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تونس ـ إيمان الحامدي

لتبلغ  تــونــس  فـــي  مـــجـــددا  الــبــطــالــة  نــســبــة  ازدادت 
18.4 باملائة خالل الربع الثالث من السنة الحالية، 
الثاني  بــالــربــع  مــقــارنــة  بــاملــائــة  وتــزيــد بنسبة 0.5 
من العام الجاري. وقال معهد اإلحصاء الحكومي، 
بـ  ارتــفــاعــا  البطالة سجلت  أمــس اإلثــنــن، إن نسبة 
األول  أكتوبر/تشرين  شهر  حـــدود  إلــى  نقطة،   0.5
املاضي، لتبلغ 18.4 باملائة، مقابل 17.9 باملائة خالل 
السنة، وهي أعلى نسبة بطالة  الثاني من  الثالثي 
بيانات  وبحسب  املــاضــيــن.  العامن  خــالل  تسجل 

املــعــهــد، صــعــدت نــســبــة الــبــطــالــة مــنــذ بــدايــة السنة 
الحالية من 17.8 باملائة خالل الربع األول إلى 18.4 
باملائة   16.2 تتعدَّ  لــم  نسبة  مقابل  حــالــيــا،  بــاملــائــة 
خالل الفترة ذاتها من سنة 2020. وذكرت البيانات 
ــــاث صــعــدت إلـــى 24.1 بــاملــائــة خــالل  أن بــطــالــة اإلنـ
بــاملــائــة خالل  الــثــالــث مــن 2021، مقابل 22.8  الــربــع 
بلوغ بطالة  املاضية، مقابل  السنة  مــن  ذاتــه  الــربــع 
الذكور 15.9 باملائة هذا العام، أي بفارق 3 نقاط عن 
السنة املاضية التي لم تتجاوز فيها بطالة الذكور 
فــي الــربــع الثالث مــن السنة 13.5 بــاملــائــة. وال تــزال 
املستويات العالية للبطالة أحد أهم أسباب الحراك 

االجــتــمــاعــي فــي الــبــالد، وســـط تــحــذيــرات مــن تعكر 
املــنــاخــات نتيجة غــيــاب حــلــول اقتصادية الحــتــواء 

العاطلن عن العمل وخلق مواطن شغل جديدة.
تونس  في  الضعيف  االقتصادي  النمو  وال يسمح 
بخلق فرص عمل جديدة، وتواصل تعثر القطاعات 
قطاعي  سيما  وال  نموها،  استعادة  فــي  الرئيسية 
ــات. وقـــــــال وزيـــــــر االقـــتـــصـــاد  ــفــ ــفــــوســ الـــســـيـــاحـــة والــ
والتخطيط التونسي، سمير سعيد، أول من أمس، 
إن بــالده بصدد إعــالن خطة اإلنــعــاش االقتصادي 
2023-2025، ويأتي ذلك بينما تجد الدولة صعوبة 
ــد وزيـــر  ــ ــة مــالــيــة عــمــيــقــة. وأكـ ــ فـــي الــــخــــروج مـــن أزمـ

أن  »رويــتــرز«،  لوكالة  وفقا  والتخطيط،  االقــتــصــاد 
»مراجعة منظومة الدعم، وإعادة هيكلة املؤسسات 
الـــعـــمـــومـــيـــة والــــقــــطــــاع الــــعــــام، ومــــواصــــلــــة تــحــســن 
وتـــرشـــيـــد الـــســـيـــاســـات الــجــبــائــيــة، تــعــتــبــر مـــن بن 
اإلصالحات التي من شأنها أن تعيد التوازن املالي 

للدولة«.
بنسبة  نموا  لتونس  الخام  الداخلي  الناتج  سّجل 
 ،2021 مــن سنة  الثالثة  الثالثية  خــالل  بــاملــائــة   0.3
ومــقــارنــة بــالــثــالثــيــة الــثــانــيــة مـــن 2021 فــقــد سجل 
االقتصاد نمّوا بنسبة 0.7 باملائة، بحسب مؤشرات 

معهد اإلحصاء الحكومي.

تونس: البطالة ترتفع إلى %18.4

ديون أسر كوريا الجنوبية األعلى في العالم
الجنوبية لديها   كوريا 

ّ
أن أمــس االثنن،  أظهر تقرير صــادر 

الناتج املحلي اإلجمالي  أعلى نسبة من ديــون األســر مقابل 
بن االقتصادات الرئيسية في العالم، مما يشير إلى أن ذلك 
قد يحد من االستهالك ويؤثر على تراجع االقتصاد. وبلغت 

الــنــاتــج املحلي  لــلــبــالد 104.2% مــقــابــل  نــســبــة ديــــون األســــر 
اإلجــمــالــي، حــتــى نــهــايــة يــونــيــو/حــزيــران مــن الــعــام الــجــاري، 
وهو أعلى معدل بن 37 اقتصادًا، وفقًا لتقرير معهد التمويل 
الدولي. وجاءت هونغ كونغ في املرتبة الثانية بنسبة %92، 

بنسبة  املتحدة  والــواليــات   ،%89.4 بنسبة  بريطانيا  تليها 
 ،%73.4 بنسبة  وماليزيا   ،%77.5 بنسبة  وتايالند   ،%79.2
واليابان بنسبة 63.9%. وارتفعت النسبة في كوريا الجنوبية 

بمقدار 6% عن العام السابق، وهو أيضًا أسرع معدل نمو.

بدء صرف المساعدات القطرية لغزة اليوم
السفير  غزة،  إعمار  إلعادة  القطرية  اللجنة  رئيس  أعلن 
وبالتعاون  اللجنة  أن  األحد،  مساء  العمادي،  محمد 
صرف  عملية  ستباشر  للتنمية،  قطر  صندوق  مع 
في  والمتعففة  المستورة  لألسر  النقدية  المساعدات 
قطاع غزة بدءًا من اليوم الثالثاء. وقال العمادي في 
المساعدات  إن  اإللكتروني  اللجنة  موقع  على  تصريح 
النقدية ستقدم لنحو 95 ألف أسرة من األسر المستورة 
بواقع 100  والمتعففة في محافظات قطاع غزة، 
من  ستتم  التوزيع  عملية  أن  وذكر  عائلة.  لكل  دوالر 
خالل األمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها 
في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها نحو 300 

مركز ومحل تجاري، وستستمر لنحو عشرة أيام. 

انطالق فعاليات معرض أديبك 2021 في أبو ظبي
انطلقت فعاليات معرض ومؤتمر »أديبك 2021«، في 
المؤتمرات  أكبر  أحد  يعد  الذي  أمس،  أبوظبي،  إمارة 
حتى  ويستمر  العالمية،  الطاقة  صناعة  في  المؤثرة 
ويستضيف  الحالي.  الثاني  نوفمبر/تشرين   18 الخميس 
رؤى  تقدم  التي  المؤتمرات،  من  سلسلة   2021 أديبك 
االستراتيجي  المؤتمر  بما في ذلك  استراتيجية وتقنية، 
ألديبك 2021 الذي يضم أكثر من 1000 متحدث وخبير، 
قرار.  وصانع  تنفيذيا  ومديرا  وزيرا   160 فيهم  بمن 
ويعقد أديبك 2021 حضوريا في أبو ظبي بعد مؤتمر 
عالمي  منتدى  أول  أديبك  ليكون   ،»26 »كوب  المناخ 
الحاسمة  القرارات والمخرجات والنتائج  يناقش  للطاقة 

لمؤتمر األمم المتحدة للتغير المناخي. 

التضخم السنوي في السعودية يرتفع %0.8
ارتفع معدل أسعار المستهلك )التضخم( السنوي في 
بنسبة  الماضي،  األول  أكتوبر/تشرين  خالل  السعودية، 
0.8 بالمئة، كأعلى مستوى منذ يونيو/ حزيران الماضي، 
حينما سجل 6.2 بالمئة. وارتفع التضخم في السعودية 
حيث  التوالي،  على  الـ22  للشهر  الماضي  أكتوبر  خالل 
منذ  االرتفاع  في  بدأ  ثم  من   ،2019 خالل  انكمش 
لإلحصاء  العامة  الهيئة  بيانات  وأظهرت  الحين.  ذلك 
السعودي )حكومي(، ارتفاع التضخم بنسبة 0.2 بالمئة 
على أساس شهري. جاء ارتفاع التضخم الشهر الماضي 
ثاني  والمشروبات،  األغذية  أسعار  بارتفاع  مدفوعا 
أعلى األقسام تأثيرا في المؤشر، بنسبة 1.4 بالمئة على 

أساس سنوي، والنقل 6.4 بالمئة. 

أخبار مختصرة

العراق: شكوك حول إنهاء أزمة الكهرباء
بغداد ـ أكثم سيف الدين

العراقية، وضع خطة  الكهرباء  أثار إعالن وزارة 
خــمــســيــة لـــزيـــادة إنـــتـــاج الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة في 
البالد، للوصول إلى حدود تجاوز أزمة الكهرباء، 
هناك   

ّ
أن برملانيون  أكــد  إذ  ذلـــك،  تحقيق  بإمكانية  شكوكًا 

تحديات كبيرة تمنع تنفيذ الخطة الحكومية.
وانقطاع  الخانقة  الــكــهــربــاء  مشكلة   

ّ
لــحــل الــــوزارة  وتسعى 

الشارع  دائمًا بغضب  والــذي يتسبب  املواطنن،  التيار عن 
والخروج بتظاهرات شعبية تندد بالحكومة.

 »الخطة تهدف 
ّ
املتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، أكد أن

الكهربائية على شكل مراحل قصيرة  الطاقة  إنتاج  لزيادة 
األمد خالل سنة واحــدة، ومراحل أخرى طويلة األمد خالل 
أول  له مساء  في تصريح  مبينًا  املقبلة«  الخمس  السنوات 
ــه »ستتم زيــادة اإلنتاج خالل السنة األولــى من 

ّ
من أمــس، أن

الخطة بمعدل 6 آالف ميغاواط، وفي السنة الثالثة 12 ألف 
ميغاواط، وصواًل إلى طاقة إنتاجية تبلغ 54 ألف ميغاواط 

 »الخطة تتضمن 
ّ
بعد انتهاء السنوات الخمس«. وأضاف أن

رفــع مــعــدالت اإلنــتــاج وخــفــض االخــتــنــاقــات وإدخــــال بعض 
الخطوط الناقلة التي نروم إدخالها في فصل الصيف املقبل، 
 
ّ
أن إلى  الشمسية« مشيرًا  الطاقة   عن إنجاز مشاريع 

ً
فضال

والــدعــم  الــوقــود  املعنية بتوفير  الــــوزارات  »الــــوزارة طالبت 
 »الــــــوزارة تفتقر لــلــدعــم املـــالـــي، وقـــد وجــه 

ّ
املـــالـــي«. وأكــــد أن

ــّي التخطيط واملــالــيــة لتوفير األمـــوال  رئــيــس الــــوزراء وزارتــ
 »الـــديـــون املــتــرتــبــة لــــوزارة 

ّ
الـــالزمـــة لــلــخــطــة« مــشــيــرًا إلـــى أن

الكهرباء بذمم الوزارات ومؤسسات الدولة تبلغ نحو ثالثة 
الكهرباء، وهذه  تريليونات دينار عراقي، كأجور استهالك 
 »الوزارة ماضية بالخطة 

ّ
ديون واجبة الدفع«. وشدد على أن

وستشهد الكهرباء في األعوام املقبلة تحسنًا واضحًا«.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــأكــيــد الــــــوزارة إمــكــانــيــة نــجــاح خطتها، 
 
ّ
أن مؤكدين  ذلــك،  بإمكانية  شككوا  رقابين  مسؤولن   

ّ
فــإن

التحديات تمنع إمكانية تنفيذ الخطة أساسًا.
، كــاظــم الــشــمــري، 

ّ
عــضــو لجنة الــنــزاهــة فــي الــبــرملــان املــنــحــل

 »التجارب السابقة لنا مع وزارة 
ّ
»العربي الجديد« أن أكد لـ

الكهرباء وعملها، تجعلنا نستبعد جدًا قدرتها على تحقيق 
خطة زيادة اإلنتاج« مشددًا على »ضرورة أن تخطو الوزارة 
خطوات صحيحة، من خالل زيادة اإلنتاج عبر شركات عاملية 
عقود  وإبـــرام  الكهربائية،  الطاقة  بمجال  مختصة  رصينة 
ــه »إذا مــا أصــرت الـــوزارة على تنفيذ 

ّ
معها«. وشــدد على أن

الــخــطــة بنفسها، فــســتــواجــه الــفــشــل بــإنــجــاز أي خــطــوة في 
 »الفساد، وسوء اإلدارة والتخطيط 

ّ
هذا اإلطار« الفتًا إلى أن

في الــوزارة، هما من العقبات الكبرى التي تعترض تطوير 
القطاع الكهربائي في البالد«.

