولذا، فإن التعافي االقتصادي 

العاملي السريع بات مؤجال، 
خاصة مع زيادة تفشي 

ساللة دلتا وبعدها المبدا 
واللتني تسببتا في ارتفاع 

حالة عدم اليقني بشأن ذلك 
التعافي من جائحة كورونا، 
وهو ما حذرت منه مؤسسة 

 Oxford أوكسفورد إيكونومكس
Economics، يوم االثنني املاضي، 

والتي أكدت أن »اللقاحات لن 
تضمن مساًرا سلًسا لعودة 

االقتصاد نحو وضعه الطبيعي، 
وأن االرتفاع الحاد الذي سجلته 

اململكة املتحدة في عدد اإلصابات 
بتلك الساللة يشير إلى أنها 

ستحدث دماًرا في اقتصادات 
األسواق الناشئة مع وجود برامج 

تطعيم أقل تطوًرا«.
العالم، اقتصاده وموارده 

وسكانه، سيواصل النزيف 
الحاد، وال أحد يعرف متى 

يتوقف هذا النزيف في ظل ما 
تكشفه األيام يوما بعد يوم عن 
ظهور أنواع جديدة من سالالت 

وباء كورنا التي لم تعرفها 
البشرية من قبل.

»المبدا« و»دلتا« 
وأخواتهما 

واالنتعاش البعيد
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اقتصاد

خسائر باهظة ألصحاب التحويالت المالية والتّجار والمستثمرين

25
األضــرار  تقييم  تقرير  ــد  أك
الذي  االحتياجات  وتحديد 
أعّده البنك الدولي بالتعاون 
الحكومة  مع  والتنسيق 
إعــادة  تكلفة  أن  اليمنية، 
تعافي  واحتياجات  اإلعمار 
12 قطاعًا يمنيًا متضررًا من 
و25   20 بين  تتراوح  الحرب، 

مليار دوالر.

تحقيق

شركات التحويل تتذرع 
بفوارق سعر صرف 

العملة

تفاقم معاناة 
المواطنين مع اقتراب 

عيد األضحى

عدن ـ محمد راجح

ــات االنــــهــــيــــار  ــ ــيــ ــ ــداعــ ــ ــى تــ ــ ــوالـ ــ ــتـ ــ تـ
ــــي لـــلـــعـــمـــلـــة الـــيـــمـــنـــيـــة  ــــاسـ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
ــذ مـــطـــلـــع  ــ ــنـ ــ ــل الـــــــــــــــدوالر مـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ مـ
الــحــالــي، فــي مــؤشــر ينبئ بتبعات  الــشــهــر 
قــاتــمــة عــلــى كــافــة املــســتــويــات االقــتــصــاديــة 
واملــعــيــشــيــة واإلنـــســـانـــيـــة. وتـــخـــطـــى ســعــر 
الــدوالر 1000 ريــال يمني في املناطق التي 
بها،  املعترف  الحكومة  سيطرة  تحت  تقع 
في حني يصل إلى نحو 600 ريال في مناطق 
من  اليمنيون  ويقاسي  الحوثيني.  سيطرة 
تداعيات هذا االنهيار بصورة رئيسية في 
رسوم تحويل األموال بني املناطق اليمنية 
واملختل بفعل االنقسام املالي والنقدي في 
 %66 بلغ  قياسيا  رقــمــا  إذ سجلت  الــبــاد، 
للمبالغ املالية املحولة من مناطق الحكومة 
املــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا إلـــى املــنــاطــق الــواقــعــة 
تحت سيطرة الحوثيني. كما شملت الئحة 
ــال الــيــمــنــي قــطــاعــات  ــريـ ضــحــايــا تـــدهـــور الـ
واملستثمرين.  الــتــّجــار  سيما  وال  األعـــمـــال 
الــتــداعــيــات بتفاقم معاناة  وســاهــمــت هــذه 
خصوصا  حياتهم  تكدرت  الذين  اليمنيني 
مع اقتراب عيد األضحى، في ظل مناشدات 
املشكلة  لهذه  واسعة إليجاد حلول عاجلة 
الــتــي يـــرى خــبــراء اقــتــصــاد ومــراقــبــون، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــهــا إحــدى  حديثهم لـــ
ــتـــعـــرض لــهــا  ــتــــي يـ ــنـــهـــب الــ ــور الـ ــ أبــــشــــع صــ
ــال الــتــجــاريــة  ــمــ الــيــمــنــيــون وقـــطـــاعـــات األعــ

واالقتصادية.

صدمة المواطنين
وأفاد مواطنون وعمال في العاصمة املؤقتة 
عدن ومناطق في جنوب اليمن بعدم قدرتهم 
عــلــى إرســــــال مـــصـــاريـــف ملـــســـاعـــدة أســرهــم 
اليمن  مــن  املناطق األخـــرى  فــي  التي تقطن 
وشـــراء  الــغــذائــيــة  احتياجاتها  تلبية  عــلــى 
مــتــطــلــبــات الـــعـــيـــد، كــمــا هـــو حــــال املـــواطـــن 
جعفر الريمي، الذي يعمل في قطاع البناء 
فــي عـــدن. وقـــال الــريــمــي إنــه يشعر بصدمة 
جعلته يتردد في تحويل مبلغ يقدر بنحو 
50 ألف ريال إلى أسرته في محافظة ريمة، 

شمال غربي اليمن، إذ إن املبلغ الذي سيتم 
الجديد«،  »العربي  لـ حديثه  وفــق  تحويله، 
لن يتجاوز 20 ألــف ريــال بعد حسم رسوم 
ــارق ســعــر الــعــمــلــة بني  ــ الــتــحــويــل بــســبــب فـ
املناطق املختلفة داخل الباد. واألمر مماثل 
والــذي  الــدعــيــس،  مــعــاذ  للمواطن  بالنسبة 
يــعــمــل فــي فـــرن لــبــيــع الــخــبــز، حــيــث يصاب 
بالتوتر والقلق الدائم بسبب تدهور العملة 
»العربي  لـ حديثه  حسب  يقول،  إذ  املحلية، 
ــام فــي  ــظــ ــتــ الــــجــــديــــد«: »ال جـــــــدوى مــــن االنــ
الــعــمــل بــشــكــل يــومــي مـــا دام مـــا ستحصل 
للصرافني وشبكات تحويل  عليه سيذهب 
األمــــــــــوال«. ويـــشـــكـــو تـــجـــار ورجـــــــال أعـــمـــال 
بــدورهــم مــن هــذه املعضلة التي تؤثر على 
ــة الـــتـــجـــاريـــة بــــني املــــدن  ــركــ األعـــــمـــــال والــــحــ
اليمنية وتحويل رواتب املوظفني في فروع 
الشركات واملكاتب التجارية في املحافظات 
ونقل البضائع والسلع وعلى عملية توفير 
األموال ومصارفتها بغرض استيراد الغذاء 
املعلمي،  التاجر حسن  الخارج. ويدعو  من 
مؤسسات  الجديد«،  »العربي  لـ حديثه  في 

القطاع الخاص للتحرك ومناقشة التراجع 
الــقــيــاســي لـــلـــريـــال مـــع الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
املعنية،  الجهات  وكافة  الحوثيني  وسلطة 
واسعة  تداعيات  مــن  عليه  يترتب  ملــا  نظرًا 
وقــاســيــة النــفــات عـــداد رســـوم التحويات 
املــالــيــة عــلــى الــقــطــاع الــتــجــاري واضـــطـــراب 

حركة األسواق.

فوارق سعر الصرف 
تحويل  وشبكات  املصرفي  القطاع  يــتــذرع 
األمـــــــوال بـــاالنـــقـــســـام املـــالـــي وفـــــــوارق سعر 
الصرف ما بني املناطق اليمنية لرفع رسوم 
صعودها  يتزامن  التي  املالية  التحويات 
مـــع انــخــفــاض ســعــر صــــرف الـــريـــال مــقــابــل 
الدوالر املتسارع منذ مطلع الشهر الجاري 
في عدن، العاصمة املؤقتة للحكومة املعترف 
بها دوليا، واستقراره في العاصمة اليمنية 

صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيني.
وأكـــــد مـــســـؤول فـــي جــمــعــيــة صـــرافـــي عــدن 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــجــمــعــيــة تــبــذل  لــــ
جـــهـــودًا كــبــيــرة ملـــواجـــهـــة هــــذه الــتــداعــيــات 
ــــوق الــــصــــرف وتـــبـــعـــات انــهــيــار  ــبـــط سـ وضـ
العملة على مختلف جوانب حركة التداول 
ــل عــــلــــى ضــــبــــط شـــبـــكـــات  ــمــ ــعــ ــــدي، والــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
البنك  بتوجيهات  بالتقيد  األمــوال  تحويل 
لهذه  الــفــوري  بالتنفيذ  وإلــزامــهــا  املــركــزي 
ــا تــقــيــيــد  الـــتـــوجـــيـــهـــات، والــــتــــي مــــن أهـــمـــهـ
عمليات التحويل في شبكات الصرافة بما 
ال يتجاوز مليون ريال يمني أو ما يعادله 

مـــن بــقــيــة الـــعـــمـــات األجـــنـــبـــيـــة، واالمـــتـــنـــاع 
عــن تجزئة الــحــواالت املالية كــإجــراء فــوري 
بــهــا إلجــــراءات  يــعــرض أي شبكة ال تتقيد 
عــقــابــيــة، إضــافــة إلـــى إيــقــاف كــافــة عمليات 
التغطيات بني الصرافني املتمثلة بالتحويل 
خر، 

ّ
من حساب صراف إلى حساب صراف ا

مع إلزام كافة الشركات والشبكات واملنشآت 
ــدم كــشــف حــســابــات  الــفــرديــة بــتــنــفــيــذه، وعــ
التحويل،  الشركات وشبكات  لــدى  الــوكــاء 
ــم الــســمــاح لــلــشــركــات واملــنــشــآت بــأن  ــ واألهـ
تـــضـــع األرصـــــــــدة الـــكـــافـــيـــة لـــــدى الــشــبــكــات 

العتماد رصيد تسيير الحواالت.

