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األردن :مبيعات صفرية لأللبسة

عمان ـ العربي الجديد
ّ

أك ــد نـقـيــب ت ـجــار األل ـب ـســة واألح ــذي ــة واألق ـم ـشــة
فــي األردن ،منير دي ــة ،أن تـجــارة قـطــاع األلبسة
واألح ــذي ــة ال ـت ـجــاري بــاتــت عـلــى امل ـح ــك ،ف ــي ظل
استمرار «عواصف» جائحة فيروس كورونا ،مطالبًا بسرعة
إنقاذها .وقال إن نشاط القطاع متوقف بشكل شبه كامل عن
العمل منذ بداية شهر رمضان الفضيل ،لتوجه املواطنني
نحو شراء السلع الغذائية والرمضانية ،واستمرار الحظر
الـجــزئــي .وأض ــاف أنــه فــي ظــل ظ ــروف كــورونــا ،إضــافــة إلى
االزدحامات املرورية وقصر الوقت ،لم يعد بمقدور املواطن
بشكل مــريــح وش ــراء الـبـضــائــع غـيــر الــرمـضــانـيــة،
الـتـســوق
ّ
مؤكدًا أن ذلك أثر بمبيعات األلبسة واألحذية التي انخفضت
رمضان.
بنحو الفت مقارنة بالفترة التي سبقت دخول
ّ
ويضم قطاع األلبسة واألحــذيــة واألقمشة الــذي يشغل 56
ألف عامل ،أكثر من  11ألف منشأة تعمل بمختلف مناطق

اململكة .ويوجد في السوق املحلية  180عالمة تجارية من
األلبسة واألحذية تستثمر داخل اململكة .وأشار نقيب تجار
األلبسة واألحــذيــة واألقمشة في تصريحات لوكالة األنباء
األردن ـي ــة (ب ـت ــرا) ،أم ــس ،إل ــى أن ال ـعــديــد مــن م ـحــال الـقـطــاع
تسجل منذ عــدة أيــام مبيعات صفرية ،مــا يشكل ضغوطًا
ع ـلــى ال ـت ـجــار لـجـهــة تــرت ـيــب االلـ ـت ــزام ــات امل ـتــرت ـبــة عـلـيـهــم،
واملستحقات املالية املطلوبة ،فــي ظــل وجــود أع ــداد كبيرة
منهم لم يعد بمقدورهم االستمرار بتجارتهم .وأوضح دية
أن تجار القطاع ينتظرون قرارات رسمية لتخفيض الحظر
الـجــزئــي والـشــامــل أي ــام الـجـمــع ،وع ــودة الـحـيــاة لطبيعتها
ب ـص ــورة تــدري ـج ـيــة ،م ــؤك ـدًا أن اس ـت ـم ــرار ال ــوض ــع الـحــالــي
ّ
سيعمق الصعوبات على التجار والعاملني لديهم.
ً
ولفت إلى أن تجار القطاع يعلقون آماال كبيرة على عيد الفطر
امل ـبــارك لتعويض ج ــزء مــن الـخـســائــر الـتــي لحقت بـهــم منذ
بدء انتشار وباء كورونا ،مبينًا أن الجميع استعد للموسم
مــن خــال توفير البضائع املناسبة مــن األلـبـســة واألحــذيــة،

بموديالت مختلفة تناسب طبيعة السوق املحلية .وأوضح
أن النقابة قــدمــت مقترحات عــدة للجهات الرسمية تتعلق
بآلية عمل القطاع خالل شهر رمضان ،وال سيما لفترات بعد
اإلفطار ،وتضمنت عدة بدائل تتناسب مع الظروف الصحية
والواقع الوبائي ،وبخاصة أن العديد من دول الجوار فتحت
مراكز التسوق على مدار الساعة .ووفق نقيب تجار األلبسة
واألح ــذي ــة واألق ـم ـشــة فــي األردن ،سـ ُـيـسـهــم تــوسـيــع ســاعــات
الــدوام وإلغاء الحظر بكل أنواعه ،بتخفيف حالة الزحام في
األسواق ،وسيسمح للمواطنني بالتسوق في الوقت املناسب
ب ـع ـي ـدًا ع ــن االك ـت ـظ ــاظ ،وب ـمــا ي ـتــوافــق واإلج ـ ـ ـ ــراءات املـتـخــذة
ملكافحة الوباء ،مؤكدًا أن ذلك سينعكس على نشاط القطاعات
املتضررة وإنعاش أعمالها .وأكد أن تركيز الجهات الرسمية
على التوعية وإعطاء التطعيمات ولبس الكمامة والتباعد
الـجـســدي وربـطـهــا ب ـمــزايــا ،أفـضــل لــاقـتـصــاد الــوطـنــي من
استمرار الحظر واإلغالقات التي أضرت بمجمل القطاعات
التجارية وكبدتها خسائر عميقة وكبيرة.

()Getty

الدراجات تتحول إلى كابوس في الصين
تـحــولــت ال ــدراج ــات ال ـهــوائ ـيــة املـشـتــركــة إل ــى ك ــاب ــوس في
ال ـصــن ،بـعــد انـتـشــار ع ـشــرات اآلالف مـنـهــا فــي ال ـشــوارع
دون اسـتـخــدام ،بينما كــانــت قبل سـنــوات وسيلة التنقل
الرئيسية ،في البلد الذي يصل عدد سكانه إلى  1.4مليار
نسمة .ومـنــذ عــام  ،2016غــزت امل ــدن الصينية ،الــدراجــات

أخبار مختصرة

فلسطين :ثلثا المنشآت االقتصادية أغلقت مؤقتًا
أظهرت بيانات رسمية أن نحو ثلثي المنشآت االقتصادية
الفلسطينية اضطرت إلى إغالق أبوابها مؤقتًا في
 ،2020جراء قيود مكافحة فيروس كورونا .وقال
الجهاز المركزي لإلحصاء ،أول من أمسّ ،
إن نتائج أحدث
مسوحه بيّنت ّ
أن «أكثر من ثلثي المؤسسات االقتصادية
تعرضت لإلغالق بمعدل شهر ونصف ،خالل الفترة من
بداية مارس/آذار  -نهاية مايو /أيار .»2020
ويبلغ عدد المنشآت االقتصادية في فلسطين حوالى 240
ألفًا ،أكثر من  %90منها يشغل أقل من  10عمال .وبيّنت
نتائج المسحّ ،
أن  %14من إجمالي المنشآت االقتصادية
لجأت إلى تسريح عمال لديها خالل العام الماضي.

املشتركة ،التي يمكن استئجارها ببساطة عبر تطبيق
عـلــى هــاتــف ذك ــي وتــركـهــا عـلــى أي رصـيــف بـعــد االنـتـهــاء
من استخدامها ،حتى أضحت ظاهرة فوضوية ،وتحولت
ســاحــات كـبــرى إلــى مقبرة لـهــا ،وفــق فــرانــس ب ــرس ،حيث
توجد ساحة شاغرة ضخمة في شنيانغ عاصمة مقاطعة

صادرات كوريا الجنوبية تقفز  %45في أبريل
أظهرت بيانات جمركية أمس األربعاء ،أن الصادرات
الكورية الجنوبية قفزت بنسبة  %45.4على أساس سنوي
في أول  20يوما من إبريل/نيسان بفضل شحنات الرقائق
والسيارات والسلع النفطية.
وبلغت قيمة الشحنات الصادرة للبالد  30.9مليار
دوالر في الفترة من  1إلى  20إبريل بالمقارنة مع 21
مليار دوالر في نفس الفترة من العام الماضي وفقا
للبيانات الصادرة من وكالة الجمارك الكورية .وارتفعت
الواردات بمقدار  %31.3على أساس سنوي إلى  33مليار
دوالر ،مما أدى إلى فائض تجاري قدره مليارا دوالر
خالل الفترة المذكورة وفقا للبيانات.

ل ـيــاون ـي ـنــغ (ش ـم ــال ش ـ ــرق) ،ت ـح ــوي آالف الـ ــدراجـ ــات غير
املستخدمة .وفــي مواجهة ذلــك ،تحركت بعض البلديات.
وخططت بكني على سبيل املثال إلزالة  44ألف دراجة من
مـنــاطـقـهــا الـحـضــريــة ه ــذا ال ـعــام ب ـهــدف تقليص أسـطــول
العاصمة إلى  800ألف دراجة.

منصة «ميتوان» الصينية تجمع  10مليارات دوالر
جمعت شركة ميتوان ،عمالق توصيل الطعام الصيني
عبر اإلنترنت ،قرابة  10مليارات دوالر من بيع سندات
قابلة للتحويل وأسهم إضافية وخطط الستثمار هذه
األموال في تطوير وتوسيع تقنيات التوصيل.
وقالت الشركة ،وهي أكبر منصة لتوصيل المواد
الغذائية في الصين ومقرها بكين ،في بيان قدمته
إلى بورصة هونغ كونغ ،إنها باعت  187مليون سهم
إضافي عند  273.80دوالرا (هونغ كونغيا) لكل منها،
وجمعت حوالي  6.6مليارات دوالر .كما جمعت
الشركة ما يقرب من  3مليارات دوالر على شريحتين من
السندات القابلة للتحويل.

