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مكاسب النفط تقود بورصات الخليج للصعود
لندن ـ العربي الجديد

ق ــادت مكاسب الـنـفــط ،مــؤشــرات معظم أســواق
األسـ ـه ــم ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة إلـ ــى ال ـص ـع ــود ف ــي خ ـتــام
تعامالت ،أمس األربـعــاء ،لتزيل آثــار الخسائر،
الـتــي تعرضت لها األس ــواق فــي الجلسة الـســابـقــة ،بفعل
امل ـخــاوف مــن اتـســاع نـطــاق الـتــوتــرات فــي املنطقة ،بعدما
هــاج ـمــت ج ـمــاعــة ال ـح ــوث ــي الـيـمـنـيــة ص ـه ــاري ــج ن ـفــط في
اإلمـ ـ ــارات ،ي ــوم االث ـنــن امل ــاض ــي .وارت ـف ـعــت أس ـعــار النفط
لليوم الرابع على التوالي ،أمس ،لتسجل أعلى مستوياتها
فــي سـبــع س ـنــوات ،مستفيدة مــن تــوقــف خــط أنــابـيــب من
الـعــراق إلــى تركيا لبعض الــوقــت ،وزي ــادة املـخــاوف بشأن
مشكالت جيوسياسية مقلقة في روسيا.
وارت ـف ـع ــت ال ـع ـق ــود اآلجـ ـل ــة ل ـخ ــام ب ــرن ــت فـ ــوق  89دوالرا
للبرميل ،وهو أعلى مستوى لها منذ  13أكتوبر /تشرين
األول  .2014كما زادت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس
الوسيط األميركي إلى نحو  87دوالرا للبرميل ،وهو أعلى
مـسـتــوى مـنــذ الـتــاســع مــن أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول .2014
ورغم عدم تالشي املخاوف بشأن تداعيات هجوم جماعة

الـحــوثــي عـلــى مــرافــق نفطية فــي أبــوظ ـبــي ،صـعــد مؤشر
بــورصــة أبــوظـبــي ل ـ ــأوراق املــالـيــة بنسبة  ،%1.6بعدما
زاد سهم بنك أبوظبي األول ،أكبر بنوك اإلمــارات بنسبة
 ،%3.92وسـهــم «طــاقــة» بنسبة  .%2.38وه ــددت جماعة
الحوثيني ،االثنني املاضي ،بشن املزيد من الغارات الجوية
على اإلمـ ــارات ،بعد ضــربــات شنتها باستخدام طــائــرات
ّ
مسيرة وصواريخ تسببت في انفجارات بشاحنات وقود
في أبوظبي ،ما تسبب في مقتل ثالثة أشخاص ،في حني
قــالــت اإلم ـ ــارات إنـهــا «تحتفظ بحقها فــي ال ــرد عـلــى تلك
الهجمات اإلرهابية وهذا التصعيد اإلجرامي».
وقالت شركة النفط اإلماراتية أدنــوك إنها فعلت الخطط
الضرورية الستمرارية األعـمــال ،لضمان توفير إمــدادات
مــوثــوق بها مــن املنتجات لعمالئها فــي اإلم ــارات وحــول
العالم بعد واقعة في محطة تحميل املنتجات املكررة في
منطقة مصفح بأبوظبي.
وزاد م ــؤش ــر ب ــورص ــة ق ـطــر بـنـسـبــة  %0.33ن ـق ـطــة ،وق ــاد
املكاسب سهم «مجمع املـنــاعــي» مرتفعا بنسبة ،%3.15
وزاد سهم «صناعات قطر» بنسبة  .%1.45وارتفع كذلك
مؤشر بورصة مسقط بنسبة  ،%0.53وتصدرت املكاسب

أسهم قطاع االستثمار بقيادة «عمان واإلمارات» ،مرتفعا
بنسبة  ،%8.77وزاد سهم البنك األهلي العماني بنسبة
 .%2.52وارتـفــع مؤشر بــورصــة البحرين بنسبة ،%0.16
بــدعــم مــن املـكــاســب ال ـتــي حققها سـهـمــا «أل ـب ــا» لصناعة
األملنيوم و«زيــن البحرين» لالتصاالت ،مرتفعني بنسبة
 %1.33و %0.71على الترتيب .فــي املقابل سجل املؤشر
األول في ســوق الكويت انخفاضًا طفيفا بنسبة .%0.05
وتـعـتـمــد نـتــائــج أع ـمــال الـكـثـيــر مــن ال ـشــركــات فــي أس ــواق
الخليج عن املشروعات الحكومية التي تنتعش مع زيادة
عائدات النفط التي تعتمد عليها البالد بشكل كبير.
ووفق التقرير الشهري عن سوق النفط الصادر عن وكالة
الطاقة الدولية ،أمس ،فإن تخفيف إجــراءات اإلغالق التي
تسببت فيها جــائـحــة ف ـيــروس ك ــورون ــا ،يعني اسـتـمــرار
الحركة النشطة ،مما يدفعها إلــى رفــع تقديراتها للطلب
على النفط في العام الحالي بنحو  200ألف برميل يوميًا
وهي نفس تقديرات العام املاضي .وأشــار التقرير إلى أن
طاقة التكرير فــي العالم تقلصت بــواقــع  730ألــف برميل
يــوم ـيــا ف ــي  ،2021ل ـكــن م ــن امل ـتــوقــع أن يــرت ـفــع اسـتـهــاك
املصافي عامليًا  3.7ماليني برميل يوميًا في .2022

البرد يخفض
مخزون الغاز
في اليابان
ت ـ ــراجـ ـ ـع ـ ــت م ـ ـخـ ــزونـ ــات
ال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي املـســال
ف ــي الـ ـي ــاب ــان إلـ ــى أدن ــى
مـ ـسـ ـت ــوى خـ ـ ــال سـبـعــة
أشـهــر ،مــع زيــادة الطلب
ب ـس ـبــب ال ـط ـق ــس األك ـث ــر
بـ ـ ــردًا وت ـخ ــزي ــن أوروبـ ـ ــا
امل ـ ــزي ـ ــد م ـ ــن ال ـش ـح ـن ــات
ملواجهة شدة البرودة.
ويـ ـ ـت ـ ــم ت ـ ـحـ ــويـ ــل مـ ـس ــار
شحنات الغاز الطبيعي
امل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــال ،خ ـ ــاص ـ ــة ت ـل ــك
ال ـتــي يـتــم تــوريــدهــا من
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة،
مـ ــن آسـ ـي ــا إل ـ ــى أوروب ـ ـ ــا
لـ ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــادة م ـ ــن
أسـ ـع ــار أكـ ـث ــر ج ــاذب ـي ــة،
مـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرك م ـ ـعـ ــروضـ ــا
أقـ ـ ـ ـ ـ ــل ل ـ ـل ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــورديـ ــن
اآلسـ ـي ــوي ــن ،وي ـت ــم بيع
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـح ـ ـ ـنـ ـ ــات املـ ـ ـت ـ ــاح ـ ــة
بأسعار عالية جدًا.
وان ـخ ـف ـضــت اإلمـ ـ ـ ــدادات
التي تحتفظ بها مرافق
الـ ـط ــاق ــة ب ـن ـس ـب ــة %6.9
عـ ــن األسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـس ــاب ــق
إلــى مليوني طن في 16
ي ـن ــاي ــر /ك ــان ــون ال ـثــانــي
الـ ـ ـج ـ ــاري ،وه ـ ــو األدن ـ ــى
مـنــذ نـهــايــة مــايــو /أيــار
 ،2021وفـ ـق ــا ل ـب ـي ــان ــات
وزارة التجارة اليابانية
الصادرة أمس األربعاء.

()Getty

أخبار مختصرة

صكوك سعودية
قالت وزارة المالية السعودية ،أمس األربعاء ،إنّها
طرحت صكوكًا في السوق المحلية بقيمة  2.83مليار
ريال ( 755مليون دوالر).
وذكرت الوزارة في بيانّ ،
أن اإلصدار تم تقسيمه إلى
شريحتين ،األولى بقيمة  1.25مليار ريال ( 333مليون
دوالر) ،تستحق في  ،2030والثانية بقيمة  1.59مليار
ريال ( 424مليون دوالر) ،تستحق في  .2034ولجأت
السعودية إلى سوق الدين عقب تراجع أسعار النفط
منذ منتصف  ،2014وهو مصدر الدخل الرئيس ألكبر بلد
مصدر للخام وثالث أكبر منتج عالميًا.
وارتفع الدين العام السعودي إلى  937مليار ريال (249.9
مليار دوالر) ،بنهاية  ،2021تمثل  %32.7من الناتج

المحلي ،مقابل  853.5مليار ريال ،تمثل  %32.5من ناتج
.2020

مليار دينار ( 6.7مليارات دوالر) ،في  ،2022الفتًا إلى ّ
أن
ذلك سيتيح لليبيا زيادة اإلنتاج إلى  1.4مليون برميل يوميًا.

زيادة النفط الليبي
قال مصطفى صنع اهلل ،رئيس المؤسسة الوطنية
للنفط في ليبيا ،في مؤتمر صحافي في طرابلس،
أمسّ ،
إن المؤسسة تخطط للحفاظ على اإلنتاج عند
مستوى  1.2مليون برميل يوميًا في  .2022وأضاف
صنع اهلل ّ
أن المؤسسة تأمل بأن تتمكن من زيادة اإلنتاج
إذا حصلت على ميزانية إضافية ،مضيفًا ّ
أن الشركة
تخطط لبدء تشغيل حقلين جديدين هذا العام ،وهو
ما سيضيف طاقة إضافية بنحو  18ألف برميل يوميًا.
وأشار إلى أنّه يسعى لكي تكون ميزانية المؤسسة 31

الصناعة في قطر
بلغ مؤشر اإلنتاج الصناعي في دولة قطر خالل نوفمبر/
تشرين الثاني الماضي  92.8نقطة ،بانخفاض بلغت نسبته
 ،%8.8مقارنة مع أكتوبر /تشرين األول ،بينما ارتفع بنحو
 %1.8على أساس سنوي مقارنة مع الشهر نفسه من
العام الماضي .2021 ،ويتكون الرقم القياسي لإلنتاج
الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية ،تتمثل في التعدين
بأهمية نسبية تبلغ  %83.6من وزن المؤشر ،ثم الصناعة
التحويلية  ،%15.2والكهرباء  ،%0.7والماء  ،%0.5وفق
بيانات صادرة عن جهاز التخطيط واإلحصاء أمس.