استهداف ضرب العملة
الــخــبــيــر املــصــرفــي أحــمــد الــســهــمــي ال يــرى 
ــن قــبــل  انـــعـــكـــاســـا ألي إجـــــــــــراءات، ســــــواء مــ
الخاصة  املصرفية  واملؤسسات  الجمعيات 
ــركـــزي  أو الــحــكــومــيــة املــتــمــثــلــة بــالــبــنــك املـ
الــيــمــنــي، عــلــى ضــبــط هـــذا الــتــهــاوي املــريــع 
للسوق النقدية في ظل توسع الفجوة بني 
املـــؤســـســـات الــرســمــيــة والـــخـــاصـــة وخــــروج 
الـــســـوق املــصــرفــيــة عـــن الـــســـيـــطـــرة. ويــؤكــد 
ــه بـــدون  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــ الــســهــمــي لــــ
احتياطي كاٍف من النقد األجنبي يوضع في 
البنك املركزي لتغطية احتياجات األسواق 
خرى، 

ّ
من الــدوالر فا جدوى من أي حلول ا

والتي تعتبر عبثية وتصب الزيت على نار 
الواسعة.  تداعياتها  وتفاقم  العملة  انهيار 
ويــنــبــه الــخــبــيــر املــصــرفــي إلــــى »مـــحـــاوالت 
اليمنية،  العملة  ضــرب  تستهدف  مــتــعــّددة 
ــادي خــفــيــة تــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذهــا  ــ ــأن أيــ ــ وكـ
تتركز في القضاء على العملة الوطنية بعد 
األجنبية  العمات  محلها  لتحل  تجزئتها 
فـــي عــمــلــيــة الــــتــــداول الـــنـــقـــدي فـــي الـــبـــاد«. 
الــحــكــومــة اليمنية  الــصــدد، تكثف  فــي هـــذا 
عاجلة  تمويات  على  للحصول  جهودها 
من املانحني والصناديق واملؤسسات املالية 
مشتركة  ترتيبات  وفــق  تستخدم  الــدولــيــة، 
والبنك  النقد  الــجــهــات، كصندوق  هــذه  مــع 
التدخل  على  الحكومة  ومساعدة  الدوليني 
الــفــاعــل لضبط الــســوق املــالــيــة واملــصــرفــيــة. 
»العربي  لـ تحدثت  وحسب مصادر مطلعة 
لتغطية  األولـــويـــة ستعطى  فـــإن  الــجــديــد«، 
احــتــيــاجــات الــقــطــاع الــتــجــاري بــغــرض فتح 
االعتمادات املستندية الستيراد احتياجات 
األســواق من املــواد الغذائية ووضــع برامج 
فاعلة لتنظيم العاقة بني املؤسسات املالية 
املستويني  الخاص على  والقطاع  الرسمية 
الـــتـــجـــاري واملـــصـــرفـــي. ويــشــكــو مــواطــنــون 
ــفـــاعـــات ســعــريــة واســـعـــة مــنــذ نحو  مـــن ارتـ

أســبــوعــني حـــولـــت حــيــاتــهــم املــعــيــشــيــة إلــى 
جحيم مع اقتراب عيد األضحى، فيما يرجع 
ومراقبون  األســـواق  فــي  ومتعاملون  تجار 
ــذه االرتـــفـــاعـــات إلـــى تــبــعــات هــذا  أســـبـــاب هـ
الــصــراع واالنــقــســام املــالــي واملــصــرفــي ومــا 
أحــدثــه مــن فــــوارق فــي ســعــر صـــرف العملة 
اقتصاد  خبراء  ويحذر  التحويات.  وأزمــة 
ــالـــي  ــام املـ ــســ ــقــ ــمــــرار االنــ ــتــ ــــورة اســ ــــطـ ــــن خـ مـ
ــــذي يــعــتــبــر من  واملـــصـــرفـــي فـــي الـــيـــمـــن، والــ
العملة  إلــى تهاوي  التي أدت  أهــم األسباب 
ــار الــــغــــذاء وتــــردي  ــعـ الــيــمــنــيــة وارتــــفــــاع أسـ
ــبـــر أزمــــة  األوضــــــــاع املــعــيــشــيــة وتــفــجــيــر أكـ
إنسانية على مستوى العالم كما تصنفها 

األمم املتحدة. ضحايا تدهور 
الريال اليمني

يعاني اليمنيون من تداعيات انهيار العملة المحلية الذي أثر سلبًا على عمليات تحويل األموال بين 
المناطق المختلفة. وشملت الئحة ضحايا تدهور سعر الريال المواطنين، باإلضافة إلى خسائر 

باهظة تكبّدها التّجار والمستثمرون
عوامل مفتعلة ومضاربات وراء قفزات الدوالر

شــرعــت الــحــكــومــة اليمنية املــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا، فــي اتــخــاذ حــزمــة من 
املسبوق  التاريخي غير  االنهيار  إلى كبح  الهادفة  والتدابير  اإلجـــراءات 
للعملة املحلية أمام الدوالر، وذلك في خطوة متأخرة، جاءت بعد غليان 
الــتــدهــور  الــحــاصــل إزاء  الــحــكــومــي  ــع واســتــنــكــار للصمت  شعبي واسـ

االقتصادي. 
وبعد أيــام من تجاوز الــريــال اليمني حاجز األلــف أمــام الـــدوالر الواحد 
انــدالع الحرب قبل نحو سبع ســنــوات، عقد املجلس  للمرة األولــى منذ 
امللك،  الحكومة معني عبد  اجتماعا برئاسة رئيس  األعلى  االقتصادي 

»التدهور غير املقبول« في  وأقــّر عــددًا من الخطوات لوقف ما وصفه بـ
أسعار صرف العملة الوطنية. 

ع في وقت متأخر من مساء الثالثاء، وحصل  وحسب بيان حكومي، ُوزِّ
»عــددًا  االقتصادي  املجلس  اعتمد  منه،  نسخة  على  الجديد«  »العربي 
وتوسيع  وتنويعها  ــرادات  اإليــ تعزيز  باتجاه  الخاصة  السياسات  مــن 
أوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط النفقات 
والـــضـــروري، وبما  الحتمي  اإلنــفــاق  وتــرشــيــدهــا، بحيث تقتصر على 

يؤدي إلى تحقيق االستقرار املالي والنقدي«. 

تراجع قياسي 
لسعر الريال 
اليمني مقابل 
العمالت 
األجنبية )فرانس 
برس(

سيناء ـ محمود خليل

تــعــمــل آالت تــنــقــيــب ثــقــيــلــة عــلــى 
ــــي آبـــــــار تــم  ــاز فـ ــ ــغـ ــ ــن الـ ــ الـــبـــحـــث عـ
السكانية  الكتلة  داخــل  اكتشافها 
ــــرق مــحــافــظــة  ــيـــخ زويـــــــد شــ ــنـــة الـــشـ فــــي مـــديـ
شمال سيناء، )شــمــال شــرق مــصــر(، دون أن 
املشاريع،  هــذه  عــن  املصرية  الحكومة  تعلن 
ما يشير إلى أن هذه العمليات تتم بحماية 
مباشرة من قــوات الجيش املــصــري، إذ إنها 
تقع في مناطق عسكرية مغلقة، تتحكم فيها 
املسلحة، حسب مصادر موثوقة في  القوات 
إلى  ذلــك  الجديد«. يضاف  »العربي  لـ سيناء 
سلسلة من عمليات التنقيب التي تقوم بها 
شــركــة أجــنــبــيــة، لــصــالــح الــحــكــومــة املــصــريــة، 
في بحر شمال سيناء، منذ عدة سنوات، في 
منطقة امتياز نور، حيث تقوم شركة إيطالية 
الحكومة  مع  اتفاقية  وفق  الغاز  باستخراج 

املصرية.
معلومات  على  الجديد«  »العربي  وحصلت 
من مصادر تشير إلى أن آليات تنقيب تعمل 
منذ عــدة أســابــيــع على اســتــخــراج الــغــاز من 
بــئــري غـــاز مــتــواجــدتــني فــي مــنــاطــق بــحــدود 
مدينة الشيخ زويد الواقعة بني مدينتي رفح 

