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مصر: مزارعو القطن يمتنعون عن البيع
القاهرة ـ عبداهلل عبده

دفعت األسعار املتراجعة للقطن 
في مصر املزارعني إلى االمتناع 
عن بيع محصولهم إلى التجار، 
مع  تتناسب  ال    يرونها  رفضًا ملستويات 
تكاليف الزراعة املرتفعة، بينما يرجع تجار 
الــعــروض املحلية إلى  خفض األســعــار فــي 

تراجعها في السواق العاملية أخيرًا.
وامــتــنــع مــزارعــو محافظة الــشــرقــيــة )شــرق 
القاهرة(، عن بيع أقطانهم في املــزاد، الذي 
عقد أمس الثالثاء في املحافظة، احتجاجًا 
على غلق املزاد عند سعر 4335 جنيهًا )278 
دوالرا( للقنطار )157.5 كجم(، وهو ما يقل 
عن سعر املزاد السابق في املحافظة نفسها 
قــنــطــار، بينما  بــحــوالــى 300 جنيه فــي كــل 
ســجــلــت أســـعـــار الــقــطــن بــالــفــيــوم )جــنــوب 
3415 جنيهًا  الـــيـــوم  مـــــزاد  فـــي  ــاهــــرة(،  ــقــ الــ

كل  فــي  450 جنيهًا  يقل  مــا  للقنطار، وهــو 
قنطار عن املزادات السابقة.

املزاد  مرة منظومة  الحكومة ألول  وعممت 
الـــعـــلـــنـــي لـــتـــســـويـــق مـــحـــصـــول الـــقـــطـــن عـــام 
السياسة  2021، فيما كانت قد طبقت هذه 
املاضي.  العام  فقط  املحافظات  على بعض 
وحصاد محصول القطن يكون بني شهري 

سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين األول.
وتتفاوت األسعار بني املزادات املختلفة، إذ 
سجلت في املزاد، الذي عقد االثنني املاضي، 
فـــي مــحــافــظــة بــنــى ســويــف )وســــط مــصــر(، 
تراجعًا بنحو 225 جنيًها في كل قنطار، إذ 
غلق املزاد على سعر 3650 جنيًها للقنطار، 

ُ
أ

مقابل 3875 جنيًها في مزاد األحد املاضي 
املــزايــدة  غلقت 

ُ
أ فيما  نفسها،  املحافظة  فــي 

في مــزاد اإلسماعيلية )شمال شــرق(، على 
سعر 4615 جنيهًا للقنطار.

واعــتــبــر أحــد تــجــار الــقــطــن، فضل عــدم ذكر 

اســــمــــه، أن تــــراجــــع أســــعــــار الـــقـــطـــن املــحــلــي 
بــحــوالــي 300 جــنــيــه فـــي كـــل قــنــطــار يــرجــع 
لهبوط األسعار في البورصة العاملية بنحو 
ا، مشيرا إلى أنه من حق املزارعني 

ً
90 سنت

ــد الــتــجــار رفــض  عــقــب رســـو املــــزاد عــلــى أحـ
إتــمــام عملية الــبــيــع، لــعــدم وصــولــه للسعر 

املناسب من وجهة نظرهم.
مــــزارعــــي مــحــافــظــة  لــكــنــه رأى أن »امـــتـــنـــاع 
نــوع من  أمــس، بمثابة  البيع،  عــن  الشرقية 
املـــغـــامـــرة، ألنــــه مـــن الــــــوارد أن األســـعـــار قد 
ا ملؤشر البورصة 

ً
ترتفع وقد تنخفض، وفق

العاملية«.
وكــانــت وزارة قطاع األعــمــال قــد أعلنت عن 
ا فـــي   5  مــحــافــظــات بــالــوجــه 

ً
فــتــح 21 مـــركـــز

منظومة  األقــطــان ضــمــن  لتجميع  الــقــبــلــي، 
ــيـــوم )10  ــفـ ــدة، شـــمـــلـــت: الـ ــديــ ــجــ  الـــــتـــــداول  الــ
مراكز  (، وأسيوط  مراكز(، وبني سويف   )7 
)مـــركـــزان(، وكــل مــن املنيا وســوهــاج بواقع 

ا للنظام الجديد، 
ً
مركز لكل محافظة.  وطبق

مــن  مستحقاته   %70 عــلــى  يحصل   املــــزارع 
املـــزاد، على  التالي إلجــراء  اليوم   املالية في 
أن يحصل  على 30%  املتبقية خالل أسبوع 

بعد الفرز. 
وذكــرت وزارة الــزراعــة أن تحديد سعر بدء 
املزاد يتم على أساس حساب متوسط  سعر 
قطن )اإلنــدكــس  A  ( فــي الــبــورصــة العاملية 
في يوم املزاد نفسه، مع  إضافة 20% لقطن 
الوجه القبلي )جنوب مصر(، و40% لقطن 

الوجه  البحري )شمال(.
ويبلغ اإلنتاج املتوقع من القطن هذا العام 
زراعـــة مساحة  1.6  مليون قنطار  مــن  نحو 
تــقــدر بـــــ231 ألـــف فــــدان، مــقــابــل   1.2 مليون 
بمساحة   2020 عــام  قطن  محصول  قنطار 
180 ألف  فدان قطن، فيما بلغت الصادرات 
 نحو 237.4 مليون دوالر،  مقابل 154 مليون 

جنيه في املوسم املاضي.

واشنطن ـ العربي الجديد 

البنوك  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  دعــت 
املــركــزيــة والــحــكــومــات الغربية إلــى عــدم الــتــســرع في 
النمو  دعـــم  وتحفيز  الــكــمــي  التيسير  بــرامــج  تعليق 
االقــتــصــادي، مشيرة إلــى أن خــروج االقــتــصــادات من 
الــركــود االقــتــصــادي لــم يكتمل بــعــد. وأشـــار التقرير 
الصادر عن املنظمة االقتصادية في باريس ونشرت 
»ذا غــــارديــــان« الــبــريــطــانــيــة مــقــتــطــفــات مــنــه، إلـــى أن 

التضخم يعتبر حالة عابرة ولكن ال يجب تجاهله.
وقـــالـــت إن الــبــنــوك املـــركـــزيـــة الــعــاملــيــة بــحــاجــة إلــى 

للتعامل مع مخاطر  استراتيجيات واضحة  وضع 
معدل  متوسط  يبلغ  أن  املنظمة  وتتوقع  التضخم. 
الــتــضــخــم عــبــر دول مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 4.5% في 
ارتفاع تكاليف  العام، بسبب  الربع األخير من هذا 
توقعاتها  املنظمة  ورفعت  السلع.  وأسعار  الشحن 
للتضخم في العامني الحالي واملقبل بأكثر من %0.3 
ألغــلــب الـــــدول، بــســبــب صــعــوبــات سلسلة الــتــوريــد 
وارتـــفـــاع الــســلــع. وكــــان الــتــضــخــم قــد أثــــار مــخــاوف 
فــي الـــواليـــات املــتــحــدة فــي الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام 
الجاري، لكن هذه املخاوف هدأت في أعقاب تفشي 
ساللة دلتا من فيروس كورونا.  وفي التقرير ذاته 

خفضت املنظمة توقعاتها لنمو االقتصادي العاملي 
في 2021، إذ ترى أن ساللة »دلتا« وانخفاض معدل 
التطعيم لدى بعض الدول يضغطان على التعافي 
فإن  املنظمة،  لتوقعات  ووفــقــًا  القصير.  املــدى  على 
الــعــاملــي قــد يرتفع بنحو  الــنــاتــج املحلي اإلجــمــالــي 
5.7% في 2021، وهو مستوى أقل بنحو 0.1% عن 
توقعاتها  املنظمة  رفعت  فيما  السابقة.  التقديرات 

لنمو العام املقبل بنسبة 0.1% إلى %4.5.  
وخفض التقرير توقعاته لنمو اقتصاد أميركا في 
التقديرات  رفــع  لكنه   ،%6 عند   %0.9 بنحو   2021
كما خفضت   .%3.9 إلــى   %0.3 بنسبة  املقبل  للعام 

املنظمة تقديرات النمو للسعودية بنحو 0.5% إلى 
إلى   %1 بنسبة  املقبل  للعام  رفعتها  لكنها   ،%2.3
4.8%.  ويتوقع التقرير نمو اقتصاد منطقة اليورو 
واملقبل  الــجــاري  العامني  فــي  و%4.6   %5.3 بنسبة 
التقديرات  مــن  أعــلــى  الــتــرتــيــب، وهــو مستوى  على 
في  االقتصاد  لنمو  توقعاته  على  وأبقى  السابقة، 
الــتــرتــيــب. وأوضــح  الــصــني عند 8.5% و5.8% على 
العاملي تجاوز  الناتج املحلي اإلجمالي  أن  التقرير 
ــا قــبــل الـــجـــائـــحـــة، لــكــن الـــفـــجـــوات في  مــســتــويــات مـ
تــزال موجودة في العديد من  الناتج والتوظيف ال 

الدول خاصة الناشئة والنامية. 

تحذير من مخاطر تعليق برامج تحفيز االقتصاد العالمي

مليارا دوالر للتجارة اإليرانية 
واالتحاد األوراسي

وصل حجم التبادل التجاري 
بني إيران والدول األعضاء في 
االتحاد االقتصادي األوراسي 

خالل األشهر الخمسة األولى من 
العام اإليراني الجاري )يبدأ في 

21 مارس/ آذار( إلى نحو ملياري 
دوالر، وفقًا لتقرير صادر عن 

الجمارك اإليرانية اإلثنني.

ونقلت وكالة الجمهورية اإلسالمية 
لألنباء »إرنا« أمس الثالثاء، عن 
حسني كاخي، مدير عام مكتب 

التعاون الجمركي الدولي قوله 
إن الصادرات اإليرانية إلى بلدان 

االتحاد االقتصادي األوراسي بلغت 
420.8 مليون دوالر بنمو بلغت 

نسبته 37% عن نفس الفترة من 
العام املاضي. وأضاف كاخي أن 
واردات إيران من الدول األعضاء 

في االتحاد االقتصادي األوراسي، 
خالل الفترة ذاتها، بلغت حوالي 

1.53 مليار دوالر ، بزيادة نسبتها 
59%. ويضم االتحاد دول روسيا، 
كازاخستان، بيالروسيا، أرمينيا، 

وقيرغيزستان.