الــعــراق على نفسه بإنتاج  إلــى »ضـــرورة أن يعتمد  وأشـــار 
 االعتماد على 

ّ
الغاز لتشغيل املحطات الكهربائية، ال سيما أن

الغاز اإليراني يشكل خطرًا على عمل الــوزارة، وقد الحظنا 
قطع إمدادات الغاز بموسم الصيف بشكل متواصل« داعيًا 
إلى »إعادة النظر بجوالت التراخيص السابقة التي تتعلق 
 الــشــركــات 

ّ
بــالــغــاز واســتــثــمــار الــغــاز املــصــاحــب، ال سيما أن

عــام واحــد  ها خــالل 
ّ
بأن قــد قدمت وعــدًا  االستثمارية كانت 

ستبدأ إنتاج وتغطية حاجة العراق من استهالك الغاز«.

اقتصاد
مصطفى عبدالسالم

تعمل اإلمارات على تنفيذ 
مشروعات كبرى، بالتعاون مع 

دول مثل روسيا، تهدد كلها قناة 
السويس، أهم ممر مائي في العالم، 

وواحد من أبرز موارد مصر من 
النقد األجنبي إذ يوفر للخزانة 

العامة نحو 6 مليارات دوالر 
 
ً
سنويًا، وخصصت أبوظبي أمواال
ضخمة لتمويل هذه املشروعات 

التي تمثل منافسا حقيقيا للقناة 
وتحديا كبيرا لها خاصة من 

زاوية نقل النفط الخليجي ألسواق 
أوروبا وبتكلفة ووقت أقل.

جديد املشروعات ما كشفه موقع 
»سبوتنيك« الروسي أمس، من أّن 
ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، 
سيزور تركيا خالل أيام، ويبحث 
مع الرئيس رجب طيب أردوغان، 

فتح طريق بديل عن قناة السويس 
يبدأ من إمارة الشارقة ثم موانئ 

وأراٍض إيرانية ثم يسير برأ حتى 
مارسني التركية الواقعة على 

ساحل البحر املتوسط وبعدها 
ينقل بحرًا عبر ناقالت.

وبحسب وسائل إعالم تركية 
أمس، فإّن اإلمارات قررت بالفعل 

فتح طريق تجاري إلى تركيا عبر 
إيران، بهدف تقليص فترة نقل 

 
ً
البضائع إلى ما بني 6 و8 أيام بدال

من 20 يومًا حاليًا وهي الفترة 
التي تستغرقها عملية النقل عبر 

قناة السويس.
ليس هذا املشروع األول الذي 

تموله أبوظبي ويعد تهديدًا 
حقيقيًا لقناة السويس في نقل 
النفط اإلماراتي وربما الخليجي 

الحقًا إلى أوروبا، فهناك 
مشروعان آخران تعمل عليهما 
الدولة الخليجية حاليًا، األول هو 

مشروع ضخم بالتعاون مع دولة 
االحتالل وهو خط أنابيب إيالت 

عسقالن، الذي من املقرر أن 
يتم عبره نقل النفط ومشتقاته 

من بنزين وسوالر ومازوت 
من اإلمارات إلى إسرائيل ثم 

إلى أوروبا، عبر خط ممتد من 
ميناء إيالت على ساحل البحر 
األحمر إلى ميناء أسدود على 

البحر املتوسط. وهذا الخط يهدد 
أهم مشروعني مصريني يتم من 

خاللهما نقل النفط الخليجي 
ألوروبا وهما قناة السويس 

ومشروع سوميد الشهير، ويفتقد 
املشروعان أهم عميل لهما وهو 
شركات النفط والطاقة الخليجية.
أما املشروع الثالث فيتم بالتعاون 

بني اإلمارات وروسيا وهو الذي 
كشف عنه مسؤولون من البلدين 
في منتصف يوليو/تموز املاضي 

عقب توقيع اتفاق بني شركة موانئ 
دبي، وموسكو لتطوير خط شحن 

حاويات عبر القطب الشمالي في 
مسار تروج له موسكو على أنه 

بديل لقناة السويس.
قناة السويس تتعرض لتحديات 
ومخاطر حقيقية تفرض عليها 

 إدراك حجم املنافسة الشرسة 
ً
أوال

التي تتعرض لها من قبل دول 
حليفة ملصر ومنها روسيا 

واإلمارات، ما يفرض عليها تبني 
مشروعات طويلة األجل لتطوير 

املمر املائي وتعميقه وتوسعته 
وزيادة جاذبيته للتجارة الدولية.

بدائل قناة 
السويس 

وتهديدات 
محتملة
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عدن ـ محمد راجح

تعقدت كثيرًا أزمة انهيار العملة في اليمن 
قبل  مــن  الفاعلة  ات غير  اإلجــــراء وفــوضــى 
املـــؤســـســـات املــالــيــة والــنــقــديــة الــحــكــومــيــة، 
اليمني  املركزي  البنك  تدخالت  توسع  مع 
ــــوق الــــصــــرف لــتــشــمــل  ــــدن لــضــبــط سـ فــــي عـ
مـــحـــافـــظـــات ومـــنـــاطـــق أخـــــرى خـــــارج عـــدن 
مــثــل مــــأرب وحـــضـــرمـــوت. ويـــرجـــع مــصــدر 
اليمنية،  الــحــكــومــة  فــي  مــســؤول  مــصــرفــي 
فضل عــدم الكشف عــن اســمــه، فــي تصريح 
»الــعــربــي الــجــديــد«، ســبــب مــا يــجــري في  لـــ
ــــوق الــــصــــرف وانـــهـــيـــار الــعــمــلــة بـــدرجـــة  سـ
رئيسية إلى املضاربة من قبل فئة محددة 
ــرافــــن والــــتــــي تــتــعــمــد مـــواجـــهـــة  مــــن الــــصــ
ات الــتــي يــقــوم بها البنك  وتــحــدي اإلجــــراء
املــــركــــزي لــلــتــكــســب والـــتـــربـــح بـــاملـــضـــاربـــة 
ــة، وهـــــــي مــــمــــارســــات،  ــيــ ــنــ ــوطــ ــة الــ ــلـ ــمـ ــالـــعـ بـ
حــســب قـــولـــه، تــضــاعــف مــعــانــاة الــيــمــنــيــن 
الهادفة إلى  ات الحكومية  وتعرقل اإلجــراء

التخفيف من حدتها.
عن  الحكومي  املــصــرفــي  املــســؤول  ويكشف 

عدنان عبد الرزاق

إنتاج الحمضيات في سورية تراجعًا  شهد 
حادًا، بعد غالء أسعار املحروقات واملبيدات 

وأجور العمالة وتكاليف الري.
وتتقاطع التقديرات هذا العام، مع بدء قطاف 
الحمضيات، بتراجع اإلنتاج لتتزايد الفجوة 
تــعــدت  ــــت  وقـ  2018 ــام  ــ عـ اإلنــــتــــاج  ذروة  عــــن 
طن،  مليون   1.2 عتبة  السورية  الحمضيات 
كان لحريق أكثر من مليون شجرة مثمرة العام 
املــاضــي الـــدور األهـــم، ليأتي ارتــفــاع تكاليف 
اإلنتاج واستغالل الفالحن، عوامل إضافية 
بتراجع سورية عن موقع الثالث عربيًا، بعد 

الــبــنــك املــركــزي لتنفيذ نــظــام جديد  تــوجــه 
لتداول العملة في الفترة املقبلة عبر آليات 
ــن مـــنـــصـــات إلــكــتــرونــيــة  ــارة عــ ــبــ حـــديـــثـــة عــ
تـــم إعـــدادهـــا وفـــق مــعــايــيــر دولـــيـــة متقدمة 

لتنظيم السوق املصرفية املضطربة.
وعــــــقــــــدت قــــــيــــــادة الــــبــــنــــك املـــــــركـــــــزي بـــهـــذا 
الـــخـــصـــوص اجــتــمــاعــًا مـــع فـــريـــق الــخــبــراء 
االستشارين من شركة براجما وبمشاركة 
املصرفية  العالقات  قطاع  مــن  العمل  فريق 
الخارجية بالبنك املركزي، تم فيه االنتهاء 
من ترتيب اإلجراءات النهائية لبدء تطبيق 
نظام مزادات بيع وشراء العمالت األجنبية 
دولية  وتطبيقات  إلكترونية  منصات  عبر 

متقدمة.
وأقدم البنك املركزي اليمني الذي يتخذ من 
اليمنية  للحكومة  املــؤقــتــة  العاصمة  عــدن 
مـــقـــرًا لـــــه، عـــلـــى تـــوســـيـــع نـــطـــاق تـــدخـــالتـــه 
اته لتشمل محافظات أخرى خارج  وإجراء
عدن وتعز، حيث أقدم على إيقاف عدد من 
شركات الصرافة في محافظتي حضرموت 
اتــــه في  ــأرب ألول مـــرة مــنــذ بـــدء إجــــراء ــ ومـ
مــنــتــصــف الـــعـــام لــضــبــط الـــســـوق الــنــقــديــة. 

