اقتصاد

االثنين  19إبريل /نيسان  2021م  7رمضان  1442هـ ¶ العدد  2422السنة السابعة
Monday 19 April 2021

غضب مزارعي مصر من كلف الري
القاهرة ـ العربي الجديد

أثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـحـ ـك ــوم ــة
امل ـصــريــة ،ال ـتــي تـسـتـهــدف الـحــد
م ــن أزم ـ ــة املـ ـي ــاه وأدت إلـ ــى رفــع
كـلــف ال ــري ،غـضــب املــزارعــن الــذيــن ازدادت
معاناتهم املالية خالل الفترة األخيرة.
وت ـت ـجــه م ـصــر إل ــى امل ــزي ــد م ــن ال ـتــوســع في
نـظــام ال ــري الـحــديــث لـلــزراعــة باملحافظات،
س ــواء ال ــرش أو الـتـنـقـيــط ،واالس ـت ـم ــرار في
تبطني الترع لعدم إهدار املياه ،نتيجة عدم
إيـجــاد حلول حتى اآلن ألزمــة ســد النهضة
اإلث ـيــوبــي ،وتــأثـيــر الـســد الكبير فــي حصة
م ـصــر م ــن امل ـي ــاه ال ـبــال ـغــة  55.5م ـل ـيــار متر
مكعب سنويًا.
ويـعـتــرض الكثير مــن املــزارع ــن عـلــى نظام
ال ــري املـسـتـحــدث ،لتكلفته املــالـيــة الكبيرة
ً
وع ــدم درايـ ــة ال ـفــاحــن ب ــه ،ف ـضــا ع ــن عــدم
مالءمته لعدد من الزراعات ،وهو ما يؤدي

إلــى خسائر فــي اإلن ـتــاج .وقــال مـســؤول في
وزارة الري ،رفض ذكر اسمه ،إن وزير الري
مـحـمــد عـبــد الـعــاطــي سيعقد اجـتـمــاعــا مع
وزي ــر ال ــزراع ــة الـسـيــد الـقـصـيــر ،خ ــال أي ــام،
للتنسيق بني الــوزارتــن بشأن التوسع في
مـشــروع االنـتـقــال إلــى نـظــام ال ــري الحديث،
ف ــي ض ــوء ال ـت ـحــديــات املــائ ـيــة ال ـت ــي تــواجــه
مـصــر ،س ــواء ل ـلــزراعــة أو مـيــاه ال ـش ــرب ،في
ظــل الــزيــادة السكانية وثـبــات حصة مصر
م ــن املـ ـي ــاه .وأض ـ ــاف املـ ـس ــؤول ف ــي تـصــريــح
لــ«الـعــربــي الـجــديــد»« :هـنــاك اتـجــاه لتقليل
م ـســاحــة الـ ــزراعـ ــات ال ـت ــي تـسـتـهـلــك كـمـيــات
كبيرة مــن املـيــاه ،على رأسـهــا األرز وقصب
ال ـس ـكــر ،واس ـت ـن ـبــاط زراعـ ـ ــات تـتـنــاســب مع
طرق الري الحديث».
وتابع« :االتـجــاه العام داخــل الحكومة هو
إنهاء نظام الري بالغمر نهائيًا مهما كانت
الخسائر الزراعية ،وتشجيع املزارعني على
الـتـحــول إلــى نظم ال ــري الـحــديـثــة» .وأشــار

إل ــى أن الـفـقــر املــائــي ف ــرض عـلــى الحكومة
ض ــرورة تبني خـطــوات وسـيــاســات فاعلة
لترشيد املـيــاه والـحـفــاظ عليها ،الفتًا إلى
أن من اإلجراءات األخرى التي يجرى العمل
عليها م ـشــروع تـبـطــن ال ـت ــرع ،رغ ــم كلفته
املالية الكبيرة.
وتـ ــوقـ ــع املـ ـ ـس ـ ــؤول أال ي ـت ــم ت ـب ـط ــن جـمـيــع
الترع املــوجــودة بكل املحافظات ،واالكتفاء
بالعمومية والكبيرة منها ،لتقليل التكلفة
املــال ـيــة ،واالت ـج ــاه إل ــى تطهير بعضها من
الحشائش فقط ،لسرعة توصيل املياه إلى
نهايات الترع لري الزراعات ،خاصة بعدما
ُ
ك ـش ــف ع ــن ان ـه ـي ــار ب ـعــض األحـ ـج ــار خــال
األس ــابـ ـي ــع امل ــاض ـي ــة ب ـع ــد ت ـب ـطــن عـ ــدد مــن
الـتــرع ،بسبب عيوب فــي التربة والتبطني،
وهو ما ُي َع ّد إهدارًا للمال العام.
وس ـ ّـب ــب ت ــوس ـ ًـع ال ـح ـك ــوم ــة ف ــي ن ـظ ــم ال ــري
الـحــديـثــة ح ــال ــة م ــن الـسـخــط وس ــط الكثير
مـ ــن امل ـ ـ ــزارع ـ ـ ــن ،وخـ ــاصـ ــة فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــات

الصعيد (جنوب مصر) ،حيث أكــد ممدوح
أح ـمــد ،وه ــو مـ ــزارع مــن مـحــافـظــة ســوهــاج،
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،أن ال ــري الحديث غير
م ـجـ ٍـد لـلـمــزارعــن فــي مـحــافـظــات الـصـعـيــد،
لكون التربة طينية تحتاج للمياه بالغمر،
ال بالرش أو التنقيط.
وأضــاف أحمد أن الــري بــالــرش أو التنقيط
س ـي ــؤدى ف ــي ال ـن ـهــايــة إل ــى ض ـعــف اإلن ـت ــاج
ال ـ ــزراع ـ ــي ،وب ــال ـت ــال ــي إلـ ــى خ ـس ــائ ــر كـبـيــرة
عـلــى املـ ــزارع ،وخــاصــة زراع ــة قـصــب السكر
الـشـهـيــرة فــي مـحــافـظــات الـصـعـيــد .وأع ــرب
سالمة محمود ،مزارع من محافظة األقصر،
عــن رفضه نظام الــري الحديث ،مشيرًا إلى
أن هذه األنظمة ستسهم في تقليل مساحة
الــرقـعــة الــزراع ـيــة .وت ـس ــاءل املـ ــزارع يوسف
ط ـن ـط ــاوي ع ــن ج ـ ــدوى اس ـت ـن ـب ــاط س ــاالت
زراعية جديدة وفق التصريحات الحكومية،
ً
قائال« :قد تكون هذه السالالت ضعيفة في
اإلنتاج وتضر باألراضي الزراعية».
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األردن :مبيعات رمضان
األقل منذ  10سنوات

قال رئيس غرفة تجارة ّ
عمان
ونقيب تجار املواد الغذائية ،خليل
الحاج توفيق ،إن مبيعات األسواق
في شهر رمضان الحالي هي
األقل منذ عشر سنوات ،بعد
انخفاضها بنحو  %50عن أشهر
رمضان ما قبل جائحة فيروس

كورونا .وأضاف الحاج توفيق،
في تصريح لوكالة األنباء األردنية
(بترا) ،أن القطاع التجاري فوجئ
بضعف املبيعات منذ أول أيام
شهر رمضان ،عازيًا ذلك إلى
ساعات الحظر الجزئي التي أرهقت
التجار ،وتراجع القدرة الشرائية
للمواطنني رغم وجود عروض
على املنتجات الغذائية واألساسية،
وتخفيضات على أسعارها.
وتابع أن أسعار املواد الغذائية
والتموينية واألساسية مستقرة،
باستثناء ارتفاع أسعار الدواجن
املحلية ،مشيرًا إلى أن العروض
الكبرى في
على املنتجات كانت ً
رمضان الحالي ،نتيجة زيادة عدد
املحال التجارية ،واستخدامها
وسائل التواصل االجتماعي في
الترويج والتسويق.
دعوى قضائية تالحق
«كريدي سويس»

رفع صندوق معاشات تقاعدية في
الواليات املتحدة دعوى قضائية
ضد مجموعة «كريدي سويس»
املصرفية ،متهمًا إياها بتضليل
املستثمرين ،وذلك في واحدة من
أولى الدعاوى القضائية ضد البنك
السويسري ،بسبب فضيحتي
انهيار شركتي «غرينسل»
و«أركيغوس» اللتني تستثمر
صناديق استثمار تابعة للبنك
فيهما .وفي مارس /آذار املاضي،
جمد «كريدي سويس» أمواله
في «غرينسل» ،وبدأ تصفية
االستثمارات مع إعالن شركة
«ليكس غرينسل» إعسارها املالي.
ورفع صندوق املعاشات التقاعدية
في والية ميشيغان األميركية
«سيتي أوف سانت كلير شورز
بوليس آند فاير ريتايرمنت
سيستم» الدعوى ضد البنك
السويسري أمام محكمة اتحادية
في مانهاتن ،نيابة عن جميع
املساهمني الذين اشتروا شهادات
اإليداع األميركية لـ«كريدي
سويس» في الفترة بني  29أكتوبر/
تشرين األول  2020و 31مارس/
آذار .2021
عمان توقع اتفاقيات
ُ
لتطوير المنتجات

(فرانس برس)

زيادة الطلب
على التوظيف
في الصين

أظهرت بيانات من منصة التواصل االجتماعي (لينكد إن) أنه على الرغم من االضطرابات الناجمة عن مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد،)19-
شهد الطلب على التوظيف في الصني ارتفاعا طفيفا العام املاضي ،مخالفا االتجاه النزولي العاملي .وفي عام  ،2020زاد الطلب على التوظيف من جانب
الشركات الصينية بنسبة  26باملئة عن عام  ،2019مقارنة بانخفاض بنسبة  35باملئة على مستوى العالم ،وفقا لبيانات (لينكد إن) ومسح شارك فيه
نحو  5500مدير موارد بشرية على الصعيد العاملي .وحسب وكالة األنباء الصينية (شينخوا) أظهرت البيانات أن حوالي  76باملئة من الشركات الصينية
قالت إن لديها خطط توظيف للعام التالي ،بينما قالت  33باملئة من الشركات التي شملتها الدراسة إنها عززت ميزانية التوظيف بعد تفشي املرض.

قامت املفوضية العامة للسلطنة
في إكسبو  2020دبي ،أمس،
عدد من االتفاقيات مع
بتوقيع ٍ
مجموعة من املؤسسات من
القطاعني العام والخاص تضم
 18مؤسسة ،للعمل على مبادرة
مشروع اللبان لتطوير املنتجات
ُالعمانية للعاملية ،وذلك بالتعاون
والتنسيق مع هيئة تنمية
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
وغرفة تجارة وصناعة ُعمان
ومنصة ُعمان التجارية (تيسير).

