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انخفاض كبير في المنح الخارجية لألردن
عمان ـ زيد الدبيسية
ّ

انـخـفـضــت امل ـنــح ال ـخــارج ـيــة ال ـتــي ح ـصــل عليها
األردن خـ ــال ال ـع ـش ــرة ش ـه ــور األولـ ـ ــى م ــن ال ـعــام
امل ــاض ــي  2021بـمــا نـسـبـتــه  ،%18.7لـتـبـلــغ نحو
 808.92ماليني دينار ،أي ما يعادل  1.140مليار دوالر ،مقابل
 995.2مليون دوالر ل ــذات الفترة مــن عــام  ،2020وذل ــك وفقًا
آلخر بيانات صادرة عن البنك املركزي األردني ،أمس األحد،
واطـلـعــت عليها «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» .وق ــال وزي ــر التخطيط
ّ
والـتـعــاون الــدولــي األردن ــي ،نــاصــر الـشــريــدة ،إن حجم املنح
واملساعدات الخارجية امللتزم بها لألردن من الدول والجهات
املانحة ،خالل العام املاضي ،بلغ  2.5مليار دوالر ،منها 1.2
مليار دوالر كمنح ،و 1.3كقروض ميسرة من جهات مختلفة.
وي ــرج ــع ال ـخ ـب ـيــر االقـ ـتـ ـص ــادي ،مـ ــازن م ــرج ــي ،ت ــراج ــع املـنــح
ال ـخــارج ـيــة ال ـت ــي ح ـصــل عـلـيـهــا األردن ل ـل ـعــام امل ــاض ــي إلــى
عــدة أسـبــاب ،أهمها تغير سياسات الــدعــم الخاصة بالدول
والجهات املانحة ،حيث يتوقع أن تنخفض تلك املنح خالل
الـسـنــوات املقبلة ،خصوصًا مــع األوض ــاع االقتصادية التي

يعاني منها عدد من البلدان املانحة .وقال مرجي لـ«العربي
ّ
الـجــديــد» إن بعض الـبـلــدان تــؤخــر تحويل مساعداتها على
ّ
شـكــل مـنــح ل ـلــدول املـسـتـهــدفــة فــي آخ ــر ش ّـهــريــن مــن ك ــل عــام،
ّ
وبالتالي فإن مساعدات أخرى يفترض أنها دخلت الخزينة
في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون األول املاضيني،
ما يساهم في انخفاض نسبة تراجع املنح الخارجية التي
حص عليها األردن للعام  2021بأكمله.
ّ
وبغض النظر عن األرقام ،يشدد مرجي على أن االعتماد على
املنح الخارجية يفترض أن ينتهي بأسرع ما يمكن ،من خالل
تعزيز سياسة االعـتـمــاد على ال ــذات وتـمــويــل عجز املــوازنــة
مــن اإليـ ــرادات املحلية ،وتخفيض النفقات الـجــاريــة باتباع
إجراءات ناجعة لترشيد اإلنفاق الحكومي وضبطه.
وقال إن املساعدات الخارجية تقوم أيضًا في أحد عناصرها
على الـقــروض امليسرة وذات الـفــوائــد املنخفضة ،لكنها في
املحصلة تــراكــم على املديونية الخارجية التي وصلت إلى
مـسـتــويــات غـيــر مـسـبــوقــة ،وت ـج ــاوز الــديــن بشقيه الــداخـلــي
والخارجي  %110من الناتج املحلي اإلجمالي ،مع استمرار
الـحـكــومــة فــي االق ـت ــراض مــن الـصـنــاديــق الــدولـيــة كصندوق

ً
ّ
بتحسن
النقد الدولي .وتبدي الحكومة األردنية تفاؤال كبيرًا
ال ــوض ــع االقـ ـتـ ـص ــادي خـ ــال الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي  ،2022بـظـهــور
مؤشرات التعافي من جائحة كورونا وتداعياتها ،ال سيما
مع عــودة كافة القطاعات االقتصادية للعمل ،بعد إجــراءات
اإلغــاق والحظر الشامل التي طبقت ملواجهة الــوبــاء .وهــذا
م ــا قــالــه وزي ــر الـتـخـطـيــط وال ـت ـع ــاون ال ــدول ــي ،ال ــذي أك ــد في
ّ
تصريحات أمس ،أن االقتصاد األردني بدأ بالتعافي من آثار
جائحة كورونا ،وتوقع أن يبلغ معدل النمو في العام الحالي
ّ
 .%2.7وقال الشريدة إن أداء االقتصاد األردني في  2021كان
أفضل من  ،2020لكن في الربعني الثاني والثالث كان األداء
األفضل مما كان عليه في عام  ،2019األمر الذي سيمكننا من
الوصول إلى معدل النمو املستهدف لعام  .2021وأشــار إلى
ّ
أن معدل النمو لـ  9أشهر األولى من العام املاضي تجاوز %2
وبلغ في نهاية الربع الثالث  .%2.7وقالت وزارة التخطيط في
ً
تقرير لها إنه على مدى األعوام األخيرة أصبح األردن مؤهال
للحصول على مساعدات تنموية رسمية من مختلف الدول
والجهات املانحة ومؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات
التمويل متعددة األطراف واملنظمات الدولية.

()Getty

تنظيم سوق الصناديق الغامضة
أصدر منظم السوق في شانغهاي مؤخرًا ،لوائح لتنظيم
سوق الصناديق الغامضة .وتوفر الصناديق الغامضة أو
العمياء عنصرًا عشوائيًا عند فتحه ،وهي رائجة جدًا بني
صفوف الشباب.
ووفقًا لهيئة تنظيم السوق في املدينة ،سيتم تحديد سعر

لقطات

الغرف التجارية المشتركة تع ّزز االقتصاد العربي
أكدت جامعة الدول العربية أهمية الخطوات التي
قطعتها الغرف التجارية العربية األجنبية المشتركة
والتي سجلت تحت مظلة الجامعة العربية إسهامات
ثمينة وملموسة في السير إلى األمام بالمسار
االندماجي للمنظومة االقتصادية العربية ومن ثم
في النسيج االقتصادي العالمي .جاء ذلك في الكلمة
التي ألقاها أحمد رشيد خطابي األمين العام المساعد
للجامعة العربية ،في افتتاح اجتماع األمناء العامين
للغرف التجارية العربية األجنبية المشتركة مع المندوبين
الدائمين ممثلي الدول العربية األعضاء واألمانة العامة
التحاد الغرف العربية أمس بمقر األمانة العامة.

الصندوق الغامض بما ال يزيد عن  200يوان (حوالي 31.5
دوالرا) .وحسب وكالة األنباء الصينية (شينخوا) ،تنص
الالئحة التنظيمية أيضًا على أنه يجب على البائعني عدم
بيع هذه الصناديق لألطفال دون سن الثامنة ،أو اإلفراط
فــي التسويق وامل ـضــاربــة .وتــأتــي الـخـطــوة الـجــديــدة بعد

تونس مطالبة بإجراء «إصالحات عميقة جدًا»
أكد جيروم فاشيه ،ممثل صندوق النقد الدولي في
تونسّ ،
أن على هذا البلد الساعي للحصول على مصادر
تمويل دولية القيام «بإصالحات عميقة جدًا» ،ال سيما
خفض حجم قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ «أحد
أعلى المستويات في العالم» .وأشار فاشيه مع انتهاء
سنوات واليته الثالث في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»
إلى ّ
أن تونس عرفت بسبب جائحة كوفيد« 19-أكبر ركود
اقتصادي منذ استقاللها» في عام  .1956لكنّه شدد على
ّ
أن «مشكالت البالد كانت سابقة (للجائحة) ،ال سيما العجز
في الميزانية والدين العام (بلغ حوالى  % 100من إجمالي
الناتج المحلي نهاية العام  )2021اللذين تفاقما».

أن أص ــدرت جمعية املستهلكني الصينيني مــؤخـرًا بيانًا
أش ــارت فـيــه إل ــى أن الـحــزمــة الـجــديــدة لسلسلة الــوجـبــات
السريعة «كي إف سي» التي ّ
قدمت فيها إصدارًا محدودًا
من صناديق الهدايا ،تسببت في موجة شراء غير عقالنية
ومفرطة من الطعام.

مصر تقترض  3مليارات دوالر من بنوك خليجية
حصلت مصر على موافقة بنوك إماراتية وكويتية تقدم
األخيرة بموجبها قرضًا مجمعًا للحكومة المصرية بقيمة
إجمالية  3مليارات دوالر .ونقلت قناة «العربية» عن مصادر
مصرفية ّ
أن أبرز البنوك المشاركة في القرض المجمع
«اإلمارات دبي الوطني ،وبنك أبوظبي األول ،وبنك
أبوظبي اإلسالمي ،والبنك األهلي الكويتي ،والمؤسسة
العربية المصرفية ،وبنك الكويت الوطني ،وبنك وربة
الكويتي» .وستكون قيمة القرض موزعة مناصفة بين
 1.5مليار دوالر قروضًا خضراء ،و 1.5مليار دوالر تمويالت
أي تفاصيل بشأن نسبة
إسالمية ،فيما لم تورد «العربية» ّ
الفائدة وأجل القرض ،أو موعد تسليمه.

مصر ...تحوط
أم أزمة سيولة
طارئة؟
مصطفى عبدالسالم

في نهاية ديسمبر ،دعا السيسي
املصريني ،إلى «وضع مدخراتهم
من األموال في البنوك بدال من
استثمارها في مجال العقارات»
بدعوى إتاحة املجال لوزارة
اإلسكان لبناء املزيد من الوحدات
السكنية في املدن الجديدة.
ساعتها نظر البعض إلى األمر
على أنه مجرد دعوة تساهم
في توفير مزيد من األموال
والسيولة اإلضافية للبنوك،
وبالتالي مساعدتها في توفير
التمويل الالزم للدولة ،إما إلقامة
مزيد من الوحدات السكنية
واملشروعات الكبرى ،أو لتمويل
عجز املوازنة العامة ،أو أنها مجرد
تحذير لألفراد من االستثمار في
العقارات ،باعتبار أن فرص الربح
بالقطاع لم تعد كبيرة ومجدية في
ظل ضوابط البناء األخيرة ،لكن
لم ينظر أحد إلى الدعوة على أنها
قد تكون تحركا مبكرا من أجهزة
الدولة لعالج أزمة سيولة قد تكون
على األبواب ،أو على األقل توفير
سيولة نقدية للبنوك التي تعاني
من أزمة سيولة طارئة قد تؤثر
سلبا على أنشطتها التمويلية
والقروض املمنوحة للحكومة.
تبع دعوة السيسي مباشرة
تحرك آخر من البنك املركزي
أثار انتباه الكثيرين خاصة مع
إعالن البنك «إطارا عاما للسيولة
الطارئة» ،يتم بموجبه منح البنوك
سيولة طارئة في حالة عدم قدرة
أي بنك على توفير السيولة من
اإلنتربنك ،وهو سوق لإلقراض
بني البنوك .ووفق اإلعالن فإن
منح املركزي البنك سيولة طارئة
يعد مالذا أخيرا في حال عدم
قدرته على تلبية احتياجاته من
السيولة من اإلنتربنك أو أسواق
املال.
إلى هنا ،قد تكون األمور طبيعية،
سواء دعوة السيسي أو قرار البنك
املركزي ،لكن التقرير الخطير
الصادر عن مؤسسة «فيتش»
العاملية ،الخميس ،يجب أن نتوقف
عنده كثيرا ،فاملؤسسة حذرت
من أمور يجب التنبه إليها ،منها
مثال ّأن العجز الحالي في الحساب
الجاري ملصر ربما يزيد الضغط
على أصول البنوك من النقد
األجنبيّ ،
وأن تصنيف البنوك
قد يواجه ضغوطًا إذا ما استمر
تراجع األصول األجنبية بها ،وأنّ
تمويل تلك البنوك ومستويات
السيولة النقدية بها ،قد تواجه
ضغوطًا إذا زاد شح النقد األجنبي.
السؤال هو :هل مصر مقبلة
على أزمة سيولة تشبه تلك التي
حدثت في منتصف التسعينيات،
أم أن هذه الخطوات هي عبارة
عن إجراءات تحوطية خاصة مع
قرب رفع البنك املركزي األميركي
سعر الفائدة على الدوالر بواقع 4
مرات في  ،2022وهو ما يسبب
ضغوطا على عمالت كل الدول
النامية ،ومنها مصر ،وزيادة أعباء
االقتراض الخارجي.
في كل األحوال ،من املبكر للقول
إن مصر على أعتاب أزمة سيولة،
ومن املبكر الحديث عن أن الجنيه
سيتعرض لضغوط كبيرة خالل
األيام املقبلة.

