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السودانيون يبحثون عن الخبز والدواء
الخرطوم ــ هالة حمزة

ت ـت ـع ـقــد ال ـ ـظـ ــروف امل ـع ـي ـش ـيــة ف ــي الـ ـ ـس ـ ــودان ،مــع
استمرار أزمة إغالق ميناء بوترسودان الحيوي
شــرق ال ـبــاد ،إذا أضـحــى املــواطـنــون فــي مناطق
متفرقة مــن ال ـبــاد ،السـيـمــا الـعــاصـمــة ال ـخــرطــوم ،يقضون
ساعات طويلة في البحث عن الخبز واألدويــة التي شحت
لتوقف اإلمدادات.
ومنذ شهر ،يغلق محتجون الطرق التي تربط ميناء البالد
الرئيسي ببقية املناطق ،معطلني كل إمدادات السودان .وقال
تـجــار جملة فــي ال ـخــرطــوم لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» إن أسـعــار
السلع تشهد صعودًا يوميا بسبب أزمة إغالق الشرق ،حيث
قفز سعر عبوة الدقيق زنــة  25كيلوغرامًا من  5400جنيه
إلى  9400جنيه ،بزيادة بلغت نسبتها  ،%74وقفز سعر زيت
الطعام إلى  600جنيه للتر الواحد.
وبـ ــات ع ـلــى األسـ ــر ال ـت ـعــامــل م ــع ن ـقــص ال ـس ـلــع إض ــاف ــة إلــى
التضخم الــذي يقترب مــن  %400وانـخـفــاض قيمة الجنيه
السوداني ،حيث يؤكد مواطنون أنهم يقضون ساعات في
البحث عن الخبز ،ألن أغلب املخابز أغلقت أبوابها بسبب

نـقــص ال ـق ـمــح» .وبـسـبــب أزم ــة الـخـبــز ،تــوقـفــت املـ ــدارس عن
تقديم وجبة الظهيرة لألطفال فــي بلد يعد بــن األفـقــر في
العالم ويعاني من سوء التغذية ،وفق األمم املتحدة.
وأكـ ـ ــد إس ـم ــاع ـي ــل ع ـب ــدال ـل ــه ،ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ش ـع ـبــة امل ـخــابــز
لـ«العربي الجديد» إغالق  %70من املخابز التي تنتج الخبز
املــدعــوم بــواقــع  3200مـخـبــز ،بسبب ن ــدرة الـطـحــن ،بينما
تعمل الـ %30املتبقية بنصف طاقتها لتقلص حصصها من
الطحني منذ نحو ثالثة أسابيع من  30جواال إلى  10أجولة
زنة  25كيلوغرامًا فقط في اليوم.
ل ـكــن امل ـج ـلــس األعـ ـل ــى ل ـن ـظ ــارات ال ـب ـجــا ال ـت ــي ت ـقــف وراء
إغالقات الشرق ،تقول إنها سمحت بتمرير شحنات القمح
الـ ــوارد مــن املـعــونــة األمـيــركـيــة ومنظمة األغــذيــة العاملية
ومـسـتــوردات املنظمات األمـمـيــة مــن املـعــونــات اإلنسانية
كــالـيــونـسـيــف املــوج ـهــة إل ــى إن ـق ــاذ األطـ ـف ــال ال ـســودان ـيــن
وامل ـح ـتــاجــن .ف ــي ح ــن ي ــواص ــل املـحـتـجــون غـلــق ال ـطــرق،
وهــم مصممون على عــدم فتح املـيـنــاء ،فــي إط ــار تصعيد
االحتجاجات ضد تهميش مناطق الشرق ،ما يعقد املشهد
املعيشي في مختلف أنحاء البالد.
وال تزال أدوية عديدة غير متوافرة ،رغم أن املحتجني باتوا

يـسـمـحــون ب ـع ـبــور ال ـح ــاوي ــات ال ـتــي تـحـمــل أدويـ ـ ــة .وتـمـتــد
تــأث ـيــرات اإلغـ ــاق فــي ب ــورت ـس ــودان فــي ال ـشــرق إل ــى أقصى
غربي البالد ،إلى إقليم دارفور ،حيث يتظاهر بعض السكان
احتجاجا على نقص السلع الغذائية.
وتشكل الخسائر الناجمة عن إغــاق الشرق ضربة قوية
القتصاد يعاني أصال من أزمة شديدة اضطرت الحكومة
مـعـهــا الت ـخ ــاذ إج ـ ـ ــراءات تـقـشـفـيــة وض ـع ــت ب ــاالت ـف ــاق مع
صـنــدوق النقد الــدولــي ،الــذي ألغى ديــونــا مستحقة على
السودان مقابل رفع الدعم عن سلع أساسية وخصوصا
منها الوقود.
ف ــي امل ـقــابــل ،أع ـلــن ال ـج ـهــاز امل ــرك ــزي لــإح ـصــاء ،األس ـبــوع
املاضي ،أن معدل التضخم بلغ  %365.8في سبتمبر /أيلول
املاضي ،مقارنة مع  %387.5في أغسطس /آب ،بانخفاض
نسبته  ،%21.7فيما يؤكد محللون اقتصاديون أن هذه
البيانات غير واقعية في ظل القفزات غير املسبوقة ألسعار
مختلف السلع والخدمات .واعتبر الجهاز الحكومي ،أن
«ان ـخ ـفــاض مـعــدل الـتـضـخــم ج ــاء مـتــأثــرا بـتــراجــع أسـعــار
املــواد الغذائية وانخفاض نسبة السلع املستوردة خالل
الشهر املاضي».

أول شركة
طيران تقبل
بيتكوين
أضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ش ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ــة
ال ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــران مـ ـنـ ـخـ ـف ــض
ال ـت ـك ـل ـف ــة« ،ف ـ ــوالري ـ ــس»
السلفادورية ،أول شركة
فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا امل ـ ـ ـجـ ـ ــال ع ـلــى
م ـس ـت ــوى الـ ـع ــال ــم تـقـبــل
عملة بيتكوين املشفرة،
وف ـ ـ ــق م ـ ــا أع ـ ـلـ ــن رئ ـي ــس
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادور ن ـج ـي ــب
بوكيلة.
وق ـ ــال ـ ــت فـ ـ ــوالريـ ـ ــس فــي
بيان ،وفق رويترز ،إنها
ت ـع ـمــل إلعـ ـط ــاء ال ـع ـمــاء
ف ـ ــي الـ ـبـ ـل ــد الـ ـ ــواقـ ـ ــع فــي
أمـيــركــا الــوسـطــى خيار
الــدفــع بالعملة الرقمية
عــن خــدمــات فــي امل ـطــار.
وأص ـب ـحــت ال ـس ـل ـفــادور،
ف ــي  7س ـب ـت ـم ـبــر/أي ـلــول
امل ـ ــاض ـ ــي ،أول بـ ـل ــد فــي
الـعــالــم ُي ـشـ ّـرع بيتكوين
كـ ـعـ ـمـ ـل ــة رسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة إل ـ ــى
جانب الدوالر األميركي،
ب ــرغ ــم ال ـ ـتـ ــردد ال ـش ــدي ــد
بني السكان ،وانتقادات
اقـتـصــاديــن ،ومنظمات
مالية دولية.
ق ــال رئ ـي ــس ال ـس ـل ـفــادور
ن ـ ـج ـ ـيـ ــب بـ ــوك ـ ـي ـ ـلـ ــة ،ف ــي
تـصــريـحــات ســاب ـقــة ،إن
اعـتـمــاد بيتكوين عملة
قانونية يمكن أن يعزز
االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاد ،ويـ ـسـ ـه ــل
ال ـت ـح ــوي ــات ال ـبــال ـغــة 6
مليارات دوالر سنويًا.

(فرانس برس)

أخبار مختصرة

تدقيق حسابات مصرف لبنان
قالت الرئاسة اللبنانية ،أمس ،إن شركة «ألفاريز آند مارسال»
المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة ،ستستأنف
الخميس التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف
لبنان ،وهو أحد شروط حصول لبنان على المساعدات
الخارجية وسط ما يعانيه من انهيار مالي .وتعثرت
خطة التدقيق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي،
َّ
تتلق المعلومات
عندما انسحبت الشركة قائلة إنها لم
التي تحتاجها من مصرف لبنان .ووقع وزير المالية
يوسف خليل عقدًا جديدًا مع شركة االستشارات في
سبتمبر /أيلول الماضي ،ينص على أن تقدم تقريرا
للوزارة في غضون  12أسبوعًا من بدء فريقها العمل.

دعم خليجي للبحرين
ذكرت وكالة أنباء البحرين ،أمس ،أن السعودية
والكويت واإلمارات ،جددت دعمها لجهود برنامج
التوازن المالي في مملكة البحرين .واجتمع وزراء مالية
السعودية والكويت واإلمارات مع وزير مالية البحرين،
يوم الثالثاء ،لبحث ما أحرزته مملكة البحرين من تقدم
في تحسين أوضاعها المالية .ووفق بيان مشترك،
«رحب أصحاب المعالي الوزراء بالجهود المبذولة من
ّ
حكومة مملكة البحرين في تنفيذ البرنامج ،وبالتقدم
المحرز رغم التحديات التي فرضتها األزمة» .ومددت
الدول الخليجية الثالث حزمة مساعدات قدمتها
للبحرين عام  2018بقيمة عشرة مليارات دوالر.

المغرب يعلق الطيران مع ثالث دول
قالت الخطوط الملكية المغربية ،أمس ،إن السلطات
ستعلق رحالت الطيران المباشرة مع بريطانيا وألمانيا
وهولندا ،بسبب مخاوف متعلقة بجائحة فيروس
كورونا ،بدءا من  21أكتوبر /تشرين األول الجاري .وأعلن
المغرب في اآلونة األخيرة أنه سيشترط الحصول على
شهادة تفيد بتلقي اللقاح المضاد لمرض كوفيد19-
لدخول األماكن العامة واالنتقال بين المدن بعدما تم
تطعيم معظم سكان البالد البالغين.
وحتى اآلن تلقى  21مليونًا من السكان البالغ عددهم
 36مليونا جرعتي اللقاح ،وبدأ المغرب برنامجا لتلقي
جرعة ثالثة.