والــعــريــش، وتــحــديــدا فــي منطقة قبر عمير، 
بالجدران  فيها  كاملة  مناطق  أغلقت  حيث 
آليات  االرتفاع، مع تواجد  اإلسمنتية عالية 
تنقيب وآليات ثقيلة أخرى ذات استخدامات 
مــتــعــددة، داخـــل املــنــاطــق املــغــلــقــة بــالــجــدران. 
تابعة  عــســكــريــة  قـــوات  املــنــطــقــة  فيما تحيط 
لــلــجــيــش املـــصـــري، تــمــنــع اقـــتـــراب أي مــدنــي 
من املكان، إذ يقع أحد أهم ارتكازات الجيش 
املصري على الطريق الدولي في تلك املنطقة، 
حيث كمني قبر عمير املشهور، الذي تعرض 
لسلسلة هجمات على يد تنظيم والية سيناء 

املوالي لتنظيم »داعش«.
ووفقا للمصادر، التي رفضت ذكر أسمائها، 
ــــدى نــقــاط  ــإن مــنــطــقــة قــبــر عــمــيــر كـــانـــت إحـ فــ
تمركز قوات جيش االحتال اإلسرائيلي إبان 
فترة االحتال اإلسرائيلي لسيناء، ومنذ ذلك 
الحني جرى الحديث عن وجود غاز في تلك 
املنطقة. واستهدفت إسرائيل السيطرة على 
تــلــك املــنــطــقــة بــالــتــحــديــد وتــكــثــيــف الــتــواجــد 
آبار  على  االستحواذ  بهدف  بها،  العسكري 
الغاز، إلى أن تم عقد اتفاقية كامب ديفيد عام 
القوات اإلسرائيلية من كل  1979 وانسحبت 
السياسية  الظروف  ولكن   .1982 عام  سيناء 
واألمنية في مصر حالت دون نظر مصر إلى 
آبــار الغاز في شمال سيناء بحًرا وبــًرا، إلى 
أن بدأ التنقيب والبحث تمهيًدا لاستخراج، 
آبـــار ذات قيمة عالية  إلـــى  الـــوصـــول  وجـــرى 
ــا، إال أن 

ً
فــي بحر شمال سيناء، وبــرهــا أيــض

البحث فــي املــنــاطــق الــبــريــة ال يـــزال فــي طور 
البدايات والسرية غير املبررة.

ويشار إلى أن امتياز شمال سيناء البحري، 
هـــو مــنــطــقــة لــلــتــنــقــيــب عـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، 
جـــنـــوب شـــرقـــي الــبــحــر املـــتـــوســـط، فـــي املــيــاه 
االقــلــيــمــيــة املــصــريــة. وتــقــع منطقة االمــتــيــاز 
على بعد 50 كلم من الساحل الشرقي للبحر 
كيلومترا   739 مساحة  بإجمالي  املــتــوســط، 
مــربــعــا، وعــمــق مــيــاه يـــتـــراوح بـــني 50 و400 
ــــي« اإليـــطـــالـــيـــة،  ــنـ ــ مـــتـــر. وتـــمـــتـــلـــك شـــركـــة »إيـ
االمــتــيــاز،  مــن   %85 االمــتــيــاز  منطقة  مشغل 
وتمتلك »ثروة« للبترول 15%. وتتولى إيني 
وثروة حاليا أعمال حفر الحقل املكتشف في 
املنطقة، حقل نور، ووفقا للمعلومات الواردة 
مــن وزارة الــبــتــرول املــصــريــة فــإن حجم حقل 
تريليون   60 يبلغ   2019 عـــام  املكتشف  نـــور 
الــغــاز، أي ضعف حقل ظهر  مــن  متر مكعب 
وهو الــذي كان أكبر حقل غاز مصري، فيما 
ــقـــول الــــغــــاز فــي  ــبـــر حـ ــــور مــــن أكـ يـــعـــد حـــقـــل نـ
اإليــرادات  املصرية  الحكومة  العالم، وتخفي 
املــتــوقــعــة لــهــذا الــحــقــل، والــكــمــيــات املــتــوقــعــة 

خال األعوام املقبلة.
ــــك، يـــقـــول بـــاحـــث في  وفــــي الــتــعــقــيــب عــلــى ذلـ
»العربي الجديد« إن سيناء  لـ شؤون سيناء 
على مدار التاريخ مشهورة بالثروات املعدنية 
والبترولية، بًرا وبحًرا، وال يمكن ألحد إخفاء 
هذه الحقائق، إذ إن قوافل الشاحنات املحملة 
التي تنقل من سيناء باتجاه  بكنوز سيناء 
ذلك.  على  دليل  أكبر  الجمهورية وخارجها، 
الــذي رفض ذكر اسمه، إلى  ويشير الباحث، 
السنوات  الــذي ظهر في  بحر شمال سيناء، 
السبع األخيرة احتوائه على كميات ضخمة 
ــبـــار الــشــخــصــيــات فــي  مــــن الــــغــــاز. وتــــؤكــــد كـ
اإلسرائيلي  االحتال  أن  ومشايخها  سيناء 
كان يعلم بوجود الغاز في سيناء بًرا وبحًرا، 
ولذلك كان مهتما جًدا بالبقاء بها واستمرار 

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

السودانيني، بسبب  املغتربني  تصاعد غضب 
قرار وزارة املالية الذي قضى بزيادة الرسوم 
ــارات دون اســتــثــنــاء  ــيــ ــســ الــ الـــجـــمـــركـــيـــة عـــلـــى 
ــــول مـــغـــتـــربـــون اســتــطــلــعــت  ــقـ ــ ــتــــربــــني. ويـ املــــغــ
الـــحـــكـــومـــة  الــــجــــديــــد« آراءهــــــــــم إن  »الــــعــــربــــي 
توِل  لم  املالية،  وزارة  في  متمثلة  السودانية، 
شريحة املغتربني اهتماما بقدر ما قدمته من 

عطاء للباد.
ويـــأمـــل املــغــتــربــون، الــبــالــغ عـــددهـــم 8 مــايــني 
ــر رســـمـــيـــة،  ــيـ بــــالــــخــــارج، بـــحـــســـب بــــيــــانــــات غـ
احتجاجية  وقفة  نظموا  أن  بعد  بإنصافهم، 
عرضوا فيها مطالبهم منتصف هذا األسبوع. 
أعلنت  قــد  السودانية  الــجــمــارك  وكــانــت هيئة 
عــن بــدء تطبيق قــرار إلــغــاء الـــدوالر الجمركي 
يــوم 28 يونيو/ حــزيــران املاضي  اعتبارًا مــن 
من خال اإلجراءات الجمركية بجميع املنافذ 
من موانئ ومطارات وحظائر جمركية. ودعت 
في صفحتها الرسمية على اإلنترنت املوردين 
ــلـــصـــني وغــــيــــرهــــم إلــــــى االلــــــتــــــزام بـــهـــذه  ــخـ واملـ

السياسات. 
ويقول املوظف املقيم في السعودية أبو القاسم 

»العربي الجديد«، إن لديه  علي عبد الرحمن، لـ
استثناء من قبل وزارة املالية بإلغاء التعريفة 
القرار بشكل  أنه تضرر من  الجمركية. ويــرى 
كــبــيــر، مضيفا أنـــه »لــيــســت لـــدي املــقــدرة على 
دفع املبلغ الجديد وفي ذات الوقت ليست لدي 
الــقــدرة عــلــى إرجــــاع الــســيــارة، ألنــهــا أسقطت 
مــن دولـــة املــشــتــرى، وبــالــتــالــي أصــبــحــت أمــام 

خسارة فادحة«. 
احتجاجية  وقفة  أثناء  الرحمن،  عبد  وطالب 
ــام  ــــي، أمــ ــــاضـ ــنــــني املـ نـــفـــذهـــا املـــغـــتـــربـــون، االثــ
املالية وهيئة  املالية بالخرطوم، وزارة  وزارة 
التعريفة  إلــى  بالرجوع  السودانية  الجمارك 
الجمركية القديمة التي ُبنيت عليها حسابات 
التعرفة الجمركية القديمة، أي ما قبل القرار. 

من جانبه، يقول املغترب منذ 18 عاما في دولة 

إنه سنويا يحضر  الدين محمد،  قطر صاح 
املفروضة عليه  السودان ويدفع ضرائبه  إلى 
ــة دعــمــا لــهــا. وأضـــــاف مــحــمــد:  مـــن قــبــل الـــدولـ
»هــــــذه املــــــرة رجـــعـــت إلـــــى الـــــســـــودان »بــشــكــل 
باستثناء  لي  يسمح  القانون  وكــان  نهائي«، 
الجمركي(  بــالــدوالر  )التعامل  واحــدة  سيارة 
ومــــن ثـــم ذهـــبـــت لـــشـــؤون املــغــتــربــني ودفــعــت 
وبدورهم  الخدمات،  ورســم  الضريبي  الرسم 
أفــــادونــــي بــأحــقــيــتــي فـــي االســتــثــنــاء ومــــن ثم 
ذهبت إلى الجمارك ألخذ إذن شحن سيارة«.