اتحاد عمال السودان يطالب بخطة عاجلة لتحسين معيشة المواطنين
الخرطوم ـ هالة حمزة

طــرح االتـحــاد العام لنقابات الـســودان املحلول ،أمس
ّ
األح ــد ،م ـبــادرة لـحــل األزم ــة السياسية واالقـتـصــاديــة
ال ــراه ـنــة ف ــي الـ ـس ــودان .وأكـ ــد األمـ ــن ال ـع ــام لــات ـحــاد،
يــوســف علي عبد الـكــريــم ،فــي مؤتمر صحافي ،بمقر
ّ
االت ـح ــاد بــال ـخــرطــوم ،أن امل ـب ــادرة تتضمن  5مـحــاور
اقـتـصــاديــة ودس ـتــوريــة -قــانــونـيــة وسـيــاسـيــة وأمنية
واجتماعية ،أبرزها إنفاذ خطة عاجلة لتحسني معاش
الناس والتوافق على حكومة تكنوقراط مستقلة ونشر
ثقافة السالم .وحدد االتحاد (الــذي تم حله منذ نحو

ثالثة أعوام) فترة عام ونصف العام للفترة االنتقالية.
وأعـلــن عبد الـكــريــم عــن مطالبة االت ـحــاد رئـيــس بعثة
األمم املتحدة في الخرطوم فولكر بيرتس ،عبر خطاب
رسمي بــأن يكون االتـحــاد جــزءًا مــن املـبــادرة األممية،
ّ ّ
م ــؤكـ ـدًا أن كـ ــل مـ ـب ــادرة ت ـضــم مـ ـح ــاور عـ ــدة ل ـل ـخــروج
بالسودان من األزمة الحالية إلى أفق أرحب.
ّ
ّ
وأض ــاف أن هــذه املـبــادرة ســوف يتم طرحها على كل
الـقــوى السياسية واملــدنـيــة واإلدارة األهلية لالطالع
ّ
عليها ،الفتًا إلى أن االتحاد يشكل حضوره ويخوض
ّ
معركة قانونية ضد قرار حله داعيًا إلى التفاف الناس
حــول املـبــادرة .ويعيش السودانيون على وقــع أزمــات

معيشية متفاقمة ،بسبب االض ـطــرابــات السياسية،
األم ـ ــر ال ـ ــذي أدى إل ـ ــى ت ـ ـهـ ــاوي م ـخ ـت ـلــف ال ـق ـط ــاع ــات
االقتصادية ونتج عنه تفاقم غــاء السلع والخدمات
وتصاعد البطالة والفقر.
وم ـ ــا زال ـ ــت أس ـ ـعـ ــار امل ـن ـت ـج ــات ال ـغ ــذائ ـي ــة ت ـح ـلــق فــي
مستويات قياسية رغم تراجع معدل التضخم السنوي
في السودان للشهر الثاني على التوالي رسميًا ،إلى
 365.82باملائة خــال سبتمبر/أيلول املــاضــي ،حسب
بـيــانــات جـهــاز اإلح ـصــاء الـحـكــومــي ،وســط مـحــاوالت
حكومية لضبط أسـعــار االسـتـيــراد وتكاليف اإلنتاج
ف ــي الـ ـب ــاد .وقـ ــال ب ـي ــان صـ ــادر ع ــن ال ـج ـه ــاز امل ــرك ــزي

9

ّ
لــإح ـصــاء الـ ـس ــودان ــي ،إن الـتـضـخــم ال ـس ـنــوي خــال
الشهر املــاضــي ،تــراجــع مــن  387.56فــي املــائــة سجلت
فــي أغـسـطــس/آب السابق لــه .وبلغت نسبة التضخم
في البلد ،الذي يعاني جراء هبوط أسعار الصرف بعد
تنفيذه تعويمًا جزئيًا في فبراير/شباط املاضي ،من
دون مجموعة األغذية واملشروبات  515.46في املائة،
من  541.06في املائة في أغسطس املاضي.
وحـســب بـيــانــات رسـمـيــة ،ارتـفـعــت نسبة الـبـطــالــة في
السودان إلى  ،%19وبلغت نسبة البطالة بني الشباب
حوالي  %34وبني الخريجني  %48وبني النساء ،%45
وفقًا لنشرات رسمية.
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معيشة

مال وناس

صرخة الجزائريين ضد االحتكار
ترتفع :عودة البيع المشروط
بات المستهلك الجزائري
في مواجهة «جشع»
المحتكرين ،الذين استغلوا
شح المواد واسعة
االستهالك ليفرضوا
عليهم آلية «البيع
المشروط»
الجزائر ـ حمزة كحال

أدت الندرة الحادة للعديد من املواد
واسـ ـع ــة االس ـت ـه ــاك ف ــي ال ـجــزائــر
إل ـ ــى ظـ ـه ــور مـ ـم ــارس ــات ت ـج ــاري ــة
موازية وضعت املستهلك في مواجهة جشع
املحتكرين ،إذ ترغم حيل الكثير مــن التجار
ومن ورائهم املوردون والوسطاء ،الزبائن من
الطبقات الهشة على التذلل للظفر بأبسط ما
يحتاجون إليه من األسواق ،من مواد مدعمة
مـثــل الـحـلـيــب وزي ــت الـطـعــام والـخـبــز وحتى
األدوي ــة .وفــي مقدمة هــذه املـمــارســات «البيع
املشروط» أو «البيع القصري» الذي يلجأ إليه
التجار لبيع سلعهم املكدسة.
وتـ ــرت ـ ـفـ ــع م ـ ــن ش ـ ـ ـ ـ ــوارع ال ـ ـجـ ــزائـ ــر ص ــرخ ــات
مواطنني تتهم تجارًا بتجاوز القوانني وحتى
األخــاق لترويج سلع راكــدة أو مــواد شارفت
صــاح ـي ـت ـهــا ع ـل ــى االنـ ـتـ ـه ــاء وف ــرض ـه ــا عـلــى
الزبائن مقابل شراء أكياس الحليب َّ
املدعم أو
الخبز َّ
املدعم وقوارير زيت الطعام.
وه ــذه امل ــواد تعيش الـجــزائــر على وقــع نــدرة
ُ
ّ
ح ــادة مـسـتـهــا ،إذ تـجـ ِـمــع ال ـش ـهــادات عـلــى أن
«البيع املشروط» عاد بقوة في األيام األخيرة،
ب ـعــد س ـن ــوات م ــن انـ ــدثـ ــاره .وأص ـب ــح الـتـجــار
يستغلون الطوابير الطويلة أمــام محالتهم،
لبيع بعض السلع األخرى مع السلع املطلوبة
وهــو مــا ُيطلق عليه «الـبـيــع امل ـشــروط» األمــر
الذي يرهق القدرة الشرائية للمواطنني .يقول
املواطن أسامة لعزري من العاصمة الجزائرية
إنــه تفاجأ عند ذهــابــه لـشــراء الحليب املدعم
بأن صاحب املحل يبلغه أنه يتعني عليه شراء
أي سلعة أخرى حتى يبيعه الحليب».
وأض ــاف نفس املـتـحــدث ل ـ «الـعــربــي الجديد»
أنه «اضطر إلى شراء علبة قهوة ذات وزن 250
غــرامــا ب ـ  270ديـنــارًا مــن أجــل شــراء  3أكياس
حليب بـ  75دينارًا فقط» .أمــا املواطن محمد

األمني بودالي ،فقد «اضطر إلى شراء عجائن
ب ـقــي أس ـب ــوع ع ـلــى ان ـت ـهــاء م ــدة صــاحـيـتـهــا
مـقــابــل ش ــراء  4أك ـيــاس مــن الـحـلـيــب املــدعــم».
ّ
وأك ــد لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أن «الـتـجــار بــاتــوا
يــرون سلعتهم تتكدس فــوق الــرفــوف بسبب
تغير السلوك االستهالكي للجزائريني جراء
تراجع القدرة الشرائية للعائالت الجزائرية».
وعـنــد سـمــاع رواي ــة تـ ّـجــار الـتـجــزئــة ،نجدهم
يشتكون بدورهم من وقوعهم ّضحايا ظاهرة
«البيع املشروط» مشيرين إلى أنهم لم يسلموا
من فرض سلع معينة عليهم من طرف تجار
ال ـج ـم ـلــة ،ك ـش ــراء ك ـم ـيــات م ـع ـت ـبــرة م ــن امل ــواد
الـغــذائـيــة الـثــانــويــة كــالـشــوكــوالتــة واألج ـبــان
املستوردة مقابل شراء زيت الطعام ،وإال فلن
يجدوا سلعًا يضعونها فوق رفوف محالتهم.
وهو ما يكشفه التاجر من الضاحية الغربية
ف ــي ال ـج ــزائ ــر ال ـعــاص ـمــة ،مـحـمــد ج ــوه ــري ،لـ
ّ
«العربي الجديد» إذ يقول إن «تجار الجملة
أص ـب ـح ــوا ي ـل ــزم ــون تـ ـج ــار ال ـت ـج ــزئ ــة ب ـش ــراء
سـلــع ال تــدخــل فــي قــائـمــة مــا يـحـتــاجــون إليه
وذلــك يحصل معي أسبوعيًا ،إذ أضطر إلى
شــراء سلع مثل حلوى األطفال املستوردة أو
الشوكوالتة املستوردة مقابل شراء  10قوارير
ّ
مــن زي ــت ال ـط ـعــام» .وأض ــاف جــوهــري أن «مــا
يفرضه علينا تجار الجملة نصنفه في خانة
«الثقيل في البيع» بالنظر إلى سعره املرتفع،

11.000

أدان الــقــضــاء الــجــزائــري،
مؤخرًا ،موزّعًا كان يخزن
كميات كبيرة مــن الزيت
بالسجن  7ســنــوات ،فيما
أعلنت السلطات عن كشف
مخزن فيه  11.000صفيحة
زيت كانت مخزنة في قبو،
وتــــم تــوقــيــف صــاحــبــه
وإحالته إلى القضاء.

