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مصر: خالفات حول خصخصة المرافق
القاهرة ـ العربي الجديد

أرجـــــأ مــجــلــس الــــنــــواب )الـــبـــرملـــان( املــــصــــري، في 
مناقشات مشروع  األحـــد،  أمــس  الــعــامــة  جلسته 
ــاع الــــخــــاص فــي  ــقـــطـ ــة الـ ــاركـ ــانــــون تــنــظــيــم مـــشـ قــ
البنية األســاســيــة والــخــدمــات واملــرافــق العامة،  مــشــروعــات 
الذي يستهدف خصخصة خدمات الكهرباء واملياه والنقل 
إثــر خــاف نشب بــن أعــضــاء املجلس  والــصــحــة والتعليم، 
 مــفــاجــئــا على 

ً
والــحــكــومــة، بــســبــب إدخــــال األخـــيـــرة تــعــديــا

القانون، يقضي بإدراج »صندوق مصر السيادي« في مادة 
اإلصدار.

ووافــــق املــجــلــس عــلــى طــلــب الــنــائــب أيــمــن أبـــو الــعــا تأجيل 
مــنــاقــشــة مــــادة اإلصــــــدار إلــــى جــلــســة الحـــقـــة، بــعــدمــا سجل 
اعتراضه على طلب الحكومة إعادة املداولة حول املادة من 

دون العودة إلى اللجان البرملانية املختصة. 
وقال أبو العا: »كان على الحكومة دراسة مشروع القانون 
جيدًا قبل التقدم به إلى مجلس النواب، ألن التعديل بهذه 

الطريقة يكشف عن خاف بن أعضائها«.
ــو الــــعــــا: »فـــوجـــئـــنـــا بـــالـــتـــعـــديـــات املـــقـــدمـــة مــن  ــ وأضـــــــاف أبـ

الــحــكــومــة عــلــى الــقــانــون، ومـــن غــيــر املــقــبــول مناقشتها في 
الجلسة العامة من دون إعام النواب بها مسبقا«، مستطردًا: 
»الــحــكــومــة وضــعــتــنــا فـــي ورطــــة بــســبــب هــــذه الــطــريــقــة في 
التعامل، مثل ما حدث في الفصل التشريعي األول مع قانون 
التجارب السريرية، الذي رفضه رئيس الجمهورية على وقع 

الخافات بن الوزراء«، على حد قوله.
مــن جهته، قــال وزيــر شــؤون املجالس النيابية عــاء الدين 
فؤاد إن أي تشريع ُيرسل إلى مجلس النواب يحظى بقبول 
الـــــوزراء جميعا فــي اجــتــمــاع الــحــكــومــة، وهـــو مــا حـــدث مع 
مشروع قانون إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية 
األســاســيــة، غير أن إرســـال الــقــانــون إلــى الــبــرملــان حــدث قبل 
إصـــدار قــانــون صــنــدوق مصر الــســيــادي رســمــيــا«. وأضــاف: 
»كان من الضروري اإلشارة إلى صندوق مصر السيادي في 
مادة اإلصدار بقانون مشاركة القطاع الخاص، حتى يمكن 
العامة  والخدمات  املرافق  في مشروعات  الصندوق  إشــراك 
أعــمــال التصميم والــتــمــويــل  بــمــا تتضمنه مــن  الـــدولـــة،  فــي 

واإلنشاء والتشغيل واالستغال والصيانة«.
ويــحــظــى »صـــنـــدوق مــصــر الـــســـيـــادي« بــمــزايــا وامـــتـــيـــازات 
والكيانات  وأنشطته  معاماته  إعــفــاء  منها  مسبوقة،  غير 

اململوكة له من جميع الضرائب والرسوم، وتحصينه بشكل 
القانونية،  واملاحقة  الرسمية  والرقابة  املساءلة  من  كامل 
بما يفتح الــبــاب أمـــام شبهات الــفــســاد وإهــــدار املـــال الــعــام، 
اململوكة  الكثير من األصــول  خصوصا مع استحواذه على 

للدولة، التي تقدر قيمتها بمئات املليارات من الجنيهات.
ــادة 17 من  كــذلــك، أرجـــأ مجلس الــنــواب الــتــصــويــت عــلــى املــ
القانون، التي تحظر البدء في إجراءات التعاقد على مشروع 
مدرج في خطة املشروعات املنفذة بنظام املشاركة مع القطاع 
واالستشارين  املركزية  الــوحــدة  مراجعة  بعد  إال  الــخــاص، 
املعينن للمشروع، للتأكد من استيفاء البيانات واملستندات 
والــتــراخــيــص والــتــصــاريــح واملــوافــقــات الـــازمـــة لــلــمــشــروع، 
وتــخــصــيــص األرض الـــازمـــة لــلــمــشــروع قــبــل الــعــرض على 

اللجنة العليا لشؤون املشاركة.
الحصول  في  للمستثمرين  الحق  القانون  مشروع  ويمنح 
بنظام  عليها  للتعاقد  الــقــابــلــة  بــاملــشــروعــات  خــريــطــة  عــلــى 
ــكــــونــــوا عـــلـــى بـــيـــنـــة بـــالـــفـــرص  املــــشــــاركــــة مـــســـبـــقـــا، حـــتـــى يــ
االستثمارية، واالستعداد للتعاقد عليها في إطار تنظيمي 
مــحــكــم، وبـــيـــان خــطــة هــــذه املـــشـــروعـــات فـــي قـــانـــون الــخــطــة 

االقتصادية واالجتماعية للدولة الصادر سنويا.

الجزائر ـ العربي الجديد

أكـــد رئــيــس الـــــوزراء ووزيــــر املــالــيــة الـــجـــزائـــري، أيمن 
بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن، أن مـــشـــروع قـــانـــون املــالــيــة لسنة 
2022 )املــوازنــة( جــاء »ليحدد ويبسط« كيفية فرض 
الــضــريــبــة عــلــى الــقــطــاع الــفــاحــي والـــتـــي »ال تــهــدف 
إلى زيــادة العبء على فئة الفاحن«. وخــال جلسة 
الــنــواب حول  انــشــغــاالت  للرد على  علنية مخصصة 
مــشــروع الــقــانــون، تــرأســهــا إبــراهــيــم بــوغــالــي، رئيس 
املجلس الشعبي الوطني )البرملان(، بحضور أعضاء 
ــار بـــن عــبــد الــرحــمــان إلـــى أنـــه في  مـــن الــحــكــومــة، أشــ

إطــــار الــتــشــريــع الــجــبــائــي الـــســـاري املــفــعــول، تخضع 
الفاحية  النشاطات  ممارسة  مــن  املتأتية  املــداخــيــل 
لــلــضــريــبــة عـــلـــى الــــدخــــل اإلجـــمـــالـــي عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق 
النشاطات  غــرار  على  الطبيعين  باألشخاص  األمــر 
املقترحة  بالنسبة لألحكام  أما  األخــرى.  االقتصادية 
في مشروع قانون املالية لـــ2022، في املادتن 2 و14، 
يقول رئيس الوزراء إنها »ال تهدف إلى زيادة العبء 
على فئة الــفــاحــن ولــن نفعل ذلـــك، بــل يتعلق األمــر 
أساسا بتحديد وتبسيط كيفيات فرض الضريبة، ال 
سيما من خال تسهيل وتوضيح مهام وعمل اللجان 
التعريفات والتكاليف  املختصة في تحديد  الوالئية 

الواقع  املرتبطة باالستغال على أساس املقاربة مع 
وإنــتــاجــيــة كـــل مــنــطــقــة حــســب خــاصــيــتــهــا«. وحــســب 
وكالة األنباء الجزائرية، أبرز بن عبد الرحمن، أول من 
أمس، أن »تشكيلة هذه اللجان تم توسيعها لتشمل 
ممثلن عن القطاع الفاحي وقطاع الري وهذا لم يكن 
موجودا سابقا«، موضحا أن »هذه التدابير الجديدة 
ــفـــاء شــفــافــيــة أكـــثـــر عــلــى الــتــعــامــات  مـــن شــأنــهــا إضـ
والــتــدفــقــات بــن الــقــطــاعــن الــفــاحــي والــتــجــاري مما 
الناتجة  واملــداخــيــل  للعمليات  أحــســن  بتتبع  يسمح 

عنهما«.
وتنص املادة 2 من مشروع قانون املالية لسنة 2022 

على أن األرباح الفاحية تدخل ضمن املداخيل التي 
تطبق عليها الضريبة على الدخل اإلجمالي، في حن 
تــعــرف املـــادة 14 املــداخــيــل الفاحية واملــجــاالت التي 
ارتفاع  اإلعــفــاءات. وفــي ما يتعلق بمخاوف  تمسها 
أسعار املــواد الفاحية جراء هذه التعديات، أوضح 
أنــهــا ال تتعلق بإخضاع  الــجــزائــري  الـــــوزراء  رئــيــس 
املــنــتــجــات الــفــاحــيــة أو اســتــهــاكــهــا، والــتــي تــقــع في 
األســـــاس خــــارج مــجــال تــطــبــيــق الـــرســـم، بـــل تخضع 
مداخيل األشخاص املمارسن للنشاط الفاحي وهذا 
تــكــريــســا ملــبــدأ الــعــدالــة الــجــبــائــيــة الــتــي تــحــتــرم قــدرة 

املساهمة لدى املكلف بالضريبة«.

الحكومة الجزائرية ال تريد زيادة األعباء على الفالحين

نمو 
صناعة المالبس 

الصينية
أظـــهـــرت نــتــائــج بــيــانــات 
وزارة  أصدرتها  رسمية 
وتكنولوجيا  الصناعة 
املــــعــــلــــومــــات، اســـتـــمـــرار 
صــــنــــاعــــة املــــــابــــــس فــي 
الـــــــــصـــــــــن فــــــــــي اتـــــــجـــــــاه 
الـــتـــوســـع خــــال األربـــــاع 
الثاثة األولــى من العام 
ُمسجلة   ،2021 الــجــاري 
نــــــــمــــــــوًا فـــــــــي اإلنـــــــــتـــــــــاج، 
واإليـــــــــــــرادات واألربـــــــــاح. 
وأشـــــــــــــــــــــــــــــــارت نــــــتــــــائــــــج 
الــبــيــانــات الـــصـــادرة إلــى 
ــا بــن  ــ ــتــــرة مـ ــفــ الــ ــــي  أن فـ
شـــهـــري يـــنـــايـــر/ كــانــون 
ــــي وســــبــــتــــمــــبــــر/  ــانــ ــ ــثــ ــ ــ ال
املاضين، شهدت  أيلول 
مــابــس  شـــركـــة   12.557
رئيسية تحقيق إيرادات 
تشغيلية ُمجّمعة بنحو 
يـــــوان  ــيــــون  ــلــ تــــريــ  1.05
مــلــيــار   163.9 )حــــوالــــي 
نسبتها  بــزيــادة  دوالر(، 
9 فــي املــائــة على أســاس 
ــنـــوي. وبـــلـــغ إجــمــالــي  سـ
أرباح الشركات املذكورة 
45.7 مليار يوان، بزيادة 
نــســبــتــهــا 5.8 فـــي املــائــة 
ــة بــنــفــس الــفــتــرة  ــارنـ ــقـ مـ
 ،2020 املاضي  العام  من 
بــيــنــمــا تـــوســـع إجــمــالــي 
اإلنــتــاج إلــى 17.1 مليار 
بــزيــادة نسبتها  قــطــعــة، 
عـــلـــى  املـــــــائـــــــة  فـــــــي   9.3

أساس سنوي.

