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طيران تونس يتأهب للعودة إلى ليبيا
تونس ـ إيمان الحامدي

بـــاشـــرت شـــركـــة الــخــطــوط الــتــونــســيــة تــرتــيــبــات 
الليبية  املـــطـــارات  نــحــو  إعــــادة تسيير رحــاتــهــا 
بعد تــوقــف دام أكــثــر مــن ســّت ســنــوات فرضتها 
الـــظـــروف األمــنــيــة فــي الـــجـــارة الــجــنــوبــيــة لــتــونــس. وحسب 
مــصــادر تــونــســيــة، فـــإن عـــودة رحـــات الــخــطــوط التونسية 
الفنية  الترتيبات  مــن  تــفــرض جملة  الليبية  املــطــارات  إلــى 
والتجارية لضمان سامة األسطول والطواقم واملسافرين 

وتحديد الكلفة الجديدة إلعادة تسيير الخطوط.
»الــعــربــي  ــال مـــصـــدر مـــن شـــركـــة الــخــطــوط الــتــونــســيــة لـــ ــ وقـ
ــوادر الــشــركــة ســتــنــتــقــل يــــوم 22  ــ الـــجـــديـــد« إن لــجــنــة مـــن كــ
طرابلس  العاصمة  إلــى  الــجــاري  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/ 
الجانب  مــن  تفقدية ستلتقي خالها مسؤولني  زيـــارة  فــي 
إثرها  ضَبط على 

ُ
التي ست العودة  الليبي، من أجل ترتيب 

ل عدم ذكر اسمه، 
ّ

الرحات الجديدة. وأّكد املصدر، الذي فض
أن تسّير الخطوط التونسية في مرحلة أولى رحات يومية 
ز في وقت 

َّ
في اتجاه مطارات طرابلس وبنغازي، على أن ُيعز

الحق عدد الرحات بناًء على الطلب وعدد املسافرين.

 اإلدارة 
ّ
وحــول األسعار املرتقبة للتذاكر، أفــاد املتحدث بــأن

الــتــجــاريــة ســتــحــددهــا عــقــب زيــــارة الــلــجــنــة الــفــنــيــة لليبيا، 
مرجحًا ارتفاع كلفة التذاكر بسبب زيادة أسعار التأمينات 

وخدمات األمن والسامة.
للناقلة  الربحية  الخطوط  أكثر  ليبيا  تونس  خــط  ويمثل 
إذ كان يستأثر بنسبة 20% من نشاط  التونسية،  الجّوية 
الـــشـــركـــة، حــيــث كـــانـــت الـــخـــطـــوط الــتــونــســيــة تــســّيــر مــعــدل 
سبع رحات يومية في اتجاه مطارات معيتيقة وبنغازي 
ومــصــراتــة وســبــهــا، غــيــر أن اضـــطـــراب الــوضــع األمــنــي في 
ليبيا سّبب وقف رحات الخطوط الناقلة التونسية تمامًا 
نــحــو هـــذا الــبــلــد مــنــذ 15 يــولــيــو/ تــمــوز 2014. وتستهدف 
الــخــطــوط الــتــونــســيــة عــبــر رحــاتــهــا نــقــل 500 ألـــف مسافر 
بعد  مبيعاتها  لتنمية  إضــافــيــة  فــرصــة  يمثل  مــا  ســنــويــًا، 
الــجــائــحــة الــصــحــيــة الــتــي كــبــدت الــشــركــة خــســائــر تــفــوق الـــ 
ــل عــــودة الـــرحـــات الــجــويــة نحو 

ّ
400 مــلــيــون ديـــنـــار. وتــمــث

ليبيا دعامة مهمة للتبادل االقتصادي بني البلدين، سواء 
لنقل املسافرين أو السلع، في ظل تأكيد من تكتات رجال 
التجاري  التعامل  تنشيط  لــضــرورة  الجانبني  من  األعــمــال 
الترتيب  ويتزامن  التجارية.  املبادالت  ورفــع  الجارتني  بني 

التونسية إلى ليبيا مع  لعودة الرحات الجوية للخطوط 
استئناف حركة نقل األشخاص والسلع بني تونس عقب 8 
أشهر من غلق معابر رأس الجدير والذهيبة في االتجاهني 
 بــالــحــركــة 

ً
ــــــر مـــبـــاشـــرة

ّ
ــا أث بــســبــب الـــجـــائـــحـــة الـــصـــحـــيـــة، مــ

في  التونسية  النقل  وزارة  وقــالــت  البلدين.  بــني  التجارية 
بيان يوم الجمعة املاضي: »تبعًا لاتفاق الذي تّم بمقتضاه 
فتح الحدود البرية والجوية بني تونس وليبيا: تعلم وزارة 
النقل واللوجستيك أنه تقرر استئناف نشاط النقل الجوي 

بني البلدين ابتداًء من 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020«.
وأضافت الوزارة أن »عودة نشاط النقل الجوي ستتم طبقًا 
للبروتوكول الصحي، الذي يتضمن إجراءات تيسير حركة 
تنقل املسافرين وتبادل السلع والخدمات، وكذلك اإلجراءات 
التونسيني  املواطنني  قبل  مــن  تطبيقها  الــواجــب  الصحية 
الوقاية من  إطــار  البلدين في  تنقلهم بني  والليبيني خــال 
ــا«. وفـــي إطــــار اإلجـــــــراءات االحـــتـــرازيـــة من  جــائــحــة كــــورونــ
كـــورونـــا، أغــلــقــت تــونــس مــطــاراتــهــا أمـــام الــرحــات الجوية 
الــقــادمــة مــن الــخــارج فــي 17 مــــارس/ آذار املــاضــي، قــبــل أن 
تقرر استئناف تلك الرحات جزئيًا اعتبارًا من 27 يونيو/ 

حزيران املاضي.

الرباط ـ مصطفى قماس

تشغيل  تشجيع  منه  ُيـــراُد  تدبيرًا  املغربية  الحكومة  طـــوّرت 
الفئة هي  الــشــبــاب فــي ظــل جائحة كــورونــا، خــاصــة أن تلك 
حفز  منه  يتوخى  كذلك  اململكة،  فــي  للبطالة  عرضة  األكــثــر 

الشركات على التشغيل في ظل الصعوبات التي تواجهها.
وكانت الحكومة قد اقترحت عبر مشروع قانون املالية للعام 
الضريبة على  مــن  اإلعــفــاء  تدبير ينص على  إحـــداث  املقبل، 
الدخل بالنسبة إلى األجور املدفوعة لألشخاص البالغني من 
وذلــك  لهم،  أول تشغيل  عند  األكــثــر  على  عامًا  ثالثني  العمر 
ملــدة عــامــني، شــرط أن يــكــون التوظيف فــي إطـــار عقد شغل 

غير محدد املدة. غير أن املناقشات التي عرفتها لجنة املالية، 
في مجلس النواب، أقنعت الحكومة بسّن إعفاء من الضريبة 
التي تصيب األجــر املدفوع من طــرف شركة أو  الدخل،  على 
حيث  لــه،  تشغيل  أول  بمناسبة  لألجير  تعاونية  أو  جمعية 
ينتظر أن يــســري ذلــك اإلعــفــاء ملــدة ثــالثــة أعـــوام اعــتــبــارًا من 
االستفادة  أجل  من  الجديد،  التعديل  ونص  التشغيل.  تاريخ 
من ذلك اإلعفاء، أن يبرم العقد في الفترة املمتدة بني يناير/ 
كانون الثاني ونهاية ديسمبر/ كانون األول، وأال يتجاوز عمر 
األجير 35 عامًا عند إبرام عقد الشغل، عوض 30 عامًا، كما 

جاء في مشروع قانون املالية الذي اقترحته الحكومة.
التدبير استجابة ملقترح تعديل تقدمت به أحزاب  وجاء ذلك 

واملعاصرة  األصــالــة  حــزب  اقترح  بينما  الحكومية،  األغلبية 
املجال  لفتح  بـ 35 عامًا،  املحدد  السن  إلغاء شرط  املعارض، 

أمام جميع الباحثني عن عمل.
وطالب حزب االستقالل املعارض، عند مناقشة ذلك التدبير، 
الدخل، كي  الضريبة على  بتمديد االستفادة من اإلعفاء من 
يشمل أولــئــك الــذيــن يبلغون 40 عــامــًا، واقــتــرح أيــضــًا تمكني 
األشخاص الذين فقدوا فرص عملهم لظروف قاهرة خارجة 
عن إرادتــهــم من االستفادة من ذلــك اإلعــفــاء، خاصة في ظل 
الجائحة. ويعتبر الشباب املراوحة أعمارهم بني 25 و34 عامًا 
من بني األكثر عرضة للبطالة في املغرب، حيث قفزت من 15 
في املائة في الفصل الثالث من العام املاضي إلى 19.5 في املائة 

في الفترة نفسها من الحالي، حسب بيانات املندوبية السامية 
للتخطيط. ويــؤكــد عــضــو اتــحــاد الــجــامــعــة الــوطــنــيــة لــلــزراعــة، 
»العربي الجديد« أنه إذا كان الشباب املراوحة  محمد الهاكش، لـ
للبطالة،  أعمارهم بني 25 و34 عامًا في األريــاف أقل عرضة 
مقارنة بتلك الفئة في األرياف، فألن الشغل الناقص والشغل 

غير مؤدى عنه في األرياف أكثر انتشارًا بني أولئك الشباب.
الــذي  الفئة فــي األريــــاف،  الشباب مــن تلك  أن عــدد  ويتصور 
في  ارتفع  يكون  قد  الشغل،  في ســوق  الهشاشة  من  يعاني 
ظل الجائحة والجفاف الذي عرفه املغرب في املوسم األخير، 
خاصة أن فرصة الهجرة نحو املدن أضحت شبه منعدمة في 

ظل التدابير االحترازية التي اتخذتها السلطات.

إعفاء ضريبي في المغرب لمحاصرة البطالة

استمرار 
زيادة مبيعات 

السيارات
واصــــــــــــلــــــــــــت مـــــبـــــيـــــعـــــات 
ســـــــيـــــــارات الـــــــركـــــــاب فــي 
ــع فـــي  ــ ــــوســ ــتــ ــ ــ الــــــصــــــني ال
أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 
املاضي، إذ أدى التعافي 
االقـــــــتـــــــصـــــــادي وســـــــوق 
أفضل  بنحو  التصدير، 
من املتوقع، إلى استقرار 
ثقة املستهلكني. وذكرت 
الركاب  جمعية سيارات 
مــبــيــعــات  أن  الــصــيــنــيــة 
الـــــتـــــجـــــزئـــــة لـــــســـــيـــــارات 
الــركــاب فــي الــصــني، بما 
في ذلك سيارات السيدان 
واملــــركــــبــــات الـــريـــاضـــيـــة 
والــشــاحــنــات الــصــغــيــرة 
واملـــــــركـــــــبـــــــات مــــتــــعــــددة 
ــــت  ــعـ ــ ــفـ ــ األغـــــــــــــــــــــراض، ارتـ
املائة على  في   8 بنسبة 
أســــــــــــــاس ســـــــنـــــــوي إلــــــى 
مــلــيــون وحــــدة في   1.99
الــشــهــر املـــاضـــي. وقــالــت 
الجمعية إن املبيعات في 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 
 4.1 بـــنـــســـبـــة  ــــت  ــعـ ــ ــفـ ــ ارتـ
ــة عـــلـــى أســــاس  ــائــ فــــي املــ
شــهــري بــفــضــل عـــروض 
املبيعات املحلية الفعالة 
ــات الـــــســـــوق  ــ ــويــ ــ ــنــ ــ ــعــ ــ ومــ
اإليـــــجـــــابـــــيـــــة. وتــــعــــافــــت 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات في 
من  رد 

ّ
مط بنحو  الصني 

وبــــاء كــوفــيــد-19 بسبب 
ــواء في  ــتــ إجـــــــراءات االحــ
ــــي ســــاعــــدت  ــتـ ــ الـــــبـــــاد الـ
فـــي تــحــســني مــعــنــويــات 

املستهلكني.

