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الخرطوم ـ هالة حمزة

عاد الجنيه السوداني للتراجع مجّددًا أمام العمالت 
ــنـــن، إذ بــلــع سعر  ــداوالت أمــــس اإلثـ ــ األجــنــبــيــة فـــي تــ
صرف الــدوالر نحو 400 جنيه عقب انتعاشة مؤقتة 
العملة  الجديدة، وكانت  الحكومة  إعــالن تشكيل  مع 
األمــيــركــيــة قـــد تــراجــعــت لــنــحــو 365 جــنــيــهــا قــبــل أن 
»العربي الجديد«  تعود لالرتفاع. وقال تجار عملة لـ
إن سعر البيع للدوالر سجل 400 جنيه والشراء 380 
 100 السعودي  للريال  البيع  بلغ سعر  فيما  جنيها، 
جــنــيــه، والـــدرهـــم اإلمـــاراتـــي 102 جــنــيــه. ويــبــلــغ سعر 

ــلــــدوالر. وعـــزا  الــعــمــلــة املــحــلــيــة رســمــيــا 55 جــنــيــهــا لــ
ــفــــاع إلــــى زيـــــادة الــطــلــب عــلــى الــعــمــالت  الــتــجــار االرتــ
ــر املالية  ــان وزيـ األجــنــبــيــة مــقــابــل شــح املـــعـــروض. وكـ
املنصب  تسلمه  عقب  قــال  إبــراهــيــم،  الجديد، جبريل 
إن وزارته تعمل بالتنسيق مع بنك السودان املركزي 

على خفض سعر الصرف.
الحمالت  بالخرطوم على تسبب  العملة  تجار  وأكــد 
األمنية الكثيفة على السوق خالل الفترة املاضية، في 
حدوث تراجع ملحوظ بقيمة العملة األميركية مقابل 

العملة املحلية، قبل أن تعود لالرتفاع مرة أخرى.
»العربي  وشكا تاجر سلع غذائية، رفض ذكر اسمه، لـ

األجنبي  النقد  على  الــحــصــول  مــن صعوبة  الــجــديــد« 
واملــحــلــي رغـــم امــتــالكــه بــطــاقــات وحــســابــات مصرفية 
مـــتـــعـــددة. ورصــــــدت مـــراســـلـــة »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« في 
جولة على أسواق الخرطوم، استئناف كبرى شركات 
لــأســواق بعد توقف  الغذائية طــرح منتجاتها  املــواد 
اضطراري دام ألسبوعن بسبب ارتفاع سعر الصرف 
الـــدواء وارتفاع  لـــ407 جنيهات سابقا. وال تــزال نــدرة 
بالخرطوم  مكانها  ــراوح  تــ  %300 مــن  ألكــثــر  أســعــاره 
لتوقف املــورديــن وشــركــات اإلنــتــاج املحلي عــن البيع 
الــصــرف ألرقــــام غير  ارتــفــاع ســعــر  للمواطنن بسبب 
مسبوقة، والذي انسحب سلبا على األدوية املستوردة، 

والــتــي تــضــاعــف ســعــرهــا بشكل كبير يــحــد مــن قــدرة 
مـــحـــدودي الـــدخـــل عــلــى شـــرائـــهـــا. ودعــــا وزيــــر املــالــيــة 
السابق، إبراهيم البدوي، إلى تصفية السوق السوداء 
الــســودان  بنك  قــيــام  عبر  األجــنــبــي ومحاصرته  للنقد 
العمالت  الجنيه مقابل  بتعويم سعر صــرف  املــركــزي 
األخرى، ليتم تحديده حسب توازنات العرض والطلب 
فــي الــســوق دون تدخل مباشر مــن البنك املــركــزي، إال 
في حدود معينة مثل رفع نسبة االحتياطي املفروض 
عــلــى الــبــنــوك الــتــجــاريــة لـــدى الــبــنــك املــركــزي لتحجيم 
السيولة، والــحــد مــن الــتــراجــع املــفــرط لسعر الــصــرف، 

خاصة عند بدء تبني نظام تحرير العملة.

العملة السودانية تعود للتراجع والدوالر يقفز إلى 400 جنيه

تراجع بريق الذهب في الصين
أظهرت بيانات رسمية انخفاض إنتاج الذهب في الصن خالل 
العام املاضي بنسبة 4.2% على أساس سنوي إلى 479.5 طنا، 
العام األول  النفيس خالل  متأثرًا بتراجع الطلب على املعدن 
لجائحة كورونا الجديد. ونقلت وزارة الصناعة وتكنولوجيا 

املعلومات عن بيانات من الجمعية الصينية للذهب، أن البالد 
شهدت طلبا ضعيفا على الذهب، حيث انخفض االستهالك 
بنسبة 18.1% عــلــى أســـاس ســنــوي إلـــى 821 طــنــا. وأشـــارت 
الــوزارة، وفق وكالة شينخوا، إلى أنه في عام 2021، ستعمل 

صــنــاعــة الـــذهـــب عــلــى تــســريــع عــمــلــيــات الـــدمـــج واالســتــحــواذ 
وتعزيز التنمية عالية الجودة. وفي العام املاضي، نمت قيمة 
تداول الذهب في بورصة شانغهاي للذهب 4.9% على أساس 

سنوي إلى 22.55 تريليون يوان )3.5 تريليونات دوالر(.

الجزائر تطرح مناقصة لشراء قمح الطحين
الجزائر،  في  للحبوب  المهني  الديوان  إن  متعاملون  قال 
الحبوب،  باستيراد  المختصة  الحكومية  المؤسسة  وهو 
طرح مناقصة لشراء القمح من مناشئ اختيارية. وأضاف 
اليوم  المتعاملون أن آخر موعد لتقديم العطاءات هو 
الشحنات  أن  إلى  تشير  المناقصة  أن  وأوضحوا  الثالثاء. 
يمكن  األوروبي  االتحاد  مثل  الرئيسية  اإلمداد  مناشئ  من 
توريدها بين 21 و31 مارس/ آذار وخالل إبريل/ نيسان بأكمله. 
وبالنسبة ألميركا الجنوبية وأستراليا، ينبغي توريد الشحنات 
كما  آذار.  مارس/  نهاية  حتى  شباط  فبراير/   21 من  بدءا 
تطلب أحدث مناقصة يطرحها الديوان المهني للحبوب 

شحن القمح إلى ميناءين جزائريين هما مستغانم وتنس.

بيع 2675 منزًال لألجانب في تركيا خالل يناير
تركيا  في  للمنازل  األجانب  شراء  عمليات  عدد  بلغ 
و675.  ألفين  الجاري  العام  من  الثاني  كانون  يناير/  خالل 
إسطنبول  أن  التركية  اإلحصاء  هيئة  أرقام  وأظهرت 
بواقع  المنازل  مبيعات  من  الكبرى  الحصة  لها  كانت 
ومرسين   ،179 أنقرة  ثم   ،462 أنطاليا  تلتها  منزال،   1380
تصدر  األناضول،  وكالة  وحسب  بـ75.  وبورصة   ،131
ثم  منزال،   459 باقتناء  المشترين  قائمة  إيران  مواطنو 
العراق 385، فروسيا 260، وأفغانستان 168، واليمن 88. 
قانونا   ،2012 في  أصدرت  التركية  الحكومة  أن  يذكر 
 100 وبنسبة  لألجانب،  العقارات  بتملك  فيه  تسمح 

بالمائة، ودخل حيز التنفيذ في 2013.

سورية: رفض ربط الغالء بالورقة النقدية الجديدة
اتهامات  على  أمس،  المركزي  سورية  مصرف  رّد 
اقتصاديين سوريين لحكومة بشار األسد بأنها وراء تهاوي 
بعد  باألسواق،  األسعار  وغالء  السورية  الليرة  صرف  سعر 
يناير  الثاني/  ليرة في نهاية شهر كانون  طرح فئة 5 آالف 
 3400 إلى  ليرة   2900 من  الصرف  سعر  وتراجع  الماضي، 
ليرة مقابل الدوالر اليوم. ونفى أمين سر هيئة مكافحة 
سورية  مصرف  في  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل 
المركزي، عمار معروف، وجود أي عالقة بين انخفاض 
فئة  من  الجديدة  النقدية  الورقة  وطرح  الصرف  سعر 
النقدية  الفئة  أنه بطرح  ليرة. وأضاف معروف،  الـ5 آالف 

الجديدة، فإن المصرف المركزي لم يزد عرض النقد.

لقطات

سعر النفط يواصل ارتفاعه
لندن ـ العربي الجديد

دفعت املخاوف من تصاعد التوترات في منطقة 
الــشــرق األوســــط ومــوجــة صــقــيــع فــي الــواليــات 
الصعود  إلــى  النفط  أسعار  األميركية،  املتحدة 
ألعلى مستوى لها فــي 13 شــهــرا، أمــس االثــنــن، مــا يزيد 
آمال املنتجن في تحسن السوق التي تضررت على مدار 
الــســنــوات املاضية بسبب تــهــاوي األســعــار فــي ظــل تخمة 
املـــعـــروض، فــضــال عــن تــداعــيــات جــائــحــة فــيــروس كــورونــا 
لــلــبــرمــيــل،  ــام بـــرنـــت 63 دوالرًا  أخــــيــــرًا. وتــــجــــاوز ســعــر خــ
مسجال أعلى مستوى منذ 22 يناير/ كانون الثاني 2020، 
كما المس خام غرب تكساس الوسيط األميركي مستوى 
61 دوالرًا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من 

يناير/ كانون الثاني املاضي.
وجاء االرتفاع وسط مخاوف من أن الطقس البارد في والية 
رقعة نفط صخري  أكبر  التدفقات من  قد يعطل  تكساس 

في الواليات املتحدة، مما يكشف هشاشة اإلمدادات وسط 
التخفيضات الحادة من قبل منظمة »أوبك« وحلفائها.

وُيقدر التجار أن بضع مئات اآلالف من البراميل يوميا من 
اإلنتاج في تكساس قد تتأثر بإغالق اآلبار، وتعطل النقل 
البري، وانقطاع التيار الكهربائي بسبب الظروف الجوية 
األميركية، أمس  القاسية، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ 

االثنن. 
بعرقلة  املتحدة  الــواليــات  تجتاح  قطبية  عاصفة  وتــهــدد 
إمـــــدادات الــنــفــط الـــخـــام، وإطــــالق الــعــنــان لــصــعــود أســعــار 
كـــل شــــيء مـــن الـــبـــروبـــان )أحــــد أنـــــواع غــــاز الـــبـــتـــرول( إلــى 
التدفئة  الــذي يستخدم في أجهزة  التدفئة، والوقود  زيت 

املتنقلة.
وفي األسابيع املاضية، دفعت ظروف الشتاء القاسية في 
شمال آســيــا، وأجـــزاء مــن أوروبـــا بعض أســـواق املنتجات 
النفطية إلى الصعود. وقال نائب رئيس الــوزراء الروسي 
 صعود النفط الخام 

َّ
ألكسندر نوفاك، يوم األحد املاضي، إن

وجـــد أيــضــا دعــمــا مــن الــلــقــاحــات والــتــفــاؤل الــــذي يحركه 
التحفيز، باإلضافة إلى سوق »متوازنة« اآلن مع األسعار 

التي تعكس الوضع الحالي.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط نحو 16% منذ بداية 
أربعة أسابيع  الجاري، وحقق خام برنت  فبراير/ شباط 
مــتــتــالــيــة مــن املــكــاســب بــعــد أن قــــادت الــســعــوديــة تحالف 
العام، مما تسبب  »أوبـــك+« في تخفيضات تاريخية هــذا 
فـــي عــــودة املـــخـــزونـــات الــعــاملــيــة الــتــي كــانــت مــنــتــفــخــة في 

السابق إلى طبيعتها بسرعة.
وارتفع الطلب األميركي للنفط مع معالجة املصافي ملعظم 
زيــادة  مــن  البنزين بدعم  لــزيــادة استخدام  الــخــام تحسبا 
اللقاحات هذا الصيف، وكذلك حزمة التحفيز االقتصادي 
الــدعــم لها والتي  بــايــدن لحشد  الرئيس جــو  التي يسعى 
تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دوالر، ويمكن أن تبقي املالين 
في وظائفهم حتى يتم طرح املزيد من اللقاحات في كامل 

الواليات املتحدة.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

خالل األيام املاضية، لقيت أسعار 
النفط دعما قويا من اتجاهات عدة، 
وهو ما دفع بها إلى حاجز 63.46 

دوالرا للبرميل أمس، وهو أعلى 
مستوى لها في أكثر من عام. 