وتابع: »كانت املفاجأة بعد إرسال إذن الشحن 
امليناء، وجدت  إلى دولــة قطر ووصولها إلى 
بــداًل من  الــرســوم الجمركية 3 مليارات جنيه 

مليار جنيه )الدوالر = نحو 450 جنيها(«.
أما املغترب علي أحمد، فأكد أنه تضرر بشكل 
تكاد  بطريقة  املــالــيــة  وزارة  قــــرارات  مــن  كبير 
تــكــون تــعــجــيــزيــة، مضيفا أن »ســيــارتــي كــان 
ألــــف جنيه  مــلــيــاريــن و400  مــبــلــغ جــمــاركــهــا 
بــإشــعــار مــن املــخــلــص«، مبينا أنـــه فــي الــيــوم 
الــنــظــام مغلق واملخلص  بـــأن  الــثــانــي فــوجــئ 
اســتــخــرج لــه إشــعــارًا بـــ 13 مــلــيــارًا و600 ألــف 
جــنــيــه، ومـــوضـــحـــا أنــــه مــبــلــغ أعـــلـــى مـــن ثمن 

السيارة نفسها.

عدنان عبد الرزاق

الحكومية  السورية،  املصارف  إيداعات  زادت 
والــخــاصــة، رغـــم تــراجــع ســعــر صـــرف العملة 
ــلـــدوالر مطلع  املــحــلــيــة، مـــن نــحــو 900 لــيــرة لـ
الــعــام املــاضــي إلــى أكثر مــن 3250 ليرة أمــس، 
 الــتــضــخــم يــأكــل 

ّ
ــرأي مــراقــبــني، أن مـــا يــعــنــي بــ

لـــوا: كــيــف يــقــدم  أّي فـــائـــدة مــصــرفــيــة. وتـــســـاء
املودعون على ترك أموالهم بخزائن املصارف 

السورية عرضة للتناقص؟
ــوعـــي  ــبـ ــــادي األسـ ــــصـ ــتـ ــ ــر االقـ ــريـ ــقـ ــتـ وكــــشــــف الـ
ملصرف سورية املركزي ارتفاع حجم السيولة 
القطاع املصرفي خال األشهر  الفائضة لدى 
إلى  الجاري، مشيرًا  العام  املاضية من  الستة 
إلــى 3.195  الفائضة وصــل  السيولة   حجم 

ّ
أن

ـــ2.934 مليار  بــ مــلــيــارات ليرة ســوريــة مقارنة 
لــيــرة فــي نــهــايــة الــعــام املــاضــي، أي مــا يــعــادل 

نموًا بلغ 9 في املائة.
»العربي  عليه  اطــلــع  الـــذي  التقرير  ويضيف 
 1.625 يــعــادل  مــا  بلغت  السيولة   

ّ
أن الجديد« 

مليار ليرة سورية لدى املصارف العامة و711 
مــلــيــار لــيــرة ســوريــة لـــدى املـــصـــارف الخاصة 
الــتــقــلــيــديــة و859 مــلــيــار لـــيـــرة ســـوريـــة لــدى 

املصارف اإلسامية.
وقــــد تـــوزعـــت بـــني ســيــولــة بــالــلــيــرة الــســوريــة 

بنسبة 62 في املائة وسيولة بالقطع األجنبي 
بنسبة 38 في املائة، مقارنة بـ64 في املائة و36 

في املائة على التوالي، العام املاضي.
ويتساءل املحلل املالي، نوار طالب: »من يودع 
أعلى فائدة  إن كانت  السورية  لــدى املصارف 
 تهاوي 

ّ
ال تصل إلى 18% سنويا، في حني أن

 
ّ
الــلــيــرة أعــلــى مــن ســعــر الــفــائــدة؟«، معتبرًا أن

 
ّ
ــركـــزي هـــي لــلــتــســويــق أن تــقــاريــر املـــصـــرف املـ

 ثمة إلزاما 
ّ
سورية بخير، أو يشير األمر إلى أن

الصفقات  قبل  باإليداع  والصناعيني  للتجار 
املبرمة، سواء لتبديل الليرة بالقطع األجنبي 

وفـــق الــســعــر الــرســمــي )2512 لــيــرة لـــلـــدوالر(. 
 فوائض 

ّ
»العربي الجديد« أن ويضيف طالب لـ

مـــا تــبــقــى مـــن املـــؤســـســـات الـــســـوريـــة الــرابــحــة 
»مؤسسة التبغ واملعارض« تودع باملصارف 
مستبعدًا  اإليــداعــات،  تنامي  تقارير  إلصـــدار 
بــالــوقــت نــفــســه مــا يــشــاع حـــول تــوجــه بعض 
الــرســامــيــل إلــى املــصــارف الــســوريــة بعد أزمــة 
 »رأس املال ليس غبيا« 

ّ
املصارف اللبنانية، ألن

عــلــى حـــد تــعــبــيــر طـــالـــب. وكـــانـــت مـــصـــادر من 
 املصارف 

ّ
»العربي الجديد« أن دمشق كشفت لـ

الخاصة بسورية »رفعت الفائدة على اإليداع 
من 13 إلى 18% أخيرًا، في حني تشددت تلك 

املصارف بشروط اإلقراض«.
ــادة اإليـــداعـــات  ــاء زيــ  ادعــ

ّ
ويــؤكــد مــراقــبــون أن

املــصــرفــيــة هـــو »ســـيـــاســـة تــعــتــمــدهــا حــكــومــة 
 سورية بخير 

ّ
أن بشار األســد بهدف تسويق 

والتحضير للمرحلة املقبلة وإعادة اإلعمار«، 
ــقــــرارات رفــــع رســامــيــل املـــصـــارف  مــســتــدلــني بــ
الـــحـــكـــومـــيـــة والــــســــمــــاح بـــتـــأســـيـــس مـــصـــارف 
ــرأي املــراقــبــني،  ــ تــمــويــل مــتــنــاهــيــة الــصــغــر. وبـ
 اإليداعات وصلت إلى 

ّ
تسوق حكومة األسد أن

حد التخمة، وقد أصدر مصرف التوفير قرارًا 
بمنع أّي من متعاملي املصرف وزبائنه ممن 
بلغ رصــيــده مليون لــيــرة، مــن إيـــداع أّي مبلغ 

إضافي في حسابه املفتوح لدى املصرف.

ثروات 
مصر المخبأة

المصرف المركزي يسّوق فكرة االستقرار النقدي 
)لؤي بشارة/فرانس برس(

مغتربون يحتجون ضد زيادة الرسوم الجمركية

زيادة إيداعات المصارف السورية رغم تراجع الليرة

تنقيب سري عن آبار غاز 
شمالي سيناء

كشفت مصادر لـ»العربي 
الجديد« عن عمليات 

تنقيب تتم بشكل سري 
عن الغاز في عدة 

مناطق بمدينة الشيخ 
زويد شرقي محافظة 

شمال سيناء

السودان مال وسياسة

تمويل

قوات تابعة للجيش 
تمنع اقتراب أي مدني 

من أماكن التنقيب

وقفة احتجاجية 
أمام وزارة المالية في 

الخرطوم رفضًا للقرار

احـــتـــالـــهـــا، كـــي يــتــمــكــن مـــن نــهــب ثـــرواتـــهـــا، 
ونقلها لألراضي الفلسطينية املحتلة.

وأضــــاف الــبــاحــث أن املــريــب فــي األمــــر حالة 
في  التنقيب  بعمليات  تحيط  الــتــي  الــســريــة 
بر شمال سيناء، خصوصا في ظل الحديث 
عـــن األطـــمـــاع اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، وبـــالـــتـــزامـــن مع 
مــا كشفت عــنــه »الــعــربــي الــجــديــد« فــي وقــت 
قــوات هندسية إسرائيلية  سابق عن دخــول 
إلــــى شـــمـــال ســيــنــاء عــبــر الــــحــــدود الــفــاصــلــة 
املحتلة،  الفلسطينية  واألراضـــي  بني سيناء 

وقرب اآلبار من الحدود مع االحتال مسافة 
قــصــيــرة، ذلـــك كــلــه يــضــع عـــامـــات اســتــفــهــام 
كبيرة حول ما حقيقة ما يجري على األرض، 
ــبـــاحـــث. وتــعــيــش مــحــافــظــة شــمــال  حــســب الـ
سيناء ظروفا حياتية سيئة للغاية، في ظل 
عقود،  منذ  للمنطقة  املصرية  الــدولــة  إهمال 
حــيــث يــشــكــو ســكــانــهــا مـــن الــتــعــامــل معهم 
كمواطنني درجة ثانية وثالثة، أو أنهم ليسوا 
مــواطــنــني مــصــريــني وفــــق ملــقــابــات أجــراهــا 
مراسل »العربي الجديد« مع عدد من سكان 

مترهلة  التحتية  البنى  تـــزال  وال  املحافظة. 
والكهرباء  املياه  خطوط  يشمل  بما  للغاية، 
ــتــــرنــــت، وشــبــكــة الـــطـــرق،  ــاالت واإلنــ ــ ــــصـ واالتـ
ــن الـــحـــرب  فــيــمــا تــعــيــش املـــحـــافـــظـــة حـــالـــة مــ
مــنــذ ســنــوات بــني الــجــيــش املــصــري وتنظيم 
داعــش اإلرهــابــي، أدت لتهجير آالف السكان 
وقــتــل املــئــات، مــا يشير إلـــى تــنــاقــض بــني ما 
أهلها رغم  تقدمه سيناء ملصر، وما يعيشه 
تدعم خزينة  والتي  هائلة،  ثــروات  امتاكها 

الدولة بمليارات الجنيهات سنوًيا.