السودان يأمل بجذب استثمارات أجنبية في مؤتمر باريس
الخرطوم ـ العربي الجديد

يـتــرقــب الـ ـس ــودان حـصــد ال ـعــديــد م ــن امل ـكــاســب من
مؤتمر بــاريــس ،أبــرزهــا جــذب استثمارات أجنبية،
وال ـس ـعــي إل ــى إع ـفــائــه م ــن ال ــدي ــون .وق ــال ــت مـصــار
ّ
سودانية إن الحكومة تجهز لسلسلة من املشروعات
وال ـح ــواف ــز لـعــرضـهــا عـلــى امل ـشــاركــن ف ــي املــؤتـمــر.
وقــال وزيــر االستثمار ،الـهــادي إبــراهـيــم ،قبل أيــام،
ّ
إن وزارت ــه أع ــدت مـشــروعــات لعرضها فــي املؤتمر
ّ
تتواءم مع أولويات الحكومة ،مؤكدًا أن اإلصالحات
االقتصادية التي نفذتها الحكومة وإجــازة قانون

االستثمار ستوفر فرصة جيدة لجذب االستثمارات
وتحقيق الفوائد املتبادلة للمستثمرين وللسودان.
ّ
وتعهد الــوزيــر باالستمرار فــي إج ــراء اإلصــاحــات
الالزمة لتهيئة مناخ االستثمار في البالد ،مشيرًا
إلى اإلجــراءات املتعددة التي أقرتها وزارتــه مؤخرًا
لتحسني البيئة ،من خالل النافذة الواحدة وإعداد
الخريطة االستثمارية.
وقال الخبير االقتصادي ،هيثم محمد فتحي ،أمس
ّ
األحــد ،إن مؤتمر باريس يفتح آفــاق االستثمارات
ّ
الدولية للسودان ،مشيرًا إلى أن باريس تستضيف
أك ـبــر ت ـظــاهــرة دول ـيــة لــدعــم الـ ـس ــودان ،بــإقــامــة هــذا

املؤتمر االقـتـصــادي الــدولــي املهم املـقــرر لــه يــوم 17
مايو/أيار املقبل .وبحسب وكالة األنباء السودانية
الرسمية (ســونــا) ،أم ــس ،أكــد فتحي أهمية عرض
فــرص االسـتـثـمــار املـتــاحــة لخلق شــراكــات حقيقية
ذات فوائد ومــردود اقتصادي ،مع طرح مشروعات
تعبر عن حقيقة فرص االستثمار في السودان على
أن تـكــون م ـحــددة وم ــدروس ــة .وش ــدد عـلــى ض ــرورة
إش ـ ــراك ق ـط ــاع ــات ال ـط ــاق ــة وال ـت ـع ــدي ــن ،وال ـص ـنــاعــة،
والـبـنـيــة الـتـحـتـيــة ،والـ ــزراعـ ــة ،ف ــي املــؤت ـمــر ،لبحث
كيفية االستثمار فيها وتطويرها ،مع فتح الباب
أم ـ ــام امل ـس ـت ـث ـمــريــن ال ــدول ـي ــن ل ـل ــدخ ــول ف ــي مـجــال

ّ
االستثمار في السودان .وأضــاف فتحي أن من أهم
أه ــداف مــؤتـمــر بــاريــس إع ـفــاء ال ـس ــودان مــن ديــونــه
البالغة  60مليار دوالر ،وإعادة إدماج السودان في
املنظومة الدولية ،وتشجيع االستثمار ،والتدفقات
املالية عبر البنوك ،ورجــال األعمال لالستثمار في
الـســودان ،مما يفتح الكثير من آفــاق االستثمارات
الجديدة التي تعود بالفائدة على الشعب السوداني
مــن خــال التنمية واإلص ــاح االقـتـصــادي .وجــاءت
مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعقد
مؤتمر دول ــي لـلـســودان عقب رفــع اسـمــه مــن قائمة
الدول الراعية لإلرهاب.

10

اقتصاد

االثنين  19إبريل /نيسان  2021م  7رمضان  1442هـ ¶ العدد  2422السنة السابعة
Monday 19 April 2021

االثنين  19إبريل /نيسان  2021م  7رمضان  1442هـ ¶ العدد  2422السنة السابعة
Monday 19 April 2021

مال وناس

بروفايل

عشرات آالف األردنيين مهددون بالتسريح
تصاعدت تحذيرات
القطاعات اإلنتاجية
والنقابات العمالية في
األردن من دخول البالد
في أزمة اقتصادية
أعمق ،ما يعرض عشرات
آالف العمال للتسريح
عمان ـ زيد الدبيسية

أط ـل ـقــت ق ـطــاعــات اق ـت ـصــاديــة في
األردن تـ ـح ــذي ــرات ش ـ ــدي ـ ــدة ،مــن
احتمال فقدان عشرات اآلالف من
العاملني لديها لوظائفهم ،بسبب استمرار
تداعيات جائحة فيروس كورونا ،وعدم قدرة
الـقـطــاعــات عـلــى تحمل املــزيــد مــن الخسائر
واألع ـبــاء املــالـيــة ،بسبب تــوقــف بعضها عن
العمل وتــراجــع أنشطة األخ ــرى بشكل كبير
منذ مارس /آذار من العام املاضي.
وح ـم ـلــت ن ـق ــاب ــات ع ـمــال ـيــة وم ـس ــؤول ــون في
جمعيات اسـتـثـمــاريــة ،الـحـكــومــة مسؤولية
تــدهــور ســوق العمل بسبب اإلج ــراءات التي
اتـخــذتـهــا كـفــرض الـحـظــر الـشــامــل والـجــزئــي
وإغالق العديد من القطاعات وتقييد أنشطة
كافة األعـمــال واملـنـشــآت بخاصة السياحية
والتجارية والصناعية منها.
وقــال رئيس املرصد العمالي ،أحمد عوض،
لـ«العربي الجديد» إنه تم رصيد العديد من
القطاعات التي أعلنت عن قرب تسريح آالف
العاملني لديها بسبب الجائحة وتداعياتها
وعــدم نجاعة اإلج ــراءات الحكومية لدعمها
في هذه املرحلة.
وأوض ــح ع ــوض ،أن األع ـبــاء املــالـيــة تراكمت
على أصحاب املنشآت التجارية والصناعية
والخدمية ،مع استمرار اإلغالقات وإجراءات
الحظر وتدني القدرات الشرائية للمواطنني،
مـعــربــا عــن مـخــاوفــه مــن ب ــدء تـلــك القطاعات
فــي قـ ــرارات فـصــل جـمــاعــي للعاملني لديها،
اعتبارا من نهاية مــارس /آذار الـجــاري كما

ت ــم اإلع ـ ــان م ــن قـبـلـهــا .وت ــوق ــع أن تـتـجــاوز
نسبة البطالة  %25خــال النصف األول من
العام الجاري ،بسبب فقدان اآلالف لوظائفهم
وعــودة أعــداد كبيرة من األردنـيــن العاملني
في الخارج في ظل الصعوبات االقتصادية
ال ـت ــي تــواج ـه ـهــا الـ ـ ــدول ال ـت ــي ي ـع ـم ـلــون بها
أيضا ،ما يرتب كلفًا مرتفعة على االقتصاد
األردني.
وق ـ ــال رئ ـي ــس امل ــرص ــد ال ـع ـمــالــي إن الـنـقــابــة
الـعــامــة لتجار األلـبـســة واألقـمـشــة واألحــذيــة
أعلنت عن احتمال فقدان نحو  56ألف عامل
وظائفهم في هذا القطاع وإغــاق عدد كبير
من املنشآت التي يبلغ عددها حوالي  11ألف
منشأة ،ليعد ذلك أبرز تحذير يتم رصده عن
الوظائف املتوقع فقدانها الفترة املقبلة.
وكــانــت نـقــابــة تـجــار األلـبـســة واألق ـم ـشــة ،قد
طالبت مــؤخـرًا بحزمة «إجـ ــراءات تحفيزية
عــاجـلــة» إلن ـقــاذ الـقـطــاع وإنـعــاشــه مــن حالة
الـ ــركـ ــود الـ ـت ــي ي ـع ـي ـش ـهــا لـ ـت ــراج ــع ال ـن ـش ــاط
التجاري وارتفاع تكاليف التشغيل.
وفي تصريح لـ«العربي الجديد» ،قال رئيس
الـنـقــابــة ،منير أب ــو دي ــة ،إن املستثمرين في
قطاع األلبسة واألقمشة لم يعد بمقدورهم

تـحـمــل مــزيــد م ــن األع ـب ــاء وال ـخ ـســائــر ،الـتــي
رافـقـتـهــم مـنــذ بــدايــة جــائـحــة ك ــورون ــا ،حيث
تـسـبــب ال ـح ـظــر ال ـشــامــل وال ـج ــزئ ــي وضـعــف
القدرات الشرائية للمواطنني بتراجع اإلقبال
على شراء املنتجات.
وأضاف أبو دية ،أن املحالت التجارية عاجزة
ع ــن ت ـس ــدي ــد ال ـت ــزام ــات ـه ــا امل ــال ـي ــة م ــن أج ــور
ونفقات مختلفة ،مشيرا إلــى أن مــن املرجح
االس ـت ـغ ـنــاء إج ـب ــاري ــا ع ــن أع ـ ــداد ك ـب ـيــرة من
العاملني لديها في أي وقت.
وت ــاب ــع« :ع ـل ــى ال ـح ـكــومــة امل ـ ـبـ ــادرة وبـشـكــل
عاجل إلنقاذ القطاع من خالل توجيه حزمة
إج ـ ـ ــراءات مل ـســاعــدتــه ع ـلــى ت ـج ــاوز ال ـظــروف
الراهنة وضمان عدم تسريح العاملني ،ومن

معدل البطالة وصل
إلى  %24.7خالل الربع
األخير من 2020

ذل ــك إع ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ــي ال ـض ــرائ ــب وال ــرس ــوم
املفروضة عليه وتوفير السيولة والتسهيالت
املــال ـيــة ضـمــن ال ـبــرامــج املـخـصـصــة م ــن قبل
البنك املركزي وإلزام البنوك بتأجيل األقساط
والقروض لعدة أشهر».
وبحسب بيانات دائ ــرة اإلح ـصــاءات العامة
الـحـكــومـيــة ،قـفــز م ـعــدل الـبـطــالــة ف ــي األردن
خالل الربع األخير من عام  2020إلى %24.7
بارتفاع  %5.7عن نفس الفترة من عام .2019
وف ــي سـيــاق متصل أص ــدرت جمعية وكــاء
ال ـس ـي ــاح ــة والـ ـسـ ـف ــر ،ب ـي ــان ــا حـ ــول األوض ـ ــاع
االقـتـصــاديــة لشركات السياحة والسفر في
ظ ــل أزمـ ــة ك ــورون ــا ،ق ــال ــت ف ـيــه إن ال ـشــركــات
ستضطر إلى وقف أعمالها وتسريح جميع
ال ـعــام ـلــن ف ـي ـهــا ،اع ـت ـب ــارًا م ــن ن ـهــايــة الـشـهــر
الجاري ما لم تتدخل الحكومة لتقديم دعم
مباشر ينهي جــزءًا مــن معاناتها املستمرة
منذ بداية الجائحة.
وقــالــت الجمعية إن القطاع يضم نحو 800
ش ــرك ــة ،ت ـع ـمــل ف ــي ع ـم ــوم م ـن ــاط ــق امل ـم ـل ـكــة،
وتـشـغــل م ــا ي ـق ــارب  10آالف عــامــل وعــامـلــة
أغـلـبـهــم م ــن األردن ـ ـيـ ــن .وطــال ـبــت الـحـكــومــة
ب ـض ــرورة تـقــديــم ال ــدع ــم امل ـبــاشــر والـسـيــولــة