إعانة البطالة
والحكومات
السمسارة
مصطفى عبد السالم

في وقت األزمات تساند الحكومات
املتقدمة واملنتخبة مواطنيها عبر
تقديم اإلعانات والسيولة النقدية
والخدمات املجانية من تعليم
وصحة ومواصالت ومعاش
تقاعدي .فالحكومات في هذه
الدول ال تلعب دور السمسار
الجشع الذي يتاجر في املواطن
ويتربح منه ويبيع له السلعة
والخدمة بسعر مرتفع ،حتى
ّ
في ظل تراجع األسعار في
األسواق الدولية ،بل هي مقدم
جيد للخدمات العامة ،وتمنحها
مجانًا ،أو على األقل بسعر يناسب
دخل املواطن .فما دامت الحكومة
تحصل على ضرائب ورسوم
من املواطن ،فهي ملتزمة دعمه
ومساندته ،وخاصة املنتمني
إلى الطبقات الفقيرة واملهمشة
والعاطلني من العمل.
ً
مثال ،في الواليات املتحدة أعلن
مسؤول في البيت األبيض أمس
ّأن الرئيس جو بايدن يعتزم
توفير  400مليون قناع «إن
 »95عالي الحماية للمواطنني
مجانًا في الصيدليات ومراكز
الصحة املجتمعية ،وأن توفير
األقنعة املجانية أكبر عملية نشر
ملعدات الحماية الشخصية في
تاريخ اللباد ،وجاء حرص اإلدارة
األميركية على طرح األقنعة ليس
من منطلق أنها األرخص ،بل ألنها
ُ
ت َع ّد أكثر فاعلية في الوقاية من
الفيروس من األقنعة املصنوعة من
القماش ،والجراحية.
والالفت ّأن الواليات املتحدة كانت
أكبر داعم ملواطنيها على مستوى
العالم خالل أزمة تفشي كورونا،
فقد بلغت قيمة التحفيزات
النقدية التي ضختها في شرايني
االقتصاد واألسواق ولألسر نحو
 6تريليونات دوالر ،والالفت أيضًا
ّأن هذا يحدث في دولة تصنف
نفسها أنها زعيمة الرأسمالية
في العالم ،وتطبق قواعد العرض
والطلب بقوة ،ونظرية «دعه يعمل
دعه يمر».
ومن األدوار االجتماعية التي
حرصت عليها الدول املتقدمة
إبان تفشي كورونا أيضًا،
تقديم مساعدات نقدية للمواطن.
فالواليات املتحدة قدمت مئات
املليارات من الدوالرات لألسر
للتخفيف من تداعيات األزمة
الصحية واملساعدة على تجاوزها،
وكذا فعلت أملانيا وبريطانيا
وفرنسا واليابان وغيرها من
الدول التي تحصل على ضرائب
من املوطن مقابل تعهدها
بمنحه خدمات تعليمية وصحية
وتقاعدية مجانية ومساندته في
أوقات األزمات.
في املقابل ،نجد ّأن الحكومات
العربية ترتكب كارثتني :األولى هي
ً
التنصل أصال من توفير فرص
عمل للعاطلني ،بل والتضييق على
القطاع الخاص ،املوفر األساسي
لتلك الفرص مع تراجع دور
الحكومات في التوظيف .والثانية
عدم تقديم أي إعانات للعاطلني
من العمل إلى حني عثورهم على
فرصة عمل ،بل ربما ترك هؤالء
العاطلون نهبًا للفراغ ،وربما
للمخدرات والضياع.

مصر :قروض جديدة وعجز مالي متزايد
وافــق مجلس الــوزراء املصري على بدء وزارة املالية
في إجراءات إصدار صكوك سيادية (أدوات دين) في
األسواق الدولية ،في الوقت الذي رفعت فيه الحكومة
تقديرها للعجز املــالــي للسنة املــالـيــة الحالية التي
تنقضي بنهاية يونيو /حزيران املقبل.
ولم يذكر املجلس مزيدًا من التفاصيل ،في بيان له،
أمس األربعاء ،لكن وزير املالية محمد معيط قال في
أغسطس /آب املاضي ،إن مصر تستعد إلصــدار أول
صكوك سيادية في النصف األول من .2022
وأقــر مجلس الـنــواب في أغسطس /آب أيضا قانون
ال ـص ـكــوك ال ـس ـيــاديــة الـ ــذي يـنـظــم عـمـلـيــات اسـتــدانــة

ال ـح ـكــومــة ب ـه ــذه األدوات ،ل ـكــن الــائ ـحــة الـتـنـفـيــذيــة
لـ ـلـ ـق ــان ــون لـ ــم ت ـ ـصـ ــدر ب ـ ـعـ ــد .ووف ـ ـقـ ــا ل ـل ـت ـصــري ـحــات
الـحـكــومـيــة ،ف ــإن م ــن املـسـتـهــدف أن تـبـلــغ قـيـمــة أول
إصدار نحو ملياري دوالر.
في األثناء ،رفعت الحكومة توقعاتها لعجز موازنة
الـسـنــة املــالـيــة الـحــالـيــة  2022 /2021إل ــى  %6.9عن
توقعات سابقة عند  .%6.7ولم يخض بيان مجلس
الـ ــوزراء فــي تفاصيل بـشــأن نسبة العجز الكلي في
النصف األول ،علمًا أن عجز املوازنة في العام املالي
املاضي بلغ .%7.4
ت ـس ـت ـه ــدف م ـص ــر فـ ــي املـ ـ ــوازنـ ـ ــة ال ـح ــال ـي ــة أن تـبـلــغ

التمويالت املحلية نحو  990.1مليار جنيه ،مقارنة
مــع  832.29مليار جنيه خــال مــوازنــة السنة املالية
املاضية ،والتمويالت الخارجية  78.375مليار جنيه،
مقابل  165.44مليارا في السنة املاضية.
وت ـق ــول ال ـح ـكــومــة إن ـه ــا تـسـتـهــدف ن ـم ـوًا اقـتـصــاديــا
يبلغ  ،%5.7في مشروع موازنة السنة املالية املقبلة،
وخ ـفــض نـسـبــة الــديــن إل ــى أق ــل مــن  %90مــن الـنــاتــج
املحلي.
ُ
وتكاليف خدمة الديون في مصر تعد من بني أعلى
الــديــون الـسـيــاديــة املصنفة ،وفـقــا لتقرير ص ــادر عن
وكــالــة «س ـتــانــدرد آن ــد ب ــورز» للتصنيف االئتماني
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ال ـعــامل ـيــة ف ــي ن ـهــايــة ال ـع ــام امل ــاض ــي .وهـ ــذا يـعـنــي أن
مـصــر ق ــد تـكــافــح لـلـتـعــامــل م ــع ال ــزي ــادة الـكـبـيــرة في
تكاليف االقتراض ،خاصة مع توجه البنك الفيدرالي
األميركي إلــى رفــع أسعار الفائدة ،وهــو ما يزيد من
كلف االقتراض من مختلف األسواق الدولية.
وقفز الدين الخارجي ملصر إلى  137.85مليار دوالر
بنهاية يونيو /حزيران  ،2021مقابل  123.49مليار
دوالر بنهاية يونيو عــام  ،2020بنسبة زيــادة بلغت
 ،%11.57وفق بيانات صــادرة عن البنك املركزي في
أكتوبر /تشرين األول املاضي.
(العربي الجديد)
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سورية

مال وناس

فساد من بوابة تأسيس الشركات

سيارات تونس

عدنان عبد الرزاق

يتمسك النظام السوري باشتراطات تأسيس
الشركات ،إذ لم يطاول التغيير الــذي عصف
بالوضع االقتصادي للبالد شروط رأس املال
املسموح به لتأسيس الكيان ،رغبة من النظام
ف ــي مـنــح غ ـطــاء لـلـمـقــربــن مـنــه وال ـت ـهــرب من
العقوبات ،وفق خبراء اقتصاد.
يـقــول الـخـبـيــر االق ـت ـصــادي ال ـســوري محمود
حـ ـس ــن لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،إن ش ــرك ــات
جديدة دخلت على خط االستيراد والتصدير
لــاس ـت ـفــادة م ــن م ـي ــزات ال ـقــانــون  29الـخــاص
بتأسيس الشركات ،مشيرا إلى أن الكثير من
ه ــذه ال ـش ــرك ــات «وهـ ـم ــي» وال يـحـقــق ش ــروط
تأسيس الشركات ،سوى على الورق.
يضيف حسني «هــذه الشركات أبــواب ارتــزاق
بـغـطــاء قــانــونــي لـلـمـقــربــن مــن ال ـن ـظــام» ومــع
مــرور الوقت تحتل املكان األبــرز على خارطة
االس ـت ـيــراد والـتـصــديــر واالس ـت ـف ــادة مــن دعــم
الدوالر ،في الوقت الذي تضيق حكومة بشار
األس ـ ــد ،ع ـلــى ال ـش ــرك ــات ال ـك ـب ــرى «ب ـم ــا فـيـهــا
شــركــات األدوي ـ ــة» خ ــال عـمـلـيــات االس ـت ـيــراد

نقص المركبات الجديدة
يقفز بأسعار «المستعمل»
قفزت أسعار السيارات
المستعملة في تونس
بنحو  %20خالل العام
األخير ،متأثرة بتزايد اإلقبال
عليها مع تراجع القدرة
على شراء المركبات
الجديدة ونقصها
باألساس في األسواق
تونس ـ إيمان الحامدي

ت ـت ـســارع وت ـي ــرة ارتـ ـف ــاع أس ـعــار
الـسـيــارات املستعملة فــي تونس
مــع تــزايــد اإلق ـبــال عليها بسبب
نقص املعروض من املركبات الجديدة ،على
خلفية تــأثــرهــا بسالسل الـتــوريــد العاملية،
ً
فضال عن تراجع الـقــدرات الشرائية للكثير
من املواطنني ،الذين تغيرت أنماط شرائهم
بـفـعــل األزم ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة ال ـت ــي تـشـهــدهــا
البالد وتداعيات جائحة فيروس كورونا.
وت ـع ــان ــي سـ ــوق الـ ـسـ ـي ــارات ف ــي ت ــون ــس من
تــداعـيــات أزم ــة الــرقــائــق اإللكترونية عامليًا
(أشباه املوصالت) ،والتي تسببت بتراجع
ت ـس ـل ـي ـمــات ش ــرك ــات الـ ـسـ ـي ــارات ف ــي أن ـحــاء
العالم وعــدم قــدرة وكــاء البيع على تلبية
طلبات التجار في السوق املحلية ،ما جعل
ً
«أسواق املستعمل» بديال للكثيرين.
ّ
ل ـك ــن أسـ ـع ــار الـ ـع ــرب ــات امل ـس ـت ـع ـم ـلــة ت ـصــدم
امل ـقــدمــن ع ـلــى الـ ـش ــراء ،ال ــذي ــن ي ـش ـكــون من
ً
زيـ ـ ـ ـ ــادات قـ ـي ــاسـ ـي ــة ،فـ ـض ــا عـ ــن نـ ـق ــص فــي

