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انتهاء الخالف المالي بين بغداد وأربيل
بغداد ـ سالم الجاف

أعــلــن رئــيــس حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق، 
مــســرور الــبــارزانــي، عــن التوصل إلــى اتــفــاق مع 
بغداد بشأن  العاصمة  في  االتحادية  الحكومة 
إرســال حصة اإلقليم من موازنة العام الحالي، وذلك بعد 
نحو ثــاثــة أشــهــر مــن الــخــافــات بــني الجانبني حــول آلية 
والكشف  الحدودية  واملنافذ  النفط  عائدات  أربيل  تسليم 
عن أعداد موظفيها الحكوميني، إذ تشكك بغداد في األرقام 
الــتــي تــقــدرهــا حــكــومــة اإلقــلــيــم بنحو 1.2 مــلــيــون موظف 
البارزاني في تغريدة على  وتعتبرها مبالغا فيها. وقــال 
موقع تويتر، أمس: »تحدثت مع رئيس الوزراء االتحادي 
ــفــــاوضــــات املــســتــمــرة،  مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، فــــي إطــــــار املــ
وااللتزام بجعل العاقة بني أربيل وبغداد أكثر وضوحا، 
اتفاق سيتم بموجبه  إلــى  التوصل  أعلن عن  أن  ويسرني 
إعادة إرسال املستحقات من املوازنة االتحادية إلى إقليم 
الثاني  كانون  يناير/  من  ابــتــداًء  رجعي  وبأثر  كردستان 
موازنة  مجمل  مــن   %12.67 اإلقليم  حصة  وتبلغ   .»2021

العراق البالغة 129 ترليون دينار )نحو 88 مليار دوالر(، 
وتدفع بغداد مستحقات املحافظات الثاث أربيل ودهوك 
والسليمانية التي يتألف منها اإلقليم لقاء تسديد حكومة 
اإلقليم عائدات 250 ألف برميل نفط يجري تصديرها من 
الدولية  املنافذ  إلــى نصف عائدات  اإلقليم، إضافة  حقول 

البرية واملطارات.
ويــقــول مــســؤولــون فــي أربــيــل إنهم يحتاجون شهريًا إلى 
895 مــلــيــار ديــنــار لــدفــع مــرتــبــات املــوظــفــني لــديــهــم، أي ما 
مــا ترفضه  إلــى 10 تريليونات ديــنــار سنويا، وهــو  يصل 
بـــغـــداد الــتــي تــعــتــبــر أن عـــدد املــوظــفــني فـــي اإلقــلــيــم مبالغ 
قال  ذاتــه  السياق  فــي  وتدقيق.  مراجعة  إلــى  فيه وبحاجة 
وزارة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ اإلقليم  حكومة  في  مسؤول 
املالية باشرت فعا بإطاق مبالغ عاجلة ألربيل من خال 
البنك املركزي إليصالها قبل حلول عطلة نهاية األسبوع. 
بــدوره، قال قوباد الطالباني، نائب رئيس حكومة اإلقليم 
الخطوة  هــذه  تكون  أن  :»نتمنى  للصحافيني  في تصريح 
صفحة جديدة في العاقات بني بغداد وأربــيــل«. كما قال 
االتفاق  إن  إقليم كردستان، بيشوا هورامي،  عضو برملان 

والقضايا  الخافات  كافة  لحل  مفتاحا  أو  منفذًا  سيكون 
الــعــالــقــة بـــني الــجــانــبــني، مــضــيــفــا فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أن 
من  اإلقليم  ميزانية  بإرسال  تعهدت  االتحادية  »الحكومة 
املوازنة العامة في أسرع وقت ممكن، ونأمل أن تكون ملسألة 
الرواتب األولوية في حصة اإلقليم من املوازنة«. وأشار إلى 
إلــى دفع  السابقة  املــدة  اإلقليم اضطرت طيلة  أن »حكومة 

رواتب املوظفني من إيراداتها الداخلية«.
ويــعــانــي إقليم كــردســتــان مــن أزمـــة مــالــيــة، تفاقمت حدتها 
مع تفشي جائحة فيروس كورونا الجديد، وتراجع أسعار 
الــنــفــط فـــي األســـــــواق الـــعـــاملـــيـــة. وأجــــــرت وفـــــود مـــن اإلقــلــيــم 
اجتماعات متواصلة منذ أشهر مع املسؤولني في الحكومة 
االتحادية، في مسعى للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى إنهاء 
أزمـــة تــأخــر صــرف الــرواتــب مــن خــال حصة اإلقــلــيــم املالية 
الــدولــة. وسبق أن اتفقت حكومة كردستان مع  فــي مــوازنــة 
ــانـــون الــثــانــي املـــاضـــي، عــلــى تشكيل  بـــغـــداد فـــي يــنــايــر/ كـ
لجنة مشتركة هي األولــى من نوعها منذ 17 عامًا، تتولى 
التجارة  بقطاعي  املتعلقة  اإلشكاليات  جميع  حسم  مهمة 

والصناعة ومنها الرسوم الجمركية والضرائب.

طهران ـ العربي الجديد

تــوقــع رئــيــس غــرفــة الـــتـــجـــارة اإليـــرانـــيـــة ـــــ اإلمـــاراتـــيـــة 
املــشــتــركــة، فــرشــيــد فـــرزانـــكـــان، ارتـــفـــاع قــيــمــة الــتــبــادل 
ــارات إلـــى 20 مــلــيــار دوالر  ــ ــران واإلمــ الــتــجــاري بــني إيــ
بنهاية الــعــام اإليـــرانـــي الــحــالــي، فــي 20 مـــــارس/آذار 
لألنباء  اإلســامــيــة  الجمهورية  وكــالــة  ونقلت   .2022
ــا«، عـــن فـــرزانـــكـــان قـــولـــه، خــــال فــعــالــيــة تــجــاريــة  ــ ــ »ارنـ
إماراتية، مساء الثاثاء، إن قيمة التجارة بني البلدين 
حاليًا تبلغ 15 مليار دوالر، مشيرا إلى رغبة البلدين 
في زيادة التبادل التجاري إلى 30 مليار دوالر بحلول 

عام 2025. وتظهر بيانات مصلحة الجمارك اإليرانية، 
بــلــوغ قيمة تــجــارة إيــــران مــع الــعــالــم نــحــو 73 مليار 
املــاضــي، بكميات بلغت  اإليـــرانـــي  الــعــام  دوالر خـــال 
145 مليونا و700 ألف طن. ووصلت قيمة الصادرات 
 38.4 بنحو  واردات  مقابل  دوالر،  مليار   34.25 إلــى 
قال  املاضي،  الثاني  يناير/كانون  وفــي  دوالر.  مليار 
فــرزانــكــان، إن اإلمـــارات هي ثاني أكبر شريك تجاري 
إليران منذ حوالي سنتني، معربًا عن أمله في أن تصل 
بـــاده عبرها إلــى الــســوق الــســعــوديــة. وشـــدد على أن 
البلدين تربطهما عاقات اقتصادية مهمة، مضيفا أنه 
الجديد،  الرغم من تأثير تفشي فيروس كورونا  على 

إال أن التجارة املتبادلة سجلت نموًا. وأوضح فرزانكان 
ــادة الــتــبــادالت  أن مــن بــني األســـبـــاب الــتــي أدت إلـــى زيــ
كـــان الـــقـــرب مـــن الـــســـوق اإليـــرانـــيـــة، والــبــنــيــة التحتية 
ــالـــي واملـــصـــرفـــي، واهــتــمــام  الــلــوجــســتــيــة، والـــنـــظـــام املـ
للرعايا  النشط  والـــدور  الجانبني،  مــن  األعــمــال  رجــال 
اإليـــرانـــيـــني املــقــيــمــني فـــي اإلمـــــــــارات. ووفـــــق املـــســـؤول 
ــارات مركز تجاري إقليمي، وربط  اإليــرانــي، فــإن »اإلمـ
السوق اإليرانية بها سيزيد صادرات إيران اإلقليمية، 
بــيــنــمــا اتـــخـــذت دول مــثــل قــطــر وُعــــمــــان والــســعــوديــة 
واإلمـــــــارات خـــطـــوات لــتــطــبــيــع عــاقــاتــهــا، وهــــذا يــعــزز 
اإلقليمية«.  للتجارة  أفضل  ظــروف  تسود  أن  احتمال 

وجاءت زيادة املبادالت التجارية بني إيران واإلمارات، 
بينما انتقدت أبوظبي دواًل خليجية، على رأسها قطر، 
بإقامة عاقات سياسية وتجارية مع إيران، كما جاءت 
التجارة املتزايدة رغم العقوبات التي فرضها الرئيس 
السابق دونــالــد ترامب على طــهــران، بهدف  األميركي 
املتأتية  ال سيما  الخارجية،  املالية  مــواردهــا  تجفيف 
ــرانــــي حسن  ــا الـــرئـــيـــس اإليــ ــ مـــن تــصــديــر الـــنـــفـــط. ودعـ
روحاني، خال اجتماع »لجنة التنسيق االقتصادي« 
التابعة للحكومة، الثاثاء، إلى »ضرورة توثيق جرائم 
الحرب االقتصادية والقائمني على الحظر الشامل ضد 

إيران، ونشرها على نطاق واسع«.

ارتفاع التجارة بين إيران واإلمارات إلى 20 مليار دوالر

»تاج محل« 
يفتح أبوابه 

للسياح
أعـــــــــــــــادت الـــــهـــــنـــــد فـــتـــح 
ــر  ــيـ ــثـ ــكـ ــل، والـ ــحـــ تــــــــاج مـــ
مـــن املــعــالــم الــســيــاحــيــة 
األخـــــــرى، مـــع اســتــمــرار 
انــــــــــــــخــــــــــــــفــــــــــــــاض عــــــــــــدد 
ــدة  ــديــ اإلصـــــــابـــــــات الــــجــ
بـــــــفـــــــيـــــــروس كــــــــورونــــــــا 
فــــــــــي الــــــــــــبــــــــــــاد. وقــــــــــال 
قــاضــي مــقــاطــعــة اوتــــار 
بــــــــــــراديــــــــــــش، بـــــرابـــــهـــــو 
ــا  ــقـ ــغ، وفـ ــنــ ــيــ ــاريــــــن ســ نــــ
لــــوكــــالــــة »أســـوشـــيـــيـــتـــد 
إن 650 سائحًا  بـــرس«، 
ــوزات عــبــر  ــجــ لـــديـــهـــم حــ
اإلنـــتـــرنـــت تــــم الــســمــاح 
لــهــم بـــزيـــارة تــــاج محل 
ــًا، اعـــــتـــــبـــــارًا مــن  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ يـ
ــاء. وعــــادة  ــعــ أمــــس األربــ
ــا يـــجـــتـــذب املـــــــــزار مــا  ــ مـ
ــــني  ــــايـ بـــــــــني ســـــبـــــعـــــة مـ
وثــمــانــيــة مـــايـــني زائـــر 
ســـنـــويـــًا، بــمــتــوســط 20 
ألف زائر يوميًا. وكانت 
ــد أغــلــقــت  ــ الـــســـلـــطـــات قـ
تـــاج مــحــل، فـــي إبــريــل/

نــيــســان املــاضــي، وســط 
مــــوجــــة مــــن اإلصــــابــــات 
ــد.  ــنـ ــهـ ــدة فـــــي الـ ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
بـــيـــنـــمـــا بــــــــدأ عــــــــدد مــن 
الــواليــات الــهــنــديــة، بما 
فــيــهــا الــعــاصــمــة دلــهــي، 
ــخـــفـــيـــف الــــقــــيــــود  فــــــي تـ
املــــــفــــــروضــــــة ملـــكـــافـــحـــة 
تفشي الوباء، بداية من 

االثنني املاضي.