االدخار واألسعار يقلقان األسر المغربية
الرباط ـ مصطفى قماس

ت ـب ـعــث األس ـ ــر امل ـغ ــرب ـي ــة ب ــرس ــائ ــل م ـت ـشــائ ـمــة حـ ــول االدخ ـ ــار
ووضعيتها املالية وأسعار السلع الغذائية ،وذلك في سياق
إحـيــاء التقليد الــذي يقوم على تقييم حصيلة الحكومة في
املــائــة يــوم مــن تنصيبها .استنزفت أســر مغربية مدخراتها
أو اقترضت من أجل تغطية مصاريفها ،فيما يعبر أكثر من
نصف تلك األسر عن التخوف من تدهور وضعيتها املالية في
العام الحالي ،خاصة في ظل توقع ارتـفــاع األسـعــار .وتعرب
 84.7في املائة من األسر املغربية عن عدم قدرتها على االدخار
فــي االث ـنــي عـشــر شـهــرا املـقـبـلــة ،مـقــابــل  15.2فــي املــائــة تؤكد
إمكانية ذلك ،في سياق متسم بصعوبات اقتصادية قد تنجم
عن حالة عدم اليقني املرتبطة بالفيروس .هذا ما يتجلى من
البحث الذي تنجزه املندوبية السامية للتخطيط (حكومية)،
حــول مــؤشــر ثقة األس ــر ،وال ــذي يشير إلــى أن  51.8فــي املائة
من األسر ،صرحت بأن إيراداتها غطت مصاريفها في نهاية
العام املاضي.
وتــذهــب املندوبية فــي البحث ال ــذي أجــرتــه فــي الــربــع األخير
من العام املاضي ،إلى أن  44.3في املائة من األسر ،أكدت أنها
استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى االقتراض ،بينما ال يتجاوز
معدل األســر التي استطاعت تكوين ادخــار من إيراداتها 3.9
فــي املــائــة .ويتجلى مــن البحث ال ــذي يعتبر بمثابة مقياس
ملعنويات األس ــر باململكة ،أن  54.4فــي املــائــة مــن املستطلعة
آراؤه ــا صــرحــت ب ــأن وضعيتها املــالـيــة تــدهــورت فــي االثـنــي
عشر شهرا املاضية ،مقابل  5.4في املائة أكدت أنها تحسنت.
وتتوقع  29.3في املائة من األسر تحسن وضعيتها املالية في
العام الحالي ،بينما تترقب  14.3في املائة تدهورها ،حسب
البحث الـصــادر مـســاء أمــس الجمعة عــن تلك املؤسسة التي
تنتج بيانات حول النمو والتضخم.
وتعبر األسر عن توقعات متشائمة في سياق ارتفاع أسعار

وحتى موزعو الحليب املدعم يرغموننا على
ُش ــراء منتجات أخ ــرى مقابل بيعنا الحليب
املدعم».
إل ــى ذلـ ــك ،ي ــرى رئ ـيــس الـجـمـعـيــة ال ـجــزائــريــة
ّللتجار والحرفيني ،الحاج الطاهر بولنوار،
أنــه «حــان الــوقــت لكي تتدخل الــدولــة ووزارة
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة وذل ـ ـ ـ ــك ب ـت ـف ـع ـي ــل سـ ـلـ ـط ــة ل ـض ـبــط
أخالقيات مهنة التجارة من جهة ،ومضاعفة
عــدد دوري ــات الــرقــابــة فــي األسـ ــواق» .يضيف
ّ
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن «املـسـتـهـلــك يـجــب أن
تكون عنده ثقافة اإلبالغ عن وجود تجاوزات
ومـ ــا ق ــد ي ـس ــاع ــده ع ـلــى ذلـ ــك ه ــو اس ـت ـحــداث
رق ــم أخ ـضــر لـلـتــواصــل امل ـبــاشــر م ــع الـجـهــات
الـ ــرقـ ــاب ـ ـيـ ــة» .وب ـص ـف ـت ــه املـ ـ ـس ـ ــؤول األول عــن
ّ
التجار ،يقول بولنوار إن «الجمعية تتحرى
التجار الذين يمارسون البيع املشروط ،وقد
ت ــم ض ـب ــط ب ـع ـض ـهــم وس ـي ـت ـك ـ ّـب ــدون غ ــرام ــات
مــال ـيــة ف ــي ال ـبــدايــة ق ـبــل أن تـتـخــذ ف ــي حقهم
ّ
ع ـق ــوب ــات أخ ـ ـ ــرى» .وال ي ـخ ـفــي امل ـت ـح ــدث أن
«ال ـقــانــون ال ـجــزائــري يـعــانــي مــن ف ــراغ حيال
البيع امل ـشــروط ال ــذي يبقى منافيًا لألخالق
ّ
ً
أوال وأخـ ـيـ ـرًا» .إذا كــانــت ك ــل أصــابــع االت ـهــام
تــوجــه نـحــو الـتـجــار الــذيــن فــرضــوا منطقهم
على الجزائريني مــن خــال «البيع املـشــروط»
ّ
ف ــإن بـعــض املستهلكني ،يتحملون ج ــزءًا من
امل ـس ــؤول ـي ــة ،بــال ـتــزام ـهــم ال ـص ـمــت ووقــوع ـهــم
رهينة لسلوكهم االستهالكي.
وي ـ ـ ــرى رئـ ـي ــس ج ـم ـع ـيــة ح ـم ــاي ــة امل ـس ـت ـه ـلــك،
ّ
مـصـطـفــى زب ـ ــدي ،أن «م ــا زاد ف ــي اسـتـفـحــال
ظ ــاه ــرة ال ـب ـيــع املـ ـش ــروط م ــؤخ ـرًا ه ــو ان ـع ــدام
ثقافة التبليغ لــدى املواطنني الــذيــن يكتفون
بــال ـتــذمــر ف ـقــط « .يـضـيــف زبـ ــدي لـ ـ «ال ـعــربــي
ّ
ال ـج ــدي ــد» أن «ع ـل ــى امل ــواط ـن ــن ال ــوق ــوف في
وجه التجار من خالل االتصال بالجمعية أو
مديريات التجارة األق ــرب منهم ،وذلــك لكبح
هذه الظاهرة».
م ــن ج ــان ـب ــه ،ي ـق ــول ال ـخ ـب ـيــر ف ــي ع ـلــم الـنـفــس
ّ
االسـتـهــاكــي زيــن الــديــن مــوهــوب ،إن «عــودة
ظ ـ ــاه ـ ــرة الـ ـبـ ـي ــع امل ـ ـ ـشـ ـ ــروط وس ـ ــط األسـ ـ ـ ــواق
الجزائرية تبقى أمرًا غير مفهوم».
ي ـتــابــع زي ــن ال ــدي ــن ،ف ــي حــديــث م ــع «ال ـعــربــي
ّ
ال ـج ــدي ــد» أن «املـ ــواطـ ــن الـ ـج ــزائ ــري ع ـ ــادة ما
يفقد وعيه بمجرد دخوله املحالت التجارية،
ويخضع لنمط استهالكي غير متزن يجعله
ال ي ـت ــوق ــف أم ـ ــام أي ح ــاج ــز م ــن أجـ ــل تـلـبـيــة
حاجياته».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

المواطنون يعانون من شح سلع ضرورية وارتفاع األسعار (بالل بنسالم)Getty/

السلع الغذائية ،حيث أكدت  96.2في املائة منها أنها ارتفعت
في العام املاضي ،بينما تتوقع  78.6في املائة استمرار ذلك
االرت ـف ــاع فــي ال ـعــام الـحــالــي .ويــأتــي ارت ـفــاع األس ـعــار فــي ظل
الصعوبات التي تواجهها األســر بسبب تداعيات الجائحة،
في مقدمة التساؤالت واالنشغاالت التي يجرى التعبير عنها
في الثالثة أشهر من عمر الحكومة الجارية.
ودأب ــت الحكومة على التأكيد على أن ارتـفــاع أسـعــار بعض
الـسـلــع ل ــه عــاقــة بــارت ـفــاع أس ـع ــار املـ ــواد األول ـي ــة ف ــي الـســوق
الــدول ـيــة وس ــاس ــل ال ـت ــوري ــد ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي ت ـشــدد وزي ــرة
االقتصاد واملالية ،نادية فتاح علوي ،على استنفار اللجنة
ال ـ ــوزاري ـ ــة ل ــأس ـع ــار ب ـه ــدف مــراق ـب ـت ـهــا وض ـب ـط ـهــا .ويـعـتـبــر
االق ـت ـصــادي املـغــربــي ،إدري ــس الـفـيـنــا ،فــي حــديـثــه لــ«الـعــربــي
الجديد» أن التضخم بقي في حدود ضعيفة في العام املاضي
بفعل السياسة النقدية للبنك املركزي ،الذي لم يضطر خالل
األزمة إلى طباعة العملة .ويتوقع بنك املغرب أن يصل معدل
التضخم إلــى  2.1في املائة في العام الحالي ،مقابل  1.4في
املائة في العام املاضي ،غير أنــه إذا كــان هــذا املعدل ضعيفا،
فإنه ال يخفي أن األمر يتعلق بمتوسط ال يعكس اختالفات في
إحساس األسر املختلفة بتأثير األسعار على قدرتها الشرائية.
ويراقب املغاربة املؤشرات ذات الصلة بأسعار النفط واملواد
األولية في السوق العاملية واألمطار التي تأخرت ،حيث يمكن
أن يفضي ذلك إلى التأثير على مستويات األسعار .ويعتبر
االقـتـصــادي ،مصطفى ملكو ،في حديثه لـ«العربي الجديد»
أن الصعوبات التي تعرفها أسر مغربية في السياق الحالي
املطبوع بانتشار الفيروس ،يؤشر عليها مستوى القروض
متعثرة االس ـتــرداد مــن قبل امل ـصــارف .ويــاحــظ أن الـقــروض
املتعثرة قفزت إلى حوالي  8.8مليارات دوالر ،بعدما كانت في
حدود  7مليارات دوالر قبل الجائحة ،ما يعكس حجم الضرر
ال ــذي لـحــق بـبـعــض األس ــر ج ــراء الـجــائـحــة الـصـحـيــة ويفسر
التوقعات املتشائمة حول تصور مستوى املعيشة.

 %96.2من األسر أكدت ارتفاع أسعار السلع الغذائية (فاضل سينا/فرانس برس)

تقارير عربية
عمالت

اليمن :إجراءات حكومية لمواجهة فوضى أسواق الصرف
عدن ـ محمد راجح

ي ـ ـ ــدور جـ ـ ــدل واس ـ ـ ــع فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن حـ ـ ــول آل ـي ــة
البنك املــركــزي اليمني إلدارة ســوق الصرف
امل ـ ـض ـ ـطـ ــرب ف ـ ــي جـ ـ ــزء كـ ـبـ ـي ــر م ـ ــن املـ ـن ــاط ــق
الخاضعة للحكومة الشرعية ،بهدف الحد
من املضاربة ،وتوفير االحتياطي من النقد
األج ـن ـب ــي ل ـل ـب ـنــوك والـ ـقـ ـط ــاع امل ـص ــرف ــي فــي
البالد ،ووقف تهاوي العملة الوطنية .وتنفذ
الـحـكــومــة اليمنية مــن خ ــال الـبـنــك املــركــزي
الـيـمـنــي ف ــي ع ــدن مـنــذ  10نــوفـمـبــر/تـشــريــن
الثاني املاضي ،آلية عمل املزادات ،عبر إدارة
شــركــة عــاملـيــة مـتـخـصـصــة ف ــي م ـ ــزادات بيع
وش ـ ــراء ال ـع ـمــات األج ـن ـب ـيــة ،وال ـت ــي تعتمد

تذبذب سعر الريال اليمني أمام الدوالر (فرانس برس)

ع ـل ــى ت ـق ـن ـيــات إل ـك ـت ــرون ـي ــة م ـت ـق ــدم ــة ،وس ــط
تــذمــر ش ــرك ــات ال ـصــراف ــة وجـ ــزء م ــن الـقـطــاع
ال ـت ـجــاري ف ــي امل ـنــاطــق الـخــاضـعــة لسيطرة
الحكومة .وتؤكد مصادر مطلعة لـ«العربي
ال ـج ــدي ــد» ،أن تـنـفـيــذ اآلل ـي ــة ال ـج ــدي ــدة يــأتــي
بضغط من صندوق النقد الدولي الذي ألزم