العراق يخفض الجمارك على 
سلع أولية

كشفت الهيئة العامة للضرائب 
التابعة لوزارة املالية العراقية، أمس، 

عن خفض الجمارك على العديد 
من السلع األولية املستخدمة في 
الصناعة. وأوضحت الهيئة، وفق 

وكالة األنباء العراقية »واع«، أنه 
»تم تخفيض الضرائب املفروضة 

على استيراد املواد )حامض 
الهيدروكلوريك والكلور السائل 

وهايبو كلورات الصوديوم والصودا 
الكاوية واألكياس البالستيكية 

املنسوجة من 50% إلى 20% خالل 
عام 2021«. وكان وزير املالية علي 

عالوي قد شدد في وقت سابق، 
على ضرورة إعداد مسودة قانون 
ضريبة جديد يتناسب مع املجتمع 

العراقي، مشيرًا إلى أن نسبة 
الضرائب املتحصلة تبلغ 1% من 
الناتج القومي للدولة خالل العام 

املاضي، وهي نسبة ضئيلة.

مؤتمر لـ»أوبك« في بغداد
أعلنت منظمة مصدري النفط 
»أوبك«، أمس، موافقتها على 

إقامة مؤتمرها الخاص بالذكرى 
التأسيسية في العراق العام املقبل، 

مؤكدة أنها تجري مباحثات مع 
وزارة النفط لتوفير املتطلبات 

اللوجستية والتحضيرية الالزمة 
للمؤتمر. جاء ذلك في رسالة 
وجهها األمني العام للمنظمة 
محمد باركيندو، إلى جميع 

رؤساء وفود الدول األعضاء في 
»أوبك« والدول غير األعضاء، 

بحسب وكالة األنباء الرسمية 
العراقية »واع«. وقال باركيندو في 

الرسالة: »العراق سيستضيف 
الذكرى الستني لتأسيس املنظمة 

في الربع األول 2022«. وأضاف أن 
»وزير النفط إحسان عبد الجبار، 
أبلغني باستعداد العراق ورغبته 

وقدرته على استضافة املؤتمر 
التأسيسي، بعد االنتهاء من جميع 

الترتيبات الالزمة«. 

أخبار

أثرياء العالم 
يخسرون

135 مليـار 
دوالر

تكبد أكبر أثرياء العالم خسائر بقيمة 135 مليار دوالر في 24 ساعة، بسبب االضطراب الذي خيم على أسواق األسهم العاملية، نتيجة املخاوف املرتبطة 
بشركة »إيفرغراند غروب« العقارية الصينية. وجاء امللياردير األميركي إيلون ماسك، رئيس شركة »تسال« لصناعة السيارات الكهربائية، في صدارة قائمة 
الخسائر التي تضم أغنى 500 شخص في العالم، حيث تراجع صافي ثروته، األعلى عامليًا، بنحو 7.2 مليارات دوالر، في ختام تعامالت اإلثنني املاضي 
فقط، ليصل إلى 198 مليار دوالر، وفقًا ملؤشر بلومبيرغ للمليارديرات. أما جيف بيزوس، مؤسس شركة »أمازون دوت كوم«، التي يقع مقّرها في سياتل، 
ص ثروته إلى 194.2 مليار دوالر، فيما توزعت الخسائر على 

َّ
وصاحب املركز الثاني في تصنيف أكبر الثروات باملؤشر، فخسر 5.6 مليارات دوالر، مما قل

مستثمرين أغلبهم في الصني وأميركا وأوروبا.

اقتصاد
Wednesday 22 September 2021
األربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021 م  15  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2578  السنة الثامنة

)Getty(
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اقتصاد

الخرطوم ــ عاصم إسماعيل

ــااًل واســعــة  ــق الــســودانــيــون آمــ
ّ
عــل

والعديد  الحكومية  الوعود  على 
الدولية  والقرارات  الفعاليات  من 
واالســتــقــرار الــســيــاســي واألمـــنـــي، لتحسني 
الظروف املعيشية املتفاقمة، إال أن هذه اآلمال 
تبدو بعيدة في ظل ارتباك املشهد الداخلي 
والــتــخــبــط الــحــكــومــي فـــي إنـــجـــاز إجـــــراءات 
بــمــا ينعكس بشكل  االقــتــصــادي  اإلصــــالح 
إيجابي على معيشة املواطنني، التي أضحت 
تتفاقم صعوباتها يوما تلو اآلخر، في ظل 
موجات غالء ال تتوقف ومضاربات واسعة 
تــجــعــل مــن الـــــدوالر صــاحــب الـــقـــرار األوحـــد 
ــا يـــزيـــد مـــن مــعــانــاة  فـــي حـــركـــة األســـــــواق، مـ
الــفــقــراء. ورغــــم الــســيــاســات الــتــي وضعتها 
الحكومة االنتقالية لتخفيف األعباء، إال أن 
خــبــراء اقــتــصــاد يــؤكــدون أنــهــا دون طموح 
الكثيرين، مشيرين إلى أن الحكومة انتظرت 
عــصــا ســحــريــة مـــن الــــخــــارج لــحــل األزمـــــات 
دون إيــجــاد حــلــول واقــعــيــة، حيث ال يلمس 
السودانيون آثارًا لقرارات رفع اسم السودان 
مــن الئــحــة اإلرهــــاب وإنــهــاء رفـــع العقوبات 

بيروت ـ العربي الجديد

أظهرت بيانات رسمية أن أسعار االستهالك 
ــى الــضــعــف تــقــريــبــا في  فـــي لــبــنــان قـــفـــزت إلــ
األولـــى منذ بداية  الثمانية  األشــهــر  غــضــون 
ــر عـــلـــى تــنــامــي  ــؤشــ ــــي مــ ــام الــــــجــــــاري، فـ ــ ــعـ ــ الـ
الضغوط املعيشية في البلد الذي يشهد أزمة 

مالية واقتصادية غير مسبوقة.
الــتــابــعــة  املــــركــــزي  إدارة اإلحــــصــــاء  وأعـــلـــنـــت 

الجزائر ـ حمزة كحال

انتقلت حمى االحتجاجات من شركة النقل 
الـــجـــوي فـــي الــجــزائــر إلـــى الــنــقــل الــبــحــري، 
عقب خروج عمال الشركة الجزائرية للنقل 
للضغط  الــشــارع  إلــى  للمسافرين  البحري 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة إلعـــــــــادة فـــتـــح الـــخـــطـــوط 
 ،2020 آذار  مــارس/  منذ  املجمدة  البحرية 
ــــب الـــعـــالـــقـــة كـــمـــا فــعــلــت  ــــرواتـ ــــرف الـ مــــع صـ

الحكومة مع الخطوط الجوية.
ويــنــظــم عـــمـــال الــشــركــة الـــجـــزائـــريـــة للنقل 
يومية  احــتــجــاجــات  للمسافرين  الــبــحــري 
في الفترة األخيرة، أمام مقر الشركة وسط 
الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة، بــعــد تــأخــر صــرف 
وأغسطس/  تموز  يوليو/  شهري  رواتـــب 
آب املاضيني، مهددين بالتصعيد في حال 

لم تبعث اإلدارة أي رسائل إيجابية.
وقال العامل في باخرة »طاسيلي 2« عبد 
الهادي قبادي إن »العمال يطالبون بإعادة 
فتح الخطوط البحرية التجارية مع فرنسا 
وإسبانيا، بعد تعليقها منذ أكثر من عام 
ونصف، نحن ال نريد صدقة من الحكومة 
كما فعلت مع الخطوط الجوية الجزائرية، 
بل نريد أن نعمل، ما يحدث في شركة نقل 
الــبــحــريــة هــو فضيحة بمعنى  املــســافــريــن 

لــم تضع  الكلمة، فمنذ أكــثــر مــن 17 شــهــرًا 
بــروتــوكــواًل  الــنــقــل  ووزارة  الــشــركــة  إدارة 
بإعادة  يسمح  بما  البواخر  داخــل  صحيًا 

تشغيلها«.
ــاف قـــبـــادي فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي  ــ وأضـ
الجديد«: »ما السر في تمييز الحكومة بني 
املــؤســســات الــعــمــومــيــة، فــفــي وقـــت تــســارع 
فــيــه إلنــقــاذ الــخــطــوط الــجــويــة الــجــزائــريــة 
بفتح 32 خطًا تجاريًا، تصر الحكومة على 
إبقاء الحدود البحرية مغلقة أمام رحالت 

املسافرين، هذا تمييز ال منعى له«.
البحري  للنقل  الجزائرية  الشركة  وتعيش 
لــلــمــســافــريــن ضــغــطــًا مــالــيــًا كـــبـــيـــرًا، جـــراء 
ــرار حــكــومــي،  تــعــلــيــق نــشــاطــهــا بــمــوجــب قــ
بعد تسجيل الجزائر أولى حاالت اإلصابة 
بفيروس كورونا في مارس/ آذار من العام 
الشركة  استالم  مع  الضغط  وزاد  املاضي، 
قبل أشهٍر باخرة جديدة كبيرة، كانت قد 

اشترتها الشركة الجزائرية عام 2018.
ــنـــور، الــنــاطــق  ــديـــن مـ ــاج الـ ــولـــود تــ ــال مـ ــ وقـ
باسم نقابة عمال الشركة الجزائرية للنقل 
تكّبدت  »الــشــركــة  إن  للمسافرين  الــبــحــري 
انتشار جائحة  خسائر مالية كبيرة، منذ 
كورونا، تقدر بنحو 14 مليار دينار )103 
مــاليــني دوالر(، بــعــد إلـــغـــاء أكــثــر مـــن 750 

ألــف مسافر   500 بإجمالي  بــحــريــة،  رحــلــة 
عبر ما يزيد عن 150 ألف رحلة«.