مصر واملغرب، والذي تبوأته منذ تسعينيات 
القرن املاضي. وحسب مدير مكتب الحمضيات 
السوري،  النظام  بحكومة  الزراعة  وزارة  في 
املوسم  إنــتــاج  انخفض  فقد  حــمــدان،  سهيل 
الــعــام  املــتــوســط  الــحــالــي بنسبة 27.3% عــن 
لــإنــتــاج خــالل الــفــتــرة مــا بــن 2016 و2020، 
حيث بلغ إنتاج موسم عــام 2018 ما يقارب 
1.2 مليون طن، أما موسم 2019 فكان بحجم 
إنتاج 817 ألف طن، وعام 2020 بحجم 832 ألف 
طن ليستمر التراجع بنحو 6% هذا املوسم عن 
العام املاضي. ويشير حمدان خالل تصريحات 
الحمضيات  إنــتــاج  أن توقعات  إلــى  مــؤخــرا، 
عــلــى  طـــنـــا   786.885 عــــن  تــــزيــــد  ال  ــــالده،  ــبـ ــ بـ
مستوى سورية. ويتساءل أحد كبار حائزي 
كروم الحمضيات بريف مدينة الالذقية، علي 
القّدار: ملاذا لم يشر مدير مكتب الحمضيات 
ــل الــســعــر  ــاج؟ وهــ ــتــ ــراجـــع اإلنــ ــاب تـ ــبـ ــى أسـ إلــ
الــذي تــحــدده دائـــرة التسعير، ســواء بمكتب 
وحماية  الــزارعــة  بمديريات  أو  الحمضيات 
املستهلك، يتناسب مع تكاليف الزراعة التي 
ارتفعت أكثر من 15 ضعفًا منذ عشر سنوات؟

»العربي الجديد«  ويشرح القّدار في حديثه لـ

البنك املركزي تعليق مزاولة أعمال  وأعلن 
الصرافة واألنشطة املالية لثماني شركات 
ألنظمة  مخالفة  إنها  قــال  صرافة  ومنشأة 
مــأرب،  بمحافظة  املتبعة  املصرفية  العمل 
ــب تـــعـــلـــيـــق مـــمـــاثـــل لـــنـــحـــو ســت  ــانــ إلــــــى جــ
فــي سيئون بحضرموت،  شــركــات صــرافــة 
لــتــضــاف بــالــتــالــي إلـــى أكــثــر مــن 70 شركة 
ــــف الـــبـــنـــك نــشــاطــهــا  ومـــنـــشـــأة صــــرافــــة أوقــ
وتعليمات  بــقــوانــن  الــتــزامــهــا  عــدم  بحجة 

الصرافة.  
ويــلــفــت الــخــبــيــر املــصــرفــي أيــمــن الــغــفــاري، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى بــروز  فــي حــديــث لـــ
عــوامــل جــديــدة أخــيــرًا كــان لها تأثير كبير 
العملة  أزمــة  على ســوق الصرف وضاعفت 
انــضــمــام محافظة  مــع  املــتــدهــورة،  اليمنية 
شــبــوة الــنــفــطــيــة إلـــى بــــؤرة الـــصـــراعـــات في 
ظل ما تشهده من توترات متصاعدة عقب 
تمدد املعارك الدائرة بن القوات الحكومية 
والحوثين إلى بعض مديرياتها الشمالية 
الــشــرقــيــة، واملـــتـــزامـــنـــة مـــع انــســحــاب قـــوات 
الــتــحــالــف مـــن املـــواقـــع الــعــســكــريــة واملـــرافـــق 

واملنشآت الحكومية.

أن أعباء زيادة التكاليف، من أسمدة وأدوية 
ومـــحـــروقـــات، أرهـــقـــت مـــزارعـــي الــحــمــضــيــات 
لهجرة  دفــع كثيرين  مــا  الــســوري،  بالساحل 
حقولهم أو قلع أشجار الحمضيات والبحث 
عن زراعــات أكثر مــردودا كالخضر والفواكه 
وبناء بيوت بالستيكية. وأضاف أن أشجار 
الحمضيات تحتاج لري بكميات كبيرة والتي 
تحتاج ملــازوت يضطر املزارعون لشرائه من 
الــســوق الــســوداء بسعر ال يقل عــن ألــف ليرة 
لليتر )الدوالر = نحو 3450 ليرة(. بدروه، يحذر 
املهندس الزراعي، يحيى تناري، من استمرار 
تــدهــور زراعـــة الحمضيات فــي ســوريــة، بعد 
تكرار خسائر الفالحن وعزوف كثيرين منهم 

عن جني املحاصيل أو االنتقال إلى زراعات 
أخرى، عقب اقتراب أسعار الحمضيات بمدن 
الساحل السوري )موطن اإلنتاج األساسي( 
املــدن  أن بعض  التكاليف، مبينًا  أســعــار  مــن 
الــســوريــة ال تــصــل إلــيــهــا الــحــمــضــيــات، مثل 
باملدن  الحمضيات  تباع  كما  الجزيرة،  مــدن 
الكبرى، بخمسة أضعاف شرائها من الفالح.  
وقال: »ال يطرح في السوق السورية أكثر من 
نصف اإلنتاج والباقي يتم تصديره للخارج«. 
»العربي الجديد« أن بالده  ويضيف تناري لـ
احتلت حتى قبل سنوات، املرتبة الثالثة عربيًا 
في إنتاج الحمضيات والسابعة على مستوى 
دول حوض البحر املتوسط و املرتبة 20 على 
مــســتــوى الــعــالــم، وقـــت وصـــل اإلنــتــاج لنحو 
1% من اإلنتاج العاملي تقريبًا. وفيما يحذر 
تناري من انعكاس تراجع إنتاج الحمضيات 
واستغالل املزارعن، على حياة ومستوى دخل 
نحو 35 ألف عائلة، يبّن أن اإلنتاج السوري 
خسر أهم ميزتن كان يتمتع بهما: خلوه من 
الــفــالحــن على املكافحة  األســمــدة، واعــتــمــاد 
الحيوية، وذلك بعد انتشار املبيدات وأساليب 

تسريع النضج وتكبير الثمرة.

تدهور إنتاج الحمضيات في سوريةتوسع التدخالت يفاقم أزمة الريال اليمني

المحور التجاري الجديد 
يوفر الوقت والكلفة 

للبضائع اإلماراتية

القاهرة ـ العربي الجديد

ُينتظر أن تصاحب الزيارة املرتقبة 
لــولــي عــهــد أبــوظــبــي الــشــيــخ محمد 
بــن زايــــد إلـــى أنــقــرة ولــقــاء الــرئــيــس 
ــان مــنــاقــشــة عــدة  ــ الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــ
قــضــايــا، بينها مــســألــة اســتــثــمــار تــركــيــا في 
مــشــروع املــحــور اإلمـــاراتـــي اإليــرانــي التركي 
)مـــحـــور الـــشـــارقـــة - مــــارســــن(، والــــــذي يــرى 
ــه ســـيـــؤثـــر عـــلـــى مـــكـــاســـب قــنــاة  ــ مـــراقـــبـــون أنـ

السويس.
وفـــي املــقــابــل، رفـــض مــصــدر مــســؤول بهيئة 
القناة املصرية التعليق على الزيارة. واكتفى 
املـــســـؤول، الـــذي رفـــض ذكـــر اســمــه، بالتأكيد 
على أن الــحــديــث عــن أي مــشــروع آخــر يهدد 
ـــا«، وأن »قــنــاة 

ً
ــق ــيـ قـــنـــاة الــســويــس »لـــيـــس دقـ

تمثل شريان  بديل عنها، وهــي  السويس ال 
الحياة للعالم«، على حد وصفه.

ورغم املخاطر التي تهّدد قناة السويس من 
املـــمـــرات الــتــجــاريــة الــبــديــلــة، وآخـــرهـــا محور 
ــارات وإيــــران وتــركــيــا، تــواصــل الحكومة  اإلمــ
املصرية توسعة القناة بهدف زيادة قدراتها 
ــن رئـــيـــس هــيــئــة قــنــاة  ــلــ االســـتـــيـــعـــابـــيـــة. وأعــ
ــبـــوع املــاضــي،  الــســويــس أســـامـــة ربـــيـــع، األسـ
ــاوي، وهـــي  ــطـ ــنـ ــة حـــســـن طـ ــراكـ ــكـ انـــضـــمـــام الـ
بنطاق  للعمل  الهيئة،  كــراكــات  وأكبر  أحــدث 
الجنوبية  املنطقة  وتعميق  توسعة  مشروع 
لقناة السويس. وقال ربيع إن املشروع يعمل 
الكيلومتر  وحتى   132 الكيلومتر  من  بداية 
162 تــرقــيــم قــنــاة الــســويــس، ضــمــن مــشــروع 
املالحي  بــاملــجــرى  الجنوبي  الــقــطــاع  تطوير 

للقناة. 

مميزات الممر الجديد
واملـــمـــر الـــتـــجـــاري الــجــديــد )مـــحـــور الــشــارقــة 
ــــارات إلـــى إيـــران  - مـــارســـن(، ينطلق مــن اإلمـ
وتركيا ويحتاج وصول البضائع اإلماراتية 
من الشارقة عبره ملا بن 6 و8 أيام، األمر الذي 
حاليا  الــقــائــم  املــســار  على  مفضال  سيجعله 
عــبــر قـــنـــاة الـــســـويـــس الـــــذي يــحــتــاج وصـــول 

البضائع عبره إلى 20 يوما باملعدل.
وكشفت السلطات اإليرانية، يوم 11 نوفمبر/ 
تشرين الثاني الجاري، عن عبور أول حمولة 
تجارية من اإلمارات إلى تركيا عبر األراضي 
أن ذلك »يسرع عملية  إلى  اإليرانية، مشيرة 
من  البضائع  نقل  كــان  أن  بعد  أيـــام   8 النقل 
بــاإلمــارات إلى ميناء مرسن  ميناء الشارقة 
ــنـــاة  ــاب املــــنــــدب وقـ ــ ــبـــر مـــضـــيـــق بــ الـــتـــركـــي عـ
الــســويــس والــبــحــر األحــمــر يــســتــغــرق فــتــرات 
أكــبــر شريك  ثــانــي  ــارات  اإلمــ طويلة. وتعتبر 
تجاري إليران. وكان املتحدث باسم الجمارك 
في إيران روح الله لطيفي قد أعلن، في شهر 
الــتــبــادل  املــــاضــــي، أن حــجــم  أغـــســـطـــس/ آب 
الــتــجــاري بــن إيـــران واإلمــــارات سجل زيــادة 
بالقيمة، خالل  بالوزن و%54  نسبتها %24 
نفسها  بالفترة  مــقــارنــة  أشــهــر،  آخــر خمسة 
مـــن الـــعـــام املـــاضـــي. ومـــن املــرتــقــب أن تــصــدر 
ــارات نفطها عبر املــمــر الــجــديــد بــدال من  اإلمــ
إلــى تكّبد مصر  قناة السويس، مــا ســيــؤدي 

خسائر باهظة. 
بينها صحيفة  تركية،  إعــالم  وقالت وسائل 
»إنـــدبـــنـــدنـــت« بــالــنــســخــة الـــتـــركـــيـــة، ومــوقــع 
»haber7«، أمس االثنن، إن بن زايد سيبحث 
مع الرئيس التركي بشأن قضايا اقتصادية، 
إضـــافـــة إلــــى تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بن 

البلدين. وفي مجال االقتصاد الذي يعد أهم 
عنصر في حقيبة بن زايد، ستفتح اإلمارات 
طريقا تجاريا إلى تركيا مع مرور املمر عبر 

إيران.
كما من املقرر أن تتم خالل محادثات بن زايد 
اإلماراتية  االستثمارات  مناقشة  وأردوغـــان 
في تركيا. يشار إلى أن آخر زيــارة البن زايد 
إلــى تركيا كــانــت فــي فــبــرايــر/ شــبــاط 2021، 

بحسب موقع »إرم نيوز« اإلماراتي.
وحسب رويترز، أمس االثنن، قال مسؤوالن 
أبوظبي سيزور تركيا  إن ولي عهد  تركيان 
ربما يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 
التركي، حيث  الرئيس  إلجــراء محادثات مع 
يــعــمــل الــخــصــمــان اإلقــلــيــمــيــان عــلــى إصـــالح 

العالقات املتوترة بينهما.
وخـــالل الــســنــوات األخــيــرة املــاضــيــة، شهدت 
العالقات بن تركيا واإلمارات توترا ملحوظا 
 5 فــي  لقطر  الخليجي  الحصار  خلفية  على 
يونيو/ حزيران 2017، والذي انتهى بتوقيع 
بــيــان الــعــال فــي الــســعــوديــة فــي مــطــلــع الــعــام 

الحالي.