تركيا
ومثلثات الشر
مصطفى عبد السالم

ليس مثلث شر واحدًا هو ما يواجه
االقتصاد التركي كما حدد الرئيس
رجب طيب أردوغان ،أمس األربعاء،
خالل مشاركته في اجتماع الكتلة
البرملانية لحزب «العدالة والتنمية»،
بالعاصمة أنقرة ،حيث قال إن
ً
بالده تخوض نضاال ضد مثلث
الشر «الفائدة ،وأسعار الصرف،
والتضخم» في مجال االقتصاد.
فهناك مثلثات كثيرة باتت ّ
تتربص
بهذا االقتصاد الذي بات يئن
بشدة شأن اقتصاديات مجموعة
العشرين الكبرى التي ينتمي إليها
كما حدث مع اقتصادات أميركا
واليابان وبريطانيا .وامللفت أن
مثلث الفائدة ،وأسعار الصرف،
والتضخم بات يطغى وبقوة على
الساحة االقتصادية التركية ،سواء
من جهة زيادة الدين العام ،املحلي
أو الخارجي ،أو هروب االستثمارات
األجنبية الساخنة ،أو الضغط على
املواطن واألسعار واألسواق ،فقد
تخلى البنك املركزي عن سياسة
خفض سعر الفائدة ورفع السعر
مرة أخرى ليصل إلى  %19سنويًا
في محاولة لوقف تهاوي سعر
الليرة مقابل الدوالر ،والحد من
هروب األموال الساخنة من البورصة
وأدوات الدين الحكومي ،والحد كذلك
من ظاهرة «الدولرة» وتخلص بعض
األتراك من الليرة والتوسع في حيازة
الدوالر واليورو والذهب.
وهناك أيضًا التذبذب الشديد
في سوق الصرف الذي يزعج
املستثمرين والتجار واملصنعني
واملستهلكني على حد سواء،
فتهاوي الليرة مستمر مقابل
العمالت الرئيسية ،ويبدو
أن التهاوي لن يتوقف قريبًا
طاملا بقيت األوضاع الصحية
واالقتصادية الناتجة عن وباء
كورونا على حالها ،وهذا التهاوي
تسبب في حدوث موجة تضخمية
وقفزات في األسعار مع زيادة
البطالة ،وبالتالي بات التضخم
العالي يالحق األسعار ويرهق
املواطن منذ سنوات ،رغم الخدمات
الصحية والتعليمية املتميزة التي
يتمتع بها .ال يقف األمر عند مثلث
الشر الذي حدده أردوغان ،فهناك
ما هو أخطر ،وأعني هنا مثلث
كورونا الكارثي ،وضخامة الدين
الخارجي خاصة قصير األجل
واملستحق على القطاع الخاص،
والزيادة املتوقعة في أسعار النفط،
وارتدادات امللفات السياسية على
األوضاع االقتصادية واملالية للبالد،
وهناك التدخل الحكومي في إدارة
السياسة النقدية وقرارات البنك
املركزي خاصة من قبل أردوغان
نفسه الذي أقال ثالثة من محافظي
البنك املركزي خالل فترة زمنية ال
تتجاوز العام ونصف عام.
تفشي كورونا ألحق أضرارًا بالغة
بقطاع حيوي ّ
مدر للنقد األجنبي
وهو السياحة الذي تراجعت
إيراداته بشكل ملحوظ ،وأثر الوباء
سلبًا على قطاع االستثمارات
األجنبية ،لكن في املقابل لم يؤثر
على قطاع الصادرات ،مصدر النقد
األجنبي األول للبالد ،فقد تجاوزت
الصادرات التركية  50مليار دوالر
في الربع األول من  ،2021بزيادة
 %17.2مقارنة بالفترة نفسها من
العام املاضي.

اإلمارات تزيد مشترياتها من السندات األميركية %50
نيويورك ــ العربي الجديد

قفزت مشتريات اإلمارات من سندات الخزانة األميركية
بنسبة  ،%50فــي فبراير/شباط املــاضــي ،ليعد أكبر
شراء شهري لها على اإلطالق ،على عكس نهج غيرها
ِّ
مصدري النفط في منطقة الخليج العربي،
من كبار
َّ
ومنها السعودية والكويت ،التي قللت من حيازاتها
من هذه السندات .ورفعت اإلمــارات ،ثالث أكبر منتج
لـلـنـفــط ف ــي مـنـظـمــة «أوب ـ ــك» ح ـيــازات ـهــا م ــن الـسـنــدات
األمـيــركـيــة إلــى  50.6مليار دوالر ،بــزيــادة قــدرهــا 17
مـلـيــار دوالر تقريبًا عــن يـنــايــر/كــانــون الـثــانــي ،مما

يجعلها ثــانــي أك ـبــر مـشـتـ ٍـر ل ـ ــأوراق املــالـيــة فــي ذلــك
الشهر بعد اململكة املتحدة ،وفقا لبيانات صادرة عن
وزارة الخزانة األميركية ،أوردتـهــا وكــالــة بلومبيرغ
أم ــس األربـ ـع ــاء .وجـ ــاءت عـمـلـيــات ال ـش ــراء اإلمــارات ـيــة
فــي منتصف أس ــوأ فصل بالنسبة لسندات الخزانة
األمـيــركـيــة منذ عــام  ،1980حيث تخلصت صناديق
تحوط عاملية من أكثر من  100مليار دوالر من سندات
الخزانة ألكبر اقتصاد فــي العالم منذ بــدايــة يناير/
كانون الثاني املاضي ،وفقًا لبيانات الحيازات.
وج ـ ــرى أك ـب ــر ص ــاف ــي م ـب ـي ـعــات ل ـل ــدي ــون الـحـكــومـيــة
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ال ـع ــال ــم ح ـت ــى اآلن م ــن ع ـ ــام ،2021

ف ــي امل ــرك ــز امل ــال ــي ل ـج ــزر ك ــاي ـم ــان ،وامل ـ ـعـ ــروف بــأنــه
موطن للحسابات ذات الرافعة املالية ،حيث تخلى
املستثمرون هناك عن  62مليار دوالر من السندات
الـسـيــاديــة األمـيــركـيــة ،فــي فـبــرايــر/شـبــاط ،بـعــد بيع
 49مـلـيــار دوالر فــي الـشـهــر الـســابــق .وتــراجــع عائد
ال ـس ـن ــدات األم ـيــرك ـيــة ألج ــل  10س ـن ــوات ف ــي الـفـتــرة
األخ ـ ـيـ ــرة إلـ ــى  .%1.697ل ـك ــن م ـش ـت ــري ــات اإلم ـ ـ ــارات
تـجــاوزت الصني فــي فبراير/شباط املــاضــي ،بينما
أس ـبــاب ارت ـفــاع مشترياتها غـيــر مـعـلــومــة ،ول ــم يــرد
البنك املركزي اإلماراتي على طلب للتعليق من قبل
بلومبيرغ .ووفــق بيانات وزارة الخزانة األميركية،

9

اشترت الصني  9مليارات دوالر من سندات الخزانة،
ليصل إجماليها إلى  1.1تريليون دوالر ،فيما كانت
كل من السعودية والكويت بائعني صافيني لسندات
ال ـخــزانــة فــي فـبــرايــر/شـبــاط .وعـلــى أس ــاس سـنــوي،
زادت حيازة اإلمــارات من السندات األميركية بنحو
 %35مقارنة بشهر فبراير/شباط  ،2020الذي بلغت
خالله  37.3مليار دوالر .والبيانات التي تعلن عنها
ال ـخــزانــة األمـيــركـيــة شـهــريــا ال تشمل االسـتـثـمــارات
األخ ـ ـ ــرى لـ ـ ــدول ال ـخ ـل ـي ــج ،سـ ـ ــواء ك ــان ــت ال ـح ـكــوم ـيــة
أو ال ـخــاصــة ب ــال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،ب ــل ت ــوض ــح فقط
استثماراتها بأذون وسندات الخزانة الحكومية.
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لبنان

تنمية

صندوق إلعادة
إعمار ليبيا

إعادة توجيه الدعم لتخفيف األزمات المعيشية
الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

س ـ ّـل ــم وفـ ـ ـ ٌـد مـ ـشـ ـت ـ ٌ
ـرك م ــن ال ـل ـج ـن ــة ال ـن ـيــاب ـيــة
لــاق ـت ـصــاد الــوط ـنــي وال ـت ـج ــارة والـصـنــاعــة
والـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــط واملـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي
واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،أمـ ـ ــس األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء ،ال ــرئ ـي ــس
الـلـبـنــانــي مـيـشــال ع ــون ،ال ــورق ــة الـتـشــاركـيــة
كمدخل إلعادة توجيه
التي تم االتفاق عليها
ٍ
ال ــدع ــم .واقـ ـت ــرح املـ ـش ــارك ــون ،خ ــال لـقــائـهــم
َ
توجه ْي
عــون فــي قصر بعبدا الـجـمـهــوري،
اس ـتــرات ـي ـج ـيـ ْـن :األول الـ ـش ــروع ســري ـعــا في
تطبيق عدد من اإلجراءات ّ
امللحة وملدة اثني
ٍ
عشر شهرًا ،تتناول البنزين واملازوت والغاز
واألدويـ ــة والـقـمــح والـكـهــربــاء وبــاقــي امل ــواد،
وال ـع ـمــل ع ـلــى خ ـفــض ن ـف ـقــات ال ـق ـطــاع ال ـعــام
ب ــال ــدوالر ،وتـحــويــل سـيــاســة الــدعــم الحالية
ن ـح ــو ت ـق ــدي ــم مـ ـس ــاع ــدات ن ـق ــدي ــة م ـب ــاش ــرة،
تماشيًا مع إجراءات الرفع التدريجي للدعم.
أمــا االسـتــراتـيـجـيــة الـثــانـيــة فـتـتـنــاول تنفيذ
إج ـ ــراءات تكميلية ســريـعــة تـتــرافــق مــع بــدء
العمل على الرفع التدريجي للدعم.
وأك ــدت الــورقــة الـتـشــاركـيــة الـتــي تــم االتـفــاق

المناطق المتضررة تحتاج
 50مليار دوالر
تسعى ليبيا إلى التعافي
من اآلثار المدمرة للحرب،
عبر تأسيس صندوق
جديد إلعادة اإلعمار،
حسب مسؤول من وزارة
المالية لـ«العربي الجديد»
طرابلس ـ أحمد الخميسي

ت ـع ـت ــزم وزارة امل ــالـ ـي ــة بـحـكــومــة
الــوحــدة الوطنية إنشاء صندوق
إلعادة اإلعمارً ،
سعيا إلى التعافي
من اآلثار املدمرة للحرب واألزمات السياسية
التي يعيشها منذ عشر سنوات ،فيما تفتح
صفقات إعادة اإلعمار شهية الدول األجنبية
على اقتناص عقود استثمارية بالبالد.
وتقدر حجم األمــوال املطلوبة للصندوق ما
بني  30مليار دوالر إلــى  50مليار دوالر في
غضون ثــاث سـنــوات ،وفقا ملصدر مسؤول
من وزارة املالية لـ«العربي الجديد».
وحـ ـس ــب م ـق ـت ــرح إنـ ـش ــاء الـ ـصـ ـن ــدوق ،ال ــذي
حصلت «العربي الجديد» على نسخة منه،
سـيـتـمـتــع ال ـص ـن ــدوق ال ـجــديــد بالشخصية
االعتبارية والذمة املالية املستقلة ،وأن املبالغ
التي تم تقديرها بما بني  30و 50مليار دوالر
تستهدف تنفيذ مـشــروعــات إع ــادة اإلعـمــار
للمناطق املتضررة من الحروب ،منها ترميم
م ـن ــاط ــق جـ ـن ــوب ط ــرابـ ـل ــس ب ـس ـب ــب ال ـح ــرب
األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى ال ـع ــاص ـم ــة ،وك ــذل ــك مـنــاطــق
بنغازي ودرنة باإلضافة إلى سرت «وسط»
ومشاريع التنمية والبنية التحتية ،مؤكدا