قطر: تدشين أولى محطات الحافالت الكهربائية
دشنت قطر، أمس األحد، أولى محطات حافالت النقل 
استراتيجية  دعم  شأنها  من  خطوة  في  الكهربائية، 
الدولة للبيئة، واستخدام هذه الحافالت في الخدمات 
أول  لتكون   2022 العالم  كأس  مونديال  خالل  الرئيسية 
وزير  وقال  للكربون.  ومحايدة  للبيئة  صديقة  بطولة 
إن  السليطي،  سيف  بن  جاسم  القطري،  المواصالت 
افتتاح أولى محطات حافالت النقل العام الثماني، يأتي 
ضمن تنفيذ برنامج البنية التحتية لحافالت النقل العام، 
الذي يدعم جهود توفير شبكة متكاملة ومستدامة 
الحضرية  المناطق  أرجاء  جميع  تغطي  العام  للنقل 
افتتاح  المقرر  من  أنه  إلى  السليطي  وأشار  الدولة.  في 
خمس محطات أخرى لشحن الحافالت الكهربائية قبل 
افتتاح  المقبل  العام  يشهد  فيما  الجاري،  العام  نهاية 
تحتية  ببنية  مجهزة  وجميعها  أخريين،  محطتين 

داعمة لشحن الحافالت الكهربائية.

تركيا تتوقع تجاوز صادرات المعكرونة مليار دوالر
مصنعي  اتحاد  رئيس  أولوصوي،  غونهان  أرن  أعرب 
المعكرونة  صادرات  بأن  ثقته  عن  تركيا،  في  الدقيق 
ستتجاوز عتبة المليار دوالر خالل فترة ال تتجاوز العامين. 
أوضح أولوصوي في تصريح، أمس، أن قطاع تصنيع 
عام.  كل  سريع  بشكل  يتطور  تركيا  في  المعكرونة 
السنوات  في  باتت  المعكرونة  صناعة  أن  إلى  وأشار 
منتجات  تصدير  في  الساطع  النجم  بمثابة  األخيرة 
الماضية،  الثالث  السنوات  »في  قائال:  وتابع  الحبوب. 
مليون   400 من  المعكرونة  من  صادراتنا  ارتفعت 
دوالر إلى 762 مليون دوالر، وخالل هذه الفترة صدرنا 
أكبر  ثاني  هي  فتركيا  المعكرونة،  من  طن  مليون   1.4
وأردف:  إيطاليا«.  بعد  العالم  في  للمعكرونة  مصدر 
في  اإليطالية  مثل  ماركة  ليست  التركية  »المعكرونة 
عالمة  لتصبح  فرصة  هناك  لكن  اآلن.  حتى  العالم 

تجارية في األسواق.

مرسيدس بنز تستدعي 122 سيارة في الصين
هيئة  أعلى  السوق،  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  قالت 
بنز«  »مرسيدس  شركة  إن  الصين،  في  الجودة  لمراقبة 
سيارة   11997 استدعاء  بدأت  السيارات  لصناعة  األلمانية 
في  مشاكل  بسبب  الصين  في  )إس-كالس(  الفئة  من 
االستدعاء  أن  لها  بيان  في  الهيئة  وأضافت  السالمة. 
)الصين(  بنز  مرسيدس  شركة  به  تقدمت  الذي 
المحدودة لبيع السيارات. وقال البيان إن الدفعات الثالث 
شابتها  الشركة  استدعتها  التي  الفاخرة  السيارات  من 
عيوب مختلفة في عملية اإلنتاج. وبالنسبة للمركبات 
التي تم تصنيعها بين 9 يونيو/ حزيران 2021 و6 يوليو/ 
في  النفاثة  الشفط  لمضخة  يكون  فقد   ،2021 تموز 
الوقود فوهة فضفاضة أو مفقودة، ما قد  خزان 
المحرك.  توقف  وبالتالي  المضخة  فشل  في  يتسبب 
واستبدالها  التالفة  األجزاء  بفحص  الشركة  وتعهدت 

أو ترقيتها مجانًا.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

مع استمرار تهاوي الليرة التركية 
وتجاوز سعر الدوالر حاجز عشر 

ليرات ألول مرة منذ سنوات، فإن 
هناك أسئلة تطرح نفسها على 
السطح، وقد ال تجد لها إجابة 

في ظل غموض الوضع في سوق 
الصرف األجنبي وعدم مصارحة 

الحكومة بحقيقة ما يحدث، 
واستمرار تدخل مؤسسة الرئاسة 

في إدارة البنك املركزي، وظهور 
شائعات من وقت إلى آخر بحدوث 

إقاالت في صفوف قيادات البنك 
املركزي، بمن فيهم محافظ البنك.

من بني األسئلة: هل ستواصل 
الليرة تهاويها، وملاذا التهاوي أصال 

رغم تحسن مؤشرات االقتصاد 
التركي وتحقيق البالد معدل نمو 

هو الثاني بني اقتصادات الدول 
الكبار، وهل صحيح أن الحكومة 
تتعمد استمرار التهاوي بهدف 

زيادة موارد النقد األجنبي، خاصة 
من قطاع حيوي مثل الصادرات 
الذي تتجاوز إيراداته 200 مليار 

دوالر، كما يقول محسوبون على 
الرئيس التركي، أم أن هناك من 

يتالعب بالليرة ألسباب سياسية 
عدة، منها دفع أردوغان إلجراء 

انتخابات مبكرة، أو التأثير على 
شعبية حزب العدالة والتنمية في 

انتخابات 2023 التي بدأت مرحلة 
التسخني من اآلن؟ أو أن الضغط 

على الليرة بهدف دفع حكومة 
أردوغان للعودة مجددًا إلى اللجوء 

إلى صندوق النقد الدولي؟
من بني األسئلة كذلك: ما هي 
األدوات املتاحة أمام الحكومة 

التركية للتعامل مع أزمة تهاوي 
الليرة، خاصة مع تأثيراتها 

الخطيرة على املستهلك وتضخم 
األسعار وتكلفة اإلنتاج؟ وهل 

تستطيع الحكومة وقف التهاوي 
مع زيادة كلفة الواردات، خاصة 

بند الوقود الذي قفز مع الزيادات 
األخيرة في سعر النفط والغاز؟ أو 
مع زيادة كلفة االقتراض، خاصة 

مع زيادة العائد على الدوالر 
والعمالت الرئيسية؟

أخيرا: هل تهاوي قيمة العملة يعني 
انهيار اقتصاد الدولة، خاصة مع 

حالة اقتصاد قوي مثل االقتصاد 
التركي؟ وهل العملة مثل العلم 

ترمز إلى هيبة الدولة واحترامها، 
ولذا يتم التعامل معها باعتبارها 

خطًا أحمر ال يجوز االقتراب منها 
واملساس بها؟

املؤكد هنا أن الليرة باتت في قلب 
املعركة السياسية داخل تركيا، 

وإحدى أدوات املعارضة في 
الهجوم الشرس على أردوغان، 

وهذا أمر خطر في حد ذاته، 
والتهاوي يخلق حالة من عدم 

االستقرار السياسي واالقتصادي 
واملالي في البالد.

السؤال: هل سينجح أردوغان 
في التغلب على أزمة الليرة وهو 
الذي نجح في معارك سياسية 
واقتصادية أكثر ضراوة، منها 

انقالب 2016، وكورونا وتصفير 
ديون صندوق النقد الدولي، 

وقبلها، نجح في تحويل دولة 
مفلسة ومتعثرة إلى واحد من 

أقوى االقتصادات العاملية وأحد 
أعضاء مجموعة العشرين التي 

تضم االقتصادات الكبرى.

الليرة التركية 
ومأزق 

أردوغان

Monday 15 November 2021
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اقتصاد

الخرطوم ـ هالة حمزة

تصاعدت املخاوف في األوساط 
االقتصادية السودانية من عودة 
ــاء  ــقــ الــــحــــصــــار االقــــتــــصــــادي وإلــ
البالد في عزلة مالية مجّددا، جراء االنقالب 
الــعــســكــري الـــذي أضـــاف مــزيــدًا مــن القتامة 
ــتــــصــــادي فــــي الــــســــودان.  عـــلـــى املـــشـــهـــد االقــ
مواقف تصعيدية  خلفية  على  ذلــك  ويأتي 
مــن املجتمع الـــدولـــي، بــهــدف الــضــغــط على 
قــيــادات االنــقــالب مــن أجـــل عـــودة الحكومة 
وإعـــادة املــكــّون املــدنــي للسلطة مــرة أخــرى. 
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــــب مــــراقــــبــــن تــــحــــدثــــوا لــ ــــسـ وحـ
الـــجـــديـــد«، فـــإن األمــــر لـــن يــتــوقــف عــنــد فقد 
ــة عــربــيــة  ــيــ ــارجــ الــــخــــرطــــوم مــــســــاعــــدات خــ
ودولية بمليارات الدوالر، ولكن من املرتقب 
ــة الــديــون الــخــارجــيــة الــتــي كانت  عـــودة أزمـ
قــبــل االنــقــالب وكــانــت  فت منها كــثــيــرًا 

ّ
تخف

املشاكل  إلــى  بــاإلضــافــة  للحل،  فــي طريقها 
الــتــي ســتــتــعــرض لــهــا الــتــجــارة الــخــارجــيــة 
واألســـــــواق املــحــلــيــة فـــي حــالــة عــــودة شبح 
الـــحـــصـــار مــــرة أخــــــرى. وأكــــــدت الــخــارجــيــة 
األميركية، مــؤخــرًا، أن إخــفــاق الــســودان في 
ــيـــة، ســيــزيــد من  ــتـــعـــادة الــحــكــومــة املـــدنـ اسـ

عزلته عن املجتمع الدولي.
األميركية،  الخارجية  باسم  املتحدث  وقــال 
ــــالل مـــوجـــز صـــحـــافـــي، إن  نـــيـــد بــــرايــــس، خـ
ــاق فـــي اســتــعــادة الــحــكــومــة املــدنــيــة  ــفـ »اإلخـ
بـــالـــســـودان ســيــزيــد عــزلــتــهــا«. وأضـــــاف أن 

الرباط ـ مصطفى قماس

عادت القدرة الشرائية لألسر املغربية لتطرح 
ــد عـــنـــد الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى مـــشـــروع  ــديــ ــــن جــ مـ
املوازنة في العام املقبل، إذ أكد بعض النواب 
البرملانين مساس بنود املوازنة بقدرة األسر 
الحفاظ  عــن  الحكومة  عبرت  فيما  الشرائية، 
عليها وتشديد املراقبة على هوامش املوردين 
أول  النواب، مساء  والتجار. وصــادق مجلس 
مـــن أمــــس، خــــالل جــلــســة عــمــومــيــة بــاألغــلــبــيــة 
على مشروع قانون مالية العام املقبل، حيث 

عّمان ـ زيد الدبيسية

تزداد معاناة الالجئن السورين املقيمن 
في األردن كل عام مع بداية فصل الشتاء، 
خـــاصـــة مـــع تـــراجـــع املـــســـاعـــدات الــدولــيــة 
ــهـــات، بل  املـــقـــدمـــة لــهــم مـــن مــخــتــلــف الـــجـ
وتوقف بعضها نهائيا عن جهود اإلغاثة، 
إضافة إلى اآلثار الكبيرة التي لحقت بهم 
جراء جائحة كورونا وتداعياتها وفقدان 
الكثير منهم لفرص العمل. كما تراجعت 
لجمع  الشعبية  الــحــمــالت  كبير  وبــشــكــل 
التي نشطت  الالجئن  التبرعات لصالح 
خالل السنوات األولى لنزوح أعداد كبيرة 

من السورين من بالدهم بسبب الحرب.
ويعيش في األردن نحو 1.3 مليون الجئ 
ــــوري، مــنــهــم 672 ألــفــا مــســجــلــون لــدى  سـ
املــفــوضــيــة الــســامــيــة لـــشـــؤون الــالجــئــن، 
إضافة إلى أعداد أخرى من الالجئن من 

جنسيات مختلفة.
السامية  املفوضية  باسم  املتحدث  وقــال 
مــحــمــد  األردن،  فــــي  الـــالجـــئـــن  لــــشــــؤون 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن هناك  الــحــواري، لـــ
ــــي حـــجـــم املــــســــاعــــدات  ــا كـــبـــيـــرا فـ تــــراجــــعــ
ــة املـــقـــدمـــة لـــالجـــئـــن بــشــكــل عــــام،  الـــدولـــيـ
والسورين على وجه الخصوص، ما أثر 

وبالتالي  لهم،  املقدمة  الدعم  برامج  على 
ــاع متطلبات  ــفـ زيـــــادة مــعــانــاتــهــم مـــع ارتـ
اإلنــفــاق عــلــى مــجــاالت الــرعــايــة الصحية 

ومستلزمات فصل الشتاء.
وأضــاف أن املفوضية تعمل جاهدة على 
تقديم ما أمكن من معونات لالجئن من 
جنسيات مختلفة مقيمة في األردن، ومن 
بينهم الـــســـوريـــون، وذلــــك مــع بـــدء فصل 
ــادة مــعــدالت  الــشــتــاء الــــذي تــرتــفــع فــيــه عــ

اإلنفاق والحاجة ملتطلبات أساسية.
وأشار الحواري إلى أن املفوضية في األردن 
الشتوية  النقدية  املساعدات  بتوزيع  بدأت 
ملرة واحدة لالجئن في جميع أنحاء البالد، 
حيث تلقت حتى اآلن أكثر من 76 ألف عائلة 
الجئة )حــوالــي 290 ألــف فــرد( من مختلف 
ــة والـــــعـــــراق والـــيـــمـــن  ــ ــوريـ ــ الـــجـــنـــســـيـــات )سـ

والسودان( وغيرها لتلك املساعدات.
وحــســب املــفــوضــيــة، سيتم تــوزيــع املــزيــد 
مـــن الــتــوزيــعــات الحــقــا لــتــغــطــيــة 23 ألــف 
عائلة الجئة تعيش في مخيمي الزعتري 

واألزرق لالجئن خالل األسابيع املقبلة.
إعــالن صادر  املفوضية، بحسب  وتهدف 
عــنــهــا، إلــــى دعــــم مـــا يـــقـــرب مـــن 100 ألــف 
مــدار فصل  األردن على  فــي  عائلة الجئة 
الشتاء، وتــوزيــع مــا يقرب مــن 35 مليون 

دوالر من التمويل على العائالت الالجئة 
األكثر احتياجا في األردن.