ارتفاع معدل التضخم في األردن
ارتفع الرقم القياسي ألسعار المستهلك »التضخم«  في 
األردن لنهاية شهر اكتوبر/تشرين األول من العام الجاري، 
مقابل   ،101.06 النقطة  إلى  ليصل  بالمائة،   0.43 بنسبة 
أبرز  الماضي. من  العام  الفترة من  لنفس  100.63نقطة 
االرتفاع  التي ساهمت في هذا  السلعية  المجموعات 
 0.13 بمقدار  والبيض  ومنتجاتها  األلبان  مجموعة 
والمعلبة  الجافة  والبقول  الخضروات  مئوية،  نقطة 
والمكسرات  الفواكه  مئوية،  نقطة   0.13 بمقدار 
بمقدار 0.11 نقطة مئوية، التبغ والسجائر بمقدار 0.09 
مئوية.  نقطة   0.08 بمقدار  والتعليم  مئوية،  نقطة 
ومن  السلع  من  مجموعة  أسعار  انخفضت  بالمقابل 

أبرزها مجموعة الوقود واإلنارة.

الفلفل التركي يصدر إلى 100 دولة
من  األناضول  وكالة  عليها  حصلت  معطيات  أكدت 
»رابطة المصدرين في منطقة جنوب شرق األناضول«، 
بلغت قيمة صادرات تركيا من الفلفل الحار المطحون 
وصعدت  دوالر.  ألف  و876  ماليين   5 الماضي،  العام 
األشهر  خالل  دوالر،  ألف  و79  ماليين   6 إلى  صادراتها 

العشرة األولى من 2020. 
من  طنًا   1997 صدرت  تركيا  أن  المعطيات  وذكرت 
الفلفل الحار، إلى 100 دولة في الفترة بين يناير/ كانون 
الثاني وأكتوبر/ تشرين األول من الحالي. وفي مقدمة 
ألمانيا،  جاءت  التركي  للفلفل  المستوردة  الدول 
المتحدة،  والواليات  وإيطاليا،  وبريطانيا،  والسعودية، 

وهولندا، والكاميرون.

10 ماليين فرنسي تحت خط الفقر
»خط  تحت  يعيشون  الذين  الفرنسيين  عدد  تخطى 
مع  القادمة  السلبية  التأثيرات  جراء  ماليين،   10 الفقر«، 
اإلسعافات  جمعية  وذكرت  كورونا.  فيروس  وباء 
أن  السبت،  تقريرها  في  الفرنسية  الكاثوليكية  األولية 
الفرنسيين.  دخل  انخفاض  في  تسبب  كورونا  فيروس 
وفي دراسة الميزانية التي أجرتها الجمعية على 3 آالف 
دخل  على  يعيشون  نصفهم  من  أكثر  أن  تبين  أسرة، 
أقل من 9 يوروهات في اليوم، بعد خصم المصاريف 
وأشارت  والطاقة.  المياه  وفواتير  اإليجار  مثل  اإلجبارية 
الدراسة إلى أن معدل البطالة ارتفع بمقدار 0.9 نقطة 
إلى 9.5 بالمائة في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة 

بالفترة نفسها من العام الماضي.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

عقب توصل شركتي فايزر 
وبيونتيك إلى لقاح فعال لعالج 

فيروس كورونا، دّب النشاط في 
أسواق املال، حيث قفزت مؤشرات 

البورصات وأسعار األسهم والنفط، 
وكذلك أسواق السلع األولية، 

بمعدالت لم تشهدها منذ شهور، 
ذلك ألن الكشف قد يفتح الباب 

وبشكل سريع أمام إعادة النشاط 
لالقتصاد العاملي، وإصالح الخلل 
في القطاعات املتضررة من الوباء، 

وفي مقدمتها النفط والطيران 
والسياحة والسفر والصناعة 

والصادرات وسوق العمل 
والقروض وغيرها. كما سيعمل 

على تنشيط األسواق وتحريك 
الطلب على السلع والخدمات، وهو 

ما يساهم في الحد من البطالة 
وتوفير فرص عمل.

لكن هذا الزخم والتفاؤل الذي 
أحدثه الكشف الطبي املهم في 

أسواق املال والقطاعات االقتصادية 
سيتراجع يوما بعد يوم ألسباب 
عدة، منها زيادة حاالت اإلصابة 

بالفيروس داخل العديد من الدول 
التي تقود االقتصاد العاملي، كما 

هو الحال مع الواليات املتحدة 
وبريطانيا وفرنسا والهند وروسيا 

وإسبانيا والبرازيل وتركيا.
كما أن أسواق املال أدركت أن اللقاح 
لن يطرح لالستهالك بشكل سريع، 
فهناك مرحلة لم يتم إنجازها بعد 
في التجارب، وبالتالي فإن متاعب 

البورصات واالقتصاد ستظل 
مستمرة عدة شهور إلى حني طرح 
اللقاح في األسواق بكميات ضخمة 

وبأسعار مناسبة.
أضف إلى ذلك غموض موقف 

الدول ذات االقتصادات الضعيفة 
بالنسبة للقدرة على التعاقد مع 

الشركتني املنتجتني لشراء اللقاح 
بكميات كبيرة وطرحه مجانا 
للمواطن، فاللقاح سيتم طرحه 

بـ20 دوالرا للعبوة، وهو مبلغ قد 
يفوق قدرات غالبية املواطنني في 

الدول الفقيرة التي تعاني من أزمات 
مالية.

وهناك مخاوف من أن يتحول 
لقاح كورونا إلى سلعة تجارية 

واحتكارية، في ظل قصر اإلنتاج 
على شركتني فقط هما فايزر 
وبيونتيك، واللتني قد ال يغطي 
إنتاجهما احتياجات كل دول 

العالم خالل فترة قصيرة، خاصة 
أن الطلب سيكون ضخما، إذ 

أن معظم دول العالم تعاني من 
تفشي الفيروس، واللقاح لن 

يكون متاحًا ملن ال يستطيعون 
الحصول عليه، أو ال يقدرون على 

تحّمل تكلفته، كما تقول منظمة 
»أوكسفام« ملكافحة الفقر. كما أن 
كل دول العالم ترغب في طّي ملف 
كورونا املزعج صحيا واقتصاديا 
بسرعة، حتى تستعيد القطاعات 
املختلفة وإيرادات النقد األجنبي 

عافيتها، وبالتالي فإن الدول الثرية 
ستتسابق على االستحواذ على 

شراء اللقاح وبأي ثمن.
إزاء الوضع املتأرجح، فإن من 

املتوقع أن تشهد األسواق املالية 
مزيدًا من التقلبات خالل الفترة 

املقبلة، ولن تشهد مؤشراتها حالة 
استقرار سوى مع وصول أول 

عبوة من لقاح كورونا للمستهلك.

شهور صعبة 
على االقتصاد 

العالمي

Monday 16 November 2020
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اقتصاد

بغداد ـ محمد علي

ــيــــع فــي  ــد مــــســــؤول عــــراقــــي رفــ ــ أكــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  ــداد، لـــ ــغـ بـ
خـــطـــط اســـتـــثـــمـــار نـــحـــو مــلــيــون 
هكتار بالقطاع الزراعي العراقي في باديتي 
األنـــبـــار والــســمــاوة غـــرب وجــنــوبــي الــعــراق، 
ــلـــطـــات الـــســـعـــوديـــة  الــــتــــي تـــقـــدمـــت بـــهـــا الـــسـ
ــا ألســـبـــاب  ــاؤهـ ــغـ لــحــكــومــة بــــغــــداد قــــد تــــم إلـ
بعد  ذلــك  يأتي  باملتعددة.  املسؤول  وصفها 
نــحــو أســبــوعــن مـــن حــمــلــة مــنــظــمــة قــادتــهــا 
إليـــران  مــوالــيــة  ــــزاب  وأحـ مسلحة  مليشيات 
فــي الـــعـــراق، أبـــرزهـــا مــلــيــشــيــات »الــنــجــبــاء«، 
ــائـــب حــزب  ــتـ ــائـــب أهــــل الــــحــــق«، و»كـ و»عـــصـ
الــلــه«، فضال عــن تحالفي »الــفــتــح«، و»دولـــة 
الــقــانــون«، بــزعــامــة هـــادي الــعــامــري ونـــوري 
املالكي، لرفض مخطط االستثمار السعودي 
الذي يهدف الستصالح نحو مليون هكتار 
أبقار  زراعية منها مشاريع  إلقامة مشاريع 
ومــواش ومشتقات الحليب. كما كان يشمل 
مختلفة،  محاصيل  زراعـــة  املقترح  املــشــروع 
من شأنها أن توفر عشرات آالف فرص العمل 

في العراق.
ــبـــرت هــــذه املــلــيــشــيــات أن االســتــثــمــار  ــتـ واعـ
جديد  استعمار  بمثابة  الــزراعــي  السعودي 
ــه مــحــاولــة  ــأنـ ــه مــــراقــــبــــون، بـ ــفـ ــو مــــا وصـ ــ وهـ
لــحــمــايــة مـــصـــالـــح إيـــــــران فــــي الــــعــــراق الــتــي 
تهيمن على أكثر من 60 باملائة من املنتجات 

الجزائر ـ حمزة كحال

الشتاء  الــجــزائــر حلول فصل  مــزارعــو  يترقب 
وأنظارهم موجهة للسماء، وقلوبهم منقسمة 
بن خوف من تواصل مسلسل الجفاف، بعد 
مرور فصل خريٍف جاٍف، وبن تفاؤٍل بنهاية 
الكابوس الذي أرق فالحي الجزائر منذ أكثر 
ــــط تـــذمـــرهـــم مــــن شــــح إعـــانـــات  مــــن ســـنـــة، وسـ

الحكومة.
ولـــم يــشــهــد شــهــرا نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
كــبــيــرًا  تـــســـاقـــطـــا  األول  ــريـــن  تـــشـ وأكــــتــــوبــــر/ 

عمان ـ زيد الدبيسية

واصــــل قــطــاع الــعــقــار فـــي األردن خــســائــره 
تــداوالتــه  مــن  دوالر  مليار   1.4 نحو  ليفقد 
ــن الـــعـــام  خـــــالل الـــعـــشـــرة شـــهـــور األولــــــــى مــ
الحالي، وسط توقعات بمزيد من التراجع 
ــيـــات جــائــحــة  لــلــفــتــرة املــقــبــلــة بــســبــب تـــداعـ
كورونا وتراجع مستويات املعيشية بشكل 
كــبــيــر. وحــســب أحــــدث بــيــانــات صــــادرة عن 
دائـــــرة األراضــــــي واملـــســـاحـــة األردنــــيــــة، فقد 
ــقــــارات فــي  ــــوق الــــعــ انــخــفــضــت تــــــــداوالت سـ
املنقضية  للفترة   %28 نسبته  بما  األردن 
من العام الحالي، حيث بلغت 3.6 مليارات 
دوالر،  مليار   1.4 بحوالي  متراجعة  دوالر 
مــقــارنــة بــتــداوالت الــســوق لـــذات الــفــتــرة من 

العام املاضي.
ــال رئـــيـــس جــمــعــيــة مستثمري  ــك، قــ ــ إلــــى ذلـ
»الــعــربــي  قــطــاع اإلســـكـــان، كــمــال عــوامــلــة، لـــ
الجديد«، إن »سوق العقار فقد نسبة كبيرة 
ــتـــي حــقــقــهــا فــــي الـــســـنـــوات  مــــن مــكــاســبــه الـ
الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة، مــســجــال تــراجــعــا كــبــيــرا 
خــــالل الـــعـــشـــرة شـــهـــور املــنــقــضــيــة مـــن هــذا 
العام، وذلك بحسب ما كان متوقعا نتيجة 
للظروف الصعبة التي يعاني منها األردن 
والـــتـــي تــعــمــقــت بــســبــب تـــداعـــيـــات جــائــحــة 

كورونا وتراجع اإلقبال على شراء األراضي 
واملـــســـاكـــن«. وأضــــاف عــوامــلــة أن األوضــــاع 
املعيشية لغالبية املواطنن لم تعد تمكنهم 
ــتـــي تشكل  ــراء الــشــقــق الــســكــنــيــة والـ ــ مـــن شـ
ــــداوالت ســـوق الــعــقــار فــي األردن،  غــالــبــيــة تـ
إضافة إلى ركود مبيعات مختلفة لألراضي 

في كافة املناطق.
وقـــال إن هــنــاك تــراجــعــا واضــحــا فــي حركة 
ــا أدى  ــ ــقـــق الـــســـكـــنـــيـــة، مـ ــشـ ــلـــى الـ ــلـــب عـ ــطـ الـ
ــن الــكــلــف  قـــيـــام املــســتــثــمــريــن إلـــــى الـــحـــد مــ
ــايــــات تـــحـــفـــيـــز عـــمـــلـــيـــات الــــــشــــــراء، لــكــن  لــــغــ
ــاع االقــتــصــاديــة الــعــامــة أثــــرت على  ــ األوضــ
ــــوق، إضــــافــــة إلـــــى تـــشـــدد الـــبـــنـــوك فــي  ــــسـ الـ
ارتفاع  بحجة  االئتمانية  التسهيالت  منح 
املـــخـــاطـــر، وعــــدم قــــدرة شــريــحــة كــبــيــرة من 
املــقــتــرضــن تــســديــد األقــســاط والــتــزامــاتــهــم 

املالية تجاه املصارف.
وأشار إلى املخاطر التي تهدد املستثمرين 
فــي الــقــطــاع واحــتــمــال خــــروج بعضهم من 
الخسائر ومنهم  مــن  مزيد  لتجنب  الــســوق 
من نقل استثماراته إلى بلدان أخرى تتوفر 
لديها معطيات وظروف أفضل لالستثمار.