األهالي يعيشون 
أوضاعًا معيشية 
وأمنية صعبة رغم 
امتالك سيناء ثروات 
هائلة )خالد دسوقي/
فرانس برس(

Thursday 15 July 2021 Thursday 15 July 2021
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1213
اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

ـــب مـــســـتـــوى الـــتـــضـــخـــم عــلــى 
ّ
تـــغـــل

الــتــوقــعــات فـــي كـــل مـــن بــريــطــانــيــا 
وأميركا، لتظهر البيانات صعودًا 
عنيفا خــال الشهر املاضي، ال بل يؤكد عدد 
كبير من االقتصاديني في كا البلدين أن مسار 
أول  وأن مواطني  قريبا،  يتوقف  لن  االرتــفــاع 
وسادس أكبر اقتصاد في العالم سيواجهون 

األسعار العالية لفترة قد تمتد سنوات.
ــقـــد أظــــهــــرت بــــيــــانــــات مـــكـــتـــب اإلحـــــصـــــاءات  فـ
الــوطــنــي ارتـــفـــاع الــتــضــخــم فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة بــنــســبــة 2.5 فـــي املـــائـــة في 
يونيو/ حزيران املاضي من 2.1 في املائة في 
مايو/ أيــار، وهو أعلى مستوى له منذ العام 
2018، متخطيا توقعات بنك إنكلترا املركزي 

عند 2 في املائة. 
وأشـــارت األرقـــام إلــى أن تكاليف النقل دفعت 
ارتفعت أسعار  إلــى االرتــفــاع، حيث  التضخم 
البنزين كثيرًا عما كانت عليه في يونيو 2020 
عندما كــانــت اململكة املــتــحــدة تــخــرج مــن أول 

إغاق لها. 
 20 بأكثر من  السيارات  وقــود  أسعار  وقفزت 
فــي املــائــة وهـــو أكــبــر مــعــدل مــنــذ مــايــو 2010. 
كذا صعدت أسعار املواد الغذائية، السيارات 
املستعملة، املابس واألحذية، واألكل والشرب.
اإلحصائي  املــركــز  نائب  أثــو،  يقول جوناثان 
ــة  ــفـ ــيـ ــي وفـــــــــــق صـــحـ ــ ــانــ ــ ــطــ ــ ــريــ ــ ــبــ ــ ــ ــي ال ــ ــ ــنـ ــ ــ ــوطـ ــ ــ الـ
»الــغــارديــان«، إن ارتــفــاع التضخم فــي يونيو 
كـــان واســـع االنــتــشــار، لكنه يشير أيــضــا إلــى 
أن االضــطــراب الناجم عــن الــوبــاء هــو السبب 

جزئيا. 
املابس  أعيد فتح متاجر  املــثــال،  على سبيل 
في منتصف إبريل/ نيسان فقط، لذلك تعطلت 
في  القفزة  وتعكس  العادية.  املبيعات  أنماط 
أسعار وقود السيارات ضعف الطلب وهبوط 

أسعار النفط في وقت مبكر من الوباء.
بنسبة  املستعملة  الــســيــارات  أســعــار  وقــفــزت 
4.4 فــي املــائــة فــي يونيو وحـــده. ويــرجــع ذلك 
ــاه املـــوصـــات  ــبــ ــى الـــنـــقـــص فــــي أشــ ــ جـــزئـــيـــا إلـ
الــذي أصــاب صناعة السيارات، وســط وجود 
عـــدد أقـــل مــن املــركــبــات الــجــديــدة الــتــي تخرج 
مــن خــطــوط اإلنــتــاج، حيث يتجه الــنــاس إلى 

السوق املستعملة بداًل من ذلك.
يتوقع بول ديلز من »كابيتال إيكونوميكس« 
فـــي تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر« أن يــرتــفــع مــعــدل 
الــتــضــخــم فــي املــمــلــكــة املــتــحــدة إلـــى حــوالــي 4 
في املائة بحلول نهاية هذا العام. لكنه يعتبر 
أيــضــا أن يــكــون »هـــذا ارتــفــاعــا قصير األجـــل، 
وأن التضخم سينخفض مــرة أخــرى في عام 
السلع  أسعار  ارتفاع  تأثير  2022 مع تاشي 
األساسية ونقصها. لذا، لن يقوم بنك إنكلترا 

بتشديد السياسة في أي وقت قريب«.
ــابـــل، تـــقـــول هـــانـــا أوديــــنــــو، الــخــبــيــرة  ــقـ فـــي املـ
االقتصادية في »برايس ووترهاوس كوبرز«: 
»مـــن غــيــر املـــرجـــح أن يــتــبــع الــتــضــخــم مــســارًا 
سلسا هــذا الــعــام، مــع وجــود عــوامــل مختلفة 
تغذي ارتفاع األسعار. بشكل عام، من املتوقع 
أن يتبع التضخم اتجاها تصاعديا مع إعادة 
فـــتـــح االقــــتــــصــــاد، مـــمـــا يــســمــح لــلــمــســتــهــلــكــني 
ــن مــــدخــــراتــــهــــم الـــفـــائـــضـــة  ــ ــــاق بـــعـــض مـ ــإطـ ــ بـ
املقدرة بـ 180 مليار جنيه إسترليني. قد نرى 
ــار مـــن أجــــل تــعــويــض  ــعـ الـــشـــركـــات تــرفــع األسـ
استجابة الرتفاع  وأيضا  املفقودة،  اإليـــرادات 
تكاليف املدخات مثل الشحن واملواد الخام«.

ويشرح سام كوبر، نائب رئيس حلول مخاطر 
الــســوق فــي بــنــك »ســيــلــيــكــون فـــالـــي«، الــوضــع 
: »املفاجأة الصعودية في مؤشر أسعار 

ً
قائا

املستهلكني في اململكة املتحدة يمكن أن تشكك 
فـــي وجــهــة نــظــر بــنــك إنــكــلــتــرا بــــأن التضخم 
املستهلك  أســعــار  مقياس  مؤقت حيث سجل 

هزيمته الثانية في شهرين متتاليني«.
ــع الـــتـــضـــخـــم فــي  ــفـ ــرتـ وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، يـ
تحذيرات  األميركية وســط  املتحدة  الــواليــات 
ــار. وتـــقـــول صحيفة  مـــن اســـتـــمـــرار هــــذا املــــســ
ــــت« إن األســـــعـــــار صـــعـــدت  ــــوسـ »واشــــنــــطــــن بـ
بنسبة 5.4 في املائة في يونيو مقارنة بالعام 
املــاضــي، مسجلة أكبر ارتــفــاع منذ عــام 2008 
ــــذي يــعــانــي من  حــيــث يــســتــعــيــد االقـــتـــصـــاد الـ
الـــوبـــاء قـــوتـــه، ويـــطـــرح تـــســـاؤالت حــــول املـــدة 

واشنطن ـ العربي الجديد

يترقب االقتصاديون في جميع أنحاء العالم 
مــوقــف الــكــونــغــرس األمــيــركــي مــن الضريبة 
الــدولــيــة، بعدما أقر  الــدولــيــة على الــشــركــات 
وزراء املال في مجموعة العشرين فرض هذه 
الضريبة في نهاية األسبوع املاضي في قمة 

إيطاليا. 
تهدف الخطة إلى الحد من التهرب الضريبي 
ــات  ــركـ ــــن الـــشـ الـــــــذي يــــمــــارســــه عــــــدد كـــبـــيـــر مـ
القواعد  تجديد  وإلـــى  الجنسيات،  مــتــعــددة 
الدولية الضريبية التي لم يتم تحديثها منذ 
فترة طويلة. وهذه الخطوة تعتبر ضرورية، 

ــرد في 
ّ
التي سيستمر فيها هــذا االرتــفــاع املــط

التضخم.
كان التضخم في ارتفاع حاد منذ حوالي أربعة 
أشهر مع اكتساب االنتعاش قوة، إضافة إلى 
حزمة التحفيز التي قدمها الرئيس جو بايدن 
على  تعمل  الــتــي  دوالر  تــريــلــيــون   1.9 بقيمة 
بكثير  أســرع  بشكل  املستهلك  طلب  انتعاش 

مما يمكن لساسل التوريد اللحاق به. 
»كنا نتوقع هذا التضخم« تقول رئيسة بنك 
االحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي »الــبــنــك املـــركـــزي« في 
سان فرانسيسكو ماري دالي لتلفزيون »سي 
أن بـــي ســـي« األمـــيـــركـــي، وتــتــابــع: »عــلــيــنــا أن 
نتمكن  حتى  املضطربة  الفترة  هــذه  نتخطى 

من رؤية وضعية االقتصاد«.
ومــــع ذلـــــك، يــتــم اخـــتـــبـــار هــــذا املـــؤشـــر بشكل 
مـــتـــزايـــد، خـــاصـــة وأن األمـــيـــركـــيـــني يــشــعــرون 

ــار. لـــقـــد تــســبــب  ــ ــعـ ــ بـــالـــتـــوتـــر مــــن ارتــــفــــاع األسـ
الوباء في خسائر غير مسبوقة في االقتصاد 
اليقني كم  أحــد يعرف على وجــه  العاملي، وال 
من الوقت سيستغرق التضخم لعكس مسار 

صعوده العنيف.
الجمهوريون وبعض  ذلــك، يقول  في غضون 
االقــتــصــاديــني الــبــارزيــن إن بــنــك االحــتــيــاطــي 
متأخر  األميركي«  املــركــزي  »البنك  الفيدرالي 
بالفعل عندما يتعلق األمر بخفض التضخم.