مخاطر أخرى
وال تــتــعــرض قــنــاة الــســويــس لــتــهــديــدات من 
ــد بــــن اإلمـــــــارات  ــديـ ــريـــق الـــتـــجـــاري الـــجـ الـــطـ
ــران وتــركــيــا فــقــط، بـــل تـــواجـــه تــهــديــدات  ــ وإيــ
ــلــــطــــات االحــــتــــالل  ــنــــهــــا عــــمــــل ســ أخــــــــــرى، ومــ
اإلســرائــيــلــي واإلمــــــارات بــشــكــل حــثــيــث، منذ 
شهور، على إنجاز مشروع ضخم يتم عبره 
نقل النفط واملنتجات البترولية من اإلمارات 
إلى إسرائيل ثم إلى أوروبــا، عبر خط ممتد 
من ميناء إيالت على البحر األحمر إلى ميناء 

أسدود على البحر املتوسط. 
الــخــط، فــي حــال تنفيذه، يترتب عليه  وهـــذا 
تقليل اإلمارات استخدام ممر قناة السويس 
ـــه أعلى 

ّ
ــا، بــزعــم أن فــي نقل نفطها إلــى أوروبــ

مــن وجــهــة نظرها،  للوقت  كلفة واســتــهــالكــًا 
أخــرى  اســتــخــدام دول خليجية  يقلل  وربــمــا 
 
ً
القناة املصرية لنقل جزء من نفطها مستقبال
إلى أوروبا. وفي شهر يوليو/ تموز املاضي، 
تعاونها  العاملية  دبــي  مــوانــئ  أعلنت شركة 
مع روسيا بغية توحيد جهودهما لتطوير 
مــمــر شــحــن حـــاويـــات تــجــريــبــي عــبــر القطب 
الشمالي فــي مــســار روجـــت لــه موسكو على 
ل 

ِّ
شغ

ُ
وت املــصــريــة.  السويس  لقناة  بديل  أنــه 

مـــوانـــئ دبــــي الــعــاملــيــة الـــتـــي تــســيــطــر عليها 
حكومة دبي 78 مرفأ بحريا وبريا، مدعومة 
بأكثر مــن 50 شركة ذات صلة بأكثر مــن 40 

دولة.

متابعة مصرية للمشروعات المنافسة
ملشروعات  املصري  الرئيس  مستشار  وكــان 
محور قناة السويس، الفريق مهاب مميش، 
قد قال إن قناة السويس ال بديل عنها، فهي 
خالل  مضيفا  للعالم،  الحياة  شــريــان  تمثل 
تــصــريــحــات، فــي يــولــيــو/ تــمــوز املـــاضـــي، أن 
هـــنـــاك مــجــمــوعــات مـــن مـــســـؤولـــن فـــي قــنــاة 
ــول وجــــود  ــ ــا يـــشـــاع حـ الـــســـويـــس ملــتــابــعــة مــ
مشروعات منافسة لقناة السويس ومتابعة 
ــلـــة، وهـــــي الــقــنــاة  الـــقـــنـــوات املـــنـــافـــســـة الـــبـــديـ
وقناة  الشمالي،  القطب  وقناة  اإلسرائيلية، 
نــيــكــاراغــوا.  وأثـــــارت الــخــطــوة اإلســرائــيــلــيــة 
اإلماراتية مخاوف فعلية بالنسبة إلى القناة 
الرسمية تؤكد  ــام  أن األرقــ املــصــريــة، خــاصــة 
أن حركة ناقالت البترول عبر قناة السويس 
إجمالي حركة  من  املائة  في   27 تمثل نسبة 
املائة حصة  في   5 منها  القناة،  في  التجارة 

السعودية و1.4 في املائة للكويت. 
تهديد  أكبر  البديلة  التجارية  املمرات  وتعد 
لكل من قناة السويس وخط أنابيب سوميد 
ــزءًا مــهــمــًا مـــن النفط  ــذي يــنــقــل جــ املـــصـــري الــ
ــا. وبــاإلضــافــة إلــى تدشن  الخليجي ألوروبــ
خـــط أنـــبـــوب »إيـــــالت عــســقــالن« لــنــقــل املــــواد 
اإلماراتي ألوروبــا،  النفط  السائلة وضمنها 
 »مركز أبحاث األمن القومي« اإلسرائيلي 

ّ
فإن

اقــتــرح أخــيــرًا تدشن خــط سكة حديد يصل 
ــادرًا على  ــ ــدود، لــيــكــون قــ ــ ــ ــــالت بــمــيــنــاء أسـ إيـ
الخليج  التي تصّدر من  الصلبة،  املــواد  نقل 
ــان خــبــيــر النقل  إلـــى أوروبـــــا أو الــعــكــس. وكــ
ــال، في  ــ ــــوزي قـــد قـ والــلــوجــســتــيــات حــســن فـ
إنه  الــجــديــد«،  »العربي  لـ سابقة  تصريحات 

ــراء شـــركـــة مــبــادلــة اإلمـــاراتـــيـــة  ــ ــــالن شـ مـــع إعـ
حــصــة فــي حــقــل غـــاز تــمــار اإلســرائــيــلــي، إلــى 
ــانـــب األنــــبــــاء عــــن خــــط أنـــابـــيـــب »إيـــــــالت -  جـ
عــســقــالن« لنقل الــغــاز والــبــتــرول دون املــرور 
بــقــنــاة الــســويــس، مــن الـــضـــروري أن تتحرك 
الــــدولــــة املـــصـــريـــة لــتــنــشــيــط مـــشـــروع مــحــور 
قناة السويس القديم، والذي سيحولها إلى 
منطقة لوجيستية جاذبة للتجارة العاملية. 

ــور قـــنـــاة  ــحــ ــــروع مــ ــــشـ وأضـــــــــاف فـــــــوزي أن مـ
السويس يجب أن يكون على رأس أولويات 
الدولة، لكي يصبح أهم مشروع قومي، نظرًا 
إلــــى أنــــه قـــــادر عــلــى إدخــــــال عـــوائـــد ضخمة 

لالقتصاد الوطني في مدة قصيرة. 
ــابــــع خــبــيــر الـــلـــوجـــســـتـــيـــات أن اإلمـــــــارات  وتــ
املشروع،  هــذا  تأخير  الوسائل  بكل  »تحاول 
ألنـــــه ســيــجــعــل مــــن مــــحــــور قــــنــــاة الـــســـويـــس 
اللوجستية  علي  جبل  ملنطقة  قويًا  منافسًا 
الــتــي تــقــدم الــخــدمــات نــفــســهــا«، مضيفًا أنــه 
ــد الـــخـــطـــوة األخــــيــــرة مــــن اإلمـــــــــارات فــي  ــعـ »بـ
اتـــجـــاه مــزيــد مـــن املـــشـــروعـــات املــشــتــركــة مع 
ال  أصبح  السويس،  قناة  إسرائيل إلضعاف 
قناة  إخــراج مشروع محور  يوجد بديل عن 
على  ليصبح  الحكومة  أدراج  مــن  الــســويــس 

قمة أولويات الدولة في الفترة املقبلة«. 
وفــــي فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط املـــاضـــي، وبــالــتــزامــن 
مـــع تــفــعــيــل االتـــفـــاقـــيـــة، أصـــــدرت هــيــئــة قــنــاة 
الــســويــس بــيــانــًا، لــم تــنــف فــيــه وجــــود تأثير 
ملشروع خط أنابيب »إيالت – عسقالن« على 
تنافسية قناة السويس وحركة املالحة بها، 
الحديث  أن  فأكدت  أهميته،  من  قللت  لكنها 
عن تأثير الخط في حال إعادة تشغيله على 
حركة تجارة البترول املارة بالقناة تم تداوله 

بصورة خاطئة ومجتزأة. 

منافسة عالمية
وأضحت قناة السويس املصرية في مواجهة 
ال يــســتــهــان بــهــا مــع الــعــديــد مــن مــشــروعــات 
كبرى  دول  تتبناها  الــتــي  البديلة  املــســارات 
املعمورة، بعضها يحمل  في بقاع شتى من 
أجندات سياسية وأخرى تبحث عن مكاسب 
اقتصادية، بجانب زيادة نفوذها على ممرات 

الدفاع  إعــالن وزيــر  العاملية، آخرها  التجارة 
الـــروســـي ســيــرغــي شــويــغــو، فـــي ســبــتــمــبــر/ 
أيلول املاضي، عن تأييده إلنشاء ما وصفه 
أن يمتد  املخطط  مــن  الـــذي  األرز«،  »مــســار  بـــ
لقناة   

ً
بــديــال ليصبح  سيبيريا  منطقة  عبر 

السويس، التي تزايد اإلعالن عن مشروعات 
أخـــرى، منها االحتالل  مــن دول  لها  منافسة 

اإلسرائيلي وإيران وإيطاليا. 
واســـتـــحـــوذ شــــريــــان املــــالحــــة املــــصــــري عــلــى 
حركة التجارة الدولية ألكثر من قرن ونصف، 
لــيــقــلــل مــســؤولــون مــصــريــون خـــالل األشــهــر 
األخــيــرة مــن إمــكــانــيــة خــلــق مــســارات بديلة. 
لكن خبراء شددوا على ضرورة أخذ دعوات 
الــبــحــث عـــن مـــمـــرات أخــــرى بــعــيــدا عـــن مصر 
السويس  قناة  أن  الجد، خاصة  على محمل 
تمثل أحد املصادر الرئيسية إليــرادات النقد 
األجنبي وتمنح البلد األكبر في املنطقة بعدًا 

استراتيجيًا أعمق. 
ومــن جهته، حــذر املهندس املــصــري ممدوح 
حمزة من استمرار التعامل مع قناة السويس 
املصرية باعتبارها ممرًا مالحيًا فقط. ولفت، 
في دراســة سابقة، إلــى أنــه منذ افتتاح قناة 
ينحصر  اآلن  وحـــتـــى   1869 ــام  عــ الـــســـويـــس 
ــقـــط، ولـــم  دخـــلـــهـــا فــــي الـــعـــائـــد مــــن املــــالحــــة فـ
تحقق أي عائد من املوقع، إال ميناءي شرق 
بــورســعــيــد )شــمــال شــــرق(، والــعــن السخنة 
عــلــى الــبــحــر األحــمــر، شـــرق الــبــالد )تستغله 
شـــركـــة مـــوانـــئ دبـــــي(، عــنــد مــدخــلــي الــقــنــاة، 

اللذين قام بتخطيطهما وتصميمهما. 
يــن  ــإن »الــعــائــد مـــن املــيــنــاء وحــســب حـــمـــزة، فـ
ملــصــر هـــو الــفــتــات، بــيــنــمــا الــعــائــد الحقيقي 
ــلـــشـــركـــات املـــحـــتـــكـــرة الــــتــــي تــســلــمــت  ذهـــــب لـ
يـــن مــــن الـــحـــكـــومـــة املـــصـــريـــة تــســلــيــم  املـــيـــنـــاء
مفتاح بعقود أقل ما يقل عنها إنها ضيعت 

على مصر حقها«.
الــتــكــتــالت االقــتــصــاديــة الضخمة  وبــجــانــب 
التي تبحث عن مصالح أكبر وتقليل للوقت 
والكلف املالية، تصاعدت في األشهر األخيرة 
ــــن مـــــســـــارات بـــديـــلـــة فــي  دعـــــــــوات لـــلـــبـــحـــث عـ
محللن،  وفــق  مصر،  دور  لتحجيم  محاولة 

منها سلطات االحتالل اإلسرائيلي.