املــال ـيــة وإع ـ ــادة تصنيف شــركــات السياحة
والسفر حيث إن القطاع ليس من القطاعات
األكثر تضررًا فحسب ،بل هو قطاع متوقف
كليًا عن العمل.
ودعــت الجمعية إلــى ايجاد آلية لدعم مالي
وفـ ــوري لجميع شــركــات الـسـيــاحــة والـسـفــر
امل ـت ـضــررة لـضـمــان ص ـمــودهــا واسـتــدامـتـهــا
والحفاظ على العاملني فيها من خالل توفير
منحة مالية فورية من املساعدات الخارجية
أو أحد الصناديق العربية او الدولية.
كما طالبت بسرعة تنفيذ صندوق املخاطر،
الــذي أعلنت وزارة السياحة عن إنشائه في
ديـسـمـبــر /ك ــانــون األول امل ــاض ــي بـقـيـمــة 28
مليون دوالر من املساعدات الخارجية.
وشـ ـ ـ ـ ــددت ال ـج ـم ـع ـي ــة عـ ـل ــى أهـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــزام
الحكومة بتسهيل حصول شركات السياحة
والسفر على قروض ميسرة وبدون أية فوائد
من خالل الحكومة أو البنك املركزي مباشرة
وب ـك ـفــالــة وزارة ال ـس ـيــاحــة واآلث ـ ـ ــار وهـيـئــة
تنشيط السياحة.
ـات س ـي ــاح ـي ــة ،س ــوء
ـ
م
ـ
ي
ـ
خ
ـ
م
وأكـ ـ ــد أصـ ـح ــاب
ٍ
أوضـ ـ ــاع ـ ـ ـهـ ـ ــم املـ ـعـ ـيـ ـشـ ـي ــة وت ـ ـ ــوق ـ ـ ــف نـ ـش ــاط
مخيماتهم بسبب انقطاع السياحة خاصة

ارتفاع احتياطي
العمالت األجنبية
أظهرت بيانات البنك المركزي األردني
ارتــفــاع االحتياطيات األجنبية %6.3
في أول  3أشهر من العام الحالي،
مــقــارنــة بالفترة ذاتــهــا مــن العام
الماضي .ووفــق البيانات الرسمية،
تراجع احتياطي العمالت األجنبية في
الربع األول من العام الحالي  %2.7إلى
 15.48مليار دوالر ،مقارنة مع 15.91
مليار في نهاية العام الماضي ،كما
أوضحت البيانات أن احتياطي الذهب
ارتفع  %23.5في أول  3أشهر مقارنة
بالفترة ذاتها من العام الماضي.
انتشار الوباء يساهم في زيادة البطالة ()Getty

الكويت

الكويت ـ أحمد الزعبي

أك ــد مـصــدر بــالـحـكــومــة الـكــويـتـيــة لــ«الـعــربــي
ّ
الجديد» أن هناك خططًا لبيع أصول نفطية،
منها مصفاة نفطية في جنوب البالد .وقال
ّ
املصدر إن الحكومة ستطرح مصفاة نفطية
تــابـعــة لـشــركــة ال ـب ـتــرول الــوطـنـيــة الـكــويـتـيــة،
وت ـق ــع ف ــي ج ـن ــوب الـ ـب ــاد ،ف ــي مـطـلــع مــايــو/
أيار املقبل ،عن طريق املزايدة ،على الشركات
واملؤسسات الراغبة في الشراء.
ّ
وأض ــاف امل ـصــدر ،ال ــذي رفــض ذكــر اسـمــه ،أن

()Getty

بريان أرمسترونغ
مصطفى قماس

أدرجت منصة تبادل العمالت االفتراضية «كوينباس
ِ
 ،»COINBASEاألرب ـع ــاء امل ــاض ــي ،فــي ال ـبــورصــة ،إذ
ت ـم ـكــن مــؤس ـس ـهــا ب ــري ــان أرم ـس ـت ــرون ــغ م ــن اق ـت ـحــام
بــورصــة وول ستريت ،وهــو الــذي أضحى مــن أفضل
املستثمرين في تلك العمالت.
راهنت األســواق على نجاح عملية دخــول منصة بيع
وش ــراء الـعـمــات االفـتــراضـيــة «كــويـنـبــاس» لبورصة
وول سـتــريــت األمـيــركـيــة ،وتــوقــع ال ـخ ـبــراء أن تفضي
إلى جذب مستثمرين جدد نحو العمالت االفتراضية
وتبديد التردد والشكوك التي تحوم حول بيتكوين.
استطاعت تلك املنصة أن تصبح األكثر تقييمًا بـ86
مليار دوالر ،وهو رقم لم تبلغه شركة أميركية أدرجت
فــي ال ـبــورصــة ،فـقــد ت ـجــاوزت «فـيـسـبــوك» الـتــي كانت
وصلت عند إدراجها في  2012إلى  81مليار دوالر.
ولــد بــريــان أرمـسـتــرونــغ ،مــؤســس «كــويـنـبــاس» ،قرب
مــديـنــة س ــان خــوس ـيــه ،عــاصـمــة سـيـلـكــون ف ــال ــي ،من
أبوين مهندسني .درس املعلومات بجامعة «رايــس»
فــي ت ـك ـســاس ،وع ـمــل م ـتــدربــا ل ــدى شــركــة «آي بــي إم
 »IBMوالتحق بشركة «إير بي إن بي  »Airbnbكمطور
للبرمجيات.
دخل عالم بيتكوين عام  ،2010عندما كان يعمل لدى
«إيــر بــي إن بــي» واستثمر  1000دوالر فــي شــراء تلك
العملة ،عندما كان سعرها في حدود تسعة دوالرات.
طور بريان أرمسترونغ في  2012منصة «كوينباس»
التي قدمها كمنصة لشراء العمالت االفتراضية .يذهب
فريب إيهرسام ،الذي أسس بمعية أرمسترونغ شركة
ّ
«كــوي ـن ـبــاس» ،إل ــى أن ال ـبــدايــات لــم تـكــن سـهـلــة ،حني
تقاسمت الـشــركــة شقة مــن غرفتني مــع شــركــة أخــرى،
ّ
غير أنها أضحت أكثر مردودية في السنوات التالية.
يحوز أرمسترونع البالغ مــن العمر ثمانية وثالثني
عــامــا على  20فــي املــائــة مــن حصص املنصة ويشغل
منصب الرئيس التنفيذي فيها ،وينتظر أن يصبح
ضمن الئحة «فوربس» املخصصة للمائة األكثر ثراء،
بحسب «وول ستريت جورنال».
نـشــط أرمـسـتــرونــغ بشكل كبير عـلــى «تــويـتــر» بأكثر

مــن نصف مليون مـتــابــع ،ون ــادرًا مــا يــدلــي بأحاديث
ح ــول شــرك ـتــه ،ال ـتــي إذا م ــا ت ـط ــورت كـمــا خـطــط لـهــا،
ستعطي شرعية أكبر للتعامل بالعمالت االفتراضية
التي تحظى باهتمام حذر من قبل املؤسسات املالية
الدولية واملصارف املركزية عبر العالم.
وبعدما كان يحصل على أجر شهري في حدود مليون
يورو ( 1.2مليون دوالر) في  ،2020توقع مراقبون قبل
اإلدراج أن يجني أجرًا في العشرة أعوام املقبلة يصل
إلى ثالثة مليارات دوالر ،أي حوالي مليون دوالر في
ّ
ال ـيــوم الــواحــد ،وفـقــا لــ«بـلــومـبـيــرغ» .غـيــر أن مراقبني
ّ
يرون أن ثروة أرمسترونغ ستكون أكثر أهمية إذا ما
واصل سهم شركته التحليق عاليًا.
ّ
مع ذلك ،فإن مستقبل أرمسترونغ ضمن أثرياء العالم
يبقي رهن تبديد الشكوك حول العمالت االفتراضية،
والتي ّ
أججها تضاعف قيمة بيتكوين ست مرات بني
م ــارس /آذار  2020وم ــارس  ،2021مــا ســاهــم ،بحسب
«س ــي ب ــي إس» ،ف ــي خ ـلــق  100أل ــف مـلـيــونـيــر بتلك
العملة ،مقابل  15ألفًا فقط قبل عام.
وف ــق االق ـت ـصــادي األم ـيــركــي ،نــوريـيــل روبـيـنــي ،الــذي
سبق لــه توقع األزم ــة املالية التي انفجرت بــن 2008
ّ
و ،2009فإن قيمة بيتكوين أقل من الصفر ،فهي ليست
ّ
من فئة األصول ،مؤكدًا أن هناك تالعبًا.
وذه ــب رئ ـيــس مـجـلــس االح ـت ـيــاط ال ـف ـيــدرالــي (الـبـنــك
ّ
امل ــرك ــزي األم ـي ــرك ــي) ج ـي ــروم ب ــوي ــل إل ــى أن الـعـمــات
االفـ ـت ــراضـ ـي ــة ه ــي أح ـ ــد ع ــوام ــل املـ ـض ــارب ــة ،ه ـ ــذا فــي
الــوقــت ال ــذي اتـهـمــت فـيــه السلطة األمـيــركـيــة املشرفة
عـلــى األسـ ــواق املــالـيــة واملـنـتـجــات املـشـتـقــة ،الـشــركــات
بتوفير بيانات خاطئة أو غير دقيقة حــول العمالت
والتالعب في السوق بني  2015و.2018
االفتراضية ّ
يــرى مراقبون أنــه يجب انتظار ثالثة أشهر مــن أجل
معرفة ما إذا كــان سهم شركة «كوينباس» سيواكب
تقلبات سعر العمالت االفتراضية ،في سياق متسم
بـشـكــوك ت ــراود الـهـيـئــات الــرقــابـيــة حــول تــوظـيــف تلك
الـعـمــات فــي أنشطة غير مـشــروعــة .ذلــك تـحـ ٍّـد يدركه
ّ
أرمـسـتــرونــغ ال ــذي صــرح لقناة «ســي إن بــي ســي» أن
إدراج شــركـتــه ف ــي ال ـبــورصــة سـيـجـعــل الــرقــابــة أكـثــر
حرصًا على معرفة ما الذي تقوم به الشركة.

سورية

بيع أصول نفطية لتوفير سيولة مالية
دفعت األزمة المالية
الحكومة الكويتية إلى
دراسة حلول متنوعة
لتوفير سيولة ،من بينها
بيع أصول نفطية ،وسط
تواصل تداعيات جائحة
كورونا على مختلف
القطاعات