المواطن واألسعار
والحكومات
المنتخبة
مصطفى عبد السالم

يمر العالم حاليًا بأزمة طاقة حادة
وغير مسبوقة ،فهناك زيادة
في أسعار النفط أدت إلى ارتفاع
كلفة املشتقات البترولية ،وهناك
زيادة قياسية غير مسبوقة في
أسعار الغاز ،وأدت األزمة إلى
حدوث قفزات في أسعار البنزين
والسوالر وفواتير الكهرباء واملياه
واملواصالت ،وتعطل اإلنتاج،
وتوقف املصانع في العديد من
الدول.
ورغم أن أزمة الطاقة عاملية ،إال
أن معالجة تداعياتها الخطيرة
على املواطن اختلفت من دولة
ألخرى ،ففي املنطقة العربية،
التي تصنف معظم حكوماتها
بأنها غير منتخبة ،سارعت تلك
الحكومات إلى تحميل املواطن
أعباء األزمة ،في صورة زيادات في
أسعار املشتقات البترولية وفواتير
الكهرباء والنقل والضرائب
والرسوم وغيرها .أما في الدول
الغربية املنتخبة ،فسارعت
الحكومات إلى إيجاد حلول بعيدا
عن جيب املواطن وإرهاقه ماديا.
في لبنان ارتفعت أسعار البنزين
في يوم واحد ،هو أمس ،بنسبة
تزيد عن  ،%24وهو ما يعتبر
نهاية عصر الدعم ،وبات سعر
الصفيحة يوازي نصف الحد
األدنى لألجور في ظل قفزات
مستمرة في أسعار الوقود
أحدثها أمس ،يتكرر املشهد ،وإن
كان بصورة أقل حدة ،في دول
عربية عدة ،ففي سورية ال تتوقف
الحكومة عن إجراء زيادات في
أسعار الوقود بكل أنواعه ،بما
فيها غاز الطهي .وفي السودان ،ال
تقتصر أزمة املواطن على زيادة
األسعار ،بل تكمن املشكلة األكبر
في الطوابير أمام محطات الوقود.
وفي اليمنّ ،
حدث وال حرج
عن قفزات أسعار الوقود مع
التهاوي املستمر في سعر الريال،
واستمرار الحرب األهلية على مدى
 7سنوات .وبات سعر البنزين
في اليمن هو األغلى عربيا ،وفي
الجزائر تضاعفت أسعار البنزين
واملازوت  %100في  5سنوات،
وتتذرع الحكومة بتراجع إيرادات
الدولة ،وال تعترف بالطبع بالفساد
الذي أكل نحو  150مليار دوالر
من احتياطي البالد خالل سنوات.
وفي تونس ترفع حكومة قيس
سعيد أسعار البنزين والسوالر
ليال قبل أيام ،بعد أن وعدت املواطن
باملن والسلوى وخفض األسعار،
عقب انقالب  25يوليو .يتكرر
الوضع في مصر واألردن اللتني
تبيعان الوقود باألسعار العاملية،
رغم ضعف القدرة الشرائية
ّ
للمواطن وتدني الدخول.
ببساطة ،الحكومات العربية
تنفض يدها من أزمة الوقود
ّ
وتحمل املستهلك أي زيادات
عاملية في أسعار النفط والغاز،
بل وتحولت إلى تاجر جشع
وسمسار تتاجر في املواطن
وآالمه وتزيد أعباءه املعيشية،
ألنها ببساطة حكومات غير
منتخبة تلجأ إلى القبضة األمنية
في حال ما استشعرت أي تذمر
من املستهلك ،وتفتح السجون
ألي مواطن يشكو الغالء.

محطات كهرباء إيرانية لتزويد العراق بالطاقة
بغداد ــ براء الشمري

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية ،التوصل إلى اتفاق
مبدئي مع إيــران على تخصيص محطات توليدية
داخل األراضي اإليرانية تتولى مهمة إنتاج الكهرباء
وتـصــديــرهــا إلــى ال ـعــراق حـصـرًا ،فــي مـحــاولــة للحد
من أزمــة نقص التيار الكهربائي التي يعاني منها
العراق .وقال املتحدث باسم الوزارة ،أحمد العبادي،
إن وزي ـ ــر ال ـك ـه ــرب ــاء ال ـع ــراق ــي امل ـك ـل ــف ،ع ـ ــادل كــريــم،
استقبل السفير اإليــرانــي في بغداد إيــرج مسجدي،
من أجل بحث ملف دعم العراق بالطاقة الكهربائية.

وأض ــاف فــي تـصــريــح لصحيفة الـصـبــاح الرسمية،
أمــس األربـعــاء ،أن «السفير اإليــرانــي أبــدى استعداد
بالده للتعاون الثنائي في مجال التوليد الكهربائي،
وســد الثغرة الحاصلة بني العرض والطلب املحلي
من خــال إيجاد الحلول البديلة الناجحة» ،مشيرًا
إلى أن «هناك اتفاقًا مبدئيًا على تخصيص محطات
توليدية للطاقة الكهربائية داخل األراضي اإليرانية،
مهمتها إن ـت ــاج ال ـك ـهــربــاء وت ـصــديــرهــا إل ــى ال ـعــراق
حصرًا ،بمعزل تام عن املنظومة الكهربائية اإليرانية،
وه ــذا سيتطلب ب ــدوره توقيع عـقــود واتـفــاقــات ،مع
األخذ باالعتبار ضرورة عقد مفاوضات أولية حول

األسعار التي يجب أن تصب في مصلحة الطرفني».
وأكد مسؤول في وزارة الكهرباء العراقية أن فكرة هذه
املحطات جاءت ضمن إطار البحث عن بدائل لنقص
َّ
املصدر إلى العراق الذي أدى خفضه
الغاز اإليراني
خــال الـفـتــرة املــاضـيــة إلــى تــراجــع تــزويــد املواطنني
بالتيار الكهربائي ،موضحًا لـ «العربي الجديد» أن
ال ــوزارة ستبذل جـهــودًا كبيرة خــال األشـهــر املقبلة
من أجل توفير الكهرباء وتقليل ساعات القطع قبل
حلول الصيف الذي غالبًا ما يشهد زيادة كبيرة في
الطلب على الكهرباء.
والـشـهــر املــاضــي ،قــالــت «الـشــركــة الوطنية اإليــرانـيــة

9

ل ـل ـغــاز» ،إن خـفــض تـصــديــر ال ـغــاز إل ــى ال ـع ــراق يأتي
بعد االتفاق مع الطرف العراقي ،وسيستمر ملدة ستة
أشهر ،مشيرة إلى أن «األمر ال عالقة له بديون العراق
إليران ،وتم إبالغ الجانب العراقي باملوضوع».
وق ـبــل ذلـ ــك ،أكـ ــدت وزارة ال ـك ـهــربــاء ال ـعــراق ـيــة مطلع
سبتمبر/أيلول املــاضــي أن إم ــدادات الـغــاز اإليرانية
للمنطقتني الــوسـطــى والجنوبية انخفضت مــن 49
مليونًا إلى ثالثة ماليني متر مكعب يوميًا ،ما يهدد
ب ـن ـقــص خ ـط ـيــر ل ـل ـك ـهــربــاء .ول ـف ـتــت إلـ ــى أن «خـفــض
إمـ ـ ـ ــدادات ال ـك ـه ــرب ــاء اإلي ــرانـ ـي ــة أدى إلـ ــى ف ـقــد شبكة
الكهرباء الوطنية لنحو  5500ميغاواط».
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لبنان :أسعار المحروقات
تتجاوز إلغاء الدعم
قفزت أسعار المحروقات
في لبنان إلى مستويات
قياسية ،لتتخطى
تقديرات إلغاء الدعم
بكثير ،وأضحت صفيحة
البنزين تلتهم ما يعادل
نصف الحد األدنى لألجور
في البلد المأزوم معيشيًا
الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

بـ ـ ــات الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــون عـ ـل ــى م ــوع ــد
أس ـ ـبـ ــوعـ ــي مـ ـ ــع ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع أس ـ ـعـ ــار
املحروقات ،لكنها هذه املرة سجلت
زيادات جنونية ،لتتخطى األسعار مستويات
إل ـغــاء الــدعــم بكثير ،لتتبدل مـشــاهــد الــزحــام
أمــام محطات الــوقــود بـعــزوف اضـطــراري من
ق ـبــل الـكـثـيــر م ــن أص ـح ــاب امل ــرك ـب ــات ،بـعــدمــا
أضحت قيمة صفيحة البنزين تعادل نصف
الـحــد األدنـ ــى لــأجــور فــي الـبـلــد ال ــذي يشهد
ص ـعــوبــات مــال ـيــة ومـعـيـشـيــة ش ــدي ــدة .وقـفــز
سعر صفيحة البنزين « 95أوكتان» سعة 20
لترًا ،تبعًا لجدول وزارة الطاقة واملياه ،أمس
األربـعــاء ،إلــى  302.7ألــف ليرة ،بــزيــادة بلغت
نسبتها  %24.1عن اليوم نفسه من األسبوع
املاضي ،الذي سجل  242.8ألف ليرة.
كما زد سعر صفيحة البنزين « 98أوكـتــان»
إل ــى  312.7أل ــف ل ـيــرة ،مـقــابــل  250.7ألـفــا في
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،ب ــزي ــادة ب ـل ـغــت نـسـبـتـهــا
 ،%24.6وفق رصد لـ«العربي الجديد» ،فيما
ارتـ ـف ــع س ـع ــر الـ ــديـ ــزل أويـ ـ ــل أو املـ ـ ـ ــازوت إل ــى
 270.7ألــف لـيــرة ،بــزيــادة  ،%15وصعد الغاز
إل ــى  229.6أل ــف ل ـيــرة ،مـقــابــل  201.1أل ــف في
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي .وي ـل ـفــت ص ــاح ــب مـحـطــة
وق ــود فــي جــونـيــة ،شـمــال ب ـيــروت ،فــي حديث
مع «العربي الجديد» ،إلــى أن زيــادة األسعار
انعكست على إقـبــال الـنــاس لتعبئة البنزين
بشكل خ ــاص ،وال ــذي يشهد تــراجـعــا بعدما
تخطى سعر الصفيحة عتبة  300ألف ليرة.
وي ـق ــول« :ه ـنــاك زبــائــن كـنــا مـعـتــاديــن عليهم
م ــرت ــن ف ــي األس ـ ـبـ ــوع ،أص ـب ـح ـنــا ن ــراه ــم مــرة
واحـ ـ ـ ــدة ،ف ـك ـيــف ل ـش ـخــص راتـ ـب ــه ال يـتـخـطــى
م ـل ـيــونــي ل ـي ــرة ،وه ــو م ـتــوســط ال ــروات ــب في
لـبـنــان ،أن يـمــأ سـيــارتــه بــالــوقــود مــرتــن أي

بــ 600ألــف؟» ويضيف قائال « :وفي حال أراد
تعبئة الخزان بالكامل يصل املبلغ إلى مليون
ليرة ،يعني نصف راتبه ،هذا من دون الحديث
ع ــن حــاجــة اإلن ـس ــان لـلـغــاز واملـ ـ ــازوت وبــاقــي
السلع وامل ــواد الغذائية واألدوي ــة والخدمات
األساسية».
في األثناء ،تراوح سعر صرف الــدوالر ،أمس،
بــن  20.5ألــف لـيــرة و 20.7ألـفــا ،فيما تشهد
األسـ ــواق فــوضــى فــي أس ـعــار الـسـلــع ،فــي ظل
غياب الرقابة ،لتزداد معاناة املواطنني.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ال ـ ــدول ـ ـي ـ ــة ل ـل ـم ـع ـل ــوم ــات
املتخصصة في األبحاث قد ذكرت ،في دراسة
نشرت في نهاية سبتمبر /أبلول املاضي ،أنه
في حال رفع الدعم كليًا واستقرار أسعار النفط
عــاملـيــا واع ـت ـمــاد سـعــر  15أل ــف ل ـيــرة لـصــرف
الـ ـ ــدوالر ،سـيـصـبــح س ـعــر صـفـيـحــة الـبـنــزيــن
 214.2ألـ ــف لـ ـي ــرة ،ل ـك ــن أسـ ـع ــار امل ـح ــروق ــات
تجاوزت هذه الحدود بمعدالت كبيرة .ويرى
الـلـبـنــانـيــون أن أزم ــة الـبـنــزيــن مـسـتـمــرة وإن
غابت مشاهد ما يصفونها بـ«طوابير الذل»
أمام محطات الوقود ،التي باتت تفتح أبوابها
يوميًا ،فاألزمة هي بالنسبة اليهم في األسعار
الخيالية الـتــي تـفــوق قــدرتـهــم على التحمل،
ّ
تصب في
خصوصًا أنه ال تقابلها أي خطوة

20.700

تــراوح سعر صــرف الــدوالر
في لبنان ،أمــس األربــعــاء،
بين  20.500ليرة و20.700
ليرة ،فيما تشهد األسواق
فوضى في أسعار السلع
مـــع قـــفـــزات الـــوقـــود،
مـــا يــفــاقــم الــصــعــوبــات
المعيشية.