تحقيق
الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

لـ ــم ي ـل ـم ــس ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون ف ــارق ــا
ك ـب ـي ـرًا ف ــي ت ـغ ـ ّـي ــر أسـ ـع ــار املـ ــواد
االسـتـهــاكـيــة والـسـلــع الـغــذائـيــة
على الرغم من تأكيد املسؤولني والجهات
امل ـع ـن ـيــة أن االنـ ـخـ ـف ــاض ت ـ ـ ــراوح ب ــن %25
و ،%30ال سيما على األصناف األساسية،
وذل ـ ــك ب ـف ـعــل ه ـب ــوط س ـعــر صـ ــرف ال ـ ــدوالر
بحدود  9آالف ليرة لبنانية ،بعدما كان قد
المــس حــدود  34ألــف ليرة فــي وقــت سابق
مــن ي ـنــايــر /كــانــون ال ـثــانــي ال ـج ــاري ،األمــر
ال ــذي يــرجـعــه مــواط ـنــون إل ــى م ــا يصفونه
بـ«جشع التجار الذي أضحى بال سقف».
يـ ـق ــول ص ــاح ــب س ــوب ــرم ــارك ــت فـ ــي مـنـطـقــة
جونية ،شمال بـيــروت ،لـ«العربي الجديد»،
إن «معظم السلع األساسية انخفض سعرها،
وال سيما الخبز والحبوب واللحوم والدجاج
واألل ـ ـبـ ــان واألج ـ ـبـ ــان وال ـس ـك ــر ،ك ـمــا شـهــدت
أس ـع ــار ال ــدخ ــان وامل ـع ـســل انـخـفــاضــا أيـضــا،
بيد أن الـســوق يشهد فوضى كبيرة وتغير
األسعار ليس بالنسب نفسها» .ويوضح أن
ً
«هناك محال كانت أصال تعتمد سعر صرف
دوالر أكثر مما كان في السوق السوداء ،أي
ً
 35ألــف ليرة مثال ،بينما كــان  33ألــف ليرة،
وأخ ــرى التزمت بسعر التطبيقات ،مــن هنا
فإن الفارق في األسعار سيبقى موجودًا في
ظــل غـيــاب الــرقــابــة الـشــامـلــة والـجــديــة وعــدم
ّ
ثبات سعر الصرف ،خصوصًا في ظل الكالم
املتواصل عن أنه سيعاود االرتفاع».
ويتخوف اللبنانيون مــن عمليات التخزين
التي دأب التجار على اتباعها ،حيث يعمدون
إلـ ــى ش ـ ــراء ال ـب ـض ــائ ــع ب ـك ـم ـيــات ك ـب ـي ــرة عـلــى
األسـعــار املعدلة املنخفضة ويبيعون بعضًا
منها ويـخــزنــون معظمها لبيعه بـمـجــرد أن
تــرتـفــع األس ـع ــار بــال ـتــزامــن م ــع ارت ـف ــاع سعر
صـ ــرف ال ـ ـ ــدوالر مـ ــرة أخـ ـ ــرى ،ك ـمــا ح ـصــل مع
السلع التي كانت ال تــزال مدعومة على سعر
ال ـصــرف الــرسـمــي وج ــرى تخزينها وبيعها
بأسعار مرتفعة أو تهريبها وتحقيق أربــاح
طائلة ،وفق مواطنني.
ويشكو املــواطـنــون مــن أن أصـحــاب املتاجر
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املعروض أيضا ،خصوصًا العربات صغيرة
الحجم التي يقبل عليها التونسيون بشكل
كبير.
وتخلق السيارات املستعملة سوقًا تجارية
ّ
يتكسبون من العمل في مجاالت
نشيطة ملن
البيع واألنشطة التجارية املرتبطة بها ،مثل
تـجــارة قطع غـيــار املــركـبــات ومستلزماتها
املختلفة.
يـقــول حبيب ال ــرزق ــي ،ال ــذي يعمل وسيطًا
ّ
فــي مجال الـسـيــارات املستعملة ،إن الكثير
مــن املــواطـنــن أضـحــوا يفضلون االحتفاظ
بـ ـسـ ـي ــاراتـ ـه ــم ،ولـ ـ ــم تـ ـع ــد ل ــديـ ـه ــم ح ـمــاســة
ل ـت ـغ ـي ـي ــره ــا بـ ـم ــركـ ـب ــات ج ـ ــدي ـ ــدة ألسـ ـب ــاب
مـتـعــددة ،وأهمها ارتـفــاع أسـعــار السيارات
املستعملة.
ّ
يؤكد الرزقي ،لـ«العربي الجديد» ،أن عمله
ً
ّ
في الوساطة كان ّ
يدر عليه دخال جيدًا ،لكن
الفترة األخيرة شهدت تراجعًا ملحوظًا ،إذ
تشهد ال ـســوق نقصًا كـبـيـرًا فــي امل ـعــروض،
ً
فـضــا عــن ارت ـفــاع األس ـعــار إل ــى مستويات
قياسية.
ّ
ويـ ـشـ ـي ــر إلـ ـ ــى أن زي ـ ـ ـ ــادة األسـ ـ ـع ـ ــار ال تـقــل
ع ــن  %20خـ ــال ع ـ ــام ،مـقـتـفـيــة أثـ ــر أس ـعــار
الـسـيــارات الـجــديــدة الـتــي تشهد ارتـفــاعــات
أيضًا ،متوقعًا أن تواصل أسعار السيارات
املقبلة،
املستعملة ارتفاعها خــال األشـهــر
ّ
خصوصًا بعدما كشف قانون املــوازنــة أنه
ال نية ملراجعة أسعار العربات الجديدة عبر

مواطنون يحتفظون
بسياراتهم القديمة بسبب
ارتفاع األسعار

ّ
خفض ضرائبها .ووفق الرزقي ،فإن الطلب
زاد على السيارات الصغيرة والعائلية التي
تتماشى مع اإلمكانيات املالية لألسر.
وتشهد السوق التونسية توريد ما بني 60
ألفًا و 70ألف سيارة جديدة سنويًا من قبل
وكالء البيع ،باإلضافة إلى بيع نحو  20ألف
سـيــارة فــي ســوق املستعمل ،وفــق تقديرات
تجار.
وت ـ ـ ـجـ ـ ــارة الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات امل ـس ـت ـع ـم ـل ــة ن ـش ــاط
اقتصادي يوفر الرزق آلالف التونسيني ممن
يـشـتـغـلــون فــي األس ـ ــواق املـتـخـصـصــة التي
تــديــرهــا الـبـلــديــات أو فــي صــالــونــات عرض
ً
ال ـعــربــات املـسـتـعـمـلــة ،ف ـضــا عــن الــوسـطــاء
الــذيــن يـعـمـلــون عـبــر صـفـحــات متخصصة
يديرونها على شبكات التواصل.
وسـ ــوق املـ ــروج بــالـعــاصـمــة تــونــس وس ــوق
م ــدن ــن ،جـ ـن ــوب ال ـ ـبـ ــاد ،م ــن أكـ ـب ــر أس ـ ــواق
املــركـبــات املستعملة ،وتمثل هــذه األس ــواق
بــورصــة لقياس األس ـعــار ،كما يعد اإلقـبــال
عليها مقياسًا ملدى ازدهار الحركة التجارية
في هذا القطاع.
وفي نهاية العام املاضي ،2021 ،طلبت غرفة
وك ــاء بـيــع ال ـس ـيــارات مــن الـحـكــومــة خفض
الضرائب على السيارات من أجــل الحد من
ّ
تصاعد أسـعــار املــركـبــات الـجــديــدة ،غير أن
قــانــون املــوازنــة لــم يحمل ّ
أي إج ــراء فــي هذا
االتجاه.
وي ــرج ــح إب ــراهـ ـي ــم دب ـ ـ ــاش ،رئـ ـي ــس ال ـغــرفــة
الــوطـنـيــة لــوكــاء ومـصـنـعــي ال ـس ـي ــارات ،أن
تسجل املركبات الجديدة زيادة في األسعار
تراوح ما بني  %3و %5خالل العام الحالي،
مشيرًا في تصريح لـ«العربي الجديد» ،إلى
ّ
أن هــذه الــزيــادة ناتجة عن نقص املعروض
العاملي.
وتتسبب أزم ــة نقص الــرقــائــق اإللكترونية
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـض ـ ــررت مـ ـنـ ـه ــا ب ـ ـشـ ــدة الـ ـش ــرك ــات

مخطط مغربي لتجنب العطش
الرباط ـ مصطفى قماس

األميركية واألوروبية على وجه الخصوص،
فــي تغيير وج ـهــة ال ـســوق الـتــونـسـيــة نحو
العربات اآلسيوية التي توسعت حصتها
مـ ــن ح ـج ــم امل ـب ـي ـع ــات إل ـ ــى أكـ ـث ــر مـ ــن ،%50
ل ـت ـت ـصــدر الـ ـع ــام ــات ال ـص ـي ـن ـيــة وال ـك ــوري ــة
ال ـج ـن ــوب ـي ــة املـ ــراتـ ــب ال ـخ ـم ـس ــة األولـ ـ ـ ــى فــي
تصنيف املبيعات حتى نهاية أغسطس/
آب امل ــاض ــي ،وف ــق الـغــرفــة الــوطـنـيــة لــوكــاء
ومـصـنـعــي ال ـس ـي ــارات ،لـتـتـقــدم بــذلــك على
الشركات األوروب ـيــة التي استأثرت لعقود

ط ــويـ ـل ــة ب ــالـ ـحـ ـص ــة ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى م ـ ــن الـ ـس ــوق
الـتــونـسـيــة .وب ـخ ــاف نـقــص امل ـع ــروض من
الـسـيــارات الـجــديــدة ال ــذي تسبب فــي زيــادة
أسـ ـع ــار امل ــرك ـب ــات املـسـتـعـمـلــة ،كـ ــان لـعــامــل
القدرات الشرائية للمواطنني دور حاسم في
اإلقبال على سوق املستعمل.
ويــؤكــد الخبير االق ـت ـصــادي خــالــد الـنــوري
ّ
أن الفوارق بني القدرة الشرائية للمواطنني
ّ
واألسعار تتسع بشكل الفت ،مشيرًا إلى أن
السعر األدنى للعربات العائلية الجديدة ال

جشع
تجار لبنان

ال انخفاض حقيقيًا ألسعار األغذية رغم تراجع الدوالر

23900

واصــل سعر صــرف الــدوالر
بالسوق السوداء في لبنان
تــراجــعــه ،أمــس األربــعــاء،
ليبلغ وفــق متعاملين،
نحو  23900ليرة ،بينما كان
قد قفز في وقت سابق
مـــن الــشــهــر الـــجـــاري إلــى
حدود  34ألف ليرة.

معظم الشركات
المؤسسة تعمل في
االستيراد والتصدير

مياه

تأبى أسعار السلع في لبنان االنخفاض ،رغم التراجع الملحوظ في سعر صرف الدوالر الذي
لطالما اتخذه التجار ذريعة لزيادة األسعار ،ما دفع مواطنين ومدافعين عن حماية المستهلك
إلى وصف السوق بالفوضى ،في ظل «جشع التجار الذي أضحى بال سقف»

يـتــذرعــون دائـمــا بأنهم اش ـتــروا بضائعهم
عـلــى «ال ـغــالــي» كــي ال يخفضوا أسـعــارهــا،
ك ـم ــا يـ ـس ــارع ــون إل ـ ــى رف ـع ـه ــا ف ـ ــور ارتـ ـف ــاع
سـعــر ص ــرف ال ـ ــدوالر ،وه ــو مــا دف ــع املـحــال
بـغــالـبـيـتـهــا إل ــى ع ــدم وض ــع األس ـع ــار على
الرفوف في العلن للتحكم بها يوميًا.
وعلى الرغم من تخفيض إدارة حصر التبغ
والـتـنـبــاك « مؤسسة تخضع إلدارة وزارة
املالية اللبنانية» أسعار منتجاتها بنسب
تصل إلى  ،%15فإن غالبية املحال التجارية
لم تلتزم بالئحة األسعار الجديدة ،وال تزال
ت ـس ـعــر هـ ــذه امل ـن ـت ـجــات ع ـلــى أس ـ ــاس سعر
صــرف يفوق  30ألــف ليرة للدوالر الواحد،
بحجة أن البضائع التي تباع تم شراؤها
على السعر املرتفع.
وفـ ـ ــي مـ ـق ــاب ــل ش ـ ـكـ ــاوى املـ ــواط ـ ـنـ ــن مـ ــن ع ــدم
انـخـفــاض األس ـع ــار ،ي ـقــول نـقـيــب مـسـتــوردي
املـ ــواد ال ـغــذائ ـيــة هــانــي بـحـصـلــي ،لــ«الـعــربــي
الـ ـج ــدي ــد» ،إن «الـ ـش ــرك ــات املـ ـسـ ـت ــوردة ب ــدأت
بتقديم لــوائــح بــأسـعــار جــديــدة تتماشى مع
انخفاض سعر صرف الدوالر ،وهناك شركات