»إيفو« يخفض توقعاته لنمو اقتصاد ألمانيا 
خفض معهد »إيفو« للدراسات االقتصادية توقعاته 
ضعف  مع  الجاري  العام  في  ألمانيا  اقتصاد  لنمو 
»إيفو«  لبيانات معهد  الصناعي. ووفًقا  القطاع  أداء 
للدولة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  فإن  األربعاء،  الصادرة 
العام  في   %3.3 سيرتفع  أوروبي  اقتصاد  أكبر  صاحبة 
التوقعات  من   %0.4 بنحو  أقل  وتيرة  وهي  الجاري، 
لنمو  توقعاته  رفع  فيما  »رويترز«.  بحسب  السابقة، 
بالتقديرات  مقارنة   ،2022 في   %4.3 إلى  االقتصاد 
»االنتعاش  التقرير:  وذكر   .%3.2 بنحو  ينمو  بأن  السابقة 
أكثر  تتراجع حدته  االقتصاد  إعادة فتح  بسبب  القوي 
مما كنا نتوقعه في الربيع«، مضيًفا: »تكبح العوائق 
التي تواجه توصيل المنتجات األساسية نمو االقتصاد«.

خفض ساعات العمل في كوريا الجنوبية
تتجه وزارة العمل في كوريا الجنوبية إلى إلزام الشركات 
الصغيرة بخفض ساعات العمل األسبوعية لموظفيها، 
مشيرة إلى أنه رغم العمل على خفض ساعات العمل 
أطول  الدولة  لدى  تزال  ال  أنه  إال  الماضية،  الفترة  خالل 
ساعات عمل بعد المكسيك وتشيلي، من بين 33 دولة 
والتنمية.   االقتصادي  التعاون  منظمة  في  عضوًا 
في  العمل  سياسات  رئيس  سيوب،  ـ  غي  كون  وقال 
الوزارة، في مؤتمر صحافي، وفق وكالة »يونهاب«، 
التي  الصغيرة  الشركات  من  ستطلب  الوزارة  إن  أمس، 
الـ52 ساعة  نظام  إلى 49 موظفًا تطبيق   5 تضم من 
المقبل كما هو  يوليو/ تموز  عمل أسبوعيًا بدءًا من 
الشركات  الوزارة مطالب  إلى رفض  له، مشيرا  مخطط 

ساعة   52 نظام  وضع  تم  وقد  سماح.  فترة  بمنحها 
أوًال  تطبيقه  وتم   ،2018 عام  في  أسبوعيًا  عمل 
فأكثر  موظف   300 تضم  التي  الكبيرة  الشركات  على 
ليشمل  توسيعه  يتم  أن  قبل   ،2019 تموز  يوليو/  في 
يناير/  بين 50 و299 موظفًا في  التي تضم ما  الشركات 

كانون الثاني 2020.

نمو استهالك الكهرباء في الصين
الصينية  الوطنية  الهيئة  عن  صادرة  بيانات  أظهرت 
وهو  الصين،  في  الكهرباء  استهالك  أن  للطاقة، 
مقياس رئيسي للنشاط االقتصادي، توسع بنسبة %12.5 
على أساس سنوي في مايو/ أيار الماضي، حيث واصل 

اقتصاد البالد انتعاشه بشكل مّطرد.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبدالسالم

بات املتوقع قبل شهور بزيادة 
أسعار السلع، وفي مقدمتها 

النفط والغذاء، حقيقة وأمرًا واقعًا 
نلمسه بأنفسنا صباح كل يوم، 
وفي األسواق واملحال ومحطات 
الوقود واملصالح الحكومية، ولم 

يعد وصول سعر برميل النفط إلى 
مائة دوالر في األسابيع املقبلة أمرًا 

مستبعدًا مقابل سعر ال يتجاوز 
30 دوالرا في منتصف العام 

املاضي، وباتت أسعار القمح والذرة 
والدقيق والزيوت النباتية واللحوم 

والسكر وغيرها من السلع الغذائية 
مرشحة للصعود، على خلفية 
السباق املحموم بني الدول على 
تخزين السلع أو منع تصديرها.
إزاء القفزات في أسعار السلع، 

خاصة الغذائية والبترولية، 
تقف حكومات دول املنطقة أمام 

سيناريوهات، األول اختيار 
الحل السهل والسريع وهو، إما 
زيادة جرعة االستدانة وبتكلفة 

عالية، في ظل توقعات بزيادة 
سعر الفائدة والتضخم، وبالتالي 
زيادة كلفة األموال، وربما يقود 

ذلك الدول املقترضة بشراهة إلى 
التعثر املالي على املدى البعيد، 
في ظل ضخامة أعباء الديون 

وتراجع إيرادات النقد األجنبي، 
وتوقف املقرضني عن منح مزيد 
من األموال، كما حدث في لبنان 

قبل شهور.
وإما تقليص الحكومات دعم 
السلع، وزيادة أسعار السلع 

والخدمات بمعدالت قياسية. وهنا 
يكون املواطن أمام زيادات في 

أسعار البنزين والسوالر وغاز 
الطهي وفواتير املياه والكهرباء 

واملرور والشهر العقاري. وربما 
تمتد يد الحكومة إلى رغيف 

الخبز لتزيد سعره أو تقلل وزنه 
أو ترفع الدعم كلية عنه.

وربما يصاحب ذلك زيادة في 
الرسوم والضرائب املفروضة، مع 
توسيع رقعتها لتمتد إلى أنشطة 
أخرى ال تخضع حاليا للضريبة، 

مع فرض مزيد من األعباء على 
الواردات، لتقليص فاتورتها.
وإما قيام الحكومة بتدبير 

إيرادات إضافية بعيدًا عن جيب 
املواطن الذي أرهقه تضخم 

األسعار. وهنا تتجه إلى مكافحة 
التهرب الضريبي والجمركي 
ومواجهة الفساد وغيره من 

الجرائم املالية، وتعظيم إيرادات 
الدولة، وتنشيط األنشطة املدرة 

للنقد األجنبي، خاصة السياحة 
والصادرات، وتهيئة املناج لجذب 

االستثمارات، وزيادة اإلنتاج 
املحلي لسد احتياجات السوق 
من السلع املستوردة، وتقليص 
اإلنفاق الحكومي، ووقف إهدار 

املال العام، وتجميد تنفيذ 
املشروعات الكبرى التي تمثل 

إرهاقا للموازنة.
السؤال هنا: أي السيناريوهات 

ستلجأ إليه حكومات دول 
املنطقة؟ وهل تلك الحكومات 

حريصة على عدم إثارة الرأي 
العام وسكب املزيد من الوقود 
في األسواق، أم أنها متأكدة أن 
قبضتها األمنية ستجهض أي 
شخص يفكر في الخروج إلى 

الشارع والتظاهر أمام اإلجراءات 
التقشفية العنيفة؟

معركة المواطن 
المقبلة

Thursday 17 June 2021
الخميس 17 يونيو/ حزيران 2021 م  7  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2481  السنة السابعة
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اقتصاد

بيروت ـ ريتا الجّمال

يـــســـتـــعـــد الـــلـــبـــنـــانـــيـــون إلضــــــراب 
ــيـــوم  ــابـــي وعـــمـــالـــي شــــامــــل، الـ ــقـ نـ
الـــخـــمـــيـــس، اســـتـــكـــمـــااًل لــســلــســلــة 
تشكيل  بــاتــجــاه  للضغط  مطلبية  تــحــركــات 
ــم األزمــــــة  ــاقـ ــفـ ــلـــى ضــــــوء تـ ــاذ عـ ــ ــقـ ــ ــة إنـ ــومـ ــكـ حـ
ويلفت  السياسي.  األفــق  وانــســداد  املعيشية 
ــاد الـــعـــمـــالـــي الـــــعـــــام بـــشـــارة  ــ ــحــ ــ رئــــيــــس االتــ
األســـمـــر، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
كافة  اللبنانية  والــهــيــئــات  الــنــقــابــات  أن  إلـــى 
فــي اإلضـــراب تحت عــنــوان تأليف  ستشارك 
حكومة إنــقــاذ على الــفــور تساهم فــي إرســاء 
نوٍع من االستقرار تمهيدًا للنهوض بالباد 
اقــتــصــاديــًا واالنــفــتــاح عــلــى الــخــارج والـــدول 
املــانــحــة لــتــحــقــيــق بــرنــامــج إغـــاثـــي مـــن دون 
ــا يــتــطــلــبــه الــتــنــفــيــذ مـــن وقــت  ــاء نـــظـــرًا ملـ إبـــطـ

يتجاوز الخمس إلى عشر سنوات.
ويشير األسمر إلى خطورة املرحلة الراهنة 
على اللبنانيني والفئات األكثر فقرًا وحاجة، 
عًا 

ّ
الــيــوم رفــع دعــم مقن حيث يــواجــه لبنان 

الـــدواء والبنزين واملـــازوت  فــي ظــل انقطاع 
االستهاكية  السلع  من  وغيرها  والحليب 
واملواد الغذائية، محذرًا من ارتفاع منسوب 
الــســوداء، وال  الشرعي والــســوق  البيع غير 
ســيــمــا عــلــى صــعــيــد املـــحـــروقـــات، مـــا جعل 

الجزائر ـ حمزة كحال

خطوات  الجزائرية  الحكومة  اتخذت  بينما 
إلى  تسربه  يلقي  السلع،  دعــم  تقليص  نحو 
الذين  املنتجني  من  السيما  مستحقيه،  غير 
بيعها  أو  منتجاتهم  تصدير  على  يعملون 
بأسعار مرتفعة في السوق املحلية، بشكوك 
كبيرة حول نجاح اإلجراءات الحكومية التي 
قـــد تــتــحــول إلــــى مــعــاقــبــة املــحــتــاجــني لــلــدعــم 

بشكل حقيقي.
املواد  استيراد  فاتورة  الدعم على  وينعكس 

بغداد ـ أكثم سيف الدين

ــــي ضــــــرر كـــبـــيـــر لــقــطــاع  ــفــــســــاد فـ تـــســـبـــب الــ
مشاريع اإلسكان، وفاقم من أزمة العقارات 
في العراق. ويأتي ذلك في الوقت الذي يؤكد 
فــيــه مــســؤولــون حــكــومــيــون وبــرملــانــيــون أن 
إلــى 3 مايني وحــدة سكنية  الباد تحتاج 
واحــدًا  الفساد  ويعد  السكن.  أزمــة  ملواجهة 
من أخطر الصعوبات التي تنخر مؤسسات 
الدولة العراقية، وتؤثر على جميع مفاصل 
الحياة، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة 
تــحــديــات كــبــيــرة فـــي مــحــاســبــة املــتــورطــني 
بــأحــزاب  الــفــســاد كونهم مرتبطني  بــجــرائــم 
من  الحماية  لهم  توفر  ومليشيات مسلحة 

القانون.
البديري  علي  العراقي  البرملان  فــي  النائب 
»العربي الجديد«، إن »مشاريع السكن  قال لـ
تــتــصــدر املــرتــبــة األولـــــى بــانــتــشــار الــفــســاد 
فيها من بني قطاعات الباد األخرى، وكثرة 

العشوائيات تدل على ذلك«.
خلق  الفساد  أن  البرملاني  النائب  وأضـــاف 
أزمـــات مركبة وصعبة فــي قــطــاع اإلســكــان، 
الفارق كبيرًا بني املوجود واملطلوب  وبــات 
فــي ظــل تــزايــد كبير بــعــدد الــســكــان، مبينا 
السكن  أزمـــة  »الــبــرملــان ال يستطيع حــل  أن 

الـــحـــالـــيـــة، ألن الـــفـــتـــرة املــتــبــقــيــة مــــن عــمــره 
قــصــيــرة ونـــحـــن مــقــبــلــون عــلــى انــتــخــابــات، 
املسؤولية  تتحمل  املتعاقبة  والــحــكــومــات 
عـــن األزمــــــة«. وخــتــم بــالــقــول: »نــحــتــاج إلــى 
قــــــــرارات شـــجـــاعـــة مــــن قـــبـــل هــيــئــة الـــنـــزاهـــة 