ــي، فــي أحــــدث تقرير  ــ الــبــنــك املـــركـــزي األردنــ
لــه اطلعت عليه »الــعــربــي الــجــديــد«، أكــد أن 
األصــــــول الـــعـــقـــاريـــة تــعــد مـــحـــورا أســاســيــا 

لــلــنــشــاطــات االســتــثــمــاريــة فـــي االقـــتـــصـــاد، 
ــع الـــقـــطـــاعـــات  نـــظـــرا لــتــشــابــكــهــا الـــكـــبـــيـــر مــ
االستثمارية األخرى وانعكاسات التطورات 
التي تفرضها أسعار األصول العقارية على 
الــنــقــديــة واالســتــقــرار  التضخم والــســيــاســة 
ــــى أن انـــخـــفـــاض أســـعـــار  املــــالــــي. وأشـــــــار إلـ
األصــــــول الـــعـــقـــاريـــة قـــد جــــاء نــتــيــجــة لــعــدة 
االقــتــصــادي  الــنــشــاط  عــوامــل، منها تباطؤ 
في األردن وتداعياته على القطاع العقاري 
وتــراجــع أوضـــاع العمالة األردنــيــة فــي دول 
إقباال  األكثر  الفئة  يعدون  والذين  الخليج، 
على شــراء الــعــقــارات، إضــافــة إلــى تداعيات 
جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، والــــتــــي كـــــان لـــهـــا األثــــر 
الواضح على معظم القطاعات االقتصادية 

في األردن ومنها القطاع العقاري.
ــة، فـــقـــد بـــلـــغ عـــدد  ــيـ ــمـ ــانـــات رسـ ــيـ وحـــســـب بـ
ــــالل الــنــصــف  ــبـــاعـــة خـ الـــشـــقـــق الــســكــنــيــة املـ
األول من العام الحالي حوالي 10100 شقة، 
مــقــارنــة مـــع 13200 شــقــة لــــذات الــفــتــرة من 

العام املاضي، بتراجع ما نسبته %24.
وقـــال الــبــنــك املــركــزي إن الــتــبــاطــؤ امللحوظ 
على بعض  العقاري يستوجب  القطاع  في 
البنوك النظر في نسبة الحد األعلى لنسبة 
القرض إلى قيمة العقار املرهون، خصوصا 
ـــدى الـــبـــنـــوك الـــتـــي تــرتــفــع الــنــســبــة لــديــهــا  لـ

عن  تنتج  قــد  أي مخاطر  لتجنب   %80 عــن 
انخفاض أسعار العقارات.

ــــي ســــــوق الـــعـــقـــار  وكـــــــان حـــجـــم الــــــتــــــداول فـ
ليبلغ   %12 بنسبة  املاضي  العام  انخفض 
6.5 مليارات دوالر. ووفقا لدائرة األراضي، 
البيع لألجانب خالل  انخفضت حركة  فقد 
العشرة أشهر األولى من العام 2020 بنسبة 
الــشــقــق  مــبــيــعــات  انــخــفــضــت  34%، حـــيـــث 
بنسبة  األراضـــــي  ومــبــيــعــات   ،%26 بنسبة 

44% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
غير  ملبيعات  التقديرية  القيمة  وانخفضت 
األردنـــيـــن خـــالل الــعــشــرة أشــهــر األولــــى من 
 بالفترة 

ً
العام الحالي بنسبة 23%، مقارنة

بــلــغــت 189  ــام 2019 حـــيـــث  ــ عـ مــــن  نــفــســهــا 
مليون دوالر. 

وكـــانـــت الــحــكــومــة األردنــــيــــة قـــد قـــــررت في 
ــاضــــي،  املــ األول  تـــشـــريـــن  أكــــتــــوبــــر/  شـــهـــر 
الــعــقــارات إلـــى 4.5  خــفــض رســــوم تسجيل 
فـــي املـــائـــة مــقــابــل 9 فـــي املـــائـــة ســابــقــا من 
القيمة اإلجــمــالــيــة لــلــعــقــار، وخــفــض رســوم 
نقل امللكية بن األقــارب من الدرجة األولى، 
فــي محاولة منها مــن أجــل تحريك أســواق 
الـــعـــقـــارات الــتــي تـــأثـــرت بــشــدة مـــن جائحة 
كورونا، إال أن اإلجراءات الحكومية لم تؤثر 

كثيرا في القطاع.

الـــزراعـــيـــة املـــوجـــودة بــالــســوق املــحــلــيــة منذ 
 6 سنوات بمجموع تصدير تتجاوز قيمته 

مليارات دوالر منها سنويا.
ــــذي رفــــض ذكــر  ــال املـــســـؤول الـــعـــراقـــي، الـ ــ وقـ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن مــخــطــط  ـــ اســــمــــه، لــ
االستثمار الــســعــودي تــم إلــغــاؤه فــي الوقت 
الحالي سواء في األنبار أو املثنى، مبينا أن 
جملة من األسباب أدت إلى ذلك بينها فنية، 
تتعلق بالحاجة إلى مصدر مياه دائم يجب 
أن يــكــون مــؤمــنــا عــلــى األقــــل لــعــشــر ســنــوات 
قادمة، وهو ما اعتبرته وزارة املوارد املائية 
يتعلق بدجلة  مــا  فــي  غــيــر ممكن  الــعــراقــيــة 
النهرين  مستويات  تــراجــع  بسبب  والــفــرات 
بفعل السدود التركية ومشاريع إيرانية على 
غــيــر قليل  عـــدد  أدت لتجفيف  روافــــد دجــلــة 
منها، كما أن املياه الجوفية تعتبر من األمن 
املجازفة  يمكن  وال  الــعــراقــي  الوطني  املــائــي 

باستنزافها«، وفقا لقوله.
املسؤول ذاته أقر بأن »حسابات ذات طبيعة 
ــاب لـــخـــيـــارات أخـــرى  ــذهـ ســيــاســيــة عــطــلــت الـ
فــي هـــذا االســتــثــمــار الــضــخــم مــثــل االعــتــمــاد 
ــنـــهـــري( أو  ــمـــة )الــــــري الـ عــلــى الــــزراعــــة الـــدائـ
تقليل مساحة األرضــي املستثمرة، أو إلغاء 

لــألمــطــار، الــتــي تــراجــعــت مــنــذ بـــدايـــة املــوســم 
الزراعي بنسبة فاقت 60 في املائة عن العام ما 
قبل املاضي 2018، ونحو 80 في املائة، مقارنة 

باألعوام السابقة.
وإلى ذلك يكشف الخبير التقني في الشؤون 
»منسوب  أن  بــســاطــي،  الحكيم  عبد  الــجــويــة، 
تــســاقــط األمــطــار فــي شــهــر نــوفــمــبــر/ تشرين 
الثاني الحالي لم يتعد 22 مليمترًا، في حن 
أن املــعــدل فــي الــســنــوات مــا قــبــل املــاضــيــة هو 
األول  أكــتــوبــر/ تشرين  عــن  أمــا  مليمتر،   100
تراجعا  األمــطــار  تساقط  سجل  فقد  املنصرم 
إلــــى 25 مــلــم مــقــابــل مـــعـــدل فـــي املـــاضـــي بلغ 
71 مــلــم، فــي حــن أن الــتــوقــعــات تــؤكــد ارتــفــاع 
النسبة إلى 40 مم، وبالنسبة لشهر ديسمبر/ 
كانون األول يقّدر بحوالي 50 مم مقابل 111 

ملم كمعدل في السنوات األخيرة«.
وأكد بساطي لـ »العربي الجديد« أن »النسبة 
السنوية لن تتعدى 300 مليمتر مقابل معدل 
سنوي بلغ 680 مليمترًا سنة 2017، و630 ملم 
سنة 2018، و250 ملم سنة 2019، ما يعني أن 
الجزائر تمر بسنة جافة ثانية بعد احتساب 

سنة 2019.«
قــــد دعـــت  الـــديـــنـــيـــة  ــــؤون  ــــشـ الـ وكــــانــــت وزارة 
يـــوم  ــاء  ــقـ ــتـــسـ االسـ الـــجـــزائـــريـــن ألداء صـــــالة 
الــســبــت 14 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي، وذلـــك 

املــشــاريــع الــزراعــيــة الــتــي تتطلب اســتــهــالك 
مياه كثيرة، إذ إن الحكومة تعرضت لحملة 
ضغط كبيرة من املعسكر املقرب من طهران 
بشأن إيقاف عملية االستثمار السعودي في 

هذا القطاع«.
والــخــمــيــس املــــاضــــي، أصــــــدرت مــجــمــوعــات 
مسلحة مــرتــبــطــة بـــإيـــران بــيــانــا هــــددت فيه 
بـــاعـــتـــبـــار االســـتـــثـــمـــارات الـــســـعـــوديـــة هــدفــا 
لـــهـــا، مــعــتــبــرة أن فــتــح صــفــحــة جـــديـــدة مع 
الــســعــوديــة يــجــب أن يــكــون بــعــد مـــا أسمته 
»دفع الدية«، في إشــارة الى تورط مواطنن 
العراق  في  إرهابية  مع جماعات  سعودين 
خـــالل الــســنــوات املــاضــيــة. والــبــيــان املشترك 
مؤخرا  مليشيات ظهرت  أصدرته مجموعة 
ــبـــق أن تــبــنــت  عـــلـــى الـــســـاحـــة الـــعـــراقـــيـــة وسـ

ــام عـــــدد مــــن مـــقـــار الــتــابــعــة  ــتـــحـ عــمــلــيــات اقـ
استهداف  فضال  فضائية  وقــنــوات  ألحـــزاب 

بعثات دبلوماسية.
ــــذه املــجــمــوعــات  ــأن هـ ويــعــتــقــد مـــراقـــبـــون بـــ
الــلــه  ــديــــدة ملــلــيــشــيــا كـــتـــائـــب حـــــزب  أذرع جــ
والــنــجــبــاء وجــمــاعــات أخــــرى بــــارزة ترتبط 
بــالــحــرس الــثــوري اإليـــرانـــي مــثــل العصائب 
والـــخـــراســـانـــي، الــتــي أكــــدت فـــي بــيــانــهــا أنــه 
ــفـــاق عــلــى أن أي اســتــثــمــار ســعــودي  تـــم االتـ
ســيــكــون هــدفــا لــلــجــمــاعــات املــتــحــالــفــة«، في 
الــى الجماعات الثالثة التي أصــدرت  إشــارة 
الــبــيــان، مــتــحــدثــة عـــن أنــهــا اتــفــقــت عــلــى أنــه 
إال بعد  الـــســـعـــودي  لــالســتــثــمــار  مـــجـــال  »ال 
والفتاوى  املخففات  تعويض عوائل شهداء 

السعودية«.
وكــان رئيس الـــوزراء األســبــق، زعيم ائتالف 
ــة الــقــانــون«، نـــوري املــالــكــي، وهـــو أحــد  »دولــ
ــران فـــي الــــعــــراق قـــد هــاجــم  ــهـ ــرز حــلــفــاء طـ ــ أبـ
خــــــطــــــوات حــــكــــومــــة مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي 
الــقــطــاع الــزراعــي  لالستثمار الــســعــودي فــي 
العراقي، معتبرا أنها استعمار، فيما هاجم 
نواب من تحالف »الفتح«، الجناح السياسي 
على  العراقي  التفاهم  الشعبي«،  »الحشد  لـ

الــزراعــي  بالقطاع  استثمارية  فــرص  عــرض 
أمام السعودية. 