الخارجية ،مشيرين إلــى أنهم اضـطــروا إلى
تسريح الـعـشــرات مــن العاملني لــديـهــم ،وأن
مخيماتهم باتت مهددة باإلغالق.
وفي تقرير للمرصد العمالي األردني استند
إل ـ ــى ش ـ ـهـ ــادات م ــن أصـ ـح ــاب األعـ ـ ـم ـ ــال ،ف ــإن
صاحب أحد املخيمات السياحية ،اضطر إلى
ً
تسريح ما يقارب  20عامال ،بعدما كان يعمل
ً
لديه  30عامال وذلك بسبب عدم قدرته على
دفع أجورهم الشهرية .ووفق صاحب مخيم
سـيــاحــي آخ ــر ،ف ــإن املـخـيـمــات كــانــت تعتمد
عـلــى الـسـيــاحــة الــداخـلـيــة مــن حـيــث «بــوفـيــه
الطعام» والحفالت الليلية وتقديم األراجيل،
إال أن أوامـ ـ ــر ال ــدف ــاع وإج ـ ـ ـ ــراءات الـحـكــومــة
منعت هذا كله ما تسبب لهم في أزمة مالية
«خانقة» وتــراكــم الــديــون عليهم ،خاصة في
ظل استمرار حظر التجول الليلي طيلة أيام
األسبوع والحظر الشامل يوم الجمعة من كل
أسبوع ما «شل» نشاطهم السياحي بأكمله.
ً
وق ــال إن مخيمه ك ــان يعمل فـيــه  20عــامــا،
إال أنــه اآلن لم يبق لديه ســوى  5عمال فقط،
بـسـبــب اضـ ـط ــراره إل ــى تـخـفـيــض أج ــوره ــم،
م ـش ـي ـرًا ال ــى أن ـهــم ل ــم يـسـتـفـيــدوا م ــن بــرامــج
الــدعــم الحكومية ،خــاصــة صـنــدوق املخاطر
السياحية الــذي أعلنت عنه وزارة السياحة
مؤخرًا لدعم القطاع السياحي والتخفيف من
األضرار التي لحقت به جراء كورونا.
وكان آالف العاملني في قطاعات أخرى مثل
ص ـ ــاالت األف ـ ـ ــراح وامل ـن ــاس ـب ــات االجـتـمــاعـيــة
واملـطــاعــم والـفـنــادق فـقــدوا وظائفهم بسبب
الجائحة .وفي مقابل الدعم الــذي تطالب به
الـقـطــاعــات الـخــدمـيــة واإلن ـتــاج ـيــة املختلفة،
ق ــال م ــدي ــر م ــرك ــز ب ـيــت ال ـع ـم ــال ،ح ـم ــادة أبــو
نـجـمــة (مــؤس ـســة مـجـتـمــع م ــدن ــي) إن هـنــاك
بــاألســاس اخ ـتــاالت فــي الـتـعــامــل مــع أوام ــر
الــدفــاع (الـ ـق ــرارات الـحـكــومـيــة) الـتــي صــدرت
خــال الجائحة واملتعلقة بـشــؤون العاملني
فــي الـقـطــاعــات .وأوضـ ــح أب ــو نـجـمــة أن هــذه
ال ـق ــرارات أث ــرت على حـقــوق وأج ــور العمال،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي اتـخــذتـهــا
ال ـح ـكــومــة ،وال ـت ــي اع ـت ـمــدت بـشـكــل أســاســي
على املساس بأجور العاملني وتخفيضها،
واع ـت ـب ــرت ـه ــا الـ ـع ــبء األكـ ـب ــر ع ـل ــى أص ـح ــاب
األعمال واملؤسسات.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :كـ ـ ـ ــان م ـ ــن امل ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن ت ـع ـمــل
ال ـح ـك ــوم ــة ع ـل ــى دعـ ــم امل ــؤسـ ـس ــات امل ـت ـع ـثــرة
والعاملني فيها بكافة مستوياتهم ،خاصة
ال ـعــام ـلــن ذوي ال ــدخ ــل املـ ـح ــدود وامل ـتــدنــي
وحماية وظائفهم ،وليس املساس بأجورهم،
باإلضافة إلى توفير الحمايات االجتماعية
لـلـفـئــات امل ـت ـضــررة مــن الـجــائـحــة كــالـضـمــان
االجتماعي والـتــأمــن الصحي لتشمل كافة
العاملني وخــاصــة عمال املياومة (العاملني
بأجر يومي)».
وي ـش ـه ــد األردن تـ ـص ــاعـ ـدًا فـ ــي ال ـح ـن ــق مــن
تــردي األوض ــاع االقـتـصــاديــة ،حيث اندلعت
احتجاجات في عــدة مــدن وبـلــدات في األيــام
املاضية ،مطالبة الحكومة بتحسني الوضع
االق ـت ـص ــادي وتــوف ـيــر ف ــرص ال ـع ـمــل وإل ـغــاء
اإلجـ ــراءات امل ـشــددة ،الـتــي يـشــدد املحتجون
عـ ـل ــى أن ـ ـهـ ــا س ــاهـ ـم ــت ف ـ ــي ت ـع ـم ـي ــق األزم ـ ـ ــة
املعيشية وفقدان عشرات اآلالف من املواطنني
وظائفهم ،وإعادة النظر بمجمل آليات العمل
الحكومية .وبجانب نسبة البطالة املرتفعة،
ازدادت معدالت الفقر ،بعد أن شهد االقتصاد
العام املاضي أسوأ انكماش في عقود.
وكـ ـ ــان ال ـب ـن ــك الـ ــدولـ ــي ق ــد ت ــوق ــع أخ ـ ـي ـ ـرًا ،أن
يــزيــد عــدد الـفـقــراء فــي األردن جــراء تأثيرات
الـجــائـحــة ،مـشـيــرا إل ــى أن نسبة األشـخــاص
الذين يعيشون على أقل من  1.3دينار يوميًا
( 1.83دوالر) وهــو خــط الفقر املــدقــع عامليًا،
ستبلغ نحو  %27خالل العام الجاري.

ولد بريان أرمسترونغ ،مؤسس منصة
العمالت الرقمية كوينباس ،قرب مدينة
سان خوسيه بسيلكون فالي ،من أبوين
مهندسين ،درس المعلومات بجامعة
«رايــس» بتكساس ،وعمل متدربًا لدى
شركة  IBMوالتحق بشركة Airbnb
كمطور للبرمجيات

عملية الطرح ستتضمن بيع  82وحدة داخل
املصفاة ،مثل وحــدات النفط الخام والبنزين
ً
وال ــدي ــزل وال ـك ـيــروســن ،فـضــا عــن الــوحــدات
املـســانــدة فــي املـصـفــاة والـخـطــوط والـغــايــات
وخزانات املياه واملضخات واألنابيب.
ّ
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن أغ ـل ــب الـ ــوحـ ــدات امل ـعــروضــة
لـلـبـيــع م ــن صـنــع ش ــرك ــات عــاملـيــة ك ـبــرى مثل
«فــوسـتــر ويـلــر» و«شـيـفــرون» و«ف ـلــور» .وفي
ّ
وق ــت ســابــق ،أف ــادت وكــالــة «بـلــومـبـيــرغ» بــأن
حكومة الكويت حولت آخر أصولها العاملة
إلى صندوق األجيال القادمة مقابل الحصول
على النقدّ ،
لسد عجز امليزانية الشهرية البالغ
 3.3مليارات دوالر .وقد شملت هذه األصول
حصصًا فــي بيت التمويل الكويتي وشركة
«زي ـ ـ ـ ــن» ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى م ــؤس ـس ــة ال ـب ـت ــرول
الكويتية اململوكة للدولة التي تــم تحويلها
مــن ال ـخــزانــة إل ــى ص ـنــدوق األج ـي ــال الـقــادمــة،
ّ
عـلـمــا أن الـقـيـمــة االس ـم ـيــة ملــؤسـســة الـبـتــرول
ال ـكــوي ـت ـيــة ت ـب ـلــغ  2.5م ـل ـيــار ديـ ـن ــار (ن ـح ــو 8
مليارات و 300مليون دوالر).
ع ـلــى ج ــان ــب آخـ ــر ،ق ــال ال ـخ ـب ـيــر االق ـت ـص ــادي
الـ ـك ــويـ ـت ــي ح ـ ـجـ ــاج بـ ــوخ ـ ـضـ ــور ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
ّ
ال ـجــديــد» ،إن األزمـ ــة املــال ـيــة الـحــالـيــة جعلت
الحكومة تفكر في حلول مختلفة ،من بينها
بـيــع أص ــول نفطية ،مــن أج ــل مـحــاولــة توفير

سيولة مالية ،خصوصًا مع تفاقم األوضــاع
االق ـت ـصــاديــة عـلــى خـلـفـيــة تــداع ـيــات جائحة
فيروس كورونا التي ساهمت في اتساع عجز
املوازنة.
ودع ــا بــوخـضــور الـحـكــومــة إل ــى ال ـتــوافــق مع
أعـضــاء مجلس األمــة الكويتي (الـبــرملــان) من
أجل إقرار اإلصالحات وإيجاد صيغة مناسبة
لتمرير قــانــون الــديــن الـعــام ،الــذي يهدف إلى
اقـتــراض الحكومة الكويتية ما يقرب من 65
مليار دوالر على مدى  30عامًا.
وفــي وقــت سابق ،حــذر وزيــر املالية الكويتي
خليفة حمادة من استمرار أزمة شح السيولة،
التي تنذر بمخاطر عدم قــدرة الحكومة على
سداد أجور العاملني في املؤسسات الحكومية
خالل األشهر الثالثة املقبلة .وأضــاف حمادة
ّ
أن امل ــرك ــز امل ــال ــي لـلـكــويــت ق ــوي وم ـتــن كــونــه
م ــدع ــوم ــا ب ــال ـك ــام ــل م ـ ّـن صـ ـن ــدوق اح ـت ـيــاطــي
ّ
األجيال القادمة ،غير أنه لفت إلى أن السيولة
في خزينة الدولة قاربت على النفاد .وتابع:
«اإلي ـ ــرادات وامل ـص ــروفــات الـعــامــة تـعــانــي من
اختالالت هيكلية أدت إلى قرب نفاد السيولة
في خزينة الدولة».
إلــى ذلــك ،حــذر تقرير مركز الـشــال للدراسات
االق ـت ـصــاديــة (م ـس ـت ـقــل) م ــن إم ـكــان ـيــة خفض
التصنيف االئتماني للكويت ،في ظل غياب

اإلرادة ال ـس ـيــاس ـيــة الـ ـت ــي ت ـس ـت ـط ـيــع إن ـج ــاز
اإلصالح االقتصادي املستحق .وأشار التقرير
ّ
إل ــى أن أش ــد امل ـخــاطــر ال ـت ــي ت ـه ــدد اس ـت ـمــرار
خفض التصنيف السيادي للكويت تلك التي
تتعلق ب ــإدارة السيولة ،أي السياسة املالية
على املــدى القصير ،والـتــي تقع تحت سلطة
وزارة املالية ومجلس الوزراء .من ناحيته ،قال

تمثل
اإليرادات
النفطية
أكثر من
 %90من
الناتج
المحلي
(ياسر
الزيات/
فرانس
برس)

أسعار السلع تتصاعد بمناطق النظام
أستاذ االقتصاد في جامعة «الكويت» محمد
ّ
الـهــاجــري إن اإلج ـ ــراءات الـحـكــومـيــة األخـيــرة
ّ
ّ
لــن تـســاهــم فــي ح ــل األزم ــة املــال ـيــة ،مــؤك ـدًا أن
هــذه الحلول قد تنجح في معالجة األوضــاع
ّ
بـصــورة مــؤقـتــة ،لـكــن األزم ــة الــراهـنــة تتطلب
ً
حلوال طويلة األمد من أجل استعادة التعافي
واالستقرار االقتصادي.