صالحهم أو ّ
تعوض عليهم هذا الغالء ،حتى
البطاقة التمويلية لم تبصر النور بعد.
وتــرج ـمــت ازمـ ــة الـبـنــزيــن بـشـكــل خ ــاص على
قـطــاع الـنـقــل ال ـعــام وتـعــرفــة س ـيــارات األج ــرة،
ال ـت ــي ب ــدوره ــا تـشـهــد ف ــوض ــى ك ـب ـيــرة ،حتى
أصـبــح كــل ســائــق يعتمد تسعيرته الخاصة
التي أصبحت تتخطى  30ألف ليرة للمسافات
القريبة.
وم ــع ذل ــك قـطــع ســائـقــو ال ـس ـيــارات العمومية
عددًا من الطرق ،خصوصًا في ساحة الشهداء
فــي ب ـيــروت وف ــي ص ـيــدا ،جـنــوب لـبـنــان ،عند
مستديرة ساحة النجمة ،وذلك احتجاجًا على
ارتفاع أسعار البنزين ،مهددين بالتصعيد.
وط ـ ـ ــاول ل ـه ـيــب أسـ ـع ــار املـ ـح ــروق ــات ال ـق ـطــاع
الـتـعـلـيـمــي ،حـتــى أن املـ ــدارس الـخــاصــة التي
ف ـت ـحــت أب ــوابـ ـه ــا ق ـب ــل ش ـه ــر ت ـقــري ـبــا ت ــواج ــه
صــرخــة األس ــات ــذة وال ـعــام ـلــن ال ــذي ــن م ــا عــاد
بــاس ـت ـطــاع ـت ـهــم ت ـحـ ّـمــل ك ـل ـفــة ال ـن ـق ــل ،وكــذلــك
صــرخــة األه ــال ــي ال ــذي ــن ي ـعــانــون م ــن ارت ـفــاع
بــدالت النقل التي تخطت عتبة مليون ليرة،
وهو مبلغ يدفع شهريًا ومرشح للزيادة عند
كــل زي ــادة ألسـعــار البنزين ،عــدا عــن األقساط
التي تحلق عاليًا وعلى مستوى غير مسبوق.
في ظل هذه األجواء ،أكد مواطنون من بيروت،
الـتـقـتـهــم «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن ـهــم أصـبـحــوا
يتبعون املـشــي سـيـرًا عـلــى األقـ ــدام للوصول
إلــى األمــاكــن القريبة ولـلــذهــاب إلــى العمل أو
الــدراجــة الهوائية ،وأحيانًا يذهبون بسيارة
األج ـ ــرة ال ـت ــي ب ــات ــت أوف ـ ــر ل ـهــم م ــن ال ـب ـنــزيــن
وإص ـ ــاح وص ـيــانــة ال ـس ـي ــارة ال ـخــاصــة الـتــي
ً
باتت تكلف راتبًا كامال في ظل الغالء.
سـيـنــاريــو الـتـقـشــف ،ال ــذي ب ــات ي ـطــاول حياة
املواطنني على مختلف األصعدة ،طاول أيضا
بـشـكــل مـلـحــوظ ش ــراء ق ــواري ــر ال ـغــاز املنزلية
التي تشهد ارتفاعًا جنونيًا في أسعارها.
وق ـ ــال عـ ــدد م ــن أص ـح ــاب امل ـح ــال ال ـت ـجــاريــة،
لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،إن ّ«إقـ ـ ـب ـ ــال الـ ـن ــاس
عـلــى ش ــراء قـ ــارورة ال ـغــاز خ ــف بـعــدمــا كــانــوا
يـشـتــرونـهــا أقـلــه مــرتــن فــي الـشـهــر ،علمًا أن
ال ـح ــاج ــة م ــا زال ـ ــت ه ــي نـفـسـهــا ل ـكــن ال ـق ــدرة
ال ـشــرائ ـيــة أص ـب ـحــت ش ـبــه م ـع ــدوم ــة» .ولـفــت
هؤالء إلى أن «أغلب املواطنني سيستخدمون
ق ـ ــارورة ال ـغــاز نـفـسـهــا لـلـتــدفـئــة ول ـض ــرورات
الـطـبــخ م ــع ات ـب ــاع أس ـل ــوب تـقـنــن حـ ــاد ،وقــد
ي ـس ـت ـغ ـنــون ع ــن اس ـت ـخــدام ـهــا ل ـل ـتــدف ـئــة رغــم
ببرد قارس وعواصف
الشتاء املنتظر املثقل
ٍ
ثلجية مــع مــواصـلــة ارت ـف ــاع األس ـع ــار وبـقــاء
رواتبهم بال أي منحى تصاعدي ،ال بل هناك
من يخسرون وظائفهم والبطالة إلى ارتفاع».

تونس ـ إيمان الحامدي

عــرض االتـحــاد الـعــام التونسي للشغل ،على حكومة نجالء
بودن املساعدة من أجل تجاوز األزمة املالية واالقتصادية في
البالد ،مشددا على أن كل خطط اإلنقاذ تمر حتمًا عبر القوى
العمالية باعتبارها املحرك األساسي لإلنتاج.
ً
وتـتـخــوف الـنـقــابــات العمالية األكـثــر تمثيال فــي تــونــس ،من
إج ـ ــراءات حـكــومـيــة تـثـقــل كــاهــل ال ـع ـمــال ،وتـتـحـمــل الطبقات
الــوسـطــى والضعيفة (الـفـقـيــرة) تــداعـيــاتـهــا ،إذ طــالــب اتحاد
الـشـغــل فــي مـنـشــور عـلــى صفحته عـلــى اإلن ـتــرنــت ،الحكومة
ب ـتــوض ـيــح أول ــوي ــات ـه ــا وت ـح ــدي ــد خ ـط ـط ـهــا ب ـش ــأن اإلصـ ــاح
االق ـت ـصــادي ،داعـيــا إلــى ض ــرورة تــرسـيــخ م ـبــدأي التشاركية
وال ـح ــوار االجـتـمــاعــي بـشــأن إن ـقــاذ االقـتـصــاد وط ــرح تدابير
اجتماعية عاجلة وعميقة تقلص الفقر والبطالة و«تــرســي
أسس عدالة اجتماعية كانت وال تزال مطلبا شعبيا ال تنازل
عنه» .وقال املتحدث الرسمي باسم االتحاد ،سامي الطاهري،
ً
في تصريح لـ«العربي الجديد» إن االتحاد جهز حلوال تعيد
تنشيط االقتصاد وتساعد على زيادة املوارد الذاتية للدولة،
فضال عن استعادة دور املؤسسات الحكومية في خلق الثروة
عبر خطة تأهيل لهذه الشركات.
وأض ــاف الـطــاهــري أن االت ـحــاد ينتظر استئناف ال ـحــوار مع
الحكومة من أجل تقديم رؤيته لإلصالح االقتصادي ،مؤكدا
التمسك باالتفاقيات املبرمة سابقا مع االتحاد.
وتعاني تونس باألساس من أزمة اقتصادية بسبب تداعيات
جــائـحــة ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،حـيــث شـهــد االق ـت ـص ــاد ،انـكـمــاشــا
بنسبة  8.8بــاملــائــة ،الـعــام املــاضــي ،لكن األزم ــة تفاقمت بعد
إعــان الرئيس قيس سعيد «تدابير استثنائية» في يوليو/
تموز املاضي ،تضمنت تعليق عمل البرملان ،في وقت تزداد
الضغوط على املالية العامة للدولة.
ويقدر العجز في املوازنة العامة لهذا العام بنحو  6.7مليارات
دوالر ،وهــو مرشح للزيادة بسبب اعتماد املــوازنــة متوسط

لهيب أسعار المحروقات يطاول مختلف القطاعات (حسين بيضون)

س ـعــر يـبـلــغ  45دوالرا لـبــرمـيــل ال ـن ـفــط ،وه ــو رق ــم بـعـيــد عن
األسعار السائدة في األسواق العاملية التي تجاوزت  85دوالرًا
للبرميل .وقال الخبير االقتصادي عبد الرحمان الالحقة ،إن
إنجاح مرحلة اإلنقاذ االقتصادي وإخــراج البالد من أزمتها
يحتاج إلى استعادة الثقة الداخلية بني األطراف االجتماعية
والسلطة في تونس ،مشيرا إلى أن الحلول ال يمكن أن تكون
أحادية في ظل ظرف اجتماعي واقتصادي صعب.
وأض ــاف الــاحـقــة لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» أن ال ــدول الـتــي قامت
بــإصــاحــات ج ــذري ــة نـجـحــت ف ــي ذل ــك بـفـضــل االل ـت ـقــاء حــول
برنامج واضح ومحدد زمنيا لتنفيذ اإلصالحات التي تعيد
خلق الثروة وتزيد املوارد العامة للدولة بما يسمح للنقابات
الـعـمــالـيــة م ــن ال ــدف ــاع عـلــى ح ـقــوق منتسبيها م ــن الـطـبـقــات
الـعــامـلــة فــي الـقـطــاعــن الـحـكــومــي وال ـخ ــاص .وأشـ ــار إل ــى أن
غياب التواصل بني الحكومة والنقابات العمالية خالل الفترة
املاضية لم يسمح باالطالع على خطة الحكومة لتعبئة املوارد
ملــا تبقى مــن الـسـنــة الـحــالـيــة ،مضيفا « مــن حــق التونسيني
االطالع على ما تضمنه قانون املوازنة التكميلي من إجراءات
ستنعكس مباشرة على وضعهم املعيشي».
فــي املـقــابــل تــواجــه املــالـيــة الـعــامــة ضـغــوطــا كـبـيــرة إذ يتحتم
توفير حوالي  15.5مليار دينار ( 5.6مليارات دوالر) لخدمة
الــديــن ،منها  10مليارات دينار ( 3.6مليارات دوالر) بالنقد
األجنبي .وفي مايو /أيار املاضي ،بدأت الحكومة مفاوضات
مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض هو األكبر في
تاريخ البالد ،بقيمة  4مليارات دوالر.
وكــان إجمالي الدين العام قد بلغ في  2010حوالي  16مليار
دوالر أو ما يعادل  %55من إجمالي الناتج املحلي ،ليرتفع
إلى  20.6مليارًا في  ،2017ثم إلى  29مليار دوالر بنهاية .2020
ويتوقع البنك املركزي ارتفاع الدين الخارجي إلى  35مليار
دوالر بنهاية  ،2021أو ما يزيد على  %100من إجمالي الناتج
امل ـح ـلــي ،ف ــي ح ــال نـجـحــت مـســاعــي تــونــس بــالـحـصــول على
قروض خارجية جديدة ،الجزء األكبر منها من صندوق النقد.