التيار  قـــال عــضــو  الــتــطــورات  عــلــى  وتعليقا 
املـــــدنـــــي الــــعــــراقــــي والــــنــــاشــــط فـــــي الــــحــــراك 
»العربي  الشعبي االحتجاجي، أحمد حقي، لـ
الـــجـــديـــد«، إن ذلــــك كــــان مــتــوقــعــا. وأضــــاف 
حقي أن الحملة املنسقة للجماعات التابعة 
إيــران  بمثابة حماية ملصالح  كــانــت  إليـــران 
في الــعــراق على حساب مصلحة الــدولــة، إذ 
إن اإليـــرانـــيـــن يــتــكــئــون عــلــى مـــا يــصــدرونــه 
لــلــعــراق مـــن بــضــائــع زراعـــيـــة مــقــابــل ضــمــان 
وصول العملة الصعبة لهم، متهما حكومة 
الكاظمي بالضعف أمام املليشيات وهيمنة 
»الـــدولـــة  ــاه بــــ ــمـ ــا أسـ ــزاب الـــتـــي تـــقـــود مـ ــ ــ األحـ

العميقة في العراق«.
ــاضـــي، انــتــقــد رئــيــس الـــــوزراء  واألســــبــــوع املـ
ــــي، قــــــــوى لــــــم يــســمــهــا  ــمـ ــ ــاظـ ــ ــكـ ــ مـــصـــطـــفـــى الـ
والــــدول  الـــعـــراق  بــن  تــقــارب  أي  ملهاجمتها 
األخرى. وقال الكاظمي على هامش اجتماع 
مجلس الــــوزراء األســبــوعــي: »هــنــاك حمالت 
تــشــكــيــك بــــأي تـــقـــارب لـــلـــعـــراق مـــع أي دولـــة 
األوراق  إلــى خلط  تــهــدف  ترافقها شــائــعــات 
وتعطيل أي تفاهم يصب في صالح البلد«، 

ــارة الـــى حــمــالت نــفــذتــهــا الــجــمــاعــات  فــي إشــ
املــوالــيــة إليـــران ضــد مــذكــرات تفاهم وقعها 
القاهرة والــريــاض. وأشار  العراق أخيرا مع 
الكاظمي إلى أن املجلس التنسيقي العراقي 
خالل  متواصلة  اجتماعات  عقد  الــســعــودي 
الــيــومــن املــاضــيــن لــلــوصــول إلـــى مجموعة 
تــفــاهــمــات بــخــصــوص قـــطـــاعـــات الــصــنــاعــة 
والــــتــــجــــارة والــــــزراعــــــة والــــنــــفــــط والــتــعــلــيــم 
والــثــقــافــة وغــيــرهــا. وشـــدد عــلــى ضــــرورة أن 
يكون العراق بيئة جاذبة لالستثمار وليس 
طــاردة له، ألنه بحاجة فعلية لالستثمارات 

وتوفير فرص العمل واإلعمار«.
وقت  في  تعهدت  العراقية  الحكومة  وكانت 
أمــام دخــول الشركات  سابق بإزالة العقبات 

االستثمارية السعودية إلى البالد.
جــاء ذلــك في اجتماع عقده الكاظمي يــوم 8 
أعضاء  مع  الجاري  الثاني  نوفمبر/تشرين 
ــعــــراقــــي الـــســـعـــودي  املـــجـــلـــس الــتــنــســيــقــي الــ
بالعاصمة بغداد، ملناقشة الخطط التنفيذية 
بيان  وفــق  البلدين،  بن  املوقعة  لالتفاقيات 

صادر عن الحكومة العراقية.
ــفــــت إلــــى  ــكــــاظــــمــــي لــ وأفــــــــــاد الــــبــــيــــان بـــــــأن الــ
الشركات  أمــام  املتاحة  االستثمارية  الفرص 
ــى »ســـعـــي الــحــكــومــة  الـــســـعـــوديـــة، مــشــيــرًا إلــ
التي  الشركات  أمــام  العقبات  تذليل كل  إلــى 
ترغب في االستثمار بالعراق«. كذلك أوضح 
»أهمية تفعيل بعض املشاريع املشتركة بن 
 
ً
البلدين، ضمن إطار الجامعة العربية، فضال

عن تطوير العمل في السوق النفطية«.
ــان الـــعـــراق والــســعــوديــة قـــد شــّكــال لجنة  وكــ
ــديـــن فــــي يــــولــــيــــو/ تــمــوز  ــلـ ــبـ ــة بــــن الـ خــــاصــ
املـــاضـــي، بــهــدف بــحــث املــلــفــات االقــتــصــاديــة 
واالســتــثــمــاريــة. وزار مــؤخــرا وفـــد ســعــودي 
الفضلي  الرحمن  عبد  البيئة  وزيــر  برئاسة 
بـــنـــدر بن  الــصــنــاعــة  ــعــــراق، ويـــضـــم وزراء  الــ
إبــراهــيــم الــخــريــف، والــنــقــل، ومؤسسة النقد 
العربي السعودية وهيئة التجارة الخارجية.
واستأنفت السعودية العالقات الدبلوماسية 
األول 2015،  كانون  العراق في ديسمبر/  مع 
ــراء الـــغـــزو  ــ ــا مــــن انــقــطــاعــهــا جــ ــامـ بـــعـــد 25 عـ
من  عقود  وبعد   .1990 عــام  للكويت  العراقي 
زيــارة  العالقات تتحسن، عقب  بــدأت  التوتر، 
قــام  فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2017،  فـــي 25  لـــبـــغـــداد 
عــادل  آنـــذاك،  السعودي  الخارجية  وزيــر  بها 
الجبير. ومــن املــقــرر أن يــبــدأ رئــيــس الـــوزراء 
الـــعـــراقـــي جـــولـــة خــلــيــجــيــة ســتــكــون الــثــانــيــة 
مـــن نــوعــهــا مــنــذ مــنــحــه الــثــقــة مــطــلــع أيــــار/ 
مــايــو املـــاضـــي، بــعــد جــولــة أوروبـــيـــة شملت 
ملسؤول  ووفــقــا  وأملــانــيــا.  وبريطانيا  فرنسا 
عــراقــي، فــي وقـــت ســابــق، فـــإن الـــزيـــارة حتى 
 مـــن الــســعــوديــة والــكــويــت، 

ً ّ
ــال ــ اآلن تــشــمــل كـ

وقــــد تــتــســع لــتــشــمــل دواًل خــلــيــجــيــة أخــــرى. 
»العربي  لـ تصريحات  فــي  املــســؤول  وكشف 
الجديد« أن املحطة األولى للكاظمي ستكون 
الــــســــعــــوديــــة، وســـيـــوقـــع خـــاللـــهـــا عـــــــددًا مــن 
االتفاقيات االقتصادية واالستثمارية املهمة 
في الرياض، باإلضافة إلى اتفاقيات تعاون 

أمني واستخباراتي.
في املقابل، تسعى إيــران إلــى زيــادة التبادل 
العراق،  مع  االقتصادي  والتعاون  التجاري 
وقـــال الــرئــيــس اإليــرانــي حسن روحــانــي في 
تــصــريــحــات شــهــر يــولــيــو/ تـــمـــوز املـــاضـــي، 
إن طـــهـــران وبـــغـــداد تــســعــيــان لـــزيـــادة حجم 
التبادل التجاري بن البلدين إلى 20 مليار 
دوالر ســنــويــا. وأضــــاف روحــانــي أنـــه بحث 
مع رئيس الحكومة العراقية تطوير وتنمية 
البلدين، مشيرًا إلى  التجارية بن  العالقات 
التجاري،  التبادل  حجم  لزيادة  مساعيهما 
فــي خــطــوة وصــفــهــا مــراقــبــون بــأنــهــا مــســاٍع 
لــتــرســيــخ الــهــيــمــنــة اإليــرانــيــة عــلــى األســــواق 

العراقية.

بعد التراجع الكبير لتساقط األمطار في هذه 
الفترة التي تتميز في العادة بانخفاض حاد 
لدراجات الحرارة، وتساقط أولي للثلوج على 

املناطق التي ال يتعدى ارتفاعها 1000 متر.
املــائــيــة عن  املــــوارد  مــن جانبها كشفت وزارة 
انـــخـــفـــاض مــنــســوب امـــتـــالء الــــســــدود مـــن 63 
باملائة شهر فبراير/ شباط املنصرم، إلى 50 
باملائة الشهر الحالي، جراء ارتفاع االستهالك 
ــار والـــثـــلـــوج خــاصــة في  ــطـ وقــلــة تــســاقــط األمـ

املناطق الشمالية.
ــلـــقـــت عــمــلــيــة دعـــم  وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة قــــد أطـ
عــمــلــيــات الـــــري بــالــنــســبــة لــجــمــيــع الــفــالحــن 
ــفـــاح والـــخـــضـــروات  ــتـ املــنــتــجــن لــلــزيــتــون والـ
فــــي الـــبـــيـــوت الــبــالســتــيــكــيــة، بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
مــحــاصــيــل الــحــبــوب كــالــقــمــح والــشــعــيــر، كما 
أعلنت عن دعم األعالف، وذلك ملساعدتهم في 
التي مست  الجفاف  موجة  مواجهة مخلفات 

البالد طيلة 2020.
وتــــخــــص الـــعـــمـــلـــيـــة الـــــــري والــــســــقــــي بــتــقــنــيــة 
اآلبـــار،  مضخات  شـــراء  تخص  كما  التقطير، 
وتــقــدر كلفة الــدعــم بــحــوالــي 120 ألـــف ديــنــار 
)950 دوالرًا(، فيما بلغ دعــم إقامة األحــواض 
 400 إلــى  يصل  بما  بالستيك  بغشاء  املــائــيــة 

ألف دينار )3100 دوالر(.
ويجد املزارعون صعوبة في إخفاء قلقهم من 

الجزائر  عليه  تبني  الــذي  األمــطــار،  انحباس 
آمــــــااًل كــثــيــرة مـــن أجــــل تـــجـــاوز شــبــح مــوســم 
البالد  أبيض، وانتظار محصول وفير يعفي 
ــــذي تــفــاقــمــت فـــاتـــورتـــه، في  مـــن االســـتـــيـــراد الـ
اتــهــا  ظــل قــلــة املــســاعــدات املــالــيــة وبـــطء إجــراء

اإلدارية.
الــديــن  تـــاج  الـــزراعـــي، محمد  وحــســب الخبير 

لواجي، فإن »شّح األمطار في األشهر األخيرة، 
الزراعة  لقطاع  بالنسبة  سلبيا   

ً
عامال يشّكل 

 أغــلــب املـــزارعـــن في 
ّ
بــصــفــة عــامــة، خــاصــة أن

ــبــــالد( واملــنــاطــق  الـــهـــضـــاب الــعــلــيــا )وســـــط الــ
األمطار  مياه  على  كثيرًا  يعتمدون  الشمالية 
الزراعية واملحاصيل  املنتجات  لتوفير سائر 

املختلفة.

إيران تعرقل استثمارات سعودية في زراعة الـعراق

عقارات األردن تخسر 1.4 مليار دوالرشبح الجفاف يهّدد زراعة الجزائر

عقبات تواجه خططًا حكومية لتنمية القطاع الزراعي )فريق فرج محمود/األناضول(

عرقلت مليشيات تابعة 
بقرارها إليران، خطط 

استثمار سعودية في 
قطاع الزارعة العراقية 

تستهدف استصالح 
مليون هكتار وزارعتها 
بالعديد من المحاصيل 

الضرورية

يشّكل شّح األمطار في 
األشهر األخيرة، عامًال سلبيًا 

بالنسبة للزراعة الجزائرية، 
وسط مخاوف من تكبّد 

الفالحين خسائر باهظة 
في ظل شكاوى من 
عدم وجود مساندة 

حكومية لهم

الخضروات 
اإلسرائيلية تتدفق 

إلى اإلمارات
بدأت الخضروات والفواكه 

اإلسرائيلية، بالتدفق في األسواق 
اإلماراتية، فيما تستعد شركة 

إسرائيلية إلقامة مزارع في 
اإلمارات، بحسب مسؤول مقرب 

من رئيس الوزراء بنيامني 
نتنياهو. وعرض أوفير جندملان 
املتحدث باسم نتنياهو لإلعالم 

العربي، صورا ألحد األسواق في 
اإلمارات تعرض فيه منتجات 

زراعية إسرائيلية. وقال في تغريدة 
بحسابه على تويتر  »أفضل 
وأفخر الفواكه والخضروات 
اإلسرائيلية، تباع حاليا في 

املتاجر واألسواق اإلماراتية، بعد 
ن 

ّ
أن تم التوقيع على اتفاقية تمك

مزارعني إسرائيليني من تصدير 
محاصيلهم إلى اإلمارات«. 