الدعم جاء عامليا حيث دفعة تفاؤل 
من توزيع اللقاحات وتوقعات 

بتحسن االقتصاد الدولي 
مع تخفيف إجراءات اإلغالق 

املفروضة للحد من تفشي كورونا 
وتراجع عدد اإلصابات.

وجاء صينيا وأوربيا حيث 
يواصل الطلب على النفط ارتفاعا 

في أسواق أبرزها الصني، أكبر 
مستهلك للطاقة في العالم، وكذا 

في أوروبا التي تشهد أجواء 
شديدة البرودة في مناطق واسعة 

من القارة، لألسبوع الثالث.
كما جاء دعم أسعار النفط 

أميركيا من حالة التفاؤل في 
أوساط أسواق املال بشأن إطالق 

املزيد من حزم التحفيز النقدي من 
جانب االحتياطي الفيدرالي »البنك 
املركزي«، وإعالن رئيسه جيروم 

باول أن البنك سيواصل دعم 
االقتصاد حتى يكتمل االنتعاش، 

واقتراح جو بايدن خطة تحفيز 
بقيمة 1.9 تريليون دوالر، وهي 

الخطة التي يمكن أن تبقي املاليني 
في وظائفهم ونسب البطالة عند 

معدالتها حتى يتم طرح املزيد من 
اللقاحات في كل الواليات.

وساهم انخفاض درجات الحرارة 
وهطول الثلوج في والية تكساس، 

في ارتفاع أسعار الخام، كما 
أدي اجتياح موجة البرد القطبية 

أجزاء من الواليات املتحدة إلى 
زيادة السعر، خاصة وأن املوجة 

تثير مخاوف من عرقلة اإلمدادات 
من السوق األميركي أحد أكبر 

املنتجني للنفط الصخري.
ولعب التحرك السعودي في 

قيادة تحالف »أوبك+« للتقيد 
بتخفيضات تاريخية لإلنتاج هذا 
العام، وبالتالي استنزاف الفائض 

الناجم عن انخفاض الطلب الناجم 
عن الفيروس، وهو ما أدى إلى 

عودة املخزونات العاملية املنتفخة 
إلى طبيعتها بسرعة. 

وقبل أيام دخل عامل آخر 
وراء زيادة أسعار النفط يتعلق 

بمخاوف من تجدد التوترات في 
منطقة الشرق األوسط على خلفية 

زيادة التوترات بني السعودية 
وجماعة الحوثي.

لكن، هل تواصل أسعار النفط 
ارتفاعها، وفي حال مواصلة 

االرتفاع، ما هو تأثير ذلك على 
الدول العربية املنتجة للنفط وفي 
مقدمتها منطقة الخليج والعراق 

والجزائر وليبيا؟
تتوقف اتجاهات أسعار النفط 

على مدى نجاح الجهود الدولية في 
إحداث اختراق حقيقي في مواجهة 

وباء كورونا والحد من انتشاره 
وتأثيراته املتالحقة سواء الصحية 

أو االقتصادية، وفي حال حدوث 
ذلك واستمرار زيادة األسعار فإن 

الدول النفطية بما فيها العربية 
ستلقى اقتصاداتها نوعا من 
الدعم الذي يمكن أن يعطيها 

فرصة اللتقاط األنفاس وترتيب 
األولويات خاصة املتعلقة باإلنفاق 

العام وتلبية احتياجات املواطن.

انفراجة 
مؤقتة...أم 

ارتفاع متواصل؟

Tuesday 16 February 2021
الثالثاء 16 فبراير/ شباط 2021 م  4  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2360  السنة السابعة

)فرانس برس(



1011
اقتصاد

سيناء ــ محمود خليل

ــريــــن أن  ــر مـــــن املــــصــ ــيـ ــثـ ــكـ يــــظــــن الـ
البالد  جــزيــرة سيناء شرقي  شبه 
ــراء قــاحــلــة  ــحــ ال تــشــكــل ســـــوى صــ
يسكنها البدو وتعاني من الهجمات اإلرهابية 
وعمليات الجيش في محافظة شمال سيناء 
ووســطــهــا، وال اســتــفــادة منها تــذكــر، بخالف 
بعض املناطق السياحية في محافظة جنوب 
الحقيقة، تمثل سيناء كنزًا  سيناء. ولكن في 
ثمينًا بالنسبة إلى الدولة املصرية، من حيث 
الثروات املعدنية والخامات الهامة للصناعة 
آالف  تــصــّدر  إنــهــا  إذ  الطبيعية،  واملــحــمــيــات 
األطنان من هــذه املــواد كل عــام، في مقابل أن 
أهلها ال يشعرون بانعكاس ذلك على حياتهم، 
التعامل الخشن الذي تنتهجه أنظمة  نتيجة 
الحكم في مصر مع سكانها على مدار العقود 
املنشورة حول  الــدراســات  وتــعــددت  املاضية. 
ما تمتلكه سيناء، واطلعت »العربي الجديد« 
ما  أن  أجمعت على  الــتــي  منها،  الــعــديــد  على 
تملكه سيناء في باطنها يمثل موردًا أساسيًا 
ــي حــــن أن الـــدولـــة  لـــدعـــم اقـــتـــصـــاد مـــصـــر، فــ
ــى من  ــ ــو بــالــحــد األدنــ ال تــكــافــئ ســكــانــهــا، ولــ
الثروات  الكثير من  حقوقهم. وتحوي سيناء 
من  اإلسمنت  صناعة  خــامــات  مثل  املعدنية، 
حديد  وأكاسيد  وجبس  وطفلة  جيري  حجر 
ورمال وزلط وخامات السيراميك من فلسبار 
الزينة من رخام  والباتيت وكاولن، وأحجار 
وغرانيت، التي تستخدم في بناء املنتجعات 
ــرى الــســيــاحــيــة وغـــيـــرهـــا مــــن املـــنـــشـــآت،  ــقــ والــ
بــاإلضــافــة إلــى الــخــامــات الفلزية الــتــي تدخل 
مثل  املــتــقــدمــة،  التكنولوجية  الــصــنــاعــات  فــي 
ــزنــــك والــتــنــجــســن  الـــنـــحـــاس والــــرصــــاص والــ
واملـــولـــبـــدنـــيـــم واملـــنـــجـــنـــيـــز. واكـــتـــشـــفـــت هــيــئــة 
الـــثـــروة املــعــدنــيــة، أخـــيـــرًا، مــعــادن نفيسة في 
سيناء، مثل الــذهــب والــفــضــة، بــاإلضــافــة إلى 

وجـــــود خـــامـــات الـــطـــاقـــة األخـــــــرى، كــالــبــتــرول 
ــــذي يـــوجـــد فـــي عــــدد مـــن املــنــاطــق،  والــفــحــم الـ
وعــلــى رأســـهـــا فــحــم املـــغـــارة بــشــمــال ســيــنــاء، 
وكذلك مناطق بدعة وثورة بالقرب من منطقة 
احتواء سواحل شمال   عن 

ً
زنيمة، فضال أبــو 

سيناء في مناطق ما بن العريش وبئر العبد 
على عدد من املالحات التي تنتج ملح الطعام 

واألمالح الصناعية األخرى.
وحسب دراسات حديثة، تحوي سيناء أكبر 
النقاء  فائقة  البيضاء  الــرمــال  مــن  احتياطي 
الصناعات، وعلى  مــن  كثير  فــي  تدخل  التي 
ر االحتياطي  ـــدِّ

ُ
ق الــزجــاج، إذ  رأســهــا صناعة 

بحوالى 155 مليون متر مكعب )330 مليون 
كــذلــك تتمتع مــحــافــظــة شــمــال سيناء  طــــن(، 
بــــمــــخــــزون مــــن املــــيــــاه الـــجـــوفـــيـــة، إذ تــشــيــر 
ــثـــروة  ــامـــت بـــهـــا هــيــئــة الـ ــتـــي قـ الـــــدراســـــات الـ
وكذلك  الجيوفيزيقية،  والــدراســات  املعدنية 
الهيئات األخـــرى، إلــى وجـــود مــخــزون هائل 
من هذه املياه، ما يفتح فرص االستثمار في 
يتبعهما  ومــا  والصناعي  الــزراعــي  املجالن 

من تعمير وأنشطة أخرى.
وفـــــي الــتــعــقــيــب عـــلـــى ذلــــــك، يـــقـــول مـــســـؤول 
»العربي الجديد«  حكومي في شمال سيناء لـ
ثـــروات سيناء بجنوبها وشمالها ال  كــل  إن 
يخضع ألي سلطة محلية، وال تعود فوائده 

عــلــيــهــا، بـــأي شــكــل مـــن األشـــكـــال، بـــل تعتبر 
سلطتها  تتبع  التي  السيادية  املشاريع  مــن 
 للحكومة في القاهرة، التي بدورها 

ً
مباشرة

تــنــظــم الــعــمــل فـــي هــــذه املـــشـــاريـــع، بــمــعــاونــة 
مــبــاشــرة مــن الــهــيــئــة الــهــنــدســيــة فــي الــقــوات 
املسلحة املــصــريــة. وأضــــاف املـــســـؤول، الــذي 
ــر اســـمـــه: »يـــأتـــي ذلـــك نــظــرًا إلـــى أن  رفـــض ذكـ
منطقة عسكرية،  تعتبر  شبه جزيرة سيناء 
بــخــالف بــعــض املــنــاطــق فــيــهــا، وبـــنـــاًء عليه، 
مقدراتها،  بكل  التصرف  للجيش حرية  فــإن 
مع  بالتنسيق  مناسبًا،  يـــراه  الـــذي  بالشكل 
الوزارات املعنية«، مشيرًا إلى أن من املحظور 
شيء  بــأي  التصرف  املحلية  السلطات  على 
مهما بلغ حجمه، لتنمية املنطقة أو تحسن 
ظــروف املعيشة فيها، إذ إن من يرى مناطق 
ســيــنــاء، وال ســيــمــا الــشــمــال والـــوســـط على 
وجه الخصوص، يشعر بأنه في منطقة غير 

منتجة وال تحوي موارد ذات قيمة.
وكانت وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، 
ــد، قــــد أكـــــــدت فــــي تــصــريــحــات  ــيـ ــعـ ــة الـــسـ ــالــ هــ
صحافية األسبوع املاضي، أن عدد املشروعات 
إلى  التنموية بمحافظة جنوب سيناء يصل 
العامة  169 مشروعًا، وأن قيمة االستثمارات 
 2020/2021 عــام  بخطة  للمحافظة  املــوجــهــة 
مليون   240 )نحو  جنيه  مليارات   3.75 تبلغ 
عـــام  خـــطـــة  عــــن   %50 زيـــــــادة  بــنــســبــة  دوالر( 
االســتــثــمــارات  مـــن   %1.4 تــمــثــل   2019/2020
العامة املوزعة. من جهته يقول أحمد سويلم، 
»العربي الجديد«  أحد مشايخ وسط سيناء، لـ
إنــنــا نــرى بأعيننا خير ســيــنــاء، وهــو يخرج 
الفائدة  ونعلم حجم  عليها،  عوائد  بال  منها 
التي تعود على الدولة املصرية، بمقابل املواد 
إلى  شَحن 

ُ
وت ستخَرج 

ُ
ت التي  والثروات  الخام 

خارج سيناء، على مدار الساعة، منذ سنوات 
طويلة. وأضاف سويلم: تتعلق مطالبنا بدعم 
الحياة في سيناء، من خالل توفير متطلباتها 
األســاســيــة، فــي قــطــاعــات الــطــرق واملــواصــالت 
والــصــحــة والــتــعــلــيــم واألمــــــن، وكـــذلـــك الــعــمــل 
بما  املنطقة،  في  إنشاء مصانع ضخمة  على 
يــوفــر فـــرص عــمــل آلالف الــعــاطــلــن مــن العمل 
في كل مناطق سيناء، ما دفع الكثيرين منهم 
اإلرهابي، بحثًا عن  التنظيم  إلى  اللجوء  إلى 
لقمة العيش التي يظنون أن التنظيم بإمكانه 
توفيرها لــهــم، فــي ظــل غــيــاب الــدولــة عــن أداء 
دورهــا في دعم الشباب واألســر املحتاجة في 
سيناء. وقال إن االهتمام بأبناء سيناء ليس 
 من الــدولــة، بل جــزء من رد الجميل لهذه 

ً
منة

املنطقة، ومنحها بعضًا من حقها في الثروة 
التي في باطنها، وحافظ عليه سكانها على 

مدار العقود املاضية.