ضغوط من صندوق
النقد الستيعاب التمويالت
والمنح الخارجية

الحكومة اليمنية بتنفيذ مجموعة إجراءات
إصــاحـيــة جــوهــريــة السـتـيـعــاب التمويالت
والدعم واملنح الخارجية ،وتطبيق حزمة من
التدخالت في القطاع املالي واملصرفي تتسم
ب ـص ــورة عــال ـيــة م ــن الـشـفــافـيــة والـتـنــافـسـيــة
املتوافقة مع معايير وقــواعــد السوق الحرة
والعادلة .في السياق ،يقول مسؤول مصرفي
حكومي ،في تصريح لـ«العربي الجديد» ،إن
هـنــاك واق ـعــا جــديــدا تشكل فــي س ــوق النقد
األجنبي تسوده تشوهات واختالالت عميقة
تتطلب جهدا شاقا الخـتــراقــه ،مــن املؤسسة
الـنـقــديــة األول ــى املتمثلة فــي الـبـنــك املــركــزي
ال ـي ـم ـن ــي ،والـ ـ ـ ــذي ال ي ـم ـلــك حـ ـل ــوال س ـحــريــة
ي ـن ـف ــذه ــا بـ ــن ع ـش ـي ــة وضـ ـح ــاه ــا ل ـل ـحــد مــن

قبضة الصرافني واملضاربني بسوق الصرف.
ويشير املسؤول ،الذي تحفظ على ذكر اسمه،
إلى أهمية عمليات املزادات التي تثبت جدية
اإلجراءات اإلصالحية التي تنفذها الحكومة
اليمنية لكسب ثقة القطاع املصرفي وقطاع
األعـمــال فــي اليمن واملجتمع الــدولــي ،وذلــك
بــاسـتـعــادة املـ ــوارد الـعــامــة وتـحـســن رصيد
االحتياطي من النقد األجنبي للبنك املركزي
في الخارج ،والتعامل مع احتياجات عمالء
ال ـب ـنــوك لـلـمـســاهـمــة ف ــي اس ـت ـق ــرار األس ـع ــار.
ويرى البنك املركزي اليمني أن تطبيق نظام
ع ـم ـل ـيــات املـ ـ ـ ـ ــزادات ،ي ــأت ــي ض ـمــن ج ـم ـلــة مــن
الخطوات املوازية والجادة التي أقدم عليها
ال ـب ـنــك إلص ـ ــاح ال ـق ـط ــاع امل ـص ــرف ــي ون ـشــاط
ال ـص ــراف ــة ،وإح ـ ــداث تـصـحـيـحــات جــوهــريــة
تـسـهــم ف ــي ال ـح ــد م ــن تـقـلـبــات قـيـمــة الـعـمـلــة
املحلية.
املحلل املالي واملصرفي أكــرم النقيب يشدد،
ف ــي ت ـصــريــح ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،ع ـلــى أن
االخـتـبــار الحقيقي لآللية املتبعة الخاصة
بـعـمـلـيــات م ـ ــزادات بـيــع الـعـمـلــة ،تـتـمـثــل في
إدارة ال ــدع ــم ال ــدول ــي امل ـت ــاح كـمـنـحــة الـنـقــد
ال ــدول ــي املـ ـق ــدرة بـنـحــو  400م ـل ـيــون دوالر،
ً
حاليا في توفير الدوالر
والتي يعتمد عليها
للبنوك والـقـطــاع الـتـجــاري بـهــدف استيراد
الـسـلــع األس ــاس ـي ــة ،إض ــاف ــة إل ــى وض ــع إط ــار
عمل يحد من عملية تسرب أي منح أو تمويل
دولــي أو وديعة مالية يمكن إتاحتها خالل
الفترة القادمة إلــى ســوق الصرف وسحبها
والتحكم بها من قبل الصرافني.
ال ـخ ـب ـي ــر املـ ـص ــرف ــي يـ ـ ـش ـ ــدد ،خ ـ ــال ح ــدي ــث
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،على أهمية اإلج ــراءات
الهادفة إلى ضبط الفوضى في سعر الصرف
ال ــذي يـعــانــي مــن ع ــدم االس ـت ـقــرار حـتــى بعد
التغيير الـحــاصــل فــي إدارة الـبـنــك املــركــزي،
لكنها تبقى حبرا على ورق في حال لم يتم
ســد مـنــافــذ االخ ـتــال الرئيسية الـتــي تعبث
بــالـعـمـلــة الـيـمـنـيــة وسـ ــوق الـ ـص ــرف .ويـتـه ًــم
ح ــزام ال ـصــرافــن بــأنـهــم املـنـفــذ األك ـث ــر عبثا
بسوق الصرافة واملضاربة بالعملة ،بعدما
ت ـحــولــت م ـحــال وش ــرك ــات ال ـصــرافــة ف ــي ظل

الحرب الــدائــرة في اليمن منذ سبع سنوات
إلى إحدى أدوات اإلثراء غير املشروع.
وتنتقد جمعية الصرافني في عــدن عمليات
املزاد التي يتبعها البنك املركزي ،وترى أنها
تـعـمــل ع ـلــى س ـحــب ق ــدر كـبـيــر م ــن الـسـيــولــة
النقدية فــي األس ــواق ،إلــى جــانــب مشتريات
الــوقــود وال ـتــي تــؤكــد جمعية الـصــرافــن في
عـ ــدن أن ـه ــا تـسـتـهـلــك أك ـب ــر قـ ــدر م ــن الـعـمـلــة
األجنبية يتجاوز  .%60وتجاوز سعر الدوالر
ف ــي ع ــدن  1700ري ــال نـهــايــة ال ـع ــام املــاضــي،
قبل التحسن ليبلغ حاليا نحو  1050رياال،
إال أن سعر العملة املحلية سيظل متذبذبا
ارتـفــاعــا وهـبــوطــا فــي ظــل تــدهــور االقتصاد
واس ـت ـمــرار امل ـضــاربــة ،حـســب متعاملني في
سوق الصرافة .وكــان متوسط سعر الــدوالر
ً
قبل اندالع الحرب يقدر بنحو  215رياال.
وتعتقد جمعية الصرافني في عدن أن ارتفاع
نـسـبــة اإلق ـب ــال عـلــى م ـ ــزادات الـبـنــك املــركــزي
أدى إل ــى ت ـجــاوز ال ـعــرض بنسبة  ،%143ما
يستدعي تعزيز العرض.
وي ـ ـ ــرى صـ ــرافـ ــون فـ ــي ع ـ ــدن أن االض ـ ـطـ ــراب
الـحــاصــل فــي الـعـمـلــة ونـ ــزول سـعــر الـصــرف
واس ـت ـق ــراره أو ارت ـفــاعــه ،لـيــس قـ ــرارا يملكه
الصرافون أو البنك املركزي ،في ظل التعويم
والطلب على العملة األجنبية واملطبوعات
النقدية .ويبني العامل في مجال الصرافة في
عــدن ،حامد منصر ،لـ«العربي الـجــديــد» ،أن
ســوق الصرف يعتمد على العرض والطلب
وال يمكن التعامل معه بفرض الوصاية عليه
بمجموعة إجراءات أو مزادات لبيع العملة ،إذ
يقوم السوق في عدن بدور كبير في تسهيل
مهام االستيراد وتوفير احتياجات األسواق
م ــن ال ـع ـم ــات األج ـن ـب ـي ــة ،ن ــاف ـ ًـي ــا االت ـه ــام ــات
املــوج ـهــة ل ـل ـصــرافــن بــال ـتــاعــب وامل ـضــاربــة
بالعملة ،في ظل السياسات املتبعة واملنفذة
والتي أدت إلى تعويم العملة املحلية.
في املقابل ،يؤكد البنك املــركــزي اليمني في
ع ــدن أن آل ـيــة امل ـ ــزادات تعتمد عـلــى تقنيات
إلكترونية متقدمة في إدارة املزادات وبصورة
عالية من الشفافية والتنافسية املتوافقة مع
معايير وقواعد السوق الحرة والعادلة.

قفزة في
صادرات
قطر

قـفــزت ص ــادرات الـقـطــاع الـخــاص
في قطر ،على أساس سنوي ،في
أك ـتــوبــر/ت ـشــريــن األول املــاضــي،
بنسبة تزيد على  ،%85مسجلة
 2.3مليار ريال ( 631ألف دوالر)،
وف ــق ب ـيــانــات صـ ــادرة ع ــن غــرفــة
تـ ـج ــارة وص ـن ــاع ــة ق ـط ــر .وق ــال ــت
ال ـغــرفــة ،ف ــي ال ـن ـشــرة االق ـصــاديــة
الـشـهــريــة ال ـص ــادرة أم ــس األح ــد،
إن االرتـفــاع القياسي للصادرات
ً
ي ـع ـط ــي دلـ ـ ـي ـ ــا عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـم ــرار
التعافي االقتصادي من تأثيرات
تدابير مكافحة جائحة كــورونــا.
وأشــارت إلى أن صــادرات القطاع
ال ـخ ــاص زادت بـنـسـبــة ،%17.9
مـقــارنــة بــأعـلــى مـسـتــوى حققته
قبل بداية فرض هذه التدابير في
فبراير/شباط  ،2020عندما بلغت
قـيـمــة ال ـ ـصـ ــادرات حـيـنـهــا قــرابــة
 1.95مليار ري ــال .كذلك ارتفعت
بنسبة  %302مقارنة بمستوى
شهر إبريل/نيسان  ،2020الذى
يـمـثــل أدنـ ــى مـس ـتــوى ل ـص ــادرات
القطاع الـخــاص ،واقتصرت على
 572مليون ريال.

تشديد القبضة على سوق صرافة إدلب
ً
استكماال لخطواتها األخيرة الهادفة
إلى السيطرة على كامل سوق الصرافة
في محافظة إدلب شمال غربي سورية،
ب ــدأت «حـكــومــة اإلن ـق ــاذ» الـتــي تعتبر
الجناح السياسي لهيئة تحرير الشام
(جبهة النصرة سابقًا) بتنفيذ أخرى
جديدة ،تهدف إلى تحصيل املزيد من
الضرائب مــن الصرافني والتحكم في
أح ـجــام األم ـ ــوال ال ـتــي تــدخــل ال ـســوق،
وتوجيه الصرافني نحو أعمال أخرى
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال تـ ـحـ ـلـ ـي ــات وت ــوجـ ـيـ ـه ــات
ّ
ويتوجب
تـصــدر عــن مــركــز تــابــع لـهــا.
ع ـلــى جـمـيــع ال ـصــرافــن ال ـعــامـلــن في
إدلـ ـ ــب ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ت ــرخ ـي ــص مــن
«م ــؤس ـس ــة ال ـن ـق ــد» ال ـتــاب ـعــة لــإن ـقــاذ،
وتـ ـف ــرض هـ ــذه األخ ـ ـيـ ــرة م ـب ــال ــغ عـلــى
كــل ص ــراف ت ـتــراوح بــن  2500و5000
دوالر وتصل أحيانا إلى  50ألفًا ،وذلك
بحسب املكتب وطريقة عمله وتوسعه
ّ
الصرافني في
في املحافظة ،وفق أحد
ّ
املـحــافـظــة .وأش ــار ص ـ ّـراف ،فــضــل عدم
ذكــر اسمه ألسـبــاب أمنية ،فــي حديث
لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» إل ــى أن مؤسسة
النقد تعمل يوميًا على فرض األسعار
املـخـصـصــة ل ـل ـتــداول وت ـصــدرهــا عبر
«ب ـن ــك ش ـ ــام» ال ـ ــذي ي ـت ـبــع ل ـه ــا بـشـكــل
مـبــاشــر ،وتـحـيــل غـيــر املـلـتــزمــن بتلك
األسـ ـع ــار م ــن ال ـص ــراف ــن إل ــى الـلـجـنــة
األمنية التابعة لهيئة تحرير الشام.
أضـ ــافـ ــت ح ـك ــوم ــة اإلنـ ـ ـق ـ ــاذ إلـ ـ ــى ه ــذه
الخطوات أخيرًا إطالق تطبيق ملعرفة
أس ـعــار ال ـصــرف يـعـمــل عـلــى األج ـهــزة
املحمولة ،إضافة إلى مركز تحت اسم
«ركــاز للدراسات االقتصادية» يصدر
ّ
يوجه
دراس ــات وتحليالت وتوقعات
مــن خــالـهــا س ــوق الـصــرافــة فــي إدلــب
إلى ما ترغب به سلطات األمر الواقع
في إدلب.
وفــي حــديــث لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،قال