وأضاف جندملان »كما ستقيم 
شركة أجركسكو اإلسرائيلية 

مزارع في اإلمارات، ستزود 
بتقنيات إسرائيلية متطورة«. 
والشركة املذكورة هي شركة 

خاصة متخصصة في تصدير 
املنتجات الزراعية من إسرائيل. 

يشار إلى أن الفواكه والخضراوت 
التي يتم تصديرها من إسرائيل 

إلى اإلمارات، يتم إنتاج بعضها في 
مزارع باملستوطنات اإلسرائيلية 

بالضفة الغربية الفلسطينية 
ومرتفعات الجوالن السوري، 

املحتلتني.

البطالة في مصر 
عند 7.3% خالل 

الربع الثالث 
تراجع معدل البطالة في سوق العمل 

املصري، إلى 7.3 باملئة خالل الربع 
الثالث من العام الجاري، نزوال من 

9.6 باملئة في الربع الثاني لذات 
العام. وقال الجهاز املركزي للتعبئة 
العامة واإلحصاء في مصر، أمس 

األحد، إن هبوط نسبة البطالة يعود 
إلى استئناف األنشطة اليومية 

املعتادة في األسواق، بعد ارتباك 
في الربع الثاني، كإحدى تبعات 

فيروس كورونا. وبلغ عدد العاطلني 
عن العمل في السوق املحلية حتى 

نهاية الربع الثالث 2020، نحو 
2.061 مليون متعطل، بنسبة 7.3 
باملئة، نزوال من 2.57 مليونا في 

الربع الثاني. وبلغ معدل البطالة بني 
الذكور 5.8 باملئة من إجمالي الذكور 
في قوة العمل، بينما كان 8.5 باملئة 
في الربع السابق، مقابل 15.2 باملئة 
نسبة بطالة اإلناث، مقارنة مع 16.2 

باملئة في الربع الثاني.

تركيا تزود 
مناطق سورية 

بمياه الشرب

تتولى مؤسسة املياه التركية حفر 
وترميم اآلبار لسد احتياجات 

السكان من املياه العذبة في املناطق 
املحررة شمال سورية. ووفق 
تقرير وزارة الزراعة والغابات 

التركية، فإن أعمال الحفر وترميم 
اآلبار تجري في مناطق عمليات 

درع الفرات وغصن الزيتون ونبع 
السالم. وبحسب التقرير فقد تم 

توفير مياه الشرب لنحو 705 
آالف شخص في مناطق جوبان 

باي والباب واعزاز ومارع ودارميك 
الواقعة ضمن منطقة درع الفرات. 

وكذلك قامت مؤسسة املياه التركية 
بترميم اآلبار املتضررة من الحرب 
التي شهدتها مناطق درع الفرات. 

وفي منطقة نبع السالم، قامت 
مؤسسة املياه التركية بتوفير مياه 

الشرب لنحو 510 آالف شخص، 
عبر حفر 36 بئرا جديدا وترميم 

10 آبار. وكذلك قامت مؤسسة 
املياه التركية بحفر آبار الستخراج 
مياه الشرب في مخيمات يقطنها 
النازحون. يذكر أن تركيا نفذت 3 

عمليات عسكرية في شمال سورية 
)درع الفرات، غصن الزيتون، نبع 

السالم( حررت خاللها مساحات 
كبيرة من اإلرهابيني، شرق وغرب 

نهر الفرات.

أخبار مال وسياسة

أسواقفالحة

بروفايل

جانيت يلين
واشنطن ـ شريف عثمان

حن تركت جانيت يلن منصب رئيس بنك االحتياط 
أوائــل عام 2018،  املركزي األميركي(  )البنك  الفيدرالي 
ــا، تـــصـــور الـــبـــعـــض أن  ــامــ وكــــــان عـــمـــرهـــا آنـــــــذاك 73 عــ
االقــتــصــاديــة الـــواعـــدة قــد وصــلــت إلـــى آخـــر محطاتها 
املــهــنــيــة، بــعــد عــقــود مـــن الــنــجــاح. لــكــن شـــاء الـــقـــدر أن 
تفرض صناديق االقتراع تغيير ساكن البيت األبيض 
في السنوات األربع القادمة، ليأتي الضيف الجديد جو 
بايدن وفي حقيبته ورقة تضع اسم جانيت يلن على 
رأس قائمة املرشحن، لتكون أول امــرأة تتولى وزارة 
الخزانة في الواليات املتحدة، بعد أن كانت أول سيدة 
تترأس بنك االحتياط الفيدرالي، والوحيدة حتى اآلن. 
وبــعــد تسجيل عــجــز فــي املــيــزانــيــة األمــيــركــيــة بقيمة 
ثالثة تريليونات دوالر في العام املالي املنتهي بنهاية 
سبتمبر/أيلول املاضي، وتزايد احتماالت إقرار حزمة 
إنقاذ جديدة لالقتصاد لن تقل قيمتها عن تريليوني 
دوالر، قد تعود يلن، إلى اإلدارة األميركية في واحدة 
من أصعب اللحظات التي يمر بها االقتصاد األميركي، 
والتي تتطلع فيها أعن مئات املالين، داخل وخارج 
الــواليــات املتحدة، إلــى ما ستضخه من أمــوال، بهدف 
الـــخـــروج بــاالقــتــصــاد األكـــبـــر فـــي الــعــالــم مـــن الـــركـــود، 

وتعيد عشرات املالين من األميركين إلى وظائفهم. 
وأثـــنـــاء تــولــيــهــا رئــاســة الــبــنــك الــفــيــدرالــي، كـــان شعار 
»توزيع أكثر عداًل للثروة« عنصرًا مهما في الكثير من 
لقاءات وأحاديث يلن، يذكر منها حديثها أمام لجنة 
النواب، حن وصفت فجوة  املالية بمجلس  الخدمات 
الثروة املتزايدة بن األجناس املختلفة بأنها »مزعجة 
 بنتائج أحدث األبحاث التي أكدت 

ً
للغاية«، مستشهدة

أن زيادة التفاوت في الثروات »يمكن أن يكون له تأثير 
على إنفاق املستهلكن وفرص التعليم املتاحة«، وهو 
ما يؤثر بالضرورة على االقتصاد والسلم املجتمعي.

ــة االقـــتـــصـــاديـــة  ــطـ ــرابـ ــــالل جــلــســة فــــي مـــؤتـــمـــر الـ وخــ
األميركية هذا العام بعنوان »كيف يمكن لالقتصاد 
حل مشكلة العرق؟«، قالت يلن إن التباينات العرقية 
استطالع  على  ردًا  واقتبست  للغاية«،  عادلة  »غير 
لــلــرابــطــة مــن عــضــو أمــيــركــي مــن أصـــل أفــريــقــي قــال 
فــيــه »يهيمن عــلــى االقــتــصــاد أشــخــاص ال يهتمون 

كــثــيــرًا بــعــواقــب الــعــنــصــريــة«. وعــــن إتـــاحـــة الــفــرص 
للجنسن، كــان ليلن بــاٌع طويل على مــدار حياتها 
املهنية. وفي مقابلة حديثة مع صحيفة فاينانشال 
تايمز، تــقــول صاحبة الــدكــتــوراه فــي االقــتــصــاد من 
عاما  عشرين  قبل  كانت  إنها  العريقة،  ييل  جامعة 
تقدمها  تعطيل  فــي  يتسبب  لــم  جنسها  أن  تعتقد 
املهني، إال أنها بعد كل تلك السنوات، أصبحت تقدر 
بشدة الصعوبة التي تقابلها النساء للحصول على 
التقدير املستحق في أي أدوار أو أعمال اقتصادية 
يشاركن فيها. وتــرى يلن أن »هناك رجــااًل في هذا 
املجال ال يزالون حتى يومنا هذا عدوانين للغاية 

مع املرأة العاملة فيه«. 
الفيدرالي،  البنك  قيادة  في  القوية  التجربة  وبخالف 
عــمــلــت يــلــن فـــور حــصــولــهــا عــلــى الـــدكـــتـــوراه كــأســتــاذ 
مــســاعــد فـــي جــامــعــة هـــارفـــرد الــعــريــقــة، لــتــصــبــح بعد 
ثم  الفيدرالي،  البنك  إدارة  اقتصادية في مجلس  ذلــك 
محاضرة في كلية لندن العريقة لالقتصاد والسياسة، 
ليدرس على يديها اآلالف من طلبة االقتصاد وإدارة 
األعــمــال، في الــدرجــات العلمية املختلفة، وفــي العديد 

من الجامعات.
أوباما بها  بــاراك  السابق  الرئيس  وبخالف استعانة 
في إدارة البنك الفيدرالي، وترشيح بايدن لها كوزيرة 
لــلــخــزانــة، تــرأســت مجلس املــســتــشــاريــن االقــتــصــاديــن 
للرئيس األسبق بيل كلينتون، الذي يعتبر الكثيرون 
عهده وسياساته من األفضل اقتصاديا بن الرؤساء 
األمـــيـــركـــيـــن، مـــا يــعــنــي أن كـــل الــــرؤســــاء مـــن الــحــزب 
الديمقراطي خالل ما يقرب من ثالثة عقود استعانوا 
بــالــســيــدة الـــتـــي ولـــــدت ألســـــرة مــتــوســطــة مـــن أصـــول 
بــولــنــديــة يــهــوديــة فـــي حـــي بــروكــلــن الــشــهــيــر بــواليــة 
نيويورك األميركية، والتي كادت تتخصص في دراسة 
األخيرة  اللحظات  في  رغبتها  تعدل  أن  قبل  الفلسفة، 
لتدرس االقتصاد وتنبغ فيه. وتزوجت يلن من جورج 
أكرلوف، أستاذ االقتصاد حاليا بجامعة كاليفورنيا، 
ــــذي حــصــل بــعــد زواجــهــمــا عــلــى جـــائـــزة نــوبــل في  والـ
ــاديـــن الــشــهــيــريــن  ــتـــصـ ــتــــصــــاد، مـــشـــاركـــة مــــع االقـ االقــ
مايكل سبنس وجوزيف ستيغلتز. أما ابنهما روبرت 
أكرلوف، فال يزال مدرسا لالقتصاد في جامعة وارويك 

البريطانية العريقة.

المليشيات تحمي 
مصالح طهران على 

حساب بغداد

جانيت يلين، رئيسة بنك االحتياط الفيدرالي 
قائمة  رأس  على  أصبحت  السابقة، 
المرشحين لتولى وزارة الخزانة األميركية، 
لتكون أول سيدة تصل إلى هذا المنصب 
بعد أن كانت أول سيدة تترأس المصرف 

المركزي

ــاء الـــعـــراقـــي، أمــس  ــض ــق حــكــم ال
شركات  رخص  تجديد  بإبطال  األحد، 
في  العاملة  المحمولة  الهواتف 
البالد، وفق ما أفادت به وكالة األنباء 
إنها  الوكالة،  وقالت  »واع«.  الرسمية 
حصلت على نسخة من األمر القضائي 
بغداد  استئناف  محكمة  عن  الصادر 
قرار  تضّمن  الــذي  االتحادية،  الكرخ 
إبطال تجديد رخص شركات الهواتف 
التوضيح  المحمولة، بدون مزيد من 
أشاد  جانبه،  من  اإلبطال.  أسباب  بشأن 
البرنامج  تنفيذ  متابعة  لجنة  عضو 
االستراتيجي  والتخطيط  الحكومي 
في البرلمان، محمد شياع السوداني، 

بقرار القضاء.