الجزائر ـ حمزة كحال

عادت البسمة أخيرا للتجار الجزائرين في مجال الخدمات 
ــــذي فــرضــتــه  واملـــطـــاعـــم، بــعــد قـــرابـــة 7 أشـــهـــٍر مـــن اإلغـــــالق الـ
الحكومة، ضمن إجراءات الوقاية من تفشي جائحة كورونا، 
من  باملائة   50 التي تشكل  القطاعات  لهذه  الحركة  أعــاد  مــا 
قــطــاع الــخــدمــات حسب بــيــانــات رســمــيــة. وأعــلــنــت الحكومة 
ــة، عــــن إعـــطـــائـــهـــا الــــضــــوء األخــــضــــر الســتــئــنــاف  ــريــ ــزائــ الــــجــ
ا من  الــنــشــاطــات االقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة والــخــدمــاتــيــة، بـــدء
أمس، على مرحلتن، تمهيدًا لرفع الحجر الصحي الجزئي 
املطبق في البالد، بسبب فيروس كورنا، منذ شهر مارس/ 
الـــذي تحوز  الــجــزائــريــة،  بــيــان الحكومة  آذار 2020. وحــســب 
»العربي الجديد« نسخة منه: »سيكون استئناف النشاطات 
االقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة والــخــدمــاتــيــة مــشــروطــًا بالتقيد 
ــارم فـــي أمـــاكـــن الــعــمــل والــتــجــمــعــات، بــتــدابــيــر صــارمــة  الـــصـ
ــوكـــوالت الــوقــايــة  ــروتـ لــلــوقــايــة الــصــحــيــة. وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن بـ
الصحية الخاصة بكل والية تستوجب احترامها وتطبيقها 
ــمــتــعــامــلــن والـــتـــجـــار والـــزبـــائـــن  ــــرف جــمــيــع الـــ ــة مــــن طـ ــدقـ بـ

واملرافقن لهم«.
كــمــا ســيــتــم، حــســب ورقــــة طــريــق الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة، في 
الـــبـــدايـــة، تــطــبــيــق مــخــطــط اســتــئــنــاف الــنــشــاطــات الــتــجــاريــة 
التي  األولـــى  املرحلة  مرحلتن،  على  تدريجيًا  والخدماتية 
انــطــلــقــت أمـــــس، أمــــا املـــرحـــلـــة الــثــانــيــة فــســتــنــطــلــق بـــــدءًا من 
20 فــبــرايــر/ شــبــاط الـــجـــاري«. ويــتــعــلــق اســتــئــنــاف الــنــشــاط 
التجاري والخدماتي بفئة تضم املقاهي واملطاعم ومحالت 
عن  واملشروبات  املثلجات  وبيع  والحلويات،  املرطبات  بيع 
طــريــق حــمــلــهــا، والــفــنــادق والــحــمــامــات املــخــصــصــة للعالج 
بمياه البحر واملياه الجوفية الساخنة. واشترطت الحكومة 
أن يــلــتــزم الــتــجــار وأصـــحـــاب الــفــنــادق بجملة مــن إجــــراءات 

الوقاية من انتشار فيروس كورونا. 
واســتــقــبــل تــجــار الــجــزائــر الــفــتــح الــتــجــاري بــعــد أشــهــر من 
اإلغـــالق بكثير مــن الــفــرح والــحــمــاس للعودة الــى النشاط 

بعد أشهر من االنقطاع عن العمل، وهو حال كمال بلعتبي، 
مــالــك مقهى فــاخــر وســـط الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، الـــذي بــدأ 
قبل فجر أمــس اإلثــنــن بتجهيز طـــاوالت وكــراســي محله، 

الستقبال الزبائن.
وقال بلعتبي لـ »العربي الجديد«: إن »الكابوس انتهى أخيرا، 
ضيعت قــرابــة 7 أشــهــر مــن العمل، اضــطــررت فيها إلــى دفع 
50 باملائة من قسط اإليجار، باإلضافة لصرف منح لعمالي 
العشرة في األشهر األولى«. وأضاف نفس املتحدث أنه »فور 
ــادة الــفــتــح، ســـارع إلـــى شـــراء املــــواد الغذائية  تلقيه خــبــر إعــ
من  وغيرها  بالحلويات  بممونيه  االتــصــال  وأعـــاد  الــالزمــة 
املــواد، كما اتصل بعماله الذين تعذر عليهم إيجاد منصب 
شغل، نحن متحمسون جدا، فالعودة ستسمح ببعث الحياة 
االقــتــصــاديــة وتــقــلــل الــضــغــط عــلــى الــجــزائــريــن، خــاصــة أن 

الخدمات تشغل الشريحة األكبر من الشباب«.
التجارية  األنشطة  عن  التجميد  رفعت  قد  الحكومة  وكانت 
الجائحة  عـــودة تفشي  أن  إال  يــونــيــو/ حــزيــران 2020،  شهر 
لالرتفاع وخوف السلطات مما يعرف بـ »املوجة الثانية« من 
كورنا، دفع نحو إعــادة فرض اإلغــالق مجددا بعد 20 يوما 

فقط من رفع التجميد عن األنشطة التجارية. 
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفين 
ــودة الــنــشــاط  ــ ــاج الـــطـــاهـــر بـــلـــنـــوار، أن »عــ الـــجـــزائـــريـــن، الـــحـ
التجاري بعد أشهر من اإلغالق ستسمح بعودة الحياة ألكثر 
من 50 ألف مطعم ومقهى، لحقت بأصحابها أضــرار مادية 
كــورونــا،  وبـــاء  تفشي  بسبب  نشاطها  تجميد  جـــراء  كبيرة 
فيما سجلنا أزيد من 60 ألف تاجر وحرفي أوقفوا نشاطهم 
منذ بداية الجائحة، في مختلف النشاطات، بسبب الخسائر 
املادية التي تكبدوها نتيجة إغالق املحالت والعزوف الكبير 
لـ  بــولــنــوار  الــســلــع«. وأضـــاف  اقتناء بعض  للمواطنن على 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »الــتــجــار واملــواطــنــن واعـــون لخطورة 
ــران املــــاضــــي، األمـــــر الـــذي  ــزيــ الــــظــــرف، وتـــجـــربـــة يـــونـــيـــو/ حــ
سيجعلهم يأخذون حذرهم حتى ال يتضرر الجميع وننجح 

في تجاوز هذه املرحلة بأخف األضرار«.

ثروات سيناء كنز للحكومة... 
وأهلها محرومون منها

قطاع المطاعم تضرر كثيرًا من كورونا )رياض كرامدي/فرانس برس(سكان سيناء يعانون من أوضاع معيشية صعبة )خالد دسوقي/ فرانس برس(

فتح األسواق بعد أشهر من اإلغالق

تمثل سيناء كنزًا ثمينًا 
بالنسبة إلى الدولة 

المصرية، من حيث 
الثروات المعدنية 

والخامات المهمة 
للصناعة والمحميات 

الطبيعية، إال أن أهلها 
محرومون خيراتها

انكماش التضخم 
في سلطنة ُعمان

انكمش تضخم أسعار املستهلك في 
سلطنة عمان خالل يناير/ كانون الثاني 
املاضي، بنسبة 1.57 باملائة على أساس 

سنوي، مقابل ارتفاع بنسبة 0.01 باملائة 
على أساس شهري. وأظهرت بيانات 

رسمية صادرة عن املركز الوطني 
لإلحصاء واملعلومات في عمان، أمس، 

أن االنكماش يعود إلى انخفاض أسعار 
املجموعات الرئيسية كمجموعة النقل 

بنسبة 6.87 باملائة. كما انكمشت مجموعة 
املواد الغذائية واملشروبات غير الكحولية 
بنسبة 0.75 باملائة، ومجموعة املالبس 

واألحذية 0.72 باملائة، ومجموعة املطاعم 
والفنادق بنسبة 0.36 باملائة، ومجموعة 

األثاث والتجهيزات واملعدات املنزلية 0.11 
باملائة. في املقابل، ارتفعت أسعار مجموعة 

السلع الشخصية املتنوعة والخدمات 
بنسبة 1.27 باملائة، ومجموعة الثقافة 

والترفيه بنسبة 0.67 باملائة، ومجموعة 
التعليم بنسبة 0.08 باملائة. وتراجع الطلب 
املحلي على االستهالك في البالد، نتيجة 
التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا.

عودة سياحة األردن 
مرهونة بكورونا

طغى التشاؤم على توقعات عاملني في 
قطاع السياحة باألردن بإمكانية تعافي 

القطاع خالل العام الجاري، ألسباب داخلية 
وخارجية تشترك فيها جائحة كورونا. 

وتراجعت صناعة السياحة بدءًا من مارس/ 
آذار 2020، وأغلقت غالبية املرافق أبوابها 

ح عشرات آالف  منذ ذلك الوقت، وُسرِّ
العاملني في القطاع الحيوي. وقال نائب 
رئيس جمعية وكالء السياحة والسفر 
جمال الضامن، إن التعافي في القطاع 

باألردن لن يبدأ قبل أكتوبر/ تشرين األول 
من العام الحالي، إن أثبت توزيع اللقاحات 

جدواه عامليًا. وبنّي أن مكاتب السياحة 
والسفر في األردن »مدمرة«، حيث ال 
توجد حجوزات سياحية، ما أدى إلى 

غلق العديد من املكاتب وتسريح قرابة 50 
باملائة من العاملني في القطاع، والباقون 

لوا إلى برامج مستفيدة من تعويضات  ُحوِّ
الضمان االجتماعي. وأضاف: »نتوقع 

تجاوز خسائر القطاع العام الحالي املليار 
دوالر. خسائر القطاع ال تقف عند مكاتب 

السياحة، بل تتعداها إلى حجوزات الطيران 
والفنادق واملطاعم وغيرها من القطاعات 

املرتبطة بها«.

مؤشر بورصة اليابان فوق 
30 ألف نقطة

ارتفعت األسهم اليابانية أمس، لتغلق عند 
أعلى مستوى في ما يزيد عن 30 عاما 
بفضل تنامي التوقعات بانتعاش أرباح 

الشركات والنمو االقتصادي. وصعد 
مؤشر نيكي القياسي 1.91 باملئة إلى 

30084.15 نقطة، ليبلغ مجددا املستوى 
النفسي املهم عند 30 ألف نقطة للمرة األولى 

منذ أغسطس/ آب 1990. وصعد مؤشر 
توبكس األوسع نطاقا 1.04 باملئة إلى 

1953.94 نقطة، ليغلق قرب أعلى مستوياته 
منذ يونيو/حزيران 1991. وصعدت أسهم 

الشركات التي أعلنت عن أرباح إيجابية، 
إذ يواصل املستثمرون املراهنة على 

القطاعات املتوقع أن تبلي بالء حسنًا مع 
تعافي االقتصاد العاملي من جائحة فيروس 

كورونا. ومن املتوقع أن تبدأ اليابان حملة 
تطعيم مضاد لفيروس كورونا األسبوع 

الحالي، ما يدعم األسهم أيضا. 