أخبــار
العرب
نصف شباب األردن عاطلون
من العمل
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي
األردني ،ناصر الشريدة ،إن معدل البطالة
في األردن «يشكل تحديًا كبيرًا» ،مشيرًا
إلى أن نحو نصف الشباب عاطلون من
العمل .وأوضح الشريدة ،خالل مداخلة
في اجتماع لجنة االقتصاد واالستثمار
النيابية ،أمس األحد ،أن «معدل البطالة بني
الشباب ما زال مرتفعًا» ،إذ يبلغ ،%48.5
بما يعادل حوالى  425ألف عاطل مع
نهاية الربع الثالث من العام املاضي .2021
وأضاف ّأن الربعني الثاني والثالث من العام
املاضي «شهدا بعض التحسن» ،الفتًا
إلى ّأن معدل البطالة بشكل عام انخفض
من  %25إلى ( %23.2إناث  %30وذكور
.)%21
وأشار إلى أن اقتصاد بالده بدأ بالتعافي
من جائحة فيروس كورونا ،حيث تجاوز
معدل النمو  ،%2ومن املتوقع أن يصل إلى
 %2.7خالل العام الحالي ،مضيفًا ّأن هذه
التقديرات تتوافق مع توقعات صندوق
النقد الدولي ،وتزيد نصف نقطة مئوية على
توقعات البنك الدولي.
مصر :صعوبات استخراج
ترخيص مزاولة الصيد
تقدم عضو مجلس النواب املصري
هشام الجاهل ،أمس ،بطلب إحاطة إلى
رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي،
ووزير القوى العاملة محمد سعفان،
ووزير الداخلية محمود توفيق ،بشأن
امتناع مصلحة األحوال املدنية في وزارة
الداخلية أخيرًا ،عن إصدار بطاقات
هوية (رقم قومي) تحمل مهنة «صياد»،
في مخالفة صريحة ألحكام الدستور.
وأوضح الجاهل في طلبه ّأن الدستور
املصري نص في املادة الـ  30منه على
أن «تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية،
وحماية ودعم الصيادين ،وتمكينهم من
مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم
البيئية» ،مستنكرًا منع توثيق مهنة
الصيد في السجالت الرسمية .وأضاف:
«وزير القوى العاملة أصدر قرارًا بمنع
استخراج بطاقات الرقم القومي بمهنة
ّ
صياد ،إل بعد الحصول على شهادة
قياس مهارة ،وبطاقة مزاولة املهنة من
مديريات القوى العاملة في املحافظات
املختلفة ،التي ليس لها ارتباط بواقع املهنة،
ّ
وإنما الهدف منها جباية األموال من
الصيادين».

أخبــار
العالم

سورية

عبد الرحمن خضر
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رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـس ــوري ــة املــؤق ـتــة
امل ـع ــارض ــة ع ـبــد الـحـكـيــم املـ ـص ــري ،إن
حكومة اإلنقاذ تسيطر على كل شيء
فـ ــي إدلـ ـ ـ ــب ،ل ـك ــن الـ ـخـ ـط ــوات األخـ ـي ــرة
ً
ج ـ ـ ــاءت اسـ ـتـ ـكـ ـم ــاال مل ـش ــروع ـه ــا الـ ــذي
يهدف إلى جمع املزيد من األموال من
خالل التحكم في كل ورقة نقدية تدخل
املـنـطـقــة ،وف ــرض املــزيــد مــن اإلتـ ــاوات
على الصرافني ،وهذا يمكن مشاهدته
مـ ــن خ ـ ــال ش ــرك ــة وت ـ ــد ل ـل ـم ـحــروقــات
ومؤسسة النقد ،إضــافــة إلــى فرضها
التعامل بالليرة التركية في املنطقة.
ّ
وأكد رئيس الحكومة السورية املؤقتة
املعارضة أنه ال يحق ألي جهة التدخل
في عمل الصرافني كما تفعل حكومة
اإلنقاذ ،وبهذه الخطوة تتساوى هذه
الـحـكــومــة بـحـكــومــة ال ـن ـظــام ال ـســوري
ال ـت ــي ت ـف ــرض أي ـض ــا ع ـلــى ال ـصــرافــن
هـنــاك أس ـعــارًا غـيــر حقيقية ،إذ يبلغ
س ـعــر الـ ـص ــرف ف ــي الـ ـس ــوق الـ ـس ــوداء
أك ـث ــر م ــن  3500لـ ـي ــرة ،بـيـنـمــا ي ـحـ ّـدد
البنك املركزي السوري سعر الصرف
بنحو  2500لـيــرة ،ويـفــرض عقوبات
على املخالفني.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال الـ ـب ــاح ــث االقـ ـتـ ـص ــادي،
يحيى السيد عمر ،لـ«العربي الجديد»
إنه من غير املستبعد أن تسعى هيئة
تـحــريــر ال ـش ــام لـلـسـيـطــرة عـلــى ســوق
الـ ـص ــراف ــة ،ف ـهــي وم ـن ــذ عـ ــدة س ـنــوات
تسعى للسيطرة على كافة الجوانب
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ب ـ ـ ــدءًا مـ ــن املـ ـح ــروق ــات
ولـ ـي ــس ان ـ ـت ـ ـهـ ـ ً
ـاء ب ــاملـ ـع ــاب ــر ،فـقـضـيــة
السيطرة على ســوق الـصــرف ليست
م ـس ـت ـب ـعــدة ،وال ـ ـهـ ــدف م ــن هـ ــذا األم ــر
واض ـ ــح وي ـت ـم ـثــل ف ــي فـ ــرض ضــرائــب
على مكاتب الصرافة ،وهــذا قد يدفع
صغار الصيارفة إلى ترك السوق في
حال تم فرض ضرائب مرتفعة.
واس ـت ـب ـع ــد ال ـب ــاح ــث االقـ ـتـ ـص ــادي أن
تـتـخـلــى الـهـيـئــة ع ــن ال ـل ـيــرة الـتــركـيــة،
ف ــا وج ــود ل ـبــدائــل حقيقية وفـعــالــة،

ف ــال ـل ـي ــرة الـ ـس ــوري ــة ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
اسـ ـتـ ـق ــراره ــا ال ـن ـس ـب ــي ف ـه ــي م ـه ــددة
بــاالن ـه ـيــار كـنـتـيـجــة حـتـمـيــة النـهـيــار
اق ـت ـصــاد ال ـب ــاد ،وبــالـنـسـبــة ل ـلــدوالر
األم ـي ــرك ــي ف ــا يـمـكــن اع ـت ـم ــاده لـعــدم
وجود مصادر مستقرة له ،فالخيارات
غير واسـعــة فــي قضية العملة ،لذلك
مـ ــن امل ـس ـت ـب ـعــد أن ي ـت ــم ال ـت ـخ ـل ــي عــن
الليرة التركية.
ويرتبط دخــل سكان املنطقة بالليرة
ال ـتــرك ـيــة ال ـت ــي واصـ ـل ــت انـخـفــاضـهــا
خــال الـفـتــرة األخ ـيــرة مقابل ال ــدوالر
األميركي ،حيث سجلت نحو  14ليرة
لكل دوالر ،خالل الفترة األخيرة.
أم ــا فــي مــا يتعلق بـتــأثـيــر ه ــذا األمــر
في حــال حصوله على هجرة رؤوس
األمـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،قـ ـ ــال عـ ـمـ ــر :األمـ ـ ـ ــر م ــره ــون
بـ ـسـ ـي ــاس ــات الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ،وإن كـ ــانـ ــت ال
ت ــرغ ــب فـ ــي الـ ـضـ ـغ ــط عـ ـل ــى أصـ ـح ــاب
رؤوس األموال ،كونهم يشكلون دعمًا
القتصاد املنطقة ،وبالتأكيد ال ترغب
الـهـيـئــة ف ــي ال ـض ـغــط ع ـلــى امل ــؤش ــرات
االق ـت ـصــاديــة ،كــونــه يــؤثــر سلبًا على
صــورت ـهــا الــداخ ـل ـيــة وال ـخ ــارج ـي ــة ،ال
سيما أنـهــا تسعى لـتـســويــق نفسها
كـفــريــق سـيــاســي مـعـتــدل ونــاجــح في
إدارة املنطقة اقتصاديًا.
ويـعـيــش س ـكــان إدل ــب تـحــت ضـغــوط
معيشية مـتـفــاقـمــة فــي ظــل إجـ ــراءات
ات ـخــذت ـهــا ح ـكــومــة اإلنـ ـق ــاذ ضــاعـفــت
من أعبائهم ،ومنها إقرارها في شهر
ديسمبر/كانون األول املاضي ،زيادة
غ ـيــر مـعـلـنــة ع ـلــى أسـ ـع ــار ال ـضــرائــب
ل ـل ـمــواد ال ـتــي تــدخــل مـعـبــر ال ـغــزاويــة
الواصل بني إدلب ومنطقة عفرين في
ري ــف حـلــب مــن الـجــانـبــن (الـ ــذي يقع
ت ـحــت س ـي ـطــرة امل ـع ــارض ــة أو الـنـظــام
الـســوري) ،ما أدى إلــى ارتـفــاع أسعار
املــواد الغذائية التي تصل إلــى إدلــب،
ف ـ ــي خ ـ ـطـ ــوة أثـ ـ ـ ـ ــارت سـ ـخ ــط ال ـت ـج ــار
واملستهلكني.

تصدر أكثر من  68ألف
الصين
ّ
حفار للخارج
ذكرت بيانات جمعية الصني ملعدات البناء أن
مبيعات الحفارات في الصني ،وهي مقياس
لحيوية تطوير البنية التحتية ،سجلت
توسعا مطردا العام املاضي ،مع ازدهار
ّ
وصدرت  25شركة رائدة
صادرات املعدات.
في صناعة الحفارات في الصني 68427
حفارا في عام  ،2021وهو ما يقارب
ضعفي الحجم املسجل في عام ،2020
ويرجع ذلك جزئيا إلى الطلب الخارجي
القوي ،حسبما أظهرت البيانات .وتم بيع
حوالي  274357حفارا في السوق املحلية
الصينية ،مما رفع إجمالي مبيعات الحفارات
في البالد في عام  2021إلى 342784
وحدة ،بزيادة سنوية قدرها  4.6في املائة،
وفقا للجمعية .وفي الشهر املاضي وحده،
انخفض إجمالي مبيعات الحفارات بنسبة
 23.8في املائة على أساس سنوي إلى
 24038وحدة.
«هوغو بوس» العالمية
توسع أنشطتها في تركيا
تعتزم شركة «هوغو بوس» األملانية الرائدة
عامليا في مجال األزياء ،توسيع شبكة
أنشطتها التجارية في تركيا ،عبر طرح
قرابة ألف فرصة عمل جديدة في منشآتها
املتواجدة في البالد ،منذ تسعينيات القرن
املاضي .وتسبب وباء كورونا في ظهور
مشاكل وتحديات كبيرة في شبكات
اإلمداد العاملية ،في حني أن تركيا طورت
من قدراتها وإمكاناتها في هذا املجال،
نظرا ملوقعها الجغرافي واالستراتيجي
بني مراكز اإلنتاج واإلمداد حول العالم،
والخطوات التي اتخذتها في هذا املجال.
وبسبب التحديات التي ظهرت عقب
الوباء ،لجأت العديد من كبريات الشركات
األوروبية املستوردة للسلع من بلدان
الشرق األقصى ،إلى نقل جزء أو كامل
أنشطتها إلى دول أخرى تعد تركيا في
مقدمتها.
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رؤية

طاقة
بينما تواصل روسيا حشد جيوشها على الحدود األوكرانية وتهدد
الواليات المتحدة وحلفاءها في أوروبا ،تعمل واشنطن على سحب
سالح الغاز الطبيعي الذي تستخدمه موسكو ضد أوروبا عبر إمدادات
الغاز المسال األميركي للدول األوروبية والتفكير في بدائل أخرى