ممر تجاري بين تركيا واإلمارات  وإيران يهّدد قناة السويس

جديدة  لمخاطر  السويس  قناة  تتعرض 
التجاري  الممر  حول  التباحث  تجّدد  مع 
بالتزامن  وتركيا،  وإيران  اإلمارات  بين  الجديد 

أبوظبي  عهد  لولي  المرتقبة  الزيارة  مع 
ولقاء  أنقرة  إلى  زايد  بن  محمد  الشيخ 
أردوغان. ويتميز  التركي رجب طيب  الرئيس 

إذ  والكلفة،  الوقت  بتوفير  الجديد  الممر 
بين  لما  اإلماراتية  التجارية  الشحنات  تحتاج 
6 و8 أيام من أجل الوصول إلى تركيا، األمر 

الذي سيجعله مفضًال على المسار القائم 
حاليًا عبر قناة السويس الذي يحتاج وصول 

البضائع عبره إلى 20 يومًا

زيادة تكاليف 
األسمدة والمحروقات 

ترهق المزارعين

مؤشرات
األسواق

قطر
أطـــــــلـــــــقـــــــت بـــــــورصـــــــة 
ــنــــني،  قـــطـــر أمــــــس االثــ
مــــؤشــــرًا لـــالســـتـــدامـــة 
ــة واالجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة  ــ ــيـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
واملـــؤســـســـيـــة بـــالـــتـــعـــاون مــع 
التي تعتبر  »إم..إس.ســــي.أي« 
مــن املــؤســســات الـــرائـــدة على 
ــي مــجــال  مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم فــ
املــؤشــرات والــخــدمــات ملجتمع 
الــعــاملــي. وحسب  االســتــثــمــار 
ــة الـــقـــطـــريـــة  ــبــــورصــ ــلــ ــ ــان ل ــ ــيـ ــ بـ
الجديد  املؤشر  على  سيطلق 
ــة قطر  ــر بـــورصـ ــم »مـــؤشـ اســ
MSCI للشركات املستدامة«، 
املؤشر  هــذا تصميم  تــم  وقــد 
ورقـــــة  أفــــضــــل 20  ــد  ــديـ ــتـــحـ لـ
مــالــيــة ضــمــن املــؤشــر الجديد 
تحقق أفضل صــورة معايير 
البيئية واالجتماعية  الحوكمة 

واملؤسسية.
ويــأتــي هــذا املــؤشــر استجابة 
أدوات  عــلــى  ــتـــزايـــد  املـ لــلــطــلــب 
ـــدام مــن  ــتــ ــ ــسـ ــ االســــتــــثــــمــــار املـ
ــثـــمـــريـــن، ويــمــثــل  ــتـ ــل املـــسـ ــبـ قـ
أول تــعــاون بــني بــورصــة قطر 
ــــي.أي« في مجال  و»إم..إس.سـ
مــــؤشــــرات األســــهــــم. وتــرتــكــز 
على  الجديد  املؤشر  منهجية 
ــي.أي«  ــ »إم..إس.ســ تصنيفات 
للحوكمة البيئية واالجتماعية 

واملؤسسية.

مصر
املالية  القوائم  أظهرت 
ــركــــة  ــشــ املـــــجـــــمـــــعـــــة لــ
الـــــصـــــعـــــيـــــد الـــــعـــــامـــــة 
ــــاوالت واالســــتــــثــــمــــار  ــقـ ــمـــ ــ ــلـ لـــ
العقاري، خالل التسعة أشهر 
األولــــــــى مــــن الــــعــــام الــــجــــاري، 
 14.8 بنسبة  أرباحها  تراجع 
بــاملــائــة عــلــى أســــاس ســنــوي. 
وأوضــحــت الــشــركــة فــي بيان 
لـــبـــورصـــة مــــصــــر، أمـــــــس، أن 
بلغت  أربــاحــًا  الشركة حققت 
خــالل  جــنــيــه  مــلــيــون   67.03
نهاية  حتى  يناير  مــن  الفترة 
ــابـــل  ــقـ مـ  ،2021 ــر  ــبـ ــمـ ــتـ ــبـ سـ
مــلــيــون   78.73 بــلــغــت  أربــــــاح 
ــة  ــارنـ ــقـ ــتــــرة املـ ــفــ ــ جـــنـــيـــه فــــي ال
نحو   = )الـــــــدوالر   2020 مـــن 
وارتـــفـــعـــت  جـــنـــيـــهـــا(.   15.74
إيــرادات نشاط الشركة خالل 
جنيه  مليار   1.01 إلــى  الفترة 
بـــنـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر املــــاضــــي، 
مقابل إيــرادات بلغت 637.05 
املقارنة  بالفترة  جنيه  مليون 
مـــن الـــعـــام املـــاضـــي. وحــقــقــت 
الشركة أرباحًا مستقلة خالل 
 67.08 نـــحـــو  بـــلـــغـــت  الـــفـــتـــرة 
بنهاية سبتمبر  مليون جنيه 
بلغت  أربــــــاح  مــقــابــل   ،2021
بالفترة  جنيه  مليون   79.11

املقارنة من 2020.

السعودية
شــــهــــد ســــهــــم شـــركـــة 
»طـــيـــبـــة لــالســتــثــمــار« 
ــًا مـــلـــحـــوظـــًا  ــ ــاعــ ــ ــفــ ــ ــ ارت
ــة  ــبـــورصـ خــــــالل تــــعــــامــــالت الـ
ــة، أمــــــس، اســتــطــاع  ــوديـ ــعـ الـــسـ
قــائــمــة  يـــتـــصـــدر  أن  خـــاللـــهـــا 
األسهم األكثر ارتفاعًا بسوق 
األســـهـــم الـــســـعـــوديـــة، ويــقــفــز 
 4 نحو  فــي  ألعلى مستوياته 
أعــــوام. وقــفــز أداء الــســهــم في 
ــرة بــنــســبــة  ــكـ ــبـ ــامـــالت املـ ــعـ ــتـ الـ
9.9% ليصل ملستوى 38.90 
قــدرهــا 3.50  بمكاسب  ريـــاال 
رياالت من خالل التداول على 
بقيمة  ســهــم  ألــــف   923.034
35.906 مليون ريال موزعني 
وتــأتــي  عــلــى 1019 صــفــقــة. 
اإلعــالن  بعد  السهم  مكاسب 
صــــبــــاح أمـــــــس عـــــن تـــوصـــيـــة 
بتوزيع  الشركة  إدارة  مجلس 
على  استثنائية  نقدية  ــاح  أربـ
ــام املــالــي  ــعـ ــن الـ املــســاهــمــني عـ
بقيمة   ،%40 بــنــســبــة   2021

641.829 مليون ريال.

انخفض إنتاج الحمضيات 
السورية بنسبة 27.3%، عن 

متوسط إنتاج الفترة ما 
بين 2016 و2020

متفرقات اقتصادية

البنك المركزي يعّد نظامًا جديدًا لتداول العمالت )فرانس برس(

مخاوف من تكبّد قناة السويس خسائر باهظة بسبب الممرات التجارية البديلة )أحمد زكريا/األناضول(

اإلمارات تدرس تصدير نفطها عبر إيران وتركيا )كريم صهيب/فرانس برس(

مال وسياسة

سّجلت حركة المالحة بقناة السويس من مطلع يناير/كانون الثاني الماضي 
دوالر،  مليارات   5.1 بلغت  عائدات  الماضي،  األول  أكتوبر/تشرين   25 إلى 
بنسبة  الماضي،  العام  المقابلة من  الفترة  مقابل 4.53 مليارات دوالر، خالل 
في  ربيع،  أسامة  السويس،  قناة  هيئة  رئيس  وأوضح   .%12.6 قدرها  زيادة 
حركة  انتظام  بشأن  طمأنة  رسالة  اإليـــرادات  زيــادة  أن  مؤخرًا،  تصريحات 
المالحة بالقناة وزيادة أعداد وحموالت السفن العابرة للقناة رغم التحديات 
القناة   إن  وقال  المستجد.  كورونا  فيروس  جائحة  عن  الناجمة  العالمية 
شهدت عبور 16661 سفينة، مقابل عبور 15310 سفن خالل الفترة المقابلة 

من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها %8.8.

زيادة العائدات خالل 10 شهور

Tuesday 16 November 2021 Tuesday 16 November 2021
الثالثاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  11  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2633  السنة الثامنة الثالثاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  11  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2633  السنة الثامنة
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فــي الــوقــت الـــذي تــتــزايــد فيه حدة 
الــتــوتــر بــن بــيــالروســيــا وبــولــنــدا 
بــــشــــأن الــــهــــجــــرة غــــيــــر الـــشـــرعـــيـــة 
ــى إلـــى األراضــــي  ــ ــي األولـ ــ املــتــدفــقــة عــبــر أراضـ
ــيــــس الـــبـــيـــالروســـي  ــرئــ ــنــــديــــة، هــــــدد الــ ــبــــولــ الــ
بــاســتــخــدام ســالح الــغــاز الطبيعي ضــد دول 
االتــــحــــاد األوروبــــــــــي، وذلــــــك بــــإغــــالق أنـــبـــوب 
»يامال« الذي يمرر الغاز الروسي إلى أوروبا 
عبر أراضـــي بـــالده، فــي وقــت يحل فيه شتاء 
ــيــــة ووســـط  بــــارد عــلــى مــعــظــم الـــــدول األوروبــ
توقعات بهبوط درجات الحرارة إلى درجتن 

مئويتن في األسبوع املقبل. 
وكـــانـــت شــركــة »ســنــتــريــكــا«، كــبــرى شــركــات 

قــد طلبت من  فــي بريطانيا،  الطبيعي  الــغــاز 
زبــائــنــهــا االســـتـــعـــداد لــهــطــول الــجــلــيــد خــالل 
األشـــهـــر املــقــبــلــة. وتــنــبــع أهــمــيــة بــيــالروســيــا 
 خط »يــامــال«، الــذي يمد دول االتحاد 

ّ
من أن

األوروبــي بنحو 20% من إجمالي االمــدادات 

الروسية املقدرة بنحو 200 مليار متر مكعب، 
يمر عبر أراضيها إلى بولندا وأملانيا، وهو ما 
سيعني أن أزمة الغاز في أوروبا ستتضاعف 

في حال تنفيذه مثل هذا التهديد. 
وكـــان الــرئــيــس الــروســي فالديمير بــوتــن قد 
من  لوكاشينكو  حليفه  الجمعة،  يــوم  حـــذر، 
الطبيعي، بحسب وكالة  الغاز  أنبوب  إغــالق 
 موسكو 

ّ
»تاس« الروسية.  ويرى محللون أن

ال ترغب بالدخول في نــزاع مع دول االتحاد 
األوروبـــــي، فــي وقـــت وصــلــت فــيــه مــفــاوضــات 
الترخيص ألنبوب »نورد ستريم 2« مراحلها 
الــنــهــائــيــة. وبــالــتــالــي، ربــمــا تــســتــخــدم الـــدول 
املــعــارضــة األنــبــوب، وعــلــى رأســهــا أوكــرانــيــا، 
حجة زيادة نفوذ الطاقة الروسي على أوروبا 
ــــورد ســتــريــم 2«،  لــعــرقــلــة مــســار تــرخــيــص »نـ
الذي بات جاهزًا لالستخدام بعد اكتماله في 