تحقيق
تعز ـ زكريا الكمالي

دخ ـ ـلـ ــت الـ ـع ــاق ــة ب ـ ــن ال ـس ـل ـط ــات
ال ـ ـحـ ــوث ـ ـيـ ــة وال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاع ال ـ ـخـ ــاص
ب ــال ـع ــاص ـم ــة صـ ـنـ ـع ــاء وع ـ ـ ــدد مــن
املحافظات اليمنية فــي منعطف حــرج ،عقب
إجــراءات تعسفية جديدة طاولت التجار من
قبل الهيئة العامة للزكاة التابعة للحوثيني،
وهو ما يهدد بتردي األوضاع املعيشية.
وت ـع ــود جـ ــذور األزم ـ ــة ال ـج ــدي ــدة إل ــى إط ــاق
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـ ـحـ ــوث ـ ـيـ ــة ،خ ـ ـ ــال األسـ ـب ــوع ــن
املاضيني ،مــا أطلقت عليه «مـشــروع تحديث
ب ـيــانــات املـسـتـفـيــديــن مــن ال ــزك ــاة» ،زع ـمــت أن
الهدف منه «تأسيس قاعدة بيانات منهجية
ودقيقة» تضمن إيصال الزكاة إلى مستحقيها
الفعليني .وق ــال تـجــار فــي مناطق شــرق تعز
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،إن اإلجـ ــراءات الحوثية
ال ـج ــدي ــدة هــدف ـهــا االس ـت ـي ــاء ع ـلــى أمــوال ـهــم
ُ
تحت غطاء الــزكــاة ،حيث طلبت منهم قواعد
بياناتهم التجارية وأرباحهم السنوية بهدف
تحديد مقدار الزكاة .وفي حني أكدوا أن حملة
الـتـضـيـيــق الـحــوثـيــة ستعمل عـلــى مضاعفة
أس ـعــار الـسـلــع ال ـغــذائ ـيــة ،حـيــث سيضطرون
لتعويض خـســائــرهــم مــن املستهلك ،أش ــاروا
إلى أنه من املتوقع أن يتم اإلعالن عن إضراب
جزئي قريبا وصوال إلى إضراب شامل ما لم
يتم العدول عن القرارات الحوثية.
حرمان الفئات الفقيرة

وب ـم ــوج ــب اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـح ــوث ـي ــة ال ـج ــدي ــدة،
ُ
سيمنع التجار من التصرف في الزكاة التي
دأب ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ع ـلــى صــرف ـهــا بـشـكــل
مباشر للفئات الفقيرة في شهر رمضان من
كل عام ،وأكدت مصادر أن السلطات الحوثية
أجـبــرتـهــم ه ــذا ال ـعــام عـلــى ال ـتــوقــف ع ــن ذل ــك،
ودف ــع ال ــزك ــاة لسلطاتها املـتـمـثـلــة بــ«الـهـيـئــة
الـعــامــة ل ـلــزكــاة» ،الـتــي تــم اسـتـحــداثـهــا خــال
سنوات الـحــرب .وشرعت السلطات الحوثية
بتطبيق قوانينها بقوة السالح ،حيث قامت
ب ـن ـشــر  6آالف و 200ل ـج ـنــة م ـج ـت ـم ـع ـيــة فــي
صـنـعــاء وكــافــة املـنــاطــق الـخــاضـعــة لنفوذها
شمالي اليمن .ووفقا لتجار ،فإن تلك اللجان

أن الصندوق لديه خطة للفترة من  2021إلى
 2023كمرحلة أولى إلعادة اإلعمار.
وت ـت ـق ــاط ــر الـ ــوفـ ــود األج ـن ـب ـي ــة م ــن االتـ ـح ــاد
األوروب ـ ــي فــرنـســا وإيـطــالـيــا بــاإلضــافــة إلــى
تركيا وروسيا ودول الجوار تونس ومصر
وال ـجــزائــر بـغــرض تــوقـيــع اتـفــاقــات الـتـعــاون
االقـ ـتـ ـص ــادي والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ن ـص ـيــب مــن
كعكعة اإلع ـم ــار .وب ــدأ ه ــذا الـتـنــافــس يظهر
جليًا منذ استالم الحكومة الليبية الجديدة
مهامها رسميًا ،في فبراير /شباط املاضي.
وكـ ـ ــان أحـ ـ ــدث وف ـ ــد ح ـك ــوم ــي ف ــد زار لـيـبـيــا
مــن مـصــر بــرئــاســة رئـيــس ال ـ ــوزراء املـصــري،
مصطفى مدبولي ،الذي وصل إلى العاصمة
طرابلس ،أول من أمس ،وأجرى مباحثات مع
نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة ،بحثت
جملة مــن القضايا االقـتـصــاديــة والتجارية
والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة .وأك ـ ـ ــد الـ ـبـ ـي ــان الـ ـ ـص ـ ــادر عــن
الـجــانـبــن عـقــب االجـتـمــاع تشجيع الـتـبــادل
الـ ـتـ ـج ــاري واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي مـ ــن خ ـ ــال رجـ ــال
األعمال واملستثمرين.
ويأتي مشروع صندوق إعــادة إعمار ليبيا
بـ ـع ــد م ـط ــال ـب ــة م ـج ـل ــس ال ـ ـن ـ ــواب بـتـقـلـيــص
م ـص ــروف ــات ال ـت ـن ـم ـيــة خـ ــال الـ ـع ــام ال ـحــالــي
واالعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى مـ ـص ــادر ب ــدي ـل ــة مل ـشــاريــع
إعادة اإلعمار .وتتكون موارد الصندوق بما
يخصص له من امليزانية العامة ،ومساهمات
الـشــركــات الـكـبــرى الـعــامـلــة فــي قـطــاع النفط

الصندوق يحتاج
إلى تشريع من أجل
متابعة األموال

كمسؤولية االجتماعية ،واملساهمات املحلية
والدولية.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،قــال الباحث االقتصادي
وئ ــام امل ـصــراتــي ،فــي تـصــريـحــات لــ«الـعــربــي
الجديد» ،إن فكرة إعادة اإلعمار عبر صندوق
لــه الشخصية االعـتـبــاريــة ج ـيــدة ،وتـحــديــدا
للمناطق املـنـكــوبــة مــن ال ـح ــروب املـتــواصـلــة
خالل عشر سنوات.
وأضاف املصراتي أن الحكومة ملزمة بوضع
خطة استراتيجية لبرنامج إع ــادة األعـمــار
بالتنسيق مع مصلحة التخطيط العمراني.
ول ـكــن ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ت ــرى أسـ ـت ــاذة االق ـت ـصــاد
ب ـج ــام ـع ــات ل ـي ـب ـيــة ،زي ـن ــب ع ـب ــد ال ـ ـسـ ــام ،أن
الوقت غير مناسب لتخصيص أموال إلعادة
اإلعمار ألن الحكومة الحالية مؤقتة إلى حني
االنتخابات في ديسمبر /كانون األول ،2021
والبالد ليست بحاجة إلى تعاقدات جديدة.
وأض ــاف ــت زي ـنــب عـبــد ال ـســام أن الـصـنــدوق
يحتاج إلى تشريع من أجل متابعة األمــوال
وط ــريـ ـق ــة ص ــرفـ ـه ــا أو الـ ـخـ ـض ــوع ل ـل ــرق ــاب ــة
املصاحبة ألن ليبيا أهــدرت مئات املليارات
م ــن الــدنــان ـيــر دون تـحـقـيــق تـنـمـيــة حقيقية
فــي ال ـبــاد ،مـشـيــرة إل ــى ع ــدم تحسني شبكة
الكهرباء وتهالك البنية التحتية.
وقـ ـ ــدرت ل ـج ـنــة األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة االق ـت ـصــاديــة
واالجـتـمــاعـيــة لـغــرب آسـيــا «إس ـك ــوا» ،الكلفة
اإلجـمــالـيــة لـلـصــراع فــي ليبيا مـنــذ انــدالعــه
في عــام  2011حتى اليوم ،بنحو  576مليار
دوالر.
وانـ ـعـ ـكـ ـس ــت الـ ـ ـح ـ ــرب س ـل ـب ــا عـ ـل ــى م ـع ـي ـشــة
املواطنني ،وال سيما الذين تهدمت منازلهم
وليست لديهم القدرة على ترميمها أو إعادة
بـنــائـهــا ،وال تــوجــد أي ب ـيــانــات رسـمـيــة عن
خ ـســائــر امل ـنــاطــق امل ـن ـكــوبــة خ ــال صــراعــات
مسلحة فــي الـسـنــوات السابقة منها ســرت،

خالفات حول تطبيق ضريبة التجارة الموحدة
الرباط ـ مصطفى قماس

وتـ ــاورغـ ــاء ،ورش ـف ــانــة وأجـ ـ ــزاء م ــن بـنـغــازي
ودرنـ ــة فــي ش ــرق ال ـب ــاد ،إضــافــة إل ــى تعطل
املطارات.
وتعيش ليبيا على وقع أزمات مالية خانقة
وشح في السيولة النقدية وتدهور بمختلف
الـ ـقـ ـط ــاع ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ب ـس ـب ــب ت ــواص ــل
ال ـص ــراع ال ــذي أدى إل ــى خـســائــر فــادحــة في
امل ـص ــدر الــرئ ـي ـســي ل ـلــدخــل ف ــي ال ـب ــاد وهــو
ال ـن ـف ــط ،إذ بـلـغــت ال ـخ ـســائــر امل ــال ـي ــة نتيجة
اإلق ـفــاالت غير القانونية للحقول واملــوانــئ

النفطية خــال األع ــوام  ،2020 – 2013نحو
 180مليار دوالر وتـضــررت  125ألــف وحــدة
سكنية بسبب هجمات القوات املوالية للواء
املتقاعد خليفة حفتر خــال  14شـهــرا على
جنوب العاصمة الليبية طرابلس ،باإلضافة
إلى املقرات الحكومية واملحال التجارية.
وخـ ـ ــال ج ــول ــة ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» عـلــى
مناطق النازحني لعائالت دمــرت منازلهم،
قال منصور الكريوي إن عائلته تعيش في
مأوى عبارة عن مقر لشركة أجنبية غادرات

تنكيل حوثي
بتجار اليمن

االستيالء على الزكاة يفاقم األوضاع المعيشية

181

وفــقــً لــتــقــديــرات نشرها
مكتب تنسيق الــشــؤون
اإلنسانية ،فإن خسائر الناتج
الــمــحــلــي اإلجــمــالــي في
السنوات الخمس األولى من
الصراع يمكن أن تتضاعف
إلــى  181مليار دوالر في
حــال استمر الــصــراع حتى
عام .2022

مخاوف من ارتفاع
أسعار السلع وفواتير
الخدمات

المغرب

التجار بمناطق الحوثيين من االستيالء على أموالهم تحت غطاء
ثارت مخاوف في أوساط
ّ
تحصيل الزكاة ،بعد اتخاذ إجراءات تعسفية جديدة طاولتهم من قبل الهيئة العامة للزكاة
في العاصمة صنعاء ،وسط تحذيرات من تداعيات هذه الخطوة على معيشة اليمنيين