الصين: تباطؤ سوق 
اإلعالنات على اإلنترنت

بلغ حجم سوق اإلعالن على شبكة اإلنترنت 
في الصني ما يقرب من 500 مليار يوان 
)حوالي 77 مليار دوالر( في عام 2020، 

بزيادة 14 باملائة على أساس سنوي، 
وفقا ألحدث تقرير إحصائي حول تطور 

اإلنترنت.  ويشير هذا الرقم إلى العام الثالث 
على التوالي الذي يتباطأ فيه نمو السوق. 

وذكر التقرير، الصادر عن املركز الصيني 
ملعلومات شبكة اإلنترنت، أن اإلعالن على 

اإلنترنت عبر الهواتف املحمولة احتل نصيب 
األسد في حصة سوقية بلغت 85 باملائة 
العام املاضي، ارتفاعا من الرقم املسجل 
بنسبة 70 باملائة في عام 2018. وأشار 

التقرير إلى أن املستهلكني ذوي الرأي 
الرئيسي، أو أولئك الذين يمكنهم التأثير 

على أصدقائهم ومعجبيهم وتوليد سلوك 
استهالكي، يعيدون بناء سلسلة اتصاالت 
التسويق عبر اإلنترنت ويعززون اإلعالنات.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%50
التخطيط  ــرة  ــ وزي أكـــدت 
ــة،  والــتــنــمــيــة االقــتــصــادي
قيمة  أن  السعيد،  هــالــة 
ــة  ــام ــع االســـتـــثـــمـــارات ال
لمحافظة  ــمــوجــهــة  ال
جنوب سيناء بخطة عامي 
بنسبة  زادت   ،2021/2020
عــامــي  خــطــة  عـــن   %50

.2020/ 2019

تقارير عربية

الجزائرمصر

قـــالـــت مـــؤســـســـة مــــطــــارات دبـــي 
املــشــغــلــة ملــطــار دبــــي الـــدولـــي إن 
أعــــداد املــســافــريــن تــراجــعــت 70 
في املئة إلى 25.9 مليون مسافر 
الـــعـــام املـــاضـــي مـــع تــعــطــل قــطــاع 
السفر بسبب جائحة كوفيد-19. 
املطار،  العمليات في  وانخفضت 
ــران  ــيــ ــة طــ ــركــ ــــشــ ــز ل ــ ــركـ ــ وهـــــــو مـ
في  أشهر  لعدة  كثيرا  اإلمــــارات، 
فرضتها  التي  السفر  قيود  ظــل 
الحكومة حتى معاودة فتح مطار 
دبــــي أمــــام الــــــزوار الـــقـــادمـــني من 
الخارج في يوليو /تموز. ويتوقع 
تــعــافــيــه  يـــســـتـــغـــرق  أن  الـــقـــطـــاع 
ســـنـــوات فـــي ظـــل تــضــرر الطلب 
القيود  الستمرار  نتيجة  العاملي 
فــي شــتــى أنــحــاء الــعــالــم. وقــالــت 
اململوكة  دبــي  مــطــارات  مؤسسة 
لــإلمــارة فــي بيان إن مطار دبي 
الدولي تعامل مع 183993 رحلة 
 51.4 بـــانـــخـــفـــاض   ،2020 فــــي 
تــراجــع متوسط  باملئة، فــي حــني 
عدد املسافرين لكل رحلة 20.3 

في املئة إلى 188 مسافرا.

تراجع أعداد 
المسافرين 

عبر دبي
الكويت ـ أحمد الزعبي

كــشــف تــقــريــر حــكــومــي كــويــتــي اطــلــعــت عليه 
الــوزراء يدرس  »العربي الجديد« أن مجلس 
صرف تعويضات ألصحاب املحال املتضررة 
التقرير الصادر  القيود األخــيــرة. وأشــار  من 
عــن إدارة االقــتــصــاد الــكــلــي الــتــابــعــة ملجلس 
الــــــــوزراء إلــــى مــقــتــرحــن تـــجـــري دراســتــهــمــا 
لــتــطــبــيــق أحــدهــمــا بـــدايـــة مـــن شــهــر مـــارس/ 
آذار املقبل، حيث تضمن املقترح األول صرف 
ملــدة  بــــ 1200 دوالر  يــقــدر  تــعــويــض شــهــري 
املقترح  نــص  فيما  أشــهــر،  ثــالثــة  أو  شهرين 
الثاني على صرف 4 آالف دوالر، ملرة واحدة.

وتأتي الخطوة عقب تصاعد الغضب بسبب 
الـــقـــرارات األخـــيـــرة بــشــأن إغــــالق الــعــديــد من 

األنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة فــــي الـــكـــويـــت ملــواجــهــة 
الـــزيـــادة غــيــر املــســبــوقــة فـــي عـــدد اإلصـــابـــات 

بفيروس كورونا، خالل الفترة األخيرة. 
وجاء في التقرير الحكومي، أن هناك ما يقرب 
ــال واألنــشــطــة  ــمـ مـــن 1200 مـــن أصـــحـــاب األعـ
التجارية سيتضررون من تداعيات القرارات 
ــرة املــتــعــلــقــة بــالــغــلــق والــــتــــي ســتــكــبــد  ــيــ األخــ

االقـــتـــصـــاد الــكــويــتــي أكــثــر مـــن مــلــيــار دوالر 
شــهــريــا. ووفـــق الــتــقــريــر، فـــإن إجــمــالــي قيمة 
الــتــعــويــضــات الــتــي ســيــتــم صــرفــهــا فــي حــال 
تطبيق املقترح األول ملدة 3 أشهر يقدر بأكثر 
القيمة  ستبلغ  فــيــمــا  دوالر،  مــلــيــارات   4 مــن 
صرفها  سيتم  التي  للتعويضات  اإلجمالية 
في حالة تطبيق املقترح الثاني ما يقرب من 

4.3 مليارات دوالر.
وشـــهـــدت الـــكـــويـــت زيــــــادة كــبــيــرة فـــي مــعــدل 
اإلصـــابـــات بــفــيــروس كـــورونـــا، حــيــث تــجــاوز 
عدد الحاالت املسجلة خالل األسبوع املاضي 
األلــف إصابة يوميا، فضال عن زيــادة أعــداد 
املـــصـــابـــن فـــي أقـــســـام الــعــنــايــة املــــركــــزة. من 
جــانــبــه، أكـــد الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي الــكــويــتــي 
حــجــاج بــوخــضــور لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 

التعويضات الواردة في التقرير الحكومي ال 
ترقى لحجم الخسائر التي تكبدها أصحاب 
األعمال واألنشطة التجارية خالل فترة الغلق 
اإلجباري التزاما بقرارات الحكومة األخيرة، 
الفتا إلى أنه ينبغي أن تبحث الحكومة عن 

حلول حقيقية.
وأشـــار بوخضور إلــى أن أصــحــاب األنشطة 
وصالونات  الصحية  األندية  مثل  التجارية 
الحالقة والتجميل وغيرها من األنشطة التي 
تنطبق عليها القرارات األخيرة، يعانون من 
تــداعــيــات اإلغــــالق والـــقـــرارات الــســابــقــة التي 
تــم إقــرارهــا فــي عــام 2020، ولــم يتمكنوا من 
تعويض خسائرهم، وسداد الديون املتأخرة.
وأضاف أن هناك املئات من أصحاب األعمال 
الـــذيـــن يـــواجـــهـــون مــشــكــالت خـــطـــيـــرة، مثل 
املالحقات القضائية بسبب الديون والتأخر 
ــلـــن واملـــوظـــفـــن،  فــــي ســـــــداد رواتــــــــب الـــعـــامـ
إلــى أن  الــرســوم الحكومية، الفتا  فضال عن 
املتمثل  بواجبها  القيام  مــن  بــدال  الحكومة 
ــــع الـــصـــغـــيـــرة  ــاريـ ــ ــــشـ ــم أصـــــحـــــاب املـ ــ ــ فـــــي دعـ
ــراءات تفاقم  واملــتــوســطــة، تــقــوم بــاتــخــاذ إجــ

األزمات الراهنة.
وقــت سابق،  فــي  الكويتية  الحكومة  وقـــررت 
املوجة  ملواجهة  واإلجــــراءات  القيود  تشديد 
الــجــديــدة مــن اإلصـــابـــات بــفــيــروس كــورونــا، 
ــة  ــلــــق الــــعــــديــــد مـــــن األنـــشـــطـ حــــيــــث قــــــــررت غــ
وصالونات  واملـــوالت  واملجمعات  التجارية 
ــة  ــالــــونــــات الــتــجــمــيــل واألنــــديــ الـــحـــالقـــة وصــ

الصحية والرياضية وغيرها من األنشطة.
كــمــا قــــرر مــجــلــس الــــــــوزراء إغـــــالق األنــشــطــة 
الـــتـــجـــاريـــة األخــــــرى مــثــل املـــنـــافـــذ الــتــجــاريــة 
واملــتــاجــر فــي الــســاعــة الثامنة مــســاء وحتى 
الــــســــاعــــة الــــخــــامــــســــة صــــبــــاحــــا، وتــضــمــنــت 
الــقــرارات وقــف استقبال رحــالت طــيــران غير 
املواطنن ملدة 15 يوما، وهو األمر الذي أثار 

جدال واسعا في األوساط الكويتية.
من ناحيته، قال أستاذ االقتصاد في جامعة 
الكويت محمد الهاجري لـ »العربي الجديد«، 
الكويتية  الــحــكــومــة  قـــررت  ملـــاذا  إنـــه ال يعلم 
ــة االقـــتـــصـــاديـــة  ــن األنــــشــــطــ ــ ــعــــديــــد مـ غـــلـــق الــ
ــــادة  الـــتـــي ثـــبـــت أنـــهـــا لــيــســت الـــســـبـــب فــــي زيـ

ــات، مــشــيــرا فـــي الـــوقـــت نفسه  ــ ــابـ ــ عــــدد اإلصـ
والــديــوانــيــات  التجمعات واألعــــراس  أن  إلــى 
واملـــنـــاســـبـــات االجــتــمــاعــيــة هـــي الــســبــب في 

تزايد عدد اإلصابات.
الـــــــقـــــــرارات املــتــخــبــطــة  الــــهــــاجــــري أن  وأكــــــــد 
الصغيرة  املشاريع  أصحاب  أزمــات  ستفاقم 
واملـــتـــوســـطـــة وتـــزيـــد مـــن مــعــانــاتــهــم، داعــيــا 
الــقــرارات األخيرة  التراجع عن  إلــى  الحكومة 
والسماح باستئناف كافة األعمال واألنشطة 
التجارية من دون أي عوائق ولكن مع تطبيق 

اإلجراءات االحترازية بصورة مشددة.
الـــــــقـــــــرارات األخـــــيـــــرة ســتــكــلــف  وأوضـــــــــح أن 
ــاد الـــكـــويـــتـــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــاب األعـــــمـــــال واالقـ ــــحـ أصـ
ــتــــؤدي إلـــــى تــأخــر  خـــســـائـــر فــــادحــــة، كـــمـــا ســ
الــتــعــافــي االقــتــصــادي، مــشــيــرا إلـــى أنـــه كلما 
قـــررت الــحــكــومــة فـــرض قــيــود مــشــددة، زادت 
معاناة االقتصاد الكويتي الذي يشهد ركودا 

غير مسبوق خالل األشهر املاضية.
ويقول عبدالله درويش وهو مواطن كويتي 
ويدير صالون حالقة في منطقة الساملية إن 
لــن تعوضه  االقــتــراحــات الحكومية األخــيــرة 
الفترة  التي تكبدها خالل  الكبيرة  الخسائر 
الفترة  املــتــوقــع تسجيلها خــالل  أو  املــاضــيــة 
املقبلة، داعيا رئيس مجلس الوزراء الكويتي 
الشيخ صباح الخالد إلى املوافقة على إعادة 

استئناف األنشطة.
»الــعــربــي  ويــضــيــف درويــــش خـــالل حــديــثــه لـــ
الـــجـــديـــد« أن لـــديـــه 5 عــامــلــن فـــي الــصــالــون 
يــتــقــاضــون رواتـــــب شــهــريــة، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
اإليجار الشهري الــذي يزيد عن 2500 دوالر 
املصاريف  من  وغيرها  الحكومية  والــرســوم 
األخرى، وإذا استمر إغالق األنشطة التجارية 

فقد يضطر إلى اإلغالق النهائي.
وكان رئيس مجلس األمة )البرملان(، مرزوق 
ــيــــرا، أنــــه »اجـــتـــمـــع بممثلي  الـــغـــانـــم، أكــــد أخــ
تحالف رواد األعمال واملشروعات الصغيرة 
ــتــــضــــررة، الــــذيــــن شــــرحــــوا األضــــــــرار الــتــي  املــ
تكبدوها وسيتكبدونها خالل الفترة املقبلة 
األخيرة«. وأضاف  الحكومية  القرارات  جراء 
ــــوزراء بــالــوقــف الــفــوري  أنـــه طــالــب مجلس الـ

لإلجراءات التي تمس هذا القطاع.