والقضاء العراقي في هذا اإلطار«.
وشــهــدت الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بــغــداد ومــدن 
أخرى ارتفاعا قياسيا في أسعار العقارات 
واألراضي السكنية، إذ سجلت أحياء وسط 
آالف   4 بلغت  غــيــر مسبوقة  أرقــامــا  بــغــداد 
لــلــمــنــازل،  الــــواحــــد بــالــنــســبــة  لــلــمــتــر  دوالر 
وأكثر من ألف دوالر للمتر بالنسبة للشقق 
السكنية، في وقت سجلت أطراف العاصمة 
أرقاما أقل من ذلك، بينما تشهد املحافظات 
ارتــفــاعــا كــبــيــرا أيــضــا فــي الــعــقــارات بسبب 
ارتفاع أسعار مواد البناء ووقف الحكومة 
املــواطــنــني  ــــي السكنية عــلــى  تــوزيــع األراضـ

منذ ما يزيد عن عامني.
أكــدت  البرملانية  واإلعــمــار  الــخــدمــات  لجنة 
ــي قـــطـــاع  ــ وجــــــــود مـــلـــفـــات فــــســــاد كـــبـــيـــرة فـ
االســتــثــمــار الــســكــنــي. وقــــال رئــيــس اللجنة 
الـــســـكـــن  ــلــــة  إن »مــــشــــكــ ــي  ــانــ ـــهــ ـــسـ الـ ولـــــيـــــد 
مضى عليها عــقــدان مــن الــزمــن رغــم وجــود 
مشاريع لبناء املجمعات السكنية، إال أنها 
مــحــدودة جـــدا«، مبينا فــي تصريح لوكالة 

»قطاع  أن  )واع(،  الرسمية  العراقية  األنباء 
االستثمار لم يراِع املشكلة الحقيقية للسكن 
في السابق، وسمح بمنح فرص استثمارية 
أماكن استراتيجية من بغداد وبمبالغ  في 
أن »هــنــاك ملفات  السهاني  عــالــيــة«. وأكـــد 
فــســاد كــبــيــرة فــي هـــذا الــقــطــاع، حــيــث بذلت 
ــنـــة جــــهــــدًا كـــبـــيـــرًا لـــفـــتـــحـــهـــا وإحــــالــــة  ــلـــجـ الـ

املسؤولني املتورطني إلى هيئة النزاهة«.
ــاف أن »هــــنــــاك 18 مـــشـــروعـــًا ســكــنــيــًا  ــ ــ وأضـ
تــابــعــة لـــــــوزارة اإلســــكــــان أغــلــبــهــا مــشــاريــع 
مــعــاقــة أحــيــلــت مـــن قــبــل الــــــــوزارة بــطــريــقــة 
عرجاء ال عن طريق املقاولة، وال عن طريق 
االســـتـــثـــمـــار«، الفــتــًا إلــــى أن »هـــنـــاك جــهــات 
متورطة بهذا املــوضــوع«. وتــابــع: »تــم فتح 
هذا امللف، وسيتم تشخيص الخلل وإحالة 
أن  النزاهة«، موضحًا  إلــى هيئة  املتورطني 
»الــســيــاســة اإلســكــانــيــة فـــي الـــدولـــة لـــم تكن 
واضحة املعالم، حيث ما زال العراق يحتاج 

الى بناء أكثر من 3 مايني وحدة سكنية«.
وأشار إلى أن »اللجنة طالبت مرارًا وتكرارًا 
الــــجــــهــــات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الـــقـــطـــاعـــيـــة كـــــــوزارة 
الــبــلــديــات ورئــيــس الـــــوزراء بــتــوزيــع أراٍض 
مــخــدومــة لجميع املـــواطـــنـــني«، مــشــيــرًا إلــى 
معينة  شــرائــح  لشمول  إمكانية  »هــنــاك  أن 
بـــاألراضـــي، وأن تــكــون مــخــدومــة مــن خــال 

وتــتــم إضافة  الـــدوائـــر،  تلك  مــطــور تعتمده 
مبلغ معني إلى املبلغ الذي يدفعه املواطن«.

أكــد وجود  السوداني  النائب محمد شياع 
فــســاد فــي مــشــاريــع اإلســـكـــان، ودعـــا ديـــوان 
امللفات،  أن »يــدقــق بكل  إلــى  املالية  الــرقــابــة 
ــه مـــاحـــظـــات بـــشـــأن املــلــفــات  وأن تـــكـــون لــ
الـــتـــي تــتــطــلــب الـــتـــحـــقـــيـــق، خـــاصـــة مــلــفــات 
الصرف خارج الضوابط، والتي يفترض أن 
اإلجـــراءات  يجري تحقيق بشأنها واتــخــاذ 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  الــقــانــونــيــة«، مــبــيــنــا لــــ
الــذي يؤهله  الرقابي  الــدور  له  »البرملان  أن 
بامللفات«.  املــتــورطــني  املــســؤولــني  ملحاسبة 
وأضاف السوداني: »يجب أن يكون التقييم 

وفق ما أنجز وما لم ينجز من مشاريع«.
ــه، قـــــــــال الــــخــــبــــيــــر بــــالــــشــــأن  ــ ــبــ ــ ــانــ ــ ومـــــــــن جــ
»الــعــربــي  االقــــتــــصــــادي، أحـــمـــد الـــكـــنـــانـــي، لـــ
الجديد«، إن أزمة السكن الحالية تتحملها 
الــحــكــومــات الــخــمــس األخـــيـــرة الــتــي تــوالــت 

على الباد ولم تنجح في معالجة األزمة.
وأضــــاف الــكــنــانــي أن الــفــســاد يــنــخــر قطاع 
الــســكــن، ســـواء الــحــكــومــي أو االســتــثــمــاري، 
»وهـــنـــاك مـــا ال يــقــل عـــن 9 مـــلـــيـــارات دوالر 
فــي زمـــن حــكــومــة نــــوري املــالــكــي خصصت 
للسكن ولم ير العراقيون وقتها أي مشروع 

إسكاني على أرض الواقع«.

األسعار ترتفع بشكل كبير. ويكشف رئيس 
االتحاد العمالي العام عن حديث يجري في 
الدوائر الضيقة عن اتجاه إلى زيــادة سعر 
ربــطــة الــخــبــز ورفـــع الــدعــم عــن الــطــحــني من 
نوع »اكسترا« املستخدم في املعجنات مثل 
»البيتزا« و»املنقوشة« و»الخبز الفرنجي«، 
عــــدا عـــن األزمـــــــات املــتــاحــقــة الـــتـــي تتصل 
أيـــضـــًا بـــالـــخـــدمـــات اإلنـــتـــاجـــيـــة الـــتـــي تــكــاد 
تنهار على كافة املستويات. ويلفت إلى أن 
بيروت  مرفأ  جــدّي  بشكل  يطاول  التدهور 
الــــذي تــغــيــب عــنــه اإلصــــاحــــات والــصــيــانــة 
على صعيد اآلليات والرافعات التي تتعطل 
الواحدة تلو األخــرى، األمــر نفسه بالنسبة 
إلـــى مــؤســســة الــكــهــربــاء الــتــي عـــدا عــن أزمــة 
الفيول والعتمة فهي غير قادرة على شراء 
قطع الــغــيــار، واملــجــمــوعــات كــذلــك تصيبها 
األعـــطـــال تــدريــجــيــًا، وهـــو مـــا يــنــطــبــق على 
ــاالت واإلنـــتـــرنـــت  ــ ــــصـ ــاه، واالتـ ــيــ مــصــالــح املــ
وغيرها من القطاعات، وقد نصل إلى مكان 

نفقد فيه كل شيء.
وتــوقــف رئــيــس االتــحــاد العمالي الــعــام عند 
الــرضــع بشكل خــاص،  غـــاء حليب األطـــفـــال 
الــتــحــرك للجم االرتــفــاع  إلـــى  داعــيــًا املعنيني 

الــغــذائــيــة، والـــتـــي وصــلــت مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
الجاري إلى نحو 4.56 مليارات دوالر، لتشكل 
الـــواردات  هــذه  ثلث  القمح،  الحبوب، خاصة 
الجزائر  جعل  مــا  دوالر،  مليار   1.35 بقيمة 
الــدول عامليًا استيرادًا للقمح، الذي  من أكبر 
يصل حجم استهاكه سنويًا إلى 15 مليون 
طــن، فــي حــني يــقــدر اإلنــتــاج املحلي بنحو 6 

مايني طن.
ــــت الـــحـــكـــومـــات  ــهـ ــ ــة، واجـ ــلــ ولــــســــنــــوات طــــويــ
املتعاقبة، انتقادات كونها وقفت عاجزة عن 
املساحات  توفر  رغــم  الــحــبــوب،  واردات  كبح 
الزراعية، فضا عن غض الطرف عن استفادة 
رجـــال أعــمــال نافذين مــن القمح املــدعــوم في 

أنشطتهم التجارية. 
وتــتــعــدد قــائــمــة الــــــــواردات الــغــذائــيــة لتضم 
ــــذي يـــأتـــي فـــي املـــركـــز الــثــانــي في  الــحــلــيــب الـ
فاتورة غذاء الجزائريني بـ 690 مليون دوالر 
خال األشهر السابقة من العام الجاري، في 
بـ 5 مليارات لتر  الداخلي  الطلب  وقــت يقدر 
سنويًا، فيما بلغت قيمة واردات السكر 348 

مليون دوالر.
وقـــال الخبير االقــتــصــادي جــمــال نــور الدين 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن »الــحــكــومــة تــواجــه  لـــ
مأزقًا كبيرًا بني حماية احتياطي الباد من 
النقد األجنبي وضمان غذاء الجزائريني بأي 

املخيف في األسعار والتي زادت من 20 و23 
و25 ألف ليرة لبنانية )أقل من 20 دوالرًا وفق 
سعر الصرف الرسمي غير املعمول به(، إلى 
200 ألف ليرة )حوالي 134 دوالرًا(، في السوق 
الـــســـوداء، وهـــذا أيــضــًا شكل مــن أشــكــاِل رفع 
الدعم املقنع، مع اإلشارة إلى أن الحد األدنى 
بــعــدمــا  مـــن 50 دوالرًا،  أقــــل  لـــألجـــور أصـــبـــح 
تجاوز سعر الصرف في السوق السوداء الـ15 
الــواحــد. وتحدث  لــلــدوالر  لبنانية  ليرة  ألــف 
األســـمـــر عـــن مــشــاهــد مــخــيــفــة بــــدأ يــرصــدهــا 
بقيام عائات بتذويب املاء والسكر مع مواد 
أخرى لألطفال عوض الحليب نتيجة الشح 

الحاصل وربطًا بارتفاع األسعار.
ودعت النقابات والهيئات للمشاركة الكثيفة 

ــراب الــعــام عــلــى مختلف األراضــــي  ــ فــي اإلضـ
الــلــبــنــانــيــة فـــي الــشــمــال والـــبـــقـــاع والــجــنــوب 
وبـــيـــروت وضــواحــيــهــا ورفـــع الــصــوت عاليًا 
إليصال الدعم إلى الفئات األكثر حاجة بدل 
أن يذهب لصالح التجار الذين يعمدون إلى 
البضائع في املستودعات واملهربني  تخزين 
الـــذيـــن يــجــنــون أربــــاحــــًا طــائــلــة تــحــت غــطــاء 
املــواطــنــني  وحــرمــان  السياسيني  املــســؤولــني 
البطاقة  مــشــروع  تحويل  مــن  مــحــذرة  منها، 
ــّر بـــعـــد(، إلــــى أداة  ــقـ الــتــمــويــلــيــة )الـــتـــي لـــم تـ
انــتــخــابــيــة تـــــوزع عــلــى مـــنـــاصـــري األحـــــزاب 
على  شعبيتها  التقليدية  الــقــوى  الســتــعــادة 