عدنان عبد الرزاق

ل ــم ي ـن ـع ـكــس ت ـح ـســن س ـع ــر صـ ــرف الـعـمـلــة
ال ـســوريــة أم ــام الـ ــدوالر مــن  4000ل ـيــرة في
مـ ــارس/آذار املــاضــي إلــى  3050لـيــرة أمــس،
ع ـل ــى أسـ ـع ــار ال ـس ـل ــع وامل ـن ـت ـج ــات ،خــاصــة
األكـثــر استهالكًا بشهر رم ـضــان ،إذ تؤكد
مـ ـص ــار خ ــاص ــة لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» مــن
دمـشــق ،أن أسـعــار األرز ارتـفـعــت مــن 3200
إلــى  3400لـيــرة ووص ــل سعر كيلو الشاي
إلى  25ألف ليرة.
وتشير املصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها
إل ــى ارت ـفــاع كبير فــي أس ـعــار الـخـضــروات،
«ب ـتــذرع الـتـجــار والـبــاعــة بـمــوجــة الصقيع
وارتـ ـف ــاع أس ـع ــار ال ـن ـقــل ل ــدم ـش ــق» ،فــوصــل
سعر كيلو البطاطا إلــى  1200ليرة وكيلو
الخيار إلى  1400ليرة سورية.
وفي هذا السياق ،يرى االقتصادي السوري،
ح ـســن ج ـم ـيــل ،أن «الـ ـس ــوق ع ــرض وطـلــب
وألن الطلب يزيد مطلع شهر رمضان ،رأينا
أس ـعــار الـكـثـيــر مــن الـسـلــع ارتـفـعــت بعموم
األس ـ ــواق ال ـس ــوري ــة ،وس ــاه ــم نـقــص بعض
ال ـس ـلــع بـسـبــب ت ــراج ــع اإلن ـت ــاج واس ـت ـمــرار
الـتـصــديــر ،فــي مــوجــة ال ـغــاء الـتــي أصــابــت
األسواق» .ويقلل االقتصادي السوري خالل

تـصــريـحــه ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» مــن أهمية
امل ــرس ــوم ال ـ ــذي أصـ ـ ــدره ب ـش ــار األس ـ ــد قبل
أي ــام ملــواجـهــة ال ـغــاء ،ألن غـيــاب مؤسسات
ال ـح ـكــومــة ،يــزيــد م ــن الـتـسـعـيــر الـعـشــوائــي
وجشع التجار.
وكــان رئيس النظام الـســوري ،بشار األسد
قــد أص ــدر أخـيـرًا املــرســوم رقــم ( )8لحماية
ـش
املـسـتـهـلــك ،وض ـبــط األس ـع ــار وم ـنــع الـغـ ً
واالح ـ ًت ـك ــار ،وي ـح ـتــوي امل ــرس ــوم مـجـمــوعــة
َّ ً
ومشددة من الضوابط والعقوبات
واسعة
التي تكفل تنظيم حركة األسواق التجارية
بـمــا يـجـعــل ال ًـتــاعــب ب ــاألس ـع ــار ،أو الـغــش
باملواد جريمة تستلزم الحبس لفترة تمتد
لسبع سنوات ولغرامات مالية مرتفعة.
وخالل تصريح سابق ،وصف معاون وزير
التجارة الداخلية وحماية املستهلك ،جمال
بيد من حديد
شعيب ،أن «الوزارة ستضرب ٍ
كل من يقوم بمخالفة أو تدليس أو تالعب
ّ
بــأسـعــار ال ـس ــوق» ،مــؤك ـدًا أن «امل ــرس ــوم لم
يستثن أحدًا حتى مراقبي التموين».
وكــانــت وزارة الـتـجــارة الــداخـلـيــة وحماية
املستهلك بحكومة بشار األســد ،قد حددت
أمس األحد ،أسعار  15مادة بنشرة األسعار
في مقدمتها السكر بـ  1900ليرة للكيلوغرام
ال ــواح ــد ،أم ــا أس ـع ــار كـيـلــو األرز ي ـب ــدأ من

 1500ليرة وحتى سعر  4700ليرة .وقالت
وزارة ال ـت ـجــارة إن «ه ــذه األس ـع ــار مـلــزمــة،
منذ اليوم حتى صــدور نشرة جديدة ،وما
يتعلق بأسعار اللحوم الحمراء والبيضاء
والبيض ،فقد تم تكليف مديريات التجارة
ب ــاملـ ـح ــافـ ـظ ــات ،إلص ـ ـ ـ ــدار ن ـ ـشـ ــرات أسـ ـع ــار
أسـ ـب ــوعـ ـي ــة» .ل ـك ــن مـ ـص ــادر م ـت ـطــاب ـقــة مــن
العاصمة السورية دمشق ،أكدت لـ«العربي
الجديد» أن األسعار لم تتبدل بعد املرسوم،
كما لــم تنكسر بعد تحسن سعر الـصــرف،
مشيرة إلى تراجع حركة األسواق بعد فورة
الشراء عشية رمضان وخالل األيام األولى.
وما يتعلق بأسواق رمضان الخيرية التي
افتتحت بدمشق ومحافظات أخرى ،تشير
املصادر إلى أن األسعار بتلك األســواق أقل
من أسعار السوق «لكن املنتجات أقل جودة
ومعظمها خارجة عن استهالك السوريني»
ألن األولوية لدى السوري اليوم ،هو الخبز
وبـعــض الـخـضــر ،أمــا الـلـحــوم فخرجت عن
موائد السوريني وحتى التمر وصــل سعر
الكيلو إلــى نحو  14ألــف ليرة فاستغنينا
عنه ،حسب املصادر.
وك ــان ــت وزارة األوق ـ ـ ــاف ب ـح ـكــومــة األسـ ــد،
بــال ـت ـعــاون م ــع م ـحــاف ـظــة دم ـش ــق وغــرفـتــي
ص ـنــاعــة دم ـشــق وري ـف ـهــا وت ـج ــارة دم ـشــق،

ق ــد افـتـتـحــت س ــوق رم ـض ــان ال ـخ ـيــري على
أرض مــديـنــة امل ـع ــارض ال ـقــدي ـمــة ،بمنطقة
ف ـك ـت ــوري ــا وسـ ــط دمـ ـش ــق ،ب ـه ــدف تـخـفـيــف
األعباء املعيشية عن املواطن وتوفير كل ما
يحتاجه من السلع بسعر التكلفة.
ولـ ــم ت ـن ــج امل ـن ــاط ــق امل ـ ـحـ ــررة ،ش ـم ــال غ ــرب
س ـ ــوري ـ ــة م ـ ــن فـ ـ ـ ــورة أسـ ـ ـع ـ ــار رم ـ ـض ـ ــان ،إذ
تضاعفت األسـعــار خــال األي ــام األول ــى من
الشهر الفضيل ،قبل أن تبدأ بالتراجع خالل
اليومني املاضيني ،بحسب ما يقول العامل
بــال ـشــأن اإلغ ــاث ــي ،م ـح ـمــود ع ـبــد الــرح ـمــن،
لـ«العربي الجديد».
وحول آلية التسعير وشكل الرقابة بمناطق
إدل ــب وري ــف حـلــب امل ـح ــررة ،يــؤكــد الـعــامــل
ب ــال ـش ــأن اإلغـ ــاثـ ــي أن ال ـت ـس ـع ـيــر ع ـشــوائــي
ولـ ـي ــس هـ ـن ــاك أي ض ــاب ــط أو ح ـت ــى سـعــر
رسمي يمكن القياس عليه ،مشيرًا إلى أنه
ال رقابة وال دوريات على األسواق .وأضاف:
«ربما تتدخل حكومة اإلنقاذ إن تقدم أحد
بشكايات» .وأوضح عبد الرحمن أن مستوى
املعيشة بتراجع مستمر في الشمال املحرر،
بواقع ارتفاع األسعار وزيادة نسبة البطالة
وتراجع املساعدات األممية ،مؤكدا أنه «لوال
التحويالت من العاملني في الخارج لعشنا
مجاعة كما إخوتنا بمناطق األسد».
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أخبار
السعودية
تستهدف إدراج
 68شركة
في البورصة

قالت هيئة السوق املالية السعودية
ّ
إنها تستهدف إدراج  68شركة
جديدة خالل ثالث سنوات (من
 2021حتى  ،)2023ترفع بها عدد
الشركات املدرجة في البورصة
إلى  270شركة .وذكرت الهيئة في
تقرير الخطة االستراتيجية للسنوات
من  2021إلى  ،2023الصادر أمس
ّ
األحد ،أنها تستهدف إدراج 20
شركة في العام الحالي ،و 24في
 2022و 24أخرى في .2023
والبورصة السعودية الكبرى في
املنطقة بقيمة سوقية  2.5تريليون
دوالر ،وتضم  202شركة موزعة
على  20قطاعًا .وذكرت الهيئة
ّ
أنها تطمح إلى مضاعفة األموال
املستثمرة ليتخطى حجم األصول
املدارة  800مليار ريال (213.3
مليار دوالر).
وبلغ حجم األصول املدارة في نهاية
 2020نحو  611.7مليار ريال
( 163.1مليار دوالر) .وتستهدف
الهيئة رفع نسبة ملكية املستثمرين
األجانب من القيمة السوقية
لألسهم الحرة في البورصة ،إلى
 15في املائة في  ،2021و 16في
املائة في  ،2022و 16.5في املائة في
 .2023وتبلغ ملكية األجانب من
السوق حاليًا  13.3في املائة ،إلى
جانب  2.5في املائة للخليجيني.

مشاريع معلقة
وشوارع مظلمة
في بيروت

حتى إشعار آخر ،ستبقى أعمدة
اإلنارة في بيروت مطفأة ومشاريع
الترميم معلقة ُ
والحفر تغزو الطرق.
فلم تعد بلدية العاصمة ذات املوازنة
الكبرى في البالد تجذب املتعهدين
مع استمرار دفع تكاليف املشاريع
بالليرة اللبنانية فاقدة القيمة.
ويقول مسؤول في البلدية،
ً
مفضال عدم الكشف عن اسمه،
لوكالة «فرانس برس»« :ما من
متعهد يريد العمل مع البلدية».
وأعلنت بلدية بيروت عن مناقصة
لتنفيذ مشروع صيانة إنارة
شوارع وأنفاق بيروت ،لكن ،خالل
اجتماعني عقدا الشهر املاضي
لتلقي العروض ،لم يحضر أحد.
ويعاني اللبنانيون من أوضاع

اقتصادية ومعيشية صعبة في
ّ
ظل غالء أسعار السلع وتدهور
الخدمات بسبب تدهور سعر
الليرة .ويواجه لبنان منذ عقود
أساسًا مشكلة متفاقمة في قطاع
الكهرباء ذي املعامل املتداعية،
وتعاني البالد من ساعات تقنني
(قطع للتيار في أوقات متكررة)
طويلة تتخطى  12ساعة في بعض
األحيان .وتدين بلدية بيروت اليوم
بـ 27مليار ليرة ( 18مليون دوالر
بسعر الصرف الرسمي) تراكمت
على مدار  15عامًا لصالح مؤسسة
كهرباء لبنان ،وفق املسؤول في
البلدية.