املدعومة بــدوريــات مسلحة ،نفذت مداهمات
واسعة على مقراتهم خالل اليومني املاضيني
وأغلقتها في صنعاء وإب والحديدة.
وق ــوب ـل ــت اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـحــوث ـيــة ب ـت ـنــديــد من
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،حـ ـي ــث خـ ــرجـ ــت ال ـغ ــرف ــة
التجارية والصناعية في صنعاء عن صمتها،
ون ـ ــددت ف ــي ب ـي ــان ص ـح ــاف ــي ،ب ـ ــ«اإلج ـ ــراءات
التعسفية» التي تشنها هيئة الزكاة الحوثية
ضــد الـقـطــاع ال ـخ ــاص ،واعـتـبــرتـهــا «مخالفة
ألحكام الشريعة والقوانني النافذة».
وكشفت الغرفة التجارية ،وهي هيئة مستقلة
يــرأس مجلس إداراتها عدد من كبار التجار،
عن قيام السلطات الحوثية بـ«تسيير دوريات
مسلحة وعناصر أمنية ومخابراتية ملطالبة
القطاع الـخــاص بتسليم قــواعــد البيانات أو
إغالق مستودعاتهم».
وفـيـمــا أك ــدت أن مــؤسـســات الـقـطــاع الـخــاص
قامت بتسديد ما عليها من زكاة وهي ملتزمة
بالنظام والـقــانــونّ ،
حملت الـغــرفــة التجارية
هـيـئــة ال ــزك ــاة الـحــوثـيــة «امل ـســؤول ـيــة الـكــامـلــة
ال ـنــات ـجــة ع ــن ال ـت ـص ــرف ــات غ ـيــر ال ـقــانــون ـيــة»،

كمدخل إلعادة توجيه الدعم وصدرت
عليها
ٍ
ع ــن م ـج ـم ــوع ــة م ــن الـ ـخـ ـب ــراء املـتـخـصـصــن
وامل ـم ـث ـلــن ع ــن امل ــؤس ـس ــات ال ــدول ـي ــة أهـمـيــة
التفاهم مع صندوق النقد الدولي واملنظمات
ً
بناء على برنامج حكومي متكامل
الدولية
ل ــإنـ ـق ــاذ واإلصـ ـ ـ ـ ــاح والـ ـتـ ـع ــاف ــي ،وت ـن ـف ـيــذ
اإلصـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــات امل ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــة ،بـ ـحـ ـي ــث ت ـص ـبــح
استراتيجية الحماية االجتماعية جــزءًا من
البرنامج.
وب ـح ــث الــرئ ـيــس الـلـبـنــانــي م ــع الـحــاضــريــن
اآللـ ـي ــة ال ــواج ــب اع ـت ـم ــاده ــا لـتـنـفـيــذ ال ــورق ــة
الـتـشــاركـيــة ،واص ـفــا ّإي ــاه ــا ،كـمــا أش ــار بيان
الرئاسة األولي ،بأنها «مهمة في مضمونها
وإن كانت تأخرت بعض الوقت» ،مشددًا على

حلول سريعة وعملية ملسألة
ضرورة إيجاد
ٍ
الدعم .وبلغ مصرف لبنان مرحلة العجز عن
االستمرار في سياسة الدعم التي تتراوح ما
بني  500و 600مليون دوالر أميركي شهريًا،
وسنويًا ما بني  6و 7مليارات دوالر ،وذلك في
ّ
ظــل االنـحــدار املتواصل في احتياطي البنك
املركزي بالعملة الصعبة الذي انخفض إلى
ما دون  14مليار دوالر أميركي.
وم ــا ي ــزال مـلــف الــدعــم عــالـقــا عـنــد الحكومة
اللبنانية التي لم تتخذ بعد القرار النهائي
بشأنه رغــم م ــرور أكـثــر مــن ستة أشـهـ ٍـر على
إثـ ـ ـ ــارة املـ ـس ــأل ــة وان ـ ـطـ ــاق امل ـب ــاح ـث ــات ب ـهــا،
ووجود  4سيناريوهات ضمن خطة ترشيد
الدعم ال حسم بينها حتى اآلن.
ويتخوف اللبنانيون من رفع الدعم عن املواد
الغذائية والسلع االستهالكية واملحروقات
والكهرباء واألدوي ــة ،مــا يترجم ارتفاعًا في
األس ـع ــار وال ـفــوات ـيــر م ــن دون أن ت ـق ـ ّـدم لهم
ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة ب ــدائ ــل وأب ـس ــط مـقــومــات
الصمود ،وهم الذين فقدوا قدرتهم الشرائية
وسط الغالء الفاحش وارتفاع سعر الصرف
في السوق السوداء.

وأش ـ ــارت إل ــى أن ـه ــا سـتـسـبــب «ض ـ ــررا بــالـغــا
باالقتصاد الوطني وسمعة البالد».
تنكيل وابتزاز

ولم يصدر أي تعليق رسمي من هيئة الزكاة
التابعة للحوثيني حول بيان الغرفة التجارية
التي ُمنعت من عقد مؤتمر صحافي ،اإلثنني

حملة التضييق
ستؤدي إلى مضاعفة
أسعار السلع الضرورية
حصد أموال طائلة من
القطاع الخاص بعد
اإلجراءات األخيرة

املــاضــي ،فــي صـنـعــاء ،لكن الحكومة اليمنية
املعترف بها دولـيــا نــددت بــ«أعـمــال التنكيل
واالب ـت ــزاز الـتــي تـمــارسـهــا املليشيا الحوثية
بـحــق مــا تبقى مــن رؤوس األم ــوال والـبـيــوت
التجارية في مناطق نفوذها» ،تحت مسمى
ال ــزك ــاة .وات ـه ـم ــت ال ـح ـكــومــة ال ـشــرع ـيــة ،على
لسان وزير اإلعالم معمر اإلرياني ،السلطات
الحوثية بـ«اختطاف التجار واقتحام وإغالق
ع ـشــرات املـصــانــع وامل ـحــات الـتـجــاريــة ومنع
الغرفة التجارية من تنظيم مؤتمر صحافي».
وع ـل ــى مـ ــدار  6س ـن ــوات م ــن الـ ـح ــرب ،تـعــرض
االق ـت ـصــاد الـيـمـنــي ألضـ ــرار ف ــادح ــة أدت إلــى
تقلصه بما يزيد عن النصف ،وسط توقعات
أممية بــأن تشهد البيئة االقتصادية «مزيدا
من التدهور» خالل العام الجاري.
وفقا لتقديرات نشرها مكتب تنسيق الشؤون
اإلن ـســان ـيــة األم ـم ــي ف ــي ال ـي ـمــن ،ف ــإن خـســائــر
الناتج املحلي اإلجمالي التي تم تحملها في
الـسـنــوات الخمس األول ــى مــن ال ـصــراع يمكن
أن تتضاعف إلــى  181مليار دوالر فــي حال
استمر الـصــراع خــال عــام  ،2022كما أنــه من

سباق بين دول أجنبية
وعربية القتناص
صفقات إعادة اإلعمار
(فرانس برس)

ال ـب ــاد ف ــي عـ ــام  .2011وأضـ ـ ــاف ال ـكــريــوي
أن ــه ن ــازح م ــن مـنـطـقــة ع ــن زارة إلن منزله
يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة للترميم وال
توجد لديه قدرة مالية من أجل دفع إيجار
ش ـهــري بقيمة أل ــف دي ـنــار (الـ ـ ــدوالر = 4.5
دنــانـيــر) .ويشير إلــى أن أســرتــه مكونة من
سبعة أفــراد تعيش في غرفة صغيرة فقط
مــع حـمــام ومـطـبــخ صغير وه ــي مــن ضمن
عـشــرات اآلالف مــن الـعــائــات الليبية التي
شردتها الحرب.

املـتــوقــع أن تستمر قيمة ال ــري ــال الـيـمـنــي في
االنخفاض ،األمر الذي يؤثر بشدة على القوة
الشرائية للسكان.
حملة ممنهجة

دشن زعيم الحوثيني عبد امللك الحوثي حملة
التضييق الجديدة على القطاع الخاص ،وفي
كـلـمــة ل ــه ،أواخـ ــر مـ ــارس /آذار امل ــاض ــي ،اتهم
الــرجــل األول فــي الـجـمــاعــة كـبــار املكلفني من
الـتـجــار بــأنـهــم «األك ـثــر ســرقــة لـلــزكــاة ُ
وبـخــا
بـهــا» ،رغــم أنـهــا تساهم فــي تخفيف معاناة
ال ـف ـقــراء وامل ـح ـتــاجــن ،حـســب تـعـبـيــره .ورغ ــم
أن الــزكــاة كــانــت مــن أب ــرز املـشــاريــع الحوثية
الناجحة لجباية األم ــوال منذ عــدة سـنــوات،
إال أن السلطات الحوثية ترجمت التوجيهات
األخـيــرة لزعيم الجماعة بــإطــاق مــا وصفته
بــ«تـحــديــث بـيــانــات املستفيدين مــن الــزكــاة»،
والــذي يهدف في مرحلته األولــى إلى «حصر
وتصحيح وضــع الـلـجــان املجتمعية وأرق ــام
ال ـف ـق ــراء واملـ ـس ــاك ــن» ،وف ــي امل ــرح ـل ــة الـثــانـيــة
«إيـجــاد قــاعــدة بيانات صحيحة تشمل فقط
الحاالت التي تنطبق عليها معايير استحقاق
الزكاة وفقا للمصارف الشرعية املحددة في
ال ـق ــرآن ال ـك ــري ــم» .وخ ــاف ــا لـلـتـشــريـعــات الـتــي
أدرجـتـهــا على الـقــانــون اليمني ،وال ــذي أجــاز
ل ـه ــا ال ـح ـص ــول ع ـل ــى  20ب ــامل ــائ ـ ُـة م ــن ثـ ــروات
اليمنيني تحت مسمى زكــاة الــخـمــس ،رفعت
الـسـلـطــات الـحــوثـيــة زك ــاة ال ـفــرد بـمـقــدار 550
ً
بــاملــائــة ،وذل ــك مــن  100إل ــى  550ري ــاال يمنيًا
(نحو دوالر) ،فيما رفعت قائمة كبار املكلفني
من التجار إلى نحو  25ألف ريال بعد أن كانت
القائمة  1300ريال فقط ،وفقا ملصدر حكومي.
حصد أموال طائلة