أبواب االستحقاق النيابي في العام املقبل.
كذلك، أيد املجلس التنفيذي التحاد نقابات 
موظفي املصارف في لبنان اإلضــراب العام، 
مــعــلــنــًا مـــشـــاركـــتـــه بــــه نـــظـــرًا ملــــا يـــتـــعـــرض لــه 
الــقــطــاع املــصــرفــي مــن أضــــرار، خصوصًا في 
ظل عدم وجود حكومة إنقاذ تتولى معالجة 
األزمــــة املــالــيــة ومـــوضـــوع املــديــونــيــة الــعــامــة 
الـــتـــي ابــتــلــعــت أمـــــوال املـــودعـــني والــتــفــاوض 
الدوليني من أجل  النقد والبنك  مع صندوق 
الــتــفــاهــم عــلــى خــطــة إصــاحــيــة مـــن خــالــهــا 
ــــاق بـــســـيـــاســـات مـــالـــيـــة تــعــيــد  ــطـ ــ يـــمـــكـــن االنـ

بالقطاع  الــدولــي  واملــجــتــمــع  اللبنانيني  ثــقــة 
املــصــرفــي، وفــق مــا ذكــر بــيــان االتــحــاد، الــذي 

حصلت »العربي الجديد« على نسخة منه.
املــصــرفــيــة  اإلدارات  ــافـــة  كـ املـــجـــلـــس  ونــــاشــــد 
الــتــجــاوب مـــع نــــداء االتـــحـــاد الــعــمــالــي الــعــام 
واملوافقة على توقف العمل في كافة اإلدارات 
والفروع في كافة املناطق تضامنًا مع مطلب 
االتــحــاد بــضــرورة اإلســـراع بتشكيل حكومة 
ــفـــني فــي  ــــدت األزمـــــــة إلـــــى املـــوظـ ــتـ ــ مـــهـــمـــة. وامـ
املصارف. ووفق مصادر تحدثت مع »العربي 
الــجــديــد«، بــدأ عــدد مــن املــصــارف الكبرى في 
اتـــخـــاذ إجـــــــراءات لـــصـــرف مــجــمــوعــة جــديــدة 
مــن املــوظــفــني، الفــتــة إلــى أن بعض املــصــارف 
خيرت املوظفني بني إنهاء العمل أو االنتقال 
إلى فروع أخرى ولكن بمواقع ومهام مختلفة 
عن طبيعة أعمالهم األساسية، األمر الذي بدأ 
يحدث بلبلة ومخاوف حيال مصير املوظفني 
الذين يصعب عليهم الصمود بوجه األزمات 
الفاحش وفي ظل  املتفاقمة معيشيًا والغاء 
انـــعـــدام فـــرص الــعــمــل وال ســيــمــا فـــي الــقــطــاع 

املصرفي.
وعــلــى الــصــعــيــد نــفــســه، كــشــفــت مـــصـــادر في 
الــقــطــاع الـــتـــجـــاري أن شـــركـــات كـــبـــرى، منها 

كيانات عاملية في مجاالت الغذاء والتجميل، 
مــراكــزهــا  إقــفــال  بــقــرار  بـــدأت تبلغ موظفيها 
فــي لــبــنــان واالنــتــقــال إلـــى دول أخــــرى، منها 
اإلمــــــــارات ومـــصـــر، وســتــخــيــر املـــوظـــفـــني إمــا 
ــا الـــجـــديـــدة في  بــالــعــمــل لــديــهــا فـــي مـــراكـــزهـ
الصرف  تعويض  على  الحصول  أو  الــخــارج 
األزمــة االقتصادية  الخدمة. وقد تسببت  من 
لبنان وال سيما منذ  التي يشهدها  الخانقة 
أواخــــــر عــــام 2019 بـــإقـــفـــال مـــئـــات الــشــركــات 
فــي مختلف الــقــطــاعــات، مــا أدى إلـــى ارتــفــاع 
معدالت البطالة والفقر والجوع مع استمرار 
تحليق ســعــر صـــرف الــــدوالر وتــدهــور قيمة 
العملة الوطنية بشكل غير مسبوق في تاريخ 

الباد.
وفي أحدث تقرير صادر عن مؤسسة »الدولية 
أيــار املــاضــي، تقدر  للمعلومات«، فــي مــايــو/ 
نسبة الفقر بـ55% من اللبنانيني املقيمني، أي 
مــواطــن، منهم 25% دون  نحو 2.365 مليون 
خط الفقر، أي 1.075 مليون شخص، وهؤالء 
الكافية  الكميات  لتوفير  دخلهم  يكفيهم  ال 
الغذاء، و30% منهم فوق خط  والصحية من 
فـــرد، وهـــؤالء يكفي  أي 1.290 مليون  الــفــقــر، 
من  يــعــانــون  ولكنهم  الــغــذاء  لتوفير  دخــلــهــم 
وامللبس  السكن  مــن  ظــروف معيشية صعبة 
والتعليم وغيره. وأشار التقرير إلى أن نحو 
45% من اللبنانيني املقيمني ال يتمتعون بأي 
الصحة  وزارة  تؤمنه  مــا  إال  صحية  تعطية 
العامة، في حني أن نحو 5% فقط من املواطنني 
هم من األثرياء، أي 215 ألف لبناني، الفتًا إلى 
أن نحو 95% من العاملني في البلد يتقاضون 

رواتبهم بالليرة اللبنانية.
وأضاف التقرير أن 70% من العاملني تراوح 
رواتــبــهــم الــشــهــريــة بــني 1.5 مــلــيــون لــيــرة و3 
مايني ليرة، وقد بلغت نسبة البطالة %35، 
أي نحو 480 ألف شخص، وهناك نحو 300 
بــصــورة متقطعة في  ألـــف شــخــص يعملون 

مهن غير دائمة وال تشكل استمرارية.
ــــودة  ــع عــ ــ ويـــــتـــــزامـــــن اإلضــــــــــــراب الــــشــــامــــل مــ
التحركات االحتجاجية إلى الشارع اللبناني، 
ــــى الــطــبــقــة  ــــاص إلـ والــــتــــي تـــتـــوجـــه بــشــكــل خـ
السياسية الحاكمة والقطاع املصرفي، الذين 
يواصلون بممارساتهم صرف ودائع الناس 
ــي الـــبـــنـــوك عــلــى مـــشـــاريـــع هــدر  املــحــتــجــزة فـ
على  مبنية  غير  عشوائية  وتدابير  إضافية 
بــرنــامــج اقــتــصــادي إصــاحــي شــفــاف يعالج 

أساس األزمة.
 ،2019 األول  تـــشـــريـــن  ــتــــوبــــر/  أكــ  18 ومـــنـــذ 
ــلـــبـــنـــانـــيـــة حـــســـابـــات  ــارف الـ ــ ــــصــ تـــحـــتـــجـــز املــ
الــودائــع بــالــدوالر، كما وضعت سقوفًا على 
الــلــيــرة اللبنانية.  الــســحــوبــات مــن حــســابــات 
ويــشــتــد الــحــصــار الــخــارجــي عــلــى لــبــنــان في 
ظـــل اســتــمــرار الــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة الــتــي 
ـــاذ، فــيــمــا  ـــقـ تـــحـــول دون تــشــكــيــل حـــكـــومـــة إنـ
تــتــزايــد الــتــحــذيــريــات الـــدولـــيـــة مـــن خــطــورة 
الشعب  على  الكارثية  وانعكاساتها  األزمـــة 

اللبناني.
وفــي مطلع يــونــيــو/ حــزيــران الــجــاري، حذر 
البنك الــدولــي مــن أن »لبنان يــغــرق«، ورّجــح 
أن تحتل األزمة املالية واالقتصادية في البلد 
مرتبة من الثاث األولــى من األزمـــات األكثر 
حدة على مستوى العالم منذ منتصف القرن 

التاسع عشر.
ووفقًا لتقرير »املرصد االقتصادي اللبناني« 
ــإن الــــنــــاتــــج املــحــلــي  ــ الـــــصـــــادر عــــن الــــبــــنــــك، فــ
اإلجمالي للبنان انخفض من نحو 55 مليار 
في  دوالر  مــلــيــار   33 ــى  إلــ  2018 ــام  عــ دوالر 
2020، كما انخفض نصيب الفرد من إجمالي 
ر 

ّ
الــنــاتــج املــحــلــي بنسبة 40% تــقــريــبــًا، وحـــذ

مــن أن الـــظـــروف االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة 
نذر »بفشل وطني شامل له عواقب إقليمية 

ُ
ت

وعاملية محتملة«.

ثمن، خاصة في ظل الظروف الحساسة التي 
تمر بها الباد، سواء سياسيا أو اجتماعيا 

واقتصاديا مع تفشي وباء كورونا«.
وملــواجــهــة ارتــفــاع فــاتــورة غــذاء الجزائريني، 
ــنـــة  ــــت الـــخـــزيـ ــقــ ــ ــــي أرهــ ــتـ ــ ــة الــــقــــمــــح، الـ ــ ــاصـ ــ خـ
الــعــمــومــيــة، قــــررت الــجــزائــر شـــد الـــحـــزام في 
قــررت  مــا يتعلق بسياسة االســتــيــراد، حيث 
ــدا، وفــــي أول  ــقــ ــا كــمــا ونــ ــ ــهـ ــ تــخــفــيــض وارداتـ
خــطــوة لحكومة عــبــد الــعــزيــز جـــراد فــي هــذا 
الــشــأن، قـــررت رفـــع الــدعــم عــن الــقــمــح املــوجــه 
ملصانع العجائن، بهدف امتصاص جزء من 
التي تدفعها الجزائر سنويًا  امللياري دوالر 
الســتــيــراد هــذه املـــادة. وقـــررت الحكومة قبل 
3 أشــهــٍر، رفــع الــدعــم عــن القمح اللني املوجه 
الخبز، والقمح الصلب املوجه  لغير صناعة 
لصناعة العجائن، حيث حدد مرسوم وزاري 
سعر القنطار الواحد )يعادل 100 كيلوغرام( 
بـ 2000 دينار  العادي للخبازين  الدقيق  من 
التي  للمطاحن  يــبــاع  بينما  دوالرا(،   15.6(
ــاج الــعــجــائــن بـــاألســـعـــار غير  ــتـ تــســتــغــلــه إلنـ
املدعمة، أي بني 4 آالف و5 آالف دينار )بني 
في  األســـعـــار  تــطــور  حــســب  دوالرا(  و35   30
الـــبـــورصـــات الــعــاملــيــة. وقــــال رئــيــس جمعية 
زبــدي،  مصطفى  املستهلك،  وإرشـــاد  حماية 
إن »املنظمة كانت تنادي منذ مدة بمراجعة 

ســيــاســة الــدعــم وهــدفــهــا وصـــول املــنــتــج إلــى 
املستهلك بسعر مقنن، لكن من الفراغات التي 
استعمال  السياسة  هــذه  في  كانت موجودة 
الــقــمــح الــصــلــب فــي األنــشــطــة الــتــجــاريــة على 
غرار صناعة العجائن وبالتالي أصبح الدعم 

يوجه لغير مستحقيه«.
ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أنـــه  وأضـــــــاف زبــــــدي لــ
ــاك مـــافـــيـــا وتـــكـــتـــات هــدفــهــا  ــنـ »أصـــبـــحـــت هـ

امتصاص هذا الدعم لحسابها الشخصي«. 
ــن املـــعـــقـــول أن يــســتــخــدم  وتـــــســـــاءل: »هـــــل مــ
الــقــمــح املــدعــم فــي إنتاجه  مصنع مــعــجــنــات 
الــــذي يـــصـــدره لــلــخــارج ؟، لــقــد طــالــبــنــا عند 
رفع الدعم بضرورة مرافقة العملية بمراقبة 
شديدة على املصانع وكذلك أسواق الجملة، 
حتى ال نكون في النهاية عاقبنا املواطن ولم 

نعاقب املنتج واملصدر«.