من مؤتمر عام التحاد عمال تونس (فرانس برس)

اإلغالق يطارد
مطاعم
األردن

الشارع يترقب مهلة حبس المدين
عمان ـ زيد الدبيسية

بعد مــرور أكثر مــن عــام على قــرار الحكومة
األردن ـ ـيـ ــة ،م ـنــع تـنـفـيــذ األحـ ـك ــام الـقـضــائـيــة
ال ـصــادرة بحبس املــديــن ،فــي إط ــار إج ــراءات
مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا،
ي ـتــرقــب الـ ـش ــارع ،خــاصــة ق ـطــاعــات ال ـقــانــون
واالقتصاد ،بشكل كبير املوقف الرسمي من
ذلك القرار الذي يفترض أن ينتهي العمل به
أواخر العام الحالي .2021
ويخشى خبراء اقتصاد وقانون من تمديد
العمل بــالـقــرار ال ــذي أص ــدره رئـيــس ال ــوزراء
ب ـشــر ال ـخ ـص ــاون ــة ف ــي مـ ـ ــارس /آذار ،2020
م ـش ـيــريــن إل ــى اح ـت ـم ــال ح ـ ــدوث ان ـع ـكــاســات

سـلـبـيــة ع ـلــى مـجـمــل ال ـن ـشــاط االق ـت ـص ــادي،
كون غالبية التعامالت التجارية والخدمية
فــي الـســوق تتم بــواسـطــة الشيكات املؤجلة
ال ـتــي ش ـهــدت ب ـشــأن ع ــدم ال ــوف ــاء بـهــا مـئــات
آالف املـطــالـبــات الـقــانــونـيــة ،الف ـتــن إل ــى أنــه
رب ـم ــا ي ـح ـجــم ال ـب ـعــض ع ــن ق ـب ــول الـشـيـكــات

 300ألف مطلوب
للقضاء بسبب قضايا
مالية

جائحة كورونا فاقمت الصعوبات المعيشية في األردن (فرانس برس)

الحـقــا لـضـمــان حقوقهم وبــالـتــالــي اقتصار
التعامالت على الدفع النقدي املباشر.
ورغ ــم مـنــع حـبــس املــديــن حـتــى نـهــايــة الـعــام
الجاري ،إال ان قرار رئيس الوزراء شدد على
اسـتـمــرار إج ــراءات التقاضي وطـلــب تثبيت
ال ـح ـق ــوق ب ــن ال ــدائ ــن واملـ ــديـ ــن .وبـمـقـتـضــى
الخطوة الحكومية ،قرر الجهاز القضائي في
مــارس/آذار من العام املاضي ،تأجيل تنفيذ
األحكام الجزائية على املدين الذي ال تتجاوز
قيم الشيكات املـحـكــوم عليه فيها  100ألف
دي ـن ــار ( 141أل ــف دوالر) .وب ـح ـســب أح ــدث
بـيــانــات ص ــادرة عــن البنك املــركــزي ،وصلت
مديونية األفراد إلى نحو  12مليار دينار (17
مليار دوالر) بنهاية الـعــام املــاضــي ،بزيادة

بـلـغــت نـسـبـتـهــا  %6.9ع ــن ع ــام  2019ال ــذي
سجل مديونية بقيمة  11.2مليار دينار.
وأشـ ــارت الـبـيــانــات إل ــى أن ع ــدد املقترضني
األف ــراد من البنوك ،بلغ حوالي  1.17مليون
مقترض ،مقابل  1.16مليون في نهاية عام
 ،2019ب ــزي ــادة نـسـبـتـهــا  .%0.9وب ـل ــغ عــدد
امل ـق ـت ــرض ــن ال ـ ــذك ـ ــور  %81.3مـ ــن إج ـم ــال ــي
املقترضني في .2020
ول ـفــت ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي إل ــى أن نـسـبــة ال ـعــبء
الشهري ملديونية األفراد إلى دخلهم ،تعتبر
من أهم النسب التي تقيس مخاطر مديونية
األف ــراد على الـبـنــوك وعـلــى األف ــراد أنفسهم،
م ـشــددًا عـلــى أن الرت ـف ــاع ه ــذه الـنـسـبــة آث ـ ًـارا
سلبية على االسـتـقــرار املــالــي واالقـتـصــادي
إذ ي ــؤدي ذلــك الــى تــراجــع ق ــدرة األف ــراد على
ال ـ ـسـ ــداد ،م ـمــا ي ــزي ــد م ــن ن ـســب ال ـت ـع ـثــر لــدى
البنوك ومؤسسات التمويل األخرى.
وقدر ارتفاع العبء الشهري في نهاية العامة
املــاضــي بنحو  ،%45.2مقارنة مــع  %43في
نهاية  2019و %42.5في  2018وذلك نتيجة
املاضي بسبب
النخفاض دخل األفراد العام ّ
ّ
تــداع ـيــات جــائـحــة ك ــورون ــا ،لـكــنــه اعـتـبــر أن
هذه النسب ما زالــت مقبولة وفقا للمعايير
الدولية حيث يتراوح متوسط النسبة لدى
معظم البلدان من  %40إلى .%50
وب ـح ـســب ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي ،ف ـقــد بـلـغــت قيمة
ال ـش ـي ـكــات املـ ـع ــادة خ ــال األش ـه ــر الـثـمــانـيــة
األول ــى مــن الـعــام الـجــاري حــوالــي  1.2مليار
دوالر غالبيتها ل ـعــدم وج ــود رص ـيــد مالي
لتغطيتها وبــواقــع  792مليون دوالر ،فيما
بلغت قيمة الشيكات املرتجعة العام املاضي
نحو  2.43مليار دوالر.
وقـ ـ ــال امل ـح ــام ــي ع ـل ــي ال ـ ـعـ ــودات ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الـجــديــد» إن تـمــديــد ق ــرار مـنــع حـبــس املــديــن
لـفـتــرة أخ ــرى لــه الـعــديــد مــن السلبيات على
مجمل النشاط االقتصادي ومكاتب املحاماة
ولـ ــن يـتـمـكــن أصـ ـح ــاب ال ـح ـق ــوق امل ــال ـي ــة من
تحصيل ديونهم املترتبة على الغير.
وأضاف العودات أن القضايا املقامة بحقوق
مالية تشكل جــزءًا مهمًا من مجمل القضايا
ّ
املـنـظــورة أم ــام الـقـضــاء ،إذ إن حـبــس املــديــن

يشكل أداة ضغط كبيرة على املدينني لدفع
حقوق الغير وتسديد الذمم املالية املترتبة
عليهم .وانـتـهــت لجنة حكومية مــؤخـرًا من
إجــراء تعديالت واسعة على قانون التنفيذ
ال ـق ـض ــائ ــي ،ت ـش ـمــل ع ـق ــوب ــات م ـخ ـف ـفــة بـحــق
ّ
والحد من حبسه والتوسع في حاالت
املدين
مـنــع إي ـقــاع عـقــوبــة الـحـبــس فــي ح ــال تعثره
عــن س ــداد الــديــن وســط تباين اآلراء املــؤيــدة
واملعارضة لحبس املدين.
وم ــارس نشطاء ومــؤسـســات مجتمع مدني
ضغوطًا كبيرة على الحكومة إللغاء حبس
املــديــن ،بسبب تــردي األوض ــاع االقتصادية،
وتماشيًا مــع املـعــاهــدة الــدولـيــة الـتــي صدق
عليها األردن في  2006ودخلت حيز التنفيذ،
وبموجبها ال يجوز سجن ّ
أي إنسان ملجرد
عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقد .ويقدر عدد
املـطـلــوبــن لـلـقـضــاء األردنـ ــي بـسـبــب قضايا
مــال ـيــة أك ـثــر م ــن  300أل ــف ش ـخــص ،بحسب
بيانات رسمية.
ل ـكــن ن ـقــابــة امل ـح ــام ــن ،طــال ـبــت ف ــي أك ـث ــر من
مناسبة بإعادة تفعيل النصوص القانونية،
الـتــي تقضي بحبس املــديــن فــي حــال تعثره
ع ــن سـ ــداد ال ــدي ــن ل ـل ـغ ـيــر ،بـيـنـمــا الق ــت هــذه
املطالبات انتقادات واسعة في الشارع الذي
ي ــرى فـيـهــا تـضـيـيـقــا ع ـلــى امل ــواط ـن ــن الــذيــن
يعانون مــن صعوبات مالية بالغة تعمقت
بسبب جائحة كورونا.
وق ــال املـحـلــل االق ـت ـص ــادي ،عــونــي ال ـ ــداوود،
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» إن «ال ـت ـع ــدي ــات الـتــي
تنوي الحكومة إدخالها على قانون التنفيذ
ال ـق ـض ــائ ــي ي ـج ــب أن ت ــأخ ــذ ب ـع ــن االع ـت ـب ــار
املواءمة بني األوضاع املعيشية لألفراد وتأثر
القطاعات االقتصادية بجائحة كورونا».
وأضاف الداوود أن «معدالت البطالة والفقر
تفاقمت إلى مستويات غير مسبوقة بسبب
جائحة كورونا ،ما حد من قدرة املدينني على
الوفاء بالتزاماتهم املالية للغير ،ومن ناحية
أخ ــرى مــن حــق أص ـحــاب ال ــدي ــون خصوصًا
م ــن ال ـت ـجــار ال ـح ـصــول ع ـلــى حـقــوقـهــم حتى
يتمكنوا من الوفاء بالتزامات أخرى مترتبة
عليهم للغير».

دفعت تداعيات جائحة كورونا،
آالف امل ـ ـطـ ــاعـ ــم ال ـش ـع ـب ـي ــة فــي
األردن ،إلــى االغ ــاق ،فيما لجأ
ب ـع ـض ـهــا إل ـ ــى االنـ ـسـ ـح ــاب مــن
ال ـف ـئــة الـشـعـبـيــة وال ـت ــوج ــه نحو
امل ـطــاعــم األع ـل ــى تـصـنـيـفــا رغــم
تطبيق ضرائب املبيعات عليها
ن ـظ ـرًا ل ـع ــدم ارتـ ـب ــاط أس ـعــارهــا
بمحددات حكومية.
وبحسب بيانات صــادرة ،أمس،
عـ ــن نـ ـق ــاب ــة أص ـ ـحـ ــاب امل ـط ــاع ــم
والـحـلــويــات ،فــان أكـثــر مــن ألفي
مطعم شعبي أغلق خالل الفترة
امل ــاض ـي ــة ،ومـ ــا ي ــزي ــد ع ــن %15
توجه نحو ضريبة املبيعات من
أصل  20ألف مطعم كانت عاملة
في السوق قبل كورونا.
وذكـ ــرت الـنـقــابــة أن رف ــع أسـعــار
م ــأك ــوالتـ ـه ــا ال ـش ـع ـب ـي ــة بـنـســب
تـ ـت ــراوح ب ــن  %5و ،%10يعد
ً
م ـط ـل ـب ــا ع ـ ـ ـ ــادال ل ـل ـت ـخ ـف ـيــف مــن
األعباء التي أثقلت كاهل املطاعم
للحفاظ على استمرارية عملها.

سورية

أزمة الدواء تنعش التهريب
عدنان عبد الرزاق

ّ
أطلت أزمة الــدواء في سورية بمشاهد
أكـثــر مــأســاويــة فــي ظــل اختفاء الكثير
م ــن األص ـ ـنـ ــاف واالرت ـ ـف ـ ــاع الـ ـح ــاد فــي
األس ـ ـ ـعـ ـ ــار ،ل ـت ـن ـش ــط أع ـ ـمـ ــال امل ـه ــرب ــن
الذين يتاجرون بأوجاع املرضى برفع
أسعار العقاقير املجلوبة من الخارج،
بـيـنـمــا تـتـصــاعــد اإلص ــاب ــات بــاملــوجــة
الـجــديــدة مــن وب ــاء كــورونــا ،إذ كشفت
وزارة الصحة في حكومة بشار األسد،
قـبــل أيـ ــام ،ع ــن وص ــول نـســب اإلش ـغــال
إلــى  %100في مشافي دمشق وريفها
والالذقية وحلب والسويداء ،و %90في
باقي املحافظات.
ووصـ ـل ــت ال ـك ـل ـفــة اإلج ـم ــال ـي ــة لـلـعــاج
الـيــومــي ملـصــابــي كــورونــا فــي العناية
املــركــزة باملشافي الخاصة إلــى نحو 4
مــايــن ل ـيــرة ،وفــق تـصــريـحــات أخـيــرة
لعصام األم ــن ،مــديــر مشفى املــواســاة
الحكومية في دمشق.
وي ــزداد الطلب على األدوي ــة الخافضة
ل ـل ـح ــرارة وال ـف ـي ـتــام ـي ـنــات ،بـحـســب ما
يفيد العامل في قطاع األدوية بدمشق،
أحـ ـم ــد ال ـ ـص ـ ـمـ ــودي ،لـ ـيـ ـتـ ـج ــاوز سـعــر
عـ ـب ــوة الـ ـبـ ـن ــادول ال ـخ ــاف ــض ل ـل ـح ــرارة
 15أل ــف ل ـي ــرة ،وتــرت ـفــع مـعـظــم أسـعــار
ُ
األدوي ــة األجنبية املهربة ،والتي تباع
بالصيدليات سـرًا ،ليصل سعر بخاخ
الربو إلى  90ألف ليرة.
وعن البدائل املحلية ،يؤكد الصمودي
ل ـ ــ«ال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» أن «ص ـن ــاع ــة
األدوية تعيش مرحلة ما قبل اإلغالق،
ب ـعــد ت ــراج ــع اإلنـ ـت ــاج وإيـ ـق ــاف بعض
األص ـ ـن ـ ــاف ال ـ ـتـ ــي تـ ــدخـ ــل ف ـي ـه ــا مـ ــواد
أولية مستوردة ،خاصة أن التعليمات
الـحـكــومـيــة األخـ ـي ــرة سـمـحــت ب ــإج ــازة
مجد
استيراد كميات محددة وهذا غير ٍ
في عمليات التعاقد والشحن ،ال سيما
مــع ارت ـفــاع أسـعــار ال ــدوالر فــي السوق
الـ ـس ــوري ــة ( 3550ل ـ ـيـ ــرة) وان ـس ـح ــاب