إبطال تجديد 
تراخيص المحمول
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اقتصاد

لندن ــ العربي الجديد

بينما يخيم االنقسام والفوضى 
عــــلــــى املــــشــــهــــد الــــســــيــــاســــي فــي 
الواليات املتحدة، تواصل الصني 
تــمــددهــا الــتــجــاري واالقــتــصــادي فــي آسيا 
عبر التوقيع على أكبر منطقة تجارة حرة 
ــعــت 15 دولـــة مــن منطقة 

ّ
فــي الــعــالــم. إذ وق

آســيــا واملــحــيــط الـــهـــادئ أمـــس األحــــد، على 
أكــبــر اتــفــاق لــلــتــجــارة الــحــرة عــلــى مستوى 
العالم، يشمل ثلث االقتصاد العاملي ويبلغ 
وفــقــا  دوالر  تـــرلـــيـــون   26.2 نــحــو  حــجــمــهــا 

لبيانات يابانية. 
وتعد منطقة التجارة الحرة انتصارًا للصني 
في السباق الجاري بني بكني وواشنطن على 
النفوذ الجيوسياسي في آسيا وبناء النظام 
االتفاقية  توقيع  يعد  كما  الــجــديــد،  الــعــاملــي 

هزيمة ملشروع الحماية التجارية الذي تبناه 
الرئيس األميركي دونالد ترامب خالل األربع 

سنوات املاضية.
وجــــــــاءت اتـــفـــاقـــيـــة »الــــشــــراكــــة االقـــتـــصـــاديـــة 

من  سنوات  ثماني  بعد  الشاملة«  اإلقليمية 
املــفــاوضــات، وتــشــارك فيها الصني واليابان 
الجنوبية وأســتــرالــيــا. ومــن املرجح  وكــوريــا 
أن تؤدي هذه االتفاقية إلى تعزيز دور بكني 
املــهــيــمــن فــي املــنــطــقــة فــي مــواجــهــة الــواليــات 

املتحدة، التي لم تشارك في االتفاقية.
ــــاق عـــلـــى حـــســـاب الــتــحــالــفــات  ــفـ ــ ــأتــــي االتـ ويــ
كــانــت تخطط  الــتــي  التجارية واالقــتــصــاديــة 
لــهــا الـــواليـــات املــتــحــدة فـــي آســيــا مـــع الـــدول 
والتي  الصني  ضد  املنطقة  في  الديمقراطية 
ــا   مــــن الـــهـــنـــد والــــيــــابــــان وكـــوريـ

ً
ــــال ســتــضــم كـ

الجنوبية ودول النمور اآلسيوية وأستراليا. 
ــة،  ــويـ ــيـ ــــؤون اآلسـ ــــشـ ــي الـ ويـــعـــيـــب الـــخـــبـــيـــر فــ
ــلـــى الــــواليــــات  ســـابـــيـــســـتـــيـــان ســـتـــرانـــجـــو، عـ
املـــتـــحـــدة اهــتــمــامــهــا بـــالـــنـــزاعـــات الــتــجــاريــة 
وإهمالها  آســيــا  فــي  حلفائها  مــع  الصغيرة 
ــع الــتــنــني  ــهـــدف الــرئــيــســي فـــي صـــراعـــهـــا مـ الـ
ــرة تـــمـــدده  الــصــيــنــي واملـــتـــمـــثـــل فــــي مـــحـــاصـ

التجاري واالقتصادي. 
من  كل  الجديد  الشراكة  عن مشروع  وغابت 
الواليات املتحدة والهند وروسيا، كما شمل 
الــنــمــور اآلســيــويــة التي  االتــفــاق جميع دول 

تعتمد في حمايتها األمنية على واشنطن. 
هيروشي  اليابانية،  التجارة  وزيــر  ووصــف 
كــاجــيــامــا االتـــفـــاق بــأنــه ســيــكــون فـــي صــالــح 

أكبر اتفاق للتجارة

نص االتفاق بين 
يدي رئيس وزراء 

فيتنام أمس 
)نهاك نغوين/

فرانس برس(

في خطوة تحسب لصالح صراعها مع واشنطن، تمكنت الصين من 
قيادة 15 دولة لتوقيع منطقة تجارة حرة تضم 15 دولة يقدر حجم 
اقتصاداتها بنحو 26.2 تريليون دوالر وعدد سكانها 2.2 مليار نسمة. 
األميركي  السياسي  المشهد  فيه  يتعقد  وقت  في  االتفاق  ويأتي 

بسبب عدم اعتراف ترامب بنتائج االنتخابات

االتفاق يلغي معظم 
الجمارك على السلع 
والخدمات بين دول 

المنطقة الحرة

وتيرة االنكماش في 
االقتصاد الروسي تراجعت 

من 8% إلى %3.6

األعمال التجارية 
البريطانية تراقب بقلق 

مجرى المحادثات

15 دولة 
بقيادة الصين 

من 
آسيا والمحيط 

الهادئ 
بال أميركا

)Getty( متجر في موسكو)Getty( المفاوض البريطاني ديفيد فروست يصر على عدم تقديم تنازالت

موسكو ـ رامي القليوبي

أنـــهـــى الـــروبـــل الـــروســـي األســـبـــوع املــاضــي 
ــا طــفــيــفــا  ــعـ ــراجـ  تـ

ً
بـــــــأداء مـــتـــبـــايـــن، مـــســـجـــال

أمــام الـــدوالر الــذي تــجــاوز سعر صرفه في 
، ولكن 

ً
تعامالت بورصة موسكو 77 روبــال

 
ً
ــال ــ روبـ  80 عــتــبــة  مــــن  يـــقـــتـــرب  أن  مــــن دون 
الــتــي ســبــق لــه تخطيها عــشــيــة انــتــخــابــات 
املنافسة  احــتــدام  وســط  األميركية  الرئاسة 
بني الرئيس الذي تنتهي واليته في يناير/ 
ــالـــد تـــرامـــب، ومــنــافــســه  كـــانـــون الــثــانــي دونـ

الديمقراطي جو بايدن. 
وعــلــى مــســتــوى االقــتــصــاد الــكــلــي، سجلت 
تراجعا  الروسي  االقتصاد  انكماش  وتيرة 
مــلــحــوظــا فــي الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام رغــم 
كورونا  من جائحة  الثانية  املوجة  صعود 
وتــســجــيــل أكــثــر مـــن 20 ألـــف حــالــة جــديــدة 

يوميا على مستوى عموم البالد. 
كــمــا اســتــفــاد الـــروبـــل واالقــتــصــاد الــروســي 
من تعافي أسعار النفط التي استقرت فوق 
لــلــبــرمــيــل وســـط تــرقــب  مــســتــوى 40 دوالرًا 
ــدادات واالســتــخــدام واســع النطاق  بــدء اإلمــ
للقاحات املضادة لفيروس كورونا وعودة 

الحياة إلى طبيعتها ما قبل الجائحة.  
ومع ذلك، تقلل نائبة رئيس مركز »ألباري« 
للتحليل واملعلومات، ناتاليا ميلتشاكوفا، 
مـــــن أهــــمــــيــــة تــــأثــــيــــر نــــتــــائــــج االنــــتــــخــــابــــات 
األميركية على االقتصاد الروسي والروبل 
على  أســاســي  بشكل  يعتمدان  بــاتــا  اللذين 

لندن ـ العربي الجديد

قال وزيــران بريطاني وأيرلندي، أمس األحد، 
إنه البد من تحقيق تقدم في املحادثات الرامية 
إلى خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي هذا 
االنتقالية  الفترة  انتهاء  قبل  وذلــك  األســبــوع، 
مـــع االتــــحــــاد فـــي 31 ديــســمــبــر/كــانــون األول 

املقبل.
وتواجه بريطانيا واالتحاد األوروبي صعوبة 
فــي االتــفــاق عــلــى تــرتــيــب الــعــالقــة املستقبلية 
ــــرى. ومــن  بينهما فـــي الــتــجــارة ومـــجـــاالت أخـ
اضطراب  الطرفان خطر  يواجه  االتــفــاق،  دون 
حــركــة الـــتـــجـــارة بــيــنــهــمــا الــتــي تــقــدر قيمتها 
الــفــتــرة  بــنــحــو تـــريـــلـــيـــون دوالر بـــعـــد نـــهـــايـــة 
الجانبني  من  املفاوضون  ويسعى  االنتقالية. 
إلـــى حــســم مــوضــوعــات رئــيــســيــة مــن الــرســوم 
الــجــمــركــيــة والـــلـــوائـــح واملــعــايــيــر الــتــي تحكم 

السلع والخدمات.
وقـــــــــال وزيـــــــــر الـــبـــيـــئـــة الــــبــــريــــطــــانــــي، جـــــورج 
إيوستس، لتلفزيون بي بي سي أمس األحد، 

»مــن الــضــروري تحريك األمـــور هــذا األســبــوع، 
وتــحــقــيــق انــفــراجــة فـــي بــعــض هـــذه الــقــضــايــا 
لدينا  إلــى حــل، وأن يكون  الصعبة والتوصل 
التفاق  العريضة  الــخــطــوط  بعض  األقـــل  على 
ــاف الـــوزيـــر، »بـــخـــالف ذلـــك يصبح  ــ مــــا«. وأضـ
املتاح  الوقت  األمــر في غاية الصعوبة، ويبدأ 
لنا للتنفيذ في النفاد«. من ناحية أخرى، شدد 
وزيـــر الــخــارجــيــة األيــرلــنــدي ســايــمــون كوفني 
عــلــى أهــمــيــة عــنــصــر الــوقــت فــي الــتــوصــل إلــى 
اتفاق. وقال »هذا هو أسبوع التحرك.... علينا 
أن نحقق تــقــدمــا كــبــيــرًا هـــذا األســـبـــوع. نرجو 
ــن تــســويــة املـــشـــاكـــل الـــكـــبـــرى من  أن نــتــمــكــن مـ

حيث املبدأ هذا األسبوع«. وأضاف »وهذا في 
غاية الصعوبة، لكنه ممكن جدًا ». من جانبه، 
ــفــــاوض الــبــريــطــانــي ديــفــيــد فـــروســـت،  قــــال املــ
أمــس األحــد، إن بــالده لن تبّدل موقفها خالل 
محادثاتها الرامية للتوصل إلى اتفاق بشأن 
مرحلة ما بعد بريكست مع االتحاد األوروبي.

وأضاف، في تغريدة عبر تويتر، لدى وصوله 
إلى بروكسل حيث تنطلق الجولة األخيرة من 
املحادثات اليوم اإلثنني »نعمل على التوصل 
إلى اتفاق، لكن االتفاق الوحيد املمكن هو ذاك 
يعيد سيطرتنا  والــذي  مع سيادتنا  املتوافق 
كان  هكذا  ومياهنا.  وتجارتنا  قوانيننا  على 

موقفنا الثابت منذ البداية ولن نبّدله«.
وبعد ثمانية أشهر من املحادثات الشاقة في 
خضّم األزمة الصحية، يبدأ االتحاد األوروبي 
وبـــريـــطـــانـــيـــا، اإلثــــنــــني، الـــجـــولـــة األخــــيــــرة مــن 
املـــفـــاوضـــات لــلــنــقــاش فـــي اتـــفـــاق تـــجـــاري غير 
إلـــى فشل  املــحــادثــات  تنتهي  أن  أو  مــســبــوق، 
سياسي مرير. وخرجت بريطانيا رسميا من 
االتحاد األوروبي في 31 يناير/كانون الثاني 
أن تأثير االنفصال لن يظهر قبل  إال  املاضي، 
األول مـــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــقــبــل، بعد 

انتهاء الفترة االنتقالية.
يــذكــر أن كــال مــن لــنــدن وبــروكــســل تعهدتا في 
اتفاقية تجارية باسم »ال  بــإبــرام  وقــت سابق 
رســـوم جــمــركــيــة، وصــفــر حــصــص« لــلــحــّد قــدر 
لكن  لبريكست،  السلبية  العواقب  من  اإلمكان 
قبل أقــل مــن خمسني يوما مــن نهاية الــعــام ال 

تزال املحادثات تراوح مكانها.
ــلـــومـــاســـي أوروبـــــــــي أن »املــنــطــق  ويـــعـــتـــبـــر دبـ
والعقل يجب أن يسمحا بالتوصل إلى اتفاق«، 
ويتابع »لكن ما اتضح خالل السنوات األخيرة 
السليم ال  والــحــّس  االقتصادي  املنطق  أن  هو 

يكفيان لشرح ما يحصل في ملف بريكست«.
ــال الــتــجــاريــة في  ــمــ وتـــتـــرقـــب الـــشـــركـــات واألعــ
بريطانيا بفارغ الصبر نتائج هذه املحادثات 
التي ستكون لها تداعيات كبرى على مستقبل 

تجارتها مع الكتلة األوروبية.