شركات فصول االنهيار اللبناني: صرف جماعي لألجراء وهجرة 

الفساد ينخر مشاريع السكن في العراقالجزائر: تقليص الدعم يتحول إلى عقاب للفقراء

من احتجاج سابق ضد الفساد واحتجاز ودائع المواطنين )حسين بيضون(

يشهد لبنان، اليوم 
الخميس، فصًال جديدًا 
من السخط على انهيار 

المعيشة واستمرار 
ضبابية المشهد السياسي 
واالقتصادي للبالد، حيث 
تشارك النقابات والهيئات 
اللبنانية كافة وموظفو 

البنوك في إضراب عام

تضع فاتورة استيراد 
الغذاء حكومة الجزائر 

في مأزق، إذ ال يزال 
حملها ثقيًال على 

الموازنة العامة التي 
أرهقها تراجع عائدات 

النفط وتداعيات جائحة 
فيروس كورونا

مصر ُتعدل قواعد 
مناقصات القمح

كشفت وثيقة أن الهيئة العامة للسلع 
التموينية )املشتري الحكومي 

للحبوب في مصر( عدلت قواعد 
مناقصاتها الدولية لشراء القمح، 

للسماح للموردين بتقديم عروض 
شحن مباشرة لشحناتهم.

ويأتي التغيير بعدما ألغت الهيئة 
أحدث مناقصة لشراء القمح، 

الثالثاء املاضي، في خطوة عزاها 
الكثير من املتعاملني الرتفاع تكلفة 

الشحن املعروضة في املناقصة. 
وقال متعامل مصري: »ال يحل 
)التغيير( مشكلتهم اآلنية وهي 
ارتفاع تكلفة الشحن، لكنه يحل 

أزمة نقص السفن املتاحة في الوقت 
الحالي«. وذكرت الوثيقة، التي قالت 

وكالة »رويترز« في تقرير لها، 
أمس األربعاء، أنها اطلعت عليها، أن 

التعديل، الذي يخص البند 12 من 
»كراسة شروط القمح املستورد«، 

سيسري اعتبارًا من املناقصة 
الدولية املقبلة لشراء القمح.

ممثل جديد للكويت 
في »أوبك«

 
ً
عينت الكويت محمد الشطي ممثال

جديدًا لها لدى منظمة »أوبك«، 
خلفًا لهيثم الغيص )الصورة(، 

وفقًا للموقع اإللكتروني للمنظمة، 
أمس األربعاء. وكان الغيص يتولى 

مسؤولية إدارة املكاتب اإلقليمية 
للمؤسسة في بكني ولندن، قبل أن 
يصبح ممثال للكويت لدى »أوبك« 

في 2017. والكويت عضو في لجنة 
املراقبة الوزارية املشتركة بني »أوبك« 

واملنتجني املستقلني، التي تشكلت 
ملراقبة االمتثال التفاق عاملي إلدارة 

إمدادات النفط.

السعودية تطرح 
صكوكًا محلية

طرحت وزارة املالية السعودية، 
صكوكًا )أدوات دين( في السوق 
املحلية بقيمة 8.26 مليارات ريال 

)2.2 مليار دوالر(، في إطار إجراءات 
لتدبير موارد مالية إضافية. وقالت 

الوزارة في بيان لها، إن اإلصدار 
قسم إلى ثالث شرائح، األولى بقيمة 
2.755 مليار ريال تستحق في عام 
2028، والثانية بقيمة 4.65 مليارات 

ريال تستحق في 2031، والثالثة 
بـ 860 مليون ريال تستحق في 

2035. وارتفع الدين العام السعودي 
إلى 854 مليار ريال بنهاية 2020، 

ليمثل 34.3% من الناتج املحلي، 
مقابل 678 مليار ريال في العام 

السابق عليه. وتضررت موارد 
البالد من تراجع عائدات النفط، 

في ظل انخفاض األسعار عامليًا 
خالل السنوات املاضية، وسط آمال 

بتحّسن األسعار مع عودة االنتعاش 
االقتصادي العاملي إثر خروج 

اقتصادات كبرى من اإلغالق الذي 
تسببت فيه جائحة فيروس كورونا 

منذ بداية العام املاضي.

موازنة ليبيا أمام البرلمان
قرر مجلس النواب الليبي استدعاء 

الحكومة لجلسته املقبلة في 29 
يونيو/ حزيران الجاري لبحث 

املوازنة، في الوقت الذي دعا فيه 
نواب إلى إلغاء بند ميزانية الطوارئ.
وخفضت حكومة الوحدة الوطنية، 
حجم املوازنة العامة مجددًا من 93 
مليار دينار )20.66 مليار دوالر( 

إلى 75.7 مليار دينار. وقالت النائبة 
أسمهان بلعون، لوكالة »األناضول«، 

إن »بند الطوارئ ما زال محل 
نقاش بني اللجنة املالية البرملانية 

ووزير املالية ومستشاريه«. ويعطل 
تأخير إقرار املوازنة العامة تنفيذ 

املشاريع االستثمارية لقطاعي 
النفط والكهرباء، وفقًا ملا أدلى 
به الباحث االقتصادي أبو بكر 
الهادي في تصريحات سابقة 

»العربي الجديد«، حيث أشار إلى  لـ
أّن هناك تحديات أمام الحكومة، 
»املفوضية  أولها توفير األموال لـ
ر 

ّ
العليا لالنتخابات«، وكذلك تأخ

 
ً
األدوية والعالج في الخارج، فضال

عن زيادة املعاناة من األوضاع 
ر صرف الرواتب 

ّ
املعيشية، وتأخ

عن مواعيدها املعتادة.

أخبار مال وناس

عقاراتمعيشة

بروفايل

نجيب بوكيله
مصطفى قماس

أضحت السلفادور أول دولة في العالم ترقي بيتكوين 
إلى عملة لها شرعية التداول في البلد، وذلــك بفضل 
دافــع عــن ذلــك املشروع  الــذي  رئيسها نجيب بوكيله، 
بالكثير مــن الــحــمــاســة واإلصــــــرار، حــيــث وصـــف ذلــك 

القرار بالتاريخي.
ســتــتــداول تــلــك العملة الــتــي أجــازهــا كــونــغــرس البلد 
الواقع في أميركا الوسطى، بجانب الدوالر األميركي، 
الذي يعتبر العملة الرئيسية في البلد، وسيكون سعر 
الورقة الخضراء، حرًا  العملة االفتراضية، كما  صرف 
معامات  في جميع  تداولها  الــســوق، وسيتم  يحدده 

الحياة اليومية والتجارية.
القانوني على  الطابع  الــذي دافــع عن إضفاء  الرئيس 
جذب  ستتيح  االفتراضية  العملة  أن  يؤكد  بيتكوين، 
بلد  فــي  املــالــي  الشمول  وإنــجــاز  استثمارات خارجية 
لـــدى 70% مــن ســكــانــه حــســابــات مصرفية،  ال تــتــوفــر 

ويشتغل في القطاع غير الرسمي.
ويــتــصــور الــرئــيــس األربــعــيــنــي، الـــذي يصفه مراقبون 
تسهيل  ستتيح  االفــتــراضــيــة  العملة  أن  بــالــشــعــبــوي، 
تــحــويــات أمــــوال الــســلــفــادوريــني، حــيــث سيتيح ذلــك 
الــتــي تصيب تــحــويــات املغتربني،  الــعــمــوالت  تــفــادي 
الخام.  الداخلي  الناتج  من   %25 حوالي  تمثل  والتي 
غير أن حكومة ذلك البلد الصغير في القارة األميركية، 
ــفـــاء الــطــابــع الــقــانــونــي عــلــى الــعــمــلــة  تـــراهـــن عــبــر إضـ
االفتراضية، على تخفيف االرتهان للدوالر األميركي، 

الذي يعد العملة الرسمية في السلفادور.
ويعيش حوالي ربع مواطني السلفادور في الواليات 
املــتــحــدة، وفــي الــعــام املــاضــي، على الــرغــم مــن جائحة 
فيروس كورونا الجديد، أرسلوا إلى الوطن أكثر من 6 

مليارات دوالر في شكل تحويات.
ــم يــكــتــف الــرئــيــس الـــســـلـــفـــادوري بــإضــفــاء الــطــابــع  ولــ
النية  عن  عبر  بل  االفتراضية،  العملة  على  القانوني 
لــتــعــديــن الــبــيــتــكــويــن أيـــضـــا، مـــا يــعــنــي صـــك الــعــمــلــة 
االفـــتـــراضـــيـــة، وذلــــك يــقــتــضــي الــكــثــيــر مـــن الــحــســابــات 
ــة، عــلــمــا أن املــلــيــارديــر  ــاقـ ــطـ ويــســتــدعــي اســـتـــهـــاك الـ
أيــار املاضي،  أكــد، في مايو/  األميركي  إيلون ماسك 
بلدًا  إن  بل  جــدا،  ملوث  االفتراضية  العملة  تعدين  أن 

مثل الصني ال يتردد في استعمال الفحم من أجل ذلك.
غــيــر أن نــجــيــب بــوكــيــلــه يــــرى أنــــه يــمــكــن خــلــق عملة 
افــتــراضــيــة نــظــيــفــة بــاســتــعــمــال الـــبـــراكـــني الــتــي يصل 
عــددهــا إلـــى حــوالــي الــثــاثــني فــي بــلــده، حــيــث أكـــد أنــه 
الكهرباء  في  متخصصة  للدولة  مملوكة  شركة  كلف 
الجيوحرارية بتصور تجهيزات تعدين على مستوى 

البراكني.
لقد تمكن رئيس البلد، البالغ تعداد سكانه 5.6 مايني 
التوجه غير املسبوق في  نسمة، من فرض تبني ذلك 
تركيز  الحكم  مــن  عامني  مــدى  على  واستطاع  العالم، 
جميع السلطات بيده بعد صراع مع البرملان واملحكمة 

الدستورية.
ويتصدى بوكيله للدفاع عن رؤاه والرد على معارضيه 
ــائـــل الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، فــكــمــا الــرئــيــس  عــبــر وسـ
األمـــيـــركـــي الـــســـابـــق دونــــالــــد تــــرامــــب، يــحــكــم الــرئــيــس 
السلفادوري البالغ من العمر 39 عامًا، ويتواصل عبر 
موقع  يستعمل  إنــه  بل  االجتماعي،  التواصل  وسائل 

تويتر من أجل إصدار بعض املراسيم.
يعزو  حيث  بــلــده،  فــي  مسبوقة  غير  بشعبية  يتمتع 
مــراقــبــون ذلـــك إلـــى خـــوف الــنــاس مــن اشـــتـــداد العنف 
الذي عاشوه على مدى سنوات. وتعود جذور الرئيس 
العاصمة سان  إلــى أصــول فلسطينية، حيث ولــد في 
وانضم  سلفادورية.  وأم  فلسطيني  أب  من  سلفادور، 
إلـــى حـــزب يــســاري فــي الــســلــفــادور قــبــل عــشــرة أعـــوام، 
وتولى رئاسة بلدية »كوستان« في عام 2012، وبلدية 
»سان سلفادور« بني 2015 و2018، حيث تمكن من لفت 
األنظار إليه بطريقة لباسه الشبابي وطريقة تواصله.

يوصف بأنه يمثل رئيس دولة بمقاييس القرن الواحد 
والعشرين. يرى مناصروه أنه قريب من الشعب، بينما 
خطاباته،  عبر  الكراهية  يشيع  أنــه  معارضوه  يعتبر 
للجدل  املثير  الرئيس  هــذا  أن  يعتبر  الجميع  أن  غير 

قلب السياسة في بلده في ظرف عامني من حكمه.
انتقادات،  من  للبيتكوين  الرئيس  تسلم حماسة  ولــم 
حيث أخذ عليه البعض االنشغال بتجهيزات التعدين 
ــادة مــعــاشــات الــتــقــاعــد، بــل إن منتقدين له  عـــوض زيــ
ــبـــون كــيــف ســيــتــصــدى ملــحــاربــة  ــراقـ ــدون أنـــهـــم يـ ــؤكــ يــ
الفساد الذي جعله أبرز شعار في حملته منذ أن تولى 

أمر البلد، وهو الشعار الذي جلب له دعم الشباب.