أخبــار
العرب
صكوك سعودية
بـ  2.27مليار دوالر
قالت وزارة املالية السعودية ،إنها طرحت
صكوكًا في السوق املحلية بقيمة 8.5
مليارات ريال ( 2.27مليار دوالر) ،مشيرة
في بيان ،خالل وقت متأخر من مساء
الثالثاء ،إلى أن اإلصدار تم تقسيمه إلى
شريحتني ،األولى بقيمة  3.905مليارات
ريال ،تستحق في  ،2029والثانية 4.595
مليارات ريال ،تستحق في  .2033ولجأت
السعودية إلى سوق الدين عقب تراجع
أسعار النفط منذ منتصف  ،2014وهو
مصدر الدخل الرئيس ألكبر دولة مصدرة
للخام وثالث أكبر منتج عامليا .وارتفع
الدين العام السعودي إلى  854مليار ريال
بنهاية  ،2020بما يعادل  %34.3من
الناتج املحلي ،مقابل  678مليار ريال ،أو
 %22.8من الناتج املحلي في .2019
ارتفاع بورصة الكويت
أغلقت بورصة الكويت تداوالتها ،أمس
األربعاء ،على ارتفاع مؤشر السوق العام
 20.6نقطة ليبلغ مستوى  6976.59نقطة
بنسبة صعود بلغت .%0.3
وتم تداول  379.3مليون سهم عبر
 13442صفقة نقدية بقيمة  50.5مليون
دينار (نحو  161.6مليون دوالر) .كما
ارتفع مؤشر السوق الرئيسي  28.4نقطة
ليبلغ مستوى  5900.05نقطة ،بصعود
بلغت نسبته  %0.48من خالل
تداول  328.15مليون سهم بقيمة
 32مليون دينار.
العماني» يصدر
«المركزي ُ
أذون خزانة
أعلن البنك املركزي العماني ،عن إصدار
أذون خزانة حكومية بقيمة  54مليون
ريال ( 140.9مليون دوالر) ،تستحق ملدة
 91يوما ،ابتداء من أمس األربعاء وحتى
 19يناير /كانون الثاني  .2022وذكر
البنك ،وفق وكالة األنباء العمانية ،أن سعر
الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع
البنك املركزي «الريبو» على هذه األذون
هو  .%0.5وتعتبر أذون الخزانة أداة مالية
مضمونة لفترة قصيرة األجل يصدرها
البنك املركزي العماني بالنيابة عن
الحكومة في سلطنة عمان ،لتوفير منافذ
استثمارية للبنوك التجارية املرخصة،
إضافة إلى أن هذه األداة تساهم في
إيجاد مؤشر استرشادي ألسعار الفائدة
قصيرة األجل في السوق املالي املحلي.

تقارير عربية
األردن
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املصرف املركزي من تمويل الواردات».
وي ـ ـض ـ ـي ـ ــف «م ـ ـخ ـ ـف ـ ـض ـ ــات ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرارة
واملسكنات التي تستخدم في أمــراض
ال ـش ـتــاء وك ــورون ــا ارت ـف ـعــت أس ـعــارهــا
أك ـثــر م ــن  %400خ ــال عـ ــام ،واألخ ـطــر
ن ـف ــاد أدوي ـ ـ ــة األمـ ـ ـ ــراض ال ـخ ـط ــرة رغ ــم
ارتفاع سعرها بأكثر من .»%1000
وط ــاول قـطــاع األدويـ ــة مــا لـحــق ببقية
القطاعات اإلنتاجية والخدمية بسبب
ال ـ ـحـ ــرب ،ل ـي ـخ ــرج ب ـح ـســب ال ـص ـنــاعــي
ً
م ـح ـمــد طــرق ـجــي  24م ـع ـمــا لـصـنــاعــة
األدويــة من الخدمة ،ويتراجع اإلنتاج
بنحو  %75عما كان عليه في .2011
وي ـ ــؤك ـ ــد ط ــرقـ ـج ــي م ـ ــن م ــديـ ـن ــة ح ـلــب
لـ«العربي الجديد» أن هناك صعوبات
ف ــي اس ـت ـي ــراد امل ـ ــواد األولـ ـي ــة وتـجــديــد
خـ ـط ــوط اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ب ـس ـب ــب ال ـع ـق ــوب ــات
والـ ـ ـظ ـ ــروف ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،وم ـن ـه ــا نـقــص
املشتقات النفطية وانـقـطــاع الكهرباء
ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـه ـ ـ ّـدد الـ ـصـ ـن ــاع ــات الـ ــدوائ ـ ـيـ ــة
بــالـتــوقــف .ويـشـيــر إل ــى انـتـشــار ال ــدواء
املهرب من إيــران والهند والعراق وهو
غير مراقب من وزارة الصحة ،رغم أنه
يباع بالصيدليات بشكل خفي.
ويـ ــأتـ ــي تـ ــراجـ ــع س ـع ــر ص ـ ــرف ال ـل ـي ــرة
املستمر ليزيد الخلل بني أسعار املواد
املستوردة بــالــدوالر والـقــدرة الشرائية
ل ـل ـســوريــن «ل ـ ــذا نـ ــرى ت ــوق ــف املـعــامــل
عــن إن ـتــاج بـعــض األدويـ ــة أو التالعب
بــاملــادة الفعالية والتوجه إلــى األنــواع
الــرخـيـصــة واملـطـلــوبــة بــال ـســوق» ،وفــق
طرقجي .
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس امل ـ ـج ـ ـل ـ ــس الـ ـعـ ـلـ ـم ــي
للصناعات الدوائية ،رشيد الفيصل ،قد
حذر أخيرًا من نقص األدوية وانقطاع
أص ـ ـ ـنـ ـ ــاف عـ ـ ــاجـ ـ ــات ال ـ ـك ـ ـلـ ــى والـ ـقـ ـل ــب
وال ـض ـغ ــط ،م ـش ـي ـرًا خ ــال تـصــريـحــات
صحافية إلــى صـعــوبــات لــدى املعامل
في تأمني تمويل املــواد األولية إضافة
إلـ ـ ــى ص ـ ـعـ ــوبـ ــات اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة أخ ـ ــرى
تواجهها هذه املعامل.

وت ـش ـي ــر م ـ ـصـ ــادر سـ ــوريـ ــة إل ـ ــى «عـ ــدم
اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال املـ ـنـ ـش ــآت ال ـ ــدوائـ ـ ـي ـ ــة بـعــد
مـنــح رخ ــص ألرب ــع شــركــات بمدينتي
طرطوس والالذقية» ،الفتة إلى وجود
ً
 96شــركــة ومـعـمــا إلن ـتــاج الـ ــدواء قبل
عــام  ،2011كانت تؤمن نحو  %93من
حاجة الـســوق املحلية ،خــرج منها 24
شركة وتراجع اإلنتاج في ما تبقى.
ّ
كذلك تؤكد تقارير نقابة الصيادلة إلى
أن نـحــو  4500صـيــدلــي يـبـحـثــون عن
عمل فــي هــذه الـفـتــرة ،منهم خريجون
ج ــدد لــم يتمكنوا مــن فـتــح صيدليات
نـتـيـجــة ت ــوق ــف م ـنــح الـ ـق ــروض وغ ــاء
املـسـتـلــزمــات وال ـت ـج ـه ـيــزات واألدوي ـ ــة،
وآخـ ـ ــرون ف ـق ــدوا صـيــدلـيــاتـهــم نتيجة
وج ـ ــوده ـ ــا ف ـ ــي امل ـ ـنـ ــاطـ ــق الـ ـس ــاخـ ـن ــة،
مشيرة إلى أن إجمالي عدد الصيادلة
املنتسبني إلــى النقابة بلغ حتى اآلن
 25ألــف صيدلي فــي حــن هـنــاك 5500
ُ
صـ ـي ــدل ــي ه ـ ـج ـ ــروا م ـ ــن ص ـيــدل ـيــات ـهــم
وه ــدمــت  3000صـيــدلـيــة خ ــال األزم ــة
التي تتعرض لها البالد.
وبـعــد رف ــع حـكــومــة نـظــام بـشــار األســد
أس ـع ــار  12أل ــف صـنــف دوائـ ــي بنسب
بــن  %30و %40فــي يــونـيــو /حــزيــران
امل ــاض ــي ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة خـ ــال ال ـع ــام
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،ع ـ ـ ـ ــاود أص ـ ـح ـ ــاب املـ ـع ــام ــل
وشركات األدوية تحذيراتهم بالتوقف
عن اإلنـتــاج في حــال عــدم تعديل سعر
األدوية.
وت ـك ـشــف م ـص ــادر مـطـلـعــة م ــن دمـشــق
أن مجلس نقابة الصيادلة رفــع أخيرًا
ً
جدوال خاصًا إلى وزارة الصحة إلعادة
دراســة أسعار األدوي ــة ،على اعتبار أن
«أس ـع ــار األدويـ ــة ال ـيــوم ال تـتــوافــق مع
كلفتها اإلنتاجية» ،لــذا توقفت بعض
الشركات عن اإلنتاج وقل توفر األدوية
بـ ـ ــاألسـ ـ ــواق ،و«أن رف ـ ــع س ـع ــر ال ـ ـ ــدواء
الـســوري سيكون في مصلحة املواطن
كي ال يضطر لشراء أدوية غير مرخصة
ومجهولة املصدر بأسعار عالية».

أخبــار
العالم
محافظ «المركزي األلماني»
يتنحى
أعلن محافظ البنك املركزي األملاني عن
تنحيه ،بعد مرور عقد على توليه املنصب.
وجاء في بيان صادر عن البنك ،أمس
األربعاء ،أن ينز فايدمان سيغادر منصبه
بحلول نهاية العام ألسباب شخصية.
يحظى محافظو البنوك املركزية في
منطقة اليورو ،التي تضم  19دولة ،بمقاعد
في مجلس إدارة البنك املركزي األوروبي.
وخالل توليه هذا املنصب ،أعرب فايدمان
أحيانا عن عدم رضاه على جهود
التحفيز.
وقال في رسالة إلى موظفي البنك
«توصلت إلى استنتاج مفاده أن أكثر من
عشر سنوات توقيت جيد كي يفتح البنك
صفحة جديدة ،وكذلك أنا على املستوى
الشخصي» .ويرأس فايدمان ،الذي كان
مستشارا سابقا ألنجيال ميركل ،البنك
االتحادي األملاني في فرانكفورت منذ
مايو /أيار عام .2011
ارتفاع االستثمار األجنبي
في الصين
قالت وزارة التجارة الصينية ،أمس ،إن
االستثمار األجنبي املباشر غير املالي
ارتفع خالل األشهر التسعة األولى من
العام الجاري ،2021 ،إلى  859.5مليار
يوان (نحو  129.3مليار دوالر) ،بزيادة
بلغت نسبتها  %25.2على أساس سنوي.
وزاد االستثمار األجنبي املباشر املتدفق
في قطاع الخدمات بنسبة  ،%22.5فيما
شهدت الصناعات فائقة التكنولوجيا
زيادة قدرها  %29.1على أساس سنوي،
وفقا لألرقام التي أوردتها وكالة شينخوا
لألنباء.
وقفزت االستثمارات األجنبية من دول
رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)
والدول الواقعة على الحزام والطريق إلى
البر الرئيسي الصيني بنسبة %31.4
و %31.9بالترتيب.
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رؤية