آفاق مواجهة جائحة كورونا، وفق رأيها.  
»العربي  وتقول ميلتشاكوفا في تعليقات لـ
مـــبـــاشـــرًا  تــــأثــــيــــرًا  ــع  ــ ــوقــ ــ أتــ ــد«: »ال  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
لـــالنـــتـــخـــابـــات األمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى االقـــتـــصـــاد 
الــروســي، فــالــتــبــادل الــتــجــاري بــني البلدين 
ترفع  قــد  واشنطن  أن  كبيرًا، صحيح  ليس 
عصا العقوبات على روسيا واملشاريع مثل 
»الــســيــل الــشــمــالــي-2« لنقل الــغــاز الــروســي 
ــا، ولكنها ستمس في  إلــى أملانيا ثم أوروبـ
هـــذه الــحــالــة أيــضــا مــصــالــح قــطــاع األعــمــال 
ــي. كما أن بــايــدن يختلف مــن جهة  األوروبــ
الــســيــاســات فــي مــجــال الــطــاقــة عــن دونــالــد 
تـــرامـــب الــــذي كـــان يـــراهـــن عــلــى دعـــم قــطــاع 

النفط والغاز األميركي«. 
ديناميكية  الــتــي ستحدد  الــعــوامــل  وحـــول 
أســعــار النفط فــي ظـــروف جائحة كــورونــا، 
تــضــيــف: »تــخــضــع أســـعـــار الــنــفــط للعرض 
ــذي تــــراجــــع كـــثـــيـــرًا فــــي ظــــروف  ــ والـــطـــلـــب الــ
اإلغالق الكلي في الربيع املاضي واملخاوف 
من تكراره أثناء املوجة الثانية. ولكن إعالن 
شــركــتــني غــربــيــتــني عـــن نـــجـــاح اخـــتـــبـــارات 
اللقاح املضاد لكورونا يمهد لتعافي الطلب 

في حال استخدامه على نطاق واسع«.  
ومــــن مــــؤشــــرات الـــتـــفـــاؤل بــــــأداء االقــتــصــاد 
األميركية،  االنتخابات  عن  بعيدًا  الــروســي 
مــا أظــهــرتــه األرقـــــام األخـــيـــرة الـــصـــادرة عن 
هيئة اإلحصاء الروسية »روس ستات« من 
الروسي  االقتصاد  انكماش  وتــيــرة  تــراجــع 
فـــي الـــربـــع الــثــالــث مـــن الـــعـــام لــتــبــلــغ نسبة 
املائة  في   8 املائة مقابل  في   3.6 االنكماش 

في الربع الثاني الذي شهد ذروة إجراءات 
اإلغالق الكلي في روسيا وحول العالم.  

مــن جــانــبــه، أرجـــع عــضــو أكــاديــمــيــة العلوم 
ــة، ألـــكـــســـنـــدر شــــيــــروف، الـــعـــوامـــل  ــيــ الــــروســ
الــرئــيــســيــة لــفــرمــلــة تــبــاطــؤ وتــيــرة الــتــراجــع 
االقـــتـــصـــادي إلــــى انـــتـــهـــاء اإلغــــــالق الــكــلــي، 
وتــحــقــق الــطــلــب املـــؤجـــل بـــني املــســتــهــلــكــني 

واملصنعني على حد سواء. 
ونــقــلــت صحيفة »إر بــي كـــا« الــروســيــة عن 
شــيــروف قــولــه: »الــنــاس الــذيــن امتنعوا عن 
واألجهزة  والسيارات  املعمرة  السلع  شــراء 
املنزلية خالل الشهور املاضية، حضروا إلى 

السوق لشراء طلباتهم املؤجلة«.
ومع ذلك، استبعد شيروف احتمال التعافي 
الروسي  اإلجمالي  املحلي  للناتج  السريع 
فــي الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام حــتــى فــي حــال 
عـــدم حـــدوث املــوجــة الــثــانــيــة مــن الجائحة، 
اآلن  والــعــرض  الطلب  »مستويات  مضيفا: 

أقل منها قبل عام. 
مــوجــة الطلب املــؤجــل الــتــي دفــعــت بتجارة 
الــتــجــزئــة والــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة بــقــوة، 

ستتراجع تدريجيا«. 
فـــإن  ســـــتـــــات«،  »روس  بــــيــــانــــات  وبـــحـــســـب 
قــطــاع الـــزراعـــة ســجــل فــي الــربــع الــثــالــث من 
الـــعـــام نـــمـــوًا بــنــســبــة 2.7 فـــي املـــائـــة مــقــابــل 
املائة.  في   5 الصناعة بنسبة  تراجع قطاع 
وكـــان النصيب األكــبــر مــن الــتــراجــع لقطاع 
استخراج املوارد الطبيعية والذي بلغ 11.5 
فــي املــائــة وســـط اســتــمــرار ســريــان مفعول 

اتفاق »أوبك+« لخفض إنتاج النفط.
وفـــي الــقــطــاع الــخــدمــي، سجلت حــركــة نقل 
الركاب تراجعا نسبته 44.7 في املائة وسط 
اســـتـــمـــرار تــعــلــيــق حــركــة الــســفــر والــطــيــران 
والسياحة مع أغلبية دول العالم، وخدمات 
أخرى مدفوعة األجر بنسبة 17.4 في املائة. 
كما تراجعت تجارة التجزئة بنسبة 2.5 في 
الثالث  الربع  املائة على أســاس سنوي في 

من العام الحالي.

ضغوط لحسم ملف بريكست الشائكبايدن والنفط يدعمان االقتصاد الروسي

صحيفة  نقلتها  تعليقات  فــي  وقـــال  بــــالده. 
»جـــابـــان تــايــمــز« الـــصـــادرة بــاإلنــكــلــيــزيــة في 
ــيـــر كــبــيــر  ــأثـ طـــوكـــيـــو، »ســـيـــكـــون لـــالتـــفـــاق تـ
آسيا  فــي  اليابانية  الـــصـــادرات  تحسن  على 
وسيزيد من كفاءة سالسل اإلمداد«. وتسمح 
االتفاقية بإلغاء91% من الجمارك املفروضة 
على السلع والــخــدمــات بــني الـــدول األعــضــاء 

في منطقة التجارة الحرة. 
وظــهــر مــشــروع منطقة الــتــجــارة الــحــرة الــذي 

إلى جانب الصني واليابان وكوريا الجنوبية 
الدول  حصة  وتبلغ  وأستراليا،  ونيوزيلندا 
املوقعة على املشروع نحو 30% من إجمالي 
الــنــاتــج الــداخــلــي الــعــاملــي، كــمــا يــشــمــل نحو 
2.2 مــلــيــار مــســتــهــلــك. وتــــم تــوقــيــع االتـــفـــاق، 
الذي ُعرض أول مرة في 2012، في ختام قمة 
لقادة دول جنوب شرق آسيا التي تعاني من 

جائحة كورونا. 
وقال رئيس الــوزراء الصيني لي كه تشيانغ 

اقترحته الصني في وقت متزامن مع مشروع 
الشراكة عبر املحيط الهادئ في العام 2012، 
.  ووفق 

ً
لكن املفاوضات استغرقت وقتا طويال

ــرق آســـيـــا فـــي معهد  رئـــيـــس قــســم جـــنـــوب شــ
العلوم  ألكاديمية  التابع  الشرقية  الــدراســات 
توقيع  فــإن  موسياكوف،  دميتري  الــروســيــة، 

االتفاقية يعد انتصارًا للمشروع الصيني«.
ويضم اتفاق »الشراكة االقتصادية اإلقليمية 
آسيا،  فــي جنوب شــرق  دول  الشاملة« عشر 

افتراضية،  جلسة  فــي  التوقيع  مــراســم  بعد 
ــظـــروف الــعــاملــيــة الــحــالــيــة، يــوفــر  »فــــي ظـــل الـ
الــتــوقــيــع عــلــى اتـــفـــاق الــشــراكــة االقــتــصــاديــة 
اإلقــلــيــمــيــة الــشــامــلــة بــصــيــص نــــور وأمـــــل«. 
وأضــــاف »يــظــهــر بــوضــوح أن الــتــعــدديــة هي 
الــطــريــق األمـــثـــل، ويــمــثــل االتـــجـــاه الصحيح 

لتقدم االقتصاد العاملي والبشرية«.
ويــنــص االتـــفـــاق الــــذي تــقــوده الــصــني على 
خــفــض الــــرســــوم الــجــمــركــيــة وفـــتـــح تــجــارة 

ــام املــنــتــجــات  ــ ــبـــاب أمـ الـــخـــدمـــات، ويــفــتــح الـ
الصناعية الرخيصة لغزو أسواق آسيا من 
دون كوابح جمركية. وحسب وكالة فرانس 
برس، قال خبير التجارة لدى كلية األعمال 
الـــتـــابـــعـــة لـــجـــامـــعـــة ســـنـــغـــافـــورة الــوطــنــيــة 
ــاق »يــــرّســــخ  ــ ــفـ ــ ــري، إن االتـ ــ ــابـ ــ ألـــكـــســـانـــدر كـ
طموحات الصني الجيوسياسية اإلقليمية 
األوســــع حــيــال مــبــادرة الــحــزام والــطــريــق«، 
ــارة إلــى مــشــروع بكني االستثماري  فــي إشـ

الهادف إلى توسيع نفوذ الصني عامليا. 
وتــــواجــــه الـــعـــديـــد مــــن الـــــــدول املـــوقـــعـــة عــلــى 
ــاق تــفــشــيــا واســـعـــا لـــفـــيـــروس كـــورونـــا  ــفــ االتــ
املستجد، وتأمل في أن يساهم اتفاق الشراكة 
االقتصادية اإلقليمية الشاملة في التخفيف 
من وطأة الكلفة االقتصادية الكبيرة للوباء. 
وتــعــّرضــت إنــدونــيــســيــا أخــيــرًا وألول ركــود 
تشهده منذ عقدين، بينما انكمش االقتصاد 
الفيليبيني بنسبة 11.5 في املئة في الفصل 
املـــاضـــي مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة ذاتـــهـــا مـــن الــعــام 

السابق. 
مــــن جــانــبــهــا قـــالـــت ديــــبــــورا إيـــلـــمـــز املـــديـــرة 
ــاري اآلســــيــــوي،  ــجــ ــتــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــلـــمـــركـــز الــ
وهــــو مــعــهــد اســـتـــشـــارات مــقــره ســنــغــافــورة، 
يجعل  الـــذي  بالسبب  املنطقة  كــوفــيــد  ــر  ــ »ذّك
مــن الــتــجــارة أمــــرًا مــهــمــا فــي وقـــت تــبــدو فيه 
الحكومات متحّمسة أكثر من أي وقت مضى 
وتابعت  إيــجــابــي«.  اقتصادي  نمو  لتحقيق 
فــي تحقيق  »أن يساهم  االتــفــاق  بإمكان  أنــه 
ــــك«.  وانــســحــبــت الــهــنــد مــن االتـــفـــاق الــعــام  ذلـ
املاضي جّراء قلقها حيال املنتجات الصينية 
زهيدة الثمن التي سيفسح املجال لدخولها 
الــبــالد، وكــانــت نيودلهي الغائب األبــرز  إلــى 
خالل مراسم التوقيع االفتراضي الذي جرى 

أمس األحد.
املتحدة عن  الواليات  الرغم من غياب  وعلى 
الجنسيات  متعددة  شركاتها  لكن  االتــفــاق، 
ستستفيد مــن االتــفــاق بسبب وجــودهــا في 
الدول األعضاء في اتفاقية الشراكة التجارية. 
ــأن االتــــفــــاق أن يــخــفــض الــتــكــالــيــف  ــ ــــن شـ ومـ
السماح  الــشــركــات عبر  األمـــور على  ويسّهل 
لــهــا بــتــصــديــر املــنــتــجــات إلـــى أي بــلــد ضمن 
الــتــكــتــل دون الــحــاجــة لــإيــفــاء بــاملــتــطــلــبــات 
االتفاق واحدًا  لكل دولــة. ويتناول  املنفصلة 
املواضيع حساسية وهــو موضوع  أكثر  من 
امللكية الفكرية، لكنه ال يشمل حماية البيئة 

وحقوق العمال.