أن يتحول العمل مقبرة في
شركات استثمارية دولية
عصام شعبان

سالح الغاز
الطبيعي

واشنطن تسعى لتحرير أوروبا
من هيمنة الطاقة الروسية
لندن ـ موسى مهدي

يــدخــل ال ـعــالــم ال ـع ــام  2022وهــو
يـ ـع ــان ــي م ـ ــن تـ ـق ــاطـ ـع ــات خ ـط ــرة
فـ ــي أسـ ـ ـ ــواق الـ ـط ــاق ــة ،إذ بـيـنـمــا
تضغط موسكو على أوروب ــا عبر إمــدادات
الـغــاز الطبيعي وتــواصــل توسيع نفوذها
الجيوسياسي فــي شمال شرقي أوكرانيا،
تعمل الواليات املتحدة على سد ثغرة الغاز
الطبيعي عبر تشجيع زيادة شركات الطاقة
األم ـيــرك ـيــة ل ـصــادرات ـهــا ب ـم ـعــدالت قياسية
لـ ــدول االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي .ويـ ــرى محللون
أن ش ــرك ــة غ ـ ــاز بـ ـ ــروم ال ــروسـ ـي ــة ال ـع ـمــاقــة
ال ـتــاب ـعــة لـلـحـكــومــة ال ــروس ـي ــة عـمـلــت خــال
ال ـعــام املــاضــي عـلــى خـفــض إم ـ ــدادات الـغــاز
الروسي ألوروبــا وخلق أزمــة طاقة بالدول
األوروبية لتحقيق هدفني ،وهما الحصول
عـلــى تــرخـيــص مل ـش ــروع «ن ـ ــورد سـتــريــم »2
الذي يمد أملانيا بنحو  55مليار متر مكعب
سنويًا من الغاز املسال ،وهو مشروع اكتمل
من الناحية الفنية ،ولكنه ينتظر التشغيل
القانوني عبر الحصول على ترخيص من
مـفــوضـيــة الـطــاقــة األوروب ـي ــة فــي بــروكـســل.
أم ــا ال ـه ــدف ال ـثــانــي ف ـهــو إح ـ ــداث ش ــرخ في
تماسك القرار األوروبي تجاه دعم أوكرانيا
التي تواجه حدودها منذ أسابيع تحشيد
الجيوش الروسية.
وفـ ــي امل ـق ــاب ــل فـ ــإن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة تعمل
على تخليص حلفائها في أوروبا من أنياب
الـ ـ ــدب الـ ــروسـ ــي ف ــي أوكـ ــران ـ ـيـ ــا ،ع ـب ــر تــأمــن
احـتـيــاجــات ال ـق ــارة مــن ال ـغــاز الطبيعي عبر
الــزيــادة القياسية فــي شحنات الـغــاز املسال
األميركي والضغط على موسكو بالعقوبات
املــال ـيــة ال ـصــارمــة ف ــي ح ــال ت ـعــدي جيوشها
على الحدود السيادية ألوكرانيا .لكن يبدو
أن دبـلــومــاسـيــة امل ـفــاوضــات ال ـتــي ج ــرت بني
موسكو وواشنطن وحلفائها في جنيف منذ
االثنني املاضي لم تسفر عن أية نتيجة حتى
اآلن ،إذ ت ـطــالــب مــوس ـكــو ب ـض ـمــانــات أمـنـيــة
من واشنطن وحلف شمال األطلسي «ناتو»
بعدم نصب صواريخ باليستية في أوكرانيا،
بينما تلوح فــي ذات الــوقــت بنشر صواريخ
في كوبا وفنزويال.
على صعيد الغاز الطبيعي الذي سبب أكبر
أزم ــة فــي أوروب ــا خــال الـعــام املــاضــي ،ويعد
نـقـطــة ال ـض ـعــف الــرئ ـي ـس ـيــة ف ــي ت ـكــويــن ق ــرار
أوروب ــي مــوحــد وق ــوي تـجــاه تـعــدي موسكو
عـلــى ال ـح ــدود األوك ــران ـي ــة ،تـسـعــى ال ــوالي ــات
املتحدة لسد هذه الثغرة عبر توجيه شركات
ال ـطــاقــة األم ـيــرك ـيــة لـتـحــويــل شـحـنــات الـغــاز
األميركي من آسيا إلى دول االتحاد األوروبي.
وحسب بيانات شركة «ريفنيتيف» اللندنية،
ف ــإن شـحـنــات ال ـغــاز امل ـســال األمـيــركـيــة بلغت
كـمـيــات قياسية فــي ديـسـمـبــر /كــانــون األول
املاضي.
ووفـ ـ ــق تـ ـق ــدي ــرات إدارة م ـع ـل ــوم ــات ال ـطــاقــة
األم ـي ــرك ـي ــة ،فـ ــإن ط ــاق ــة إن ـت ــاج ال ـغ ــاز امل ـســال
األم ـيــركــي ق ــد ارت ـف ـعــت إل ــى  11.6مـلـيــار قــدم
مكعبة في اليوم في نوفمبر /تشرين الثاني
وتتجه لالرتفاع إلى  13.9مليار قدم مكعبة
في اليوم بنهاية العام الجاري  ،2022ومعظم
ه ــذه الـكـمـيــات تـتـجــه إل ــى أوروب ـ ــا ملـحــاصــرة
إم ـ ـ ـ ــدادات الـ ـغ ــاز ال ــروس ــي ال ـت ــي ب ــات ــت أكـبــر
مـهــدد لنمو االقـتـصــاد األوروبـ ــي واسـتـقــرار
الديمقراطيات الليبرالية وسط االحتجاجات
امل ـت ــواص ـل ــة ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا شـ ـ ــوارع أوروب ـ ــا
فــي الـعــام املــاضــي .وه ــذه الكميات الضخمة
مــن الـغــاز املـســال املنتجة بوساطة الشركات
األم ـيــرك ـيــة ،تـكـشــف أن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ال
تخطط لسد عجز الطاقة في أوروبا فحسب،
ول ـك ــن أي ـض ــا إلـ ــى ال ــوص ــول إلـ ــى مـسـتــويــات
تجعلها تتفوق على إمــدادات الغاز الروسي
ألوروبا.
م ــن جــانـبـهــا ق ــال ــت ن ـش ــرة «أوي ـ ــل ب ــراي ــس»
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،إن دول االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي
حصلت على شحنات غــاز أميركية تعادل
خمسة أض ـعــاف مــا حصلت عليه مــن غــاز
األن ــاب ـي ــب ال ـ ــذي ت ـضـخــه ش ــرك ــة غـ ــاز ب ــروم
ال ــروس ـي ــة .وح ـســب ال ـن ـش ــرة ،ف ــإن ن ـحــو 30
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قال نائب رئيس الوزراء الروسي ،ألكسندر نوفاك ،إن بالده ال عالقة لها
بأزمة الطاقة في أوروبا ،رافضًا ما ذكرته وكالة الطاقة الدولية قبل
أيــام ،بأن موسكو ُتعيق تدفق
اإلمــدادات ،بما يؤدي إلى ارتفاع
أســعــار الــغــاز الطبيعي .ونقلت
وكالة «إنترفاكس» الروسية لألنباء
عــن «نــوفــاك» قوله للتلفزيون
الرسمي ،يــوم السبت« :ال عالقة
لروسيا وال لغازبروم بهذا األمر».
وقــال إن روسيا «قدمت كميات
من الغاز أكثر بكثير» لعمالء مثل
ألمانيا وتركيا.
أول لقاء مباشر بين الرئيسين األميركي ،بايدن ،والروسي بوتين بجنيف في يونيو الماضي ()Getty

ناقلة غاز أميركية وصلت إلى أوروبا خالل
الشهر املــاضــي .وتستفيد شــركــات الطاقة
األميركية ليس فقط من ناحية فك ضائقة
الطاقة األوروبـيــة وتعزيز موقف واشنطن
وحـلــف «نــاتــو» فــي مواجهة روسـيــا ،ولكن
كذلك من ارتفاع سعر الغاز في أوروبا إلى
مستويات أعلى من آسيا بسبب انخفاض
منسوب خزانات الغاز الطبيعي في أوروبا
الذي يخضع عمليًا لتدفق الغاز الروسي.
فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن ق ـ ــال م ــدي ــر وكـ ــالـ ــة ال ـط ــاق ــة
ال ــدول ـي ــة ال ـفــاتــح ب ـي ــرول ف ــي تـعـلـيـقــات على
موقع التواصل االجتماعي «لينكد إن» يوم
الـخـمـيــس ،إن نـظــم إمـ ـ ــدادات ال ـطــاقــة تــواجــه
م ـخــاطــر ك ـب ــرى حـيـنـمــا تـعـتـمــد ع ـلــى مـمــون
واح ـ ــد ،وذلـ ــك ف ــي إش ـ ــارة إل ــى هـيـمـنــة شــركــة

غاز بــروم على سوق الطاقة األوروب ــي .وقال
ب ـي ــرول ف ــي تـعـلـيـقــه «نـ ــرى أن أزمـ ــة إمـ ــدادات
الطاقة فــي الـســوق األوروب ــي مفتعلة بسبب
سلوك شركة غاز بروم».
م ــن جــانـبـهــا ت ـقــول شــركــة «وود مــاكـيـنــزي»
األميركية املتخصصة في الطاقة ،إن أوروبا
ت ــواج ــه نـقـصــا ب ـم ـخــزونــات ال ـغ ــاز الطبيعي
وربما تصل املخزونات إلى مستوى قياسي
منخفض يأخذها تحت  15مليار متر مكعب
بنهاية مارس /آذار املقبل.
وف ــي ذات ال ـش ــأن ،ت ـقــول كــاتــريـنــا فيليبنكو
محللة الطاقة ب ــ«وود ماكينزي»« :يـبــدو أن
شــركــة غــاز بــروم مـتــرددة فــي زي ــادة إم ــدادات
ال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي إل ــى أوروب ـ ــا وتـضـغــط عبر
ال ـغــاز الـطـبـيـعــي لـلـحـصــول عـلــى الترخيص

تباطؤ نمو
االقتصاد الصيني
أظهر استطالع لرويترز أن من املحتمل
أن ي ـكــون االق ـت ـصــاد الـصـيـنــي ق ــد نما
بــأبـطــأ وت ـيــرة مـنــذ ع ــام ونـصــف الـعــام
خـ ــال ال ــرب ــع الـ ــرابـ ــع ،م ـت ــأث ـرًا بضعف
الطلب ،بسبب تراجع ســوق العقارات،
وال ـ ـق ـ ـيـ ــود عـ ـل ــى الـ ـ ــديـ ـ ــون ،وإجـ ـ ـ ـ ــراءات
كـ ــوف ـ ـيـ ــد 19-ال ـ ـصـ ــارمـ ــة ،مـ ـم ــا زاد مــن
حــدة التوتر على صانعي السياسات
الت ـخ ــاذ امل ــزي ــد م ــن خ ـط ــوات الـتـيـسـيــر.
وأوض ــح االسـتـطــاع أن مــن املتوقع أن
ُ
تظهر بيانات ستنشر ،اليوم االثنني،
نـمــو الـنــاتــج املـحـلــي اإلجـمــالــي بنسبة
 3.6فــي امل ـئــة ،فــي الـفـتــرة مــن أكـتــوبــر/
ت ـش ــري ــن األول إلـ ــى دي ـس ـم ـبــر/كــانــون
األول م ـقــارنــة بــال ـعــام ال ـس ــاب ــق ،وهــي
أض ـعــف وت ـيــرة مـنــذ الــربــع الـثــانــي من
ع ــام  ،2020وف ــي ت ـبــاطــؤ ب ـلــغ  4.9في