وم ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال هـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ــزك ـ ــاة ال ـ ـتـ ــي أسـ ـن ــدت
قيادتها ألحــد الزعماء القبليني املــوالــن لها،
ه ــو ش ـم ـس ــان ن ـش ـط ــان ،أسـ ـف ــرت اإلجـ ـ ـ ــراءات
الحوثية عــن حصد أم ــوال طائلة مــن القطاع
ال ـخــاص ،وتـحــديــدا خــال الـعــامــن املاضيني.
ووفقا لتقرير رسمي صــادر عن هيئة الزكاة
الحوثية ،اطلع عليه «العربي الجديد» ،فقد
بلغت إي ــرادات العاصمة صنعاء فقط خالل
الـعــام املــاضــي  5مـلـيــارات و 214مليون ريــال
يمني (نحو  8ماليني و 690ألف دوالر) ،وذلك
بزيادة  73باملائة مقارنة بالعام الذي سبقه.
وف ــي امل ـن ــاط ــق ال ـخــاض ـعــة ل ـن ـفــوذ الـحــوثـيــن
بـمـحــافـظــة ت ـعــز ،ال ـتــي تـحـتـضــن أك ـبــر مجمع
صـنــاعــي خــاص عـلــى مـسـتــوى الـيـمــن ،حصد
الحوثيون إي ــرادات زكوية نقدية خــال العام
املــاضــي بلغت  894مليون ريــال يمني (نحو

مليون و 490ألــف دوالر) ،و 900قــدح حبوب،
أي بــزيــارة  214باملائة عــن الـعــام  ،2019وفقا
لتقرير آخــر .ويقول الحوثيون إن اإلجــراءات
الجديدة هدفها إيصال الزكاة إلى مستحقيها
مــن ال ـف ـقــراء ،لـكــن مــن خ ــال متابعة األنشطة
الـتــي تنفذها هيئة الــزكــاة الـحــوثـيــة ،يتضح
أن الجبايات الهائلة تذهب بدرجة أساسية
لـتـمــويــل امل ـج ـهــود ال ـحــربــي لـلـجـمــاعــة ودع ــم
مقاتليها .أواخر مارس /آذار املاضي ،أعلنت
هيئة الــزكــاة الـتــابـعــة للحوثيني أنـهــا قدمت
قافلة مساعدات لجرحى الحرب من مقاتليهم
بقيمة  330مليون ريال يمني (نحو  550ألف
دوالر) ،وأعلنت بشكل صريح أنها ستستمر
في رفد جبهات القتال بمشاريع مختلفة.
التجّ ار في
صنعاء تكبّدوا
خسائر باهظة
بسبب قرارات
الحوثيين
(فرانس برس)

ّ
يحتج تـجــار فــي املـغــرب على فــرض ضريبة
عـلــى نـشــاطـهــم ،عـلــى شـكــل مـســاهـمــة مهنية
موحدة ،تعطيهم الحق في التغطية الصحية،
بينما تؤكد الحكومة أن تلك املساهمة كانت
مطلبا ّ
عبر عنه التجار قبل عامني.
وأك ــد وزي ــر الـتـجــارة والـصـنــاعــة واالقـتـصــاد
األخضر والرقمي ،موالي احفيظ العلمي ،أول
من أمس ،أن املساهمة الضريبة املوحدة كانت
مــن بــن الـتــدابـيــر الـتــي ج ــاءت ثـمــرة مناظرة
وطـنـيــة ش ــارك فـيـهــا ال ـت ـجــار ،حـيــث عــرضــت
بعض توصياتها في املؤتمر الوطني حول
الضرائب التي نظمت في .2019
وشدد على أن املساهمة الضريبية املوحدة،
كانت مطلبا للتجار ،معتبرا أن إيراداتها ال
تنتهي في خزائن الدولة ،بل ستسخر لتوفير
ال ـت ـغ ـط ـيــة ال ـص ـح ـيــة ل ـل ـت ـجــار ،ح ـيــث يـعـتـبــر
التجار مشمولني باالتفاقيات الـتــي أبرمت
مؤخرا بهدف توسيع التغطية االجتماعية
لفائدة  22مليون من غير املستفيدين منها
من تجار وفالحني وصناع تقليديني.
وكانت بيانات وفرتها اإلدارة الجبائية في
العام ما قبل املاضي ،أكدت على أن املساهمة
املهنية املوحدة تهم حوالي  720ألف شخص

تجّ ار يحتجون على اإلجراءات الضريبية الجديدة
()Getty

مـسـجـلــن ف ــي ال ـن ـظ ــام ال ـج ــزاف ــي لـلـضــريـبــة.
وكـ ــانـ ــت فـ ـي ــدرالـ ـي ــة ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـت ـج ــاري ــة
وامل ـه ـن ـي ــة والـ ـح ــرفـ ـي ــة ،دع ـ ــت إل ـ ــى إض ـ ــراب،
ال ـج ـم ـع ــة امل ــاضـ ـي ــة ،اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى ن ـظــام
املساهمة املهنية املوحدة ،حيث تنتقد ربط
االسـتـفــادة مــن التغطية الصحية باالمتثال
ألداء الضريبة املوحدة.
غير أن التجار ليسوا على قلب رجل واحد في

ما يتعلق باملساهمة املهنية املوحدة ،حيث
إن تحالفا آخر لالتحادات املمثلة لهم ،يؤكد
أن املساهمة املهنية املوحدة حظيت بمباركة
جميع الجمعيات املهنية في املؤتمر الوطني
حول الجباية.
ويتصور ذلك التحالف أن السواد األعظم من
التجار انخرطوا فــي التصريح لــدى اإلدارة
الجبائية باملساهمة املهنية املــوحــدة ،التي
ستعطيهم الحق في االستفادة من التغطية
االجـتـمــاعـيــة ،وإن كــانــوا يـعـتـبــرون أن األمــر
ك ــان فــي حــاجــة لـتــوضـيــح وتـفـسـيــر مــن قبل
السلطات املختصة كي يفهم التجار منطق
تلك املساهمة.
وذه ـ ــب ال ـك ــات ــب الـ ـع ــام ل ـل ـم ـق ــاوالت وامل ـه ــن،
محمد الذهبي ،إلى أن أكثر من  80في املائة
مــن التجار واملهنيني ،سعوا إلــى التسجيل
فــي نظام املساهمة املهنية املــوحــدة ،مؤكدا
أنهم بادروا إلى الوفاء باملساهمة التكميلية
ذات الصلة بالتغطية الصحية.
ويـشـيــر الــذهـبــي إل ــى أن ال ـســواد األع ـظــم من
ال ـت ـج ــار والـ ـح ــرفـ ـي ــن ،ال ــذي ــن سـيـخـضـعــون
لضريبة املساهمة املهنية املوحدة ،سيؤدون
في العام الــواحــد  120دوالرا ،حيث سيفون
بعشر دوالرات فــي الـشـهــر ال ــواح ــد كمقابل
لالستفادة من التغطية الصحية.

أكثر من  100انتهاك للقطاع الخاص
كان التضييق الذي تعرض له القطاع الخاص في مناطق نفوذ الحوثيني
األشد على مستوى اليمن ،وأدى إلى تراجع حجم التجارة للمرة األولى
منذ  30عاما بني مناطق الشمال والجنوب ،حيث انتهج املسؤولون في
صنعاء سياسة خطيرة اعتبرها مركز اإلعــام االقتصادي (منظمة
يمنية مستقلة) مــؤشــرا عـلــى املـضــي نـحــو الـفـصــل الـقـســري لليمن
اقتصاديا .ورصد التقرير ،الذي صدر مطلع مارس /آذار املاضي ،أكثر
من مائة انتهاك تعرض لها القطاع الخاص في اليمن تمثلت في املداهمات
واإلغـ ــاق لـلـشــركــات والـبـنــوك وعـمـلـيــات امل ـص ــادرة والـنـهــب واالب ـتــزاز

وغيرها من املمارسات التي مورست تجاه القطاع الخاص خالل العام
 .2020وشهد اليمن خالل العامني املاضيني ،تحوالت اقتصادية مقلقة،
أبرزها التأسيس لحالة فصل قسري بني اقتصاد املناطق التي تسيطر
عليها جماعة الحوثي ،ومناطق سيطرة الحكومة املعترف بها دوليا.
ووفقا ملركز اإلعالم االقتصادي ،فقد مثل قرار عدم التعامل مع الفئات
النقدية الجديدة من العملة املحلية الذي اتخذه البنك املركزي الواقع تحت
سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء «نقطة تحول خطيرة في مسار
خلق اقتصادين متمايزين بل ومتصارعني».
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رؤية

مال وسياسة
تثار مخاوف من عودة االضطراب السياسي والحروب القبلية في تشاد
التي لم تشهد استقرارًا نسبيًا إلّا في عقود حكم ديبي .وال يستبعد
أي عدم استقرار إلى عرقلة الصناعة النفطية في البالد
خبراء أن يؤدي ّ

الراحل ديبي خالل
افتتاح مشروع
نفطي عام 2013
(إبراهيم آدجي/
فرانس برس)

مخاطر
اغتيال ديبي
لندن ـ العربي الجديد

يـعـ ّـد االس ـت ـقــرار الـسـيــاســي ركـيــزة
واالزدهار
أساسية لحدوث الرخاء ّ
االقتصادي في الــدول ،لكنه عملة
ن ـ ــادرة ف ــي ال ـ ــدول ال ـت ــي تـفـتـقــر لـلـمــؤسـســات
الشرعية والبنى التحتية ورأس املال البشري.
وتـشــاد ،الواقعة في وســط قــارة أفريقيا ،من
بني الدول التي لم تعبر بعد من حياة البداوة
إلى حياة الزراعة والتجارة والصناعة ،وهي
مستعمرة فرنسية سابقة نــالــت استقاللها
عام  ،1958لكن منذ استقاللها شهدت سلسلة
من الحروب والصراعات القبلية ولم تستقر
ّ
إل فــي الـعـقــود الـثــاثــة األخ ـي ــرة ال ـتــي صعد
فيها إدري ــس ديـبــي للحكم فــي ال ـعــام ،1990
معتمدًا على قبيلة الزغاوة الكبيرة والقوية
والتي تمتد فروعها في السودان.
ّ
ومــا يفاقم مــن حــالــة عــدم االسـتـقــرار تلك أن
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هناك أكثر من  200مجموعة عرقية تتصارع
ع ـل ــى ال ـس ـل ـط ــة وصـ ـفـ ـق ــات ال ـن ـف ــط وتـ ـج ــارة
ال ـت ـه ــري ــب ال ــرائـ ـج ــة ب ــن تـ ـش ــاد وال ـ ـسـ ــودان
وليبيا ،إضافة إلى املتاجرة بالبشر الجارية

جدولة الديون الخارجية

جواد العناني

صفقات فساد نفطية
نفذها مسؤولون
تشاديون فاحت رائحتها
في العواصم الغربية

االقتصاد
التشادي تحت
نيران القبلية
ومخاوف على
صناعة النفط

عرض ممثلو صندوق النقد والبنك الدوليين منظورهم بشأن الديون
التشادية ونقاط الضعف في االقتصاد التشادي في االجتماع السنوي
األخير الذي عقد عبر «الفيديو كونفرانس» .ويقدر إجمالي ديون تشاد
بنحو  %44مــن الــنــاتــج المحلي
اإلجـــمـــالـــي .وكـــانـــت الــســلــطــات
التشادية قد قدمت طلبًا رسميًا
لمعالجة ديونها إلى المقرضين
من مجموعة العشرين ونــادي
بــاريــس .وشـ ّ
ـكــل دائــنــي تشاد في
المجموعة والنادي لجنة مشتركة
في  15إبريل الجاري لدراسة سبل
التعامل مع جدولة الديون.