ومنح إجــازات التصدير .ويعرب االقتصادي
السوري عن دهشته من إبقاء شروط ترخيص
الشركات ،خاصة رأس املــال التأسيسي ،منذ
عام  2011حتى اليوم ،رغم أن العملة السورية
هوت أمام الدوالر ،من  50ليرة للدوالر الواحد
عام  2011حني صدر القانون ،إلى  3600ليرة
حاليا للدوالر ،موضحا أن الحد األدنى لرأس
مال الشركة ،بقي عند  5ماليني ليرة سورية،
والذي ال يعادل اليوم سوى نحو  1350دوالرا.
وك ــان م ـصــرف ســوريــة امل ــرك ــزي قــد عـمــم قبل
ي ــوم ــن ،ع ـل ــى ش ــرك ــات الـ ـص ــراف ــة املــرخ ـصــة
والعاملة فــي الـســوق املحلية ،بقبول طلبات
ت ـم ــوي ــل املـ ـسـ ـت ــوردات إلجـ ـ ـ ــازات االسـ ـتـ ـي ــراد،
وج ـ ــدول ـ ــة ع ـم ـل ـي ــات الـ ـتـ ـم ــوي ــل ل ــديـ ـه ــا وف ــق

األولــويــات بــإشــراف املـصــرف ورقــابـتــه .وألــزم
امل ـ ـ ـصـ ـ ــرف ،امل ـ ـس ـ ـتـ ــورد الـ ـ ــراغـ ـ ــب ف ـ ــي ت ـم ــوي ــل
مـ ـسـ ـت ــوردات ــه مـ ــن الـ ـش ــرك ــات ب ـت ـق ــدي ــم طـلــب
التمويل مع نسخة وصورة أصلية عن إجازة
االستيراد ،خالل أسرع وقت من حصوله على
اإلجازة ،ليتمكن من ضمان إدراج طلبه ضمن
جــدول التمويل خالل فترة صالحية اإلجــازة
أو املوافقة ،بحسب بيان صــادر عن املصرف،
يوم األحد املاضي.
ويستفيد املـسـتــورد مــن ف ــارق سعر ال ــدوالر،
بني شركات الصرافة والسوق والذي يزيد عن
 160ليرة للدوالر الواحد ،إذ نص قرار صادر
عــن امل ـصــرف امل ــرك ــزي فــي  2021عـلــى تمويل
شــركــات ال ـصــرافــة وامل ـص ــارف لـلـمـسـتــورديــن
ل ـب ـع ــض الـ ـسـ ـل ــع .وأعـ ـلـ ـن ــت ش ــرك ـت ــا «الي ـ ــت»
و«الـ ـف ــؤاد» لـلـصــرافــة الـعــامـلـتــان فــي مناطق
سـيـطــرة الـنـظــام ،بــدء تنفيذ عمليات تمويل
املستوردات ببيع القطع األجنبي وفــق سعر
صرف  3490ليرة سورية للدوالر الواحد ،رغم
أن سعر الدوالر بالسوق يزيد عن  3600ليرة
س ــوري ــة ف ــي ح ــن يـبـلــغ سـعــر ص ــرف الـ ــدوالر
رسميًا 2512 ،ليرة سورية.

ومــؤسـســات تـجــاريــة وســوبــرمــاركــت باشرت
ً
فعال في خفض أسعارها ،ولكن ال دور رقابيا
لنا ،إذ إن النقابة ليست جمعية بل مجموعة
شــركــات وكــل شــركــة تتبع تسعيرة تضعها،
ونحن ال نتدخل بها».
ويضيف بحصلي أن «أسعار السلع عادة
تحتاج إلــى ما بني  4و 5أيــام حتى تتغير،
ً
سواء صعودًا أو نزوال ،وذلك ملراقبة حركة

سعر الدوالر يتراجع
بنحو  9آالف ليرة في
األيام األخيرة
أسعار المحروقات
تراجعت بعد هبوط سعر
صرف العملة األميركية

ال ـس ــوق وس ـعــر ص ــرف ال ـ ــدوالر والـتـسـعـيــر
ع ـلــى هـ ــذا األس ـ ـ ــاس ،ل ــذل ــك ب ـم ـجــرد أن بــدأ
االن ـخ ـفــاض يـحـصــل ي ــوم الـخـمـيــس قدمنا
االث ـ ـنـ ــن لـ ــوائـ ــح جـ ــديـ ــدة بـ ــاألس ـ ـعـ ــار وم ــن
املفترض أن نــرى ارتـيــاحــا فــي الـســوق عند
آخــر األسـبــوع ،شــرط أن يبقى ال ــدوالر على
ثباته أو ال يسجل ارتفاعًا».
وي ـتــابــع أن «ف ــوض ــى تـقـلـبــات سـعــر الـصــرف
حـتـمــا تنعكس بـعــدم وج ــود أس ـعــار مــوحــدة
فــي املتاجر كــافــة ،بحيث أن كــل سوبرماركت
يعتمد أسعارًا خاصة به وتتوافق مع األسعار
التي اعتمدها تبعًا لسعر صرف الدوالر الذي
ّ
سعر على أساسه ،ومن هنا أهمية االستقرار
الـ ـ ــذي ي ـت ـط ـلــب ف ــي امل ـق ــاب ــل م ـق ــوم ــات فـعـلـيــة
لتثبيته وإال سنكون امام تكرار الرتفاع سعر
صرف الدوالر وسنبقى دائمًا في حال ترقب».
بدوره ،يؤكد رئيس جمعية حماية املستهلك
زهير برو ،لـ«العربي الجديد» ،أن «متابعتنا
ل ــم ت ـعــد ت ـن ـفــع ،وأص ـب ـح ــت مـضـيـعــة لـلــوقــت،
نحن نشهد فوضى شاملة وكــل محل يسعر
ً
على هواه ،والتراجع إذا حصل يكون خجوال

القدرات الشرائية عامل
حاسم في اإلقبال على
السيارات المستعملة
()Getty

يقل عــن  50ألــف ديـنــار ( 17.36ألــف دوالر)،
فــي حــن ال يـتـجــاوز مـعــدل أج ــور املوظفني
 1500ديـ ـن ــار ش ـه ــري ــا ،م ــا ي ــدف ــع الـكـثـيــريــن
لالقتراض من أجل شراء سيارة.
وي ـل ـف ــت الـ ـ ـن ـ ــوري ،فـ ــي ح ــدي ـث ــه ل ــ«ال ـع ــرب ــي
ّ
ال ـج ــدي ــد» ،إل ــى أن الـقـيـمــة املـعـلـنــة لـقــروض
ش ـ ـ ــراء ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ب ـل ـغ ــت ح ـت ــى نــوف ـم ـبــر/
تشرين الـثــانــي  2021نحو مـلـيــاري ديـنــار،
بما يـعــادل  %8مــن مجموع الـقــروض التي
منحها القطاع املصرفي للتونسيني.

مقارنة مع مسار االرتـفــاع» ،الفتًا إلــى أهمية
فـتــح االس ـت ـيــراد لتحقيق املـنــافـســة وتوقيف
االح ـت ـك ــارات وم ـعــال ـجــة امل ـشــاكــل الـجــوهــريــة
فــي ال ـبــاد وإح ــداث تغيير ج ــذري فــي البنى
الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة» .وي ـق ــول ب ــرو إن
«البلد ينهار في ظل السياسات االقتصادية
واملالية والنقدية املتبعة واملنظومة املصرفية
ال ـقــائ ـمــة ،ال ـت ــي م ــا زالـ ــت ت ـتــآمــر ع ـلــى ال ـنــاس
وت ـت ـهــرب م ــن امل ـســؤول ـيــة وت ـحـمــل املــواط ـنــن
والفقراء واملودعني تبعات األزمة».
في سياق متصل ،يؤكد رئيس تجمع مزارعي
البقاع إبراهيم ترشيشي ،لـ«العربي الجديد»،
أن أسعار البطاطا والثوم والبندورة والعنب
والـ ـتـ ـف ــاح ب ـش ـك ــل خ ـ ــاص ان ـخ ـف ــض س ـعــرهــا
وسـيــواصــل ال ـنــزول تبعًا ملـســار سـعــر صــرف
الـ ــدوالر ،ولـكــن هـنــاك أس ـعــارا لــم تتغير ،مثل
أسعار الخيار والكوسا والباذنجان.
يقول ترشيشي إنه «لسوء حظنا وسوء حظ
املستهلك ،أتت موجة الصقيع لتلحق أضرارًا
بالكثير مــن الـبـيــوت البالستيكية (الـصــوب
الــزراعـيــة) ،خصوصًا فــي شمال لبنان ،عكار
ووادي خ ــال ــد ،م ــا أدى إل ــى ان ـخ ـفــاض كمية
اإلن ـت ــاج ،وال سيما فــي ظــل درج ــات ال ـحــرارة
املتدنية ،باعتبار أن الثمرة عندها ال تعطي
إن ـتــاجــا كـمــا يـجــب وت ـح ـتــاج مل ــا ب ــن  40و50
يومًا حتى تنتج من جديد».
ويـلـفــت إل ــى أن أس ـعــار ال ـخ ـضــروات ليست
مرتبطة دائمًا بمسار سعر صرف الــدوالر،
فــأح ـيــانــا تـشـهــد ان ـخ ـفــاضــا ،بـيـنـمــا يـكــون
الدوالر مرتفعًا والعكس صحيح ،وبالتالي
فهي تتصل بعوامل كثيرة ،منها وجودها
في السوق ،والعرض والطلب ،ففي حال كان
العرض مرتفعًا تنخفض األسعار حتى لو
كــان ال ــدوالر يسجل ارتـفــاعــا ،وفــي حــال لم
يكن لدينا عــرض ترتفع األسـعــار وإن كان
الدوالر يشهد انخفاضًا.
وعلى الصعيد الرسمي ،أشار وزير االقتصاد
أمــن س ــام ،فــي مــؤتـمــر صـحــافــي أخ ـي ـرًا ،إلــى
دور فــوضــى سعر صــرف ال ــدوالر فــي السوق
الـســوداء فــي ارتـفــاع األسـعــار ،مشيرًا إلــى أنه
يرتفع  10آالف ليرة دفعة واحــدة وينخفض
 10آالف ســري ـعــا ،م ــا يـ ــؤدي إل ــى انـعـكــاســات
وتداعيات تضاعف التحديات والضغط.
وق ـ ـ ـ ـ ــال س ـ ـ ـ ــام إن اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ــاح وال ـ ـت ـ ـعـ ــافـ ــي
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ي ـ ـبـ ــدأ م ـ ــن مـ ــديـ ــريـ ــة ح ـمــاي ــة
املـ ـسـ ـتـ ـهـ ـل ــك ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا« :إن ـ ـ ـنـ ـ ــا ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم فــي
وض ــع اق ـت ـصــادي ط ــارئ يتطلب إجـ ــراءات
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة وت ـع ــاون ــا م ــن ق ـبــل ال ـج ـم ـيــع».
وتؤكد مصادر وزارة االقتصاد لـ«العربي
الـ ـج ــدي ــد» ،أن م ــدي ــري ــة ح ـم ــاي ــة املـسـتـهـلــك