املائة في الربع الثالث .ومن املتوقع أن
يرتفع النمو على أس ــاس ربــع سنوي
إلى  1.1في املائة في الربع الرابع ،من
 0.2فــي املــائــة فــي ال ـف ـتــرة مــن يــولـيــو/
تـمــوز إلــى سبتمبر/أيلول .وبالنسبة
لعام  ،2021من املحتمل أن يكون الناتج
املحلي اإلجمالي قد زاد  8.0في املائة،
وه ــو أع ـل ــى م ـع ــدل ن ـمــو س ـن ــوي خــال
عشر سـنــوات ،ويرجع ذلــك جزئيًا إلى
األسـ ــاس املـنـخـفــض ال ــذي تــم تـحــديــده
فــي عــام  ،2020عندما اهـتــز االقتصاد
بـسـبــب ك ــوف ـي ــد 19-وع ـم ـل ـيــات اإلغ ــاق
الصارمة .ومن املقرر أن تنشر الحكومة
بيانات الناتج املحلي اإلجـمــالــي ،إلى
جانب بيانات نشاط ديسمبر/كانون
األول ،اليوم االثنني.
(رويترز)

العقارات ال تزال تهدد ائتمان الشركات الصينية ()Getty

ال ـ ــازم لـتـشـغـيــل أن ـب ــوب «ن ـ ــورد س ـتــريــم .»2
ُي ــذك ــر أن ال ـشــركــات األم ـيــرك ـيــة رف ـعــت مـعــدل
صادراتها إلى الخارج بنسبة  %52إلى 25.3
مـلـيــار مـتــر مـكـعــب ف ــي ال ـع ــام امل ــاض ــي 2021
ف ــي خ ـط ــوة وض ـع ـت ـهــا كــأك ـبــر م ـص ــدر لـلـغــاز
الطبيعي املسال في العالم.
على الصعيد الروسي ،تعد الطاقة تاريخيًا
مصدر القوة االقتصادي والسياسي لروسيا،
وتـعـمــل مــوسـكــو عـلــى تـعــزيــز إسـتــراتـيـجـيــة
الهيمنة على سوق الطاقة عبر زيــادة إنتاج
الغاز الطبيعي خــال العقد الـجــاري وتلبية
احـتـيــاجــات حليفها الـصــن والهيمنة كذلك
عـلــى ســوق الـنـفــط عـبــر تحالفها مــع منظمة
«أوبك» لرفع أسعار النفط ،وبالتالي الضغط
على الواليات املتحدة وحلفائها في أوروبــا

واشنطن تعمل على
إحياء مشروعات غاز بحر
قزوين وشرقي المتوسط
وآس ـ ـيـ ــا .ويـ ــاحـ ــظ أن ـ ــه وألول م ـ ــرة رف ـضــت
«أوبك» طلبًا أميركيًا متكررًا لزيادة إمدادات
ال ـخــامــات ف ــي س ــوق ال ـطــاقــة ال ـعــاملــي بسبب
الهيمنة الروسية على قرار التحالف النفطي
العاملي .وتعد الطاقة تاريخيًا مصدر القوة
االق ـت ـص ــادي وال ـس ـيــاســي ل ــروس ـي ــا ،وتـعـمــل
مــوسـكــو عـلــى تـعــزيــز إسـتــراتـيـجـيــة الهيمنة

هل يفاجئ
الفيدرالي األسواق؟

عـلــى س ــوق ال ـطــاقــة عـبــر زيـ ــادة إن ـت ــاج الـغــاز
الطبيعي وتلبية احتياجات حليفها الصني.
وحـســب وكــالــة تــاس تخطط روسـيــا لــزيــادة
إنـتــاج الـغــاز الطبيعي مــن مـسـتــواه الحالي
ال ـب ــال ــغ  739م ـل ـي ــار م ـت ــر م ـك ـعــب إل ـ ــى 1.03
تــري ـل ـيــون م ـتــر مـكـعــب ب ـح ـلــول ال ـع ــام .2030
كـمــا أن ـهــا تـخـطــط ل ــزي ــادة ال ـغ ــاز امل ـس ــال من
م ـس ـت ــواه ال ـح ــال ــي ال ـب ــال ــغ  41.5م ـل ـيــار متر
مكعب سنويًا .ولكن قد تواجه روسيا أزمة
أسواق في املستقبل إن لم تتمكن من التفاهم
مــع الــواليــات املـتـحــدة بـشــأن أزم ــة أوكــرانـيــا،
ألن واشنطن تخطط إلجــراءات حظر قاسية
على صناعة الطاقة الروسية فــي املستقبل
وتحرمها من التقنيات املتقدمة التي تحصل
عليها حــالـيــا .وي ــرى محللون أن الــواليــات

املتحدة ربما تواصل حصار روسيا وتقليل
حـصـتـهــا م ــن ال ـط ــاق ــة األوروب ـ ـيـ ــة ع ـبــر عــدة
مسارات لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا.
من بني هذه املسارات ،مشروع «ترانس غاز»
بحر قزوين الذي ينقل الغاز من تركمانستان
وأذرب ـي ـجــان إلــى تركيا ثــم يمر إلــى أوروب ــا.
ولكن هــذا الخط يحتاج إلــى عــودة التفاهم
مع أنقرة بشأن مد خط غاز بحر قزوين إلى
أوروبــا .وخط أنابيب «ترانس قزوين» يبلغ
طوله  300كيلومتر .وتـعــود بــدايــة املشروع
إل ــى الـتـسـعـيـنـيــات م ــن ال ـق ــرن امل ــاض ــي .وتــم
تصميم املشروع لنقل  30مليار متر مكعب
م ــن الـ ـغ ــاز س ـن ــوي ــا 16 ،م ـل ـي ــار م ـت ــر مـكـعــب
منها للسوق التركي و 14مليار متر مكعب
للمستهلكني في أوروبا .ولكن واجه املشروع

انتعاش سوق السيارات الفاخرة
حققت شــركــات تصنيع الـسـيــارات الـفــاخــرة،
مـثــل رول ــز روي ــس وبـنـتـلــي وحـتــى بــوغــاتــي،
مبيعات قياسية فــي ع ــام  ،2021مــع تصدر
تلك العاملة بالدفع الرباعي قائمة املبيعات،
ّ
ب ـع ـي ـدًا ع ــن س ـ ــوق الـ ـسـ ـي ــارات الـ ـت ــي شــلـتـهــا
األزمة الصحية .وحسب وكالة فرانس برس،
بــاعــت شــركــة رول ــز روي ــس (مـجـمــوعــة بــي إم
دبـلـيــو)  5586س ـيــارة ،لتتجاوز بــذلــك العدد
غـيــر امل ـس ـبــوق ال ــذي سجلته فــي ع ــام .2019
وتهافت الــزبــائــن األثــريــاء على شــراء سيارة
«غوست» (الشبح) الجديدة وكالينان رباعية

ً
الدفع التي يبدأ سعرها في فرنسا مثال عند
مستوى  300ألف يورو.
ك ــذل ــك س ـج ـلــت ب ـن ـت ـلــي والم ـب ــورغ ـي ـن ــي (م ــن
م ـج ـمــوعــة فــول ـك ـس ـفــاغــن) م ـب ـي ـعــات قـيــاسـيــة
بلغت  14659و 8405سـيــارات على التوالي.
وارتفعت املبيعات بفضل سيارتي بنتايغا
وأوروس رباعية الدفع ،واللتني تباعان بنحو
 200ألف يورو .وعلى صعيد الفخامة املطلقة،
شهدت بوغاتي «أفضل عام على اإلطالق في
تاريخ الشركة» ،إذ تم طلب  150سيارة بسعر
أساسي بحدود ثالثة ماليني يورو تقريبًا.

متعامل في سوق وول ستريت األميركي ()Getty

ق ــال املـسـتـثـمــر األم ـيــركــي ،بـيــل أك ـمــان،
َّ
إن بنك االحتياط الفيدرالي األميركي
(املـ ـ ــركـ ـ ــزي) ربـ ـم ــا س ـي ـخ ـســر م ـعــرك ـتــه
أمـ ــام الـتـضـخــم إن ل ــم يـتـخــذ خ ـطــوات
تـفــاجــئ ال ـس ــوق يـمـكــن م ــن خــالـهــا أن
ّ
«يستعيد مصداقيته» .وشــدد على أن
هــذه الخطوة املفاجئة ربما تكون من
خالل مفاجأة األسواق بزيادة أكبر من
َّ
املتوقع في سعر الفائدة.
وقال أكمان في سلسلة من التغريدات،
َّ
إن مجلس االحتياط الفيدرالي يحتاج
إل ـ ــى رف ـ ــع أس ـ ـعـ ــار الـ ـف ــائ ــدة «ب ـخ ـط ــوة
أولية مفاجئة بمقدار نصف في املائة
إلح ـ ـ ــداث ص ــدم ــة ،وإثـ ـ ـ ــارة ال ــرع ــب فــي
ال ـســوق ،وه ــو مــا سيظهر قــدرتــه على
ردع التضخم».
وأضاف« :السوق تتوقع زيادة بمقدار
رب ــع ف ــي امل ــائ ــة ،وال ـن ـص ـي ـحــة املــألــوفــة

ه ــو أن ي ـقــوم ال ـف ـيــدرالــي بــرفــع أسـعــار
الـفــائــدة مــن ثــاث إلــى أرب ــع م ــرات هذا
الـ ـع ــام لـتـخـفـيــف ال ـت ـض ـخ ــم» ف ــي حــن
أصبح من الحكمة التقليدية أن يرفع
االحتياط الفيدرالي املعدالت من  3إلى
 4مــرات هــذا الـعــام لتخفيف التضخم.
وتتوقع السوق زيادات قدرها  25نقطة
أسـ ـ ــاس .وفـ ــي حـ ــال ل ــم ت ـتــم الـسـيـطــرة
ع ـلــى الـتـضـخــم خ ــال ه ــذه ال ـخ ـطــوات
التقليدية فــي رفــع سعر الـفــائــدة على
ّ
الدوالر ،يرى محللون أن البنك املركزي
األم ـ ـيـ ــركـ ــي رب ـ ـمـ ــا ي ـف ـق ــد م ـص ــداق ـي ـت ــه
ك ـم ـح ــارب ض ــد ال ـت ـض ـخــم .ل ـك ــن ،حتى
اآلن من غير املعروف ما إذا كان البنك
املــركــزي سيلجأ لخطوة غير تقليدية
خوفًا من خضة في سوق وول ستريت
املالية.
(العربي الجديد)

مجموعة من العقبات .على صعيد مشروع
أنـ ـب ــوب غـ ــاز امل ـت ــوس ــط ال ـ ــذي كـ ــان مـخـطـطــا
لـ ــه أن ي ـن ـق ــل ال ـ ـغـ ــاز مـ ــن الـ ـحـ ـق ــول امل ـص ــري ــة
والفلسطينية املحتلة إلى أوروبا عبر جزيرة
كريت إلى اليونان ثم إلى إيطاليا ،فقد توقف
خــال األع ــوام املاضية بسبب عــدم الجدوى
املــال ـيــة .وه ـنــاك خــط «إي ـســت م ـيــد» املخطط
له أن ينقل نحو  10مليارات متر مكعب من
الغاز سنويًا إلى أوروبا وتقدر كلفته بأكثر
من  7مليارات دوالر .لكن هــذا الخط يواجه
خــافــات بــن الـيــونــان وتركيا حــول الـحــدود
البحرية ،إضافة إلى الكلفة الضخمة ،ولكن
الــواليــات املتحدة إذا اضـطــرت ربـمــا تتمكن
من تسوية الخالفات املشتركة في املشروع
وفق مراقبني.