في مثلث الحروب في ليبيا والسودان.
وال ي ـس ـت ـب ـعــد م ـح ـل ـل ــون أن ي ـط ـلــق اغ ـت ـيــال
الــرئـيــس إدري ــس ديـبــي مــوجــات جــديــدة من
االض ـطــرابــات وال ـح ــروب القبلية فــي الـبــاد
التي يقدر عــدد سكانها بنحو  16.4مليون
نـسـمــة .وت ـثــار م ـخــاوف مــن تــداع ـيــات غياب
ديـبــي عــن املشهد السياسي على الصناعة
النفطية الوليدة التي نشأت في عهده.
في هذا الشأن ،توقعت نشرة «ستاندرد آند
بــوورز غلوبال» األميركية أن يطلق اغتيال
الــرئـيــس الـتـشــادي إدري ــس ديـبــي مــوجــة من
االضـطــرابــات السياسية فــي تـشــاد ومنطقة
أفــري ـق ـيــا ال ــوس ـط ــى ،وتـلـقــائـيــا س ـتــؤثــر هــذه
االضطرابات على االقتصاد التشادي الذي
يعتمد في  %90من صادراته على النفط.
ّ
وأعلن الجيش التشادي ،الثالثاء ،أن الرئيس
إدريس ديبي ،الذي حكم البالد ألكثر من 30
عــامــا ،لـقــي حتفه أث ـنــاء تـفـقــده لـلـقــوات على
جبهة القتال مع املتمردين الشماليني.
واالقتصاد التشادي اقتصاد صغير تخطى
ح ـج ـمــه ب ـق ـل ـيــل  11م ـل ـي ــار دوالر ف ــي ال ـع ــام
املاضي ،2020 ،بحسب بيانات البنك الدولي
ف ــي الـ ـع ــام امل ــاض ــي .ومـ ــا ي ــزي ــد م ــن مـخــاطــر
الصناعة النفطية في تشاد بعد وفاة ديبي،
ّ
أن الـبــاد تعتمد فــي تصدير خاماتها على
ّ
منافذ خــارجـيــة ،كما أن العديد مــن القبائل
تنظر إلى قبيلة الزغاوة ،التي ينتمي إليها

ّ
الــرئ ـيــس دي ـب ــي ،ع ـلــى أن ـه ــا املـسـتـفـيــد األول
واألخير من الصفقات النفطية وما يتبعها
م ــن اح ـت ـكــار ل ـل ـت ـجــارة وع ـم ـل ـيــات الـتـهــريــب.
ويـتــم تـصــديــر الـنـفــط ال ـت ـشــادي عـبــر أنـبــوب
ً
طوله  650ميال ( 1046كيلومترًا) ،يمر عبر
جـمـهــوريــة ال ـكــام ـيــرون ،ق ــام بتمويله البنك

الــدولــي ب ـشــروط تنمية الـبـلــد الـفـقـيــر .لكن،
من األمــور امللفتة والعجيبة ،بحسب وصف
ّ
ّ
يصدر
بعض املــراقـبــن ،أن النفط الـتـشــادي
جزء منه إلى دول نفطية ،من بينها اإلمارات.
ويــراوح حجم اإلنتاج النفطي بني  140ألف
برميل و 150ألفًا يوميًا .وقال خبير الطاقة

قمة المناخ تنطلق بجنيف وسط انتعاش مشاريع البيئة
ارتفع حجم االستثمارات
في مشاريع البيئة
النظيفة إلى  500مليار
دوالر ،وما زالت الصين
متقدمة على أميركا في
تقنيات الطاقة النظيفة

جنيف ـ العربي الجديد

مشروع ألواح شمسية في والية نيوجرسي األميركية ()Getty

قـ ـ ــال املـ ـنـ ـت ــدى االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ال ـ ـعـ ــاملـ ــي ،أم ــس
ّ
األربـ ـع ــاء ،إن حـجــم االس ـت ـث ـمــارات فــي مـجــال
تحول الطاقة من التلوث إلى الطاقة النظيفة
مـنـخـفـضــة االن ـب ـعــاثــات الـكــربــونـيــة ال ـض ــارة،
تجاوز  500مليار دوالر خالل  ،2020ألول مرة،
رغم تحديات جائحة كورونا.
ّ
وأضـ ـ ــاف امل ـن ـت ــدى ومـ ـق ــره ج ـن ـيــف ،أن حجم
االستثمار العاملي ارتفع بمقدار الضعف من
مستوى  250مليار دوالر ،املسجل في 2010
إلــى نصف تريليون دوالر .وبحسب التقرير
ال ـ ــذي اط ـل ـع ــت «األن ـ ــاض ـ ــول» ع ـل ـي ــه ،تـعـهــدت
ثـمــانـيــة م ــن أك ـبــر  10اق ـت ـص ــادات بــالــوصــول
إلى انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن
الحاليّ .
ويقدر أن ترتفع قيمة السوق العاملية
لـلـطــاقــة امل ـت ـجــددة إل ــى  2.15تــريـلـيــون دوالر
بحلول عــام  .2025وإن العديد مــن الشركات
وامل ـص ــارف تـتـجــه لـتــركـيــز اسـتـثـمــاراتـهــا في
الطاقة النظيفة .كما أن العديد من الشركات
تــواجــه ضغوطًا مــن قبل الــزبــائــن وجماعات
مناصرة للبيئة بـعــدم االستثمار فــي الفحم
الحجري والطاقة امللوثة للمناخ.
وتـ ـب ــدأ الـ ـي ــوم ال ـخ ـم ـي ــس ،مل ـ ــدة ي ــوم ــن ،قـمــة
عاملية للمناخ ،دعــا إليها الرئيس األميركي
ج ــو ب ــاي ــدن ،ال ـش ـهــر امل ــاض ــي ،وي ـش ــارك فيها
الرئيس الصيني شي جني بينغ ورؤســاء 40

هل الفقاعة المالية
قادمة؟

دولــة أخــرى ملناقشة خطط تخفيض التلوث.
ّ
وأفاد املنتدى بأن عدد السكان املحرومني من
إم ــدادات الكهرباء ،انخفض إلــى أقــل مــن 800
مليون مقارنة بـ 1.2مليار نسمة ،عام .2010
وزادت قــدرة الطاقة املتجددة لـلــدول النامية
وال ـف ـق ـيــرة ،وه ــو مــا ســاهــم فــي تحقيق تقدم
ٍّ
ملحوظ فــي كــل مــن االسـتــدامــة البيئية وأمــن
ال ـطــاقــة ،بـحـســب امل ـن ـتــدى .ورغ ــم ه ــذا الــزخــم،
ّ
أظهر التقرير أن  10في املائة من االقتصادات
فقط تمكنت من تحقيق تقدم ثابت ومستمر
ف ــي م ــؤش ــر ال ـت ـحــول ف ــي م ـج ــال ال ـطــاقــة على
ّ
مــدى العقد املــاضــي .ورص ــد التقرير أن دول
شـمــال أوروبـ ــا ،بما فيها الـســويــد والـنــرويــج
والدنمارك ،حافظت على مواقعها الرائدة في
مؤشر تحول الطاقة إلــى املـتـجــددة ،مدفوعة
بتقدمها القوي في االستدامة البيئية.
وارتفعت حصة مصادر الطاقة املتجددة في
توليد الطاقة إلى  29في املائة العام املاضي،
م ــن  27ف ــي امل ــائ ــة عـ ــام  ،2019وفـ ــق ب ـيــانــات
الــوكــالــة الــدولـيــة للطاقة املـتـجــددة «أيــريـنــا».
وت ـب ـلــغ اس ـت ـث ـم ــارات اس ـتــرات ـي ـج ـيــات تـنـقـيــة
اق ـت ـصــادات الـعــالــم الـتــراكـمـيــة ،مــن انبعاثات
ال ـك ــرب ــون بـشـكــل شــامــل ن ـحــو  130تــريـلـيــون
دوالر ،بحسب الوكالة نفسها.
وهناك العديد من الشركات العاملية الكبرى
الـ ـت ــي رفـ ـع ــت مـ ــن ح ـج ــم اس ـت ـث ـم ــارات ـه ــا فــي
مشروعات الطاقة النظيفة ،إذ أعلنت شركة
«أم ــازون» عــن االستثمار فــي تسعة مشاريع
جديدة الستخدام طاقة الرياح والشمس على