واألجـهــزة األمنية املختصة تقوم بجوالت
م ـفــاج ـئــة ع ـلــى املـ ـح ــال ال ـغ ــذائ ـي ــة وامل ــاح ــم
(متاجر بيع اللحوم) ومراكز بيع الدواجن
فــي مختلف املناطق للتحقق مــن األسـعــار
املعتمدة والتدقيق بها مع تحرير محاضر
ض ـبــط ب ـحــق امل ـخــال ـفــن ،وه ــي ستستكمل
جوالتها ومداهماتها للتأكد من تخفيض
األس ـع ــار ووض ــع ح ــد لـلـفــوضــى الـحــاصـلــة
وم ـحــاولــة أص ـحــاب امل ـحــال تحقيق أرب ــاح
غير مشروعة على حساب املواطنني الذين
تــدهــورت قدراتهم الشرائية بشكل خطير.
فــي املـقــابــل ،شـهــدت أسـعــار املـحــروقــات في
األيام املاضية تراجعًا ملحوظًا تماشيًا مع
هبوط سعر صرف الدوالر.
الغالء
المتواصل
يرهق معيشة
اللبنانيين
(حسين بيضون)

ي ـهــدد نـقــص امل ـ ــوارد املــائ ـيــة بـعــض مناطق
امل ـ ـغـ ــرب ب ـن ـق ــص فـ ــي مـ ـي ــاه ال ـ ـشـ ــرب بـسـبــب
التراجع الحاد في مخزون املياه في بعض
ال ـ ـ ـسـ ـ ــدود ب ـش ـك ــل خ ـ ـ ــاص وت ـ ــأخ ـ ــر ت ـس ــاق ــط
األم ـطــار ،وهــو مــا دفــع الحكومة إلــى إطــاق
«خطة استعجالية» لتفادي العطش في هذه
املناطق.
ّ
وتـظـهــر بـيــانــات وزارة التجهيز وامل ـيــاه أن
مخزون املياه في السدود لم يتجاوز ،%34.1
مـقــابــل  %44.4فــي الـفـتــرة نفسها مــن الـعــام
املاضي ،حتى نهاية األسبوع املاضي.
وت ــأخ ــر ت ـســاقــط األمـ ـط ــار م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـعــام
ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،إذ أفـ ـ ـ ــاد وزيـ ـ ـ ــر الـ ـف ــاح ــة مـحـمــد
الصديقي ،في تصريحات صحافية أخيرًا،
ّ
بـ ـ ــأن ال ـت ـس ــاق ـط ــات ت ــراجـ ـع ــت ب ـن ـس ـبــة %61
مقارنة بالفترة ذاتها من العام املاضي.
وتـسـتـنـفــر ه ــذه الــوضـعـيــة امل ـن ــذرة بـتــراجــع
م ـخ ــزون امل ـي ــاه خ ــال ال ـع ــام الـ ـج ــاري وزارة
التجهيز واملياه ،بهدف تأمني املــاء الصالح
لـلـشــرب لـفــائــدة بـعــض املـنــاطــق ،الـتــي يمكن
أن تـعــانــي مــن نـقــص فـيـهــا .وقـ ــررت الـ ــوزارة
تخصيص حوالي  220مليون دوالر من أجل
تأمني املاء الصالح للشرب في تلك املناطق،

مغربيات يحملن الماء إلى منازلهن على عربات
جر يدوية ()Getty

ومنها املنطقة الشرقية ،بينما تشهد املنطقة
الشمالية فائضًا على مستوى املياه.
ويـنـتـظــر أن يـتــم ال ـتــوجــه ن ـحــو ال ـب ـحــث عن
مـ ـ ــوارد جــوف ـيــة وت ـج ـه ـيــز اآلبـ ـ ــار امل ـت ــوف ــرة،
بـ ــاملـ ــوازاة م ــع اس ـت ـع ـمــال املـ ـي ــاه املـخـصـصــة
ل ـل ــزراع ــة ل ـتــوف ـيــر اح ـت ـي ــاج ــات الـ ـش ــرب ،مع
العمل على تسريع توفير محطة تحلية مياه
البحر في الدار البيضاء.
وينتظر أن يواجه املغرب في األعوام املقبلة
مشكلة اإلجهاد املائي في ظل عدم استقرار
تساقط األم ـطــار ،إذ ينتظر أن تصل حصة

الفرد من املياه التي كانت  3آالف متر مكعب
فــي ستينيات ال ـقــرن املــاضــي إل ــى  700متر
مكعب في .2025
وي ـق ــول الـخـبـيــر ال ــزراع ــي مـحـمــد ال ـهــاكــش،
ّ
لـ«العربي الـجــديــد» ،إن املـغــرب يشهد طلبًا
كبيرًا على املياه في الزراعة في ظل التعويل
ّ
عـلــى ال ــزراع ــات الـتـصــديــريــة ،إذ إن الــزراعــة
تـحـظـ ّـى ب ـحــوالــي  %85م ــن امل ـي ــاه امل ـتــوفــرة،
غير أنه يتوجب في نظره ترشيد استعمال
ذ ّل ــك امل ــورد فــي املـسـتـقـبــل .يضيف الهاكش
أنه يفترض توجيه السياسة الزراعية نحو
املـ ــزروعـ ــات ال ـت ــي ال تـسـتـهـلــك امل ـي ــاه بشكل
مـ ـف ــرط ،والـ ـت ــي ي ـم ـكــن أن ت ـح ـقــق ال ـس ـي ــادة
الغذائية للمملكة ،وفي الوقت نفسه يتوجب
توفير مـيــاه الـشــرب لسكان امل ــدن واألري ــاف
عبر السدود.
وكان املغرب قد وضع مخططًا للتزود باملاء
ال ـصــالــح ل ـل ـشــرب وم ـي ــاه ال ـس ـقــي يـمـتــد بني
 2020و ،2027ويـنـتـظــر أن تـصــل كـلـفــة ذلــك
املـخـطــط إل ــى  12مـلـيــار دوالر ،إذ يتضمن
إن ـجــاز مـشــاريــع السـتـغــال امل ـيــاه الجوفية
ف ــي األري ـ ـ ــاف ،وت ــزوي ــد س ـكــان ت ـلــك املـنــاطــق
بشاحنات صهريجية ،باإلضافة إلى التوجه
نحو إنشاء العديد من سدود تخزين املياه
في األعوام املقبلة.

النفايات مصدر رزق
ّ
غيرت األزمة االقتصادية نظرة اللبنانيني تجاه النفايات ،فبعدما كانت
مجرد قمامة ترمى في املستوعبات ،أصبحت مصدر رزق لكثير من
املواطنني .هذا الواقع يعكسه تزايد أعداد املواطنني الذين يقومون بجمع
ُ
امل ــواد البالستيكية والـكــرتــون وامل ـعــادن ،بهدف بيعها لشركات تعنى
بإعادة تدوير تلك املواد .كما أن العديد من املواطنني يجمعون تلك املواد
ً
الناتجة عن استهالكهم املنزلي ،وبــدال من رميها مع باقي النفايات،
ُيقدمونها إلى مراكز مخصصة بجمع تلك املواد مقابل بدل مادي.
ويبلغ سعر طن البالستيك  350دوالرًا ،أما طن املعادن (أملنيوم ،تنك،

حديد) فيصل إلى نحو  450دوالرًا ،بينما طن الكرتون نحو  100دوالر.
تلك املواد يتم بيعها في نهاية املطاف إلى تجار كبار يقومون بدورهم
إما بتصديرها إلى الخارج ،أو يبيعونها إلى معامل تقوم بإعادة تدويرها
وإدخالها في الصناعات املحلية .وبرزت مشاريع في مناطق مختلفة،
تشجع املواطنني على االستفادة املادية من املواد القابلة للتدوير.
وك ـشــف وزي ــر الـبـيـئــة نــاصــر يــاســن فــي تـصــريـحــات أوردت ـه ــا وكــالــة
األناضول ،أمس ،أن كمية النفايات تراجعت في ظل األزمة االقتصادية
خالل العامني املاضيني ،بنسبة تتراوح ما بني  %20و.%25
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رؤية

الغالف
أصيب مشروع الجيل الخامس لالتصاالت بنكسة جديدة في الواليات
المتحدة األميركية ،بعد موجة ذعر محلية ودولية حول تأثير إطالق هذه
الخدمة عبر أبراج محيطة بالمطارات على سالمة الطيران ،ووسط إلغاء
عدد كبير من الرحالت ،تم تأجيل هذه الخطوة للمرة الثالثة