انتعاش سوق السيارات المهربةتعويضات للمشاريع الصغيرة 

التّجار تكبدوا خسائر باهظة بسبب كورونا )ياسر الزيات/فرانس برس(

ريان محمد

يزداد انتشار سيارات ما ُيسمى »وارد 
ــة بــشــكــل مـــتـــواتـــر،  ــنـــان« فــــي ســــوريــ ــبـ لـ
والتي تدخل إليها بشكل غير شرعي، 
ــيـــر رســـمـــيـــة،  ــافـــذ حـــــدوديـــــة غـ ــنـ ــبـــر مـ عـ
اللبناني،  الله«  برعاية من قبل »حــزب 
الــداعــم لنظام بشار األســد، األمــر الذي 
أصـــبـــح يــشــكــل إحـــــدى قـــنـــوات تــمــويــل 
الحزب والنظام. ويمكن ملن يزور ريف 
من  العديد  يشاهد  أن  الغربي  حمص 
السيارات، التي تحمل لوحات لبنانية 
ــتــــي تـــســـلـــك طــــريــــق طـــرطـــوس  مـــنـــهـــا الــ
الالذقية، وأخــرى تسلك طريق دمشق، 
والـــالفـــت فــي تــلــك الــســيــارات أنــهــا تمر 
ما  عبر  يسر  بكل  النظام  على حواجز 

يسمى الخط العسكري.     
ــارات مــــن الـــفـــئـــة الــتــي  ــيــ ــال بـــائـــع ســ ــ وقــ
تسمى »وارد لبنان«، طلب عدم الكشف 
ــيـــرة مــن  ــبـ عــــن هــــويــــتــــه، إن »أعـــــــــــدادا كـ
اللبنانية تصل إلى سورية،  السيارات 
وتــبــاع بــأقــل مــن نصف ثمن مثيالتها 
فــي الــســوق، األمــر الــذي يغري شريحة 
مـــن الــســوريــن القــتــنــائــهــا«، الفــتــا إلــى 
أن »ثـــمـــن الـــســـيـــارات يـــتـــراوح وســطــيــا 
دوالر،  آالف  و8  دوالر  ألـــفـــي  بــــن  ــا  مــ
وهناك سيارات أغلى لكن غير منتشرة 
وتوفر  صنعها  وسنة  نوعها  بحسب 
أوراق السيارة معها، وهذا مؤشر على 
أنها غير مسروقة، األمر الذي يرفع من 
ســعــرهــا«. وأضـــــاف: »هـــنـــاك أشــخــاص 
لــديــهــم أقــــــارب أو أصــــدقــــاء فـــي لــبــنــان 
لبنان،  في  لهم  سيارة  بشراء  يقومون 
ويـــتـــم نــقــلــهــا عــبــر ذات الــشــبــكــة الــتــي 
التكلفة  وتـــتـــراوح  الـــســـيـــارات،  تــوصــل 
ما بن 700 و1500 دوالر، وذلــك أيضا 
بحسب نوع السيارة وسنة صنعها«. 

»لــكــل منطقة طريقة في  أن  إلــى  ولــفــت 
تسوية وضع تلك السيارات، فغالبا في 
ودمشق  وحمص  وطــرطــوس  الالذقية 
وغــيــرهــا مــن مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام، 

يتم تأمن لوحة ومهمة أمنية من أحد 
املوالية  املليشيات  أو  األمنية  األجهزة 
ــــن يـــحـــصـــل عـــلـــى تــلــك  ــاك مـ ــ ــنـ ــ ــا، وهـ ــهــ لــ
اللوحات من الحرس الجمهوري، مقابل 
مبلغ يــدفــع بشكل ســنــوي، يــتــراوح ما 
ليرة سورية«  ومليوني  ألــف   500 بــن 
)الـــــدوالر الــواحــد = نــحــو 3300 لــيــرة(. 
ويــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الــــذي لــم تؤكد 
فــيــه مـــصـــادر مــحــايــدة مــشــاركــة حــزب 
الله في عمليات تهريب السيارات. وقد 
أصبح اقتناء سيارة حلمًا بعيد املنال 
السورين  املواطنن  لغالبية  بالنسبة 
الصينية  فالسيارات  بدخلهم،  مقارنة 
الـــصـــغـــيـــرة رخـــيـــصـــة الـــثـــمـــن مــتــوســط 
سعرها يصل إلى نحو 10 مالين ليرة، 
فـــي حـــن مــتــوســط أســـعـــار الـــســـيـــارات 
املتوسطة مثل الكيا ورينو ما بن 25 
و35 مليون ليرة، أما السيارات الفاخرة 
فــيــصــبــح الـــحـــديـــث حــيــنــهــا عـــن مــئــات 

مالين الليرات ثمن الواحدة منها. 
يــبــدو، فــي محافظة الــســويــداء جنوب 
ســــــوريــــــة، شــــكــــل الــــتــــعــــاطــــي مـــــع تــلــك 
محدودية  بسبب  مختلفا،  السيارات 
سلطة األمن فيها، حيث تجد أن هناك 
السيارات  تلك  لبيع  خاصة  مــعــارض 
ــود  ــ ــة إلــــــى وجـ ــ ــافـ ــ بـــشـــكـــل عـــلـــنـــي، إضـ
صــفــحــات ومــجــمــوعــات عــلــى وســائــل 
موقع  وخــاصــة  االجتماعي  التواصل 
ــعـــرض تــلــك  ــبـــوك«، مــخــتــصــة بـ ــيـــسـ »فـ
الـــســـيـــارات ومــواصــفــاتــهــا وســعــرهــا، 
ــع مـــصـــدر الــبــيــع،  وأرقـــــــام االتــــصــــال مـ
حسب مــأمــون.ح، وهــو سمسار لبيع 
الـــســـيـــارات فـــي الـــســـويـــداء، طــلــب عــدم 

ذكر شهرته.
وأضــــــــــــاف فــــــي حـــــديـــــث مــــــع »الــــعــــربــــي 
الــجــديــد«: »تــدخــل هــذه األيـــام قــرابــة 20 
ســيــارة إلــى الــســويــداء قــادمــة مــن لبنان 
يوميا، من مختلف األنـــواع«، مؤكدا أن 
»املـــصـــدر واحــــد وهــــو مــجــمــوعــة تعمل 
مــع حـــزب الــلــه، وتــأتــي عــبــر مــنــافــذ غير 
رسمية على الحدود السورية اللبنانية، 

وهي ذاتها التي يتم تهريب األشخاص 
عبرها«. ولفت إلى أن »غالبية السيارات 
القادمة من لبنان توضع عليها لوحات 
ــارات مــنــســقــة أو قــديــمــة، فــقــد تجد  ــيـ سـ
ســـيـــارة نــــوع هــمــر عــلــيــهــا لــوحــة تــعــود 
لــســيــارة النــســر مـــن ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن 
املــاضــي، أو أن يتم وضــع لوحة مــزورة 
جانبه،  مــن  محليا«.  مصنعة  بالكامل 
ــال الــــنــــاشــــط مــعــتــصــم مـــــعـــــروف، مــن  ــ قــ
ــداء، إن »احـــتـــكـــار إدخـــــــال آالف  ــويــ ــســ الــ
السيارات اللبنانية إلى سورية من قبل 
الـــلـــه، مــســتــخــدمــا أدوات ســوريــة  حــــزب 
التعامل  عــلــى  وإصـــرارهـــم  بـــه،  مرتبطة 
بالدوالر، بذريعة أن سعر صرف الليرة 
الـــســـوريـــة غــيــر مــســتــقــر، يــشــكــل إحـــدى 
قنوات التمويل له، وخاصة أننا نتحدث 
عن أكثر من 3 آالف سيارة لبنانية في 
الــســويــداء وحــدهــا، فلكم أن تــتــصــوروا 
عــــدد الـــســـيـــارات فـــي مــخــتــلــف املــنــاطــق 
السورية«. واعتبر أن »النظام شريك في 
هذا امللف، عبر اإلتاوات التي يتقاضاها 
وبيع  مقصدها،  إلــى  الــســيــارات  لتصل 
اللوحات واملهام األمنية لجزء كبير من 
هــذه الــســيــارات، كما أن هــذه الــســيــارات 
السوق  فــي  الــوقــود  مــن  كثيرًا  تستهلك 
الـــســـوداء، الــتــي يــديــرهــا املــتــنــفــذون في 
ا مـــن تلك  الــنــظــام، إضـــافـــة إلـــى أن جــــزء
غير  بشكل  الــنــظــام  يدخلها  الــســيــارات 
عبر  وبيعها  مصادرتها  لتتم  شــرعــي، 
مـــا يــســمــى مـــــــزادات عــلــنــيــة، بــمــلــيــارات 
الليرات، من قبل تجار الحرب، وبالتالي 
يـــؤمـــن الـــنـــظـــام نـــوعـــًا مـــن أنــــــواع الــدعــم 

بطريقة شبه شرعية«. 
يـــشـــار إلــــى أن الــنــظــام مــنــع اســتــيــراد 
الـــســـيـــارات الــجــديــدة مــنــذ عـــام 2013. 
لكن بالرغم من ذلك تجد في معارض 
بــيــع الــســيــارات وشــوارعــهــا، ســيــارات 
موديل 2020، في حن سجلت أسعار 
الــســيــارات ارتــفــاعــات كــبــيــرة، متأثرة 
ــراد، وتــــهــــاوي  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــنــــع االســ  بـــــقـــــرار مــ

قيمة الليرة.