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  وأضـــــــاف مـــنـــور لــــ
»املشكلة األساسية تكمن في إدارة الشركة 
العمال،  الحوار مع  بــاب  التي ترفض فتح 
ــة وايــجــاد حــلــول عاجلة،  األزمـ لتشخيص 
بـــل تــصــر عــلــى تــطــبــيــق ســيــاســة كـــل شــيء 
على ما ُيرام وهذا ما أوصلنا لهذه الحالة، 
كل شهر يمسك العمال بطونهم خوفًا على 
اإلدارة فصلت كل  أن  الــعــلــم  مــع  الـــرواتـــب، 

العاملني بعقود محدودة املدة«.
وتـــابـــع: »نــطــالــب بـــإعـــادة الـــرحـــالت فــقــط، 
حتى نعمل وتعود الشركة إلى طبيعتها، 
التي  الــبــواخــر  إلــى  ننظر بحسرة شــديــدة 
ترسو دون حراك سواء في ميناء الجزائر 

أو موانئ وهران وبجاية والغزوات«.
وســـــبـــــق عـــــمـــــال شـــــركـــــة الــــنــــقــــل الــــبــــحــــري 
للمسافرين عمال الجوية الجزائرية الذين 
ضغطوا قبل شهر على اإلدارة من أجل رفع 
عدد الرحالت من 10 رحالت أسبوعيًا إلى 
32 رحلة، في وقت تقدمت فيه إدارة الشركة 
بــطــلــب قـــرض مــن الــبــنــك املـــركـــزي بــحــوالــي 
بداية  منذ  الــثــانــي  هــو  دوالر،  مليون   100

العام الجاري لتسيير أعمالها.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول في الشركة 

في  للمسافرين  البحري  للنقل  الجزائرية 
»إدارة  أن  الـــجـــديـــد«  »الـــعـــربـــي  لــــ تــصــريــح 
ــــرض مــــن بــنــك  ــقـــدمـــت بـــطـــلـــب قــ الـــشـــركـــة تـ
الــجــزائــر الــخــارجــي لــصــرف أجـــور العمال 
الــعــالــقــة قــبــل الــشــهــر الـــجـــاري، مـــع ضــمــان 
ــــك ملــواجــهــة  ــول، وذلــ ــلــ ــــب ســبــتــمــبــر/ أيــ راتــ
تعيشها  التي  االستثنائية  املالية  الحالة 

الشركة«.
الــشــركــة رفعت  وأضـــاف املــصــدر أن »إدارة 
الحكومة مباشرة،  لرئاسة   

ً
تقريرًا مفصال

حول وضع الشركة، مقترحة مخطط عمل 
إلـــى غــايــة نــهــايــة الــســنــة بـــإعـــادة الــرحــالت 
نـــحـــو فـــرنـــســـا وإســـبـــانـــيـــا بــصــفــة عــاجــلــة، 

كونها الخطوط األكثر ربحًا للشركة«.
وتواجه العديد من القطاعات االقتصادية 
جائحة  تــداعــيــات  بسبب  مالية  صعوبات 
ــفـــاع  ــــذي ســـاهـــم فــــي ارتـ ــر الــ ــ ــا، األمــ ــ ــــورونـ كـ
لـــتـــبـــلـــغ 12% حــســب  ــة،  ــالــ ــبــــطــ الــ ــــدالت  ــعـ ــ مـ
البيانات الحكومية، بينما تقدرها جهات 
مفاجئ  نحو  وعلى   .%20 بنحو  مستقلة 
قــرر الــرئــيــس عبد املجيد تــبــون، األســبــوع 
املاضي، رفع منحة البطالة بنسبة %180، 
إلــى 8 آالف  مــن 3 آالف ديــنــار )23 دوالرًا( 
تــعــديــل  مــــع  شـــهـــريـــًا،  دوالرًا(   61( ديــــنــــار 

شروط االستفادة منها.

الــدولــيــة واألمــيــركــيــة، ومــؤتــمــرات املانحني 
وخطوات اإلعفاء من بعض الديون وتقديم 
ــال الــخــبــيــر االقــتــصــادي  قــــروض دولـــيـــة. وقــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  عــثــمــان أبـــو املــجــد، لـــ
إمكانياتها  بكل  سعت  االنتقالية  الحكومة 
ــة  ــلــــول لـــأزمـ ــى حــ ــ وقــــدراتــــهــــا لــــلــــوصــــول إلــ
ألن  فشلت،  الحقيقة  في  لكنها  االقتصادية 
خططها لم تلب طموحات املواطن أو الدولة، 
التي تمر بها  األزمــة االقتصادية  أن  مؤكدا 
الدولة أضحت خطيرة جدا، وانعكست على 
معاش املواطن سواء كان في الحصول على 
والتعليم،  والــصــحــة  املـــواصـــالت  أو  الــســلــع 
ــــرت بــالــكــثــيــريــن  فــــإجــــراءات رفــــع الـــدعـــم أضـ
بينما ال توجد بدائل فعلية إلعانتهم على 
مـــواجـــهـــة الـــغـــالء والـــصـــعـــوبـــات املــعــيــشــيــة. 
واســتــبــعــد أبـــو املــجــد إيــجــاد حــلــول لــأزمــة 
تِعد  لم  العاجل، ما  القريب  االقتصادية في 
على  وتعتمد  وبرامجها  الحكومة خططها 
نفسها خــاصــة فــي اإلنــتــاج واالســتــثــمــارات 
الــــخــــارجــــيــــة لـــتـــســـتـــطـــيـــع الــــحــــصــــول عــلــى 
كــان في  تحريك االقتصاد السوداني ســواء 
الثروة  أو  الــزراعــي  أو  الصناعي  االقــتــصــاد 
الحيوانية. وأضاف أن »هناك انفالتًا أمنيًا 

لـــرئـــاســـة مــجــلــس الــــــــــوزراء، فــــي بـــيـــان أمـــس 
الـــــثـــــالثـــــاء، أن مــــؤشــــر أســـــعـــــار االســـتـــهـــالك 
على  ارتــفــع  آب  أغسطس/  لشهر  )التضخم( 
أساس سنوي بنسبة 137.7%، كما زاد على 
أساس شهري بنسبة 10.25% مقارنة بشهر 
يوليو/ تموز املاضي، الفتا إلى أن التضخم 
الثاني حتى  الفترة من يناير/ كانون  خالل 

أغسطس/ آب بلغ %99.85.
وعـــلـــى أســــــاس جـــغـــرافـــي، جــــــاءت مــحــافــظــة 
الــقــطــاعــني األوســــط والــشــرقــي  النبطية )فـــي 
مـــن جــنــوب لــبــنــان( فـــي صـــــدارة املــحــافــظــات 
الــلــبــنــانــيــة األعـــلـــى مـــن حــيــث ارتـــفـــاع أســعــار 
ــري بــنــســبــة  ــهــ االســــتــــهــــالك عـــلـــى أســــــــاس شــ
12.8%، تليها محافظة الشمال بنسبة زيادة 
 ،%11.78 نسبته  البقاع بصعود  ثم   ،%12.2
 ،%9.67 لــبــنــان  وجـــبـــل   ،%9.85 ــنـــوب  والـــجـ
الترتيب  فــي  بــيــروت  مــحــافــظــة  حــلــت  بينما 
االستهالك  أسعار  لصعود  بالنسبة  األخير 

بنسبة %7.17.
بالصعود  بشدة  املستهلكني  أسعار  وتتأثر 
املتواصل ألسعار الوقود، إذ أظهرت بيانات 
 20( الــبــنــزيــن  صفيحة  ســعــر  أن  متخصصة 
لــيــرة وبنسبة  ألــــف  قــفــز بــنــحــو 150  لــيــتــرًا( 
ــام واحــــــــد، وذلـــــــك بـــعـــد إعــــالن  ــ 608% فــــي عــ
ــرة الــتــي حــددتــهــا الــحــكــومــة  ــيـ ــار األخـ ــعـ األسـ

إلــى جانب  السياسي غير متوفر،  والــوفــاق 
والتخوين  الحكومة  داخـــل  االســتــقــرار  عــدم 
لدى األحزاب السياسية، كما أن هناك بعض 
املـــشـــاكـــســـات الـــتـــي تـــحـــدث بـــإقـــصـــاء بعض 
األحـــــــزاب الــســيــاســيــة ومــنــظــمــات املــجــتــمــع 
املــدنــي مــن املــشــاركــة واملــســاهــمــة فــي إيجاد 
ــة«. وتــابــع أن األزمـــة  ــ الــحــلــول فــي هـــذه األزمـ
االقــتــصــاديــة تــجــذرت فــي أعــمــاق االقتصاد 
السوداني، لكن من الضروري أن يكون هناك 
وفاق وطني شامل ال يستثني أحدًا وتوفير 
األمن واالستقرار، ألن املستثمر ال يمكن أن 
يقدم إلى بالد ال تتوفر فيها أبسط مقومات 
االســتــقــرار األمـــنـــي، مــشــيــرا إلـــى أن الطريق 
إليــجــاد حــلــول لــأزمــة االقــتــصــاديــة سيظل 

طــويــال مــا لــم يكن هــنــاك تغيير مباشر في 
السوداني  الشعب  املساهمة من  ديناميكية 

كله لحل األزمة.
وأقـــــــرت الـــحـــكـــومـــة االنـــتـــقـــالـــيـــة الـــعـــديـــد مــن 
اإلجـــــــــراءات الـــتـــي وصــفــتــهــا بــاإلصــالحــيــة، 
منها تحرير سعر صرف الجنيه السوداني 
فبراير/ شباط  في  األجنبية  العمالت  أمــام 
املاضي في محاولة للحد من املضاربات في 
الدوالر وارتفاع أسعار السلع العتماد البلد 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى االســـتـــيـــراد، كــمــا أجـــازت 
عددًا من القوانني من بينها قانون تشجيع 
القطاعني  بني  الشراكة  وقانون  االستثمار، 
ــانـــون مــقــاطــعــة  ــخــــاص، وإلــــغــــاء قـ ــام والــ ــعـ الـ
االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي فـــي مــحــاولــة لــجــذب 
رؤوس األمــــــوال األجــنــبــيــة وإنـــهـــاء الــعــزلــة 

الدولية.
الــســودانــي محمد  االقــتــصــادي  املحلل  لكن 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن العملة  الــنــور قـــال لـــ
السودانية ال تزال تعاني من التدهور أمام 
الـــعـــمـــالت األجـــنـــبـــيـــة، مــشــيــرا إلــــى ضــــرورة 
نقدية  االنتقالية سياسات  الحكومة  تبني 
ومــالــيــة واقــتــصــاديــة إبــداعــيــة تــقــدم حــلــواًل 
مــبــتــكــرة غــيــر تــقــلــيــديــة وذات عــائــد ســريــع 