شركات كبرى تستثمر
بكثافة في مشروعات
األلواح الشمسية والرياح

ّ
مـسـتــوى مــرافــق الـطــاقــة فــي ك ــل مــن الــواليــات
املتحدة ،وكندا ،وإسبانيا ،والسويد ،واململكة
املتحدة .وتمتلك الشركة حاليًا استثمارات
ف ــي ن ـح ــو  206م ـش ــاري ــع ل ـل ـطــاقــة امل ـت ـج ــددة
حول العالم ،بما في ذلك  71مشروعًا إلنتاج
الكهرباء باستخدام طــاقــة الــريــاح والشمس
ع ـلــى م ـس ـتــوى م ــراف ــق ال ـط ــاق ــة ،و 135نـظــامــا
ل ـ ــأل ـ ــواح ال ـش ـم ـس ـي ــة امل ـث ـب ـت ــة عـ ـل ــى س ـط ــوح
امل ـص ــان ــع واملـ ـت ــاج ــر ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم ،وه ـ ــو مــا
سيسمح بتوليد  8.5غيغاواط من قدرة إنتاج
الكهرباء حول العالم.
وت ــم إدراج ع ـش ــرات ال ـش ــرك ــات وامل ـش ــروع ــات
ال ـخ ـض ــراء ف ــي ال ـب ــورص ــات األم ـيــرك ـيــة خــال
العام املاضي ،وتمكنت هذه الشركات من جمع
م ـل ـيــارات ال ـ ــدوالرات مل ـشــاريــع تــولـيــد الـطــاقــة
النظيفة .ومن بينها شركة «كوانتوم سكيب»
ال ـت ــي تـخـتــص بــال ـب ـطــاريــات ،وت ــم تعويمها
العام املاضي ،بتقييم  21مليار دوالر.
وما زالت الصني متقدمة على الواليات املتحدة
في تقنيات الطاقة املتجددة .ووفــق صحيفة
ّ
«فــاي ـنــان ـش ـيــال ت ــاي ـم ــز» ،ف ـ ــإن ال ـص ــن تمتلك
نـحــو ثـلــث بـ ــراءات اخ ـت ــراع الـطــاقــة املـتـجــددة
في العالم ،وهي أكبر منتج ومصدر لأللواح
الشمسية وتــورب ـي ـنــات ال ــري ــاح والـبـطــاريــات
وال ـس ـيــارات الـكـهــربــائـيــة فــي ال ـعــالــم .وحسب
«فــايـنــانـشـيــال تــايـمــز» ،ق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة
األمـ ـي ــرك ــي أن ـت ــون ــي ب ـل ـي ـن ـكــن« :مـ ــن الـصـعــب
تـخـيــل ف ــوز ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي املـنــافـســة
االسـتــراتـيـجـيــة طــويـلــة األم ــد مــع ال ـصــن ،إذا
لم نتمكن من قيادة ثــورة الطاقة املتجددة».
وتعهد جون كيري ،املبعوث األميركي لشؤون
املـنــاخ ،نهاية األسـبــوع املــاضــي ،بــأن تتعاون
الــواليــات املتحدة مع الصني ملعالجة قضايا
تـغـيــر املـ ـن ــاخ ،رغ ــم ال ـت ــوت ــرات امل ـت ــزاي ــدة بني
الدولتني الكبيرتني على املستويني السياسي
والتجاري .وتعاني املدن الكبرى بالصني من
التلوث الكثيف ،إذ تغطي سحب سوداء داكنة
سماء العاصمة بكني في بعض الفترات.

سامي يحيى ،لنشرة «أس آند بي غلوبال»،
في تعليقات نقلتها على موقعها ،الثالثاء:
«ال ي ـب ــدو م ــن ال ــواض ــح ب ـعــد ك ـيــف سـتـكــون
ّ
تداعيات اغتيال ديبي على إنتاج النفط ،لكن
عــدم االسـتـقــرار السياسي واملشاكل األمنية
ترفع من املخاطر على الصناعة النفطية».

ويــأخــذ الـبـنــك ال ــدول ــي ال ــذي م ــول الصناعة
النفطية في تشاد على حكومة ديبي فشلها
فـ ــي اسـ ـتـ ـغ ــال الـ ـ ـث ـ ــروة ال ـن ـف ـط ـي ــة ملـصـلـحــة
ال ـبــاد ،إذ بــاتــت ال ـثــروة النفطية حـكـرًا على
ً
مـجـمــوعــات عــرقـيــة بعينها ب ــدال مــن تــوزيــع
الـثــروة .وزاد اكتشاف النفط من الفساد في

البالد ،إذ تفشت عمليات الرشوة واستغلت
جـ ـم ــاع ــات ال ـ ــزغ ـ ــاوة ع ــاق ــات ـه ــا ال ـس ـيــاس ـيــة
وسيطرتها على املناصب .عام  2018اكتشف
ّ
مكتب جرائم االحتيال الخطيرة في لندن أن
شركة «غريفيث إنيرجي» النفطية الكندية
ّ
قدمت رشاوى لدبلوماسيني تشاديني في كل
الحصول
من الواليات املتحدة وكندا مقابل
ّ
على عقود نفطية .وكشفت التحقيقات أنــه
ت ــم تــأسـيــس شــركــة واج ـه ــة ل ـغــرض الـعـقــود
النفطية قبل  6أيــام فقط مــن صفقة العقود
ت ـحــت اسـ ــم «تـ ـش ــاد أوي ـ ــل» ل ـت ـحــويــل أمـ ــوال
ال ـ ــرش ـ ــاوى .وتـ ـق ــدر اح ـت ـي ــاط ــات ال ـن ـف ــط فــي
تـشــاد بنحو  1.5مـلـيــار بــرمـيــل ،وه ــي بهذا
االح ـتـيــاطــي تــأتــي فــي املــرت ـبــة ال ـعــاشــرة في
أفريقيا لجهة االحتياطات الهيدروكربونية.
ّ
وبحسب تقرير البنك الدولي ،فإن االقتصاد
الـتـشــادي لــم يـتــأثــر كـثـيـرًا ّبجائحة كــورونــا
على الصعيد الداخلي ،لكنه انكمش بنحو
 %0.6عام  ،2020مقارنة بنحو  %3عام .2019
وبلغ عجز امليزانية  %0.8من الناتج املحلي
عام  2020مقارنة بنحو  %0.3عام .2019
وتـ ـج ــاور ت ـش ــاد م ـنــاطــق مـلـتـهـبــة ف ــي ليبيا
ون ـي ـج ـيــريــا وال ـن ـي ـجــر وال ـ ـسـ ــودان (دارف ـ ــور،
غربي البالد) ،وتتخذها مجموعات إرهابية،
مثل جماعة «بــوكــو ح ــرام» ،معبرًا لتهريب
السيارات واألسلحة إلى جنوب ليبيا وغرب
السودان.
ويأتي االهتمام األوروبي واألميركي بتشاد
في إطار حملة مكافحة اإلرهــاب في أفريقيا
ومحاربة الهجرة األفريقية غير الشرعية إلى
أوروب ــا عبر ليبيا .ومــن هــذا املنطلق ،اهتم
البنك الدولي بمساعدة تشاد ،مع األمــل في
أن يساهم التعليم وتحسن مستوى املعيشة
ّ
الحد من جرائم التهريب .ووضــع البنك
في
ال ــدول ــي جـمـلــة مــن ال ـش ــروط فــي الـتـمــويــات
الـتــي منحها للصناعة النفطية ،مــن بينها
ال ـتــوزيــع ال ـع ــادل ل ـل ـثــروة وت ـمــويــل مـشــاريــع
التعليم والصحة والطرقات.
لـكــن ،عـلــى الــرغــم مــن مــوافـقــة الـحـكــومــة على
هــذه ال ـشــروط ،ومـصــادقــة الـبــرملــان التشادي
على قــانــون يـحــدد تــوزيــع عــائــدات البترول،
ظلت هذه اإلجراءات حبرًا على ورق.
وم ــن ال ـشــروط الـتــي وضـعـهــا الـبـنــك الــدولــي
تخصيص حكومة تـشــاد  %80مــن عــائــدات
الـنـفــط مل ـســاعــدة وت ـطــويــر م ـج ــاالت الصحة
وال ـتــرب ـيــة والـتـنـمـيــة ال ـق ــروي ــة .وق ــد اشـتــرط
البنك الــدولــي أيضًا أن تقدم شــركــات النفط
ت ـعــوي ـضــات الئ ـقــة لـلـسـكــان امل ـت ـضــرريــن من
عمليات الحفر في أراضيهم.

روسيا تدفع مساعدات لألفراد والشركات
موسكو ـ العربي الجديد

ك ـشــف ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر بــوتــن،
خــال رسالته السنوية للجمعية الفيدرالية
ال ــروسـ ـي ــة (ال ـ ـبـ ــرملـ ــان) أمـ ـ ــس األربـ ـ ـع ـ ــاء ،عــن
إج ــراءات لدعم األســر والـشــركــات فــي روسيا.
وأكـ ـ ـ ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ــروسـ ـ ــي أن زيـ ـ ـ ـ ــادة دخ ــل
املــواطـنــن تعد هدفًا رئيسيًا للحكومة التي
دعاها للعمل في هذا املسار ،كذلك العمل على
خفض معدالت البطالة في البالد .وأقر بوتني
ب ــوج ــود ص ـع ــوب ــات ف ــي االق ـت ـص ــاد ال ــروس ــي
بسبب جائحة كــورونــا ،وق ــال« :نـحــن نتفهم
الضربة الـتــي أحدثها الــوبــاء ،والـضــرر الــذي
ألحقه برفاهية الناس ،ونحن نعرف ذلك من
خالل األرقام .وكم أدى إلى تفاقم مشاكل عدم
املساواة االجتماعية والفقر».
وك ـل ــف الــرئ ـيــس ال ــروس ــي ال ـح ـكــومــة ب ــإع ــداد
مجموعة من االقتراحات ،بما في ذلك خفض
ال ـضــرائــب ،وتـقــديــم قـ ــروض ،لــدعــم الـشــركــات

الرئيس الروسي فالديمير بوتين ()Getty

الصغيرة واملتوسطة في روسيا ،وخاصة في
ظل أزمة كورونا.
وأش ــار بــوتــن إلــى ض ــرورة تقديم تسهيالت
ل ـل ـش ــرك ــات ال ــروسـ ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـق ــوم بـتـصــديــر
منتجات غير أولية ،بما في ذلك إزالــة جميع
الـ ـقـ ـي ــود املـ ـف ــرط ــة املـ ـف ــروض ــة ع ـل ــى ض ــواب ــط
ال ـص ــرف األج ـن ـبــي ل ـل ـم ـصــدريــن ،اع ـت ـب ــارًا من
يوليو /تموز املقبل.
كما اقـتــرح الرئيس الــروســي تمديد برنامج
املـ ـس ــاع ــدات الـ ـ ــذي يـ ـه ــدف ل ـت ـح ـف ـيــز ال ـق ـطــاع
السياحي الروسي حتى نهاية العام الجاري