سوريةالكويت

1200 من أصحاب 
األنشطة التجارية 

سيتضررون من الغلق

Tuesday 16 February 2021 Tuesday 16 February 2021
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اقتصاد

ناصر السهلي

رغم الجهود األوروبية ملحاصرة 
تداعيات جائحة فيروس كورونا 
بــاســتــعــجــال الــلــقــاحــات املــضــادة 
ــاء، الـــــذي أنـــهـــك خــــال الـــعـــام املــاضــي  ــلـــوبـ لـ
العديد من اقتصادات منطقة اليورو املنهكة 
بــاألســاس منذ ثقل الــديــون واألزمـــة املالية، 
إال أن العام الجاري قد يكون أشد وطأة مع 
اســتــمــرار تــداعــيــات الــجــائــحــة وبــــزوغ أزمــة 
ــاذ االقـــتـــصـــادات  ــقـ ــن جـــديـــد بـــشـــأن إنـ ثــقــة مـ
ــنـــوات مــاضــيــة  الـــضـــعـــيـــفـــة، الـــتـــي ظـــلـــت لـــسـ
مــن خال  ديــونــهــا  أعــبــاء  بتخفيف  مطالبة 

إصاحات حقيقية.
األوروبـــي  االتــحــاد  استراتيجية  أن  ويــبــدو 
التي استمرت نحو ثاثة عقود إلبقاء ديون 
املنطقة تحت السيطرة قد تحطمت إلى األبد 
بسبب تداعيات الوباء، فقد المست الديون 
نحو 100% من الناتج اإلجمالي، وتتجاوز 
هـــذه الــنــســبــة فـــي بــعــض االقـــتـــصـــادات مثل 
إيطاليا 150%، كما أن العجز املتوقع للعام 
الــجــاري يصل إلــى 6%، بينما كــان تحقيق 
االســتــقــرار االقــتــصــادي واملـــالـــي يتطلب أال 

تتجاوز نسبة الديون 60% والعجز %3.
وبينما رسمت »حزمة التعافي« التي جرى 
إقرارها قبل نحو شهرين بقيمة 750 مليار 
متفائلة  نـــظـــرة  دوالر(  مــلــيــار   911( ــــورو  يـ
لتعافي منطقة اليورو، إال أن الواقع قد يبدل 
األداء  في ظل ضعف  التشاؤم  نحو  املشهد 
للكثير مــن الـــــدول. وبــــدت الــنــقــاشــات حــول 
ــتـــطـــورات الــســلــبــيــة لــبــعــض االقـــتـــصـــادات  الـ
وفرنسا  إليــطــالــيــا  بالنسبة  أكــثــر وضــوحــا 

وإسبانيا والبرتغال واليونان وقبرص.
فمنذ 10 سنوات وأوضاع روما االقتصادية 
ــزايـــد غـــيـــاب االســـتـــقـــرار  ــع تـ فـــي تــــراجــــع، ومــ
الـــوزراء جوزيبي  رئيس  السياسي بخروج 
كــونــتــي، ومــراهــنــة الــيــمــن الــقــومــي املتشدد 
ــر جــائــحــة  ــيـ ــأثـ ــابـــات مـــبـــكـــرة وتـ ــتـــخـ عـــلـــى انـ
كـــــورونـــــا، بــســبــب اإلغـــــاقـــــات واإلجـــــــــراءات 
املازمة، ال يزال البلد صاحب ثالث اقتصاد 
أوروبـــي يثير مخاوف االتــحــاد من التوجه 
نحو منزلقات تؤثر على بقية دول املنطقة.

فقد أوجبت اآلثار االجتماعية واالقتصادية 
لــلــجــائــحــة فـــي الـــعـــام املـــاضـــي تــدخــل البنك 
ــركــــزي األوروبــــــــي لــتــجــنــب أزمـــــة الـــديـــون  املــ
الـــســـيـــاديـــة الـــتـــي أثـــــرت بــشــكــل عــمــيــق على 
اقــتــصــادات دول االتــحــاد فــي أعــقــاب األزمــة 
املالية العاملية في 2008، كما شهد ديسمبر/
كانون األول املاضي التوقيع النهائي لقادة 
أما  التعافي،  األوروبـــي على حزمة  التكتل 
في عدم الوقوع في مطب أزمة أكوام الديون 

املدمرة للدول.
ورغـــــــم أن أوروبـــــــــا حــــاولــــت تـــجـــنـــب كــســاد 
السوق وتراجع الناتج اإلجمالي، وتقديمها 
حـــوافـــز ملــنــع تـــكـــدس مـــايـــن الــعــاطــلــن عن 
الــعــمــل، وتــعــويــض الــشــركــات ألجـــل اإلبــقــاء 
والتشاؤم  القلق  أن  يبدو  ال  املوظفن،  على 
أقــــل مما  ــتـــصـــاد فـــي 2021  تـــراجـــع االقـ مـــن 
كــانــا عليه فــي الــعــام املــاضــي، مــع توقعات 
أن يستمر اإلغاق وفرض إجراءات صارمة 
حتى وقت متأخر منه، بما فيها السفر داخل 
أوروبا، وخصوصا بعد تشاؤم ماحظ من 
عدم فعالية اللقاحات الجديدة في مواجهة 

طفرات فيروس كورونا.
ووفقا ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
)تــتــكــون مـــن الـــبـــلـــدان املــتــقــدمــة الـــتـــي تقبل 
مبادئ الديمقراطية واقتصاد السوق الحر(، 
فـــإن الــعــام املــاضــي شــهــد انــخــفــاض الــنــاتــج 
املحلي في منطقة اليورو بنسبة 7.6%، وهو 
أسوأ بكثير من االنكماش في 2008 و2009، 
وحتى مــن االنــكــمــاش األمــيــركــي الــذي يقدر 
بنحو 3.5%.   فــاإلغــاق واســع النطاق في 
أوروبــا يتوقع أن تستمر تأثيراته السلبية 
املنظمة  تــقــريــر  2021، بحسب  نــهــايــة  حــتــى 
في ديسمبر/ كانون األول املاضي، وذلك له 
تأثير معنوي سلبي على األســواق واآلفاق 
فبراير/ الحالي،  الشهر  املستقبلية. وحتى 

ــبـــاط، ســجــل الــنــاتــج املــحــلــي فـــي منطقة  شـ

كابول ـ صبغة اهلل صابر

أوقفت أفغانستان استيراد السلع من إيران 
ملدة أسبوع، بعد الحريق الذي اندلع مطلع 
األســبــوع الــجــاري فــي منفذ »إســـام قلعة« 
الــحــدودي بن الدولتن، والــذي التهم أكثر 
من 500 حاوية وقود وغاز، وتدمير املباني 

الحكومية على الحدود.
ــالـــي، حـــاكـــم إقـــلـــيـــم هــــرات  ــتـ وقــــــال وحـــيـــد قـ
)غـــــــرب(، حــيــث يــقــع املــنــفــذ الــــحــــدودي، في 
مؤتمر صحافي، أمس اإلثنن، إن الحكومة 

الــيــورو تــراجــعــا بــمــقــدار 1% فــي املــتــوســط، 
املاضين  الــشــهــريــن  خـــال  سجلت  ففرنسا 
إيطاليا %2  انكماشا بنسبة 1.3%، وكذلك 
قدمها  دراســـة  ألرقـــام  وفقا   ،%4.3 والنمسا 
فــــي الـــخـــامـــس مــــن فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط الــبــنــك 
الدنماركي.   ورغم تفاعل السوق اإليطالي 
البنك  محافظ  تكليف  مــع  حـــذرة  بإيجابية 
املــركــزي األوروبــــي الــســابــق، مــاريــو رداغـــي، 
ــراط، بـــاعـــتـــبـــاره  ــوقــ ــنــ ــكــ تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة تــ
ــا مــخــضــرمــا، إال أن ذلــك  ــيـ اقــتــصــاديــا أوروبـ
ال يــعــنــي تــحــســنــا فـــي الــســنــدات اإليــطــالــيــة. 
وال يــبــدو أن الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي في 
الــيــورو سيشهد تحسنا، رغــم ضخ  منطقة 
750 مليار يــورو في شراين األســواق، فإنه 
ووفقا لتقديرات املفوضية األوروبية، يوجد 

ــمـــارات الــــســــوق الـــخـــاص  ــثـ ــتـ تــــراجــــع فــــي اسـ
بنحو 830 مليار يورو لعامي 2020 و2021.

والـــتـــراجـــع املــســبــب لــلــنــظــرة املــتــشــائــمــة في 
األســـــــواق األوروبـــــيـــــة، يـــعـــزى إلــــى الــهــبــوط 
املــســتــمــر القــتــصــادات دول جــنــوبــي الــقــارة، 
والــتــي تعاني أصــا مــن تــراجــع االستثمار 
مــنــذ 2010، ويــبــدو أن مــؤشــرات االنــكــمــاش 
املسجل منذ سبتمبر/أيلول املاضي )بعد 6 
أشهر فقط على انتشار الفيروس وما رافقه 
مــن إغــاقــات( تقلق األوروبــيــن مــن تحوله 
إلــى انــكــمــاش مــزمــن، وهــو مــا يعني تراجع 
أســواق دول مثل  االستثمار في  الرغبة في 

إيطاليا وإسبانيا واليونان وقبرص. 
وعلى الرغم من أن البنك املركزي األوروبــي 
ــتــــدخــــل، بـــــقـــــرارات ســيــاســيــة،  قــــــادر عـــلـــى الــ

األفـــغـــانـــيـــة قـــــررت بـــالـــتـــشـــاور مـــع الــجــانــب 
إيران  البضائع من  استيراد  اإليراني وقف 
ملـــــدة أســــبــــوع، بـــعـــد أن تـــوقـــفـــت الـــخـــدمـــات 

التجارية على الحدود بسبب الحريق. 
وأضاف قتالي، أنه بعد اندالع الحريق، يوم 
الــســبــت املـــاضـــي، لــجــأت الــســلــطــات املحلية 
ــــود بــــن إيـــــران  ــــوجـ ــــدار املـ ــــجـ إلـــــى تـــدمـــيـــر الـ
وأفــغــانــســتــان لــنــقــل الــشــاحــنــات وحــاويــات 
ــد تــمــكــنــت الــســلــطــات  ــنـــاك، وقــ ــــود إلــــى هـ وقـ
األفــغــانــيــة مــن نــقــل 1500 شــاحــنــة وحــاويــة 
وقود إلى والية خراسان رضوي اإليرانية، 

وقــــــــد ذهـــــبـــــت لــــجــــنــــة ملــــعــــرفــــة وضــــــــع تــلــك 
الشاحنات. ولم يفصح حاكم إقليم هرات عن 
حجم الخسائر، مؤكدا أن لجنة فنية تعمل 
لتقصي الــحــقــائــق وســبــب انــــدالع الــحــريــق 
في  املحلية  التجارة  غرفة  مــســؤول  أن  غير 
هرات محمد يونس قاضي زاده قد أكد في 
تصريح في وقــت سابق أن األرقـــام األولية 
تشير إلـــى احــتــراق 500 صــهــريــج وحــاويــة 
وقـــود وغـــاز، مــقــدرًا قيمة الخسائر بــن 40 
و50 مليون دوالر. فيما أعلنت وزارة املالية، 
يوم األحد، أن هيئة من املتخصصن ذهبت 
للتحقيق في معرفة مابسات  املنطقة  إلى 

الحادث وتقدير الخسائر.
كــمــا قــالــت مـــصـــادر قــبــلــيــة فـــي املــنــطــقــة في 
ــد  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« األحــ تـــصـــريـــحـــات لــــ
املاضي، إن بعض األشخاص نهبوا األموال 
املـــوجـــودة فــي مــكــان الــحــادث بــعــد انشغال 

قوات األمن واملسؤولن بإخماد النيران.
ــرات، شـــدد عــلــى أن  ــ غــيــر أن حــاكــم إقــلــيــم هـ
قوات الجيش األفغاني كانت تقوم بحراسة 
ــــودة فــــي مــكــان  ــــوجـ األمــــــــوال والـــبـــضـــائـــع املـ
الـــحـــريـــق، لــكــنــه لــــوح إلــــى أن الـــحـــادث كــان 
كبيرًا والسلطات األفغانية لم تكن مستعدة 
بدور  مشيدا  الحجم،  بهذا  حــادث  ملواجهة 

إيران في املساهمة في  إخماد الحريق.
ــتـــجـــات  ــنـ ــلــــى املـ ــان عــ ــتــ ــســ ــانــ ــغــ وتـــعـــتـــمـــد أفــ
إيــران ودول آسيا  البترولية املستوردة من 
الباد  إلى  الوسطى، والتي يتم إحضارها 
عـــــادة عــبــر مــعــبــر »إســــــام قـــلـــعـــة«. وكــانــت 
شــــركــــة تــــوزيــــع الـــكـــهـــربـــاء فــــي الــــبــــاد »دا 
أفــغــانــســتــان بــريــشــنــا شـــيـــركـــات« قـــد قــالــت 
إيــران  املستوردة من  الطاقة  إن  قبل يومن 
قطعت أيضا في والية هرات بعد أن تسبب 
الحريق في إتاف خط لنقل الكهرباء بقدرة 

132 كيلوفولت.