الــنــاس. ونفى  مــن مستوى معيشة  ُيحسن 
ــرج مـــن مــراجــعــة  ــنـــور أن يـــكـــون هـــنـــاك حــ الـ
املـــذهـــب االقـــتـــصـــادي الــــراهــــن الـــقـــائـــم على 
االقتصادي،  التحرير  تبني سياسة  أســس 
موازنة  هناك  تكون  أن  يمكن  أنــه  موضحا 
ــــدوق الــنــقــد  ــنـ ــ ــات صـ ــ ــراطـ ــ ــتـ ــ ــي تـــنـــفـــيـــذ اشـ ــ فـ
اإلصــالح  تستهدف  التي  الدوليني،  والبنك 
االقــــتــــصــــادي، ولـــكـــن بــمــا يـــراعـــي مصلحة 
ــنــــاس، ألن هـــنـــاك اخـــتـــالفـــا فــــي الــبــيــئــات  الــ
االقتصادية، فعلى سبيل املثال نجد بعض 
ــدول قـــد اســتــفــادت مـــن قــــروض صــنــدوق  ــ الـ
ــتـــصـــاد الــكــلــي  الــنــقــد مـــن أجــــل إصـــــالح االقـ
ــع أنـــهـــا طــبــقــت الــحــد  وتــحــســني املــعــيــشــة مـ
األدنى من شروط الصندوق التي تتماشى 
مع الظروف االقتصادية الداخلية. وأضاف: 
الجنيه  تــعــويــم  تــكــون ســيــاســة  أال  »ينبغي 
الدعم  والتحرير االقتصادي وسياسة رفع 
لفائدة شرائح صغيرة وغنية من املجتمع 
زيــادة ثرواتها في ظل هذه  التي تستطيع 
الـــســـيـــاســـات الـــتـــحـــريـــريـــة، كــمــا أن الــوضــع 
األمــثــل أن تــكــون هـــذه الــســيــاســات لصالح 
الشعب«. وأشــار إلى استمرار ارتفاع سعر 
املـــوازي  الــســوق  الــــدوالر مقابل الجنيه فــي 

مـــقـــارنـــة بـــالـــســـوق الـــرســـمـــي، رغــــم ســيــاســة 
البنك  أن  إلــى  الــصــرف، الفــتــا  توحيد سعر 
املركزي ينقصه االحتياطي النقدي الكافي 
ملواجهة  الـــدوالر  مثل  األجنبية  العملة  مــن 

الطلب املتزايد على النقد األجنبي.
فــي املــقــابــل، قـــال الــقــيــادي فــي حـــزب املؤتمر 
الوطني نور الدين أمبدي، إن »تأثير األزمة 
االقـــتـــصـــاديـــة ســيــلــقــي بـــظـــالل ســلــبــيــة على 
املواطن والوطن وليس على النظام الحاكم«، 
مــضــيــفــا أن »الـــحـــكـــومـــة االنـــتـــقـــالـــيـــة تــفــتــقــد 
الــخــبــرة وجـــــاءت بــأكــبــر كــذبــة فـــي الــتــاريــخ 
وهي إحياء جسد الوطن امليت، حيث وعدت 
املــــواطــــن بــالــرفــاهــيــة ومــجــانــيــة كـــل شــــيء«. 
وأضـــاف أمــبــدي أن »عمليات االنــتــقــام التي 
تـــمـــارس ضـــد الــحــكــومــة الــســابــقــة لـــن تحل 
مشكلة االقتصاد لذلك توقفت عجلة اإلنتاج 
الحكومة  تعنت  بسبب  بــاألســاس،  البطيئة 
الـــحـــالـــيـــة فــــي اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات اقــتــصــاديــة 
معاناة  تهمها  ال  دول خارجية  مــن  كــأوامــر 
الذي  التناحر  الوطن وال  تأخر  املــواطــن وال 
الــــوضــــع االقـــتـــصـــادي  بـــســـبـــب  يــــجــــري اآلن 
واإلقصاء املتعمد ملكونات الشعب وسياسة 
ــمـــت الــــبــــالد أخــــيــــرا مــع  ــتــــي عـ ــد الــ فـــــــّرق تـــسـ
ــة عميقة  االعــتــمــاد عــلــى شــمــاعــة وجـــود دولـ
تــعــيــق دوالب الــعــمــل كــمــبــرر لــهــذا الــفــشــل«. 
وتــابــع: »مـــن الطبيعي فــي ظــل هـــذا الــوضــع 
القاتم أن ينهار االقتصاد إلى الدرك األسفل 
وأن تعم الفوضى واالنفالت األمني ويختفي 
الــقــانــون والــعــدالــة مــن ســاحــة الــوطــن ليأكل 
اإلنتاج  توقف  إلى  ولفت  الضعيف«.  القوي 
تــمــامــا فـــي كـــل مــنــاحــي الـــدولـــة و»االعــتــمــاد 
على الــهــبــات الــتــي أنــكــرهــا رئــيــس الحكومة 
إليها  عاد  ثم  البداية  في  )عبدالله حمدوك( 
لــيــعــتــمــدهــا مــــصــــدرًا لــتــســيــيــر حـــكـــومـــتـــه«، 
أمام  انهار  الجنيه السوداني  أن  إلى  مشيرا 
املــرات حتى  العمالت األجنبية بعشرات  كل 
وصل إلى 500 جنيه مقابل الدوالر الواحد، 

وهذا يحدث ألول مرة في تاريخ الدولة.
في املقابل، رأى الناشط عبدالله توفيق، أن 
»األزمة االقتصادية مفتعلة بنسبة مائة في 
املــائــة إلفــشــال حــكــومــة الــفــتــرة االنــتــقــالــيــة«، 
مــعــربــا عـــن اســتــيــائــه »لـــعـــدم وجـــــود رؤيـــة 
اقتصادية للحاضنة السياسية، كما أن عدم 
للتشريع والرقابة  وجــود مجلس تشريعي 
يــعــود إلــى أنــانــيــة شــركــاء الــحــكــم، مــا ساهم 

بفاعلية في تفاقم األزمات«. 
ظهر األرقام الرسمية أن معدالت التضخم 

ُ
وت

مرت بمنحنيات تصاعدية حادة منذ بداية 
ــقــــرارات الــتــي تصفها  الـــعـــام املـــاضـــي رغـــم الــ
ــبــــني الـــنـــشـــرة  ــة. وتــ ــيــ ــاإلصــــالحــ الـــحـــكـــومـــة بــ
ــــزي لـــإحـــصـــاء أن  ــركـ ــ الـــشـــهـــريـــة لـــلـــجـــهـــاز املـ
يوليو/  خــالل   %422.7 بلغ  التضخم  معدل 
تموز املاضي، مقارنة بـــ412.7% في يونيو/ 
حــزيــران. ووفـــق الــجــهــاز املــركــزي لإحصاء، 
ــإن الــتــضــخــم املــتــصــاعــد يــعــود إلـــى ارتــفــاع  فـ
أسعار األغذية واملشروبات بنسبة %272.5. 
ولم يكن التضخم يتجاوز 33% في ديسمبر/

مــنــذ ذلــك  يــســجــل  لــكــنــه  كـــانـــون األول 2019، 
الحني قفزات متتالية وغير مسبوقة.

الــقــرارات  التخبط على  األثــنــاء، يخيم  وفــي 
الحكومية، إذ ألغت وزارة املالية والتخطيط 
االقــتــصــادي نهاية أغــســطــس/ آب املــاضــي، 
ــفــــاءات مــنــحــتــهــا في  عــلــى نــحــو مــفــاجــئ إعــ
وقت سابق، ملدخالت اإلنتاج وجميع سلع 
الواردات من الضرائب والرسوم الجمركية، 
ــدأت هــيــئــة الـــجـــمـــارك فـــي تحصيل  ــ حــيــث بـ
ضــريــبــة أربـــــاح األعـــمـــال والــقــيــمــة املــضــافــة 
عــلــى جــمــيــع ســلــع الــــــــواردات بـــال اســتــثــنــاء، 
في محاولة للحد من أزمة تراجع اإليرادات 
ــا اعـــتـــبـــر مـــســـتـــثـــمـــرون أنـــه  املـــالـــيـــة، وهـــــو مــ

يحّملهم كلفًا إضافية إلى أعبائهم املالية.

يــوم الجمعة املاضي. ووصــل سعر صفيحة 
لــيــرة،  ألـــف  إلـــى 174.3  ــتـــان  الــبــنــزيــن 95 أوكـ
بـــعـــدمـــا كـــانـــت فــــي الـــتـــاريـــخ ذاتــــــه قـــبـــل عـــام 
ألــف   149.7 مـــقـــداره  بـــارتـــفـــاع  لـــيـــرة،   24600
الدولية  الشركة  وذكــرت  بنسبة %608.  ليرة 
للمعلومات املتخصصة في األبحاث أنه في 
حال رفع الدعم كليًا واستقرار أسعار النفط 
عــاملــيــًا واعــتــمــاد ســعــر 15 ألـــف لــيــرة لصرف 
الــــــدوالر، ســيــصــبــح ســعــر صــفــيــحــة الــبــنــزيــن 
اللبنانية  الحكومة  ليرة. وقــررت  ألف   214.2
أولــى  فــي  ميقاتي،  نجيب  برئاسة  الــجــديــدة 
خــطــواتــهــا، زيــــادة أســعــار املــحــروقــات ورفــع 
الدعم نهائيًا عن املازوت وتسعيره بالدوالر، 
الــذي توقف عنده خــبــراء اقتصاديون  األمــر 
واعتبروه خطوة عشوائية، مشيرين إلى أنه 
الدعم  أن تبدأ برفع  كــان األجــدى بالحكومة 
عـــن الــبــنــزيــن قــبــل املــــــازوت، الــــذي يــعــّد مـــادة 
في  بالتالي  سيساهم  مــا  أســاســيــة،  حيوية 
ارتفاع كبير لأسعار على مستوى مختلف 
ــلــــع والــــبــــضــــائــــع وجــمــيــع  الــــقــــطــــاعــــات والــــســ

الفواتير، من ضمنها االستشفائية.
وأصــدرت وزارة الطاقة واملياه، يوم الجمعة 
املاضي، جدول تحديد سعر مبيع املحروقات، 
بــحــيــث أصــبــح ســعــر صفيحة الــبــنــزيــن »98 
لــيــرة مــقــابــل 130.5 ألــف  ألـــف  أوكـــتـــان« 180 

لـــيـــرة وفــــق آخــــر تــســعــيــرة فـــي 8 ســبــتــمــبــر/ 
أيلول الجاري، وبنزين »95 أوكتان« أضحى 

بـ174.3 ألف ليرة، مقابل 126.4 ألف ليرة.
ولم تؤدِّ قــرارات رفع األسعار إلى حل األزمة 
معظم  فتحت  إذ  وطــأتــهــا،  مــن  التخفيف  أو 
مــحــطــات الـــوقـــود أبــوابــهــا االثـــنـــني املــاضــي، 
وســط تهافت املــواطــنــني على املــحــطــات. لكن 

عــضــو نــقــابــة أصــحــاب مــحــطــات املــحــروقــات 
البراكس قال في تصريحات للوكالة  جورج 
الــوطــنــيــة لــــإعــــالم: »قـــبـــل األربــــعــــاء ســتــقــوم 
ثالث بواخر تحمل أكثر من مئة مليون ليتر 
بــنــزيــنــًا بــتــفــريــغ حــمــوالتــهــا، بــحــيــث يصبح 
عــنــدهــا مـــخـــزون الــبــنــزيــن مــتــوفــرًا لــأســواق 

لفترة تفوق األسبوعني«.