إضراب نقابي 
وعمالي بمشاركة 

موظفي المصارف

الرقمية  بيتكوين  عملة  كانت  بينما 
فادحة  لخسائر  تتعرض  عالميًا  األشهر 
حكومات  من  دولية  ضغوط  بفعل 
السلفادور  رئيس  خرج  المال،  وأباطرة 
تاريخي  بقرار  الجدل  ليثير  بوكيله،  نجيب 
في  شرعيًا  ــودًا  وج للعملة  جعل  بــأن 

بلده الذي يرتهن للدوالر األميركي

لنقابة  الــتــنــفــيــذي  الــمــجــلــس  أكـــد 
طيران  شركة  وعمال  مستخدمي 
التابعة،  والشركات  األوســط  الشرق 
بشكل  المشاركة  ــس،  أم بــيــان،  فــي 
دعا  الذي  العام  اإلضــراب  في  جزئي 
العام، احتجاجًا  العمالي  إليه االتحاد 
على تفاقم األزمات في لبنان. ودعا 
العمل  عن  التوقف  إلــى  المجلس 
ظهرًا  عشرة  الثانية  من  ساعة  لمدة 
الشركة  مــدخــل  ــام  أمـ والــتــجــمــع 
يأتي  التوقف  أن  مضيفا  الخارجي، 
أن  آملين  إليه،  وصلنا  عما  »للتعبير 

تتفتح آذان المسؤولين الصماء«.

توقف جزئي 
لعمال الطيران

Thursday 17 June 2021 Thursday 17 June 2021
الخميس 17 يونيو/ حزيران 2021 م  7  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2481  السنة السابعة الخميس 17 يونيو/ حزيران 2021 م  7  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2481  السنة السابعة

سوق 
في 
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وهران 
)Getty(
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لندن ـ موسى مهدي

ــورة مــســتــقــبــل الــنــمــو  ــ ــ بــــاتــــت صـ
االقـــــتـــــصـــــادي الــــعــــاملــــي ومـــعـــهـــا 
املـــشـــهـــد االســـتـــثـــمـــاري غــامــضــة 
واملدخرات،  الثروات  أمــام أصحاب  ومربكة 
مالية  كانوا مستثمرين ومؤسسات  ســواء 
أو مـــصـــارف تــجــاريــة، وبــــات مــعــهــا اتــخــاذ 
ــقــــرار االســـتـــثـــمـــاري صــعــبــا ومـــعـــقـــدا، في  الــ
ظـــل تــنــاقــض املـــؤشـــرات والــتــوقــعــات، ومــع 
هذا املشهد تــراوح قــرارات املستثمرين بني 
الــحــفــاظ عــلــى الــســيــولــة الــنــقــديــة، عــلــى أمــل 
توقعاتهم  بسبب  املرتفعة  الــعــوائــد  حصد 
لــــــدورة الــتــضــخــم املـــرتـــفـــع، وبــــني مــواصــلــة 
املــغــامــرة واالســتــثــمــار فــي »فقاعة األســهــم« 
ــمــت أصـــولـــهـــا وربــــمــــا تــنــفــجــر 

ّ
ــتـــي تــضــخ الـ

ارتــفــاع  أيــة لحظة. وحــتــى اآلن يضغط  فــي 
املعادن فوق املعروض، وزيادة  الطلب على 
واستمرار مشاكل  النفطية،  املشتقات  سعر 

ســـاســـل اإلمـــــــداد، عــلــى الــســلــع واملــنــتــجــات 
الكبرى.  االقتصاديات  في  أسعارها  ويرفع 
وبــيــنــمــا يـــرى مــصــرف االحــتــيــاط الــفــدرالــي 
معدل  ارتفاع   

ّ
أن األميركي«  املركزي  »البنك 

طــارئــة وسيستمر  حــالــة  الــحــالــي  التضخم 
ــرة يــــحــــذر الــــعــــديــــد مــــن كــبــار  ــيـ ــرة قـــصـ ــتـ ــفـ لـ
املــصــرفــيــني ومـــديـــري صــنــاديــق االســتــثــمــار 
فـــي أمــيــركــا وأوروبـــــــا مـــن مــخــاطــر تــجــاهــل 
ــه ســيــســتــمــر لــفــتــرة  ــ ــم، ويــــــــرون أنــ ــتـــضـــخـ الـ
استراتيجية  في  لذلك  ويتحسبون  طويلة، 
استثماراتهم باألصول في الشهور األخيرة. 
ارتــفــاع أسعار املشتقات  أن  ويــرى محللون 
ــات الــنــفــطــيــة  ــ ــامـ ــ ــخـ ــ ــات تـــحـــلـــيـــق الـ ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ وتـ
وتأثيرها على األسعار ال يمكن للمصارف 
املــــركــــزيــــة الـــغـــربـــيـــة تــجــاهــلــهــا فــــي حــســاب 
الــتــضــخــم الــــذي ارتـــفـــع إلـــى 5% بــالــواليــات 

املتحدة في مايو/ أيار املاضي.
فــي هــذا الــصــدد، يــواصــل مــصــرف »جــي بي 
مورغان« األميركي مراكمة السيولة النقدية 
منذ شهور تحسبًا للمستقبل. وقال الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــصــرف االســتــثــمــاري، جيمي 
الذي  مورغان ستانلي،  مؤتمر  في  ديمون، 
إن مصرفه  الفيديو،  عبر  االثــنــني  يــوم  عقد 
هو  »النقد  وأن  النقدية  بالسيولة  يحتفظ 
امللك« في الوقت الراهن. وأشــار ديمون إلى 
أن املــصــرف يــواصــل مــراكــمــة الــســيــولــة بــداًل 

المصارف الغربية 
ُتراكم النقود

مبنى مصرف جي 
بي مورغان في 

)Getty( نيويورك
يواصل ارتفاع معدل التضخم إرباك المستثمرين في أسواق المال، إذ 
بينما يحتفظ البعض بالسيولة، يغامر آخرون بمواصلة شراء األسهم. 
في  دوالر  تريليون  نصف  بنحو  مورغان«  بي  »جي  مصرف  ويحتفظ 

السيولة ويقول إن »النقد هو ملك االستثمار« في الوقت الراهن
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لندن ـ العربي الجديد

ارتــفــع إجــمــالــي قــيــمــة االســتــثــمــارات العاملية 
في أدوات الدين األميركية »أذونــات وسندات 
الــخــزانــة« حــتــى نــهــايــة شــهــر إبـــريـــل/ نيسان 
قيمتها  لــتــصــل  بــاملــائــة   0.6 بنسبة  املـــاضـــي، 
 7.028 مــقــابــل  دوالر،  تــريــلــيــونــات   7.07 إلـــى 
تريليونات في الشهر السابق له. وفي املقابل، 
هبطت االستثمارات الخليجية في تلك األدوات 
ــول«  ــاضــ ــر. وبــحــســب مــســح »األنــ ــبـ بــنــســبــة أكـ
الــصــادرة  األميركية،  الخزانة  وزارة  لبيانات 
أمس األربعاء، تصدرت اليابان حائزي السندات 
األميركية بـ 1.277 تريليون دوالر في إبريل، 
آذار.  مـــارس/  بنهاية  تريليون   1.240 مقابل 
وفـــي املــرتــبــة الــثــانــيــة، حــلــت الــصــني بـــ 1.096 
تريليون دوالر مقارنة بـ 1.100 تريليون على 
أكبر مستثمر  الصني  وكانت  أســاس شهري. 
في السندات األميركية على مدى سنوات، إال 
أن اليابان تفوقت عليها اعتبارا من يونيو/ 
حــزيــران 2019، بعدما عصفت حــرب تجارية 
االقتصادية  بالعاقات  ترامب  دونالد  قادها 

بني الواليات املتحدة والصني.
ــاءت املــمــلــكــة املــتــحــدة  وفـــي املـــركـــز الــثــالــث، جــ
باستثمارات بلغت 431.8 مليار دوالر، مقابل 
443.2 مليارا، وفي الرابع أيرلندا بـ307 مليارات 
دوالر مقابل 309.8 مليارات، على أساس شهري. 
بـــ291 مليار  فيما حلت لوكسمبورغ خامسة 

لندن ـ العربي الجديد

ارتفاع جنوني وسريع في أسعار النفط خال 
 100 إلــى  األســعــار  يأخذ  ربما  الحالي  الشهر 
لتقديرات  وفقًا  الــجــاري،  الــعــام  بنهاية  دوالر 
مـــصـــرف »غـــولـــدمـــان ســـاكـــس« االســتــثــمــاري 
ــرة »بـــاتـــس  ــتــــي ذكـــرتـــهـــا نـــشـ ــيــــركــــي، والــ األمــ
أس آنــد بــي« أمــس األربــعــاء. وحسب النشرة، 
متوقعًا.  بــات  للبرميل  مــائــة دوالر  فــإن سعر 
ــام بـــرنـــت مـــن حـــاجـــز 75  واقـــتـــربـــت أســـعـــار خــ
دوالرًا للبرميل في تعامات منتصف ظهيرة 

أمس في بورصة لندن الدولية للبترول. 
للسلع،  »بلومبيرغ«  وكالة  مؤشرات  وحسب 
الــعــقــود املستقبلية  بلغ سعر خــام بــرنــت فــي 
بينما  دوالرًا،   74.32 آب  أغــســطــس/  لــشــهــر 
ارتــفــع سعر خــام غــرب تكساس الوسيط إلى 

72.34 دوالرًا. 
قد  األميركية  املالية  »بــارونــز«  نشرة  وكــانــت 
ذكـــرت األربـــعـــاء، أن سعر خــام غــرب تكساس 

ــيــــارات املــســتــقــبــلــيــة  ــــوق الــــخــ تــــم بــيــعــه فــــي سـ
ال  الـــخـــيـــارات  لــكــن ســــوق  بــنــحــو 100 دوالر. 
يعطي مقياسًا دقيقًا ملستقبل األسعار، وإنما 
السلع  على  املتوقعة  املــضــاربــات  يعكس  هــو 
واملعادن. ويأتي تحسن توقعات الطلب على 
النفط خــال الــعــام الــجــاري، وســط انخفاض 
ــــات األمــــيــــركــــيــــة والــــســــحــــب املــكــثــف  ــــزونـ ــــخـ املـ
وعــودة  مخزوناتها  من  األميركية  للمصافي 
األميركي  السوق  في  بقوة  والسياحة  التنقل 

الذي يستهلك نحو 20 مليون برميل يوميًا.
وكــشــفــت بــيــانــات مــعــهــد الــبــتــرول األمــيــركــي، 

مساء الثاثاء، عن انخفاض مخزونات النفط 
ــبـــوع  ــــال األسـ بــنــحــو 8.5 مـــايـــني بـــرمـــيـــل خـ
ــــواق التي  األخـــيـــر، بــأفــضــل مــن تــوقــعــات األسـ
إلــى تسجيل املؤشر تراجعًا بحوالي  أشــارت 

3 مايني برميل. 
القراءة األفضل بني بيانات معهد  وتعد تلك 
الـــبـــتـــرول األمـــيـــركـــي مـــنـــذ ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 
املـــاضـــي. فــي الــوقــت نــفــســه، ســــادت حــالــة من 
القلق والحذر تداوالت األسواق أمس األربعاء 
مـــن تــوجــهــات الــســيــاســة الــنــقــديــة األمــيــركــيــة. 
ــار الــنــفــط  ــ ــعـ ــ ــل أسـ ــ ــــواصـ ــذا الــــصــــعــــود، تـ ــ ــهـ ــ وبـ
االرتفاع لليوم الخامس على التوالي، بعدما 
عـــززت تــوقــعــات وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة حــول 
الــطــلــب عــلــى الــنــفــط خـــال الــعــام الـــجـــاري من 

املضاربة على العقود املستقبلية. 
وأشارت الوكالة في تقرير إلى إمكانية عودة 
ــا قبل  الــطــلــب عــلــى الــنــفــط إلــــى مــســتــويــات مـ
األزمــة خال العام املقبل. وتجدر اإلشــارة في 
هذا الصدد إلى أن سعر خام برنت قد صعد 
الــجــاري بحوالي 44%، بدعم من  العام  خــال 
قرارات أوبك وحلفائها بخفض املعروض من 
الــنــفــط لــدعــم األســعــار عــقــب الــخــســائــر القوية 

التي تكبدتها خال العام املاضي. 
ــــي الــنــفــط  ــار املـــســـتـــثـــمـــريـــن فـ ــبــ ويـــســـتـــبـــعـــد كــ
ومشتقاته عــودة النفط اإليــرانــي إلــى السوق 
خـــال الــعــام الـــجـــاري. ورغــــم مــــرور 6 جــوالت 
في  العظمى  القوى  مع  اإليرانية  للمباحثات 
العاصمة النمساوية فيينا، واحتمالية عودة 
الـــواليـــات املــتــحــدة لــاتــفــاق بــعــد انــســحــابــهــا 
منه في مايو/ أيار 2018، إال أن التوصل إلى 
اتــفــاق قــريــب مــا زال مــســتــبــعــدًا، وذلـــك حسب 
ما ذكرته وكالة »األنــاضــول«. ويعني ذلــك أن 
عــودة إمـــدادات النفط اإليــرانــي )3.86 مايني 
للسوق  الطبيعي(  الــوضــع  فــي  يوميا  برميل 
العاملية، ستبقى مؤجلة لفترة الحقة من العام 
الــجــاري. وال تـــزال الــحــقــول اإليــرانــيــة بحاجة 
إلــى عمليات صيانة وتحديث حتى في حال 

نجاح املفاوضات النووية.