هل ستحصل حرب
أهلية أميركية؟
جواد العناني

أزمة الجيل
الخامس

ذعر شركات الطيران يحاصر
المطارات األميركية

واشنطن ـ العربي الجديد

الذعر يلف حركة الطيران الدولية.
ع ــدد كـبـيــر م ــن ال ـش ــرك ــات الـكـبــرى
األميركية والدولية ألغت رحالتها
إلى مطارات الواليات املتحدة ،وأخرى تحذر
من كارثة تحدق بسالمة املسافرين.
األزمة تدور حول مشروع إطالق خدمة الجيل
ال ـخ ــام ــس ف ــي غــال ـب ـيــة الـ ــواليـ ــات األم ـيــرك ـيــة
وض ـم ـنــا ف ــي أب ـ ــراج ح ــول ع ــدد م ــن امل ـط ــارات
الرئيسية .إال أن الحملة التشكيكية الضخمة
أدت إلــى تأجيل شركتي االت ـصــاالت «آي تي
أن ــد ت ــي» و«ف ـي ــري ــزون» تــوفـيــر الـخــدمــة حــول
املطارات بدءًا من األربعاء ،فيما أطلق الجيل
ال ـخ ــام ــس ل ـح ــوال ــي  90م ـل ـي ــون أم ـي ــرك ــي فــي
غالبية الواليات.
وبـ ــادرت شــركــات ط ـيــران أمـيــركـيــة كـبــرى إلــى
اإلعـ ــان ع ــن مـخــاوفـهــا م ــن م ـش ــروع شركتي
االتصاالت ،وانتقل القلق إلى الــدول األخــرى،
وس ـ ــط ت ــداف ــع ن ـح ــو ت ــأج ـي ــل آالف ال ــرح ــات
الـ ـج ــوي ــة أو ت ــأخـ ـي ــره ــا .إذ يـ ـق ــول الـ ــرؤسـ ــاء
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــون ألكـ ـب ــر شـ ــركـ ــات الـ ـطـ ـي ــران فــي
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة إن ال ـت ــداخ ــل م ــن الـخــدمــة
الالسلكية الـجــديــدة عـلــى أداة رئيسية على
م ــن ال ـط ــائ ــرات أس ـ ــوأ م ـمــا ك ــان ــوا يـعـتـقــدون
فــي األص ــل ويـهــدد ســامــة الـطـيــران والــركــاب.
وكانت الشركتان تخططان لتنشيط الخدمة
الالسلكية الجديدة  5Gبعد تأجيلني سابقني
إلط ــاق الـخــدمــة فــي أوائ ــل ديـسـمـبــر /كــانــون
األول .وتستخدم خــدمــة  5Gالـجــديــدة عالية
ال ـســرعــة جـ ــزءًا م ــن ال ـط ـيــف الـ ــراديـ ــوي قــريـبــا
م ــن ذل ــك امل ـس ـت ـخــدم بــواس ـطــة أج ـه ــزة قـيــاس
االرتفاع ،وهي أجهزة تقيس ارتفاع الطائرات
فـ ــوق األرض .وت ـخ ـطــط ال ـش ـب ـكــات الـخـلــويــة
لنقل العمليات إلــى نطاق جديد من تــرددات
الــراديــو يسمى النطاق  .Cفي العام املاضي،
أن ـف ـق ــت  Verizonو AT&Tم ـج ـت ـم ـع ـتــن 67
مليار دوالر للحصول على تراخيص طيف
 C-Bandالالزمة لترقية شبكاتهما إلى الجيل
الـخــامــس ،وفقًا ملجلة فــوربــس .وق ــررت لجنة
االتـ ـص ــاالت ال ـف ـيــدرال ـيــة ،ال ـتــي تــديــر مـ ــزادات
الطيف الراديوي ،أنه يمكن استخدام النطاق
 Cبــأمــان فــي محيط املـطــارات .وحــددت لجنة
االتصاالت في عام  2020حاجزًا بني نطاق 5G
والطيف الــذي تستخدمه الـطــائــرات لحل أي
مخاوف تتعلق بالسالمة .لكن بعض منظمي
الطائرات قلقون من أن أجهزة قياس االرتفاع
ال ــرادي ــوي ــة ل ـل ـط ــائ ــرات ،والـ ـت ــي ت ـق ـيــس مــدى
ارت ـفــاع الـطــائــرة فــوق سطح األرض ملساعدة
الطيارين على الهبوط بمركباتهم في ظروف
الرؤية املنخفضة والعمل أيضًا على ترددات
 ،C-Bandيمكن أن تتعطل بواسطة .5G
ورأى مدير إدارة الطيران الفيدرالية ستيفن
ديكسون ،املسؤول عن سالمة الطيران ،مشكلة
ُ
مـحـتـمـلــة .ي ــوم الـجـمـعــة ،ط ـلــب مــن الشركتني
تأجيل تفعيل  5G C-Bandبــالـقــرب مــن عدد
غ ـيــر م ـح ــدد م ــن «امل ـ ـطـ ــارات ذات األولـ ــويـ ــة»،
بينما أجــرت إدارة الطيران الفيدرالية مزيدًا
م ــن الـ ــدراسـ ــة .ال ـشــرك ـتــان رف ـض ـتــا امل ـخ ــاوف،
فيما الحـظــت مجموعة الـتـجــارة الصناعية
الالسلكية  CTIAأن حوالي  40دولة قد نشرت
ال ـش ــري ــط  C-Bandم ــن  5Gدون ت ـق ــاري ــر عن
تداخل ضار مع معدات الطيران.
وفي وقت سابق ،قالت طيران اإلمارات ،وهي
أكبر مشغل للطائرة بوينغ  777فــي العالم،
ّ
إنها علقت رحالتها إلى تسع وجهات أميركية
اع ـت ـب ــارا م ــن أمـ ــس األرب ـ ـعـ ــاء .وفـ ــي ال ـي ــاب ــان،
ق ــال ــت ش ــرك ـت ــا الـ ـطـ ـي ــران الــرئ ـي ـس ـي ـتــان «أول
نيبون» والخطوط الجوية اليابانية ،إنهما
سـتـقـلـصــان ع ــدد ال ــرح ــات ب ـطــائــرات بوينغ
 .777وق ــررت لوفتهانزا األملانية إلـغــاء رحلة
م ــن فــران ـك ـفــورت إل ــى مـيــامــي وتـغـيـيــر بعض
ال ـط ــائ ــرات م ــن بــويـنــغ  8-747إل ــى .400-747
وستقوم الخطوط الجوية النمساوية التابعة
للوفتهانزا بتغيير طائراتها املستخدمة في
الرحالت إلى نيوارك في نيوجيرزي من 777
إل ـ ــى .767وذك ــرت الـخـطــوط الـجــويــة الـكــوريــة
أنها تجنبت استخدام طــائــرات  777و8-747
فــي ســت رح ــات رك ــاب وشـحــن إلــى الــواليــات
املـ ـتـ ـح ــدة ،ب ـي ـن ـمــا أع ـل ـن ــت ال ـخ ـط ــوط ال ـجــويــة
التايوانية عن إعادة جدولة بعض الرحالت.
املـ ـ ـخ ـ ــاوف الـ ـت ــي أب ــدتـ ـه ــا شـ ــركـ ــات ال ـط ـي ــران
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قيمت إدارة الطيران الفيدرالية بعض أنظمة قياس االرتفاع في األسابيع
األخيرة ،وقالت إن تلك الموجودة على العديد من طائرات بوينغ
وإيرباص ،التي تمثل  45في المائة
مــن األســطــول التجاري للبالد ،ال
تــزال آمنة لالستخدام في بعض
المطارات بموازاة تشغيل خدمة
الــجــيــل الــخــامــس .وفـــي حــاالت
أخرى ،قالت اإلدارة إن التداخل مع
الخدمة الجديدة سيظل مشكلة.
وتتوقع الوكالة إصدار المزيد من
الموافقات ألجهزة قياس االرتفاع
األخرى في األيام المقبلة.
مسؤولو مطار رونالد ريغان يتخوفون من أزمة الجيل الخامس (ستيفاني رونلد /فرانس برس)

اسـتـمــرت وتـفــاعـلــت إل ــى حــد إع ــان التأجيل
الثالث إلطالق الخدمة ،على الرغم من عرض
كل من الرئيس التنفيذي لشركة  AT&Tجون
ستانكي ،والرئيس التنفيذي لشركة فيريزون
ه ــان ــز ف ـي ـس ـت ـب ـيــرغ ،تـقـلـيــل قـ ــوة ش ـب ـكــات 5G
بالقرب من املطارات ،كما فعلت فرنسا.
قال ستانكي وفيستبيرغ في خطاب ،األحد:
«ق ــوان ــن الـفـيــزيــاء هــي نـفـسـهــا فــي الــواليــات
املتحدة وفرنسا .إذا ُسمح لشركات الطيران
األميركية بتشغيل رحالت جوية كل يوم في
فرنسا ،فإن ظروف التشغيل نفسها يجب أن
تسمح لها بذلك في الواليات املتحدة».
وأض ــاف فيستبيرغ ،فــي مــذكــرة ص ــادرة عن
شركته يــوم الـثــاثــاء« :بينما تــواجــه صناعة
الـ ـطـ ـي ــران ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـتـ ـح ــدي ــات ،ف ـ ــإن 5G
ليست واحــدة منها» .وتسمح إدارة الطيران
الفيدرالية للطائرات املزودة بمقاييس ارتفاع
دق ـي ـقــة وم ــوث ــوق ــة بــال ـع ـمــل حـ ــول  5Gعــالـيــة

الطاقة .لكن لن ُيسمح للطائرات ذات أجهزة
ق ـيــاس االرتـ ـف ــاع ال ـقــدي ـمــة بــال ـه ـبــوط ف ــي ظل
ظروف الرؤية املنخفضة.
وك ـ ــان م ــن امل ــؤك ــد أنـ ــه سـ ُـي ـس ـمــح ل ـ ـ ـ ــ AT&Tو
 Verizonبــإطــاق خــدمــة  C-Bandهــذا الشهر
ب ـم ــوج ــب الـ ـت ــراخـ ـي ــص امل ـم ـن ــوح ــة ب ــال ـف ـعــل،
فـيـمــا عـلــى شــركــات ال ـط ـيــران إع ـطــاء شركتي
االت ـص ــاالت قــائـمــة بـمــا يـصــل إل ــى  50مـطــارًا،
َ
حيث ُيعتقد أن قوة خدمة النطاق  Cيجب أن
تنخفض حتى  5يوليو /تموز.
وح ـ ـتـ ــى ذل ـ ـ ــك املـ ـ ــوعـ ـ ــد ،سـ ـتـ ـتـ ـح ــدث ش ــرك ــات
االتـ ـص ــاالت إل ــى إدارة ال ـط ـي ــران ال ـف ـيــدرال ـيــة
وشــركــات الـطـيــران حــول اإلج ــراءات املحتملة
ط ــوي ـل ــة األج ـ ـ ــل فـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـخ ــدم ــة 5G
ب ــال ـق ــرب م ــن املـ ـ ـط ـ ــارات .ومـ ــع ذل ـ ــك ،بـمــوجــب
شروط االتفاقية مع إدارة الطيران الفيدرالية،
ستتمتع  AT&Tو Verizonبالسلطة الوحيدة
لتقرير ما إذا كان سيتم إجراء أي تغييرات في

بريطانيا تحاصر
العمالت المشفرة
لندن ـ العربي الجديد

ّأعلنت هيئة الرقابة املالية البريطانية
أنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا تـ ـخـ ـط ــط ل ـ ـف ـ ــرض ق ـ ـي ـ ــود ع ـل ــى
تسويق األص ــول املـشـفــرة وغـيــرهــا من
االستثمارات مرتفعة املخاطر .وقالت
هـيـئــة ال ـس ـلــوك امل ــال ــي ف ــي ب ـي ــان ،أمــس
ّاألربـ ـع ــاء ،نـقـلـتــه وك ــال ــة «بـلــومـبـيــرغ»،
إن ـ ـهـ ــا ت ـخ ـط ــط إلتـ ــاحـ ــة إعـ ــانـ ــات تـلــك
االس ـت ـث ـمــارات لـلـمـسـتـثـمــريــن األث ــري ــاء
وذوي الـخـبــرة فـقــط ،إذ تشعر بالقلق
ب ـ ـشـ ــأن امل ـس ـت ـه ـل ـك ــن الـ ــذيـ ــن ي ـن ـق ــرون
عـ ـل ــى اإلعـ ـ ــانـ ـ ــات اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ال ـتــي
تظهر لـهــم ويـصـلــون إل ــى اسـتـثـمــارات
ع ــالـ ـي ــة املـ ـخ ــاط ــر دون فـ ـه ــم امل ـخ ــا ّط ــر
الـتــي تـنـطــوي عليها .وأوض ـحــت أنـهــا
ت ـخ ـطــط ل ـت ـص ـن ـيــف األص ـ ـ ــول امل ـش ـفــرة
على أنها استثمارات مقيدة ،ما يعني

ّ
أن امل ـس ـت ـه ـل ـكــن ل ــن ي ـك ــون ــوا ق ــادري ــن
على االستجابة للعروض الترويجية
ّ
امل ــال ـي ــة ل ــأص ــول امل ـش ـف ــرة ،إل إذا تــم
تـصـنـيـفـهــم كـمـسـتـثـمــريــن م ـق ـيــديــن أو
ذوي خ ـبــرة أو م ــن أص ـح ــاب ال ـث ــروات
املرتفعة .واملستثمر املقيد هو الذي لم
ولن يستثمر أكثر من  %10من صافي
أصوله سنويًا في األسهم أو السندات
أو ال ـص ـنــاديــق أو غـيــرهــا م ــن األوراق
املالية غير املدرجة في البورصة.
ويــأتــي االق ـت ــراح بـعــدمــا أ ّعـلـنــت وزارة
الـ ـخ ــزان ــة يـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء أنـ ـه ــا تـخـطــط
لتشديد القواعد على إعالنات العمالت
امل ـش ـف ــرة ل ـض ـمــان أن ت ـك ــون ال ـع ــروض
ال ـت ــروي ـج ـي ــة ع ــادل ــة وواض ـ ـحـ ــة وغ ـيــر
ّ
مضللة .ويــذكــر أن العديد مــن البنوك
امل ــرك ــزي ــة ال ـغ ــرب ـي ــة ت ـخ ـطــط لـتـضـيـيــق
الخناق على العمالت املشفرة.