مبيعات رولز رويس سجلت أرقامًا قياسية في العام الماضي )Getty( 2021

واعتبر أدولـفــو دي ستيفاني كوسينتينو،
رئـيــس االت ـحــاد اإليـطــالــي لـتـجــار الـسـيــارات،
أن «األم ـ ــر نـفـســه ي ـحــدث ف ــي ك ــل م ـك ــان :بعد
األزمــات ،يــزداد األغنياء ثـ ً
ـراء والفقراء فقرًا»،
مضيفًا «أن الفخامة والتميز دفعا مبيعاتنا
لالرتفاع» .من جانبه ،قال رئيس شركة «رولز
رويــس» تورسنت مولر-أوتفوس ،في مقابلة
أجرتها معه الوكالة الفرنسية في مايو /أيار
 ،2021إن «ثـمــة الكثير مــن األم ــوال الجاهزة
ل ــإن ـف ــاق» ،مـضـيـفــا «أن ال ـجــائ ـحــة جعلتهم
ي ــدرك ــون أنـهــم قــد يـمــوتــون غـ ـدًا ،وأن عليهم
تاليًا االستمتاع بالحياة اآلن».
وعانت صناعة السيارات في العالم من نقص
في املكونات ،وال سيما الرقائق اإللكترونية
وأشباه املوصالت ،مما حال دون إنتاج بعض
املركبات رغم الطلب الكبير على الشراء .وأدت
األزم ــة إلــى تــوقــف إنـتــاج  9.5إلــى  11مليون
سيارة على مستوى العالم في العام املاضي
 ،2021بحسب الشركة االستشارية «بي دبليو
ســي» .وفــي مــا يتعلق بالتميز ،سجلت «بي
إم دبليو» نتائج قياسية مع بيع  2.2مليون
س ـ ـيـ ــارة ،خ ـص ــوص ــا ف ــي ال ـص ــن والـ ــواليـ ــات
املتحدة .وشهدت منافستها مرسيدس-بنز
انخفاضًا في مبيعاتها العاملية بنسبة %5
بـسـبــب ن ـقــص ال ــرق ــائ ــق ،ل ـكــن مـبـيـعــاتـهــا من
ال ـط ــراز الــريــاضــي «إي ــه ام ج ــي» و«مــاي ـبــاخ»
ارتفعت بشكل هــائــل .وأش ــار جــوزيــه بغداد،
الـشــريــك ورئـيــس قـطــاع الـسـيــارات فــي شركة
«ب ــي دب ـل ـيــو س ــي» االس ـت ـش ــاري ــة ف ــي فــرنـســا
وامل ـ ـغـ ــرب الـ ـع ــرب ــي ،إلـ ــى أنـ ــه «ال ي ـت ــم إن ـت ــاج
س ــوى ال ـس ـيــارات األك ـثــر طـلـبــا» ،مــوضـحــا أن
«الشركات املصنعة املتميزة مستعدة كذلك
لشراء املكونات بسعر أعلى».
(فرانس برس)

ال مبالغة في أن قصة نــور عاشور ،املوظف املصري الــذي انتحر
م ــؤخ ــرا بـمـقــر عـمـلــه ح ــن أل ـقــى نـفـســه م ــن الـ ــدور ال ـثــالــث ،ستظل
مـحـفــوظــة فــي ذاك ــرة مــن تــابـعـهــا ،ربـمــا يـنـســى االس ــم ،لـكــن ليس
الواقعة بما تمثله من مأساة صادمة ،إضافة إلى حوادث مشابهة
لم تحظى بنفس االهتمام وتحمل دالالت عن قسوة سوق العمل،
ال تـظـهــرهــا امل ــؤش ــرات واإلحـ ـص ــاءات الــرسـمـيــة ب ـقــدر املـشــاهــدات
امليدانية ،ودراســات الحالة التي تتبع املشكالت املستجدة في بيئة
ونظم العمل ،وتحليل أثرها داخل النسق االقتصادي على الظروف
االجتماعية واملشكالت النفسية .
وتجسد واقعة االنتحار صورة عن بعض الوظائف الحديثة نسبيا،
ومنها خــدمــة الـعـمــاء ،والـتــي تتسم بـمـعــدالت عالية مــن اإلجـهــاد
النفسي والعصبي ،ســواء ما تعلق بمتاعبها كمهنة ومــا تسببه
من مشكالت طبية ،أو ظروف بيئة العمل ،والتي تتصف بدرجات
اسـتـغــال ،منها طــول ســاعــات العمل وتــواضــع األج ــور وهشاشة
عالقات العمل ،ما يسبب في النهاية ضغوطًا متعددة.
ويتشارك عمال القطاع الخاص جــزءًا من هذه الخصائص ،حيث
يفتقدون مفهوم العمل الالئق الذي يشير إلى فرص تشغيل تضمن
األمن والكرامة واألجر الكافي .وحسب إحصائيات الجهاز املركزي
ً
للتعبئة واإلحصاء ،فقد بلغت نسبة من يعملون عمال دائمًا بالقطاع
الخاص  27.3باملائة في  ، 2020ونسبة املؤمن عليهم اجتماعيا أقل
من  11باملائة ،ما يعنى انتشار عالقات العمل الهشة وهدر حقوق
العاملني ،املتزامنة مع طبيعة العمل املؤقت التي أصبحت سمة غالبة
لقطاع الخدمات في القطاع الـخــاص ،بل وفــي كثير من القطاعات
الحكومية التي توسعت فــي تطبيق نظام التعاقدات مــع شركات
خاصة ،حتى لم تعد هناك ،في بعض األحيان ،حدود فاصلة بني
القطاعني العام والخاص.
وارت ـف ـعــت فــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة نـسـبــة ق ــوة الـعـمــل مــن خريجي
الجامعات الحكومية ،ويـضــاف إليهم مـئــات اآلالف سنويا .وبلغ
عدد الخريجني  428ألفًا خالل  ،2019في حني وصل إلى  450ألفًا
في  ،2020منهم من يتسمون بمهارات استخدام أدوات االتصال
وتحدث اإلنكليزية بطالقة ،كحالة بعض العاملني في خدمة العمالء،
الذين يمثلون حائط صد ملشكالت العمالء مع الشركات ،ويتحملون
ردود األفعال الغاضبة واملتجاوزة في أحيان كثيرة ،وتكون معاناة
العامالت أعلى في ما يتعلق بالضغوط أو التجاوزات أو نظام العمل
بالورديات الليلية .وخــال شهادات ومقابالت مع عاملني بمراكز
خــدمــة الـعـمــاء ،يمكن ق ــراءة صفحات مــن دفـتــر أحــوالـهــم ،وكيف
يتحولون إلى مجرد أرقام ،تتمثل في تحقيق املستهدف «التارجت»
بصرف النظر عن حدود قدراتهم وتحملهم ،يستخدم ذلك سالحًا
للضغوط ومبررًا للخصومات .وفى أحيان كثيرة ،تلجأ الشركات
إلى توظيف خرجني جدد أو طالب لتقليل تكاليف التشغيل ،ويعد
الخرجون الجدد ،املعطلون حديثا واملتنقلون من وظائف إلى أخرى،
مصدرًا أساسيًا للعمالة ،وتكررت في الشهادات مصطلحات مثل
«نشعر أنـنــا عـبـيــد»« ،أن ـفــار وأج ــراء عند اإلق ـط ــاع»« ،اإلدارة تريد
تحقيق الربح دون التفات إلينا» ،مع تقليل العمالة أحيانا مع زيادة
املهام ،لتوفير تكاليف التشغيل ،باإلضافة إلــى شكاوى من نمط
إدارة يتصف بالتعسف والقهر والتهديد املستمر ،ويتحمل العبء
النهائي من هم في أدنــى السلم الوظيفي ،والــذيــن يمثلون العامل
الرئيسي في تقديم الخدمات ،فيما تمثل قطاعات أخرى من اإلدارة
مهمة ناقلي ومستقبلي تقارير العمل ،وهو ما يقترب من توصيف
اإلنـثــروبــولــوجــي األمـيــركــي ديفيد جــريــر  ،Task Mastersأستاذ
االقتصاد الذي اهتم بتحليل نظم العمل.
كما يشعر العاملون بأن مسارهم ومستقبلهم الوظيفي بال أفق،
فال فرص للترقي وال خبرات تتراكم ،مع شعور عميق باالغتراب،
فال يشعر العاملون بنتاج عملهم كما في مهن أخــرى ،وفــي يوم
العمل ،يكونون أقرب إلى السجناء مربوطني بمقعد وسماعة لتلقي
املكاملات والرد عليها بشكل آلي ،محدودي الحركة ،واإلجازات في
أضيق الـحــدود ،ليتكرس إحساس بــأن العمل كما قيود السجن،
ومـطـلــوب أن يبقى املــوظــف هــادئــا أم ــام أي ت ـجــاوز أو غـضــب من
العمالء ،وهو يتلقى تعنيفًا يوميًا في حال ساءت خدمات الشركات.
أما عن قواعد العمل ،فهي قابلة للتغيير السريع كما فريق العاملني،
وفي بعض األحيان ،تمتد ساعة العمل بشكل قسري ،وحــدث أن
أضربت مجموعة من املوظفات نصف ساعة في إحدى الشركات
الكبرى احتجاجا على مد ساعات العمل ،ليتم بعدها تسريح ثلث
العمالة في يوم واحد .وتلقي واقعة االنتحار الضوء على الشركات
الدولية العاملة في مجال خدمة العمالء ،تكون مراكزها في الدول
الغنية ،عابرة للحدود وقوانني بلد املنشأ ،وتعمل في بلدان فقيرة،
بنيتها التشريعية ال تــراعــي حـقــوق الـعــامـلــن ،وتــوظــف تقنيات
االت ـصــال والـعـمــل عــن بـعــد ،وتستثمر انـخـفــاض األج ــور وحــوافــز
االسـتـثـمــار ،ويقبل على وظائفها آالف الخريجني الــذيــن يعانون
البطالة ،ويخضعون للقبول بالحد األدن ــى الــذي يكفي معاشهم،
وربـمــا ال يكفي كما فــي حالة نــور عــاشــور األربعيني الــذي يعيل
طفلني ،وال يزيد راتبه عن  4آالف جنية (تقريبا  250دوالرًا شهريًا)
ومطلوب منه أن يكفي الــراتــب أجــر السكن ومستلزمات املعيشة
الضرورية .إجماال ،ال يمكن التقليل من أثر ظروف العمل القاهرة
من ساعات عمل طويلة ،باإلضافة إلى ساعات الوصول إلى العمل
إذا كانت مقار العمل بعيدة عن أماكن العاملني ،وهو عبء إضافي
يزيد من ساعات العمل أيضا ،ومعها تتآكل األجور املتدنية أصال،
وإذا تـجــاور ذلــك مــع التهديد بالفصل ،يصبح العاملون فــي حالة
من القلق املستمر التي تدفع إلى حاالت اكتئاب العمل ،وما ينتجه
من أمــراض نفسجسدية ،ويمكن في السياق تذكر حالة الطبيب
محمود سامي الذي فقد بصره أثناء مواجهة كورونا.
في حالة نور عاشور ،كان من املمكن أن يتم سرد رواية السقوط
مــن ال ـنــافــذة نتيجة اخ ـتــال ال ـت ــوازن ك ــرواي ــة بــديـلــة ،لـكــن شـهــادة
بعض زمــائــه ،وإن كانت مـحــدودة ،والتحريات ،كشفت تفاصيل
ومــاب ـســات أحــاطــت بــالــواقـعــة وظـ ــروف الـعـمــل ،ومـعـهــا أصبحت
مسار اهتمام مصري وعربي واســع ،ما دفــع الشركة بعد  6أيام
إلــى أن تصدر «بيان نعي» .لكن ،وللمفارقة ،لم تذكر الشركة في
بيانها اسم املوظف الذي وصفته بالزميل العزيز ،ووعدت زمالءه
بتوفير الدعم النفسي ،ومع الواقعة ،تم فتح باب النقاش حول مظالم
دالــة على سقوط لقواعد العدالة ،وقهر يطاول العاملني في قطاع
الخدمات ،وعن تناقض بني وفــرة الــزوائــد ،في حني تفتقر حشود
جائعة إلــى ما هو ضــروري ،على حد تعبير روســو في مقال في
أصل الالمساواة والتفاوت بني البشر.