شهر أكتوبر/تشرين األول املاضي.
ويــضــاعــف أنــبــوب »غـــاز ســتــريــم 2« إمــــدادات 
الــغــاز الــروســي إلـــى أملــانــيــا، مــن مستوياتها 
ــــى 110  ـــ55 مـــلـــيـــار مـــتـــر مــكــعــب إلـ ــ الـــحـــالـــيـــة بــ
الترخيص.  منحه  بعد  مكعب  متر  مــلــيــارات 
وتنظر موسكو إلــى أهمية هــذا األنــبــوب في 
ــا  تــعــزيــز نــفــوذهــا الــجــيــوســيــاســي فـــي أوروبــ
ــرة في  ــؤثــ وضـــمـــان عــالقــاتــهــا مـــع أملـــانـــيـــا املــ
 
ّ
ــة.  ويــــــرى مــحــلــلــون أن ــ ــ ــيـ ــ ــ الـــــقـــــرارات األوروبـ
في  يرغب  لوكاشينكو  البيالروسي  الرئيس 
زيــادة التوتر بن موسكو وأوروبـــا في فترة 
الــشــتــاء الــحــالــيــة، عــلــى أمـــل أن تــســاهــم هــذه 

أزمة المهاجرين 
من بيالروسيا

بوتين حذر حليفه 
لوكاشينكو من 

التالعب بأنبوب 
الغاز الروسي إلى 

)Getty( أوروبا

بينما تهدد أوروبا بفرض مزيد من العقوبات على مينسك بسبب فتح 
وليتوانيا  والتفيا  بولندا  إلى  الشرعيين  غير  المهاجرين  أمام  حدودها 
ألكسندر  البيالروسي  الرئيس  يشهر  األوروبي،  االتحاد  في  األعضاء 

لوكاشينكو سالح الغاز الطبيعي في وجه دول االتحاد األوروبي
أنبوب »يامال« الذي 

يمر عبر بيالروسيا يغذي 
أوروبا بنسبة 20% من 

واردات الغاز الروسي

استهالك النفط 
يقترب من 100 مليون 

برميل يوميًا

وسطاء يهّربون 
الدوالرات من أفغانستان 

إلى إيران وباكستان

لوكاشينكو 
يشهر سالح الغاز 

في وجه أوروبا

)Getty( محطة وقود في كاليفورنيا)Getty( سوق صرافة في كابول
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بــيــنــمــا يــضــغــط الــتــضــخــم األمـــيـــركـــي الــــذي 
ارتفع إلى أعلى مستوياته في 30 عامًا على 
مـــعـــدل نــمــو االقـــتـــصـــاد األمـــيـــركـــي وتـــواصـــل 
أســعــار الــوقــود ارتــفــاعــهــا، تــرفــض »أوبــــك+« 
ــادة  تــعــديــل ســيــاســات اإلنـــتـــاج الــحــالــيــة وزيــ
لوضع  مناسبة  أنها  وتــرى  النفطي،  الضخ 
الـــرئـــيـــس  إدارة  وكــــانــــت  ــفـــطـــي.  ــنـ الـ الــــســــوق 
بــايــدن قــد حثت »أوبــــك+« على زيـــادة سقف 
العاملية على  اإلنتاج ومساعدة االقتصادات 
أزمــة جائحة كورونا،  الــخــروج من تداعيات 
لكن التحالف النفطي ما يــزال يرفض تلبية 
الــطــلــب األمـــيـــركـــي. ويــعــتــبــر الـــغـــازولـــن من 
ــاع الــتــضــخــم  ــفــ ــيـــة فـــي ارتــ ــبــــاب األســـاسـ األســ
الذي يهدد برفع معدل الفائدة وارتفاع سعر 

صرف الدوالر. 
وحسب »األناضول« فقد توقع وزراء نفط في 
»أوبك+« أن يستمر التحالف في ضخ كميات 
لــلــضــغــوط  الـــــرضـــــوخ  مــــن دون  تـــدريـــجـــيـــة، 

األميركية التي تستهدف خفض األسعار. 
وأشار الوزراء خالل »معرض ومؤتمر أدبيك 
بــالــفــتــرة من  أبـــوظـــبـــي  ــي  فـ املــنــعــقــد   ،»2021
أن  إلــى  الــثــانــي،  إلــى 18 نوفمبر/تشرين   15
الــتــوازن في األســـواق، سيتحقق خــالل العام 
املــقــبــل.  ونــفــذ التحالف النفطي اعــتــبــارًا من 
نوفمبر/تشرين ثاني الحالي، تخفيف قيود 

كابول ـ صبغة اهلل صابر

األفغانية  للعملة  املــتــواصــل  االنــهــيــار  وســـط 
االقتصادي  الـــدوالر والحظر  أمـــام  »أفــغــانــي« 
واملــــالــــي الــــــذي تـــواجـــهـــه حـــكـــومـــة »طـــالـــبـــان« 
االنــتــقــالــيــة، يخطط الــبــنــك املــركــزي األفــغــانــي 
لطرح كميات من النقد األجنبي في األسواق. 
وحــتــى اآلن، فشلت تــلــك الــحــكــومــة فــي إقــنــاع 
املــجــتــمــع الـــدولـــي بــفــك تجميد أرصــدتــهــا في 
الـــــخـــــارج. وقــــــال مـــصـــدر فــــي الـــبـــنـــك املـــركـــزي 
البنك   

ّ
إن أمــس،  الجديد«  »العربي  لـ األفغاني 

املركزي سوف يطرح، اليوم، 10 مالين دوالر 
للبيع مــن أجـــل دعـــم قــيــمــة الــعــمــلــة األفــغــانــيــة 
ــتــــراجــــع قــيــمــتــهــا بــشــكــل  ــتــــي تــ ــــي« الــ ــانـ ــ ــغـ ــ »أفـ
متواصل مقابل الدوالر. وذكر املصدر أن البنك 
قرر ضخ السيولة النقدية بعدما وصلت قيمة 
الــدوالر إلى 95 أفغاني من 90 أفغاني مقابل 
ــــدوالر قــبــل ثــالثــة أيـــام فــقــط. وخـــالل الفترة  الـ
األخـــيـــرة، تـــدهـــورت قــيــمــة الــعــمــلــة األفــغــانــيــة، 

الــــدوالر بشكل مــفــاجــئ، بسبب تــزايــد  مــقــابــل 
الضغوط االقتصادية وقلة السيولة الدوالرية 
املتاحة في األســواق. ومنذ سقوط كابول في 
العملة األفغانية  يــد حــركــة طــالــبــان، تــواصــل 
الــتــراجــع. وكــانــت قيمة الــــدوالر فــي منتصف 
أغـــســـطـــس/آب املـــاضـــي تـــســـاوي 70 أفــغــانــيــًا. 
وقــــال حــاجــي مــحــمــد حــســن، أحــــد الــصــرافــن 
ــواق  ــ ــ ــزاده، أكــــبــــر أسـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــوق ســــــــراي شـ ــ فـــــي سـ
الجديد«  »العربي  لـ أفغانستان  الصرافن في 
 الــســبــب الــرئــيــس وراء تــدهــور 

ّ
يـــوم األحــــد، إن

الــعــمــلــة األفــغــانــيــة هـــو الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي 

ــه 
ّ
أن الــبــالد. أضــاف حاجي حسن،  السائد فــي 

 هناك عمليات تهريب 
ّ
مع األسف الشديد، فإن

لـــلـــدوالرات مــن الــبــالد إلـــى بــاكــســتــان وإيــــران 
 الــدولــتــن 

ّ
ــار إلـــى أن ــ وبــشــكــل مــتــواصــل. وأشـ

تشتريان الــدوالر من األســواق األفغانية عبر 
وسطاء وبصورة مستمرة، ما أثر على قيمة 
 من 

ّ
أن إلى  الصراف  األفغانية. وأشــار  العملة 

 الواليات املتحدة ما زالت 
ّ
األسباب األخرى، أن

تجمد األصــول األفغانية، وهــو ما أثــر بشكل 
أفغانستان،  فــي  املعيشي  الــوضــع  على  كبير 
خصوصًا سعر صرف العملة األفغانية. ومع 
الــدوالر مقابل العملة األفغانية،  ارتفاع قيمة 
يــتــواصــل الــغــالء فــي وقــت ليس لــدى املــواطــن 
دخــل يعتمد عليه، خصوصًا مع عــدم صرف 
الرواتب. من جانبه، قال حاجي عبد الوهاب، 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن وهــو تــاجــر أفــغــانــي، لـــ

 تـــدهـــور في 
ّ

ــل املـــواطـــن الـــعـــادي يـــدفـــع ثــمــن كــ
 على 

ّ
سوق الصرافة. وأوضح عبد الوهاب أن

تتخذ خــطــوات عملية وعاجلة  أن  »طــالــبــان« 
البالد،  فــي  املعيشية  الحالة  تحّسن  أجــل  مــن 
 يترك 

ّ
الــدولــي أال  على املجتمع 

ّ
إلــى أن مشيرًا 

املواطن   
ّ
ألن الحالي؛  الــوضــع  فــي  أفغانستان 

العادي يدفع الثمن بشكل كبير وهو الضحية 
 رحـــــــالت اإلجـــــــــالء مــن 

ّ
بــــــاألســــــاس. وذكـــــــر أن

أفغانستان توقفت إلى حد كبير.
املــعــيــشــيــة املستفحلة  األزمــــــات  ووســــط هــــذه 
بلدة  عبر  املهاجرين  تهريب  عمليات  تتزايد 
ــــدود كـــل من  زارانــــــج الــنــائــيــة، الــقــريــبــة مـــن حـ
بــاكــســتــان وإيـــــران. وقـــال مــهــربــون فــي البلدة 
 عدد 

ّ
ملراسل »بي بي سي« في أفغانستان، إن

األفغان الذين غادروا البالد قد تضاعف منذ 
استيالء »طالبان« على السلطة.

وحسب بيانات األمــم املتحدة، لن يكون لدى 
أكثر مــن نصف األفــغــان مــا يكفي مــن الطعام 
اعــتــبــارًا مــن الشهر الــجــاري. ومــن املــتــوقــع أن 
تتزايد الهجرة ومعاناة مواطني أفغانستان، 
مــــا لــــم يـــتـــم االعـــــتـــــراف بـــحـــكـــومـــة »طـــالـــبـــان« 

االنتقالية من قبل املجتمع الدولي.

خفض اإلنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا، 
ليستقر الخفض حاليًا عند 4.2 مالين برميل 
يــومــيــًا، مــن 4.6 مــاليــن بــرمــيــل فــي أكــتــوبــر/
يــولــيــو/ ــــي 19  ــــي.  وفـ ــــاضـ املـ تـــشـــريـــن األول 
تــمــوز املـــاضـــي، قـــرر وزراء الــتــحــالــف زيـــادة 
برميل  ألــف  النفط بمقدار 400  ــدادات  إمــ فــي 
تــضــاف كــل شــهــر مــن ســبــتــمــبــر/أيــلــول حتى 
األميركية  اإلدارة   

ّ
لكن  ،2022 إبريل/نيسان 

تضغط على التحالف لزيادة اإلنتاج بشكل 
ــر الــطــاقــة اإلمــــاراتــــي سهيل  ــال وزيــ أكـــبـــر. وقــ
 العوامل األساسية ال تشير إلى 

ّ
املزروعي، إن

 أسعار النفط ستصل إلى 100 دوالر العام 
ّ
أن

املقبل، إذ سيكون هناك فائض في املعروض. 
ــر أن تـــشـــهـــد أســــــــواق الــنــفــط  ــ ــوزيـ ــ وتــــوقــــع الـ
فائضًا فــي املــعــروض خــالل الــربــع األول من 
2022، مرجحًا أن يتحقق التوازن في السوق 
ــزروعــــي:  خــــالل فـــي الـــعـــام املـــقـــبـــل. وتـــابـــع املــ
النفط الصخري  اإلنتاج سيأتي من  »بعض 
 تــحــالــف »أوبـــــك+« 

ّ
األمـــيـــركـــي« الفــتــًا إلــــى أن

سيبحث في العوامل األساسية ويتخذ قرارًا 
مدروسًا بشأن إمدادات النفط.