مخاوف حكومية على المستثمر العادي من الخسائر ()Getty

الخدمة .كــان نيكوالس كاليو ،رئيس اتحاد
النقل الجوي ،أكثر صمتًا في تعليقاته حول
االتفاقية ،على الرغم من أنه شكر املسؤولني
الفيدراليني للتوصل إلى الصفقة مع AT&T
و« .Verizonالسالمة ستظل دائمًا على رأس
أولويات شركات الطيران األميركية» ،بحسب
كاليو ،الذي تابع« :سنواصل العمل مع جميع
أصـحــاب املصلحة للمساعدة فــي ضـمــان أن
تـتـعــايــش خ ــدم ــة ال ـج ـيــل ال ـخــامــس ال ـجــديــدة
مع الطيران بــأمــان» .وأصــدرت إدارة الطيران
الفيدرالية بيانًا موجزًا حول التأخير ،قائلة
إنها تتطلع إلــى «استخدام الوقت واملساحة
اإلض ــافـ ـي ــن ل ـت ـق ـل ـيــل اضـ ـط ــراب ــات ال ــرح ــات
املــرت ـب ـطــة بـنـشــر  .»5Gوتـ ــرى نـيـنــا بــروكــس،
م ـ ــدي ـ ــرة األم ـ ـ ــن والـ ـتـ ـسـ ـهـ ـي ــل وت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
املعلومات فــي إيــه ســي آي وورل ــد ،فــي تقرير
مل ــوق ــع «إيـ ـ ــربـ ـ ــورت تـ ـكـ ـن ــول ــوج ــي» ،ف ــائ ــدت ــن
رئ ـي ـس ـي ـتــن ل ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـج ـيــل ال ـخــامــس

شركات الطيران األميركية
حذرت بايدن من «اضطراب
كارثي» لألنشطة
ف ــي امل ـ ـطـ ــارات :ت ـعــزيــز الـتـطـبـيـقــات الـحــالـيــة،
مثل معالجة طلبات الــركــاب وإدارة األمتعة
وعـ ـمـ ـلـ ـي ــات املـ ـ ـ ـط ـ ـ ــارات ،وتـ ـمـ ـك ــن ال ـت ـق ـن ـي ــات
الـجــديــدة ،مثل الحوسبة املـتـطــورة وإنترنت
األش ـ ـيـ ــاء ،وإنـ ـش ــاء الـ ـت ــوأم ال ــرق ـم ــي وال ــذك ــاء
االصـ ـطـ ـن ــاع ــي .وي ـل ـف ــت ن ــائ ــب رئـ ـي ــس شــركــة
«سـيـتــا» لــاتـصــاالت وت ـبــادل الـبـيــانــات جيل
مورانغ إلــى أنــه «يمكن أن توفر هــذه التقنية
ص ـيــانــة ت ـن ـبــؤيــة ،م ـثــل مــراق ـبــة أج ـ ــزاء الـكـبــح
وتحسني استخدام الوقود ومغادرة الطائرات

بكين :إذن لشركات
التقنية قبل الطرح

في الوقت املحدد ،مع اتخاذ قرارات أسرع على
منت الطائرة ،وتساعد على تحسني العمليات
وتحسني تجربة الركاب».
إال أن كبار املسؤولني التنفيذيني في شركات
الطيران األميركية رفعوا كتابًا إلى إدارة جو
بــايــدن ،يــوم االثـنــن ،محذرين مــن «اضـطــراب
كــارثــي» لعمليات السفر والـشـحــن إذا قامت
شـ ــركـ ــات االتـ ـ ـص ـ ــاالت بـ ـط ــرح ت ـق ـن ـيــة ال ـج ـيــل
الخامس كما هو مخطط لها.
وطلبت الشركات «أن يتم تطبيق  5Gفي كل
مكان في البالد باستثناء نطاق  2ميل (3.2
ك ـي ـلــوم ـتــرات) تـقــريـبــا م ــن م ـ ــدارج املـ ـط ــارات»
فــي بعض امل ـطــارات الرئيسية .تـقــول AT&T
و Verizonإن أج ـه ــزت ـه ـم ــا ل ــن ت ـت ــداخ ــل مــع
إل ـك ـتــرون ـيــات الـ ـط ــائ ــرات ،وأك ـ ــدت الـشــركـتــان
لـصـحـيـفــة الـ ـغ ــاردي ــان أن ـه ـمــا كــان ـتــا تـقـيــدان
طواعية االنتشار بالقرب من بعض املطارات.
والجيل الخامس هو أحدث جيل من الشبكات

الـ ـخـ ـل ــوي ــة ،ب ـع ــد ال ـج ـي ــل ال ـ ــراب ـ ــع ،وال ـ ـتـ ــي تــم
تقديمها في أواخــر عــام  2009وتستخدم في
معظم الهواتف املحمولة في الواليات املتحدة
اليوم .كل  10سنوات تقريبًا منذ  ،1980تظهر
شبكة من الجيل الجديد توفر سرعات أعلى
وقدرات موسعة.
وس ـم ــح ال ـج ـيــل األول ب ــامل ـك ــامل ــات ال ـهــات ـف ـيــة،
وال ـج ـيــل ال ـثــانــي بــاملــراس ـلــة ،وال ـج ـيــل الـثــالــث
بــالــوصــول إلــى اإلنـتــرنــت .الـيــوم ،وفــق الجيل
الرابع ،يمكن للمستخدمني تنزيل التطبيقات
وبث الفيديو بسهولة وسرعة نسبيني.
مـ ـ ــن امل ـ ـتـ ــوقـ ــع أن يـ ـ ـق ـ ــدم ال ـ ـج ـ ـيـ ــل الـ ـخ ــام ــس
مستويات جديدة من السرعة ،ما يجعل من
املـمـكــن ،عـلــى سبيل امل ـثــال ،تـنــزيــل فيلم على
ـوان والـسـمــاح بتوصيل املزيد
الـهــاتــف فــي ث ـ ٍ
م ــن األج ـه ــزة بــالـشـبـكــة ف ــي وق ــت واح ـ ــد .هــذا
اإلجراء األخير مهم بشكل متزايد ،خاصة في
األماكن املزدحمة ،وفقًا لــ«الـغــارديــان» .تتفق

تراجع استثمار الخليج في سندات أميركا
لندن ـ العربي الجديد

تراجعت استثمارات دول الخليج في أدوات
الــديــن األميركية فــي الــوقــت الــذي صعد فيه
إج ـم ــال ــي ق ـي ـمــة االس ـت ـث ـم ــارات ال ـعــامل ـيــة في
أذون وسندات الخزانة األميركية إلى 7.748
تــري ـل ـيــونــات دوالر ح ـتــى ن ـهــايــة نــوفـمـبــر/
تشرين الثاني  ،2021بزيادة  1.2باملائة على
أسـ ــاس ش ـه ــري ،م ــن  7.659تــريـلـيــونــات في
أكتوبر /تشرين األول السابق له.
وبحسب بـيــانــات وزارة الـخــزانــة األميركية،

التي صدرت أمس األربعاء ،حلت اليابان في
املرتبة األولــى في حيازة السندات األميركية
ب ـم ـقــدار  1.34تــري ـل ـيــون دوالر ف ــي نــوفـمـبــر،
مــرت ـف ـعــة م ــن  1.32تــري ـل ـيــون دوالر مـقــارنــة
بأكتوبر .وجــاءت الصني في املرتبة الثانية
بمقدار  1.08تريليون دوالر ،مقارنة بــ1.065
تريليون خالل فترتي املقارنة .وكانت الصني
أكبر مستثمر في سندات الخزانة األميركية
ّ ّ
على مدى سنوات ،إل أن اليابان تفوقت عليها
اع ـت ـبــارًا مــن يــونـيــو /ح ــزي ــران  ،2019بعدما
عصفت حرب تجارية بالعالقات االقتصادية

المستثمرون يترقبون استقرار السوق الصينية ()Getty

أف ــاد تـقــريــر ب ــأن هيئة اإلشـ ــراف على
اإلن ـت ــرن ــت ف ــي ال ـصــن س ــوف تـطــالــب
ش ــرك ــات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـك ـب ــرى في
ال ـبــاد بــالـحـصــول عـلــى املــوافـقــة قبل
استثمارات أو جمع تمويالت
تنفيذ
ً
جـ ــديـ ــدة .ووفـ ــقـ ــا مل ــا ذك ــرت ــه م ـص ــادر
لوكالة «روي ـتــرز» ،فــإن إدارة الفضاء
اإلل ـك ـت ــرون ــي ف ــي ال ـص ــن تـعـمــل على
إع ـ ـ ـ ــداد مـ ـ ـس ـ ــودة إرشـ ـ ـ ـ ـ ــادات ج ــدي ــدة
وســوف تطالب الشركات التي لديها
ما يزيد على  100مليون مستخدم أو
تحقق إي ــرادات بحوالي  10مليارات
ي ــوان ( 1.6مـلـيــار دوالر) بالحصول
على مــوافـقــة اإلدارة قبل تنفيذ مثل
تلك الصفقات .وأكــدت املصادر أن أي
شــركــة م ــدرج ــة ف ــي الـقــائـمــة السلبية
التي صدرت في العام املاضي ،سوف
تخضع للقرارات الجديدة .والقائمة

السلبية هي نموذج إدارة االستثمار
األجـ ـنـ ـب ــي فـ ــي ال ـ ـصـ ــن ،وت ـش ـي ــر إل ــى
ال ـتــداب ـيــر اإلداريـ ـ ــة ال ــازم ــة لـلــوصــول
إل ــى االس ـت ـث ـمــار األج ـن ـبــي ف ــي بعض
الصناعات أو املناطق.
إل ــى ذل ــك تــراج ـعــت األس ـه ــم الصينية
ف ــي ن ـه ــاي ــة ت ـع ــام ــات أمـ ــس األربـ ـع ــاء
بفعل هـبــوط أسـهــم الـشــركــات املنتجة
للسيارات الكهربائية وأسهم الرعاية
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة .ول ـ ـكـ ــن فـ ــي الـ ــوقـ ــت نـفـســه
ارتفعت أسهم الـعـقــارات بعدما تعهد
الـ ـبـ ـن ــك املـ ـ ــركـ ـ ــزي ب ـت ـب ـن ــي امل ـ ــزي ـ ــد مــن
التدابير لتحقيق االستقرار لالقتصاد.
وال ت ــزال األسـهــم الصينية تعاني من
أزمــة ديــون شــركــات التطوير العقاري
وم ـ ـخـ ــاوف ت ــداع ـي ــات ـه ــا ع ـل ــى ال ـن ـظــام
املصرفي بالبالد.
(رويترز)

كــل مــن لجنة االت ـصــاالت الـفـيــدرالـيــة (،)FCC
وإدارة الطيران الفيدرالية ( ،)FAAوشركات
االت ـصــاالت على إمكانية وجــود شبكات 5G
والسفر عبر الخطوط الجوية معًا.
في الواقع ،لقد فعلوا ذلك بالفعل في ما يقرب
من  40دولــة .أشــارت شركات االتـصــاالت إلى
ع ــدم وق ــوع أي حـ ــوادث فــي ال ـب ـلــدان األخ ــرى،
حيث تعمل شبكات الجيل الخامس ،وتسير
الخطوط الجوية األميركية رحــات بانتظام
إلى تلك البلدان .وتجادل شركات االتصاالت
وأنـصــارهــا بــأن صناعة الـطـيــران كــانــت على
عـلــم بـتـكـنــولــوجـيــا ال ـن ـطــاق  Cل ـعــدة سـنــوات
لكنها لــم تفعل شيئًا للتحضير ،إذ اختارت
ش ــرك ــات ال ـط ـيــران ع ــدم تــرقـيــة أج ـه ــزة قـيــاس
االرت ـف ــاع الـتــي ربـمــا تـكــون عــرضــة لـلـتــداخــل،
وفشلت إدارة الطيران الفيدرالية ( ،)FAAفي
إطـ ــاق م ـع ــدات امل ـس ــح ع ـلــى ال ـط ــائ ــرات حتى
األسابيع القليلة املاضية.