السودان: مشقة معيشية أقوى من وعود  اإلصالح

اإلفالس يالحق النقل البحريلبنان: األسعار تقفز إلى الضعف في 8 أشهر

السودانيون يعانون من استمرار الغالء وتردي الخدمات )فرانس برس(

ال تفارق المشقات 
المعيشية فئات واسعة 

من السودانيين، إذ ال 
تزال األزمة االقتصادية 

مطبقة على البلد الذي 
يعاني غالًء ال يتوقف 

ومضاربات وتخبطًا 
حكوميًا رغم وعود 
اإلصالح التي تطلقها 

الحكومة االنتقالية

ترتفع أسعار 
المستهلكين في لبنان 

منذ بداية العام الجاري، 
الذي شهد قفزات غير 
مسبوقة بسبب االنهيار 

المالي وأزمة الوقود 
الخانقة التي ضربت 
مختلف القطاعات 
اإلنتاجية والخدمية

إضراب عمالي 
في مصر

يواصل عمال شركة »يونيفرسال« 
لألجهزة الكهربائية في مصر 

إضرابهم عن العمل واعتصامهم 
داخل املصنع في املنطقة الصناعية 

بمدينة السادس من أكتوبر غرب 
العاصمة القاهرة، لليوم السابع 

على التوالي، بسبب تأخر صرف 
األجور ألكثر من شهرين.

ونقلت »دار الخدمات العمالية 
والنقابية« )منظمة غير حكومية(، 

في بيان لها، عن عمال بالشركة 
تأكيدهم أن اإلدارة منذ فترة 

طويلة اعتادت على التأخر في 
صرف األجور وعدم صرفها 
كاملة، فكانت تصرف نصف 

األجر الشهري فقط مع االمتناع 
عن صرف الحوافز الشهرية، 

موضحني أّن اإلدارة خالل 
الفترة األخيرة أصبحت تصرف 
األجر على خمس أو ست مرات 

خالل الشهر، وهو األمر الذي 
ال يلبي االحتياجات اليومية 

للعاملني وأسرهم. ويأتي تأخر 
وتقسيط صرف األجور بالرغم 
من االنخفاض الكبير في أعداد 

العاملني بالشركة نتيجة التصفية 
املستمرة للعمال. 

»شل« تبيع أصوًال 
للنفط الصخري

أعلنت شركة »رويال داتش شل« 
عن بيع أصولها في أكبر حقل 

أميركي للنفط في والية تكساس 
بالواليات املتحدة إلى شركة 

»كونوكو فيليبس« مقابل 9.5 
مليارات دوالر نقدًا.

وستوسع الصفقة موطئ قدم 
»كونوكو« في حوض بيرميان، 

قلب صناعة النفط الصخري في 
»شل«  الواليات املتحدة. وبالنسبة لـ

فإنها خطوة أخرى لالبتعاد عن 
تركيزها التقليدي على النفط 

والغاز نحو اعتماد أكبر على إنتاج 
الطاقة من مصادر متجددة.

وقالت »شل«، في بيان نشرته 
وكالة »رويترز«، أمس الثالثاء، إن 

»الحصيلة النقدية لهذه الصفقة 
ستستخدم لتمويل سبعة 

مليارات دوالر في توزيعات 
إضافية للمساهمني وبقية األموال 

ستستخدم ملزيد من التعزيز 
للميزانية العمومية«. ويشكل 

حوض بيرميان النفطي الذي يمتد 
عبر تكساس ونيو مكسيكو 
حوالي 40% من إنتاج النفط 

األميركي.

الطيران الُعماني 
يستأنف رحالته 

إلى لندن
يستأنف الطيران الُعماني، الناقل 
الوطني للسلطنة، رحالته الجوية 

بني مسقط ولندن ابتداًء من اليوم 
األربعاء، بواقع ثالث رحالت 

أسبوعيًا، وذلك بعد نحو 6 أشهر 
من توقف الرحالت بسبب قيود 

مواجهة جائحة فيروس كورونا.  
وذكرت الشركة، في بيان أوردته 

وكالة األنباء العمانية، أمس، أن 
»الطيران الُعماني يؤكد التزامه 
بتطبيق برنامج سالمة شامل 

ف قبل وخالل وبعد رحالته 
ّ
ومكث

كافة، لضمان تجربة سفر آمنة 
ومطمئنة للمسافرين على متنه«.

نمو التمويل 
اإلسالمي في 

الخليج
قالت وكالة »موديز« لخدمات 

املستثمرين، إن مديري األصول 
في دول الخليج يتوقعون ازدياد 

الطلب على االستثمارات اإلسالمية 
واملتوافقة مع الحوكمة البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشركات.
وذكرت »موديز« أن نتائج استطالع 

أجرته، وفق ما نقلته وكالة 
»األناضول«، أظهرت أن نصف 
املشاركني من كبار مسؤولي 

االستثمار توقعوا نموًا في صافي 
التدفقات في األشهر الـ12 املقبلة 

باملنطقة.

متفرقات مال وسياسة

الجزائرتقرير

بروفايل

ستيفن منوشين
نيويورك ـ العربي الجديد

بدأ ستيفن منوشني، وزير الخزانة في إدارة الرئيس 
 جــديــدًا في 

ً
األمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب، فــصــال

االستثمارية  الساحة  على  اسمه  أطــل  بعدما  حياته، 
قيمته  املباشر  لالستثمار  لصندوق  كمدير  العاملية 
مليارات الدوالرات، جمعها من صناديق ثروة سيادية 
بعمله  يلتحق منوشني  أن  قبل  األوســــط.  الــشــرق  فــي 
كـــوزيـــر فـــي إدارة تـــرامـــب، كـــان يــعــمــل مــنــتــجــًا لــأفــالم 
ومــصــرفــيــًا. لــكــن بــعــودتــه إلـــى الــعــمــل فــي قــطــاع املـــال، 
يسير على خطى العديد من وزراء الخزانة السابقني 
الذين أضحوا من أباطرة املال في العالم. وبحسب ما 
نقلت وكالة بلومبيرغ األميركية عن مصادر مطلعة، 
استطاع منوشني أن يجمع نحو 2.5 مليار دوالر في 
شركته »ليبرتي ستراتيجيك كابيتال«، وكان مصدر 
معظم األموال التي جمعها من صناديق ثروة سيادية 
مــن الــشــرق األوســــط، ومــنــهــا »صــنــدوق االســتــثــمــارات 
العامة« الــســعــودي. فــي بيان صــدر فــي يوليو/ تموز 
املاضي لإعالن عن استثمار صندوق »ليبرتي« 200 
مــلــيــون دوالر فـــي شــركــة لــأمــن الــســيــبــرانــي، ورد أن 
الصندوق تأسس خالل العام الحالي، 2021، للتركيز 
والخدمات  التكنولوجيا،  قــطــاع  فــي  االستثمار  على 
أنماط  إلــى  بــاإلضــافــة  املــالــيــة،  والتكنولوجيا  املــالــيــة، 

جديدة من املحتوى.
ــال مــتــحــدث بــاســم »لــيــبــرتــي« إن الــشــركــة لــن تعلق  وقـ
على عملية جمع التمويل الجارية، لكن لديها »قاعدة 
مــتــنــوعــة مـــن املــســتــثــمــريــن، تــضــم شـــركـــات تــأمــني من 
ــروات خــاصــة،  ــ ــات املـــتـــحـــدة، وشـــركـــات إدارة ثــ الــــواليــ
وصناديق ثروة سيادية، ومؤسسات استثمار أخرى«.

إلــى نشاط  عــودة  املباشر  االستثمار  ويمثل صندوق 
االستثمار بالنسبة إلى منوشني، البالغ من العمر 58 
عامًا، الــذي كــان واحــدًا من األعــضــاء القالئل في إدارة 
تــرامــب ممن أكملوا مــدة أعـــوام الــواليــة األربــعــة. وقبل 
عبر صندوق  منوشني  بــدأ  الــحــكــومــة،  إلــى  انضمامه 
أفالم هوليوود، ومنها »فيلم  للتحوط، واستثمر في 
الــلــيــغــو«، و»الـــفـــرقـــة االنـــتـــحـــاريـــة«، كــمــا عــمــل ملـــدة 17 
عبر شركته  »غولدمان ساكس«.  لــدى مجموعة  عامًا 
من  فريقًا  منوشني  قــاد  مانجمنت«،  كابيتال  »ديـــون 

املستثمرين، واشترى بنك الرهن العقاري »إندي-ماك« 
الـــدوالرات  املالية، مستفيدًا مــن مليارات  األزمـــة  أثــنــاء 
االقــتــصــاد. وأعــيــدت  لتحفيز  الــحــكــومــة  الــتــي قدمتها 
تسمية البنك »وان - ويست«، وبيع في أغسطس/ آب 

2015 مقابل أكثر من ضعف سعر الشراء.
عالم  خـــارج  نسبيًا  مــعــروفــة  غير  شخصية  منوشني 
املـــــال واألعـــــمـــــال، غــيــر أنــــه شــهــد زيــــــادة فـــي عــالقــاتــه 
وشهرته بعد أن أصبح وزيــرًا للخزانة في عام 2017. 
القضايا  مــن  كثير  عــن  بنفسه  ينأى  أن  استطاع  وقــد 
الــخــالفــيــة الــتــي حـــاصـــرت إدارة تـــرامـــب فـــي كــثــيــر من 
ــداد خطة  ــ األحـــيـــان، وفـــي الـــوقـــت نــفــســه ســاهــم فـــي إعـ
تخفيض للضرائب، وتحفيز مالي هائل أنقذت »وول 
ستريت«. وفي حني كانت لدى منوشني خبرة فعلية 
في جمع األموال، وسمعة كمستثمر فطن، فإن الروابط 
القوية بني إدارة ترامب والشرق األوسط جعلته يزداد 
قــربــًا مــن بــعــض أكــبــر صــنــاديــق الــثــروة الــســيــاديــة في 
املنطقة بصورة منتظمة، وزار  إلى  العالم. وقد سافر 
عدة بلدان فيها قبل أن يغادر منصبه في الحكومة في 