تركيا :تطبيق
يسمح باستخدام
العربات الكهربائية

طورت بلدية «كارشياكا» بوالية
إزمير التركية ،بالتعاون مع شركة
«كوديكو» للصناعات التكنولوجية،
تطبيق «زووب» الذي يسمح
لسكان الوالية باستخدام السيارات
الكهربائية الصغيرة في تنقالتهم.
في حديثه لوكالة «األناضول»
قال كريم أودابشي رئيس شركة
«كوديكو» ،املصنعة للسيارات
الكهربائية الصغيرة« :عملنا مع
بلدية كارشياكا على توفير 5
مركبات كهربائية ،ملواطني البلدية،
في مبادرة للتخفيف من الضغط
على الحافالت العامة» .وأضاف:
«يسمح تطبيق زووب للهواتف
الذكية ،والذي تمت برمجته من قبل
شركتنا ،لألشخاص بالبحث عن
أماكن وجود السيارات وركوبها
داخل بقعة جغرافية معينة».
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رؤية

مال وسياسة
سد ثغرة النقص في إنتاج
تسعى إدارة الرئيس جوزيف بايدن إلى
ّ
المعادن النادرة التي تدخل في تقنيات الشرائح والصناعة الدفاعية
وتهدد مستقبل التفوق األميركي على الصين .وتسيطر بكين على
 %90من اإلنتاج العالمي عبر اإلنتاج والمعالجة

عن تصفية عمالق
األلومنيوم في الشرق
األوسط
مصطفى عبد السالم

حرب المعادن
النادرة
مواجهة جديدة
بين واشنطن وبكين
لندن ـ موسى مهدي

رب ـم ــا ال ي ـع ــرف كـثـيــر م ــن ال ـنــاس
ّ
ال ـس ـ ّـر وراء اه ـت ـمــام ك ــل م ــن بكني
وواشنطن باالنتخابات األخيرة
الـتــي انتهت قبل أي ــام فــي جــزيــرة غرينالند،
ال ـتــاب ـعــة ل ـل ــدن ـم ــارك وال ـت ــي تـتـمـتــع بــالـحـكــم
ّ
ال ــذات ــي .ل ـكــن ،ب ـب ـســاطــة ،وف ــق مـحـلـلــن ،ف ــإن
ال ـحــزب ال ــذي ف ــاز بأغلبية ســاحـقــة فــي هــذه
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ه ــو ح ـ ــزب يـ ـع ــارض م ـشــروعــا
ضخمًا لـلـتـعــديــن ،وه ــو م ـشــروع متخصص
بــامل ـعــادن األرض ـي ــة الـ ـن ــادرة ،وتـمـلــك الـصــن
ّ
حصة كبيرة فيه .وبالتالي فــإن نتيجة هذه
االنتخابات رغــم ضآلة أهميتها السياسية،
تكتسي أهمية كبرى من الناحية االقتصادية
واالس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،إذ ت ـح ــرم ال ـص ــن وتـمـنــح
الــواليــات املتحدة وأوروب ــا الغربية الفرصة
لتطوير بــدائــل إلم ــدادات املـعــادن الـ ّنــادرة في
تـلــك ال ـجــزيــرة ال ـتــي تـصـنــف عـلــى أن ـهــا أكـبــر
جزيرة في العالم.
ج ــزي ــرة غ ــري ـن ــان ــد ،أي األرض ال ـخ ـض ــراء،
غ ـن ـيــة ب ــامل ـع ــادن ال ـ ـنـ ــادرة ال ـت ــي ب ــات ــت تـهــدد
النمو االقتصادي والتطور التقني للواليات
املـ ـتـ ـح ــدة وح ـل ـف ــائ ـه ــا ،وربـ ـم ــا ت ـح ــرم ـه ــا فــي
املستقبل من التفوق الدفاعي وسط السيطرة
ّ
الـصـيـنـيــة ع ـلــى ه ــذه امل ـ ـ ــوارد ،إذ إن الـعــديــد
مـ ــن ال ـق ـط ــع االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة فـ ــي ال ـت ــرس ــان ــة
العسكرية األميركية يعتمد تصنيعها على
امل ـعــادن ال ـن ــادرة امل ـس ـتــوردة مــن ال ـصــن .كما
ّ
أن املعادن النادرة تدخل في إنتاج السيارات
الكهربائية ،والشرائح اإللكترونية ،والعديد
مــن التقنيات املـتـطــورة الـتــي تحتاجها دول
املعسكر الرأسمالي بشدة ملنافسة الصني في
املستقبل.
ويعكف الــرئـيــس األمـيــركــي جــوزيــف بــايــدن،
ّ
ع ـل ــى حـ ــل أزم ـ ــة املـ ـع ــادن ال ـ ـنـ ــادرة وس ــاس ــل
إم ــدادات التقنية الفائقة ،منذ دخوله البيت
األبـيــض ،عبر دراســة السبل الكفيلة بتوفير
هذه املعادن االستراتيجية ملستقبل التنافس
بني واشنطن وبكني.
ي ــوم اإلث ـن ــن امل ــاض ــي ،ع ـقــد ال ـب ـيــت األب ـيــض
جلسة ح ــوار عبر الــ«فـيــديــو كونفرنس» مع
رؤســاء شركات التقنية الكبرى ،ومــن بينها
«غـ ــوغـ ــل» و«م ــايـ ـك ــروس ــوف ــت» و«أل ـف ــاب ـي ــت»
و«إن ـ ـتـ ــل» و«ايـ ـ ــه ت ــي آنـ ــد تـ ــي» ك ـمــا شــركـتــي
«ج ـنــرال م ــوت ــورز» و«ف ـ ــورد» الـلـتــن تعكفان
ع ـلــى زي ـ ــادة إن ـت ــاج ال ـس ـي ــارات الـكـهــربــائـيــة.
وخ ـص ـصــت ال ـج ـل ـســة مل ـنــاق ـشــة أزم ـ ــة أش ـبــاه
املــوصــات التي تعتمد على املـعــادن النادرة
وب ــات ــت واح ـ ــدة م ــن مـ ـه ــددات األمـ ــن الـقــومــي
األميركي.
في هذا الشأن ،قال رئيس األغلبية بمجلس
الشيوخ األمـيــركــي ،تشاك شومر فــي تعليق
على أزمة أشباه املوصالت في فبراير /شباط
املاضي« :يعد تصنيع أشباه املوصالت نقطة
ضعف خطيرة في اقتصادنا وكذلك في أمننا
الـقــومــي» .وتتكون املـعــادن األرضـيــة الـنــادرة
م ــن  17عـنـصـرًا مـعــدنـيــا تـتـمـيــز بخصائص
مغناطيسية وكهروكيميائية فــريــدة .ومــن
بـ ــن ه ـ ــذه املـ ـ ـع ـ ــادن مـ ـع ــدن الـ ـ ــروديـ ـ ــوم وه ــو
أغـلــى مــن ال ــذه ــب ،ويـسـتـخــدم فــي امل ـحــوالت،
ومعادن الرويثينوم ،والرينيوم ،واألوزميوم،
واإلريديوم.
وب ـح ـس ــب ت ـق ــري ــر لـصـحـيـفــة «وول سـتــريــت
جــورنــال» تسيطر الـصــن على تعدين نحو
 %70مــن ه ــذه امل ـع ــادن ،كـمــا تـقــوم بعمليات
املـعــالـجــة والـتـنـقـيــة لـنـحــو  %90مــن اإلن ـتــاج
ّ
العاملي .ويــرى محللون أن الــواليــات املتحدة
والــدول الغربية ما زالــت متأخرة عن الصني
فـ ــي ت ـق ـن ـيــة اسـ ـتـ ـخ ــراج وم ـع ــال ـج ــة املـ ـع ــادن
األرضية النادرة.
وفـ ــي س ـب ـيــل م ـعــال ـجــة ال ـن ـق ــص ف ــي امل ـع ــادن
األرضية النادرة ،رصدت إدارة بايدن نحو 30
مليون دوالر للبحث والكشف عنها ،ضمن
خطة البنية التحتية التي أعلن عنها الرئيس
ال ـش ـهــر امل ــاض ــي .وت ــأم ــل ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة،
ال ـح ـص ــول ع ـلــى ك ـم ـيــات وف ـي ــرة م ــن امل ـع ــادن
ّ
الـنــادرة في أراضيها ،لكن ،يــرى محللون أن
أزمة الواليات املتحدة والدول الغربية ربما ال
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في محاولة للحاق بالصين والظهور من جديد كالعب مهيمن في
سلسلة إمدادات المعادن النادرة ،التي تستخدم في إنتاج السيارات
الكهربائية وصــنــع البطاريات
وأنــظــمــة الــطــاقــة المتجددة
وتصنيع المقاتالت والغواصات،
رصــدت إدارة الرئيس جو بايدن
اســتــثــمــارات لــلــبــحــث العلمي
والكشوف ،كما عقدت ما يشبه
القمة في البيت األبيض مع كبرى
شركات التقنية األميركية لتطوير
استراتيجية جــديــدة للمعادن
النادرة.

عامل في منجم للمعادن النادرة بالصين ()Getty

احتياطات املعادن النادرة ،إذ
تنتهي بتوفر
ّ
ّ
إن مشكلتها تكمن في أنها ال تملك التقنيات
الالزمة للمعالجة والتنقية.
في هذا الصدد ،قال الرئيس التنفيذي لشركة
«نيو بيرفورمانس ماتيريلز» كونستانتني
ّ
كــارايــانــوبــولــس إن «م ـعــال ـجــة ه ــذه امل ـعــادن
األرضية النادرة تحتاج إلى مهارات وخبرة،
ن ـ ـ ــادرًا م ــا ت ـت ــوف ــر خ ـ ــارج ال ـ ـصـ ــن» .وأضـ ــاف
الخبير كــارايــانــوبــولــس« :م ــن الـصـعــب على
الشركات األميركية منافسة الصني من دون
أن تتلقى م ـســاعــدات حـكــومـيــة» .وف ــي الـعــام
 2017تـلـقــت شــركــة «شـيـنـغــي ري ـســورســس»
وم ـقــرهــا ف ــي واليـ ــة كــالـيـفــورنـيــا ،مـســاعــدات
ّ
حـ ـك ــومـ ـي ــة ،لـ ـك ــن الـ ـش ــرك ــة م ـم ـل ــوك ــة جــزئ ـيــا
ملستثمرين مــن ال ـصــن ،وه ــو مــا أث ــار الحقًا

شكوك وزارة الدفاع .وتبدو شركات التقنية
والدفاع األميركية قلقة بشأن معدن الليثيوم
واملعادن النادرة األخرى.
ّ
ويــرى مسؤولون في إدارة بــايــدن ،أن توفير
اإلم ــدادات الكافية من املـعــادن الـنــادرة مكون
مـهــم مــن م ـكّــونــات األم ــن ال ـقــومــي األم ـيــركــي،
خصوصًا أنـهــا تــدخــل فــي تصنيع الشرائح
املـ ـشـ ـغـ ـل ــة لـ ـلـ ـك ــومـ ـبـ ـي ــوت ــرات والـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مــن
الصناعات الدفاعية املهمة.
ّ ّ
وبحسب تقرير صادر عن الكونغرس ،فإن كل
طائرة من طائرات الشبح« ،أف ـ ـ  35ستيلث»
ً
يحتاج تصنيعها لنحو  920رطال من املعادن
ال ـن ــادرة ،كما يحتاج تصنيع الـغــواصــة إلى
ّ
 5200رطــل من املـعــادن الـنــادرة ،لكن غواصة
من نوعية «فيرجينيا» املتطورة تحتاج إلى

رينو تتربح من تدوير
المبيعات
باريس ـ العربي الجديد

قـ ـ ـ ــال ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـش ــرك ــة
ري ـن ــو ال ـفــرن ـس ـيــة ،ل ــوك ــا دومـ ـي ــو ،في
تـصــريـحــات لـصـحـيـفــة «ج ــورن ــال دو
ديمانش» ،إن شركة صناعة السيارات
الفرنسية ستسعى لتحقيق أكثر من
مـلـيــار ي ــورو ( 1.20مـلـيــار دوالر) من
مـبـيـعــات مــا ُيـطـلــق عـلـيــه «االقـتـصــاد
الدائري» بتحويل مصنعها في فلني
خ ـ ــارج ب ــاري ــس إلـ ــى م ــرك ــز لــأب ـحــاث
وإعادة التدوير واإلصالح ،وذلك وفقًا
ملا نقلته رويترز أمس األحد.
وأبـ ـ ـ ـل ـ ـ ــغ ل ـ ــوك ـ ــا دومـ ـ ـ ـي ـ ـ ــو ال ـص ـح ـي ـف ــة
ال ـف ــرن ـس ـي ــة األسـ ـب ــوعـ ـي ــة «ط ـمــوح ـنــا
أن ن ـح ـقــق ب ـح ـل ــول  2030م ــزيـ ـدًا مــن
اإليرادات من إعادة التدوير واإلصالح
ف ــي امل ـص ـن ــع ب ــأك ـث ــر م ـم ــا ن ـح ـق ـقــه مــن

مصنع سيارات رينو في فرنسا ()Getty

ّ
تـجـمـيــع ال ـس ـي ــارات ه ـن ــاك ،وأن نــولــد
أك ـثــر م ــن مـلـيــار يـ ــورو م ــن االقـتـصــاد
الـ ـ ــدائـ ـ ــري» .ويـ ـتـ ـج ــاوز ت ـح ـق ـيــق مـثــل
هــذا الــدخــل اثـنــن بــاملـئــة مــن إجمالي
م ـب ـي ـع ــات ريـ ـنـ ــو فـ ــي  .2020وت ـع ـلــن
املجموعة نتائج مبيعات الربع األول
من العام يوم الخميس املقبل.
وفـ ــي الـ ـع ــام امل ــاض ــي ،أك ـ ــدت ال ـشــركــة
عــزم ـهــا وق ــف تـجـمـيــع ال ـس ـي ــارات في
ف ـلــن وت ـحــوي ـلــه إل ــى مــركــز لــأبـحــاث
وإعـ ـ ــادة ال ـت ــدوي ــر واإلصـ ـ ــاح بـحـلــول
 2024في خطوة إلنقاذ وظائف الدوام
ال ـكــامــل ف ــي امل ـص ـنــع .وق ــال ــت الـشــركــة
التي عانت من الخسائر ،إنها تسعى
لتوظيف ثالثة آالف شخص في املوقع
املحدث بحلول  .2030وتواجه الشركة
الـفــرنـسـيــة مـجـمــوعــة مــن الـصـعــوبــات
خالل العام الجاري.