موظف يراقب طباعة الدوالرات في مطبعة بواشنطن ()Getty

ب ــن واش ـن ـط ــن وبـ ـك ــن .وفـ ــي امل ــرك ــز ال ـثــالــث
جــاءت اململكة املتحدة باستثمارات ب ــ621.6
مـلـيــار دوالر ،مـقــابــل  579.8م ـل ـيــارًا ،ورابـعــة
حلت لوكسمبورغ بـ 334.4مليار دوالر مقابل
 314.3مليارا ،على أساس شهري.
في املقابل ،هبطت استثمارات دول مجلس
التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة
األمـيــركـيــة بنسبة  3.5بــاملــائــة ،عـلــى أســاس
شهري في نوفمبر املاضي ،إلى  219.3مليار
دوالر ،بسبب تراجع حيازة اإلمارات بخمسة
م ـل ـي ــارات دوالر .وك ــان ــت اس ـت ـث ـم ــارات دول
مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة
األميركية قد بلغت  227.2مليار دوالر حتى
أكـتــوبــر  .2021وحـســب وكــالــة «األن ــاض ــول»،
ّ
أظهرت البيانات أن السعودية أكبر حائزي
دول ال ـخ ـل ـي ــج ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات األمـ ـي ــركـ ـي ــة،
بــاسـتـثـمــارات بلغت  115مليار دوالر حتى
نـهــايــة نــوفـمـبــر ،مـقــابــل  116.5مـلـيــار دوالر
حتى نهاية أكتوبر ،تلتها اإلمارات بإجمالي
اسـتـثـمــارات بلغت  48مليار دوالر ،مقارنة
بـ 53مليار دوالر في أكتوبر.
إلى ذلك ،تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز»
للتصنيفات االئـتـمــانـيــة أن ي ــراوح إجمالي
إصـ ــدارات الـصـكــوك الـعــاملـيــة بــن  145و150
مليار دوالر في العام الجاري.2022 ،
وقالت الوكالة ،في تقرير صدر أمس األربعاء،
ّ
إن إجمالي إصــدارات الصكوك انخفض إلى
 147.4مـلـيــار دوالر ف ــي ال ـع ــام امل ــاض ــي ،من
 148.4مليار دوالر في عام .2020
وت ـض ــررت االق ـت ـص ــادات امل ـص ــدرة للصكوك
عامليًا خالل العامني املاضيني جــراء جائحة
ك ــورون ــا وان ـخ ـف ــاض أس ـع ــار ال ـن ـفــط ،م ــا زاد
ال ـت ــزام ــات امل ـي ــزان ـي ــات ال ـعــامــة ودف ـع ـهــا إلــى
إصدار صكوك لتوفير التمويل الالزم.

ي ـعـ ّـد الــرئ ـيــس األم ـيــركــي أب ــراه ــام لـيـنـكــولــن «أي ـقــونــة « تحرير
ّ
األميركيني من أصول أفريقية من الرق الذين كانوا يعانون منه
في جنوب الواليات املتحدة.
ٌ
مقاالت تنشر اقتباسات عنه تقول« :طبعًا
وقد صدرت حديثًا
أنا ضد العبودية من حيث املبدأ ،والسؤال ليس في املبدأ ،بل في
الوسائل والطرق التي يجب أن تلغي فيها العبودية».
كان هذا االقتباس عام  ،1854أو حوالي ست سنوات ونصف
السنة قبيل فوز أبراهام لينكولن برئاسة الواليات املتحدة في
ّ
العام  ،1860وتوليه املسؤولية في مطالع العام  ،1861والكالم
في هذا املوضوع كثير.
ّ
وقد ّأدى قرار إلغاء العمل بالرق ( )Abolitionإلى اشتعال حرب
أهلية بــن الـشـمــال الصناعي والـجـنــوب الــزراعــي فــي الــواليــات
املتحدة.
وقـبـيــل ان ــدالع ال ـحــرب ،انـشـغــل الـبــرملــان الـبــريـطــانــي م ــدة تزيد
ّ
الحاد حول إلغاء التعرفة الجمركية
على  23عامًا في النقاش
عــن م ـس ـتــوردات الـحـبــوب إل ــى بــريـطــانـيــا .والـسـبــب أن التجار
البريطانيني كانوا يستوردون القمح والذرة من الواليات املتحدة
بــأسـعــار رخـيـصــة .وأيـضــا أراد الصناعيون أن ينتقل ّ
عمال
الزراعة في الواليات املتحدة إلى املــدن ،حتى تقل كلف العمالة
في الصناعة.
وقد دعا إلى ذلك آدم سميث ،صاحب نظرية «التجارة الحرة،
ً
دعه ّ
يمر ،دعه يعمل» ،ولكن روبرت مالثوس اعترض قائال إن
فوائد التجارة الحرة لن تتحقق إال على املدى الطويل ،أما على
املــدى القصير فسوف يـ ّ
ـؤدي رفعها إلــى تراجع دخــل العمال،
فيقل الطلب ،وتخسر الصناعة.
وفــي املـقــابــل ،ظهر اقـتـصــادي أملــانــي ،اسـمــه فــريــدريــك ليست،
عارض آدم سميث ونظريته متمسكًا بنظرية «الصناعة الوليدة»
فــي ال ــدول الصناعية الـجــديــدة ،مثل أملانيا والــواليــات املتحدة،
َْ
ّ
يشتد عودها وتقدر على
والتي تحتاج حماية جمركية حتى
املنافسة ،وخصوصا مــع اململكة املتحدة ،التي سبقت هاتني
الدولتني بحوالي نصف قرن أو أكثر في الصناعة وثورتها.
وســافــر فــريــدريــك ليست إلــى الــواليــات املـتـحــدة ،وحـصــل على
جنسيتها ،ودافع عن ضرورة عدم السماح بإدخال الصناعات
البريطانية (الحديد والفحم) إلــى الــواليــات املتحدة معفاة من
الجمارك ،ألنها ستقتل الصناعة األميركية الوليدة.
وق ــد سـكــن معظم املـهــاجــريــن مــن أملــانـيــا وش ـمــال أوروبـ ــا في
واليات الشمال التي تتمتع بوفرة خامات الحديد والفحم فيها.
ولذلك كانت حصيلة التضارب بني أفكار آدم سميث وفريدريك
ليست هي الحرب األهلية بني شمال الواليات املتحدة وجنوبها.
إنـهــا ح ـ ٌ
ـرب تـعــود أسبابها العميقة إلــى االعـتـبــارات واملصالح
االقتصادية.
وي ــدور الـحــديــث حاليًا عــن احـتـمــاالت ضـيــاع الديمقراطية في
الواليات املتحدة (القبول برأي األغلبية واالحتكام إلى صناديق
االق ـت ــراع لـتـحــديــد تـلــك األغـلـبـيــة وأص ـحــاب ـهــا) .وق ــد رأي ـنــا في
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة بــن مرشحي الـحــزب الــديـمـقــراطــي جو
بــايــدن ،وال ـحــزب الـجـمـهــوري دونــالــد تــرامــب ،صــراعــات كبيرة
تحصل ألول مرة بهذا الحجم في الواليات املتحدة ،فالخاسر
ترامب لم يرض بالنتائج التي انتهت إليها االنتخابات الرئاسية
التي جرت يوم  ،2020/11/20وقد أعطاه العذر في ذلك انتشار
فيروس كــورونــا ،والــذي أنكره ترامب في البداية ولــم يقبل أن
يلبس الكمامة ،وال أن يفرض املطعوم أو اللقاح ضد كورونا،
الع ـت ـقــاده أن ه ــذه اإلج ـ ـ ــراءات س ــوف تـسـمــح بــالـتـصــويــت عن
بعد ،ما يسمح لألقليات مثل األميركيني من أصــول أفريقية،
ولألميركيني من أصــول التينية أو آسيوية أو شرق أوسطية،
أن تنتخب بقوة ،متأثرة برأي الديمقراطيني الذين تؤيدهم هذه
األقليات.
وفــي يــوم تصويت الكونغرس على صحة نتائج االنتخابات
الــرئــاسـيــة ،بعدما رفـضــت املحاكم كــل قضايا التشكيك التي
رفعتها حملة ترامب ،قام أنصار ترامب بالهجوم العنيف على
مبنى الكونغرس يوم السادس من شهر يناير /كانون الثاني
من  ،2021وما زال الجدل قائمًا بني الحزبني على ذلك.
إذن ،عــادت األقليات املــزودة بعدد كبير من العمالة الرخيصة
ّ
تتصدر املشهد في الخصومة بني أصحاب املصالح الكبرى
فــي الــواليــات املـتـحــدة .ولكن الـفــرق بــن اآلن وعــام  ،1861حني
اندلعت الحرب األهلية األميركية ،أن األمور في ذلك العام كانت
واضـحــة جفرافيًا وديـمــوغــرافـيــا ،فالجنوب وأهـلــه ال يــريــدون
تحرير الــرقـيــق ،ألن ذلــك يــرفــع كلفة إنتاجهم ال ــزراع ــي ،وأهــل
الشمال يريدون ذلك حتى يمنعوا استمرار إعفاء املستوردات
الصناعية من التعرفة الجمركية ،ويوفروا فرص عمل للرقيق
املنتقل من الجنوب إلى الشمال بأجور زهيدة تحفظ للمنتجات
الصناعية في الشمال تنافسيتها.
ّ
أمــا اآلن فاألمر مختلف ،فالتشظي واالنقسام داخــل الواليات
املتحدة ال يمكن أن ينقسم جغرافيًا بشكل واضــح ،وذلــك ألن
لكل والي ــة فــي الــواليــات املتحدة أن ـ ُ
ـاس يــؤيــدون هــذا الفريق أو
الفريق اآلخر ،مع االعتراف بتفاوت النسب بني والية وأخرى.
ومــن هنا ،فــإن احتماالت الحرب األهلية حاليًا داخــل الواليات
املتحدة صعبة .ولكن احتماالت الفتنة داخل كل والية ممكنة.
ّ
وستتحول الحروب إلى حروب مليشيات خطيرة.
خ ـطــورة ك ــورون ــا وت ـحــورات ـهــا ،مــن ف ـيــروس كــوفـيــد  19 -إلــى
دلتا إلى أوميكرون ،أفرزت انقسامات كثيرة .ولم يعد تفسير
الحقائق قائمًا على نتائج البحوث العلمية ،وال على إثباتات أن
الفيروس موجود ،وال على أن املوجة تلو األخرى من هذا املرض
قد ّ
عرضت حياة ماليني البشر للخطر من جميع أنحاء العالم.
ّ
ّ
وال شك أن نتائج انتشار كورونا وتحوراتها وتعدد موجاتها
قــد أوج ــدت واقـعــا اقتصاديًا جــديـدًا فــي العالم لــه املستفيدون
الكبار منه ،وله الخاسرون منه.
ّ
ولكنه أكد لنا أن توزيع الدخل والثروة في العالم داخل كل دولة،
وبني الــدول ،سوف يــزداد ســوءًا ،وأنــه ستكون ملاليني العاطلني
في العالم ردة فعل قوية ،ما قد يشعل الفنت الداخلية والحروب
بني الدول.
ّ
ما زالــت املصالح االقتصادية الكبرى تــدق طبول الحروب في
العالم ،وإن اكتسبت تلك الـحــروب مظاهر األخ ــاق واملـســاواة
وحقوق اإلنسان.