قالت وكالة شينخوا الصينية إن اتفاقية الشراكة التجارية ستتيح للشركات 
دول  لمعظم  جمركية  عوائق  دون  من  منتجاتها  تصدير  الصينية 
بلغ  األرقام،  لالتفاقية. ووفق  ربما تنضم الحقًا  التي  الهند  آسيا، عدا 
الدول  مع  الصينية  التجارة  حجم 
 481.8 آسيان  كتلة  في  األعضاء 
التسعة  الشهور  في  دوالر  مليار 
الكتلة  ــذه  ه لتصبح  الماضية، 
شريك  أكــبــر  دول   10 تضم  الــتــي 
محللون  ويتوقع  للصين.  تجاري 
الصين  موقع  االتفاقية  تعزز  أن 

االقتصادي والتجاري عالميًا.

481.8 مليار دوالر

مال وناس

استفاد الروبل واالقتصاد 
الروسي من تعافي 

أسعار النفط التي استقرت 
فوق مستوى 40 دوالرًا 

للبرميل
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سهام معط اهلل 
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ّ

سيظل
كة في شرعية 

ِّ
دونالد ترامب الذي ال يزال حبيس دوغمائيته املشك

ضت عن فوز جو بايدن الذي أصبح الرئيس 
َّ
االنتخابات التي تمخ

التلفزيونية  القنوات  فحتى  املتحدة،  للواليات  واألربــعــن  الــســادس 
األمــيــركــيــة قــطــعــت بــثــا لــتــرامــب الــــذي أصــيــب بــعــســر هــضــم نتائج 
ظ بحموضة خسارته على مسمع ومرأى 

ُّ
االنتخابات، وحاول التلف

الــعــالــم. كــمــا فــعــلــت مــنــصــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي مـــا بوسعها 
قدر   

ً
ــاوال ح ـ ـ م تــرامــب  ينشرها  الــتــي  لة 

َّ
املضل للتغريدات  ي  للتصدِّ

اإلمـــكـــان أن يــتــحــايــل ذهــنــيــا عــلــى الــنــاخــبــن بغية االســتــيــاء على 
أصواتهم تحت عباءة السياسي ذي الدهاء والحنكة. 

العديد  قــام  األميركية  الرئاسة  بايدن في سماء  ومــع صعود نجم 
برنامجه،  بــن سطور  مــا  واســتــقــراء  ته 

ّ
بتشريح خط لن 

ِّ
املحل مــن 

ولكن يستعصي عليهم اإلمساك بالحقيقة في ثنايا نواياه وأهداف 
ما تجاه املنطقة العربية التي تمتّد من  حلفائه ومآرب داعميه، ال سيَّ
ليس طريقا  األبيض  البيت  في  بايدن  الخليج. مشوار  إلــى  املحيط 
مفروشا بالورود، بل باملتاعب والصعاب بسبب تشابك العديد من 
 كضرورة إصاح 

ً
كا عاجا تحرُّ ب 

َّ
تتطل التي  الحّساسة  القضايا 

بت بــه جــائــحــة كـــورونـــا، وإنــعــاش  ــذي تسبَّ الــخــراب االقــتــصــادي الـ
االقتصاد األميركي وإعادة بعث األمل الذي سلبه ترامب من الفئات 
املساهمة  رفـــع  عــلــى  بــاالعــتــمــاد  اقــتــصــاديــا  ــة 

ّ
والــهــش املستضعفة 

الصحية  الرعاية  وتعزيز  الكبرى،  والشركات  لألثرياء  الضريبية 
مــن خـــال إحــيــاء مــشــروع »أوبـــامـــا كــيــر« وإرجـــاعـــه إلـــى الــواجــهــة، 
إيــران،  إزاء  األميركية  السياسات  العنصري، وتقويم  الظلم  ووقــف 
ما  الصن، روسيا، سورية، العراق، فلسطن والدول الخليجية، ال سيَّ
 
ً
بدال الهجرة  بملف  خاّصة  جديدة  وهندسة سياسات  السعودية، 

مع  التعامل  فــي  والعنصرية  النرجسية  الترامبية  السياسات  مــن 
منظمة  إلــى  والــعــودة  املتحدة،  للواليات  اللجوء  وطالبي  املهاجرين 
الصحة العاملية واتفاقية باريس للمناخ، وتعزيز دور منظمة التجارة 
أكثر  نهج  ــخــاذ 

ِّ
وات الحمائية  الترامبية  للنزعة  حــدٍّ  ووضــع  العاملية 

ليبرالية في التجارة الدولية. 
يــات الصعبة  ــم بــايــدن مــيــراثــا رئــاســيــا مــحــفــوفــا بــالــتــحــدِّ

َّ
ســيــتــســل

2020، حيث  الثاني  كــانــون  يناير/   20 يــوم  الثقيلة  واملــســؤولــيــات 
يتعنَّ عليه انــتــشــال االقــتــصــاد األمــيــركــي مــن خــنــدق كــوفــيــد-19، 
 عملي ملعضلة فقدان حوالي 10.1 ماين وظيفة منذ 

ٍّ
وإيجاد حل

شهر فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي، والــتــي كــانــت مـــاذًا للفئات األكثر 
ضعفا في املجتمع األميركي، وتقديم إعانات للعاطلن عن العمل، 
رة بـ 600  قدَّ

ُ
منح لهم وامل

ُ
ف اإلعانات التي كانت ت

ُّ
ما بعد توق ال سيَّ

دوالر قبل أشهر، والحصول على املزيد من املوارد املالية للتخفيف 
من اآلثار االقتصادية للجائحة، عاوة على الحزمة املالية اإلجمالية 
والبالغة  السنة  هــذه  تمريرها  على  الكونغرس  وافــق  التي  لإلنقاذ 
دوالر  تريليون   2.2 بـــ  ر  ُيــقــدَّ مبلغا  ن  )تتضمَّ دوالر  تريليونات   3
النواب األميركي وعرضا تحفيزيا بمبلغ 1.8  وافــق عليه  مجلس 
مه البيت األبيض كمغازلة من ترامب لناخبيه(، ال  تريليون دوالر قدَّ
ما وأّن حظوظ بايدن في إصاح ما أفسدته الجائحة أصبحت  سيَّ
مرتفعة، بعد إعان شركة »فايزر« لألدوية عن التوصل إلى لقاح 

ضّد فيروس كورونا وبنسبة نجاح عالية.
 ،

ً
ن سيكون طويا التحسُّ أّن مشوار  نفسه  قــرارة  في  بايدن  يعلم 

كرئيس  منصبه  الـــذي شغل  أوبــامــا  لــبــاراك  كنائب  لخبرته  نــظــرًا 
للواليات املتحدة يوم 20 يناير/ كانون الثاني 2009، أي في الوقت 
الصارخ  ي 

ِّ
وبالتفش كبير  ركــود  في  غارقة  الباد  فيه  كانت  الــذي 

للبطالة وفقدان مئات اآلالف من األميركين ملنازلهم كل شهر، حيث 
في  تحفيز  أكبر حزمة  على  فبراير/شباط 2009  في  أوباما  ــع 

َّ
وق

ر بـ831 مليار دوالر، ولكن األمر استغرق  قدَّ
ُ
تاريخ أميركا آنذاك ت

إلــى 5 باملائة،  البطالة  أكثر من ست سنوات حتى ينخفض معدل 
ويعود بذلك إلى املستوى الذي كان عليه قبل بداية ذلك الركود. 

د املوافقة  ع، بمجرَّ
َّ
وجدير بالذكر أّن الفريق االقتصادي ألوباما توق

باملائة   4 يتجاوز  نمو  معدل  تحقيق  التحفيزية،  الخطة  تلك  على 
سنويا من عام 2011 حتى عام 2013، ولكن الواقع كان له صورة 
ى 2 باملائة  حقيقية سوداء أخرى أفادت بتسجيل معدل نمو ال يتعدَّ
من 2009 إلــى 2012، وتحديدًا بعد مــرور سنتن من إطــاق تلك 
يزال  ال  الفترة  تلك  خــال  البطالة  معدل  وكــان  التحفيزية،  الحزمة 
قابعا عند 9 باملائة.  يواجه بايدن مهمة شبيهة بتلك التي تتناولها 
ق نظرته التفاؤلية يتعنَّ 

ِّ
سلسلة أفام املهمة املستحيلة، ولكي يحق

نمو  مــعــدل  لتحسن  املــفــعــول  عليه رســم خطة سحرية وســريــعــة 
بيانات صندوق  حاليا حسب  ر  ُيقدَّ الــذي  اإلجمالي  املحلي  الناتج 
النقد الدولي بـ -4.3 باملائة. عربيا تنتظر املنطقة من بايدن الكثير، 
رات املتعلقة بنتائج  فكما تابعت املنطقة العربية أيضا عن كثب التطوُّ
الدول إلعادة حساباتها  التي ستدفع بعض  االنتخابات األميركية 
ض ملاحقات قضائية  تتعرَّ قد  دول  فهناك  واقتصاديا،  سياسيا 
ها أضاعت 

ّ
وملمارسات لّي الذراع كالسعودية، ودول أخرى ستجد أن

مع  التطبيع  ملوكب  انضمامها  في سبيل  والجهد  املــال  من  الكثير 
والــســودان، وعواصم تخشى عودة  كــاإلمــارات  الصهيوني  الكيان 
اإلدارة األميركية إلى االتفاق النووي مع إيران كالرياض وأبوظبي 
خمد نيران الحرب فيها كسورية 

ُ
واملنامة، ودول تنتظر قرارات قد ت

واليمن وليبيا، ودول تتحاشى االنجرار إلى التقسيم والامركزية 
ل اإلسرائيلي  كالعراق، ودول في أمسِّ الحاجة إلى وضع حدٍّ للتغوُّ
 أميركيا جادًا إلنهاء الحصار عليها 

ً
ا

ُّ
ب تدخ

َّ
كفلسطن، ودول تترق

للحصول  بايدن  من  األخضر  الضوء  ي 
ِّ
لتلق ع 

َّ
تتطل ودول  كقطر، 

املالية  املؤسسات  من  والــقــروض  املالية  املساعدات  من  املزيد  على 
الدولية مثل لبنان، األردن ومصر وتونس، علما أّن صندوق النقد 
الدولي قد قام وحده بإقراض أكثر من 10 مليارات دوالر أو نحو 

ذلك لدول الشرق األوسط وشمال أفريقيا هذا العام فقط. 
ــد انــفــراج الوضع 

ِّ
ــه ينبغي على بــايــدن، الــذي يــؤك

ّ
خاصة الــقــول إن

ر 
ِّ
أن يفك لــألمــيــركــيــن،  املعيشي  املــســتــوى  االقــتــصــادي وتــحــســن 

ر 
ُّ
بتأخ بت  الــتــي تسبَّ الــعــثــرات  كــل  ب 

َّ
يتجن وأن  الــصــنــدوق،  خـــارج 

التي  ألوبــامــا  الرئاسية  الفترة  خــال  األميركي  االقتصاد  انتعاش 
ت االقــتــصــاد الــعــاملــي فــي عام  ــة املــالــيــة الــتــي هـــزَّ تلت مــبــاشــرة األزمـ
الديمقراطية  قَيم  ترسيخ  في  املساهمة  عليه  ب  يتوجَّ كما   ،2008
ق  ى بها، في العالم العربي املمزَّ

َّ
والسام وحقوق اإلنسان، التي يتغن

بالصراعات والنزاعات واألزمات، والوقت كفيل بكشف ما إذا كان 
أربــع سنوات، ويستأنف  الــوراء  إلى  الساعة  بايدن سُيعيد عقارب 
ف أوباما ليشفي علل الدول التي تعاني تحت 

ّ
العمل من حيث توق

جزمة اإلمبريالية األميركية.

هل سُينهي بايدن فوضى 
االقتصاد األميركي؟