 9200رطــل (الــرطــل األمـيــركــي يـســاوي 0.453
ّ
وتعد املعادن النادرة من املكونات
كيلوغرام).
امل ـه ـمــة ف ــي ص ـنــاعــة ال ـس ـي ــارات الـكـهــربــائـيــة،
والهواتف النقالة ،والشرائح اإللكترونية.
وتـسـتــورد ال ــوالي ــات املـتـحــدة نـحــو  %80من
احتياجاتها من املـعــادن الـنــادرة من الصني.
ّ
وبـحـســب نـشــرة « آسـيــا تــايـمــز» ف ــإن الصني
تسيطر حاليًا على إم ــدادات املعادن النادرة
في العالم .ورأى الخبير في املعادن النادرة
وم ــؤس ــس نـ ــادي الـتـعــديــن ف ــي ل ـن ــدن ،ديفيد
زي ـ ـكـ ــن ،فـ ــي ح ــديـ ـث ــه ل ـل ـن ـش ــرة الـ ـت ــي ت ـص ــدر
ّ
باإلنكليزية في هونغ كونغ ،أن «على الغرب
ّ
أن يـفـعــل ك ــل م ــا بــوس ـعــه الحـ ـت ــواء الـجـهــود
الـصـيـنـيــة ال ــرام ـي ــة لـلـسـيـطــرة ع ـلــى امل ـع ــادن
ّ
الـ ـن ــادرة ،وإي ـج ــاد ب ــدائ ــل» .ووف ــق زي ـكــن فــإن

األزمة تمتد ألوروبا
وتهدد صناعات
استراتيجية أميركية
«الخبر السار بالنسبة للواليات املتحدة أن
ً
هـنــاك دوال صديقة لـلــواليــات املـتـحــدة غنية
ج ـدًا بــاملـعــادن ال ـنــادرة مثل كـنــدا وأستراليا
ّ
والـ ـهـ ـن ــد ،وأن هـ ــذه ال ـ ـ ــدول ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى سّــد
الـنـقــص ال ـعــاملــي ف ــي امل ـع ــادن الـ ـن ــادرة» لكنه
ّ
ّ
أشار إلى أن األنباء السيئة أن «عملية اإلنتاج
ً
التجاري تأخذ وقتًا طويال» .وتكتنز الصني

اقتصاد إسرائيل ينكمش
بنسبة %2.6

على  %33مــن احتياطات العالم مــن املعادن
النادرة.
ويأمل الرئيس التنفيذي لشركة «يو إس ايه
رير إيــرث إل إل سي» بيني الثايوس ،إنشاء
سلسلة من املناجم للمعادن النادرة وطرحها
لالكتتاب في البورصة خــال العام الجاري.
ّ
وتخطط شركته إلنتاج  2200طن سنويًا .لكن
ً
هذا املعدل من اإلنتاج يمثل جزءًا ضئيال من
الطلب العاملي على املعادن األرضية النادرة
ال ـبــالــغ  408آالف و 500طــن س ـنــويــا .وحتى
اآلن ه ـنــاك ث ــاث شــركــات عـلــى األق ــل مقرها
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة لــدي ـهــا م ـصــانــع مـعــالـجــة
معادن نادرة تحت اإلنشاء أو قيد التخطيط.
ومــن غير املتوقع بــدء العمل في اثنني منها
قبل العام املقبل  ،2022بأفضل تقدير .وتعد

انتعاش قطاع الطيران الصيني
يواصل االقتصاد الصيني التعافي السريع
مــن أزم ــة جــائـحــة كــورونــا وتحقيق بيانات
نـ ـم ــو م ــدهـ ـش ــة ،إذ أظ ـ ـهـ ــرت نـ ـت ــائ ــج ت ـقــريــر
صناعي أصدرته شركة «فاريفاليت» ،موفر
خــدمــة بـيــانــات ال ـط ـيــران املــدنــي فــي الـصــن،
أمــس األح ــد ،انتعاش قطاع الـطـيــران املدني
في البالد إلى مستوى ما قبل الوباء املسجل
في شهر مارس /آذار.
وأضاف التقرير الذي نقلته وكالة شينخوا،
ش ـب ــه ال ــرس ـم ـي ــة ال ـص ـي ـن ـيــة ،أن مـ ـع ــدل ع ــدد
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انـ ـكـ ـم ــش الـ ـن ــات ــج املـ ـحـ ـل ــي اإلجـ ـم ــال ــي
إلسرائيل بنسبة  2.6باملئة خالل العام
املاضي ،مقارنة مع  ،2019تحت ضغوط
فرضتها جائحة كورونا .وقــال مكتب
اإلحصاء اإلسرائيلي في تقرير ،أمس
األحد ،إن انكماش االقتصاد في 2020
مــدفــوع بــانـخـفــاض نسبته  9.5باملئة
ف ــي االس ـت ـه ــاك الـ ـخ ــاص ،وان ـخ ـفــاض
 4.8باملئة فــي االستثمار فــي األصــول
ال ـث ــاب ـت ــة ،قــاب ـل ـه ـمــا زيـ ـ ــادة  2.7بــاملـئــة
فــي اإلن ـف ــاق لــاسـتـهــاك ال ـع ــام .ووفــق
التقرير ،فــإن الناتج املحلي اإلجمالي
خــال الــربــع األخـيــر  ،2020نما بنسبة
 6.5باملئة على أساس سنوي ،مقارنة
مع نمو  42.3باملئة في الربع الثالث.
وك ــان االق ـت ـصــاد اإلســرائ ـي ـلــي انكمش

بنسبة  31.1بــاملـئــة فــي الــربــع الثاني
 2020عـلــى أس ــاس س ـنــوي ،وانـكـمــاش
نسبته  6.7باملئة فــي الــربــع األول من
ن ـف ــس الـ ـ ـع ـ ــام .وي ـع ـك ــس ال ـن ـم ــو خ ــال
ال ــرب ــع األخـ ـي ــر  ،2020زيـ ـ ــادة اإلن ـف ــاق
االس ـت ـه ــاك ــي الـ ـخ ــاص ب ـن ـس ـبــة 17.7
باملئة وزي ــادة االستثمار فــي األصــول
الـثــابـتــة بنسبة  65.6بــاملـئــة ،وتحسن
في صــادرات السلع والخدمات بنسبة
 2.8باملئة.
وتـضــرر االقـتـصــاد اإلســرائـيـلــي بشدة
في النصف األول  ،2020قبل أن يشهد
تحسنًا في النصف الثاني ،مع تخفيف
قيود الحجر وفتح تدريجي للمرافق
الحيوية في األسواق.
(األناضول)

عـمـلـيــة تـنـقـيــة وم ـعــال ـجــة املـ ـع ــادن األرض ـي ــة
النادرة عملية معقدة ومكلفة ،بحسب تقرير
بقناة «ســي إن بــي ســي» األمـيــركـيــة ،إذ بعد
اس ـت ـخ ــراج املـ ـع ــادن األرضـ ـي ــة ال ـخ ــام يـجــري
شحنها إل ــى مـصــانــع مـعــالـجــات ف ــرز ،حيث
يتم فصلها من املعادن األخرى املختلطة بها
وتنقيتها من بعض األكاسيد .وهذه التقنية
تتخصص فيها الصني ،ولذلك ترسل بعض
الشركات األميركية التي لديها مناجم لهذه
املـ ـع ــادن إن ـتــاج ـهــا ملـعــالـجـتــه ل ــدى ال ـشــركــات
املتعاقدة معها بالصني.
وي ـع ـتـمــد م ـش ــروع ت ـحــديــث ال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة
في الــواليــات املتحدة الــذي رصــد له الرئيس
جوزيف بايدن ،نحو  2.3تريليون دوالر ،في
العديد من مكوناته املرتبطة بتقنيات حديثة

في قطاع املواصالت واالتصاالت ،على املعادن
ّ
األرضـيــة ال ـنــادرة ،إذ إن استخدام السيارات
الكهربائية كبديل للوقود األحفوري يعتمد
ّ
على املعادن األرضية النادرة ،كما أن تقنيات
أش ـب ــاه امل ــوص ــات ه ــي امل ـك ــون الــرئـيـســي في
حاسبات الكومبيوتر ومعالجات البيانات.
ـادن األرض ـي ــة ال ـنــادرة
وال تقتصر أزم ــة امل ـع ـ ّ
على الواليات املتحدة ،إنما تمتد كذلك ألهم
حلفائها في أوروبا .وقالت رئيسة املفوضية
األوروبية ،أرسوال فون ديرالين ،في فبراير/
ش ـب ــاط امل ــاض ــي« :ي ـج ــب ع ـلــى دول االت ـح ــاد
األوروبي أن تنهي االستيراد من الخارج في
تنمية قدراتها التقنية» فــي إش ــارة واضحة
إلـ ــى حــاج ـت ـهــا الس ـت ـي ــراد املـ ـع ــادن األرض ـي ــة
النادرة من الصني.
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الــرحــات الجوية املسجلة في البالد الشهر
املــاضــي سـجــل  12451إل ــى نـحــو  250باملئة
مـمــا تــم تسجيله فــي ذات الـفـتــرة مــن الـعــام
املاضي.
وت ـعــام ـلــت ال ـصــن م ــع إج ـمــالــي  389.6ألــف
رحـلــة جــويــة م ـغــادرة فــي شهر مـ ــارس/آذار،
بــارتـفــاع بنسبة  140.91باملئة على أســاس
سنوي .وسجلت املطارات الصينية ارتفاعًا
للعدد اإلجمالي للعمليات التشغيلية التي
تشمل اإلق ــاع وال ـه ـبــوط ،بنسبة  69باملئة