من جانبه، قال وزير الطاقة السعودي األمير 
 تحالف »أوبــك+« 

ّ
عبد العزيز بن سلمان، إن

النفط، وأن  مــا زال يفي بواجباته فــي ســوق 
الــســوق لــيــســت مــســؤولــة عــن نــقــص الــطــاقــة. 
الطاقة  أمــن  التركيز على  أهمية  إلــى  وأشـــار 
 السحب من 

ّ
فــي الــوقــت الــراهــن، الفتًا إلــى أن

ــزءًا من  احــتــيــاطــي الــنــفــط األمــيــركــي لــيــس جــ
مسؤولياته.

من جانبه، قــال وزيــر النفط الكويتي محمد 

 
ّ
ــــك« إن ــيـ ــ »أدبـ ـــ ــ الـــــفـــــارس، خـــــالل مـــشـــاركـــتـــه بـ
بالتوازي  النفطي  إنتاجها  ستزيد  الكويت 
مــع العمل على خفض االنــبــعــاثــات مــن أجل 
 
ّ
ــارس، أن ــفــ ــح الــ ــ ــن الـــطـــاقـــة. وأوضــ ضـــمـــان أمــ
املتجددة  الطاقة  مصادر  ستفحص  الكويت 
الهيدروجن، كجزء من »مسار  ذلــك  بما في 

مواز« للمضي قدمًا.
بدوره، أفاد وزير الطاقة العماني، محمد بن 
الرمحي، إن أوبــك وحلفاءها »أوبــك+«  حمد 
)23 دولــــة( غــيــر قــلــقــن مــن احــتــمــالــيــة إفـــراج 
ــات املــتــحــدة عـــن إمـــــــدادات الــنــفــط من  الــــواليــ
أرصـــــدة االحــتــيــاطــي االســتــراتــيــجــي لــديــهــا. 
وذكـــر الــرمــحــي خـــالل مــشــاركــتــه فــي معرض 
 ذلك »لن يسفر عن زيــادة مفرطة 

ّ
»أدبيك« أن

في املعروض داخل السوق«.
التنفيذي  الــرئــيــس  تــوقــع  الـــشـــأن،  وفـــي ذات 
اإليطالية كالوديو ديسكالزي،  إيني  لشركة 
أمـــس اإلثــنــن، أن يــصــل ســعــر بــرمــيــل النفط 
إلى 100 دوالر، بسبب انخفاض استثمارات 
شركات الطاقة في وقت يتحسن فيه الطلب 
ــالـــزي خـــــالل مــشــاركــتــه  ــكـ ــوة. وقــــــال ديـــسـ ــقــ بــ
في  املنعقد   »2021 »أدبــيــك  الطاقة  بمعرض 
 ارتـــفـــاع 

ّ
ــة أبـــوظـــبـــي، إن ــيـ ــاراتـ الــعــاصــمــة اإلمـ

القياسية  املستويات  إلى هذه  النفط  أسعار 
 
ّ
سيكون مؤقتًا ولفترة قصيرة. وأشار إلى أن
استهالك النفط سيتقلص كنتيجة أساسية 

الرتفاع أسعار الطاقة. 
لــم يشهدا  الــنــفــط والـــغـــاز  قــطــاعــي   

ّ
أن ورأى 

ــي الـــســـنـــوات  ــ ــخ اســــتــــثــــمــــارات كـــافـــيـــة فـ ــ ضـ
 »إيــنــي تستثمر نحو 50 

ّ
املــاضــيــة. وقــال إن

باملائة مما كانت تستثمره في 2013، وسط 
العرض  املعروض وهناك فجوة بن  فجوة 
والطلب«. كما توقع أن يستغرق األمر بعض 
الوقت، قبل أن تبدأ شركات النفط في ضخ 
 
ّ
ــار إلــــى أن ــ ــرى. وأشــ ــ ــرة أخــ االســـتـــثـــمـــارات مــ
»اســتــهــالك الــنــفــط الــعــاملــي يــقــتــرب مــن 100 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــًا، وهـــو مــا يــقــتــرب من 

مستويات قياسية مرتفعة«.

العملة األفغانية تواصل التراجع»أوبك+« تواصل رفض ضغوط بايدن

الــضــغــوط فــي إلــغــاء أوروبــــا الــعــقــوبــات التي 
فرضتها عليه في العام املاضي. 

وحـــســـب تــحــلــيــل فــــي مـــوقـــع »زيـــــــرو هـــيـــدج« 
قـــال، فــي حديث   لوكاشينكو 

ّ
فـــإن األمــيــركــي، 

لصحيفة دفــاعــيــة روســيــة يـــوم الــســبــت، إنــه 
يــرغــب فــي أن تنصب روســيــا نظم صــواريــخ 

وبـــولـــنـــدا إلــــى الـــعـــام املـــاضـــي، حــيــنــمــا بـــدأت 
الــحــكــومــة الــبــيــالروســيــة فــتــح حـــدودهـــا أمــام 
ــرابــــات والــــحــــروب والـــقـــالقـــل«،  دول »االضــــطــ
ــــول لــعــشــرات اآلالف من  ومـــنـــح تــأشــيــرة دخـ
الــــشــــرق األوســـــــط وأفــريــقــيــا  مـــهـــاجـــري دول 
ــبـــورهـــم إلـــى  وآســــيــــا، وتــســهــيــل إجـــــــــراءات عـ

ــــالده  ــدر« الــــنــــوويــــة عـــلـــى حـــــــدود بـ ــنــ ــســ ــكــ »ألــ
الجنوبية والغربية. وهذه املناطق التي يدعو 
الدول  الصواريخ فيها تواجه حــدود  لنصب 
ــاء فـــي االتــــحــــاد األوروبــــــــي املـــجـــاورة  األعــــضــ

لبالده، وهي بولندا والتفيا وليتوانيا.
ــــن بــــيــــالروســــيــــا  ــــرة بــ ــــجـ ــهـ ــ ــود أزمـــــــــة الـ ــ ــعــ ــ وتــ

لها.  وتتهم  املجاورة  البلطيق وبولندا  دول 
البيالروسية  السلطات  األوروبــيــة  املفوضية 
باإلشراف على ترتيب دخول غير الشرعين 
ــة الــســيــاحــة الــتــابــعــة  ــالـ ــا عــبــر وكـ ــ ــ إلــــى أوروبـ
لــلــحــكــومــة، فــيــمــا تــنــفــي بـــيـــلـــوروســـيـــا ذلــــك.  
 
ّ
ويشير تحليل في موقع »زيرو هيدج« إلى أن

وكاالت السفر البيالروسية تتكسب من هذه 
ديموغرافية  أزمــة  باتت تسبب  التي  الهجرة 
فـــي أوروبــــــا، وتــتــقــاضــى مـــن املــهــاجــر مبالغ 
ألـــف دوالر.   12 إلـــى  بــن 1800 دوالر  تــــراوح 
وكـــان الــرئــيــس األمــيــركــي جــوزيــف بــايــدن قد 
ــة املــهــاجــريــن عبر  أعــــرب عــن قــلــقــه بــشــأن أزمــ
اتهم  فيما  إلى بولندا،  البيالروسية  الحدود 
الـــدولـــي، مــســاء يـــوم الخميس  مجلس األمـــن 
املــــاضــــي، بـــيـــالروســـيـــا بـــمـــمـــارســـة اســتــغــالل 
ــاد  االتــــحــ ــرار دول  ــقــ ــتــ اســ لــــزعــــزعــــة  الــــهــــجــــرة 
 عدد املهاجرين 

ّ
األوروبـــي.  والحــظ خبراء أن

غــيــر الــشــرعــيــن الـــذيـــن دخـــلـــوا دول االتــحــاد 
ــة بــيــالروســيــا« ارتــفــع  ــوابـ األوروبـــــــي عــبــر »بـ
بشكل الفــت خــالل الــعــام الــجــاري، خصوصًا 
في أعقاب قرار الرئيس البيالروسي ألكسندر 
لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو، فــــي أول يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز مــن 
ــة  ــام املــــاضــــي، الـــســـمـــاح ملـــواطـــنـــي 70 دولـ الـــعـ
بدخول بــالده من دون تأشيرة والبقاء فيها 
مــــدة خــمــســة أيـــــام بــحــجــج مــخــتــلــفــة. ويــأمــل 
الضغط  املهاجرين  خطوة  عبر  لوكاشينكو 
على دول االتحاد األوروبــي، وإجبارها على 
إلغاء العقوبات التي فرضتها بروكسل على 
40 مــــســــؤواًل بــحــكــومــتــه فـــي أعـــقـــاب إعــالنــه 
حن  فــي   ،%80 وبنسبة  باالنتخابات  الــفــوز 
االنتخابات  األوروبـــي  االتــحــاد  دول  اعتبرت 
غير شرعية. وكانت عدة شركات طيران شرق 
أوســطــيــة، مــن بينها شــركــة »أجــنــحــة الــشــام« 
التركية وشركات  الخطوط  السورية وشركة 
أخرى، قد منعت الركاب من جنسيات معينة 
من السفر إلى مطار مينسك. ومعظم الهجرات 
غير الشرعية إلى أوروبا خالل العام الجاري 
بيانات  بوابة بيالروسيا، بحسب  تمت عبر 
املــفــوضــيــة األوروبــــيــــة، ومـــن دول تــعــانــي من 
ــــروب واألزمــــــــــات مـــثـــل ســــوريــــة والـــيـــمـــن  ــحـ ــ الـ

وأفغانستان وبنغالدش. 
ــا مــن تــداعــيــات  ــ وفـــي وقـــت تــعــانــي فــيــه أوروبـ
الهجرة   

ّ
إن محللون  يــقــول  كــورونــا،  جائحة 

غــيــر الــشــرعــيــة تــضــيــف أعـــبـــاًء مــالــيــة جــديــدة 
ــة، كــمــا تـــهـــدد بــتــعــزيــز  ــ ــيـ ــ عــلــى الـــــدول األوروبـ
الــحــركــات الــشــعــبــويــة، وبــالــتــالــي، االســتــقــرار 

السياسي في القارة العجوز. 
 تـــهـــديـــد لــوكــاشــيــنــكــو 

ّ
ــن أن ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ

وإشــهــاره  الطبيعي  الــغــاز  ســالح  باستخدام 
 خبراء 

ّ
في وجه أوروبا يبقى تهديدًا فقط، فإن

ــاع سعر  ــفــ يــعــتــقــدون أنــــه ســيــســاهــم فـــي ارتــ
الــغــاز الطبيعي فــي أوروبــــا، فــي وقــت تدخل 
النقص  من  وتعاني  الشتاء  فترة  دولها  فيه 
الحاد، كما يرفع من مخاطر استخدام الغاز 
اإلقليمية وتحويله من  النزاعات  سالحًا في 
أداة اقــتــصــاديــة بــحــتــة إلـــى ســـالح فــاعــل في 

النفوذ الجيوسياسي العاملي.