الــرغــم من  مــلــيــارًا. وعــلــى  دوالر مقابل 282.8 
تراجع العائد على سندات الخزانة األميركية 
خال العام الجاري مقارنة بالعائد على سندات 
الخزانة في دول آسيا، لكن الدول ال تزال تحبذ 
األميركية  الدين  أدوات  في  أموالها  استثمار 
لعدة أسباب؛ أهمها تعزيز عاقاتها السياسية 
مــع الـــواليـــات املــتــحــدة والــحــصــول عــلــى عائد 
بالدوالر يدعم احتياطاتها بالعمات الصعبة 

ويعزز قيمة سعر صرف عملتها. 
وتــتــمــيــز الـــســـنـــدات األمـــيـــركـــيـــة بــأنــهــا سهلة 
ال  أنها  كما  نقد،  إلــى  تحويلها  أي  التسييل، 
تحتاج إلى تأمني عليها مثل باقي السندات، 
ــى اســـتـــخـــدامـــهـــا كـــرهـــن فــي  ــ ــة إلـ ــافــ وذلــــــك إضــ
الحصول على تسهيات مصرفية من البنوك 

التجارية في الصفقات الكبرى. 
الدول  إقبال  أميركا من  من جانبها، تستفيد 
عــلــى ســنــداتــهــا فــي كــســب الــزبــائــن مــن الـــدول 
واملصارف التجارية في رفع جاذبية الدوالر. 
العجز  تمويل  في  املتحدة  الــواليــات  وتعتمد 
بــاملــيــزانــيــة عــلــى بــيــع ســـنـــدات الـــخـــزانـــة، عبر 
املزادات األسبوعية، خاصة على السندات أجل 
عشر سنوات األكثر شعبية بني املستثمرين. 
وكان العائد على السندات األميركية قد ارتفع 
خال العام الجاري إلى مستوى 1.72% قبل أن 
ينخفض إلى 1.62% خال األسبوع الجاري. 
وهــبــطــت اســتــثــمــارات دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي، في أذون وسندات الخزانة األميركية، 
بنسبة 0.7 بــاملــائــة، عــلــى أســـاس شــهــري في 
إبريل/ نيسان إلى 234.5 مليار دوالر. وبلغت 

استثمارات الدول الست في تلك األدوات، 236.2 
مليار دوالر حتى مارس/ آذار.

وجاءت السعودية كأكبر حائزي دول الخليج 
بـ130.3  في السندات األميركية، باستثمارات 
مليار دوالر حتى نهاية إبريل، مقابل 130.8 
مليار دوالر حتى نهاية مارس املاضي. بينما 
بإجمالي  الثانية،  املرتبة  فــي  الكويت  جــاءت 
بـ  مـــقـــارنـــة  دوالر،  مــلــيــار   45.8 اســـتـــثـــمـــارات 
لـــه.  الـــســـابـــق  الـــشـــهـــر  فــــي  دوالر  مـــلـــيـــار   45.7
الثالثة، بإجمالي  املرتبة  وحلت اإلمــارات في 
استثمارات بلغ 43.7 مليار دوالر، ثم قطر 8.5 
مليارات   5.4 ُعمان  وسلطنة  دوالر،  مليارات 
دوالر، وتذيلت البحرين القائمة بـ827 مليون 
دوالر. وتؤثر جاذبية السندات بشكل مباشر 
على سعر صرف الدوالر الذي شهد اضطرابات 
خال الشهور األخيرة، وال يزال يواصل التأرجح 
مقابل العمات الرئيسية. في هذا الصدد، قالت 
»رويترز« أمــس، إن الــدوالر استقر قرب ذروة 
األربعاء  أمــس  العمات  من  مقابل سلة  شهر 
في حني يحاول مستثمرون التيقن مما إذا كان 
املركزي  »البنك  االتــحــادي  االحــتــيــاط  مجلس 
األميركي« سيغير لهجته بشأن التحفيز بعد 
القفزة األخيرة للتضخم في الواليات املتحدة. 
ولم يطرأ تغير ُيذكر على مؤشر الدوالر أمس 
أعــلــى  بــعــدمــا ســجــل  ــاء عــنــد 90.499،  ــعــ األربــ
مستوى في شهر واحد يوم الثاثاء رغم تباين 

البيانات االقتصادية األميركية.
وهبطت مبيعات التجزئة األميركية أكثر مما 
هــو مــتــوقــع فــي مــايــو/ أيــــار، فــي حــني ُعــدلــت 
بيانات إبريل/ نيسان لتسجل صعودًا حادًا 
وزادت كثيرًا عن مستواها قبل الجائحة. وعززت 
البيانات االعتقاد بتعاف قوي لاقتصاد مع 
عـــودة اإلنـــفـــاق إلـــى الــخــدمــات مـــرة أخـــرى من 
السلع، إذ أتاحت حمات التطعيم لألميركيني 
السفر واملشاركة في أنشطة أخــرى. وأظهرت 
بيانات منفصلة تسارع تضخم أسعار الجملة 
إلى 6.6 باملائة وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر/ 

تشرين الثاني 2010.

النفط يقترب من 75 دوالرًا تراجع خليجي وإقبال عالمي على السندات األميركية

الخزانة  شـــراء ســنــدات  فــي  استثمارها  مــن 
األميركية أو األدوات االستثمارية األخرى. 

ــال ديـــمـــون فـــي املــؤتــمــر » لــديــنــا الــكــثــيــر  ــ وقـ
ــقــــدرات وســنــكــون  مـــن الــســيــولــة الــنــقــديــة والــ
صبورين، ألننا نعتقد أن التضخم سيكون 
أكــثــر مــن طـــارئ وسيستمر لــفــتــرة طــويــلــة«. 
ــان«، أكــبــر  ــ ــورغــ ــ وذكــــــر أن لـــــدى »جـــــي بــــي مــ
دوالر  تريليون  نصف  األميركية،  املــصــارف 
مــن الــســيــولــة الــنــقــديــة يــدخــرهــا لاستثمار 
ــد  ــوائــ ــعــ الــ »ذات  األصـــــــــــول  ــي  ــ فــ  

ً
مـــســـتـــقـــبـــا

املستثمرين  إن  الــســويــســري  أس«  بــي  »يـــو 
تحسبًا  يوظفونها  وال  السيولة  يــدخــرون 
ــلـــى الــتــضــخــم  ــتـــرتـــب عـ ــا يـ ــ لــلــمــســتــقــبــل ومــ
وتداعياته على األصول. وقال املصرف في 
إنهم يدخرون نحو  املستثمرين  مسح بني 
10% من أصولهم في الحسابات املصرفية 

النقدية. 
وذكــــــر فــــي املـــســـح أن املــســتــثــمــر املــتــوســط 
يحتفظ بنحو 22% من أصوله في السيولة 
بالسيولة  االحــتــفــاظ  أن  واملــلــفــت  الــنــقــديــة. 

املرتفعة«.  ومصرف »جي بي مورغان« ليس 
وحده الذي يدخر السيولة في الوقت الراهن 
فهنالك العديد من املصارف األميركية التي 
ــا واحــتــفــظــت  ــهـ ــن مـــعـــدل قـــروضـ خــفــضــت مــ
ــهـــات الــســيــاســة  بـــالـــســـيـــولـــة ومـــراقـــبـــة تـــوجـ
النقدية وتداعيات التضخم على أسواق املال 
الــتــي حققت أعــلــى ارتــفــاعــاتــهــا خـــال الــعــام 
املـــاضـــي وواصــــلــــت ارتـــفـــاعـــًا قــيــاســيــًا خــال 

األشهر الخمسة األخيرة رغم الهزات. 
في ذات شأن مراكمة السيولة، قال مصرف 

فـــي فـــتـــرة الـــفـــائـــدة املــنــخــفــضــة والــصــفــريــة 
وحــتــى تــحــت الــصــفــريــة ال يــــدّر عــائــدًا على 
التوجه  فــإن  ذلــك،  رغــم  االستثمارات، ولكن 
ــاع وربـــمـــا  ــ ــفـ ــ نـــحـــو الـــســـيـــولـــة يــــواصــــل االرتـ
يــعــكــس املــــخــــاوف مـــن املــســتــقــبــل فـــي فــتــرة 
ــا. وبــحــســب  ــ ــــورونـ الـــتـــعـــافـــي مــــن جـــائـــحـــة كـ
مصرف »يو بي أس« فإن بعض املستثمرين 
يــحــتــفــظــون بــالــســيــولــة تــحــســبــًا لــلــطــوارئ 
وآخرين خوفًا على أموالهم من دورة تراجع 
أســواق األســهــم.  ويــرى العديد من الخبراء 

أن الضخ املتواصل ألموال التحفيز والفائدة 
املصرفية املنخفضة التي استمرت لسنوات 
في  زائفة«  »ثقة  املستثمرين  منحت  طويلة 
ــفــــاع أســعــار  الــــبــــورصــــات، ســاهــمــت فـــي ارتــ
األصــــول الــســوقــيــة كــثــيــرًا فـــوق مستوياتها 
البنوك  أن  مــســتــثــمــرون  والحـــظ  الحقيقية. 
املــركــزيــة بــاتــت خــال الــســنــوات األخــيــرة من 
البورصات عبر تملك  كبار املستثمرين في 
حــصــص اســتــراتــيــجــيــة فـــي الـــشـــركـــات عبر 
شـــــراء ســـنـــداتـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي لــيــســت لــديــهــا 
مــصــلــحــة فــــي عــمــلــيــات »تــصــحــيــح أســـعـــار 

األصول«. 
وفــي املــقــابــل فــإن الــحــكــومــات الغربية التي 
التريليونات في االقتصادات  واصلت ضخ 
خال العام املاضي ورفعت من حجم الديون 
الــســيــاديــة بــمــعــدالت خــرافــيــة ال تــرغــب هي 
ــادة مــعــدل الــفــائــدة، ألن ذلــك  األخــــرى فــي زيــ

سيرفع من خدمة الديون. 
وفــــي أمـــيـــركـــا فــــإن رفــــع مـــعـــدل الـــفـــائـــدة من 
معدلها الحالي »صفر و0.25%« إلى واحد 
الــديــون  املــائــة سيعني مضاعفة خــدمــة  فــي 
البالغة أكثر من 24.5 تريليون دوالر بنهاية 
إبريل/ نيسان 2021. وكانت خدمة الفائدة 
على الديون األميركية قد بلغت 550 مليار 
دوالر حــتــى قــبــل وصـــول الــرئــيــس جــوزيــف 
بايدن إلى الحكم، وذلك وفقًا لبيانات معهد 

امليزانية التابع للكونغرس األميركي. 
ويذكر أن مؤشر »ناسداك« ارتفع في العام 
املاضي بنسبة 61%، كما ارتفع مؤشر »أس 
آنـــد بـــي« بــنــســبــة 45% ومـــؤشـــر داو جــونــز 
انفجار  مــن  بنسبة 41%. ويــتــخــوف خــبــراء 
»فقاعة األسهم« ما يهدد بأزمة مالية جديدة. 
فـــي هـــذا الـــصـــدد، دعـــا مـــســـؤول االســتــثــمــار 
بــالــســنــدات األمــيــركــيــة بشركة »بـــاك روك«، 
ريك ريدر، في تعليقات نقلتها قناة »سي أن 
بي ســي« أمــس األربــعــاء، مجلس االحتياط 
الـــفـــدرالـــي لــوقــف بــرنــامــج شــــراء الــســنــدات. 
وينتقد العديد من خبراء االقتصاد سياسة 
ضــخ األمــــوال الرخيصة الــتــي تــتــواصــل في 
أميركا ودول االتحاد األوروبي ويرون أنها 

تخاطر بدورة اضطراب اقتصادي ومالي. 
ــي املـــقـــابـــل فــــإن هــنــالــك الـــعـــديـــد من  ولـــكـــن فـ
املستثمرين يشجعون سياسة ضخ األموال، 
وذكــــر مــســح مــصــرف »بـــانـــك أوف أمــيــركــا« 
الشهري الــصــادر يــوم الــثــاثــاء أن 72% من 
املستثمرين الذين شملهم املسح ال يرون أن 
التضخم الحالي خطر عليهم، كما أن %68 
اقتصادي  ركـــود  حـــدوث  يستبعدون  منهم 

قبل عام 2024.