وأوضــــــح الــــحــــواري أنـــــه، وفـــقـــا ملـــا صــدر 
املساعدات  تــوزيــع  يعتبر  املفوضية،  عــن 
الـــنـــقـــديـــة الـــشـــتـــويـــة فــــي وقـــــت مــبــكــر مــن 
 أساسيًا في مساعدة 

ً
البرد عامال موسم 

الشتاء،  لفصل  االستعداد  الالجئن على 
فــفــي الـــعـــام املـــاضـــي ذكــــر 90 بــاملــائــة من 
ــاعـــدة أنــهــا  الـــالجـــئـــن الـــذيـــن تــلــقــوا املـــسـ
ساعدتهم على تحسن ظروفهم املعيشية 
هذا  الالجئن  أن  وأكــد  التوتر.  وتخفيف 
الــعــام بأمس الحاجة إلــى املــســاعــدات في 
فصل الــشــتــاء، نــظــرا لــألوضــاع املعيشية 

الصعبة التي يعانون منها.
املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  وتقدر 
مــن  ــة  ــائــ ــاملــ بــ  46 أن  ــئــــن  الــــالجــ ــــؤون  ــشـ ــ لـ
ــى  إلـ ــاجـــون  ــتـ ــحـ يـ األردن  ــــي  فـ الــــالجــــئــــن 
ــذا الــــعــــام، ويــمــيــل  املـــســـاعـــدة الــشــتــويــة هــ
غالبية الالجئن الذين يتلقون مساعدات 
أموالهم  إنفاق  إلــى  الشتاء  لفصل  نقدية 

على اإليجار والطعام.
وفي عام 2020، حسب تقرير للمفوضية، 
أفاد 32 باملائة من الالجئن بأنهم أنفقوا 
األموال على التدفئة والوقود، و30 باملائة 
ــاء والــــغــــاز.  ــربـ ــهـ ــكـ عـــلـــى فـــواتـــيـــر املــــــاء والـ

وتتوقع املفوضية السامية لألمم املتحدة 
لـــشـــؤون الـــالجـــئـــن أن يــنــفــق الــالجــئــون 

مساعدتهم بطرق مماثلة هذا العام.
ويتم تحديد املبلغ الذي يتلقاه الالجئون 
بناًء على حجم عائالتهم ويتراوح ما بن 
186 ديــنــارا أردنــيــا لــلــفــرد الــواحــد و399 
دينارا لعائلة مكونة من 7 أفراد )الدوالر 

= نحو 0.71 دينار أردني(.
ــم املــجــتــمــعــي  وقــــــال مــــســــؤول مـــلـــف الــــدعــ
لـــالجـــئـــن الــــســــوريــــن، زيــــــاد الـــصـــمـــادي، 
الالجئن، خاصة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
الذين يقيمون داخل املخيمات، يواجهون 
ظــروفــا صعبة فــي كــافــة األوقــــات وتـــزداد 
في فصل الشتاء، حيث تتعرض خيامهم 
ــغـــرق بــمــيــاه  ــلـ ــــن األحـــــيـــــان لـ ــــي كـــثـــيـــر مـ فـ
ــار ومــتــطــلــبــات الــتــدفــئــة والــرعــايــة  األمـــطـ
ـــل الــخــيــام  األســـاســـيـــة ملـــن يــعــيــشــون داخــ
أكــبــر بــكــثــيــر مـــن األمـــاكـــن األخـــــرى. ودعـــا 
الــصــمــادي، املــفــوضــيــة الــســامــيــة لــشــؤون 
الـــالجـــئـــن، إلـــــى زيـــــــادة قــيــمــة املـــعـــونـــات 
الــشــتــويــة املــقــدمــة لــالجــئــن، خـــاصـــة ملن 
يــعــيــشــون داخــــل املــخــيــمــات. وأشـــــار إلــى 
بسبب  أعمالهم  السورين  غالبية  فقدان 
أمامهم مجال  كــورونــا، ولــم يعد  جائحة 

آخر إليجاد مصادر ذاتية للدخل.

»أكــثــر مــن 4 مــلــيــارات دوالر مــن املساعدات 
األقــل  مــن شــركــاء ومنظمات تمويل وعــلــى 
19 مـــلـــيـــارًا مـــن إعــــفــــاءات ديـــــون لــلــســودان 
األميركية،  الخارجية  وجـــددت  خــطــر«.  فــي 
من  العمل  تأكيداتها على  املــاضــي،  االثنن 

أجل حل األزمة السودانية.

شبح الحصار االقتصادي
ـــّرض لـــخـــســـائـــر  ــ ــعـ ــ ــد تــ ــ وكـــــــــان الــــــــســــــــودان قــ
اقتصادية ومالية باهظة في فترات الحصار 
التي فرضها املجتمع الدولي وأميركا على 
الــنــظــام الــســابــق بــقــيــادة الــرئــيــس املــعــزول 
األوســـاط  الـــذي يخيف  األمـــر  البشير،  عمر 
السودانين  معاناة  عــودة  من  االقتصادية 
ــات الــخــانــقــة الــتــي  ــ املــعــيــشــيــة وتــفــاقــم األزمــ
االضطرابات  استمرار  تحاصرهم في حال 

السياسية وتوقف الدعم الخارجي.
وحذر عدد من الــوزراء السابقن واملحللن 
للحصار  الــســودان  عــودة  االقتصادين من 
التباطؤ  الدولية حال  االقتصادية  والعزلة 
فـــي حــســم املـــشـــاكـــل الــســيــاســيــة. وفــــي هــذا 

تم التداول في التعديالت، حول ملف ضرائب 
ورســــوم جــمــركــيــة لــهــا تــداعــيــات عــلــى الــقــدرة 
الــشــرائــيــة لــألســر، عــلــمــا أن مــشــروع املــوازنــة 
سيحال إلى الغرفة الثانية من البرملان، قبل أن 
يعود إلى الغرفة األولى في إطار قراءة ثانية 
الحكومة، خالل  لبعض مقتضياته. ورفضت 
النظر في  إعــادة  إلــى  الجلسة، تعديال يهدف 
ضرائب داخلية استهالكية جديدة ستفضي 
منزلية كهربائية  أجــهــزة  أســعــار  ــادة  زيــ إلـــى 
مثل املبردات وآالت الغسيل تضّمنها مشروع 
املـــوازنـــة لــلــعــام املــقــبــل. وقـــدم نـــواب تعديالت 
الداخلية على استهالك  ذات صلة بالضريبة 
بعض املواد، مثل بعض املصابيح املستوردة 
الــتــي رفــعــت رســومــهــا الجمركية مــن 2.5 إلى 
40 فــي املــائــة، مــا ســيــؤدي إلــى تحميل زيــادة 
جديدة في أسعار املستهلكن. وذهــب رئيس 
والتنمية،  العدالة  لحزب  النيابية  املجموعة 
عــبــد الــلــه بـــوانـــو، مــمــثــال لــلــمــعــارضــة، إلـــى أن 
الــرســوم الجمركية في املصابيح  الــزيــادة في 
مــن صــنــف »لــيــد« بــدعــوى الــنــجــاعــة الطاقية، 

سيؤدى إلى تحميل األسر تكاليف كبيرة.
ولم تفلح املعارضة في إقناع الحكومة وفرق 
األغلبية بتبني مقترح يرمي إلى خفض رسوم 
الجمارك على املواد األولية التي تستعمل في 
صناعة أدوية عالج السكري، في الوقت نفسه 

الـــســـيـــاق، قــــال عــضــو الــلــجــنــة االقــتــصــاديــة 
»الــعــربــي  ــرار، لـــ لــلــحــريــة والــتــغــيــيــر، كــمــال كــ
ــد«، إن الـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي تـــحـــدث في  ــديـ الـــجـ
املـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي حـــالـــيـــًا فــــي الــــســــودان 
األجنبية  االستثمارات  على  سلبًا  ستؤثر 
املوجودة واملرتقبة، متوقعا عودة السودان 
لــلــحــصــار االقـــتـــصـــادي الــــدولــــي، وحــــدوث 
مــقــاطــعــة تــتــبــنــاهــا كـــل مـــن األمـــــم املــتــحــدة 
واالتـــحـــاد األفــريــقــي حـــال حــــدوث تــطــورات 
ســــالــــبــــة فـــــي األوضـــــــــــاع وعــــــــدم اســـتـــجـــابـــة 
وأضــاف  الــدولــي.  املجتمع  ملطالب  السلطة 
كــرار: لن يتمكن السودان من الصمود أمام 

الحصار والعزلة بسبب هشاشة االقتصاد 
ــتـــمـــاده الــكــبــيــر عــلــى عـــائـــدات  الــوطــنــي واعـ
الخارجية  أن املساعدات  التعدين. وأوضــح 
لــلــســودان خــالل العامن  الــتــي تــم تقديمها 
وكـــذلـــك  دوالر،  مـــلـــيـــار   )1.8( املـــنـــصـــرمـــن 
التي ستقدم الحقا ســواء في شكل قروض 
االتفاقيات  مــن  بمجموعة  ترتبط  منح  أو 
االنتقالية،  الــحــكــومــة  مــع  والــبــروتــوكــوالت 
جـــزء مــنــهــا كـــان مــخــصــصــًا لــدعــم االنــتــقــال 
ــر لبرنامج  الــديــمــقــراطــي فــي الـــســـودان وآخـ
اإلصالح االقتصادي باالتفاق مع صندوق 
النقد والبنك الدولين ودول نادي باريس. 
وتــابــع: أمـــا اآلن وبــعــد االنــقــالب العسكري 
الداعمة  الـــدول  فــإن  املــدنــيــة،  الحكومة  على 
ــراهـــن فـــي الـــســـودان غير  تــعــتــبــر الـــوضـــع الـ
قــانــونــي، الفــتــا إلـــى تــهــديــد الــبــنــك الــدولــي 
بإيقاف مساعدات بقيمة 700 مليون دوالر 
النقدي  الدعم  برنامج  فيها  بما  للسودان، 

املباشر لألسر )ثمرات(.
وأشار إلى اقتداء دول نادي باريس وصندوق 
النقد الدولي ودول التعاون الثنائي العربية 

كــــاإلمــــارات والـــســـعـــوديـــة والــــــدول األجــنــبــيــة 
كفرنسا وأملانيا وبريطانيا وغيرها، بموقف 
االقتصادي  تعاونها  بإيقاف  الدولي،  البنك 
ومــســاعــداتــهــا وقــروضــهــا لــلــحــكــومــة بسبب 

عدم االستقرار السياسي.