موسكو تتجه لتسريع
إجراءات التأشيرة السياحية
وإصدارها عن بعد

على األقــل ،والــذي يتضمن تعويض السائح
ع ــن ج ـ ــزء م ــن ن ـف ـقــاتــه ع ـن ــد اس ـت ـج ـمــامــه فــي
مناطق محددة من روسيا.
وحسب تصريحات بوتني أمس فإن الحكومة
ستدعم االستثمارات الخاصة في االقتصاد
ال ــروس ــي ،وال ـت ــي سـتـســاهــم ف ــي خ ـلــق فــرص
عمل جــديــدة ،ودعــا الحكومة لدعم الشركات
ال ـتــي تستثمر أربــاح ـهــا فــي تنمية الـشــركــة.
وأضاف أنه من املتوقع أن تسجل أرباح قطاع
الشركات في روسيا في  2021رقمًا قياسيًا،
على الرغم من الصعوبات االقتصادية.
كــذلــك ق ــدم الــرئ ـيــس ال ــروس ــي اق ـت ــراح ــا لــدعــم
األقــالـيــم فــي روسـيــا ،ويتضمن إع ــادة هيكلة
قـ ــروض حـتــى ع ــام  ،2029وال ـت ــي ت ــم منحها
في  2020للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا،
واقترح تخصيص قــروض بقيمة  500مليار
روبل حتى عام  2023لتطوير البنية التحتية
في األقاليم.
وق ــال الــرئ ـيــس ال ــروس ــي إن ــه أوع ــز للحكومة
إعـ ـ ــداد ن ـظ ــام م ـت ـكــامــل م ــن اإلج ـ ـ ـ ــراءات لــدعــم
األس ــر ال ـتــي لــديـهــا أط ـف ــال ،عـلــى أن يـتــم ذلــك
بحلول األول مــن يوليو /تموز املقبل .كذلك
أعلن عن مجموعة من اإلجــراءات التي تهدف
لدعم األسر ،وقال بوتني إنه اعتبارًا من بداية
يوليو /تموز املقبل ،سيحصل األطفال الذين
ت ـت ــراوح أع ـمــارهــم بــن  8و 16عــامــا ،والــذيــن
ن ـش ــأوا ف ــي أس ــر وح ـي ــدة ال ــوال ــد ،عـلــى منحة
ً
شهرية تبلغ  5650روبال.
وط ـ ـ ـلـ ـ ــب بـ ـ ــوتـ ـ ــن م ـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة تـ ـس ــري ــع
التأشيرات السياحية وقــال يجب أن يكون
باإلمكان إصــدار تأشيرة إلكترونية للسفر
إلــى روسـيــا عــن بعد ،دون إج ــراءات رسمية
غير ضرورية ،وفي غضون أربعة أيام فقط.
كما أكد أن روسيا ستفتح أبوابها الستقبال
الـسـيــاح األجــانــب عند أق ــرب فــرصــة ممكنة،
وق ـ ــال« :روسـ ـي ــا ت ــرح ــب بـجـمـيــع األص ــدق ــاء
وف ــي أق ــرب وق ــت ممكن سنستقبل السياح
األجانب».

هل هنالك عالمات على قرب وقوع «فقاعة» مالية جديدة ،تعود
َ
ِبنا إلى ما حصل في عام  2008حيث اندلعت أزمة مالية عاملية؟
هل النمو السريع في الرقم القياسي ألسعار األسهم املتداولة
في البورصات األميركية ،مثل ناسداك ،داو جونز ،وستاندرد
أند بــورز ،والتي ارتفعت خالل األيــام العشرة األخيرة ارتفاعًا
ً
مذهال ،يشكل عالمة على ذلك؟
لـقــد ت ـجــاوز الــرقــم الـقـيــاســي ،حـســب مـقـيــاس داو جــونــز ،إلــى
 34,200نـقـطــة ف ــي ن ـهــايــة الـ ـت ــداول ي ــوم الـ ـس ــادس ع ـشــر من
شهر إبــريــل /نيسان ال ـجــاري ،وقــد كــان قبل سنة تقريبًا في
حــدود  22,790نقطة .وقــد تمثل هــذا االرتـفــاع ،بشكل واضــح،
فــي شــركــات تكنولوجيا املـعـلــومــات واالت ـص ــاالت ،والـشــركــات
املالية ،وشركات األدويــة ،وشركات مطاعم الوجبات السريعة،
وغيرها .وقد سجل مؤشر داو جونز ارتفاعًا سنويًا في دخل
املستثمرين نسبته  %41تقريبًا.
ُ ُ
وفــي الــوقــت نفسه ،بــدأت تظهر عــامــات تحمل ن ــذرًا بالخطر.
ِ
وبسبب التطاير والتقلب فــي أس ــواق املـضــاربــة على العمالت
الرقمية املشفرة «الكريبتو» ،حصلت خسائر كبيرة للمضاربني
بها ،وقد خسر األميركيون ما قــدره  1.7مليار دوالر في عام
.2018
وفــي شهر يناير /كانون الثاني  ،2021خسرت هــذه العمالت
ِ
الرقمية حوالى مائتي مليار دوالر من قيمتها .وبسبب التحايل،
أورد مــوقــع « »Investopediaأن الخسائر الناجمة عن
عمليات النصب في هذه العمالت االفتراضية يصل إلى تسعة
ماليني دوالر كل يوم ،أو بواقع  3.2مليارات في السنة ،وهنالك
ّ
استجدت عن حجم الخسائر في هذا السوق ،كما جرى
قصص
لشركة مالية أميركية كبيرة خسرت ما قيمته  800مليون دوالر
بسبب استثمار جزء من أموالها في شركة كانت تضارب على
عملة بيتكوين «.»Bitcoin
وكلما هبطت أسعار العمالت االفتراضية ،يسارع رجل األعمال
األمـيــركــي إيـلــون مــاســك ( )Elon Muskإلــى إص ــدار بيان
يشجع فيه املستثمرين واملخاطرين والباحثني عن الربح السريع
على املضاربة على هذه العمالت ،خصوصًا البيتكوين ،العملة
الرقمية األشهر ،فترتفع األسعار ثانية.
وقــد أصبح مــاســك ،صاحب مصانع تيسال إلنـتــاج السيارات
الكهربائية ،واملستثمر في سياحة الفضاء ،نجم أسواق العمالت
االفتراضية ،ويتبعه الـنــاس .ونأمل أال يكون الــدور الــذي يقوم
به نسخة عن مغامرات من نعت بأنه أكبر نصاب في التاريخ،
بــرنــارد م ــادوف )Bernand Madoff( ،الــذي كــان كبار
املشاهير يجرون وراءه ليستثمر لهم أموالهم ،إلى أن ّ
تبي أنه
اختطف منهم ما يفوق  150مليار دوالر .وقد توفي األسبوع
املاضي عن عمر  82عامًا.
وال يقف األمر بالطبع عند هذه املقارنات ،بل ّ
يتعداه إلى األسباب
العلمية الكافية وراء إدارة أزمة كورونا ،واإلجراءات التي اتخذتها
إدارة الرئيسني األميركيني دونالد ترامب وجو بايدن من أجل
إنعاش االقتصاد األميركي .لقد بلغت كلفة مجموعة إجراءات
اإلنـقــاذ مــن الرئيس تــرامــب ،بعد انفجار أزمــة كــورونــا ،حوالى
 1.7تريليون دوالر .أما كلفة مشروع اإلنقاذ االقتصادي التي
تقدم بها الرئيس جو بايدن ،فقد ّ
ّ
تعدت تريليوني دوالر .ومن
املتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من ثالثة تريليونات دوالر
عند استكمال املــوافـقــات عليه .ومــع أن هــذا املبلغ ُ
سي َ
ستثمر
ّ
املتجددة ،ونصرة الفقراء،
في تحسني البنى التحتية ،والطاقة
ودعم الرواتب ،ودعم املرأة ،إال أن العبرة ليست في أوجه اإلنفاق
فحسب ،ولكن في مصدر الحصول على هذه املبالغ.
ما فعله الرئيسان ،إصدار عملة ّ
تسمى النقد اإللزامي (Fiat
ُ ْ
 ،)moneyالتي تصبح نقدًا إلزاميًا ِبحكم القانون (Legal
 ،)tenderلـكــن مـصــدرهــا يــأتــي مــن طــريــق طـبــاعــة النقود
دون مقابل إنتاجي يزيد مــن الناتج املحلي االجـمــالــي .وتمنح
هذه النقود للناس فيعيدون إنفاقها ،وتدخل ضمن آلية السوق
مــن دون أن يـكــون الـســوق قــد أنـتــج مــا يكفي لتوفيره كمقابل
لها .وهنا تحصل فجوة بني الراغبني في استخدام هذه النقود
والسلع والخدمات املتاحة مقابلها ،ولذلك ترتفع األسعار.
وقد حلل هذه الظاهرة االقتصادي الشهير الحائز جائزة نوبل،
ميلتون فريدمان « »Milton Friedmenصاحب النظرية
الكالسيكية الجديدة واملدافع األكبر عنها .في بداية ضخ النقود،
تنزل أسعار الفوائد ،ألن العملة املتاحة بني يــدي الناس تكثر
فـجــأة ،وتـكــون الــزيــادة فــي املقادير املتاحة لــإقــراض أعلى من
الطلب عليها ،ما يؤدي إلى خفض سعر الفائدة .هذا ما حصل
في املدى القصير.
ولـكــن فــي امل ــدى املـتــوســط ،ينتج مــن انـخـفــاض أسـعــار الفائدة
ارتـفــاع في الطلب على االستهالك واالستثمار ،ألن انخفاض
كلفة املال على الودائع وعلى القروض يغري الناس بمزيد من
اإلن ـفــاق ،فيتسارع اإلن ـفــاق ،وتـبــدأ األسـعــار (أو التضخم) في
االرتفاع .وبارتفاع األسعار ،يحصل تفاوت واضح بني أسعار
الفوائد الحقيقية واألسـعــار النقدية ،ما يـ ّ
اضطرابات
ـؤدي إلــى
ٍ
في أسواق املال .ولذلك ،يلجأ الناس في توقعاتهم إلى التنجيم
واملـقــامــرة والـتـفــاؤل والـتـشــاؤم ،وهــو مــا ُيسمى أثــر جيبسون
« .»Gibson Effectوباضطراب التوقعات ،تبدأ منحنيات
العائد غير منطقية .وتصبح بعض السندات واألوراق املالية ذات
األجل القصير أعلى فائدة من السندات ذات املدى الطويل ،أو ما
ّ
يسمى «منحنى العائد املقلوب» .ومتى ما حصل هــذا التوقع،
يبدأ الناس في بيع وشراء سندات اإلقراض وأسهم امللكية على
غير هدى ،ما قد يؤدي إلى انهيار السوق.
ً
إذًا ،بداية املخاوف من انهيار األسواق املالية والتجارية ثانية تبدأ
من بوابة التضخم ،ال يزال التضخم في االقتصاد األميركي في
ٍّ
متدن بكل املقاييس .لكن مجلة «فوربس»
حدود  ،%2وهو رقم
يأت بعد ،لكنه حتمًا
« »Forbesتقول« :صحيح أن التضخم لم ِ
ق ــادم .وتـقــول وكــالــة بلومبيرغ األميركية «»Bloomberg
إن التضخم تصعب السيطرة عليه ،لكن ذلــك ال يعني حتمية
قدومه .واآلراء تكاد تكون منقسمة حول حتمية التضخم ،لكن
املوضوع مثار بشكل قوي.
ّ
إذا وقع التضخم ،فسيأتي بعده تراجع اقتصادي كبير يصيب
الـعــالــم ،فهل سيدخل العالم فــي منافسة بــن األقــويــاء ،أم أنهم
سيتفقون على التعاون إلحقاق االستقرار االقتصادي والنقدي
في العالم؟