ــــك جــــيــــه تـــومـــي  ــريـ ــ ــاتـ ــ ــور بـ يـــلـــفـــت الــــســــيــــنــــاتــ
)بــنــســلــفــانــيــا(، الــعــضــو الـــجـــمـــهـــوري األعــلــى 
ــة بـــمـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ  ــيـ ــرفـ ــــي الـــلـــجـــنـــة املـــصـ فـ
الــثــاثــاء: »نحتاج  يــوم  خــال جلسة استماع 
إلـــى االعـــتـــراف بـــأن الــتــضــخــم سيستمر وأنــه 
أكثر حــدة مما كــان متوقعا. لقد أكــد لنا بنك 
ــيء مــؤقــت  االحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي أن كـــل شــ

وفق »وول ستريت جورنال«، في ما يتعلق 
بخطط الرئيس جو بايدن لزيادة الضرائب 

على الشركات.
ومع استمرار املفاوضات التفصيلية الدولية 
حول هذه الضريبة، ستتطلع الدول األخرى 
ــان املـــشـــرعـــون األمــيــركــيــون  ملــعــرفــة مـــا إذا كــ
الشركات  لضريبة  األدنـــى  الــحــد  سيطبقون 

الذي ال يقل عن 15 في املائة. 
ــفــــاوضــــني  وقـــــــــال تـــشـــيـــب هــــــارتــــــر، كـــبـــيـــر املــ
الــرئــيــس  إدارة  فــــي  الـــدولـــيـــني  الــضــريــبــيــني 
ــــذي يــعــمــل اآلن  الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب، والـ
فــــي شــــركــــة »بـــــرايـــــس ووتــــــرهــــــاوس كـــوبـــر« 
تـــدرك  الــعــالــم  بــقــيــة دول   

ّ
»إن االســـتـــشـــاريـــة: 

 اإلدارة ال تستطيع إلزام الكونغرس 
ّ
تماما أن

بقراراتها«.
ه 

ّ
للغاية، ألن الكونغرس مهما  »سيكون دور 

ها ستحصل 
ّ
إذا لم تعتقد بقية دول العالم أن

عــلــى مـــا تـــم الـــتـــفـــاوض عــلــيــه بـــشـــأن قــواعــد 
شهيتها  ستفقد  ها 

ّ
فإن ــاح،  األربــ تخصيص 

في تطبيقها«، وفق روبرت ستاك، من شركة 
ــذي كـــان املـــفـــاوض الــضــريــبــي  »ديـــلـــويـــت«، الــ

الدولي إلدارة الرئيس األسبق باراك أوباما.
الــتــغــيــيــرات   

ّ
أن األمــيــركــيــة  اإلدارة  وتــعــتــبــر 

حوالي  وحدها  ستجمع  الدولية  الضريبية 
تريليون دوالر، على مدى عقد، للمساعدة في 
الضريبي  االئتمان  مثل  ثمن سياسات  دفــع 
ــفـــال واإلعــــــفــــــاءات الــضــريــبــيــة  املــــوســــع لـــألطـ

للطاقة املتجددة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت 130 
دولــة تمثل أكثر من 90 في املائة من الناتج 
ــالـــي الـــعـــاملـــي عــلــى الــضــريــبــة  ــمـ املــحــلــي اإلجـ

العاملية على الشركات متعددة الجنسيات.
السياسة  عــالــم  وشـــرح ول جيفري ويــنــتــرز، 
ــــورث وســـتـــرن«، الــــذي يـــدرس  فـــي جــامــعــة »نـ
الــنــخــب االقـــتـــصـــاديـــة، فـــي حــديــث مـــع مــوقــع 
ــه كــان هناك 

ّ
»بوستون غــلــوب« األمــيــركــي، أن

 العوملة خارجة 
ّ
منذ فترة طويلة شعور بــأن

عن السيطرة. 
ــة الــــجــــديــــدة، الــــتــــي يــســمــيــهــا  ــيـ ــاقـ ــفـ  االتـ

ّ
لــــكــــن

 هــذه 
ّ
»اخـــتـــراقـــا«، هــي بــيــان مــذهــل مــفــاده أن

ــارس  ــمـ ــــي الــــــواقــــــع، أن تـ الـــــــــدول يـــمـــكـــنـــهـــا، فـ
السيطرة.

ومــــع ذلــــك، كــمــا يـــجـــادل ويــنــتــرز ومــراقــبــون 
 االتــفــاقــيــة مــجــرد بـــدايـــة. الــحــد 

ّ
ــإن آخـــــرون، فــ

ــات الـــبـــالـــغ 15 فــي  ــركـ ــى لــضــريــبــة الـــشـ ــ ــ األدنـ
ه أرضية 

ّ
املائة منخفض جدًا في الواقع، لكن

للطموح إلى نسبة أعلى.

قــبــل صحيفة »وول ستريت  مــن  الــشــهــر  هـــذا 
جـــورنـــال« تــوقــعــاتــهــم ملـــدى ارتـــفـــاع التضخم 
في  السابقة  بتوقعاتهم  مــقــارنــة  مــتــى،  وإلـــى 

إبريل.
يــتــوقــع املــســتــجــيــبــون فـــي املـــتـــوســـط اآلن أن 
يــرتــفــع مــقــيــاس الــتــضــخــم املــتــبــع عــلــى نــطــاق 
واســــــــع، والــــــــذي يــســتــثــنــي مـــكـــونـــات الــــغــــذاء 
املــائــة في  فــي  املــتــقــلــبــة، بنسبة 3.2  والــطــاقــة 

العام السابق.  الرابع من عام 2021 عن  الربع 
وتــوقــعــوا تــراجــع االرتـــفـــاع الــســنــوي إلـــى أقــل 
بقليل من 2.3 في املائة سنويا في عامي 2022 

و2023.
وهذا يعني زيادة سنوية في املتوسط بنسبة 
2.58 في املائة من عام 2021 حتى عام 2023، 
التضخم عند مستويات شوهدت  مما يضع 

آخر مرة في عام 1993.
يـــقـــول جـــويـــل نــــــــاروف، كــبــيــر االقـــتـــصـــاديـــني 
فــي »نــــاروف إيــكــونــومــي«: »نــحــن فــي مرحلة 
تضخم  فــتــرة  إلــى  ننتقل  نحن  اآلن.  انتقالية 
وأسعار فائدة أعلى مما كانت عليه على مدار 

العشرين عاما املاضية«.
عمليا، قفز مؤشر األسعار األساسي لنفقات 
االستهاك الشخصي بنسبة 3.4 في املائة في 
أكبر  الـــذي سبقه، وهــي  بالعام  مقارنة  مــايــو 

زيــادة منذ أوائــل التسعينيات. وهــذا التحول 
يـــمـــكـــن أن يـــخـــلـــق تـــحـــديـــات جــــديــــدة لــألســر 
وصــانــعــي الــســيــاســات واملــســتــثــمــريــن الــذيــن 
توقعوا تضخما يقترب من 2 في املائة أو أقل.

االقــتــصــاديــني، فقد  تــوقــعــات  إذا ثبتت صحة 
إلى  الــفــيــدرالــي  االحتياطي  مــســؤولــو  يضطر 
رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب أو أكثر مما 

يتوقعون إلبقاء التضخم تحت السيطرة.
تقرير صدر  الفيدرالي، في  االحتياطي  وكــرر 
ــأن الــتــضــخــم  ــ ــوم الـــجـــمـــعـــة، وجـــهـــة نـــظـــره بـ ــ يـ
قـــد انــتــعــش هــــذا الـــعـــام بــســبــب االخــتــنــاقــات 
»العوامل  مــن  وغيرها  التوظيف  وصعوبات 
الــعــابــرة إلـــى حـــد كــبــيــر« املــتــعــلــقــة بــانــتــعــاش 

االقتصاد من آثار الوباء. 
يــعــتــقــد مـــعـــظـــم املــــســــؤولــــني، فــــي الـــتـــوقـــعـــات 
الـــتـــضـــخـــم  املــــــاضــــــي، أن  ــر  ــهــ الــــشــ الـــــــصـــــــادرة 

ســيــنــخــفــض إلــــى حـــوالـــي 2 فـــي املـــائـــة خــال 
الــرغــم مــن وجـــود قدر  الــعــامــني املقبلني، على 
أكــبــر مــن عــدم اليقني بــشــأن الــســرعــة الــتــي قد 
يحتاجون إليها لرفع أسعار الفائدة لوصول 

التضخم إلى هذا املستوى.
إال أن العوملة تسير في االتجاه املعاكس وفق 
العاملية  املنافسة  أجبرت  االقتصاديني، حيث 
الـــشـــركـــات عــلــى بـــنـــاء ســـاســـل إمــــــداد دولــيــة 
املستوردة  واملنتجات  املـــواد  وتوفير  متقنة، 

بأسعار منخفضة. 
وتــــعــــتــــبــــر بــــلــــيــــريــــنــــا أوروتـــــــــــشـــــــــــي، كــــبــــيــــرة 
باركليز«  »بنك  في  األميركيني  االقتصاديني 
»وول ســتــريــت جـــورنـــال«: »كــانــت دول مثل  لـــــ
أو حتى  التضخم  املتحدة تستورد  الــواليــات 
االنــكــمــاش مـــن شــركــائــهــا الــتــجــاريــني، الــيــوم 

التضخم أصبح محليا«.