مال وسياسة
تبدو دول الجوار األفغاني التي تجتمع اآلن في موسكو في محنة
حقيقية بشأن مستقبل التعامل مع طالبان ،إذ لدى الجميع مصالح
تجارية وسياسية في استقرار أفغانستان ،لكن معظم هذه الدول
قلقة من حكام كابول ،ولذا ليست لديهم رغبة في وجود حكومة
أفغانية قوية تسيطر عليها الحركة

نحن والصين
والواليات المتحدة
جواد العناني

أطلقت «نــاســا» (وكــالــة الفضاء األميركية) يــوم السبت املاضي
مـسـبــارًا فضائيًا ( ،)space probeليتجه فــي رحـلــة مسافتها
ستة مليارات كيلومتر ،تستغرق  12عامًا لتدور على الكويكبات
الطروادية القريبة من كوكب املشتري (.)Jupiter
وت ـش ــرع املــرك ـبــة الـفـضــائـيــة «ل ــوس ــي» الـتــابـعــة لــوكــالــة نــاســا في
رحلة استكشافية مدتها ً 12
عاما ،بهدف التقاط صور ألسراب
كويكبات طروادة غير املرصودة لكوكب املشتري.
ويــأمــل العلماء أن يـقــدم تحليق املـسـبــار لــوســي قــرب سبعة من
كويكبات طــروادة تفسيرات جديدة بشأن كيفية تكوين كواكب
املجموعة الشمسية قبل نحو  4.5مليارات عــام ومــا الــذي صاغ
نسقها الحالي.
وحيث إن كوكب املشتري يدور حول الشمس ،مثل األرض ،فإن
املسافة بني األرض واملشتري تتفاوت بني  588مليون كيلومتر
و 667مليون كيلومتر .والهدف من هذه الرحلة العجيبة بدون رواد
معلومات تزيد من معرفتنا للطريقة التي
فضاء هو البحث عن
ٍ
ّ
تكونت بها مجموعتنا الشمسية.
كـمــا وق ــع اخـتـيــار وكــالــة «ن ــاس ــا» عـلــى اق ـت ــراح جــديــد لتلسكوب
ّ
فضائي سيدرس التاريخ الحديث لوالدة النجوم وموتها وتشكل
العناصر الكيميائية في مجرة درب التبانة ،ومن املتوقع إطالق
التلسكوب املسمى بــ«ســي أو إس آي» ،فــي عــام  2025كأحدث
مهمة مصغرة للفيزياء الفلكية لوكالة ناسا.

دول الجوار
األفغاني

عين على المصالح االقتصادية
واالستقرار وأخرى قلقة من طالبان

منافسة صينية شرسة

لندن ـ موسى مهدي

ب ـي ـن ـمــا عـ ـق ــدت الـ ـ ـ ــدول امل ـ ـجـ ــاورة
ألفغانستان مؤتمرًا في موسكو
أم ـ ــس األرب ـ ـع ـ ــاء ،ح ـ ــول مـسـتـقـ ّبــل
ال ـب ــاد واالعـ ـت ــراف بـحـكــومــة طــال ـبــان ،ح ــذر
صـنــدوق النقد الــدولــي مــن تــداعـيــات انهيار
االقتصاد األفغاني على تدفق الالجئني على
هذه الدول التي تتباين مصالحها في عودة
االستقرار السياسي لكابول.
وت ـع ـق ــد دول ال ـ ـجـ ــوار األفـ ـغ ــان ــي ،األرب ـ ـعـ ــاء،
اجتماعاتها تحت مظلة مــا يـعــرف بــ«إطــار
موسكو» ،ملدة أربعة أيام ،وبمشاركة ممثلني
عـ ــن روس ـ ـيـ ــا وال ـ ـصـ ــن وب ــاكـ ـسـ ـت ــان وإي ـ ــران
وال ـه ـنــد ،ولـكــن فــي غـيــاب ال ــوالي ــات املتحدة
التي تمسك بأوراق الحل الرئيسية ملستقبل
اقتصاد أفغانستان ،إذ إن واشنطن ال تزال
تـضــع حــركــة طــال ـبــان فــي قــائـمــة «املـنـظـمــات
اإلرهــاب ـيــة» الـتــي يحظر ال ـقــانــون األمـيــركــي
التعامل معها ماليًا ،وال تزال تفرض عقوبات
مالية وتجارية على البنوك األفغانية والدول
التي تتعامل معها ضمن ما يعرف بـ«الحظر
املــالــي الـثــانــوي» ،وال تــزال كذلك تضع يدها
على احتياطي البنك املركزي األفغاني املودع
ف ــي م ـج ـلــس االحـ ـتـ ـي ــاط ال ـف ـي ــدرال ــي «ال ـب ـنــك
املركزي األميركي» والبالغ نحو  9مليارات
دوالر.
فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن يـ ـق ــول ال ـخ ـب ـي ــر ال ـق ــان ــون ــي
واملالي البروفسور روبرت هوكيت ،األستاذ
بجامعة كورنيل األميركية ،في تحليل ملوقع
«إن ـس ــاي ــدر األمـ ـي ــرك ــي»« ،م ــن املـسـتـحـيــل أن
تحصل طالبان على هذه األموال املجمدة من
الناحيتني العملية والقانونية».
وأض ــاف الـبــروفـســور هوكيت «مــن الناحية
القانونية فــإن حصول حكومة طالبان على
هذه األرصدة املجمدة مستحيل ،ألن طالبان
غ ـي ــر م ـع ـت ــرف ب ـه ــا ب ـع ــد ك ـح ـكــومــة شــرع ـيــة
ألفغانستان من قبل الحكومة األميركية».
وقـ ـ ــال ه ــوك ـي ــت «حـ ـس ــب نـ ـص ــوص ال ـق ــان ــون
األميركي فــإن الــواليــات املتحدة تملك الحق
فــي تجميد األمـ ــوال لــدولــة مــا مـعـتــرف بها،
حـيـنـمــا ي ـتــم اس ـت ـب ــدال حـكــومـتـهــا بـحـكــومــة
أخرى غير معترف بها».
وس ــط ه ــذه الـتـعـقـيــدات ال ـتــي يـفــرضـهــا عــدم
االعـ ـت ــراف األم ـي ــرك ــي بـحـكــومــة ط ــال ـب ــان ،ما
هـ ــي املـ ـص ــال ــح امل ـح ـق ـق ــة ل ـ ــدى دول الـ ـج ــوار
فــي االس ـت ـقــرار الـسـيــاســي واالق ـت ـصــادي في
أفغانستان وكيف يمكنها تخطي العقوبات
األميركية؟
حتى اآلن يبدو أن معظم دول الـجــوار التي
اجتمعت فــي مــوسـكــو تــرغــب فــي االسـتـقــرار
السياسي في أفغانستان واستغالل موقعها
ال ـج ـغ ــراف ــي ال ــوس ـي ــط ب ــن آسـ ـي ــا الــوس ـطــى
و«إن ـ ــدو آس ـيــا» لتحقيق مـصــالــح سياسية
خــاصــة بـهــا واق ـت ـصــاديــة تـتـمـثــل ف ــي الــربــط
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاري امل ـ ـهـ ــم إلنـ ـع ــاش
اقـتـصــاداتـهــا ،ولـكـنـهــا فــي ذات الــوقــت قلقة
مــن وج ــود إم ــارة إســامـيــة قــويــة اقتصاديًا
ومستقرة سياسيًا على حدودها.
وعـ ـل ــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،ف ـ ــإن إي ـ ـ ــران ق ـل ـقــة مــن
ت ــداعـ ـي ــات ن ـج ــاح ط ــال ـب ــان ف ــي ال ـح ـك ــم عـلــى
مصالحها التجارية في آسيا الوسطى ،كما
أن بـكــن تـتـخـ ّـوف مــن دع ــم «حــركــة طــالـبــان»
أقـلـيــة اإلي ـغ ــور ف ــي إقـلـيــم شـيـنـجـيــانــغ الـتــي
ت ـت ـع ــرض ل ــاض ـط ـه ــاد مـ ــن ق ـب ــل ال ـس ـل ـطــات
الصينية وتـعـمــل عـلــى دمـجـهــا فــي «الـصــن
الشيوعية».
وتنتاب الهند مخاوف سياسية من تحريك
طــالـبــان مـطــالــب الـسـكــان املـسـلـمــن .ويــوجــد
فــي الهند نحو  200مليون مسلم ،وتــواجــه
ال ـح ـكــومــة ال ـه ـنــدوس ـيــة امل ـت ـطــرفــة ال ـحــال ـيــة،
بــرئــاســة نــاري ـنــدا م ــودي وحــزبــه «بـهــاراتـيــا
جــانــاتــا» ،ث ــورات شعبية فــي إقـلـيــم كشمير
واحـتـجــاجــات ضــد االضـطـهــاد ال ــذي مارسه
الـ ـهـ ـن ــدوس ب ـح ــق امل ـس ـل ـم ــن .أمـ ــا بــاك ـس ـتــان
فلديها مـخــاوف مــن مجموعة البشتون في
شمال البالد التي تطالب بحكم ذاتي.
ع ـلــى الـصـعـيــد اإلي ــران ــي ،تـسـتـضـيــف إي ــران
أعـ ــدادًا تـ ــراوح بــن  2.5إل ــى  3مــايــن الجــئ
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قــال صندوق النقد الــدولــي في تحديث لتوقعاته االقتصادية
اإلقليمية إنه مع توقف المساعدات غير اإلنسانية وتجميد األصول
األجــنــبــيــة عــلــى نــحــو كــبــيــر ،فــإن
االقتصاد األفغاني يواجه أزمات
حادة في المالية العامة ،وكذا
في ميزان المدفوعات» .وكانت
الحكومة األفغانية تعتمد في
اإلنــفــاق قبل انــســحــاب الــقــوات
األمــيــركــيــة عــلــى الــمــســاعــدات
الدولية التي تقدمها منظمات
الــعــون اإلنساني وتوقفت منذ
سيطرة طالبان على الحكم.
غياب الدوالرات يخنق متاجر كابول ()Getty

أفـغــانــي أغلبهم غـيــر مسجلني .وه ــذا الــرقــم
ّ
ال ـض ـخ ــم مـ ــن ال ــاجـ ـئ ــن ي ـش ــك ــل ع ـب ـئ ــا عـلــى
االقـتـصــاد اإليــرانــي ال ــذي يـعــانــي فــي الــوقــت
الراهن من الحظر األميركي وتداعيات جائحة
ً
ك ــورون ــا ،ورب ـمــا ستعاني ط ـهــران مستقبال
مــن صـعــوبــات فــي ال ـعــراق بـعــد االنـتـخــابــات
األخـ ـ ـي ـ ــرة .ول ـ ـكـ ــن رغ ـ ــم ض ـ ـغـ ــوط ال ــاج ـئ ــن
األف ـغ ــان ،ف ـلــدى ط ـهــران مـصــالــح اقـتـصــاديــة
وت ـجــاريــة واس ـع ــة تــرغــب ف ــي خــدمـتـهــا عبر
االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـسـ ـي ــاس ــي ف ـ ــي أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان.
ويــرى محللون أن االسـتـقــرار السياسي في
كــابــول سيسمح إلي ــران بــالـتـجــارة املباشرة
مــع ال ـشــركــات الـصـيـنـيــة ال ـتــي تــرتـبــط معها
باتفاقات ضخمة وطويلة األجــل فــي مجال
الـنـفــط والـبـتــروكـيـمــاويــات ،كـمــا يسمح لها