المستشارة  طلبت  البيالروسية،  البولندية  الحدود  الفوضى  تسود  فيما 
فالديمير  الروسي  الرئيس  من  ميركل،  أنجيال  واليتها  المنتهية  األلمانية 
بوتين، ممارسة نفوذ على حكومة 
بيالروسيا لوقف تدفق الالجئين نحو 
أوروبا. وقالت ميركل خالل محادثة 
»استغالل  إّن  بوتين  مــع  هاتفية 
ــد االتــحــاد  ــأداة ض ــ الــمــهــاجــريــن ك
بيالروسيا  رئيس  قبل  من  ــي  األوروبـ
إنساني  غير  أمر  لوكاشينكو  ألكسندر 
أن  المحتمل  ومن  مقبول«.  وغير 
تفرض أوروبا عقوبات جديدة على 

بيالروسيا خالل األسبوع الجاري. 

ميركل تتدخل لحّل األزمة

تقرير

رفض وزراء بتحالف 
»أوبك+« تعديل 

خططهم لتلبية الطلب 
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رؤية

علي نور

يوم نالت حكومة نجيب ميقاتي الثقة في 22 أيلول/سبتمبر املاضي، 
ي اللبناني، خصوصًا 

ّ
أعطى الحدث جرعة تفاؤل على املستوى املحل

الناتج عن استقالة  الــفــراغ  كونه جــاء بعد أكثر من سنة وشهر من 
الحكومة السابقة وعدم تشكيل حكومة بديلة. 

وتحديدًا  الثقة،  ميقاتي  إعطاء حكومة  من  فقط  يومًا   22 بعد  لكّن 
الحكومة فــي مرحلة  املــاضــي، دخلت  فــي 12 تشرين األّول/أكــتــوبــر 
ر التام نتيجة الخالفات السياسّية بني أقطابها. فمنذ ذلك الوقت، 

ّ
التعث

الــقــرارات وإصــدار  واحــدة التخاذ  الحكومة جلسة رسمّية  تعقد  لم 
إلى  أّدى  ما  الداهمة،  واملالّية  االقتصادّية  بامللفات  قة 

ّ
املتعل املراسيم 

عرقلة اندفاعتها التي ظهرت أمام الرأي العام في أولى أيامها. 
الــخــالف األّول الـــذي فــّجــر الــعــالقــة بــني مــكــّونــات الــحــكــومــة مــنــذ 12 
انفجار  في  التحقيقات  بملف  تحديدًا  ارتبط  األّول/أكــتــوبــر  تشرين 
الله وحركة أمــل )بزعامة  مرفأ بــيــروت، بعد أن أصــر كل من حــزب 
)بــزعــامــة سليمان فرنجّية( على ربــط أي  املـــردة  بـــّري( وتــيــار  نبيه 
اجتماع مقبل للحكومة باتخاذها قرارًا ضد املحقق العدلي في هذا 
ها هذه 

ّ
امللف طارق البيطار.  وهذا التطّور يرتبط بالحملة التي تشن

القوى السياسّية في وجه املحقق العدلي، الذي تجّرأ على استدعاء 
ضباط كبار ونّواب ووزراء حاليني وسابقني إلى التحقيق دون اعتبار 
املقابل،  في  منها.  يستفيدون  التي  والسياسّية  الطائفّية  للحمايات 
ى اللحظة على عدم توريط 

ّ
يصّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حت

ل في عمل السلطة القضائّية، وفقًا 
ّ
الحكومة كسلطة تنفيذّية بالتدخ

الثاني  أّما الخالف  السلطات.   القضاء والفصل بني  ملبدأ استقاللّية 
ق بأزمة لبنان 

ّ
الذي برز الحقًا في أواخر تشرين األّول/أكتوبر، فيتعل

الدبلوماسّية مع السعودّية وبعض دول الخليج التي سحبت سفراءها 
فــورًا  الدبلوماسّية  األزمـــة  هــذه  بمعالجة  يرغب  فميقاتي  لبنان.  مــن 
مهما كانت كلفة هذه املعالجة، فيما يصّر حزب الله على عدم استقالة 
أو إقالة وزيــر اإلعــالم، الــذي تسببت تصريحاته بهذه األزمــة. يمتلك 
ل 

ّ
دة في كل من الخالفني. فالتدخ

ّ
ميقاتي حساباته االقتصادّية املعق

في عمل القضاء على النحو الذي يرفضه ميقاتي ويطلبه حزب الله 
وحلفاؤه، من شأنه توجيه طعنة إلى مصداقّية الحكومة أمام صندوق 
النقد، على أعتاب استئناف جلسات التفاوض الرسمّية مع الصندوق. 
ال شرطًا 

ّ
فضمان استقاللّية القضاء، وإقرار القوانني الالزمة لذلك، مث

أساسيًا من شروط الصندوق في جولة التفاوض السابقة مع الدولة 
اللبنانّية. أما عرقلة التشكيالت القضائّية من قبل رئيس الجمهورّية 
الــتــي تلقفها  الــرســائــل السلبّية  لت إحـــدى 

ّ
الــعــام املــاضــي، فمث خــالل 

املفاوضات.   الصندوق بسلبّية شديدة، وكانت إحدى أسباب عرقلة 
الفرنسيني واالتــحــاد  املــســؤولــني  الــصــادرة عــن  البيانات  وفــي جميع 
 

ُ
األوروبي، وسائر الجهات الدولّية املتابعة للملف املالي اللبناني، لم تخل
الئحة املطالب والشروط يومًا من مطلب استقاللّية السلطة القضائّية، 
ل بالنسبة إلى هذه الجهات ضمانة النتظام عمل املؤسسات 

ّ
التي تمث

املبدأ  بهذا  املــس  أن  جــّيــدًا  يــدرك  وميقاتي  الفساد.  ومكافحة  العاّمة 
ر 

ّ
سيهدد الغطاء الدولي املمنوح للحكومة من قبل هذه الجهات، وسيؤث

على فرص الحكومة في استقطاب مساعدات وقــروض وازنــة منها، 
بالتوازي مع قرض صندوق النقد الدولي. في امللف الخليجي، تختلط 
حسابات ميقاتي املالّية الشخصّية بحسابات الحكومة االقتصادّية. 
كرجل أعمال تمتد استثماراته في جميع أنحاء العالم، ال يملك ميقاتي 
س حكومة مواجهة تستعدي معظم الدول الخليجّية. 

ّ
مصلحة في ترؤ

األقطاب  مواجهة  في  السقف  ميقاتي  رفــع  بالتحديد،  السبب  ولهذا 
املحليني الذين ساهموا في تعقيد األزمة مع الدول الخليجّية، رابطًا 

في تسريبات عديدة بني بقائه في موقعه ومعالجة هذه األزمة. 
لكن في حسابات الحكومة االقتصادّية، يدرك ميقاتي أن نحو 2.93 
مليار دوالر من مساعدات وقروض مؤتمر سيدر كان يفترض أن 
الدبلوماسّية  الحكومة  أزمــة  اندلعت  التي  الخليجّية  الــدول  من  تأتي 

معها، أو من مؤسسات مالّية تملك فيها هذه الدول نفوذًا وازنًا. 
ــارة إلــى أن أمـــوال مؤتمر ســيــدر كــانــت مــدرجــة مــن ضمن  مــع اإلشــ
على  لبنان  يراهن  كــأمــوال  السابقة،  الحكومّية  املالّية  التعافي  ة 

ّ
خط

من  كما  الــدولــي.  النقد  مع صندوق  التفاهم  إنجاز  بعد  استقطابها 
األكيد أن الحكومة الحالّية ستراهن على هذه األموال من ضمن خطة 

التعافي املالّية الجديدة التي تعّدها. 
من جهة أخــرى، من املفترض أن تسعى الحكومة إلى إقناع الدائنني 
األجانب بجدّية خطتها للتعافي املالي، قبل أن يوافق هؤالء على إعادة 
النقد  الحكومة صــنــدوق  تقنع  أن  املفترض  مــن  كما  الــديــون.  هيكلة 
لبنان  بــقــدرة  وإقناعه  معه  قــرض  برنامج  فــي  للدخول  ة، 

ّ
الخط بهذه 

الحكومة  العملّية، ستفقد  الناحية  القرض الحــقــًا.  ومــن  على ســداد 
جدّية خطتها إذا دخلت مسار املعالجات املالّية وهي في حالة عداء 
مع أكبر األقطاب املاليني في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
ل أبرز مصدر للتحويالت املالّية الواردة من 

ّ
ومع الدول التي كانت تمث

ت ميقاتي في 
ّ
الخارج إلى النظام املالي اللبناني. لكل هذه األسباب، تعن

مسألة ضرورة معالجة األزمة مع الدول الخليجّية بأي ثمن، وفي عدم 
ر عمل 

ّ
ل في مسار تحقيقات انفجار املرفأ، وهو ما أدى إلى تعث

ّ
التدخ

حكومته نتيجة الخالف السياسي بينه وبني بعض أقطابها. لكّن هذا 
ات االقتصادّية 

ّ
ر سيحمل بدوره كلفة باهظة على العديد من امللف

ّ
التعث

واملالّية الحيوّية التي تعمل عليها الحكومة اليوم. فمن ناحية مسار 
املفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بدأ فريق عمل الحكومة املفّوض 
بهذا امللف املناقشات التمهيدّية مع الصندوق، ومن املفترض أن تنطلق 
الحكومة، وفقدان  الشهر. لكّن شلل  الرسمّية خالل هذا  املفاوضات 
ناحية مناقشة  فعالّيتها من  ر على 

ّ
االنسجام بني مكّوناتها، سيؤث

ة املالّية التي ستجري على أساسها املفاوضات.  فمن 
ّ
وإقــرار الخط

إلى  الحكومة ستحتاج  أن  األكيد  والقانونّية، من  الدستورّية  الناحية 
جلسات  أو  جلسة  داخــل  بالتصويت  املالّية  الخطة  وإقـــرار  مناقشة 
رسمّية عّدة ملجلس الوزراء، ومن ثم صياغة عشرات مراسيم مشاريع 
النيابي  املجلس  أن يقوم  الخطة، قبل  لتنفيذ  التي تحتاجها  القوانني 
بالتصويت على هذه املشاريع. وفي الوقت نفسه، ستحتاج الحكومة 
مرتبطة  ات 

ّ
ملف ملعالجة  الفرعية  الخطط  إلــى صياغة عشرات  أيضًا 

ذلــك يستلزم فعالّية مفقودة  بالخطة، خــالل فترة قصيرة جــدًا. كل 
اليوم، وخصوصًا في ظل عدم عقد اجتماعات رسمّية للحكومة.  

ات 
ّ
التعامل مع ملف الحكومي على  الشلل  أثــر هــذا  أّمــا األخطر، فهو 

التنفيذ بعد،  التي لم تدخل حّيز  البديلة  الدعم  أخرى داهمة، كآليات 
ف دعم املصرف املركزي الستيراد السلع األساسّية. 

ّ
بالرغم من توق

ق بوزراته بشكل 
ّ
وبالرغم من عمل كل وزيــر على امللفات التي تتعل

منفصل، ال يبدو، بغياب اجتماعات الحكومة، أن هناك رؤية أو مقاربة 
أو  الحكومة  تستقل  لــم  باختصار،  مــلــف.  أي  فــي  للحكومة  مــوّحــدة 

ها باتت تعمل وكأنها حكومة تصريف أعمال ال أكثر.
ّ
رئيسها، لكن

تعثّر الحكومة اللبنانيّة: 
األسباب والكلفة