صعود قاٍس 
للتضخم

»ضريبة الشركات« بيد الكونغرس األميركي

)Getty /ارتفاع األسعار على المستهلكين األميركيين )نوام غاالي

)Getty( األسعار تؤثر في حجم الطلب)Getty /دول العالم تنتظر موقف الكونغرس )ألكي وونغ

)Getty /السوق اإليطالية متعطشة للدعم )روبرتو سيلفينو

توقعات بارتفاع 
التضخم في بريطانيا إلى 

4% في نهاية العام

... مـــا زلـــت أشــعــر بــالــقــلــق مـــن أنــهــم يضعون 
السيطرة  عليهم  يــصــّعــب  مــكــان  فــي  أنفسهم 
على املنحنى الصعودي إذا كانوا مخطئني«؛ 
إنــه في حــال استمر التضخم في االرتفاع  إذ 
خال الفترة املتبقية من عام 2021 وما بعده، 
فقد يجد صانعو السياسة صعوبة في إقناع 
ــأن األســـعـــار املــرتــفــعــة لـــن تـــدوم  األمــيــركــيــني بـ

، وفق واشنطن بوست.
ً
طويا

فــي حــني تــحــذر »وول ســتــريــت جـــورنـــال« من 
أنه على األميركيني أن يستعدوا لعدة سنوات 
من التضخم الذي سيصل إلى مستوى أعلى 
مما رأوه منذ عقود، وفقا لخبراء اقتصاديني 
ــــؤدي الـــتـــعـــافـــي االقـــتـــصـــادي  يـــتـــوقـــعـــون أن يــ
القوي بعد الــوبــاء إلــى زيــادة األســعــار بشكل 

سريع لفترة من الوقت.
ورفع االقتصاديون الذين شملهم االستطاع 

بريطانيا وأميركا تختبران اقتصاد 
ما بعد الوباء

تــلــقــت إيــطــالــيــا دفــعــة مــالــيــة أوروبـــيـــة 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى األزمـــــــة االقـــتـــصـــاديـــة 
املــــتــــمــــاديــــة. فــــقــــد وافـــــقـــــت املـــفـــوضـــيـــة 
األوروبــيــة، األربــعــاء، على خطة تعاٍف 
مليار   2.5( دوالر  مــلــيــار   2.95 بقيمة 
يورو( لدعم األفراد العاملني لحسابهم 
ــعــــض املـــتـــخـــصـــصـــني فــي  ــــاص وبــ ــــخـ الـ
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، مـــن جـــــراء تــبــعــات 
تفشي كورونا، بموجب اإلطار املؤقت 
ــة، وفــــــق بـــيـــان  ــيـ ــكـــومـ لـــلـــمـــســـاعـــدة الـــحـ

للمفوضية األوروبية.
ــالــــت مـــارغـــريـــت فــيــســتــاغــر، نــائــبــة  وقــ
الرئيس التنفيذي املسؤولة عن سياسة 
ــــذا املــخــطــط  املــنــافــســة بــاملــفــوضــيــة: »هـ
من  املــزيــد  تقديم  مــن  إيطاليا  سيمكن 
الــــدعــــم لــــألفــــراد الـــعـــامـــلـــني لــحــســابــهــم 
الـــخـــاص والـــذيـــن تـــضـــرروا بـــشـــدة من 
تــفــشــي فـــيـــروس كــــورونــــا«. وأضـــافـــت: 

املتخصصني  أيضا  املخطط  »سيدعم 
في الرعاية الصحية، الذين يحتاجون 
إلى استئناف نشاطهم للمساهمة في 

االستجابة لتفشي املرض«.
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــوضـ ــفـ ــ وأخـــــــــطـــــــــرت إيـــــطـــــالـــــيـــــا املـ
ــراد  ــ ــاء األفـ ــفـ بــخــطــتــهــا املــتــمــثــلــة فـــي إعـ
وبعض  الــخــاص  لحسابهم  الــعــامــلــني 
ــة الــصــحــيــة  ــايـ ــرعـ املــتــخــصــصــني فـــي الـ
مـــن مــســاهــمــات الــضــمــان االجــتــمــاعــي 
لــعــام 2021، بحد أقــصــى ســنــوي قــدره 
3000 يورو لكل شخص. ووفق البيان، 
وجدت املفوضية أن املخطط اإليطالي 
يتماشى مع الشروط املنصوص عليها 
في اإلطار املؤقت الذي وضعته لتعافي 
ــراء  ــ ــــذا اإلجــ أعـــضـــائـــهـــا، مــعــتــبــرة أن هـ
مــتــنــاســب لــعــاج اضـــطـــراب خطير في 

االقتصاد اإليطالي.
)العربي الجديد، األناضول(

كبيرًا  تــحــديــا  النفطية  الــســوق  تــواجــه 
يتمثل بتراجع الطلب الصيني وتسارع 
انتشار متحور كورونا الجديد »دلتا«، 
ما يضغط على أسعار الخام الدولية. 

ــل فــي  ــلـ ــوك، املـــحـ ــنــ ــريــ وقـــــــال ســتــيــفــن بــ
شــركــة »بـــي فــي إم أويــــل أسوشييتس 
ــيــــرغ«  ــبــ ــلــــومــ ــة »بــ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ املـــــــــحـــــــــدودة« لـ
تـــتـــزايـــد  »املـــــشـــــكـــــات   

ّ
إن األمــــيــــركــــيــــة 

ــتــــزايــــد  ــبـــة لــــســــوق الــــنــــفــــط، وتــ ــالـــنـــسـ بـ
 إصابات دلتا املتسارعة 

ّ
املخاوف من أن

الكامل.  االقتصادي  التعافي  تؤخر  قد 
وهذا بدوره يشكل تهديدًا كبيرًا لنمو 
القريب  املـــدى  على  النفط  على  الطلب 

إلى املتوسط«. 
ــثـــر مــــن 50  ــأكـ ــفـــط بـ ــنـ وارتـــــفـــــع ســـعـــر الـ
فـــي املـــائـــة هــــذا الـــعـــام حــيــث أدى طــرح 
ــلــــب فــي  ــطــ الــــلــــقــــاحــــات إلـــــــى زيـــــــــــادة الــ

ــتــــصــــادات الـــكـــبـــرى مــثــل الـــواليـــات  االقــ
املــتــحــدة والـــصـــني، وتــعــزيــز االنــتــعــاش 
الــبــيــانــات الصينية   

ّ
أن  

ّ
إال فــي أوروبــــا. 

مــؤشــر  شـــكـــلـــت  الــــخــــام  واردات  حـــــول 
قــلــق جـــديـــد بــعــد تــراجــعــهــا ثـــاثـــة في 
املـــائـــة مـــن يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي إلــى 
عام،  قبل  بها  مقارنة  يونيو/ حزيران 
أدى  إذ   ،2013 منذ  انــكــمــاش  أول  وهــو 
عــجــز فـــي حــصــص الــــــــواردات وأعـــمـــال 
األسعار  وارتــفــاع  املصافي  صيانة في 
الــعــاملــيــة إلـــى كــبــح املــشــتــريــات. وقــالــت 
في  االستشارية  »يــوراســيــا«  مجموعة 
مــذكــرة: »إذا لــم تتفق أوبــك على زيــادة 
ــار الــنــفــط  ــعـ  أسـ

ّ
ــــدادات قــريــبــا فـــــإن ــــإمـ لـ

املرتفعة ستقود لتقويض الطلب حتى 
في األسواق الناشئة خصوصا الهند«.
)العربي الجديد(

خطة تعاٍف إيطالية 
بـ3 مليارات دوالر

هبوط الطلب الصيني 
يُربك سوق النفط

مال وأعمال

سجلت الواليات المتحدة األميركية أعلى مستوى من التضخم الشهر 
الماضي منذ 13 عامًا، فيما حقق التضخم أكبر مستوياته في بريطانيا 
منذ 3 سنوات، هذا المسار التصاعدي يثير القلق لدى السلطات النقدية 

وكذا المستهلكين

العمل  سوق  أّن  باول  جيروم  الفيدرالي  االحتياطي  مجلس  رئيس  أكد 
األميركي ما زال بعيدًا عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي لبدء 
خفض دعم االقتصاد. وذكر في تصريحات معدة مسبقًا لشهادته 
أمـــام الــكــونــغــرس، األربـــعـــاء، أّن 
ملحوظ،  بشكل  ارتفع  التضخم 
مرتفعًا  يظل  أن  المرجح  ومــن 
في األشهر المقبلة قبل أن يتباطأ، 
األسعار  في  الحالية  الزيادات  وأّن 
االقتصاد  فتح  بــإعــادة  مرتبطة 
على  وشدد  عابرة.  أنّها  وستثبت 
طويل  طريق  هناك  زال  مــا  أنّــه 

يجب قطعه.