ضغوط على السلطة
عزالدين  للمالية،  األسبق  الدولة  وزيــر  وقــال 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الــتــهــديــد  ــيـــم لــــ إبـــراهـ
بإيقاف املساعدات الخارجية للسودان يعتبر 
نوعا من الضغط، إلجبار املكونن العسكري 
ــلــــول جــــذريــــة  ــلــــى الــــتــــوصــــل لــــحــ واملــــــدنــــــي عــ
لــإشــكــاالت الــســيــاســيــة الــتــي تــعــطــل تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة املـــدنـــيـــة املـــتـــفـــق عــلــيــهــا، مــتــوقــعــا 
انــتــهــاء هــذه الــضــغــوط حــال تــوصــل األطـــراف 

املتصارعة إلى حلول مرضية للجميع.
وانتقد إبراهيم ربط الحكومة مصير البالد 
بــالــدول الــغــربــيــة وســيــاســاتــهــا وإعــانــاتــهــا، 
في  الــســيــاســي  لــلــتــدخــل  يفتح شهيتها  مــا 
شــؤونــهــا الــداخــلــيــة. وأضــــاف وزيـــر الــدولــة 
األســـبـــق لــلــمــالــيــة، أن األحــــــداث الــســيــاســيــة 

الراهنة في السودان تؤثر بشكل كبير على 
تدفق املساعدات االقتصادية وقد بدأت هذه 
أكتوبر/  25 أحــداث  فعليا، عقب  التأثيرات 

تشرين الثاني، بإعالن البنك الدولي إيقاف 
بإنفاذها في  تمويل مشاريع تنموية وعد 
الــســودان، الفتا إلــى األثــر الفوري واملباشر 
لــتــوقــف مــســاعــدات صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
والذي  الدولي  بالبنك  مقارنة  االقتصادية، 

تظهر أثرها السالبة على املدى الطويل.
مع  السودان  في  االنتقالية  الحكومة  عت 

ّ
ووق

البنك الدولي في الرابع والعشرين من مارس/
آذار املاضي، اتفاقا في الخرطوم قدم بموجبه 
البنك مبلغ 420 مليون دوالر إضافية عبارة 
التخليص  منحة  مــن  دوالر  مــاليــن   210 عــن 
املـــســـبـــق لـــلـــمـــتـــأخـــرات املـــقـــدمـــة مــــن املــؤســســة 
مــاليــن دوالر من  الـــدولـــيـــة، و210  اإلنــمــائــيــة 
مــســاهــمــات املـــانـــحـــن لــلــمــرحــلــة الــثــانــيــة من 
برنامج دعم األسر السودانية املتأثرة باألزمة 
االقــتــصــاديــة الــتــي يــمــر بــهــا الـــســـودان والــتــي 
تفاقمت بسبب اإلصالحات االقتصادية. وقال 
إبــراهــيــم إن إغــــالق مــنــاطــق شــرقــي الـــســـودان 
أثــر سلبا على االقــتــصــاد بتسببه فــي توقف 
ــيـــة والــــصــــادر  الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـ
ــوارد، مــا أدى إلــى تــراجــع إيــــرادات الــدولــة،  والــ
ــادة أسعار  وخــلــل فــي مــيــزان املــدفــوعــات، وزيــ
املصانع وتراجع  إلــى توقف  أدى  السلع. كما 
االســـتـــثـــمـــار، فــضــال عـــن الــتــأثــيــر ســلــبــا على 
املوازنة العامة بحدوث عجز فيها قد يضطر 
ما  املصرفي،  النظام  من  لالستدانة  الحكومة 

يزيد من معدالت التضخم.

سياسات صندوق النقد واالحتجاجات
تبلغ ديون السودان حوالي 60 مليار دوالر؛ 
انضمت  املــاضــي،  يونيو/حزيران   27 وفــي 
الخرطوم إلى مبادرة صندوق النقد الدولي 
لتخفيف ديون الدول الفقيرة »هيبيك«، ما 
الــبــالد مــن ديــون بنحو 23.5  سمح بإعفاء 

مليار دوالر مستحقة لدائنن.
ورغم استفادة السودان من مبادرة تخفيف 
الــفــقــيــرة، إال أن تــنــفــيــذ الــحــكــومــة  الــــديــــون 
تسبب  الــدولــي  النقد  صــنــدوق  لتوجيهات 
في تزايد حــدة الغالء املعيشي في أوســاط 
املواطنن وارتفاع أسعار السلع الضرورية 
وزيــــــــادة تــكــلــفــة الـــنـــقـــل واملـــــواصـــــالت عــقــب 
الــتــحــريــر الــكــامــل لـــلـــوقـــود، مـــا أدى مــوجــة 
ــنــــن،  ــواطــ مـــــن االحــــتــــجــــاجــــات مـــــن قــــبــــل املــ
الحلول  وفشل  االقتصادي  للتردي  انتقادا 
الــحــكــومــيــة لــلــمــشــاكــل املــعــيــشــيــة املــزمــنــة، 

خاصة في الخبز والوقود.
عت الحكومة السودانية 

ّ
وفي يونيو 2020، وق

مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي عــلــى بــرنــامــج 
اشتراطات  مراقبة  على  يعمل  الــذي  املراقبة 
الــــصــــنــــدوق عـــلـــى الــــحــــكــــومــــات وتــقــيــيــمــهــا 
بــعــد عـــام، لــلــحــصــول عــلــى تــســهــيــالت مالية 

وقروض تزيد عن املليار دوالر.
اإلقــرار  الخرطوم،  الصندوق على  واشترط 
ــــات، مـــن أهــمــهــا رفــع  بــجــمــلــة مـــن اإلصـــــالحـ
وتوحيد  والكهرباء،  املحروقات  عن  الدعم 

سعر الصرف في جميع املنافذ.
وقــــــال املـــحـــلـــل األكــــاديــــمــــي، مــحــمــد الــنــايــر 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن املــجــتــمــع الــدولــي  لـــ
يتباطأ كثيرا في الوقوف مع السودان، رغم 
التزامه بإنفاذ الشروط اإلصالحية القاسية 
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي  الـــتـــي طــالــبــه بــهــا صـ
)تــحــريــر الـــوقـــود وســعــر الــصــرف وغــيــره(، 
ــا تــســبــب فــــي الــــغــــالء املــعــيــشــي الــطــاحــن  مــ
لـ80% من املواطنن وسرعة تآكل دخولهم، 
الفــتــا إلـــى ضــعــف تــفــاعــل املــجــتــمــع الــدولــي 
مــع الــســودان فــي تقديم املــســاعــدات الالزمة 
لتالفي آثار هذه اإلصالحات، أسوة بما قام 

به في مواقف مشابهة مع الدول األخرى.

الذي طالبت برفع رسم االستيراد على التبغ 
من 17.5 إلى 40 في املائة.

ومن التعديالت التي جاءت بها فرق املعارضة 
التي تستهدف خصم جزء  الــبــرملــان، تلك  فــي 
الــذي تبنى عليه الضريبة على  مــن األســـاس 
التي تتحمل  الدخل، من أجل مساعدة األســر 
تــكــالــيــف بــهــدف تعليم أبــنــائــهــا فــي املــــدارس 
ــتـــدب املــكــلــف  ــنـ الـــخـــاصـــة. غـــيـــر أن الــــوزيــــر املـ
باملالية، فوزي لقجع، عّبر عن رفض التعديل، 
ــار إصــــــــالح شـــامـــل  ــظــ ــتــ ــدا أنــــــه يـــجـــب انــ ــ ــؤكـ ــ مـ
للضريبة على الدخل، وهو ما رد عليه النائب 
إدريــس السنتسي، الــذي رأى أنه ما دام األمر 
يــتــعــلــق بــخــدمــة عــمــومــيــة تــضــطــر األســــر إلــى 
طلبها لــدى املــــدارس الــخــاصــة، فــإنــه يتوجب 
ــر. ورفــضــت  ــ ــراع فـــي الــتــخــفــيــف عـــن األسـ ــ اإلســ
الحكومة تبني بعض التعديالت التي قدمتها 
املــعــارضــة، والــتــي أكــدت أنها تريد منها دعم 
الحكومة عبر وزيــرة  أن  إال  الشرائية،  الــقــدرة 
االقتصاد واملالية، نادية فتاح العلوي، أكدت 
فـــي الــكــثــيــر مـــن ردودهـــــا عــلــى حــمــايــة املنتج 

الوطني عبر الزيادة في الرسوم الجمركية.
ــمــــي، عــــن حـــزب  ــيــ ــراهــ وانـــتـــقـــد مــصــطــفــى اإلبــ
لتدابير  غيابا  اعــتــبــره  مــا  والتنمية،  الــعــدالــة 
مشروع  فــي  والفقيرة  املتوسطة  الطبقة  دعــم 
نفسه،  الوقت  في  مؤكدا  املقبل،  العام  موازنة 

على ارتــفــاع أســعــار الخبز والــزيــت والــفــواكــه 
والخضر واملحروقات.

وقالت وزيرة االقتصاد واملالية، إن الحكومة 
تحرص في ظل ارتفاع األسعار على الحفاظ 
العمل على  الشرائية لألسر، مع  الــقــدرة  على 
محاربة الهوامش غير املبررة للموردين. ومن 
نــائــب رئــيــس الجامعة املغربية  جــانــبــه، يــرى 

لحقوق املستهلك، محمد العربي، أنه في ظل 
حــريــة األســـعـــار واملــنــافــســة، يــفــتــرض ضــمــان 
شفافية مبدأ حقيقة األسعار، مع العمل على 
حــمــايــة املستهلك مــن املــمــارســات الــتــي تضر 
بقدرته الشرائية. ويشدد العربي، في تصريح 
ــه يــفــتــرض في  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عــلــى أنــ لــــ

السلطات العمومية.

انقالب السودان... عودة إلى مربع الحصار االقـتصادي

األردن: الشتاء يفاقم مصائب الالجئين السوريينتحذيرات من المساس بالقدرة الشرائية لألسر

األزمات المعيشية التي ترتبت على االتفاق مع صندوق النقد أحد أبرز أسباب اندالع االحتجاجات الشعبية )أشرف شاذلي/فرانس برس(

باتت الخرطوم على 
مشارف العودة إلى 

مربع الحصار والعزلة 
االقتصادية بسبب االنقالب 

العسكري، ما سيؤدي 
إلى تفاقم األزمات المالية 

والمعيشية للسودانيين

صادق البرلمان المغربي 
باألغلبية على مشروع 
موازنة العام المقبل، 
حيث ثار الجدل حول 

العديد من البنود التي 
قد تمس القدرة الشرائية 

لألسر، ومنها ضرائب 
ورسوم جديدة

1200 عارض 
يشاركون في 

»دبي للطيران 2021«
انطلقت في إمارة دبي، أمس األحد، 

فعاليات معرض دبي للطيران 
2021، بمشاركة واسعة من الجهات 

الحكومية والشركات الناشئة في 
قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، 
وتستمر حتى 18 نوفمبر/تشرين 

الثاني الجاري. وحسب البيانات 
املنشورة على مكتب حكومة دبي، 
يشارك في املعرض 1200 عارض 
من 150 دولة، إضافة إلى مشاركة 

وفود رسمية من 140 دولة. ويشهد 
املعرض عروضًا جوية واستعراض 

أحدث التقنيات في مجال الطيران 
والدفاع الجوي. وتتوقع الجهات 

املنظمة أن يستقطب املعرض أكثر 
من 85 ألف زائر على مدار 5 أيام، 

لالطالع على أحدث الحلول التقنية 
واملنتجات والخدمات في قطاعات 

الطيران والفضاء والدفاع.