بتنشيط تجارتها مــع دول آسيا الوسطى.
فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن ي ـش ـي ــر ت ـح ـل ـيــل ب ـمــؤس ـســة
«رانــد» األميركية إلــى أن طهران كانت تأمل
رؤية حكومة خالية من سيطرة طالبان بعد
انسحاب القوات األميركية ،وأنها استثمرت
بـكـثــافــة فــي املـحــافـظــات الـشــرقـيــة األفـغــانـيــة
ّ
املتاخمة لـحــدودهــا على أمــل أن تتمكن من
تقوية نفوذها السياسي واالقتصادي بعد
انسحاب القوات األميركية.
وي ـق ــول الـتـحـلـيــل إن ه ــذا امل ـن ـظــور اإلي ــران ــي
ملستقبل أفغانستان ينسجم مع استراتيجية
ط ـه ــران ال ــرام ـي ــة مل ـح ــاص ــرة املـ ـ ّـد ال ـس ـنــي في
املنطقة.
وكــان الرئيس اإليــرانــي إبراهيم رئيسي قد
بـعــث بــرســالــة إل ــى املـجـلــس األوروب ـ ــي فــي 8

تعثر شركة عقارات
صينية أخرى
بكين ـ العربي الجديد

ت ـخ ـل ـفــت ش ــرك ــة ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات الـصـيـنـيــة
«سـ ـيـ ـنـ ـي ــك هـ ــولـ ــدي ـ ـن ـ ـغـ ــز» عـ ـ ــن سـ ـ ــداد
مدفوعات لسندات بقيمة  250مليون
دوالر كانت مستحقة يوم اإلثنني ،وفقًا
لبيان أصدرته أمس األربعاء .وبحسب
م ــا ذك ــرت ــه ب ـلــوم ـب ـيــرغ خ ـف ـضــت «إس
أن ــد ب ــي غ ـل ــوب ــال ري ـت ـي ـن ـغــز» تصنيف
«سينيك» االئتماني من «سي سي» إلى
«التعثر االنتقائي» ،وقالت الوكالة في
بيان أمــس« :نتوقع أن يــؤدي تعثرها
إل ــى حـ ــدوث حـ ــاالت تـخـلــف أخـ ــرى عن
السداد وتسريع الطلبات لسداد ديون
الشركة األخــرى ،بما في ذلك سنداتها
ال ــدوالري ــة والـ ـق ــروض امل ـح ـل ـيــة» .وفــي
وقـ ـ ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــر ،حـ ـ ــذرت
«سينيك» من احتمال تعثر وشيك في

س ــداد مــدفــوعــات س ـنــدات دوالريـ ــة في
أغسطس /آب .وتحتل الشركة املرتبة
ال ـح ــادي ــة واألرب ـ ـعـ ــن ف ــي قــائ ـمــة أكـبــر
مطوري العقارات في الصني من حيث
املبيعات التقاعدية.
وت ـعــد بــذلــك أحـ ــدث ش ــرك ــات الـتـطــويــر
الـ ـعـ ـق ــاري ال ـص ـي ـن ـيــة ال ـت ــي ت ـت ـع ـثــر فــي
سداد ديونها ،مع تأثر سوق العقارات
ال ـص ـي ـن ـيــة ب ــأزم ــة «إيـ ـف ــرغ ــران ــد» الـتــي
م ــن امل ـق ــرر أن تـنـتـهــي ف ـت ــرة سـمــاحـهــا
البالغة مدتها ً 30
يوما لتسديد الفائدة
املـسـتـحـقــة عـلــى ال ـعــديــد م ــن الـسـنــدات
ال ـ ــدوالري ـ ــة هـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع .وي ـت ـخــوف
املـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــرون ف ـ ــي أسـ ـ ـ ـ ــواق املـ ـ ـ ــال مــن
احتمال انهيار شركات عقارية صينية
خــال الشهور املقبلة .وكــانــت شركات
التطوير العقاري قد استدانت بكثافة
خالل العقد املاضي.

بنايات سكنية قيد اإلنشاء في العاصمة بكين ()Getty

سبتمبر /أيـلــول املــاضــي ،فحواها أن غياب
ّ
حكومة شاملة في أفغانستان يشكل تحديًا
ملستقبل أوروبا ،وذلك في إشارة واضحة إلى
أن طهران ترغب في ضم ممثلني من الطائفة
الشيعية مــن ال ـه ــزارة والـطــاجـيــك للحكومة
األفغانية املؤقتة .لكن في املقابل فإن طالبان
ال ترغب في ذلك خوفًا من تسريب املعلومات،
بحسب ما يرى محللون.
وخ ــال ف ـتــرة ال ـغــزو األم ـيــركــي ألفغانستان
استفادت الحكومة اإليــرانـيــة مــن االستقرار
ّ
ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان ،إذ تـمــكـنــت م ــن رف ــع حجم
ت ـجــارت ـهــا ال ـت ـبــادل ـيــة م ــع ال ـس ــوق األفـغــانـيــة
إل ــى نـحــو  2.5مـلـيــار دوالر فــي ال ـعــام املــالــي
 2020و ،2021كما استفادت ســوق الصرافة
اإليرانية من تدفق نحو  5ماليني دوالر إلى

أفغانستان تمثل مركز ربط
تجاري واقتصادي لدول
آسيا الوسطى والهند
أسواقها يوميًا .وساهم ذلك في دعم الريال
اإليراني.
على الصعيد الروسي ،لدى موسكو مصالح
ف ــي م ـجــال ال ـطــاقــة واملـ ـع ــادن ف ــي دول آسـيــا
الــوس ـطــى ال ـتــي تـقــع تـحــت مظلتها األمـنـيــة
والــدفــاع ـيــة والـسـيــاسـيــة وتــديــر بـشـكــل غير
مـبــاشــر أنـظـمـتـهــا الـحــاكـمــة .وبــالـتــالــي يــرى

هل يصبح ماسك
تريليونيرًا؟

محللون أن موسكو حريصة على االستقرار
السياسي فــي أفغانستان ،ولكنها فــي ذات
الوقت ترغب في رؤية «أفغانستان ال تسيطر
عليها طالبان» ،وذلك ببساطة لتخوفها من
تــأثـيــر راب ـطــة الـعـقـيــدة الــديـنـيــة الـتــي تجمع
بــن طــالـبــان وال ـطــرق الـصــوفـيــة السنية في
دول آسيا الوسطى .وبالتالي تبدو موسكو
قـلـقــة مــن اح ـت ـمــال تــأثـيــر ال ـحــركــة األفـغــانـيــة
على األنظمة السياسية الحاكمة التي تخدم
مصالح شركاتها التجارية واالستثمارية
ف ـ ــي ك ـ ــل م ـ ــن أوزب ـ ـك ـ ـس ـ ـتـ ــان وكـ ــازاخ ـ ـس ـ ـتـ ــان
وطاجيكستان.
ف ــي ه ــذا الـ ـص ــدد ،ت ــرى ال ـخ ـب ـيــرة األمـيــركـيــة
إيملي كــارل ،التي عملت في السابق بــوزارة
الخارجية األميركية ،أن االستقرار السياسي

إدانة «كريدي سويس» في فضيحة فساد
سويسرا ـ العربي الجديد

قــالــت روي ـت ــرز أم ــس األربـ ـع ــاء ،إن مجموعة
«ك ــري ــدي س ــوي ــس» امل ـصــرف ـيــة الـســويـســريــة
س ـتــدفــع غ ــرام ــات ت ـق ــدر بـنـحــو  475مـلـيــون
دوالر لـلـسـلـطــات األم ـيــرك ـيــة والـبــريـطــانـيــة
لـتـســويــة تـهــم تـتـعـلــق بــالــرشــوة واالح ـت ـيــال
م ــرت ـب ـط ــة ب ـف ـض ـي ـحــة فـ ـس ــاد فـ ــي مــوزم ـب ـيــق
بقيمة ملياري دوالر ،بينما أقر قائمون على
فــرع تــابــع للمجموعة بــالــذنــب فيما يتعلق
باتهام بالتآمر في نيويورك .ويعد «كريدي

إيلون ماسك يغرد في قائمة الـ  200مليار دوالر ()Getty

واشنطن ـ العربي الجديد

ت ــوق ــع ال ـخ ـب ـي ــر بـ ـمـ ـص ــرف «مـ ــورغـ ــان
ستانلي» االستثماري ،آدم جــونــز ،أن
يـصـبــح إي ـل ــون م ــاس ــك ،ال ــرج ــل األغـنــى
في العالم تريليونيرًا وليس مليارديرًا
ب ـس ـب ــب شـ ــركـ ــة اسـ ـتـ ـكـ ـش ــاف ال ـف ـض ــاء
ال ـخ ــاص ــة «س ـب ـيــس إك ـ ــس» .وبـحـســب
م ــا نـقـلـتــه وك ــال ــة ب ـلــوم ـب ـيــرغ ،أوض ــح
الخبير باملصرف األميركي ،في مذكرة
الثالثاء ،أنه ينظر إلى «سبيس إكس»
على أنـهــا شــركــات مـتـعــددة فــي شركة
واحــدة تشمل البنية التحتية للفضاء
ومراقبة األرض ،واستكشاف الفضاء،
وغيرها من الصناعات.
وف ــي الــوقــت ال ـحــالــي ،تشكل «سبيس
إك ــس» أق ــل مــن  %17مــن صــافــي ثــروة
«م ــاس ــك» ال ـبــال ـغ ــة  241م ـل ـي ــار دوالر

تقريبًا ،وذلك بعدما تم تقييم الشركة
عند  100مليار دوالر في طرح ثانوي
لألسهم تم في وقت سابق هذا الشهر.
وأض ـ ـ ــاف م ــاس ــك أكـ ـث ــر م ــن  66م ـل ـيــار
دوالر إلـ ــى ث ــروت ــه هـ ــذا الـ ـع ــام بفضل
األداء القوي لسهم تسال ،باإلضافة إلى
جولة تمويل أخيرة في «سبيس إكس»
أضافت نحو  11مليار دوالر لثروته.
ولـ ـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـعـ ـ ــد مـ ـ ــاسـ ـ ــك يـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاف ـ ــس م ــع
املليارديرات أمثال جيف بيزوس وبيل
غيتس ووارن بيفت ،حيث بــات يغرد
وحده في قائمة الـ 200مليار دوالر.
يـ ــذكـ ــر أن رؤيـ ـ ـ ــة أن ي ـص ـب ــح «م ــاس ــك
تــريـلـيــونـيــرا طــرحــت بــالـفـعــل مــن قبل،
ول ـك ــن ك ــان ي ــرج ــع ذل ــك إل ــى ح ــد كبير
ـان ـع ــة ال ـس ـي ــارات
إل ـ ــى ح ـص ـتــه ف ــي ص ـ ِ
الـكـهــربــائـيــة «تـ ـس ــا» ،إذ ع ــزز ارت ـفــاع
سهمها ثروة مؤسسها بصورة كبيرة.