يناير/ كانون الثاني.
بــعــودتــه إلـــى الــعــمــل فــي قــطــاع املــــال، يــســيــر منوشني 
على خطى وزراء الخزانة السابقني، مثل تيم غايتنر، 
الذي غادر املنصب ليصبح رئيسًا لشركة االستثمار 
أن هانك بولسون،  املباشر »واربــيــرغ بينكوس«. كما 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي الـــســـابـــق ملــجــمــوعــة »غـــولـــدمـــان 
ســاكــس« الـــذي قــاد وزارة الــخــزانــة خــالل فــتــرة األزمــة 
املالية، أصبح اآلن رئيسًا تنفيذيًا لشركة »تي بي جي 

رايز كاليمت« لالستثمار املباشر.
صهر  الــســابــق،  األبــيــض  البيت  مستشار  ع 

َّ
يتطل كما 

ترامب، جاريد كوشنر، إلى جمع األموال لصالح شركة 
االستثمار التي يديرها »أفينيتي بارتنرز«. وقد ورد 
اســـم مــنــوشــني فــي عـــدد كبير مــن الــكــيــانــات املرتبطة 
بــشــركــة »لـــيـــبـــرتـــي«، كــمــا تــشــيــر إفـــصـــاحـــات شــركــات 
االستثمار، ومن بينها: »ليبرتي 77 كابيتال بارتنرز«، 
إنترناشيونال«.   77 و»ليبرتي  فــانــد«،   77 و»ليبرتي 
إلــى عمل منوشني  إيــمــاءة  لــو كانت  وكلها تبدو كما 
ــر الـــخـــزانـــة رقــــم 77 لــلــواليــات  ــ الـــســـابـــق، فــقــد كــــان وزيـ
املـــتـــحـــدة، مـــا يــــراه الــبــعــض بــمــثــابــة كــلــمــة الــســر وراء 

تسمية الكيانات املرتبطة.

معدل التضخم بلغ 
422.7% خالل 

يوليو/ تموز الماضي

الخزانة  وزير  منوشين،  ستيفن  اسم  عاد 
في إدارة الرئيس األميركي السابق دونالد 
ترامب، إلى الظهور مجددًا، ولكن ليس 
من باب العمل الحكومي وإنما كجامع 
تعد  التي   »77 »النافذة  عبر  للمليارات 

كلمة السر وراء االستثمارات الجديدة

ــة، أن  ــي ــســودان أعــلــنــت الــحــكــومــة ال
إلى  لالنضمام  دعوة  تلقى  السودان 
األفريقية،  التمويل  مؤسسة  عضوية 
ــارة  ــق ال ــي  ــة ف ــ ــي تــضــم 32 دول ــت ال
الــســمــراء. وتــأتــي دعـــوة الــســودان 
قائمة  من  اسمه  رفــع  أعقاب  في 
واإلصالحات  لإلرهاب  الراعية  ــدول  ال
صادر  بيان  وفق  األخيرة،  االقتصادية 
عن رئاسة الوزراء، أوردته وكالة األنباء 
البيان  وأشار  االثنين.  مساء  السودانية، 
إلى أن رئيس الوزراء عبد اهلل حمدوك، 
مؤسسة  ــد  وف مكتبه  فــي  التقى 
المدير  بقيادة  األفريقية  التمويل 

التنفيذي للمؤسسة إيني أروا.

االنضمام إلى 
مؤسسة التمويل 

األفريقية

Wednesday 22 September 2021 Wednesday 22 September 2021
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املستثمرين  كــبــار  استباق  وســط 
الـــخـــســـائـــر املــحــتــمــلــة مــــن انــهــيــار 
شركة »إيفرغراند«، كبرى شركات 
التطوير العقاري في الصني، شهدت مؤشرات 
أسواق املال العاملية عمليات تراجع حاد في 
تــزال مستمرة.  تعامالت بداية األسبوع، وال 
وبــاتــت الــتــســاؤالت تـــدور حــول مــا إذا كانت 
ــة الــشــركــة الــعــقــاريــة الــعــمــالقــة ستنتهي  أزمــ
البالغة 307 مليارات  اإلفــالس بديونها  إلــى 
إذا  أنها تمثل مجرد خضة، وعما  أم  دوالر، 
على  تعكف  الــتــي  الصينية  الحكومة  كــانــت 
ــال الــصــيــنــي ســتــقــدم على  ــ ــــالح ســــوق املـ إصـ
إنقاذ الشركة أم ستتركها ملصيرها املحتوم. 
إلـــى ما  ــة »إيــفــرغــرانــد  وحــتــى اآلن، أدت أزمــ

الــبــورصــات العاملية، التي  الــزلــزال فــي  يشبه 
تـــعـــانـــي فــــي األســــــــاس مــــن »فـــقـــاعـــة تــضــخــم 
ــــط تــــوقــــعــــات حـــــــدوث عــمــلــيــة  ســـــعـــــري«، وســ
تــصــحــيــح مـــؤملـــة ربـــمـــا تــصــل إلــــى هــبــوطــهــا 

»نــيــكــاي  تــراجــع مــؤشــر  بنسبة 20%، حــيــث 
خسر  كــمــا   .%2.2 بنسبة  طــوكــيــو  فــي   »225
ت مـــؤشـــرات »وول ســتــريــت« فـــي تــعــامــالت 
ــنــــني، لــكــن مـــؤشـــر هـــانـــغ ســـانـــغ في  يــــوم االثــ
بورصة هونغ كونغ استعاد أمس جــزءًا من 
خسائره الحادة يوم االثنني، وأغلق مرتفعًا، 
بينما يترقب املستثمرون أداء بورصتي البر 
اللتني  كــونــغ وشينزين  هــونــغ  فــي  الصيني 
ستعودان للتداول اليوم األربعاء بعد عطلة 
 200,000 الشركة  وتوظف  والثالثاء.  االثنني 
شــخــص، وهــــي مـــوجـــودة فـــي أكــثــر مـــن 280 
ماليني   3,8 تستحدث  بأنها  وتفيد  مــديــنــة، 

وظيفة صينية بشكل غير مباشر.
املــخــاوف والسيناريوهات  الــرغــم مــن  وعــلــى 
انهيار  سيحدثه  مــا  تشبه  الــتــي  املــتــشــائــمــة 
»إيفرغراند« من خضة في البورصات بأزمة 
مصرف »ليمان بــراذرز«، التي أدت إلى أزمة 
املال العاملية في العام 2008، فإن العديد من 
بيوت الخبرة ومحللي أســواق املــال العاملية 
يــســتــبــعــدون حـــــدوث أزمـــــة مــــال جـــديـــدة في 
العالم، وذلك ألن سوق األسهم الصينية، التي 
تريليون   13 بنحو  الــدفــتــريــة  قيمتها  تــقــدر 
األميركية  املـــال  ســوق  عــن  كثيرًا  تقل  دوالر، 
تريليون   50 الــدفــتــريــة  قيمتها  تــفــوق  الــتــي 
الــدوالريــة في  دوالر، كما أن ســوق السندات 
الصني ليست ضخمة بحجم سوق السندات 
األمــيــركــيــة الـــتـــي تـــقـــدر بــنــحــو 40 تــريــلــيــون 

مشروعات 
سكنية لشركة 

»إيفرغراند« في 
مدينة شنزهن 

)Getty(

رغم تصاعد القلق العالمي وتراجع مؤشرات البورصات الكبرى وهروب 
المستثمرين، فإن خبراء المال يستبعدون حدوث أزمة مال عالمية في 
 ،2008 العام  بما حدث في  »إيفرغراند« شبيهة  إفالس شركة  حال 

حينما انهار مصرف »ليمان براذرز« االستثماري في نيويورك

أسواق المال تراقب قدرة 
الشركة على تسديد 

فوائد ديون يحل أجلها 
يوم الخميس

»بنك أوف أميركا« 
يتوقع نموًا أبطأ القتصاد 

الصين في 2021

دخلت أزمة اإلسكان 
وارتفاع اإليجارات بقوة 

في برامج االنتخابات

برلين تعاني من أزمة إسكان والشباب يعانون )Getty(بناية تابعة لشركة إيفرغراند في الصين )نويل كليس/فرانس برس(
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مــالــيــة ومحللني غربيني  مــؤســســات  أن  رغـــم 
ــع تــكــرار ســيــنــاريــو األزمـــة 

ّ
ســـارعـــوا إلـــى تــوق

املــالــيــة الــعــاملــيــة فـــي 2008 هــــذه األيـــــام على 
ــقـــارات الــصــيــنــي  خــلــفــيــة انــهــيــار عـــمـــالق الـــعـ
بــنــوكــا عــاملــيــة كــبــرى  ــفــــرغــــرانــــد«، إال أن  »إيــ
اســتــبــعــدت تـــكـــرار الــســيــنــاريــو أو ظــهــور ما 
بــراذرز«  »ليمان  كارثة  عليه  ق 

َ
طل

ُ
ت أن  يمكن 

ــذه الـــبـــنـــوك »ســيــتــي  ــ الـــصـــيـــنـــيـــة.  مــــن بــــني هـ
غــــروب« األمــيــركــي و»بــاركــلــيــز« الــبــريــطــانــي 
و»يـــو بــي إس« الــســويــســري، والــتــي تـــرى أن 
الــعــقــاري األكثر  أزمـــة ديـــون شــركــة التطوير 
مــديــونــيــة فـــي الـــعـــالـــم »تــشــايــنــا إيــفــرغــرانــد 
غـــــروب« مـــن غــيــر املـــرجـــح أن تــصــبــح لحظة 
لتقارير  ــا 