العراق يرعى مؤتمرًا 
لتطوير السدود

أكد وزير املوارد املائية العراقي 
مهدي رشيد الحمداني، أّن الحاجة 

أصبحت ملحة لتطوير وتحسني 
برنامج سالمة السدود في البالد، 

كخطوة ملعالجة املتغيرات على ملف 
املياه وعمليات الخزن والتوزيع، 

انسجامًا مع أزمة الجفاف الخانقة.
وتبحث الوزارة عن حلول ألزمة 

املياه، تفضي بالنتيجة الى 
َعّد 

ُ
تخفيفها، وال سيما أّن الزراعة ت

مصدرًا مهمًا من مصادر اقتصاد 
البالد. ومنذ أول من أمس، وحتى 

أمس األحد، احتضنت محافظة 
نينوى فعاليات مؤتمر »ابسو 

لسالمة السدود« الذي تنظمه وزارة 
املوارد املائية بالتعاون مع منظمة 

ابسو الستدامة املياه، وتحت شعار 
»التعاون الدولي وتبادل الخبرات 

قاعدة ومنطلق لتعزيز سالمة 
السدود في العراق«.

ارتفاع التضخم 
في األردن %1.61 
ارتفع الرقم القياسي ألسعار 

املستهلك )التضخم( في األردن، 
بنسبة 1.61 في املائة على أساس 

سنوي خالل أكتوبر/تشرين األول 
املاضي، مقارنة بالشهر ذاته من 

2019. وبحسب بيانات صادرة عن 
دائرة اإلحصاءات العامة )حكومية(، 
أمس األحد، أسهمت في االنخفاض 

بشكل رئيس، مجموعات النقل 
واللحوم والدواجن، واإليجارات، 

والوقود واإلنارة، والزيوت والدهون.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 

بنسبة 0.06 في املائة مقارنة 
بأسعار سبتمبر/أيلول 2021، 

بمساهمة مجموعات النقل، والفواكه 
واملكسرات، واملالبس، والوقود 

واإلنارة، والشاي والنب والكاكاو. 
وعلى أساس سنوي، سجل التضخم 

خالل األشهر العشرة األولى من 
2021 ارتفاعًا نسبته 1.21 في املائة 
عن الفترة نفسها من العام املاضي، 

نتيجة ارتفاع أسعار مجموعات 
النقل، واإليجارات، واللحوم 
والدواجن، والتبغ والسجائر.

صادرات األثاث 
التركية تبلغ 

3.45 مليارات دوالر
وصلت صادرات تركيا من األثاث 
إلى 3.45 مليارات دوالر خالل أول 
10 أشهر من العام الحالي. ووفق 

معطيات رابطة مصدري األثاث في 
إسطنبول، فإّن صادرات هذا القطاع 

تتجه إلى تسجيل رقم قياسي 
خالل 2021. وأوضحت املعطيات أّن 
صادرات العام املاضي سجلت 3.42 

مليارات دوالر، ما يعني أّن قيمة 
صادرات أول 10 أشهر من العام 

الحالي تخطت مجمل صادرات العام 
السابق. وأعرب نوري غورجان، 

رئيس جمعية رجال األعمال 
لصناعة األثاث، عن توقعه أن يصل 
إجمالي قيمة صادرات العام الحالي 

4.3 مليارات دوالر. وأوضح غورجان 
»األناضول« أّن تركيا  في تصريح لـ

تصّدر األثاث إلى 190 بلدًا.

أخبار مال وسياسة

مال وناسالمغرب

بروفايل

شو زي تشو
شريف عثمان

خــمــســة أســابــيــع فــقــط احــتــاجــهــا املــديــر املــالــي الــشــاب 
 إلى بايتدانس، وهي أكبر شركة ناشئة 

ُ
املنضم حديثا

في العالم من حيث القيمة، ليثبت قدراته أمام مجلس 
إدارتها، وليقرر املجلس تعيينه رئيسًا تنفيذيًا ألهم 
شركة تملكها املجموعة، وهي الشركة املالكة لتطبيق 
تــيــك تــــوك الــشــهــيــر، الـــــذي ســمــح ملــســتــخــدمــيــه بنشر 
واهتمام  إعجاب  على  استحوذت  فيديوهات قصيرة 

املالين من الشباب حول العالم. 
ــه شـــو زي تــشــو، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر تــســعــة وثــالثــن  إنـ
ــاءت بــــه الـــشـــركـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، وفــقــًا  ــ ــ عــــامــــًا، والــــــــذي جـ
أولــي ألسهمها  طــرح  ليقود عملية  للتوقعات وقتها، 
في البورصة، بعدما نجح في القيام بالدور نفسه مع 
شركة شياومي الصينية، رابع أكبر ُمصنع للهواتف 
فــي مجال  الــعــالــم، والــتــي تعمل وتستثمر  فــي  الذكية 
اللوحية  واألجـــهـــزة  وتطبيقاتها،  األجـــهـــزة،  صــنــاعــة 
املنزلية  جــهــزة 

َ
املحمولة، واأل اآللــي  الحاسب  وأجــهــزة 

والحقائب واألحذية، واإللكترونّيات االستهالكية، كما 
خرى. ورغم ضخامة املسؤولية 

ُ
العديد من املنتجات األ

كمدير مالي لشركة تتجاوز قيمتها مائتن وخمسن 
املــولــود في سنغافورة،  تم تعين تشو،  مليار دوالر، 
رئيسًا تنفيذيًا لتيك توك، وهو املنصب الذي يعتبره 
البعض حاليًا األهم في مجال التكنولوجيا في العالم.

الــبــدايــة، حيث كانت  لــم يكن طــريــق تشو ممهدًا منذ 
اإلدارة األميركية قد أصدرت قبل قدومه بوقت قصير 
أيــام  أمــريــن تنفيذين خــالل فــتــرة ال تــتــجــاوز ثمانية 
ــقـــاف عــمــلــيــات تــيــك تــوك  ــار بـــايـــتـــدانـــس عــلــى إيـ ــبـ إلجـ
فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة عــلــى خــلــفــيــة مــشــكــالت تتعلق 
بالخصوصية، األمــر الــذي ترتب عليه رحيل الرئيس 
أشهر  ثــالثــة  مــن  أقــل  بعد  للشركة  الــســابــق  التنفيذي 
مـــن تــعــيــيــنــه، كــمــا حــظــرت الــهــنــد اســتــخــدام التطبيق 
بعد أن كانت في وقت سابق السوق األســرع نموًا له، 
ألسباب سياسية. لكن تشو، الذي قاد، خالل عمله مع 
فريقًا من  يــوري ميلنر في 2013،  الــروســي  امللياردير 
الــتــي كــانــت وقتها  أوائـــل املستثمرين فــي بــايــتــدانــس 
مــجــرد مــحــاولــة فــي شقة سكنية فــي إحـــدى ضواحي 

العاصمة الصينية بكن، بدا األقدر على إخراج الشركة 
من عثراتها املتتالية، بسبب خبراته املكثفة في العمل 

في قطاعي التكنولوجيا واالستثمار/ التمويل. 
وبدأ تشو حياته العملية بالعمل مع غولدمان ساكس، 
عمالق بنوك االستثمار، فكان تركيزه على االستثمار 
التكنولوجيا واإلعــالم واالتصاالت، قبل  في قطاعات 
إلدارة   DST الــخــاص االستثمار  إلــى شركة  ينتقل  أن 

االستثمار، ليكون شريكًا بها ملدة خمس سنوات. 
والتحق تشو بعد ذلك بعمالق اإللكترونيات الصيني 
فيها، ويكون أصغر  املالية  اإلدارة  ليترأس  شياومي، 
مدير بالشركة، وليقود أكبر عملية طرح في البورصة 
لــشــركــة تــكــنــولــوجــيــا صــيــنــيــة، قــبــل أن يــلــتــقــطــه زانـــج 
ييمينج، املــلــيــارديــر الـــذي أســـس بــايــتــدانــس وأصــبــح 

رئيسها التنفيذي، ويعينه مديرًا ماليًا للشركة.
ومــنــذ تعيينه فــي شــهــر مــايــو/ أيــــار املــاضــي رئيسًا 
ــيـــك تــــــــوك، حــــــــاول تــــشــــو الــــتــــوفــــيــــق بــن  ــتـ تـــنـــفـــيـــذيـــًا لـ
قابلتها تيك توك  التي  الصعوبات  أن  إال  الوظيفتن، 
التخلي عــن وظيفة  املــاضــي،  فــرضــت عليه، األســبــوع 
التي  الثقال  للمهام  للتفرغ  األم  بالشركة  املالي  املدير 
تنتظره في الشركة التي أصبحت مستهدفة من أكثر 
مـــن حــكــومــة فـــي الـــعـــالـــم، وألســـبـــاب ســيــاســيــة بــحــتــة، 
ووصــفــهــا الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق دونــالــد ترامب 

بأنها تهديد لألمن القومي األميركي. 
ويــأتــي ابــتــعــاد تشو عــن بايتدانس كــجــزء مــن جهود 
ــفـــرت عـــن خلق  ــتـــي أسـ إعــــــادة الــهــيــكــلــة بــالــشــركــة، والـ
ــال مــنــفــصــلــة، وفـــقـــًا لــتــصــريــحــات  ــمـ ســتــة قـــطـــاعـــات أعـ
مواطنو  وينظر  لها.  التنفيذي  الرئيس  روبــو،  ليانج 
األعلى  واملثل  فخرها  باعتباره  تشو  إلــى  سنغافورة 
لشبابها وأحد أهم الشخصيات امللهمة لهم وللمالين 
التي حققها  الــواضــحــة  النجاحات  الــعــالــم، بعد  حــول 
إلــى تعيينه رئيسًا تنفيذيًا  فــي ســن مــبــكــرة، وصـــواًل 
مليار  النشطاء  مستخدموها  يتجاوز  التي  للشركة 
حــســاب شــهــريــًا. ومــثــل املــاليــن مــن اآلســيــويــن، خــرج 
بــلــده فــي ســن مبكرة طلبًا للعلم فــي أفضل  تشو مــن 
االقتصاد  بكالوريوس  على  فحصل  العالم،  جامعات 
 )MBA( من جامعة لندن، ثم ماجستير إدارة األعمال

من كلية هارفارد لألعمال بالواليات املتحدة. 

تعطل مساعدات 
خارجية وإعفاءات ديون 

بـ23 مليار دوالر

لتطبيق  المالكة  بايتدانس  شركة  تعلّق 
الشاب  على  آمالها  الشهير  تــوك  تيك 
من  البالغ  تشو،  زي  شو  السنغافوري 
العمر تسعة وثالثين عامًا، لكي ينقذها 
من أزمات عديدة واجهتها خالل الفترة 

األخيرة

والــتــمــويــن  ــارة  ــج ــت ال وزارة  ــدت  ــ أك
استراتيجى  مخزون  توفر  السودانية، 
طن  ألــف   48 يوجد  إذ  القمح،  من 
منه في صوامع البنك الزراعي بميناء 
وكالة  وحسب  الجنوبي.  بورتسودان 
األحد،  أمس  )سونا(،  السودانية  األنباء 
تجرى حاليًا عمليات السحب التدريجي 
آالف   3 بمعدل  البالد  داخــل  للقمح 
الــوزارة،  وكيل  وطمأن  يوميًا.  طن 
الفاتح عبد اهلل يوسف، في تصريحات  
المتعاملين  مجموعة  صحافية 
أّن حركة  في مجاالت الصادر والوارد 
مميزة  بصورة  تسير  الخارجية  التجارة 

عبر الموانئ البحرية.