باستخدام  األوروبـــي  المركزي  البنك  فرنسيون  اقتصاديون  طالب 
ضعيف  األسعار  نمو  أن  يرون  إذ  التضخم،  لتعزيز  النقدي  التيسير  آلية 
كــورونــا،  جائحة  بعد  باستمرار 
مجلس  وأشار  بلومبيرغ،  بحسب 
الفرنسي،  االقــتــصــادي  التحليل 
غير  بــحــثــيــة  ــة  ــس ــؤس م ــو  ــ وه
مباشرة  تقاريره  ويقدم  حزبية 
أن  إلى  الفرنسية،  الحكومة  إلى 
في  فشل  األوروبــــي  الــمــركــزي 
تحقيق التضخم بشكل مستدام 
الفائدة  أسعار  رغــم   2015 منذ 

السلبية والتيسير الكمي. 

مزيد من التيسير النقدي

تقرير

في وقت ارتفعت 
مشتريات األجانب للسندات 

األميركية إلى 7.07 
تريليونات دوالر في إبريل، 

تراجعت االستثمارات 
الخليجية

رؤية

جواد العناني

تغلغلت أفكار كارل ماركس التي ضّمنها في كتابه »رأس املال«، 
)Das Kapital(، واملنشور يوم 14 سبتمبر/أيلول من عام 1867، 
آدم  مــن  كــل  قبله  طــّورهــا  التي  السياسي  االقتصاد  لنظرية  نقدًا 
وجــون ستيوارت  مالثوس،  وروبـــرت  ريــكــاردو،  وديفيد  سميث، 
أفكاره على ما كتبه سابقوه،  ميل. وقــد بنى ماركس كثيرًا من 
 )entrepreneur(  مثل نظرية القيمة، ونظرية الريع، ودور املنظم أو
الحديدي  القانون  في  ريكاردو  ونظرية  التكنولوجيا،  تطوير  في 
لــأجــور. ولكنه شــرح هــذه األفــكــار وغــيــرهــا، ليخرج بمفهوم أن 
ق أرباحًا على حسابهم، ألنه 

ّ
الرأسمالي هو املستغل للعمال، ويحق

يحّدد كلفة األجور التي سيدفعها، بغض النظر عن عدد العمال، 
وألن الرأسمالي يريد تحقيق نسبة ربح، علمًا أن العمل هو أساس 

تج.
ْ
قيمة أي شيء ُين

ــحــدوا فــي وجـــه الــرأســمــالــيــني، 
ّ
 وقـــد دعـــا مــاركــس الــعــّمــال لــكــي يــت

ويثوروا ضدهم، خصوصا عندما تعجز التكنولوجيا عن تحقيق 
األرباح التي يطمع فيها، فيلجأ إلى التكّسب على حساب تخفيض 
معدل األجــور، لكي يزيد من أرباحه. وقد القت أفكاره مع زميله 
الفرق بني  ، ألن 

ً
الشيوعي( نجاحًا هائال )البيان  إنجلز  فريدريك 

األجــور واألربــاح اتسع بعد الثورة الصناعية إلى حــدوٍد أّدت إلى 
إفقار األغلبية، وسطوة الرأسماليني على الدخل والثروة.

البولشفية في  الثورة  الشيوعية، خصوصا بعد  انتشرت  وهكذا 
النقابات  وبــروز  االشتراكي،  الفكر  وانتشار   ،1917 عــام  روسيا 
من  الحركات  هــذه  على  ل  ُسجِّ مما  الرغم  وعلى  القوية.  العمالية 
انتقادات، فكرًا وتطبيقًا، إال أنها ساهمت في إعادة املنطقية إلى 

توزيع الدخل والثروة بني املستثمرين الرأسماليني والعمال.
وعاد إلينا عام 2011 االقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي في 
ليعيد صياغة  والعشرين«،  الحادي  القرن  في  املــال  »رأس  كتابه 
ــرنــا بـــأن األجـــور 

ّ
فــكــرة مــاركــس عــن االســتــغــالل ومــعــّدالتــه، لــيــذك

الثالثة، خصوصا في مجال املعلوماتية  التكنولوجية  الثورة  بعد 
واالقتصاد الرقمي، تتراجع، بينما تتزايد األربــاح بسرعة كبيرة 
الثروة والدخول في أســوأ صورة  َوِبنسب عالية، ما جعل توزيع 

عرفها التاريخ.
ونحن نعيش هذه األيام في حقبٍة من الزمن، برز فيها إلى املستوى 
العاملي شباٌب كثيرون منهم لم يكمل دراسته الجامعية، وحققوا 
أو  الرقمي والبرمجيات،  ثــرواٍت خيالية، عبر االقتصاد  ألنفسهم 
عبر االستثمار في قطاع العقار واإلنشاءات، أو في مجال التجارة، 
الفوائض  الــوقــت وزن سياسي كبير، بسبب  لــهــؤالء مــع  وأصــبــح 

الكبيرة في ثرواتهم.
انظر إلــى مــن يعتبر أغنى رجــل فــي العالم، جيف بــيــزوس، الــذي 
تقّدر ثروته حتى بعد طالقه بحوالي 190 مليار دوالر، وهي قيمة 
أسهمه في شركة أمازون. وقد اشترى صحيفة واشنطن بوست، 
 عنيفة ضد الرئيس األميركي 

ً
وقاد من خاللها حمالٍت سياسية

الــســابــق، دونــالــد تــرامــب، وضــد ولــي العهد الــســعــودي، محمد بن 
تايمز« دور  و»نــيــويــورك  بــوســت«  »واشنطن  لـ كــان  وقــد  سلمان. 
واضح في إسقاط ترامب، ونجاح املرشح الديمقراطي جو بايدن. 
وقد بدأ الناس يتساءلون عما إذا كان جيف بيزوس ينوي ترشيح 
نفسه للرئاسة األميركية، وبعض املحللني والسياسيني يناقشون 
خطورة النفوذ السياسي الناجم عن تملك ثروٍة ضخمٍة في قطاع 
مهم كاالتصاالت. وهنالك أيضًا »فيسبوك« التي يترأس إدارتها 
العالم  التنفيذية، مــارك زوكربيرغ، والــذي يعتبر من أغنى رجــال 
)الثالث أو الرابع(. وقد قّررت إدارة شركة فيسبوك حجب الخدمة 
عن دونالد ترامب عامني إضافيني. ويتساءل الناس عّما إذا كان 
لقرار مثل هذا تأثير على حرية التعبير والفكر في الدول الغنية، 
على الرغم من أن قرار حجب حسابي »تويتر« و»ماسنجر« عن 
إلحـــداث عنف فوضوي  لذلك  استخدامه  بــإســاءة  مرتبط  تــرامــب 
في الواليات املتحدة )insurrection(. وقد اتهم حساب فيسبوك 
سابقًا بتزويد معلومات عن زبائنه إلى شركة كامبريدج أناليتيكا 
الفوز  على  تــرامــب  حملة  ساعد  مــا   ،)Cambridge( Analytica
بعد  أبوابها  كامبريدج  أغلقت شركة  وقــد   .2016 عــام  بالرئاسة 

ذلك.
وهــنــالــك بــالــطــبــع بــيــل غــيــتــس، مـــؤســـس شـــركـــة مــايــكــروســوفــت 
أنــه شريك في مؤامرة  العمالقة، والــذي الحقته اإلشــاعــات أخيرا 
كبيرة لزرع رقائق إلكترونية )micro chips( عن طريق املطاعيم 
ن من خاللها من السيطرة على 

ّ
ضد فيروس كورونا، حتى يتمك

 في سلوكهم، وبيع هذه املعلومات 
ً
م مستقبال

ّ
أفكار الناس، والتحك

للشركات الدولية، واملنظمات السياسية، وغيرها بمبالغ خيالية.
ــاس كــثــيــرون حــتــى الــقــصــص الــتــي تــقــال عـــن هـــؤالء  ــــَصــــّدق نـ وُي
األشــخــاص، إليــمــان كثيرين بــأن هـــؤالء أقـــرب إلــى آلــهــة الــيــونــان، 
كالبشر  ومكائدهم  صغائرهم  لهم  ولــكــن  خــارقــة،  قــــدراٌت  فلهم 
الــعــاديــني. ولــكــن السياسيني يــأخــذون مــن رجـــال األعــمــال هــؤالء 
نفوذ  مــن  يستفيدوا  أن  يــريــدون  فهم  أحــيــانــًا،  متناقضًا  موقفًا 
هؤالء، في الوقت الذي يريدون لنفوذهم أن يبقى تحت السيطرة، 
فرئيس الواليات املتحدة، جو بايدن، يضغط على دولة اإلمــارات، 
لكي توقف تعاملها مع شركة هــواوي الصينية لكي تتعامل مع 
»أبل« أو »مايكروسوفت« األميركيتني، ويهّدد بسحب صفقة بيع 
اإلمارات طائرات F35 املقاتلة. وكذلك رأينا دونالد ترامب يستفيد 
أغلقت حسابه على  ينتقدها بشدة ألنها  ولكنه  »فيسبوك«،  من 

»تويتر«.
ولــكــن الــنــظــام الــعــاملــي غير راٍض عــن أســالــيــب الــشــركــات الرقمية 
الــعــمــالقــة، فــي تــفــاديــهــا دفـــع الــضــرائــب الــعــادلــة، فــفــي عـــام 2019 
حــقــقــت شــركــة أبــــل، الــحــاســوبــيــة، أربـــاحـــًا تــســاوي أربــــاح شركة 
جنرال موتورز لصناعة السيارات، ولكن شركة السيارات دفعت 
ضرائب تساوي ستة أضعاف ما دفعته »أبل«، ويعمل فيها على 
األقل عشرة أضعاف العمال في »أبل«. ولهذا بدأت هذه الشركات 
الكبرى تتعّرض لضغوط سياسية، فمنها على سبيل املثال سيل 
بموجب  االحــتــكــاريــة،  ممارساتها  بسبب  ضــدهــا،  القضايا  مــن 
وكذلك،   .)anti - trust laws( الوضع  هذا  السارية ضد  القوانني 
والــتــي   ،)7-G( الــســبــع دول  مــجــمــوعــة  عــن  منبثقة  لــجــنــة  اتــفــقــت 
اجتمع رؤساؤها األسبوع الحالي في كورنول في اململكة املتحدة، 
على وضع ضريبة عاملية )global tax( بنسبة 15% على هذه 
الشركات... العالم يتحّرك جديًا نحو تحجيم هذه الشركات، والتي 
صارت كسمك القرش، لها أنياب حاّدة، تهّدد من يتعّرض لها أو 

ملصالحها.

حرب الّساسة 
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