مـــن الــتــعــافــي فـــي نــهــايــة الــــعــــام، كــمــا تــقــدر 
دراســـات أوروبــيــة أن الصن ستحقق نموًا 
بــنــحــو 10%، وذلــــك كــلــه يــتــجــاوز الــتــعــافــي 
األوروبــــي، ويضع األوروبــيــن تحت ضغط 
اقتصادي يتطلب تدخات إسعافية تحتاج 
أقله إلنقاذ  واقــتــصــاديــة،  لــقــرارات سياسية 
ــدول املــتــعــثــرة. حــتــى وإن بــــدت مــحــاولــة  ــ الــ

األوروبــــيــــن الـــظـــهـــور أكـــثـــر اســتــقــالــيــة في 
الــــقــــرارات الــتــجــاريــة واالقـــتـــصـــاديـــة بشكل 
يــبــدو أن عــوامــل السياسة تلعب دورًا  عـــام، 
ــون وجــــدوا  ــيــ ــاألوروبــ فـــي لــجــم الـــطـــمـــوح. فــ
أنفسهم بعد 12 شهرًا من انتشار الجائحة 
فــي وضــع صــعــب، وخصوصا مــع انكشاف 
على  تعتمد  والوقائية  الطبية  معداتهم  أن 
التوريد الصيني.  وقد استخدمت بكن ذلك 
االنــكــشــاف ســيــاســيــا إلـــى أقــصــى درجـــة من 
الـــدول،  فبعض  األوروبـــيـــن.  على  الضغوط 
مثل هــولــنــدا وأملــانــيــا والــدنــمــارك، وغيرها 
من دول القارة، تلقت رسائل واضحة تتعلق 
بــعــاقــة تــلــك الــبــلــدان ببلد مــثــل تـــايـــوان، أو 
أزمــــة هــونــغ كـــونـــغ، إذ امــتــزجــت الــســيــاســة 
بــاالقــتــصــاد بــصــورتــهــا الــواضــحــة بتهديد 

بكن ألمــســتــردام مــن زاويـــة املــعــدات الطبية 
إن مــضــت فــي فــتــح ســفــارة لــهــا فــي تــايــبــي، 
كــمــا تــعــرضــت كــوبــنــهــاغــن لــضــغــوط هائلة 
ملعارضن  فيها  برملانين  استقبال  بسبب 
هــونــغ كونغ،  فــي  الديمقراطية  الــحــركــة  مــن 
خال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/

شباط الجاري. 
األوروبيون بوطأة  الجائحة يشعر  ووسط 
ــيـــنـــي عـــلـــى تـــحـــويـــل األعــــمــــال  الـــعـــمـــل الـــصـ
جيوسياسي  فن  إلــى  واالقتصاد  التجارية 
لــلــّي ذراع دول االتـــحـــاد األوروبــــــي. فــالــعــام 
املـــاضـــي، اســتــطــاعــت بــكــن تــوجــيــه رســالــة 
ــول  ــة إلـــــى بـــرلـــن بـــــأن مــنــعــهــا وصــ ــحــ واضــ
تـــقـــنـــيـــات »هـــــــــــواوي« الـــصـــيـــنـــيـــة الــعــمــاقــة 
العاملة في مجال تكنولوجيا االتصاالت قد 

يكلف غاليا سوق السيارات األملاني، وفقا ملا 
كشفت عنه الصحافة األملانية واألوروبية. 

من ناحية أخرى، لم تثن الضغوط األميركية 
السابق  الرئيس  على األوروبــيــن، في عهد 
ــرب الـــتـــجـــاريـــة«  ــحــ ــب، فــــي »الــ ــرامــ ــد تــ ــالــ دونــ
مــع الــصــن، االتـــحـــاد األوروبـــــي عــن دخــولــه 
اتفاقا تجاريا مع الصن في قمة افتراضية 
عــقــدت فــي ديــســمــبــر/كــانــون األول املــاضــي، 
وسط قلق من املوقف األميركي، وعدم رضا 
أمــيــركــي عــن االتــفــاق، حتى بــقــدوم الرئيس 

الجديد جو بايدن. 
ــــي 6 يـــنـــايـــر/  ــز فـ ــمـ ــايـ ــلـــت نــــيــــويــــورك تـ ــقـ ونـ
املــاضــي بعضا مــن املخاوف  الثاني  كــانــون 
األمــيــركــيــة مـــن تــعــزيــز االتــفــاقــيــة الــتــجــاريــة 

الصينية-األوروبية. 

أوروبا 
في 2021

أفغانستان توقف استيراد السلع من إيران ألسبوع
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صهاريج وقود التهمتها النيران في حادث المنفذ الحدودي )فرانس برس(الصادرات تسجل أكبر زيادة منذ نحو ثالث سنوات )األناضول(

)Getty( انتعاش األسواق في األشهر األخيرة قلص األضرار الناجمة عن كورونا

صندوق للتعافي 
األوروبي بقيمة 750 

مليار يورو

مـــن خـــال شــــراء ســـنـــدات حــكــومــيــة، بفضل 
األصــول وبفوائد منخفضة،  مشترياته من 
ملــنــع االنـــــــزالق إلــــى انـــكـــمـــاش مـــزمـــن، إال أن 
ذلــك يفترض تجنب أزمـــات ديــون حكومية 
ــراد فـــي اإلنـــعـــاش االقــتــصــادي.  ــ لــتــحــقــيــق املـ
ورغم ذلك ال يبدو أن حالة الكساد والتراجع 
ــام الـــحـــالـــي، رغـــم  ــعــ ســتــتــغــيــر كـــثـــيـــرا فــــي الــ
ــوال، يبدو  ــ جــاذبــيــة الـــيـــورو.  وفـــي كــل األحــ
قدرته منظمة  ما  باتجاه  األمــور سائرة  أن 
التعاون االقتصادي والتنمية، عن أن الناتج 
الــعــام 2021 سيكون  فــي نهاية هــذا  املحلي 

أقل بنسبة 3% عن 2019.  
ــل الــــتــــراجــــع األوروبـــــــــــي يـــبـــدو  ــابـ ــقـ  وفــــــي مـ
أن الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، فـــي ســـيـــاق ســيــاســة 
الرئيس الجديد، جو بايدن، ستحقق نوعا 

تراكم الديون بسبب كورونا 
وصراعات أميركا والصين

ــان انــكــمــاشــا  ــابــ ــيــ ســـجـــل اقــــتــــصــــاد الــ
بنسبة 4.8% خال العام املاضي، هو 
ــام 2009، لــكــنــه أفــضــل  ــــوأ مــنــذ عـ األسـ
ــات الــرســمــيــة  ــرات املـــؤســـسـ ــديـ ــقـ مــــن تـ
ــاوز  ــلـــن الــــذيــــن تــــوقــــعــــوا تـــجـ ــلـ واملـــحـ

االنكماش %7.
بيان،  فــي  اليابانية  الحكومة  وقــالــت 
ــنـــن، إن االقـــتـــصـــاد املــحــلــي  أمــــس اإلثـ
انتعش بشكل حاد في األشهر الثاثة 
ــرة مـــن عــــام 2020، مــمــا يــمــدد  ــيــ األخــ
تــعــافــيــه مــن الــتــأثــيــر املــدمــر لفيروس 
كــورونــا فــي النصف األول مــن الــعــام. 
وكــــان االقــتــصــاد قـــد انــكــمــش بنسبة 

5.3% خال عام 2009.
ونــفــذت الــبــاد حــزمــة تــدابــيــر شملت 
ــة وتـــقـــديـــم  ــاديــ ــتــــصــ ــزم تـــحـــفـــيـــز اقــ ــ ــ حـ
بــفــوائــد مــتــدنــيــة، وشـــددت  تسهيات 
بهدف  الــوبــاء،  تفشي  ملنع  اتها  إجراء

مــقــاومــة الــهــبــوط الــكــبــيــر فـــي الــنــاتــج 
املحلي اإلجمالي املسجل في النصف 

األول من العام املاضي.
أكبر  ثالث  الياباني،  االقتصاد  ونما 
اقـــتـــصـــاد فــــي الـــعـــالـــم بـــعـــد الــــواليــــات 
والـــصـــن، بنسبة 3% خــال  املــتــحــدة 
الربع  الربع األخير 2020، مقارنة مع 
ــعــــام، وســـجـــل نــمــوًا  الـــثـــالـــث لــنــفــس الــ
مع  مـــقـــارنـــة   %12.7 بــنــســبــة  ســنــويــا 

الربع األخير 2019.
ــاد الــــيــــابــــانــــي دخــــل  ــ ــــصـ ــتـ ــ وكـــــــــان االقـ
نـــاجـــمـــة  ــــف  ــعـ ــ ضـ حــــــالــــــة  فـــــــي   2020 
عـــــــن زيــــــــــــــادة ضـــــريـــــبـــــة االســـــتـــــهـــــاك 
الوطنية، وانخفاض حاد في التجارة 
مــــــع الــــــصــــــن، وإعـــــــصـــــــار مــــــدمــــــر، ثــم 
وجـــه الــوبــاء ضــربــة قــويــة مــع انهيار 

اقتصادات أخرى.
)األناضول(

قــفــزت صــــادرات كــوريــا الجنوبية من 
40.2% على أساس  السيارات بنسبة 
الـــعـــام  ــنـــوي فــــي الـــشـــهـــر األول مــــن  سـ
الجاري 2021، مع ظهور عامات على 
تــعــافــي الــطــلــب الــعــاملــي مـــن تــداعــيــات 
ــيــــروس كــــورونــــا الـــجـــديـــد.  جـــائـــحـــة فــ
وبلغت قيمة الصادرات، وفق بيانات 
صادرة عن وزارة التجارة والصناعة 
والطاقة، 4 مليارات دوالر في يناير/ 
بذلك  لتسجل  املاضي،  الثاني  كانون 
أيــلــول من  زيـــادة منذ سبتمبر/  أكبر 

عام 2017. 
وأشـــــــارت الـــبـــيـــانـــات، الـــتـــي أوردتـــهـــا 
وكـــالـــة يــونــهــاب الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، 
أمــــــس االثـــــنـــــن، إلــــــى ارتـــــفـــــاع إنـــتـــاج 
السيارات على أساس سنوي بنسبة 
املحلية  املبيعات  زادت  كذلك   ،%24.9

بنسبة 18%. وهــذه املــرة األولـــى منذ 
يسجل  الــتــي   ،2020 أيــلــول  سبتمبر/ 
ــل مــــن اإلنــــتــــاج والـــــصـــــادرات  فــيــهــا كــ
واملبيعات املحلية من السيارات نموًا. 
والـــصـــنـــاعـــة،  ــارة  ــتـــجـ الـ وزارة  ووفـــــق 
الصديقة  السيارات  مبيعات  ارتفعت 
 %126.4 ــة  ــبـ ــنـــسـ بـ ــا  ــيـ ــلـ مـــحـ ــلـــبـــيـــئـــة  لـ
 17992 إلـــــــى  ــــوي  ــنـ ــ سـ أســـــــــاس  ــلــــى  عــ
الثاني  للشهر  نــمــوًا  لتسجل   وحــــدة، 
ــــت  ــعـ ــ ــفـ ــ ــى الـــــــتـــــــوالـــــــي، وارتـ ــ ــلـ ــ ــر عـ ــ ــشـ ــ عـ
الــــصــــادرات مـــن الـــســـيـــارات الــصــديــقــة 
 32035 إلــــى   %76.5 بــنــســبــة  لــلــبــيــئــة 
ــى  ــعــــت الــــــصــــــادرات إلـ وحــــــــدة. وارتــــفــ
 ،%40.2 بــنــســبــة  الــشــمــالــيــة  ــا  ــيـــركـ أمـ
كــذلــك قــفــزت الـــصـــادرات إلـــى االتــحــاد 