مخزون استراتيجي 
من القمح

مطالب 
بحماية 
المستهلك 
من 
الممارسات 
التي تضر 
بقدرته 
الشرائية 
)فرانس 
برس(
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

تــتــواتــر الــدعــوات األوروبـــيـــة إلى 
إدارة الرئيس األميركي جوزيف 
ـــي اســتــراتــيــجــيــة 

ّ
بـــــايـــــدن، بـــتـــبـــن

طـــويـــلـــة املــــــدى لــلــتــعــامــل مــــع أفــغــانــســتــان. 
التداعيات  من  غربيون  مسؤولون  ر 

ّ
ويــحــذ

»فراغ النفوذ السياسي واألمني«  الخطيرة لـ
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، بـــعـــد انـــســـحـــاب الـــقـــوات 
الغربية  املصالح  مستقبل  على  األميركية، 
آســيــا. وبينما  فــي منطقة جــنــوب ووســــط 
يــعــتــرف مــســؤولــون فــي اإلدارة األمــيــركــيــة، 
بـــأن الـــواليـــات املــتــحــدة ليست لــديــهــا رؤيــة 
واضحة في التعامل مع مستقبل الحكم في 
التعامل  كيفية  حــول  خطة  أو  أفغانستان 
اإلسالمية«  أفغانستان  »إمــارة  مع حكومة 
االنــتــقــالــيــة الــتــي أعــلــنــت عــنــهــا طــالــبــان في 
سبتمبر/أيلول املاضي، يدور السؤال حول 
ماذا تريد العواصم الغربية من طالبان، هل 
تريد الديمقراطيات الغربية لحركة طالبان 

أن تنجح أم تفشل في حكم البالد؟
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــضــغــوط الــغــربــيــة املــالــيــة 
ــتـــصـــاديـــة عــلــى حــكــومــة طـــالـــبـــان، يــرى  واالقـ
محللون أن هناك أربعة مخاطر ربما ستدعو 
واشـــنـــطـــن وحـــلـــفـــاءهـــا فـــي أوروبـــــــا إلــــى تــرك 
التردد واالنتظار وإعادة العالقات مع حكومة 
طالبان االنتقالية ومساعدة أفغانستان على 

االستقرار االقتصادي واألمني.
الـــحـــكـــومـــات  ــــدى  لــ تــــوجــــد  ال  اآلن،  ــتــــى  وحــ
الــغــربــيــة ســفــارات فــي الــعــاصــمــة األفغانية 
الــبــاب مفتوحًا أمــام  كــابــول، وبالتالي تــرك 
الــنــفــوذ الــصــيــنــي الـــروســـي لــلــهــيــمــنــة على 
الـــقـــرار فــي أفــغــانــســتــان وتــشــكــيــل مستقبل 
منطقة آسيا الوسطى االستراتيجية. وهذه 
االقتصاد  انــهــيــار  فــي  أوال  تتمثل  املــخــاطــر 
ــــدوث كـــارثـــة إنــســانــيــة تــدفــع  األفـــغـــانـــي، وحـ
األفغان إلى الهجرة باملاليني من أفغانستان 

إلى أوروبا.
النفوذ  الثاني فهو ترك »فضاء  أما الخطر 
ــا.  ــيــ ــا لــلــصــني وروســ ــهــ ــانــــي« وثــــرواتــ ــغــ األفــ
ــقـــود انـــهـــيـــار الـــبـــالد  وثــــالــــث املـــخـــاطـــر أن يـ
إلــى فوضى وعـــودة املقاتلني األجــانــب إلى 
الــذي  الــقــاعــدة  تنظيم  وتــغــذيــة  أفغانستان 
ــة طـــالـــبـــان. ورابــــعــــًا مــخــاطــر  يــــحــــارب حـــركـ
»الــحــزام  مــبــادرة  فــي تمدد مشاريع  تتمثل 
الخليج،  منطقة  إلـــى  الصينية  والــطــريــق« 
ومــنــح إيــــران فــرصــة الــتــجــارة املــبــاشــرة مع 
الشركات الصينية عبر األراضي األفغانية، 
بحدود  جغرافيا  أفغانستان  ترتبط  حيث 
ــــي الـــصـــني  ــرقـ ــ ــيـــانـــغ شـ ــيـــنـــجـ ــم شـ ــيــ ــلــ ــع إقــ ــ مــ
وبــحــدود مــع إيـــران فــي منطقة الــهــزارة في 

الحدود الغربية.
وقال مسؤول أوروبي، طلب عدم ذكر اسمه، 
يـــوم الجمعة »ال بد  بــوســت«،  »واشــنــطــن  لـــ
أفغانستان  ملساعدة  خطة  لدينا  تــكــون  أن 
للخروج من أزمتها اإلنسانية واالقتصادية، 
إلــى دولة  لن تتحول  البالد  أن  والتأكد من 
ر منظمات اإلغاثة والعون 

ّ
فاشلة«. كما تحذ

اإلنساني من حدوث مجاعة في أفغانستان 
تؤدي إلى فوضى أمنية وهجرات جماعية 
املنظمات  هـــذه  وال تستطيع  الـــخـــارج.  إلـــى 
ــــى أفـــغـــانـــســـتـــان مــن  إيــــصــــال املــــســــاعــــدات إلـ
دون رفــــع الــحــظــر األمـــيـــركـــي عــلــى الـــبـــالد، 
أو االعــــتــــراف الـــشـــرعـــي بــحــكــومــة طــالــبــان 

االنتقالية من قبل املجتمع الدولي.
فـــي ذات الـــصـــدد، يـــقـــول الــزمــيــل فـــي مــركــز 
دراسات التعاون الدولي بجامعة نيويورك 
بارنيت  الــســابــق،  األمــيــركــي  والدبلوماسي 
ــدة طــــالــــبــــان، ألن  ــاعـ ــن مـــسـ روبـــــــن، »البــــــد مــ
الخيار املتاح أمام اإلدارة األميركية هو إما 
مــســاعــدة طــالــبــان وبــنــاء االســتــقــرار األمني 
واالقتصادي في البالد، أو ترك أفغانستان 
لالنهيار وبروز تنظيم القاعدة من جديد«. 
هجمات  »داعـــش«  تنظيم  ذ 

ّ
نف اآلن،  وحتى 

ــابـــول وفــي  ــدمـــرة فـــي مـــطـــار كـ انـــتـــحـــاريـــة مـ
بــعــض املــــدن األفــغــانــيــة. مـــن جــانــبــه، يــقــول 
مـــســـؤول فـــي طــالــبــان، ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد، 
ــن يــكــون  ــذا الـــشـــهـــر: »لــ فـــي لـــقـــاء بـــكـــابـــول هــ
فـــي صــالــح الــشــعــب األفــغــانــي أو الـــواليـــات 

لندن ـ العربي الجديد

ــة في  ــ ــيـ ــ ــــاص« األوروبـ ــربـ ــ ـــعـــت شـــركـــة »إيـ
ّ
وق

لــلــطــيــران  مــــن مــــعــــرض دبـــــي  الــــيــــوم األول 
ــــس األحـــــــد، طــلــبــيــات لــبــيــع 255 طـــائـــرة  أمـ
ــه 321« أحــــاديــــة املـــمـــر ألربـــع  ــ ــراز »ايـ ــ مـــن طـ
شركات تابعة ملجموعة »انديغو بارتنرز« 
األميركية، حسب مــا جــاء فــي بــيــان. وتبلغ 
ايــر«  »ويـــز  مــن  كــل  الطلبيات لصالح  قيمة 
و»فرونتير ايرالينز« و»فوالريس« و»جيت 
ا آلخر 

ً
مسارت« أكثر من 33 مليار دوالر وفق

املــتــحــدة إضــعــاف الــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة في 
أفـــغـــانـــســـتـــان«. وكـــانـــت حـــركـــة طـــالـــبـــان قد 
تعهدت للواليات املتحدة بعدم ترك الحدود 
األفــغــانــيــة لــلــحــركــات اإلرهـــابـــيـــة املــتــطــرفــة، 
ولكن محللني يرون أن الوفاء بهذا التعهد 
يحتاج إلى قدرات مالية واقتصادية وأمنية 
لــلــســيــطــرة عــلــى األراضـــــي األفــغــانــيــة، وهــو 
غير متوفر اآلن لحكومة طالبان االنتقالية 
الــتــي تــواجــه عــــودة الــهــجــمــات االنــتــحــاريــة 

التي يشنها تنظيم داعش في البالد.
أفغانستان  أمــــوال  أمــيــركــا تجمد  تـــزال  وال 
وتــحــظــر الــتــعــامــل املــالــي مــعــهــا، كــمــا تمنع 
املـــصـــارف الــتــجــاريــة الــعــاملــيــة مــن التعامل 
ــدا الـــــحـــــاالت االســتــثــنــائــيــة  ــ مــــع الـــــبـــــالد، عــ
الـــخـــاصـــة بـــاملـــســـاعـــدات اإلنـــســـانـــيـــة. عــلــى 

ــراغ الـــنـــفـــوذ الــســيــاســي واألمـــنـــي  ــ صــعــيــد فـ
األميركية من  الــقــوات  انسحاب  تركه  الــذي 
هناك  أن  غربيون  خــبــراء  يــرى  أفغانستان، 
الصني  مــلء  الغربية من  العواصم  قلقا في 
لــهــذا الــفــراغ، واســتــغــالل مــوقــع أفغانستان 
الجغرافي االستراتيجي في تعزيز مشاريع 
»الحزام والطريق«، وتعبيد الطرق السريعة 
الصني  تربط  التي  الحديدية  السكك  وبناء 
ــة إلــى  ــافـ ــع مــنــطــقــة الــخــلــيــج وإيــــــــران، إضـ مـ
تنشيط ميناء غوادر الباكستاني على بحر 

العرب.
وبالتالي، يمنح الفضاء الجغرافي األفغاني، 
الــصــني، فــرصــة إنــشــاء مــمــر تــجــاري واســع 
وغني يربط بني مصالح روسيا ومشاريع 
»الــحــزام والــطــريــق« فــي آسيا الوسطى مع 

قائمة أســعــار تــم نشرها فــي عــام 2018 من 
ع األوروبــي العمالق، وذلك وفقًا 

ّ
قبل املصن

ملا ذكرته وكالة فرانس بــرس. من جانبها، 
افتتحت شــركــة »بــويــنــغ« األمــيــركــيــة سوق 
ــعــــرض دبــــــي لـــلـــطـــيـــران  ــــي مــ ــات فـ ــيــ ــاقــ ــفــ االتــ
األحـــــد، بــعــقــد يــقــضــي بــتــحــويــل 11 طــائــرة 
مـــمـــر واحـــــــد مــــن طـــــــراز 737 إلـــــى طــــائــــرات 
األيسلندية  »آسليز«  شركة  لصالح  شحن 
الــتــي تـــؤّجـــر طـــائـــرات. ويــعــد مــعــرض دبــي 
أول تــجــّمــع لــقــطــاع الـــطـــيـــران مــنــذ انــتــشــار 
وبــاء كورونا، في وقت ال تــزال حركة النقل 

مــا كانت عليه  العاملية عند نصف  الــجــوي 
احتياجات  أصــبــحــت  فيما   ،2019 عـــام  فــي 
فقد  مستوياتها.  أعلى  في  الجوي  الشحن 
أيلول/ في  العاملي  الشحن  تجاوزت حركة 

 9 بأكثر من  لعام 2019  سبتمبر مستواها 
الدولي.  الجوي  النقل  التحاد  ا 

ً
وفق باملئة، 

عته 
ّ
ولم يتم الكشف عن قيمة العقد الذي وق

»بوينغ«، وهو يشمل تحويل 11 طائرة من 
الــــذي دخــل  أف«  بـــي ســـي  ــراز »800-737  طــ
السوق قبل طــراز »737 ماكس« الــذي سبق 

أن واجه مشاكل عديدة. 
ــتــــزايــــد عـــلـــى طــــائــــرات  ولــتــلــبــيــة الـــطـــلـــب املــ
الــشــحــن، ســتــقــوم »بـــويـــنـــغ« بــإنــشــاء ثــالث 
كندا  في  الطائرات  لتحويل  إضافية  ورش 
وبــريــطــانــيــا، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــلــك الــتــي تم 
الصني وكوستاريكا.  في  ًرا 

ّ
افتتاحها مؤخ

ــارات  ــطــ ومـــــن املـــتـــوقـــع أن يـــســـاهـــم فـــتـــح املــ
تنشيط  فــي  مــجــددًا  للمسافرين  األميركية 
صــفــقــات تــجــديــد أســـاطـــيـــل الـــطـــيـــران الــتــي 
تملكها شركات الطيران العاملية بعد فترة 
الـــخـــمـــول الـــتـــي عـــاشـــتـــهـــا بــســبــب جــائــحــة 
ــادات الـــكـــبـــرى.  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــا وإغــــــــالق االقـ ــ ــورونـ ــ كـ
ــيـــران األمــيــركــيــة  واســتــقــبــلــت شـــركـــات الـــطـ
حني 

ّ
مجددًا، اإلثنني املاضي، املسافرين امللق

إلى  بالعودة  لهم  ُسمح  الذين  بلدًا،   33 من 
الواليات املتحدة، بعد 18 شهرا من إغالق 
الــــحــــدود. وملـــواجـــهـــة األعـــــــداد الــكــبــيــرة من 
املــســافــريــن، قــامــت الـــشـــركـــات الــتــي تعتمد 
ــارات الــجــويــة عبر  بــشــكــل كــبــيــر عــلــى املــــســ
ــادئ، ومــن  ــهـ املــحــيــط األطــلــســي واملــحــيــط الـ
إيروايز«  و»بريتيش  فرانس«  »إيــر  أبرزها 
و»يونايتد إيرالينز«، بزيادة عدد الرحالت، 
ــدت عـــددا  ــ ــ ــبـــر، وأوجـ ــارت طــــائــــرات أكـ ــتــ واخــ

كافيا من املوظفني.