واألم ـ ـنـ ــي ف ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان س ـي ـك ــون م ـف ـي ـدًا
مل ـصــالــح ال ـت ـج ــارة واالقـ ـتـ ـص ــاد ل ـ ــدول آسـيــا
ال ــوس ـط ــى ال ـت ــي تـفـتـقــر إلـ ــى م ـنــافــذ بـحــريــة
ّ
تمكنها مــن إيـصــال بضائعها إلــى األســواق
ال ـع ــامل ـي ــة ،ول ـك ــن يـ ــرى م ـح ـل ـلــون آخ ـ ـ ــرون أن
نجاح مثل هذه املشاريع ال بد من أن يحظى
بموافقة موسكو.
ع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد ال ـ ـص ـ ـي ـ ـنـ ــي ،لـ ـ ـ ــدى الـ ـص ــن
اس ـت ـث ـمــارات ت ـقـ ّـدر بـنـحــو  170مـلـيــار دوالر
في مشروعات «الـحــزام والطريق» في آسيا
الــوسـطــى ،بحسب بـيــانــات نشرتها جامعة
«واشـ ـنـ ـط ــن ي ــون ـي ـف ــرس ـت ــي» فـ ــي نــوف ـم ـبــر/
ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي املـ ــاضـ ــي .وب ــال ـت ــال ــي ي ــرى
مـحـلـلــون أن بـكــن حــريـصــة عـلــى االسـتـقــرار
السياسي بــدول آسيا الوسطى لنجاح هذه

املشروعات من جهة ،ومن جهة أخرى فإنها
تستفيد تجاريًا مــن أس ــواق آسيا الوسطى
املتخلفة تقنيًا فــي تسويق بضائعها ،كما
أن لــدي ـهــا ط ـمــوحــات إل ــى اس ـت ـغــال ث ــروات
أفغانستان املعدنية .ولكن بكني كانت تأمل
ظـ ـه ــور «ط ــالـ ـب ــان م ـع ـت ــدل ــة» ألن هــاج ـس ـهــا
الرئيسي هو تأمني االستقرار السياسي في
إقليم شينجيانغ أو تركمانستان الشرقية
التي يقطنها املسلمون السنة .وبالتالي يرى
محللون أن القاسم املشترك بني دول الجوار
املجتمعة في موسكو حاليًا هو عدم الرغبة
ف ــي وجـ ــود ح ـكــومــة أف ـغــان ـيــة قــويــة تسيطر
عـلـيـهــا طــال ـبــان رغ ــم مـصــالـحـهــا الـتـجــاريــة
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ال ــواسـ ـع ــة
والقوية من حدوث االستقرار بأفغانستان.

فرع لمصرف كريدي سويس في زيورخ ()Getty

سويس» واحدا من أكبر البنوك السويسرية.
وحـ ـس ــب الـ ــوكـ ــالـ ــة ،ت ـش ـك ــل ال ـت ـس ــوي ــة ال ـتــي
توصلت لها املجموعة املصرفية مــع لجنة
األوراق املــالـيــة وال ـبــورصــات ووزارة الـعــدل
األميركية وهيئة السلوك املالي البريطانية
أح ـ ــدث ض ــرب ــة لـلـبـنــك ال ـس ــوي ـس ــري املـبـتـلــى
بالفضائح ،وقد تم اإلعالن عنها قبل دقائق
فقط من تأنيب وجهته الجهة املسؤولة عن
تـنـظـيــم ال ـق ـطــاع امل ــال ــي ف ــي ســوي ـســرا للبنك
بسبب فضيحة تجسس.
وتنبع االتهامات األميركية والبريطانية من

طرح سندات بقيمة نحو مليار دوالر وقرض
مشترك ساهم «كريدي سويس» في ترتيبه
ف ــي ال ـف ـت ــرة م ــا ب ــن  2013و 2016لـتـمــويــل
مشروع لتصنيع سمك التونة في موزمبيق.
وتــم تحويل الكثير من العائدات ملصرفيني
فــي بـنــك «ك ــري ــدي ســويــس» وم ـســؤولــن في
موزمبيق بعد دفــع رش ــى .وتــم اتـهــام ثالثة
مصرفيني سابقني في «كريدي سويس» ،إلى
جانب وسيطني وثالثة مسؤولني حكوميني
م ـ ــن م ــوزمـ ـبـ ـي ــق ف ـ ــي  2018بـ ـغـ ـس ــل أم ـ ـ ــوال
واالحـ ـتـ ـي ــال ع ـلــى امل ـس ـت ـث ـمــريــن األم ـيــرك ـيــن
الذين استثمروا في تلك القروض.
وحسب تقرير رويترز ،قال مدعون أميركيون
إن  200مليون دوالر على األقل من القروض
ت ــم ت ـحــوي ـل ـهــا إلـ ــى ث ـمــان ـيــة م ـت ـه ـمــن .وأق ــر
مصرفيون سابقون بالذنب في عام .2019
وذك ــرت الـسـلـطــات األمـيــركـيــة ي ــوم الـثــاثــاء،
أن ك ــري ــدي س ــوي ــس ض ـلــل املـسـتـثـمــريــن من
خــال تصرفات مصرفييه وانتهك القوانني
األميركية ملكافحة الــرشــوة .وسيدفع البنك
السويسري  175مليون دوالر في شكل غرامة
جنائية لــوزارة العدل األميركية و 99مليون
دوالر لـلـجـنــة األوراق املــال ـيــة وال ـبــورصــات
و 200مليون دوالر للسلطات البريطانية،
وسيتنازل أيـضــا عــن  200مليون دوالر من
الديون املستحقة على حكومة موزمبيق.
ك ـمــا أق ــر ال ـف ــرع األوروب ـ ـ ــي مل ـصــرف «ك ــريــدي
س ــوي ــس» ب ــال ــذن ــب أمـ ـ ــام م ـح ـك ـمــة ات ـح ــادي ــة
أميركية في تهمة جنائية واحدة ،وهي التآمر
بـهــدف االحـتـيــال اإللـكـتــرونــي ،بينما دخلت
املجموعة في اتفاق مع وزارة العدل لتأجيل
ال ـت ـق ــاض ــي مل ـ ــدة ث ـ ــاث س ـ ـنـ ــوات .وت ـعــرضــت
املؤسسة املصرفية السويسرية في السابق
لعقوبات مالية في الواليات املتحدة.

وفي املقابل ،أرسلت الصني ،يوم الخامس عشر من شهر أكتوبر/
تشرين األول الجاري ،ثالثة أشخاص من رواد الفضاء (رجلني
ّ
فضائي (شينزو  ،)13إلى مسافة قريبة لكي
ُوامرأة) على مكوك ّ
يجروا تجارب على محطة فضائية ،يطلقون عليها اسم «تيانهي»،
والتي تشكل النموذج املحوري ملحطة الفضاء الضخمة تيانغونغ
 ،Tiangongوسيستكمل الرواد الثالثة بناءها.
ومــع أن املشروعني ،األميركي والصيني ،كبيران ومهمان ،على
الرغم من اختالف أهدافهما ،إال أنهما يظهران الوجه الحقيقي
للمنافسة الحامية بني الدولتنيّ ،
للتفوق في مجال الفضاء ،آخر
ّ
ثغور العلم والتكنولوجيا واألكثر تحديًا وتطورًا.
وبنجاح كل منهما في مهمته ،فإنه يحقق مجموعة من األهداف
التي ّ
تعزز مكانته الدفاعية والتكنولوجية ،وحتمًا االقتصادية،
فوصول الواليات املتحدة إلى الكويكبات التي تدور حول الشمس
ّ
بالقرب من كوكب املشتري ،والتحكم بها ،وجمع املعلومات عن
نـشــأة مجموعتنا الشمسية ال يمكن تحقيقها ب ــدون تـطـ ّـورات
هائلة واختبارات علمية على كمبيوترات فائقة القدرة والسرعة.
ُ ُ
وكذا على مواد جديدة ذات خصائص فريدة ،وعلى نظم اتصال
معقدة .وفــي نهاية املـطــاف ،ســوف ّ
تتحول كــل هــذه الـقــدرات إلى
العسكرية واالقتصادية للواليات املتحدة.
تعزيز التكنولوجيا
ّ
وبنجاح الصني في بناء محطة فضائية ضخمة قريبة من األرض،
فإنها سوف تحرم الواليات املتحدة من احتكار نظام االتصاالت
ً
الدولي .وقد سمعنا أن الهواتف الشخصية الجديدة ستكون قادرة
على التواصل مباشرة مع أي هاتف آخر في العالم بدون وساطة
شركات الهواتف األرضية ،وبدون «بلوتوث» ،أو «كوابل الحكومة
غيرها .بل ستكون الهواتف الشخصية
من األلياف
البصرية» أو ّ
ً
َ ّ
وبت َمكن
ـك.
ـ
ل
ذ
تفعل
أن
فضائية
ات
محط
عبر
ـادرة
ـ
ق
بحد ذاتها
ِ
الصني مــن إرس ــال مركبة فضائية تستطيع أن تتصل بقاعدة
ّ
ُْ
مهمات
فضائية ،وتن ِزل إلى تلك القاعدة ركابًا من األرض ليؤدوا
ٍ
ّ
طويلة األجل ،فإن هذا يعني أن الصني قد حققت إنجازات علمية
ً
هامة ،تجعلها قــادرة على البقاء في مجال املنافسة الحيوية في
علم الفضاء ،ودنيا االتصاالت وعالم الحواسيب الخارقة.
العرب غارقون في المشاكل

ي ـحـ ُـدث ه ــذا كـلــه ،ونـتـســاءل ب ـمــاذا تنشغل ال ــواليــات املـتـحــدة عن
قضايا الشرق األوسط؟
نحن العرب قادرون على إنتاج املشكالت التي ال نستطيع أن نجد
ً
لها حال .وما زلنا نتعامل مع مشكالتنا وقضايانا كما يفعل أهل
«ليليبوت» ،أو عالم األقزام في مجموعة قصص «رحالت جليفر»
التي كتبها جوناثان سويفت ،مؤلف وشاعر ورجل دين أيرلندي،
عام  ،1726فأهل ليليبوت الصغار يقاتلون جيرانهم ويحاربونهم
حربًا ضروسًا بسبب اختالفهما حول مكان كسر البيضة من
طرفها املدبب أم من طرفها العريض؟
حرب عند الحد الفاصل بني شرق بيروت
ما جرى في بيروت من ٍ
وغربها ،وأحيا الذكريات األليمة للحروب األهلية في بداية الربع
الثالث من القرن املاضي في عقل كل لبناني ،ما سببه؟
ٌ
واحد ال يريد القاضي الذي سيحكم في قضية انفجار ميناء أو
مرفأ بيروت قبل أكثر من عام ،واآلخر يقول إن القاضي سيبقى.
وفي هذه األثناء ،ال يحل إشكال ،ولربما تشتعل حرب هناك ال
سمح الله ،ال ُيطفأ أوارها إال بعد أن تذوي لبنان.
والـجـيــش واملــدن ـيــون فــي ال ـســودان اتـفـقــوا عـلــى بــرنــامــج لتقسيم
السلطة وترتيب املرحلة االنتقالية ،ولكنهم اآلن ينقضون على
ُ
ُ
وأشاهد وأقرأ
وأستمع
بعضهم بعضا .وقس على ذلك في تونس.
كل يوم تحليالت وتفسيرات ملا يجري ،وأجد نفسي حائرًا.
والجوع يزداد في اليمن ،واألطفال ّ
يتحولون إلى عظام نخرة بني
أيدي أمهاتهم ،والسياسيون يتجادلون حول من يجب أن يسلم
رأيه لرأي اآلخر .أين حق الشعوب العربية في الحياة الكريمة؟ من
أين جاء كل هذا الخراب والدمار ،والقدرة على استمرائه والتصبر
على رؤيته واإلدمان على االستزادة منه؟
أسئلة تحار فيها العقول وتضل في سعي فهمها القلوب .انظروا
إل ــى م ــا ي ـجــري ف ــي فـلـسـطــن م ــن تـحـطـيــم لـكــل م ــا ك ــان مـقـ ّـدســا
لدى العرب واملسلمني .ولكن ال كرامة وال استجابة .ونسمع من
ّ
املفسرين مــن يقول إن السبب هــو الجهل ،على الــرغــم مــن عدد
الشهادات بال عدد من كثرتها .ويقول آخر إن السبب هو املغاالة
في الدين والخروج عن مبادئه الحنيفة .ولكنا ُن َّ
ذبح ،نحن العرب،
ـاس يعتقدون أن تفجير أنفسهم في املساجد
باسم الدين من أنـ ٍ
ّ
سيأخذهم إلى جنة رضوان .أين ذهبت السبعمائة آية التي تتحدث
عن التأمل والتفكر ،والتبصر ،والتدبر ،وطلب العلم ،والسعي إلى
الحقيقة؟ وأين تولت نوازع التكافل والرحمة؟ وملاذا ّ
ردونا إلى هذا
املستوى من التنافر والتدابر والهوان؟
نعم .تحت القاع قيعان .وحمانا الله.