ً
لــلــصــني.  ووفــق »لــيــمــان« بالنسبة 

يو بي  فــإن  البنوك،  »بلومبيرغ« عن  نقلتها 
الــتــعــثــر قليلة  إلـــى أن مــســتــويــات  ــار  إس أشــ
الصيني،  االقتصاد  لحجم  بالنسبة  للغاية 
صانعو  يتدخل  أن  بنك  سيتي  توقع  بينما 
العنيفة،  األزمــة  الحتواء  الصينية  السياسة 
وكــــان الــبــنــك املـــركـــزي الــصــيــنــي قـــد ضـــخ 12 
ــوع أزمـــة  ــام لــتــفــادي وقــ مــلــيــار دوالر قــبــل أيــ

سيولة في القطاع املالي. 
فاينانشال  تــرى مؤسسة جيفريز  وفــي حــني 
ضئيلة  احتمالية   Jefferies Financial غــروب 
وتنصح  إيــفــرغــرانــد،  مــن  النظامية  للمخاطر 
ــوك عــنــد  ــنــ ــبــ ــثـــمـــريـــن بـــــشـــــراء أســــهــــم الــ ــتـ املـــسـ
ــإن مــصــرف غــولــدمــان ســاكــس  انــخــفــاضــهــا، فـ
االســتــثــمــاري الــعــمــالق يــرى أن أكــبــر مخاوف 

لندن ـ العربي الجديد

تجبر أســعــار الــعــقــارات املــرتــفــعــة الــنــاس في 
 

ِّ
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم عــلــى الــتــخــلــي عـــن كــل

ــــزلــــزل الــتــداعــيــات 
ُ
ــزل، وت ــنـ ــتـــالك مـ أمــــل فـــي امـ

السياسية.  االنتماءات  جميع  من  الحكومات 
وال يــقــتــصــر األمـــــر عــلــى املــشــتــريــن فـــقـــط، إذ 
ارتفعت اإليجارات أيضًا في العديد من املدن، 
والنتيجة هي مخاطر أن يتخلف جيل بأكمله 

عن تملك منزل مثلما كان الجيل السابق. 
فـــي هــــذا الـــصـــدد، يــقــول مــايــكــل مـــولـــر، عــمــدة 
برلني في تعليقات لوكالة »بلومبيرغ«: »جزء 
ه لم 

َّ
من املجتمع بمدينتنا أصبح معزواًل، ألن

ل تكاليف الشقق.. وهذا  قــادرًا على تحمُّ يعد 
الحال في لندن وباريس ورومــا، وحاليًا  هو 

لأسف بشكل متزايد في برلني«. 
وهنالك مخاوف من أن تصبح مشكلة اإلسكان 
ــا يـــســـبـــب اضــــطــــرابــــات  ــمــ صــــداعــــا جــــديــــدا ربــ

سياسية، وله تداعيات ال يمكن التنبؤ بها. 

ووصــــــف رئـــيـــس نـــقـــابـــة »فـــــيـــــردي« األملـــانـــيـــة 
ــه أزمـــة الــقــرن الــواحــد والعشرين 

َّ
اإليــجــار بــأن

كًا  املشابهة ألزمة سعر الخبز التي كانت محرِّ
تاريخيًا لالضطرابات االجتماعية.

ــار لــحــل  ــ ــكـ ــ وُيـــلـــقـــي الـــســـاســـة بـــكـــل أنــــــــواع األفـ
ــن تـــحـــديـــد ســقــٍف  مــشــكــلــة اإلســـــكـــــان، بــــــدءًا مــ
على  الخاصة  بالضرائب  مـــرورًا  لــإيــجــارات، 
الخاصة،  املمتلكات  وتأميم  الــعــقــارات،  ك 

َّ
مــال

ووصـــــــــواًل إلـــــى تـــحـــويـــل مـــســـاحـــات املـــكـــاتـــب 
الــشــاغــرة إلـــى مــســاكــن، ولــكــن هـــذه كلها تعد 
أزمة  حلواًل مؤقتة ملشكلة مستدامة. ودخلت 

اإلسكان وارتفاع اإليجارات بقوة في البرامج 
السياسية لالنتخابات في أنحاء العالم؛ ففي 
ض حزب الرئيس، مون  كوريا الجنوبية، تعرَّ
جاي إن، لهزيمة في االنتخابات البلدية العام 
الجاري بعد فشله في معالجة زيــادة بنسبة 
في  السكنية  الشقق  سعر  متوسط  فــي   %90
ســيــول مــنــذ تــولــيــه املــنــصــب فــي مــايــو 2017، 
الرئيسي النتخابات  املعارضة  ر مرشح 

َّ
وحذ

انهيار محتمل في  املقبل مــن  الــعــام  الــرئــاســة 
سوق اإلسكان مع ارتفاع الفائدة. 

ــفــت الــصــني الــقــيــود عــلــى قــطــاع الــعــقــارات 
َّ
وكــث

الـــعـــام الــــجــــاري، وتـــتـــزايـــد الــتــكــهــنــات بــفــرض 
ــار،  ــعــ ــقــــارات لــخــفــض األســ ــعــ ضـــريـــبـــة عـــلـــى الــ
الصني،  فــي  شينزين  فــي  شقة  تكلفة  وبلغت 
املـــقـــيـــم، وفــقــًا  راتـــــــب  ــتـــوســـط  مـ 43.5 ضـــعـــف 
ــو تــفــاوت  لــلــبــيــانــات املــعــدلــة فـــي يــولــيــو، وهــ
الــرئــيــس، شــي جني  يساعد فــي تفسير حملة 
بينغ، من أجل »الرخاء املشترك«. أما في كندا، 
فوعد رئيس الــوزراء، جاسنت تــرودو، بفرض 
ة عامني على املشترين األجــانــب في  حظر ملــدَّ
برنامج حملته االنتخابية التي انتهت بفوزه 

أمس الثالثاء.
فــي الــواليــات املــتــحــدة، حيث ارتــفــعــت أسعار 
املــنــازل االســمــيــة بأكثر مــن 30% عــن ذروتــهــا 
القرن  مــن  األول  العقد  منتصف  فــي  السابقة 
د الـــســـيـــاســـات  الــــــحــــــادي والــــعــــشــــريــــن، تـــــهـــــدِّ
الــحــكــومــيــة الـــتـــي تــســتــهــدف تــحــســني الـــقـــدرة 
ــل الــتــكــالــيــف والـــتـــرويـــج المــتــالك  عــلــى تــحــمُّ
منازل بتغذية االرتفاع في األسعار، ما ُيبعد 
املــشــتــريــن ألول مــــرة أكـــثـــر، بــحــســب مـــا قــالــه 

اليتون.
ــان الـــعـــاملـــيـــة إلـــى  ــكــ ــــوق اإلســ ــاء سـ ــوبــ ــع الــ ــ ودفــ
الـــ  تسجيل أرقــــام قياسية جــديــدة عــلــى مـــدار 
ة عوامل،  عــدَّ التقاء  نتيجة  املاضية  18 شهرًا 
من بينها معدالت الفائدة املنخفضة للغاية، 
الت في  ونــــــدرة املـــســـاكـــن الـــجـــديـــدة، والــــتــــحــــوُّ
ــل مـــن املـــنـــازل  ــ ــري، والــــعــــدد األقـ ــ ــ اإلنــــفــــاق األسـ

املعروضة للبيع.

التي  األزمـــة  مــع  املستثمرين  تنتاب  أن  يجب 
ــثـــر  ــاري األكـ ــقــ ــعــ ــر الــ ــتـــطـــويـ ــة الـ ــتـــاح شــــركــ تـــجـ

مديونية في العالم هي العدوى العاملية. 
وحسب موقع ياهو فاينانس، قالت الخبيرة 
االقتصادية لدى البنك، هوي شان، في مذكرة 
بحثية يـــوم اإلثـــنـــني: الــخــطــر بــالــتــحــديــد هو 
تــأثــيــر الـــعـــدوى، فــي حـــال حــــدوث تــعــثــر دون 
التداعيات  وجود قيود واضحة ملنع وصول 
إلــى أجـــزاء أخـــرى مــن االقــتــصــاد الحقيقي أو 
ــالـــي.  وأضـــافـــت أن األحـــــداث التي  الــقــطــاع املـ
وقــعــت األســبــوع املــاضــي تشير إلـــى مخاطر 
التحرك ببطء نحو هذا االتجاه، مشيرة إلى 
املصدرة  والسندات  لأسهم  البيعية  املوجة 
في  واالحتجاجات  آخرين،  قبل مطورين  من 
مكاتب إيفرغراند في أنحاء الصني والتي قد 
تسبب إحجاًما بني مشتري املنازل املحتملني 
التمويل  نــطــاق واســـع، كما أن ضــغــوط  على 
الــتــي يــواجــهــهــا مـــطـــورو الـــعـــقـــارات أدت إلــى 

فشل مزادات األراضي في عدد من املدن. 
يــذكــر أن كــلــمــة »الـــعـــدوى« انــتــشــرت بسرعة 
كبيرة من قبل وسائل اإلعــالم العاملية خالل 
األزمــة املالية في 2008 عندما ضغطت أزمة 
»ليمان براذرز« على كل البورصات وأسواق 
األصــول في العالم. وأدت بعدها إلى انهيار 
التأمني والتمويل  البنوك وشركات  عدد من 
الــعــقــاري. ورغـــم اســتــبــعــاده تــكــرار سيناريو 
»لــيــمــان بـــــراذرز«، إال أن »بــنــك أوف أمــيــركــا« 
يــتــوقــع أن يــنــمــو اقـــتـــصـــاد الـــصـــني بــوتــيــرة 
أبطأ من املتوقعة حتى عام 2023، كما يرى 
املزيد من التضخم املعتدل خالل تلك الفترة. 