الــواليــات  مــع  والتقنية  التجارية  نزاعاتها 
ــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، قــــــال الــخــبــيــر  املــــتــــحــــدة. فـ
تعليقات  فــي  أنـــدرو ســمــول،  االستراتيجي 
األوروبـــي«:  الخارجية  العالقات  »مجلس  لـ
ألفغانستان  تنظر  ال  الصينية  »الحكومة 
بعد صعود طالبان للحكم بمنظار الفرص 
التجارية واالستثمارية فقط، ولكن بمنظار 

على  طــالــبــان  تمثلها  الــتــي  املــخــاطــر  إدارة 
مصالحها السيادية«.

ويـــالحـــظ أن األقـــلـــيـــة املــســلــمــة مـــن جــمــاعــة 
اإليــــغــــور الـــتـــي تــتــعــرض الضـــطـــهـــاد بــكــني، 
تسكن في إقليم شينجيانغ أو تركمنستان 
الــشــرقــيــة املـــجـــاور ألفــغــانــســتــان. وفـــي ذات 
ــربــــي لــصــحــيــفــة  ــــؤول غــ ــــسـ الـــــصـــــدد، قــــــال مـ
تقول لحركة  إن »بكني  »واشنطن بوست«، 
ــــودة الـــخـــبـــراء  ــعـ ــ ــبــــان ال تـــحـــتـــاجـــون لـ ــالــ طــ

الغربيني لبلدكم، نحن نديرها لكم«.
للفضاء  الجوار  على صعيد استغالل دول 
الــجــغــرافــي األفــغــانــي، فــإن بكني تعمل منذ 
سنوات مع باكستان على إنشاء ميناء غوادر 
الذي تخطط له أن يربط بني مشاريعها في 
باكستان ودول آسيا الوسطى وإيران، التي 

واستثمارية  تجارية  اتفاقية  بها  تربطها 
ملدة 25 عامًا وتبلغ قيمتها نحو 300 مليار 
الغربي لتحالف  النفوذ  أن ترك  دوالر. كما 
إضعاف  سيعني  وطــهــران  وموسكو  بكني 
عرقلة  وربما  إيـــران،  على  األميركي  الحظر 
املفاوضات النووية التي من املتوقع أن تبدأ 
خالل الشهر الجاري بني واشنطن وطهران، 
الهزارة  اإليرانيني وشبكة  التجار  إن  حيث 
مواصلة  يمكنها  أفغانستان  فــي  الشيعية 
ــــرق الـــحـــظـــر الـــغـــربـــي وتــنــشــيــط الــحــركــة  خـ
الصينية  الشركات  مع  اإليرانية  التجارية 

عبر أفغانستان.
على صعيد املخاوف األوروبية من الهجرة، 
قال مسؤولون أوروبيون إن ترك االقتصاد 
األفـــغـــانـــي لــالنــهــيــار ســيــقــود تــلــقــائــيــًا إلــى 

مــوجــات هــجــرة جــديــدة إلــى أوروبــــا. وهــذه 
ــة الــتــي  ــيــ الــهــجــرة تــقــلــق املــفــوضــيــة األوروبــ
تعاني من الهجرة الكثيفة من دول أفريقية 
وشرق أوسطية، وتقلق من تداعياتها على 
مستقبل الـــتـــوازن الــديــمــغــرافــي فــي دولــهــا، 
وكــذلــك مــن تــأثــيــرهــا الــســالــب عــلــى صعود 
األحزاب الشعبوية املتطرفة في دول القارة. 
وقــال مــســؤول فــي األمــم املتحدة، لصحيفة 
»وول ستريت جورنال«، »على الرغم من أن 
الواليات املتحدة أعفت املنظمات اإلنسانية 
ــــم املــتــحــدة  مـــن الــحــظــر، إال أن وكـــــاالت األمـ
اإلغــاثــيــة تــجــد حــالــيــًا صــعــوبــة فــي إيــصــال 
املـــســـاعـــدات بــســبــب الـــحـــظـــر... حــتــى أنــنــا ال 
إلـــى كــابــول حتى  أمــــوال  نستطيع إيــصــال 

نتمكن من دفع رواتب موظفينا هناك«.

أفغانستان 
ضغط أوروبي 

على أميركا

الصفقات تعود لـ»بوينغ« و»إيرباص«

)Getty( أسواق كابول تعاني... والفقر يتزايد في أفغانستان

)Getty( مطار منسك في بيالروسيا بات منطقة عبور للمهاجرين إلى أوروبا)Getty( الحركة النشطة تعود لمصانع طائرات بوينغ

)Getty( العملة اإليرانية تواصل تدهورها رغم وعود حكومية

أوروبا تتخوف من الهجرة 
األفغانية والتمدد 

الصيني في منطقة آسيا

مــشــاريــعــهــا فـــي بــاكــســتــان وإيـــــــران. وتــبــعــًا 
تمديد  األفــغــانــي  الفضاء  بكني  يمنح  لذلك 
عمان  سلطنة  مــع  مباشر  بشكل  تجارتها 
تحليل  وحــســب  الــعــربــي.  الخليج  ومنطقة 
فــي صحيفة »نــيــويــورك تــايــمــز«، فـــإن ذلــك 
سيشكل تهديدًا مباشرًا للمصالح الغربية 

في هذه املنطقة االستراتيجية الهامة.
ومــعــروف أن عــني الــصــني هــي على املــعــادن 
تقدر  والتي  أفغانستان،  في جبال  الــنــادرة 
قيمتها  األمــيــركــيــة  الــجــيــولــوجــيــا  مصلحة 
بما بني تريليون وثالثة تريليونات دوالر. 
وتعد تلك املعادن التي تهيمن الصني على 
إحدى  العاملية  احتياطاتها  من  كبير  جــزء 
نـــقـــاط الــضــعــف فـــي الــصــنــاعــة األمــيــركــيــة، 
ونــقــطــة قــــوة لــــدى الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة في 

التعامل مع طالبان بدًال من الحظر 
االقتصادي والمالي

طهران ـ صابر غل عنبري

سجلت العملة اإليرانية هبوطًا جديدًا، 
ــد، مــقــتــربــة مــن مــســتــوى 290  يـــوم األحــ
ألــف ريــال مقابل الـــدوالر الــواحــد، رغم 
الوعود الحكومية بوضع حد لتدهور 
الـــعـــمـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة، الـــــــذي تـــســـبـــب فــي 

ارتفاع أسعار السلع.
اإليــرانــيــة تراجعها  الــعــمــلــة  وتـــواصـــل 
منذ نحو شهر، لتبدأ في كسر حاجز 
ــال مــنــذ نــحــو أســبــوعــني،  ــ 280 ألــــف ريـ
األمــر الــذي ســّرع وتيرة ارتفاع أسعار 
الــســلــع، خــصــوصــًا األســاســيــة، مــا دفــع 
ــن أســـعـــار  ــ الـــحـــكـــومـــة إلــــــى اإلعـــــــــالن عـ

رسمية لـ25 سلعة أساسية.
الريال ليخالف توقعات  ويأتي تراجع 
املــضــاربــني حـــول تــحــّســنــه، عــلــى ضــوء 
اإلعالن عن استئناف مفاوضات فيينا 

النووية، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 
الـــجـــاري، والــرامــيــة إلـــى إحــيــاء االتــفــاق 
ــــع الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة،  الـــنـــووي ورفـ
ــــى الــتــزامــاتــهــا  ــودة إيـــــــران إلـ ــ مـــقـــابـــل عــ
الــنــوويــة، فــضــال عــن أنــبــاء حـــول إفـــراج 
إحدى الدول عن أرصدة إيرانية مجمدة. 
وكان عضو الفريق اإلعالمي للحكومة 
اإليرانية، علي نادري، وهو مدير وكالة 
ــة الـــرســـمـــيـــة الــتــابــعــة  ــيــ ــرانــ »إرنــــــــا« اإليــ
ــوم الــجــمــعــة  ــ لـــلـــحـــكـــومـــة، قــــد كــــشــــف، يــ
»تويتر« عن  تغريدة على  في  املاضي، 
ــــه »بــعــد أقــــل مـــن 100 يــــوم عــلــى بــدء 

ّ
أن

عمل الحكومة الـ13، أصبح أكثر من 3.5 
مــلــيــارات دوالر مــن األرصــــدة اإليــرانــيــة 
املجّمدة في إحدى الــدول في املتناول« 
 »جــــــــزءًا مـــلـــحـــوظـــًا مــن 

ّ
مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن

هــذه األمـــوال فــي طــور الــدخــول لعملية 
التجارة للبالد«.

ــــون مــــــن االتـــــحـــــاد  ــيـ ــ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ تـــــوقـــــع دبـ
األوروبي أن تستهدف عقوبات االتحاد 
ــا حــظــر  ــ ــيـ ــ ــــالروسـ ــيـ ــ األوروبــــــــــــــــي ضــــــد بـ
الطيران منها، وحظر نحو 30  شركات 
فـــردا وكــيــانــا مــن بينهم وزيـــر خارجية 
ــاد  ــ ــحـ ــ االتـ دول  ــم  ــهــ ــتــ وتــ ــا.  ــ ــيـ ــ ــــالروسـ ــيـ ــ بـ
الحكومة البيالروسية باستخدام سالح 
دول  ثــالث  الضغط على  فــي  املهاجرين 
أعــضــاء فــي االتــحــاد األوروبــــي مجاورة 
لــهــا وهـــي بــولــنــدا والتــفــيــا ولــيــتــوانــيــا. 
وتــمــنــح بــيــالروســيــا تــأشــيــرة سياحية 
العالم  لعدد من كبير من مواطني دول 
الــنــامــي فــي أوروبــــا وآســيــا، وتشجعهم 
ــذه الــــدول  عــلــى عـــبـــور أراضـــيـــهـــا إلــــى هــ
الثالث. وحسب وكالة »تاس« الروسية، 
الــفــرنــســيــة أن  أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة 
ــان إيــــف لـــودريـــان،  ــر الــخــارجــيــة جــ ــ وزيـ
لــقــاء وزراء خــارجــيــة بلدان  فــي  سيؤكد 

االتحاد األوروبي اليوم االثنني، موافقة 
بــــاريــــس عـــلـــى فـــــرض عـــقـــوبـــات جـــديـــدة 
ــاء فــــي بــيــان  ــ عـــلـــى بـــيـــالروســـيـــا كـــمـــا جـ
صــدر عن الـــوزارة أمــس األحــد. أمــا فيما 
الــوزيــر  فسيعرب  بــبــيــالروســيــا،  يتعلق 
عــن تــضــامــن فــرنــســا الــكــامــل مــع بولندا 
استخدام  ضوء  في  والتفيا،  وليتوانيا 
ــبـــول  ــقـ ــيــــر املـ الــــنــــظــــام الــــبــــيــــالروســــي غــ
وستؤكد  ألغــراضــه.  املهاجرين  لسيول 
املجموعة  اتخاذ  على  موافقتها  فرنسا 
الخامسة من عقوبات االتحاد األوروبي 
ضد بيالروسيا«.  واشتدت أزمة الهجرة 
عــلــى الـــحـــدود بــني بــيــالروســيــا والتفيا 
وليتوانيا وبولندا خالل العام الجاري. 
وكان موقع »زيرو هيدج« األميركي قد 
ذكر في تقرير أن الحكومة البيالروسية 

تتكسب من هؤالء املهاجرين.
)العربي الجديد(

هبوط جديد 
للريال اإليراني

أوروبا تعاقب طيرانًا 
من بيالروسيا

مال وسياسة

تدفع مجموعة من المخاطر، حكومات أوروبية، إلى الضغط على 
إدارة الرئيس بايدن، إلقناعها بتبنّي استراتيجية تجاه التعامل مع حكومة 
طالبان، بدًال من الحظر االقتصادي والمالي وعدم االعتراف الذي يفتح 

الفضاء الجغرافي األفغاني وثروات البالد أمام الصين وروسيا

للدوالر  »أفغانية«   94 أمس  الدوالر  مقابل  األفغانية  العملة  قيمة  بلغت 
بعد  متواصل  بشكل  العملة  وتتدهور  يومين.  قبل   90 مقابل  الواحد، 
طالبان  حركة  بيد  كابول  سقوط 
كانت  حيث  أغــســطــس،  منتصف 
أفغانية.   70 وقتها  العملة  قيمة 
أحد  حسن  محمد  حاجي  ــال  وق
الصرافين في سوق سراي شهزاده 
أكبر أسواق الصرافين في أفغانستان 
قيمة  تراجع  إن  الجديد«  لـ»العربي 
الوضع  ــردي  ت إلــى  يرجع  العملة 
على  والتحفظ  السائد  االقتصادي 

احتياطي أفغانستان في الخارج.