الفيدرالي لن يغير سياسته قريبًا

رؤية

جواد العناني

الحسني ورئيس  بن  الثاني  األردنــي عبدالله  امللك  العالقات بني 
ــم تــكــن يوما  ل الـــــوزراء اإلســرائــيــلــي الــســابــق بــنــيــامــني نتنياهو 
الدبلوماسية  اللغة  نتجنب  أن  هــو  األصـــح  بــل  عــالقــات حسنة، 
ونقول إنها كانت سيئة، وإلــى قــدر كبير. وخــالل مــدة رئاسة 
مشاعر  ليظهر  مناسبة  يترك  لــم  إســرائــيــل،  لحكومة  نتنياهو 
قتلة  للمجرمني  استقباله  من  وأظهرها،   

ّ
إال األردن  تجاه  العداء 

املواطنني األردنيني عند جسر امللك الحسني أو سفارة إسرائيل 
في عمان استقبال األبطال، أو بسعيه لضم أراضي وادي األردن 
املياه  إرســـال  بإنكار  أو  إلســرائــيــل،  الفلسطينية  املــيــت  والبحر 
أو باالعتداءات املستمرة  السالم،  اتفاقية  املتفق عليها بموجب 
على األماكن املقدسة في القدس، رغم الوصاية الهاشمية عليها.

حــزب  رئـــيـــس  ــو  وهــ ــد،  ــديـ جـ وزراء  رئـــيـــس  اآلن  األردن  ــام  ــ وأمــ
بقتله  افتخر  الذي  بينت،  نفتالي  املتطرف،  اإلسرائيلي  »يمينا« 
للفلسطينيني بــدم بـــارد، وقضى ردحــا مــن الــزمــن يــروج لطرد 
الفلسطينيني من الضفة الغربية وإسرائيل إلى األردن، الدعائه 
أنــه الــوطــن الــبــديــل لــهــم. ومــع أنــه علماني ولــيــس متدينا، ونجح 
كــرجــل أعــمــال فــي قــطــاع تكنولوجيا االتـــصـــاالت فــي تأسيس 
شركات وبيعها بأكثر من مائة وخمسة وأربعني مليون دوالر، 
إال أنه يبقى من املفضلني لدى األحزاب الدينية اليمينية املتطرفة. 
وقد نجح بسبعة نــواب أن يكون الــوزن املثقل. وقد تركه يائير 
البيد يأخذ الرئاسة في البداية حتى تقل فرص نجاح املتآمر أبدًا 

نتنياهو في تقسيم التحالف الحكومي، والعودة ثانية للحكم.
ــرور مــا يــقــارب شــهــرًا ونــصــف الــشــهــر عــلــى الحكومة  وبــعــد مـ
اإلسرائيلية الجديدة، فإن أمورها بدأت تأخذ منحى جديدًا في 
بعض  نشرته  ما  هو  التطورات  أهــم  ولعل  األردن،  مع  عالقتها 
الصحف اإلسرائيلية عن لقاء غير معلن في عمان بني رئيس 
الوزراء بينت وامللك عبدالله الثاني، وذلك قبل مغادرة امللك عبدالله 
الثاني إلى الواليات املتحدة، في رحلة تجمع بني العمل الرسمي 
ولقاء  عائلي،  بــايــدن على مستوى  الرئيس جــو  مــع  قمة  )لــقــاء 
يقال إنه سيجمع بني امللك عبدالله مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
امللك منذ سنتني بسبب  لــم يأخذها  الــجــديــد(، وإجـــازة خاصة 
مع  الصفدي  أيمن  األردنـــي  الخارجية  وزيــر  والتقى  الــكــورونــا. 
رئيس الوزراء البديل ووزير الخارجية اإلسرائيلي يائير البيد، 
واتفقا على عــدد مــن األمـــور فــي ضــوء لــقــاء القمة الـــذي جرى 

قبل ذلك.
وأول هــذه األمــور هو اإلعــالن عن زيــارة سيقوم بها ولــي عهد 
الثاني إلى القدس، في شهر  األردن األمير الحسني بن عبدالله 
ــارة مهمة جــدًا كان  الــقــادم. وهـــذه بالطبع زيـ سبتمبر )أيــلــول( 
للقيام بها سابقا، ولكن حكومة نتنياهو  العهد قد سعى  ولي 
االنتقالية وضعت شروطا على حراس األمير الشاب وتحركاته، 

مما دفعه ُمحقا إلى العودة إلى العاصمة عمان.
ولــذلــك، فـــإن قــيــام األمــيــر الــحــســني بــالــزيــارة ســيــكــون انــتــصــارًا 
التي  »الــفــتــنــة«  للملك وولـــي عــهــده، خــاصــة بعد حــادثــة  معنويا 
أنه هو  كشفت في شهر إبريل )نيسان( املاضي، والتي تؤكد 

الوريث املستقبلي للوصاية الهاشمية.
وكــذلــك، فــإن اإلعـــالن قــد جــرى عــن عــزم إســرائــيــل على الــوفــاء 
األردنية  السالم  معاهدة  في  عليها  املتفق  املياه  كامل  بإرسال 
اإلســرائــيــلــيــة ومــالحــقــهــا عـــام 1994. وكــانــت تــلــك املــعــاهــدة قد 
أعطت لــأردن الحق في أخذ )50( مليون متر مكعب إضافية 
فوق حصته من نهر األردن. ولكن بسبب الجفاف وشح املطر 
الذي عاناه األردن هذا العام، ما قلل من كمية مخزون املياه في 
املعتمدة على نهر األردن )وفروعه(، فقد  السدود، خاصة تلك 
من  إضافية  متر مكعب  مليون   )50( يشتري  أن  األردن  طلب 
املاء من إسرائيل. وقد ماطل نتنياهو في الرد على هذا الطلب، 
الضخ من  الحالية وافقت على ذلك  الحكومة اإلسرائيلية  ولكن 

دون اإلعالن عن سعر املاء املتفق عليه.
وكذلك، فإن صادرات األردن إلى أسواق الضفة الغربية محصورة 
الــدول  إلــى  إلــى األردن وعبره  وقليلة، قياسا بــصــادرات الضفة 
األردن باستمرار منذ بروتوكول  األخــرى. وقــد حــاول  العربية 
على  إسرائيل  التي حظرت  السلع  تقليل   )1997( عــام  باريس 
السلطة الفلسطينية استيرادها من األردن )القائمة السالبة( إال 
فت وماطلت في هذا األمر. وقد قبلت الحكومة  أن إسرائيل سوَّ
الجديدة في إسرائيل من حيث املبدأ زيادة الصادرات األردنية 
إلــى ُمباحثات  يــزال يحتاج  الغربية. ولكن األمــر ما  إلــى الضفة 

ووضع اآلليات التي يجب اتباعها إلنجاز هذا األمر.
وفي رأيي أن كال األمرين قد يعتبران نوعا من إجــراءات إعادة 
تــجــاوزت خمس  األردن وإســرائــيــل، بعد قطيعة  بــني  الثقة  بناء 
الــواضــح أن إسرائيل تريد أن تحقق نجاحا مع  ســنــوات. ومــن 
املتحدة وإدارة  الواليات  بأن  االعتقاد  إلى  أميل  األردن. ولكنني 
الرئيس جو بايدن يريدان أن يوفرا مناخا أفضل لــأردن لكي 
إلــى سالب  عــام 2020  تراجع  الــذي  االقتصادي  نموه  َيستعيد 

3.5%، بفعل جائحة كورونا وارتفاع املديونية.
أثنى على األردن في مجالي  الدولي قد  النقد  ومــع أن صندوق 
البنك  انتهجها  التي  النقدية  الصلبة والسياسة  املالية  السياسة 
الــذي ينظر إلى القطاعات  املركزي األردنــي، إال أن البنك الدولي 
 %50 إلــى  وصلت  التي  البطالة  لوضع  مطمئن  غير  الحقيقية 
ارتفاع  العام، وإلــى  الشباب، و24% على املستوى  بني صفوف 
املديونية إلى الناتج املحلي اإلجمالي إلى 105%، وفقدان كثير 
من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة مصادر دخلها. والواليات 
واملتحدة تريد لأردن، وبحكم موقعه االستراتيجي، أن يتحول 
نقل  بعد  خاصة  لجيرانها،  لأمن  ومــصــدرة  آمنة  منطقة  إلــى 
هنا،  من  األردن.  إلــى  املنطقة  في  األميركيني  الجنود  من  كثير 
فإن اإلجــراءات التي يتخذها األردن بالتعاون مع كل من مصر 
والعراق في إطار التآلف الثالثي بينهم، وقيام األردن بتخفيف 
إجـــــراءات نــقــل الــبــضــائــع ووســـائـــل الــنــقــل والــشــحــن بــني األردن 
وسورية من خالل معبر جابر الحدودي بني البلدين، بالرغم من 
»قانون قيصر« األميركي الذي يحد التعامل مع سورية، توحي 

بأن األردن قد صار العبا إقليميا مهما هذه األيام.
األيام القادمة ستشهد مزيدًا من اإلجراءات املمهدة إلعادة تنظيم 
املنطقة، وإعدادها للسير في عملية سالم مع مختلف األطراف 
ذلــك، وتحسن  تتطلب  الغربية  املصالح  )إيــران وإسرائيل(، ألن 
من موقعنا ومركزنا التفاوضي في اقتصاد عاملي جديد نحن 

بحاجة للتأقلم معه.
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