األوروبي بنسبة %71.7.
)العربي الجديد(

أسوأ أداء لليابان 
منذ 2009

انتعاش سيارات كوريا 
الجنوبية

مال وسياسة

عقود  ثالثة  نحو  استمرت  التي  األوروبي  االتحاد  استراتيجية  أن  يبدو 
بسبب  األبد  إلى  السيطرة قد تحطمت  المنطقة تحت  إلبقاء ديون 
تداعيات كورونا الجديد، فضال عن مخاوف من وقوع دول المنطقة 

تحت تأثير الصراع بين أكبر اقتصادين في العالم، أميركا والصين

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب اإلحصاءات الوطني الدنماركي، أمس 
االثنين، أن اقتصاد الدنمارك سجل أكبر نسبة انكماش منذ أكثر من عقد 
بنسبة %3.7  الماضي،  العام  خالل 
كورونا.  جائحة  تداعيات  بسبب 
وقال ال أولسون كبير االقتصاديين 
األنباء  لوكالة  دانــســك  بنك  فــي 
ــاش  ــم ــك االن إن  الـــدنـــمـــاركـــيـــة، 
التوقعات«.  ســوء  بمثل  »ليس 
الدولي  النقد  صــنــدوق   وكــان 
 ،%6.5 بنسبة  انكماشًا  توقع  قد 
وصوله  الحكومة  قدرت  فيما 

إلى %5.3.

أكبر انكماش للدنمارك

رؤية

أحمد ذكر اهلل

 حول أحد القطاعات االقتصادية، 
ً
قلما يفرد الرؤساء حديثًا مطوال

االقتصادية  املؤشرات  الرؤساء  أحاديث  تتناول  أن  الطبيعي  فمن 
القطاعات بصورة إجمالية،  تتناول مؤشرات بعض  الكلية، وربما 
لــكــن مــا حـــدث من  املــخــتــص،  لــلــوزيــر  القطاعية  التفاصيل  وتــتــرك 
إسهاب وتفصيل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلنجازات 

القطاع الزراعي في بالده قد يبدو غريبا على أحاديث الرؤساء.
الحديث جاء في أعقاب اجتماع عادي للحكومة، وليس في مناسبة 
التباهي  الزراعي، كما أن الحديث غلف بالكثير من  القطاع  تخص 
ال سيما  بــصــورة شخصية،  للرئيس  القطاع  أهمية  يــوضــح  الـــذي 
في ظل تحقيق قطاعات أخرى لطفرات نوعية كبرى ولم يفرد لها 
الرئيس مثل هذا الحديث.  وفي الحقيقة يجب التأكيد بداية على أن 
منجزات القطاع الزراعي التركي في ظل حكم حزب العدالة والتنمية 
تستحق هذا اإلسهاب وذلك التباهي، فقد احتلت تركيا املركز األول 
على مستوى أوروبـــا فــي إنــتــاج املـــواد الــزراعــيــة بعد ارتــفــاع الناتج 
املحلي اإلجمالي الزراعي من 37 إلى 278 مليار ليرة خالل السنوات 
الـ18 املاضية.  وكان ذلك نتاجًا إلرادة سياسية قامت بدعم القطاع 
خالل تلك الفترة حتى بلغ الدعم املقدم للمزارعني األتراك خالل عام 
2020 وحدها نحو 22 مليار ليرة، وبذلك زاد هذا الدعم 12 ضعفا 
خالل العشر سنوات االخيرة، وأثمر الدعم الذي أكد الرئيس العزم 
إلــى أعلى مستوى في  الــزراعــي  ارتفاع االنتاج  إلــى  على مواصلته 
املركز  تركيا  احتلت  بلغ 124 مليون طــن، كما  البالد حيث  تاريخ 
رأس،  مليون   18.6 بواقع  الكبيرة  املاشية  بعدد  أوروبـــا  في  الثاني 

واملركز األول بعدد املاشية الصغيرة بأكثر من 55 مليون رأس.
ــذا الــنــمــو املــضــطــرد لــلــقــطــاع اهــتــمــام الـــدولـــة ببنيته  وســاعــد فــي هـ
الـــري الحديثة بفضل  األســاســيــة، والــزيــادة فــي اســتــخــدام تقنيات 
اإلنفاق الحكومي الواسع على مشروعات الري، حيث شيدت الدولة 
خالل الـ18 عاما املاضية، 600 سّد، و423 بركة رّي، و1457 مرفقا 
للري، عالوة علي التوسع في استصالح األراضــي، بل واستئجار 
الــدولــة والــقــطــاع الــخــاص للعديد مــن األراضـــي فــي الـــدول األجنبية 
والقيام باستثمارها زراعيًا. وكان من الطبيعي أن ينتج ذلك قفزة 
نوعية في وفرة اإلنتاج، وبالتالي الصادرات الزراعية، والتي قفزت 
إلــى مــا يزيد عــن 18 مليار دوالر خــالل 18  مــن 3.7 مليار دوالر 
عاما االخيرة، ومؤخرًا احتلت تركيا املركز األول عامليا في تصدير 
القمح، والثاني في تصدير املعكرونة، وبلغ الفائض الصافي للتجارة 

الخارجية في الصادرات الزراعية 5.3 مليارات دوالر.
إلــى 193 دولة  الزراعية  املنتجات  وصــدرت تركيا 1827 نوعا من 
الــعــام املـــاضـــي، وبــاإلضــافــة إلـــى ذلـــك تنتج نــحــو 11 ألـــف نـــوع من 
النباتات، في حني أن العدد الكلي ألنواع النباتات في أوروبا بالكامل 
هو 11.5 ألف نــوع. ورغــم كل ما سبق من أرقــام تدل على طفرات 
كبري للقطاع الزراعي التركي، فإنه ليس من عادة أردوغان مثل هذا 
التباهي بأحد القطاعات، ال سيما أن معظم القطاعات االقتصادية 
التركية حققت إنجازات شبيهة خالل فترة حكمه، فالجميع شاهد 
طفرة صناعة الطائرات املسيرة التركية على سبيل املثال، ولم يفرد 
لها الــرئــيــس مثل هــذا االســهــاب، وهـــذا يــؤكــد على أن اإلنــجــاز في 
القطاع الزراعي كان ذو أهمية خاصة استدعت ذلك، وهو ما يظهر 

جليًا عند القراءة املتأنية ألحاديث الرئيس منذ فترة طويلة.
أنها تتساوى  الغذائي وعلى  األمــن  أهمية  مــرارًا على  أكــد  فالرجل 
من وجهة نظره مع صناعة الدفاع واألسلحة املحلية، وأن االكتفاء 
الحيوانية ضـــروري الستقالل  الــزراعــة والــثــروة  الــذاتــي فــي مجال 
الدولة اقتصاديا، وأن على الدولة القوية أن تثبت نفسها في مجاالت 
الجيش  الحيوانية والغذاء كما تثبتها في مجاالت  الزراعة والثروة 
واالقــتــصــاد والــدبــلــومــاســيــة. كــمــا اســتــمــرت أحـــاديـــث الــرئــيــس في 
بدأ  العثمانية بدأت بالضعف عندما  اإلمبراطورية  أن  التأكيد على 
يبدأ  وانهيارها  البلدان  رقــي  وأن  بالتدهور،  وزراعتها  اقتصادها 
القوية يبدأ بخطوات قوية في  إلــى تركيا  الطريق  الــزراعــة، وأن  من 
الــقــطــاع الـــزراعـــي. مــن الــواضــح أن حــديــث أردوغــــان جــاء مشحونًا 
كونه  من  أبعد  ودالالت  مغزى  ذات  وسياسية  تاريخية  بخلفيات 
دول  بــني  متقدم  ترتيب  فــي  الــدولــة  مهمًا يضع  اقتصاديًا  انــجــازًا 
العالم، كما يعكس إيمان الرجل بأهمية القطاع على خالف الكثير 
من مدعي الفكر التنموي الحديث واللحاق بركب التقدم الغربي عن 
بل  الزراعي،  القطاع  الصناعي وإهمال  القطاع  التركيز على  طريق 
أحد  للدولة  االجمالي  املحلي  الناتج  في  مساهمته  عظمة  واعتبار 

مظاهر التخلف االقتصادي.
التركي بــني االقــتــصــادات  لــوضــع االقــتــصــاد  الـــذي يسعي  فالرجل 
القطاع  قــوة  فــي  يكمن  املفتاح  أن  يــرى  العالم  فــي  الكبرى  العشرة 
الــغــذاء، ويؤمن بــأن ذلــك في  الذاتي من  الــزراعــي وتوفيره لالكتفاء 
الــدرس  من  يعتبر  أنــه  كما  الدفاعية.  الصناعات  مع  األهمية  نفس 
الــتــاريــخــي املتعلق بــأن تخلف الــقــطــاع الــزراعــي هــو أحــد األســبــاب 
حــدود  عند  يقف  ال  وهــو  العثمانية،  االمــبــراطــوريــة  النهيار  الهامة 
إلى االعتقاد بأن استدامة  التاريخية بل يتعداه  استدعاء األحــداث 

قوة الدولة يقوم فيها قطاع الزراعة بدور رئيس.
الــهــدف االســتــراتــيــجــي  الـــرؤيـــة، نحتت السلطة  وانــطــالقــًا مــن هـــذه 
للقطاع، والذي يسعى إلى أن تكون تركيا من بني أكبر خمسة بلدان 
منتجة كليًا على مستوى العالم بحلول عام 2023، وذلك كجزء من 
أهدافها املخططة للقطاع الزراعي والتي تتضمن الوصول بإجمالي 
دوالر  مليار  و40  دوالر،  مليار   150 إلــى  الــزراعــي  املحلي  الــنــاتــج 
للصادرات الزراعية، و8.5 ماليني هكتار من مساحة املناطق القابلة 

للري بدال من 6.5 ماليني هكتار حاليا.
تركيا تعتمد على قاعدة بحثية ضخمة تتكون من أكثر من 900 
مــركــز بحثي منتشرة فــي أرجـــاء الــبــالد، شكلت دعــائــم االنــطــالق 
الرئيسية للقطاعات املختلفة، ال سيما في ظل اإلنفاق الكبير على 
البحث العلمي بواقع 14 مليار دوالر خالل عشر سنوات، شغلت 
بها املركز الثاني عامليا من حيث سرعة زيادة حجم اإلنفاق على 
الرافعة  هي  البحثية  املركز  تلك  منتجات  وكانت  والتطوير،  البحث 

األساسية لهذه الطفرة اإلنتاجية للقطاعات االقتصادية للدولة. 
وفي هذا السياق جاء تباهي أردوغان، فقد حققت الزراعة التركية 
إنجازات ال تقل أهمية عن تلك املتحققة في إنتاج الصناعات الدفاعية 
والطائرات املسيرة، وكذا في املجاالت العسكرية والدبلوماسية، وال 
الصناعي  اإلنــتــاج  مــجــاالت  فــي  الكبرى  النجاحات  عــن  كذلك  تقل 
والــتــصــديــر، وال فــي مــجــاالت تــوطــني املــقــصــد الــتــركــي كــواحــد من 
انطالقا من دعائم علمية  العاملية، وكل ذلك  السياحة  أهم مقاصد 
وبحثية وتخطيط استراتيجي من الواضح أنه نجح في نقل األحالم 

إلى أرض الواقع.

أردوغان وسر التباهي 
بالقطاع الزراعي
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