العملة تواصل تراجعها
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رؤية

سهام معط اهلل 

السياسية واالقــتــصــاديــة  األزمــــة  لغرغرينا  ع حـــدٍّ  لــوضــ كــمــحــاولــة 
فاق على تنظيم 

ِّ
صت حياة الليبيني، تمَّ االت التي اجتاحت ليبيا ونغَّ

األول 2021 وســط جوٍّ  انتخابات وطنية في 24 ديسمبر/ كانون 
حاك من قبل 

ُ
ر وعدم االستقرار والدسائس التي ت

ُّ
مشحون بالتوت

القوى األجنبية الطامعة في ثروات ليبيا الطبيعية.
على  لة 

ِّ
ُمتطف تعيش  الــتــي  الـــدول  قائمة  رأس  على  فرنسا  وتــأتــي 

الــثــروات األفــريــقــيــة، حيث تــصــّر على إقــحــام نفسها فــي الــصــراع 
البلد  الليبي وبسط نفوذها وتوسيع مصالحها في هذا  الرئاسي 
الصراع  أطــراف  أحــد  إلــى  بانحيازها  ذلــك  األفريقي، مستعينة في 
ل بدوره الدعم  هناك، اللواء الليبي املتقاعد خليفة حفتر، الذي تسوَّ
الدبلوماسي والعسكري من إسرائيل مقابل اعتراف بالده بها في 
مني لصكوك  حال فوزه باالنتخابات، ُمنضّمًا بذلك إلى جوقة املقدِّ
الحريصة  فرنسا،  استضافت  لقد  الصهيوني.  الكيان  إلــى  الــوالء 
عــلــى مــصــالــحــهــا ومــصــالــح حــلــفــائــهــا، ولـــيـــس مــصــالــح الــلــيــبــيــني، 
الثاني 2021 في  مؤتمرًا دوليًا عن ليبيا في 12 نوفمبر/ تشرين 
الثروات  بلد غزير  انتظارها في  سياق االستعداد النتخابات طال 
القوى  ت  فلبَّ بالنزاعات؛  ومبتٍل  بالصراعات  ومــصــاب  والــخــيــرات، 
ر مستقبل ليبيا  قرِّ

ُ
الكبرى الدعوة الفرنسية، والتقت في باريس لت

نيابة عن الليبيني املغلوبني على أمرهم. 
بت فرنسا نفسها من خالل هذا املؤتمر حكمًا في حلبة  لقد نصَّ
النزاع الليبي ووسيطًا غربيًا رئيسيًا في هذه القضية، وخصوصًا 
في ظل انشغال الواليات املتحدة بملفات شائكة أخرى، وكما كان 
ض مؤتمر باريس بشأن ليبيا عن توصيات حاسمة 

َّ
عًا، تمخ

َّ
متوق

ق بضرورة خروج املرتزقة واملقاتلني األجانب ومحاسبة 
َّ
في ما يتعل

ُمعرقلي االنتخابات واالنتقال السياسي في ليبيا.
زعـــم اإللــيــزيــه أّن هــدفــه مــن هـــذا املــؤتــمــر هــو الــحــرص عــلــى إجـــراء 
تمهيدًا  الطعون  ضــّد  نتائجها  وتحصني  موعدها  في  االنتخابات 
ليبيا،  في  السياسي  االنتقال  عملية  وتسهيل  االستقرار  لتحقيق 
ولكن هدفه الخفّي ربما هو تفصيل االنتخابات على مقاس حفتر 
دة حول  وإزاحــة أبرز منافسيه من أجل تشكيل رؤية غربية موحَّ
والذي  ليبيا  في  باعه 

ِّ
ات يجب  الــذي  والسياسي  االقتصادي  النظام 

يتوافق مع املصالح االقتصادية والسياسية للقوى الغربية وأهدافها 
االستراتيجية. على مّر السنوات األخيرة، انعقدت العديد من اللقاءات 
الدولية املشابهة لهذا املؤتمر من أجل مناقشة سبل إعــادة ضبط 
الدولة واستجابته  في  الحكم  واالستقرار ومستقبل هياكل  األمن 
الليبي،  املشهد  بت  خرَّ التي  الخارجية  األذرع  تقتضيه مصالح  ملا 
رة سلفًا 

َّ
سط

ُ
ل أّي من تلك املؤتمرات بتحقيق األهداف امل

َّ
لكن لم ُيكل

ن بحث السبل املثلى إلجراء اإلصالح االقتصادي  والتي لم تتضمَّ
عن  بعيدًا  االقتصادي  الحوار  توجيه مسار  وال  ليبيا،  في  الفّعال 
إطالة  الغرب تكمن في  السياسية، ألّن مصلحة  املفاوضات  طاولة 
والــفــوز بحصة  الليبية  الــثــروات  األزمـــة وحسن تقسيم كعكة  أمــد 
التعادل  نقطة  إلــى  الليبي  الــصــراع  كفة  إعـــادة  دون  منها  مناسبة 
ن 

َّ
يتمك التي  املوالية  املرحلة  إلــى  بــاملــرور  تسمح  التي  واالســتــقــرار 

على  إيجابًا  لينعكس  عافيته  استرداد  من  الليبي  االقتصاد  فيها 
األوضاع االقتصادية للشعب الليبي، ويفتح أبواب جديدة لتشغيل 
األيدي العاملة القادمة من دول الجوار. تزامن مؤتمر باريس حول 
بــأوروبــا،  الــتــي تعصف  العاملية  الــطــاقــة  أزمـــة  مــع  السنة  ليبيا هــذه 
وتعتبر ليبيا غنيمة مرغوبة لضخامة احتياطاتها من النفط والغاز 

التي يسيل من أجلها لعاب فرنسا وإيطاليا وأملانيا وبريطانيا.
وتسعى روســيــا جــاهــدة إلــى إيــجــاد مــوطــئ قــدم فــي ليبيا بهدف 
الحيوي، وتصّر  الطاقة  أمن  العجوز في ملف  القارة  الضغط على 
والــغــاز  النفط  مــن  املستفيدين  معادلة  إلــى  االنــضــمــام  على  تركيا 
ك باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا من أجل  الليبي، وتتمسَّ
املتوسط،  البحر  شــرق  مياه  في  والبترول  الغاز  آبــار  عن  التنقيب 
املكتشفة حديثًا  والغاز  النفط  احتياطيات  في  واملطالبة بحصتها 
أنابيب  والــوقــوف في وجــه مشروع خط  البحرية،  املناطق  تلك  في 
من  الطبيعي  الغاز  لنقل  ص  خصَّ

ُ
امل ميد«  »إيست  املتوسط  شــرق 

ده الواليات املتحدة وتدعمه بشّدة. ؤيِّ
ُ
إسرائيل إلى أوروبا الذي ت

بدت  العاملية،  الطاقة  إمـــدادات  تراجع حجم  املــخــاوف من  تزايد  مع 
نــبــرة صـــوت خــطــاب الــــدول األوروبـــيـــة فــي مــؤتــمــر بــاريــس بشأن 
ليبيا أكــثــر حـــّدة وصــرامــة وحــزمــًا تــجــاه مــن تــســّول لهم أنفسهم 
املقبل، حيث  الشهر  اجــراؤهــا  املــزمــع  االنتخابات  طريق  اعــتــراض 
تعتبر هذه االنتخابات الرئاسية مؤشرًا أساسيًا على االتجاه العام 
بـــدوره مــن جذب  ن 

ِّ
الـــذي سيرسو عليه االســتــقــرار والـــذي سُيمك

االستثمارات األجنبية، وخاصة من أوروبا وأميركا وبريطانيا، التي 
ى عمليات اإلنتاج والصيانة والتجديد والخدمات في قطاع 

َّ
ستتول

من  اليومي  اإلنتاج  معدل  رفع  إلى  ي  الليبي، وستؤدِّ والغاز  النفط 
1.3 مليون برميل إلى ما يزيد على 2 مليون برميل خالل 2022 
و4 ماليني برميل في عام 2025. أينما ُوجد النفط والغاز في العالم 
العربي، ُوجدت الحروب واالنقسامات والصراعات والنزاعات، فقد 
لت ليبيا إلى ساحة حرب مفتوحة تتسابق فيها القوى الكبرى  تحوَّ
نت عشر سنوات 

َّ
على النفوذ والحدود وثروات النفط والغاز، وتمك

الــذي يقطنه حوالى سبعة  الغني  البلد  الحرب من تحويل هــذا  من 
تــزأر فيها رياح  الدوليني  الــوكــالء  إلــى حلبة ملصالح  ماليني نسمة 
الــدوالرات  الخراب، حيث تنتشر على مّد النظر مشاريع بمليارات 
بة ورافعات ضخمة اجتاحها  مهملة ومباٍن مهجورة ومنشآت مخرَّ
ل الفقر إلى فئات واسعة من املجتمع الليبي، 

َّ
الصدأ. ونتيجة لذلك، تسل

السيولة في املصارف،  ت  التضخم وشحَّ الغالء واستعر  ش  وتوحَّ
من  امليؤوس  العربي  الحال  ومعروفة ضمن  وهــي حالة موصوفة 
والتراجع  االقــتــصــادي  الــدمــار  استمّر  وإذا  األفــضــل.  نحو  تغييره 
الحاّد للقطاعات واألنشطة االقتصادية، ستلجأ ليبيا ال محالة إلى 
إلــى االصطفاف في  أبــواب االقــتــراض، وسينتهي بها الحال  طــرق 
الــدول العربية التي تتفاوض مع كبار املانحني واملقرضني  طوابير 
تقيها  التي  باالحتياطيات  ينعم  منها  العديد  كــان  بعدما  الدوليني 
شـــّر شـــروط االقـــتـــراض الــخــارجــي املــجــحــفــة. خــالصــة الــقــول، لقد 
م ثرواتهم على  سئم الليبيون االنقسام السياسي الحالي الذي ُيقدِّ
طبق من ذهب للقوى الكبرى التي تحشر أنفها في أمورهم، وهم 
ص من 

ُّ
التخل نهم من 

ِّ
التي ستمك الفرصة  ينتظرون بفارغ الصبر 

املشهد الحالي الذي يهيمن عليه قانون الغاب وطّي صفحة عشر 
سنواٍت عجاف. وفي حال تذليل العقبات الداخلية وغياب التأجيالت 
ض 

َّ
القادمة عما ستتمخ الفترة  لنا  النظامية، ستكشف  والعراقيل 

والدستورية  القانونية  األســـس  تفتقد  الــتــي  االنــتــخــابــات  هــذه  عنه 
وتفتقر إلى أدنى حّد من النزاهة والشفافية واملصداقية.

االنتخابات الليبية 
والمطامع األجنبية