عـلــى أس ــاس شـهــري إل ــى  820ألـفــا فــي شهر
مـ ــارس/آذار ،وهــو مــا يـعــادل نفس املستوى
املسجل قبل فترة وباء كوفيد.19-
وعلى مستوى عامل تحميل املسافرين ،فقد
سجل  73.2باملئة يوميًا ،و 11.84باملئة أعلى
من املستوى املسجل في شهر فبراير /شباط
امل ــاض ــي ،بـحـســب ال ـت ـقــريــر .وك ــان ــت مـعــدالت
ال ـن ـم ــو االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ال ـص ـي ـن ــي قـ ــد سـجـلــت
م ـعــدل نـمــو قـيــاســي وبـنـسـبــة  %18.3خــال
الربع األول من عــام  ،2021وهــو أعلى كثيرًا
من املعدل املسجل في الربع األول من العام
املاضي .2020
إلى ذلك أظهرت بيانات من منصة التواصل
االجـتـمــاعــي (لينكد إن) ،أن ــه عـلــى الــرغــم من
االضـ ـط ــراب ــات ال ـنــاج ـمــة ع ــن م ــرض ف ـيــروس
ك ــورون ــا الـجــديــد (ك ــوف ـي ــد ،)19-شـهــد الطلب
على التوظيف في الصني ارتفاعًا طفيفًا العام
املاضي ،مخالفًا االتجاه النزولي العاملي.
وفي عام  ،2020زاد الطلب على التوظيف من
جانب الشركات الصينية بنسبة  26باملئة
عن عام  ،2019مقارنة بانخفاض بنسبة 35
بــاملـئــة عـلــى مـسـتــوى ال ـعــالــم ،وفـقــا لبيانات
(لـيـنـكــد إن) وم ـســح شـ ــارك ف ـيــه ن ـحــو 5500
مدير موارد بشرية على الصعيد العاملي.
وأظ ـهــرت الـبـيــانــات أن حــوالــي  76باملئة من
ال ـشــركــات الـصـيـنـيــة ،قــالــت إن لــديـهــا خطط
توظيف للعام التالي ،بينما قالت  33باملئة
م ــن ال ـشــركــات ال ـتــي شملتها ال ــدراس ــة إنـهــا
عززت ميزانية التوظيف بعد تفشي املرض.
كما أظهرت البيانات أن املــرض سهل أيضا
طريقة جديدة للعمل ،حيث قدمت  45باملئة
مــن الـشــركــات الـتــي شملتها الــدراســة فرصا
للعمل من املنزل.
(العربي الجديد ،شينخوا)

فــي نهاية فـتــرة الستينيات مــن الـقــرن املــاضــي تــم تأسيس مجمع
مصر لأللومنيوم ،أكبر مصنع إلنتاج األلومنيوم في منطقة الشرق
األوسط ،وذلك بمدينة نجع حمادي الواقعة في صعيد مصر وغرب
مدينة األقصر السياحية الشهيرة وعلى مساحة  5آالف فــدان .لم
يكن املـشــروع مـجــرد إقــامــة مصنع ،بــل تأسيس مجتمع متكامل،
صناعي وزراعــي وعقاري وخدمي وتعليمي وسياحي ،إذ أقيمت
م ــدراس ووح ــدات سكنية وتـجــاريــة وزراع ـيــة للعاملني فــي املجمع
وأســرهــم .كــان الـهــدف مــن إقــامــة املجمع هــو إنـتــاج خــام األلومنيوم
لتغطية الطلب املحلي املتزايد والتصدير للخارج ،واالسـتـفــادة من
الطاقة الكهربائية الفائضة والرخيصة املولدة من ّ
السد العالي الذي
ً
تأسس قبل أكثر من نصف قرن ّ
وغير وجه مصر كامال.
وعقب بدء اإلنتاج في املجمع الصناعي انطلق األلومنيوم املصري
شــرقــا وغــربــا ،غــازيــا األسـ ــواق الـعــاملـيــة ،وم ــدرًا عـلــى خــزيـنــة الــدولــة
املـصــريــة م ـل ـيــارات الـ ـ ــدوالرات خ ــال س ـن ــوات ،وم ــوف ـرًا ف ــرص عمل
آلالف من األيــدي العاملة .سنة بعد أخــرى واملجمع يتوسع ويرفع
طاقته اإلنتاجية إلــى  320ألــف طن سنويًا ،ويتحول إلــى واحــد من
أبرز القالع الصناعية ،ليس في مصر فقط بل في املنطقة ،ويتجاوز
عــدد العاملني فيه  10آالف عامل .وبــرزت أهمية مجمع األلومنيوم
في حرب االستنزاف التي خاضتها مصر ضد العدو اإلسرائيلي
في فترة الستينيات ورفد املجهود العسكري باملادة الخام في ذلك
الوقت ،ثم في حرب أكتوبر  ،1973كما برزت أهمية مصنع الحديد
والصلب بحلوان وغيره من املصانع التي وفرت للمصانع العسكرية
املـصــريــة فــي ذل ــك الــوقــت امل ــواد ال ـخــام لـصـنــاعــة األسـلـحــة وامل ـعــدات
وتجهيزات الصواريخ والطيران والــدفــاع الجوي واملــدافــع واإلشــارة
والسيارات وغيرها .وفي سنوات حكم حسني مبارك الثالثني ،فلت
مجمع األلومنيوم من اليد اآلثمة التي امتدت للقطاع العام املصري،
حني باعت حكومات مبارك املتعاقبة ّدرة الشركات االستراتيجية
التي كانت تعمل في قطاعات حيوية مثل الحديد والصلب والبنوك
واإلسمنت واألسمدة والبتروكيماويات واألغذية واملطاحن والغزل
والنسيج وغيرها .وعلى مدى أكثر من نصف قــرن ،واصــل مجمع
نجع حمادي إنتاجه ،وشهد توسعات عــدة وإضــافــة خطوط إنتاج
وخبرات جديدة إلى أن وصلنا إلى العام  2016الذي شهد واحدًا من
أخطر القرارات االقتصادية في مصر ،وهو تعويم الجنيه املصري
مقابل الدوالر ،والذي أعقبته زيادة تكلفة اإلنتاج داخل قطاع الصناعة
واإلن ـتــاج ،وفــي القلب منه مجمع مصر لأللومنيوم ،خصوصًا مع
قـفــزات أسـعــار امل ــواد الـخــام والسلع الوسيطة املـسـتــوردة ومواجهة
املستوردين ندرة في النقد األجنبي وتدبير الدوالر لفتح االعتمادات،
كما زادت التكلفة بشكل حاد مع إجراء الحكومة زيادات قياسية في
أسعار الكهرباء بما فيها للمصانع كثيفة االستهالك مثل الحديد
واأللومنيوم والسيراميك واألسمدة وغيرها ،وتسبب القرار في إرباك
املوقف املالي ملجمعي األلومنيوم والحديد والصلب وغيرهما.
ّ
وزاد الطني بلة دخول منافسني إقليميني مجال صناعة األلومنيوم
مثل السعودية التي بدأت اإلنتاج عام  ،2012بطاقة إنتاجية ضخمة
تتجاوز  500ألف طن ،وبما يتجاوز إنتاج مجمع مصر لأللومنيوم
الــذي تراجع في السنوات األخيرة مع زيــادة األعباء املالية ،وإهمال
الدولة قطاع الصناعة لصالح قطاعات خدمية أخرى مثل العقارات،
وتوقف الحكومة عن ضخ استثمارات في املجمع ،أو تحديث خطوط
اإلنتاج املتهالكة وخفض تكلفة الطاقة وحماية البيئة .والنتيجة ّأن
أكبر مصنع إلنـتــاج األلومنيوم فــي املنطقة بــات يعاني بـشــدة ،كما
عانت آالف الشركات الصناعية املصرية ،وتعثر اآلالف منها خالل
السنوات األخيرة وتوقفت التروس عن الدوران فيها .ومع تفاقم أزمة
سـ ّـد النهضة اإلثيوبي واحتمال تأثيره على طاقة الكهرباء املولدة
فــي مصر مــن الـسـ ّـد العالي ،تخوف كثيرون على مستقبل مجمع
مصر لأللومنيوم وإمكانية تصفيته أو بيعه للمستثمرين املحليني
ّ
أو األجانب ،خصوصًا أنه تردد ّأن املجمع يستهلك نحو ثلث الطاقة
املولدة من ّ
السد .زادت هذه التخوفات عقب تسليط وسائل اإلعالم،
بشكل ملفت ،الـضــوء على الخسائر الـتــي يتكبدها مجمع مصر
لأللومنيوم من دون ذكر أسبابها بموضوعية أو مسؤولية الحكومة
عنها ،ومن هنا انطلقت شائعات قوية في وسائل التواصل وغيرها
حــول إقــدام الحكومة على تصفية مجمع األلومنيوم كما حــدث مع
مجمع الحديد والصلب بحلوان .صحيح ّأن املركز اإلعالمي ملجلس
الوزراء ووزارة قطاع األعمال العام سارعا ونفيا هذه الشائعات ،أول
من أمس السبت ،في بيان رسمي ،لكن يظل التخوف على مستقبل
مجمع األلومنيوم قائمًا ،ال سيما مع مزاعم وسائل اإلعالم املتواصلة
ّأن املجمع الصناعي العمالق بــات عبئًا على مــوازنــة الــدولــة في ظل
تحقيقه خسائر تجاوزت  1.7مليار جنيه ( 108ماليني دوالر) العام
املاضي  2020ونقص اإليرادات بمبلغ  2.4مليار جنيه ( 153مليون
دوالر) خصوصًا مــع تــراجــع ال ـصــادرات ،وتسليط اإلع ــام الضوء
على االعـتـصــامــات العمالية الـتــي يشهدها املجمع مــن وقــت آلخر
بسبب عدم صرف املنح والحوافز واملكافآت.
أزم ــة مجمع مصر لأللومنيوم يمكن حلها إذا مــا أرادت الجهات
املـســؤولــة فــي ال ــدول ــة ،إذ تكمن األزم ــة األســاسـيــة فــي زي ــادة تكلفة
الطاقة ،وإنـقــاذ هــذا املجمع الصناعي األهــم في املنطقة يحتاج ،إما
إلى خفض تكلفة الطاقة ومنح الحكومة الشركة أسعارا تمييزية كما
يحدث في معظم دول العالم مع الصناعات االستراتيجية ،وبالتالي
توفير الكهرباء بسعر أقــل كما يحدث في الهند والصني وروسيا
وتــركـيــا وغـيــرهــا مــع امل ـشــروعــات املـشــابـهــة ،وال ـتــي تــوفــر الكهرباء
بسعر  3سنتات للكيلو وات في حني توفره الحكومة املصرية بنحو
 6.7سنتات للكيلو وات ،أو أن تسارع الحكومة بضخ استثمارات
إلقامة مشروع يوفر طاقة بديلة أو موفرة للمجمع مثل إنتاج الطاقة
الشمسية أو طاقة الرياح ،أو أن تفرض الدولة رسومًا لحماية اإلنتاج
املـحـلــي مــن األلــومـنـيــوم مــن املـنــافـســة الـخــارجـيــة ال ـشــرســة .يــواكــب
هذه الخطوات ضــرورة تحديث خطوط اإلنتاج ،وتنفيذ خطة زيادة
الطاقة اإلنتاجية بتكلفة  650مليون دوالر ،وفتح أســواق خارجية
جديدة أمام منتجات مجمع مصر لأللومنيوم ،واإلسراع في تأسيس
مصنع جنوط السيارات الذي وعدت به الحكومة من قبل ،وقالت إن
تكلفته تبلغ  10مليارات جنيه (نحو  640مليون دوالر) .الدول يجب
أال تفرط بسهولة في الصناعات االستراتيجية فيها ،بل يجب أن
تحافظ عليها حتى وإن كانت تحقق خسائر مادية لبعض الوقت،
ولنا في الواليات املتحدة وكندا عبرة حني رفضتا بيع مشروعات
استراتيجية فيهما ،والتفريط بها لصالح مستثمرين أجانب.