ــفـــض الـــبـــنـــك األمـــيـــركـــي تـــوقـــعـــاتـــه لــنــمــو  وخـ
االقتصاد للعام الحالي على أســاس سنوي 
إلى 8% من 8.3%، ولعام 2021 من 6.2% في 
 2023 لعام  بالنسبة  أمــا   ،%5.3 إلــى  السابق 
من  بـــداًل   %5.8 بنسبة  نــمــًوا  الــبــنــك  فيتوقع 

التقدير السابق البالغ %6. 
 ويعود التباطؤ في النمو، حسب البنك، إلى 
3 أسباب رئيسية هي تفشي متحور »دلتا«، 
واالستثمار  العقارات  على  االئتمان  وقيود 
فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، إلـــى جــانــب ســيــاســات 
التخلص من الكربون التي تخفض من إنتاج 
السلع.   وأوضــح اقتصاديو البنك: »ال نزال 
نــتــوقــع تــقــديــم صــانــعــي الــســيــاســة التحفيز 
الالزم في الربع الرابع، إذ يؤكد تباطؤ النمو 
فــي األشــهــر املقبلة أن الــضــعــف املــســجــل في 
عــابــًرا، وسيدفع نحو  ــا 

ً
أغسطس ليس حــدث

اتخاذ قرار يتعلق بالسياسة«. 
البنوك  لــرأي  كبار  ماليون  وانــضــم محللون 
العاملي  االستثمار  أكد خبير  العاملية، حيث 
واملــســتــشــار االقـــتـــصـــادي لــشــركــة »ألـــيـــانـــز«، 
مــحــمــد الــعــريــان، أن املـــخـــاوف بــشــأن تخلف 
»إيـــفـــرغـــرانـــد« عـــن ســـــداد ديـــونـــهـــا لـــم تصل 
إلى »لحظة »ليمان«. وشــدد في تصريحات 
ملحطة »ســـي إن بــي ســـي«، عــلــى أنـــه رغـــم أن 
األزمة لم تقترب من تكرار انهيار بنك »ليمان 
بــراذرز« خالل أزمة 2008، فإنها تهز املبادئ 

الرئيسية لفكرة االستثمار العاملي.
ووفق العريان، فإن حالة عدم اليقني املحيطة 
»إيــفــرغــرانــد« تــقــوض االفــتــراض القائل إن  بـــ
القطاع  إلنــقــاذ  دائــًمــا  الــحــكــومــات ستتدخل 
املالي عندما يواجه العــب كبير أزمــة. ويرى 
ــــم ســـتـــخـــضـــع لـــالخـــتـــبـــار  ــهـ ــ أن أســـــــــواق األسـ
خـــالل الــجــلــســات القليلة املــقــبــلــة، جـــراء أزمــة 
»إيـــفـــرغـــرانـــد«. وشــهــدت أســــواق األســهــم في 
آسيا وأوروبـــا موجة بيعية وســط مخاوف 
ــرانــــد« عـــلـــى الـــوفـــاء  ــفــــرغــ ــدم قــــــدرة »إيــ ــ مــــن عـ
بــالــتــزامــاتــهــا، مــع مــعــانــاة الــشــركــة مــن ديــون 

تتجاوز 300 مليار دوالر.

العقارات صداع جديد يهدد االستقراربنوك عالمية: ال تكرار لما حصل في 2008

دوالر.وبالتالي، يرى خبراء أن إفالس شركة 
على  محدود  تأثير  له  سيكون  »إيفرغراند« 
الـــبـــورصـــات الــعــاملــيــة، وربـــمـــا يــكــون تــأثــيــره 
الغربيني  املستثمرين  كبار  أكبر على بعض 
ــتـــروا الــســنــدات الــصــيــنــيــة بكثافة  الـــذيـــن اشـ
خالل العام الجاري بحثًا عن العائد املرتفع، 
ولكنه لن يؤدي إلى عملية انهيار في أسواق 
املــال الغربية مثل مــا حــدث فــي الــعــام 2008، 
حــيــنــمــا انــــهــــار مـــصـــرف »لـــيـــمـــان بـــــــــراذرز«. 
ويتوقع خبراء أن تداعيات هزة »إيفرغراند« 

الذي يفوق 13.5 تريليون دوالر، بينما توقع 
السياسة  أن صانعي  بنك«  »سيتي  مصرف 

املالية في الصني سوف يتدخلون.
مكتب ساينوإنسايدر  مــن  أونـــغ  الري  وقـــال 
لـــأبـــحـــاث، وفــــق فـــرانـــس بـــــرس، إن »أفــضــل 
ســيــنــاريــو« هـــو أن تــجــد الــســلــطــات »طــريــقــة 
ملــنــع إيــفــرغــرانــد مــن إعــــالن إفــالســهــا، ومنح 
دائـــنـــي الــشــركــة بــصــيــص أمـــل بــأنــهــم ســوف 
يتفادون حدوث كارثة بالحصول على شيء 
مــا على األقـــل، وتجنب مــا يمكن أن يتسبب 

ــا، ســتــســتــمــر  ــهــ الـــســـلـــبـــيـــة، فــــي حــــالــــة إفــــالســ
ــات نـــيـــويـــورك  ــ ــــورصــ ــي بــ ــ ــــدودة فـ ــعــ ــ أليــــــــام مــ
ــو، ثــــم يـــتـــم امــتــصــاصــهــا.   ــيـ ــوكـ  وأوروبـــــــــا وطـ
ــرى مــــصــــرف بـــاركـــلـــيـــز  ــ ــ ــذا الــــــشــــــأن، يـ ــ ــ فـــــي هـ
ليست  العاملية  الــســوق  بيئة  أن  البريطاني، 
مـــشـــابـــهـــة ملــــا حـــــدث خـــــالل انـــهـــيـــار »لـــيـــمـــان 
إلــــــى أن  ــــي إس«  بـ بــــــــــــــراذارز«، وأشـــــــــار »يــــــو 
التي  أي  املتعثرة،  األصـــول  مستويات حجم 
قليلة  للدائنني،  الــســداد  فــي  أصحابها  فشل 
الصيني  االقــتــصــاد  لحجم  بالنسبة  للغاية 

ثم  في مزيد من االضــطــرابــات االجتماعية«. 
هــنــاك احــتــمــال إعـــــادة الــهــيــكــلــة مـــع ســيــطــرة 
الــســلــطــات املــحــلــيــة عــلــى أجــــزاء مــن الــشــركــة، 
فــي حــني ُيــســمــح لــأقــســام االســتــثــمــاريــة في 
الــشــركــة بــالــتــوقــف عــن الــعــمــل. لــكــن مــثــل هــذا 
سيكون مهمة ضخمة. وقال كيلفن وونغ من 
مكتب سي إم سي ماركتس: »أعتقد أن األمر 
ســيــكــون عــلــى األرجــــح عملية إنــقــاذ هــادئــة، 
ــا ال يــريــدون أن يــقــولــوا صــراحــة: 

ً
ألنــهــم أيــض

نــحــن هــنــا لــنــضــخ مــبــلــغ ... مــلــيــار إلنــقــاذكــم. 

إنهم ال يــريــدون فــي الــواقــع تعريض السوق 
ملــخــاطــر أخــالقــيــة بـــأن يــقــولــوا ... اســتــمــروا، 
واصلوا عملكم كاملعتاد في تطوير العقارات، 

وسننقذكم في نهاية األمر«.
على صعيد البنوك املركزية الغربية وعلى 
الــفــيــدرالــي )البنك  رأســهــا بنك االحــتــيــاطــي 
املـــركـــزي األمـــيـــركـــي(، الحـــظ خــبــراء أن بنك 
يــواصــل شــراء  يــزال  الفيدرالي ال  االحتياط 
ــز لـــلـــتـــدخـــل ملـــنـــع حــــدوث  ــاهــ الــــســــنــــدات وجــ
ــوق تـــعـــرقـــل االنـــتـــعـــاش  ــســ ــي الــ أيـــــة أزمــــــة فــ
يرى  وبالتالي،  فيها.  الحديث  االقتصادي 
محللون أن البنوك املركزية جاهزة لطمأنة 
املــســتــثــمــريــن عــبــر الــتــدخــل املــبــاشــر وضــخ 
األموال في حال تصاعد القلق االستثماري 
في البورصات العاملية. وحتى اآلن، يراقب 
على  »إيفرغراند«  قــدرة شركة  املستثمرون 
الدائنني،  تجاه  املالية  بالتزاماتها  اإليــفــاء 
ــد عـــلـــى الـــســـنـــدات  ــوائــ خـــاصـــة أن لـــديـــهـــا فــ
ــٍد  ــوم غـ ــ ــدادهـــــا يــ ــل ســـ ــ الــــــدوالريــــــة يـــحـــل أجــ

الخميس. 
وحسب بيانات شركة« ستاندرد آند بورز 
االئتماني،  للتصنيف  األميركية  غلوبال« 
تدفع 83 مليون  أن  »إيفرغراند« يجب  فــإن 
دوالر قــيــمــة فـــوائـــد عــلــى ســـنـــدات دوالريــــة 
يوم الخميس، وهي سندات أصدرتها أجل 
وتوقعت  دوالر.  مــلــيــاري  بقيمة  ســنــوات   5
ــد بــــورز غــلــوبــال« أال تتمكن  »ســتــانــدرد آنـ
الــشــركــة مـــن تــســديــد هــــذه الـــفـــوائـــد لحملة 
السندات، مشيرة إلى أن العائد على سندات 
ــبــــوع إلــــى %560  الـــشـــركـــة ارتـــفـــع هــــذا األســ
مقارنة بعائد 10% في بداية العام الجاري. 
وهــذا االرتفاع الجنوني في العائد يعكس 
يــنــتــاب املستثمرين  الـــذيـــن  الــشــديــد  الــقــلــق 
الخسائر. كما  الشركة وارتــفــاع  إفــالس  من 
توقعت »ستاندرد آند بورز غلوبال« كذلك 
أال تــقــدم الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة، الــتــي تعكف 
ــــالح واســــعــــة لـــأســـواق  عـــلـــى عــمــلــيــات إصــ

املالية، على إنقاذ الشركة. 
كــمــا تــشــيــر بــيــانــات »ســتــانــدرد آنـــد بـــورز« 
فوائد  العقارية  الشركة  على  أن  إلــى  كــذلــك 
على سندات دوالريــة أجل 7 سنوات يحني 
موعد ســدادهــا يــوم األربــعــاء املقبل. وعلى 
الــرغــم مــن الــتــوقــعــات الــواســعــة بـــأن تعجز 
»إيــفــرغــرانــد« عــن تــســديــد فــوائــد الــســنــدات 
ــلـــتـــهـــا حــــــني يــــحــــل مـــــوعـــــد ســـــدادهـــــا  لـــحـــمـ
الخميس، فإنه من الناحية الفنية، لن تكون 
الشركة مفلسة إال بعد مرور 30 يومًا على 

التخلف عن السداد.

لم تسدد »إيفرغراند« ديونا مستحقة، اإلثنين، إلى دائنيها المصرفيين، 
وفًقا لـ»بلومبيرغ«. وأشارت الوكالة إلى أن البنوك توقعت عدم السداد 
اإلســكــان  وزارة  حـــذرت  بــعــدمــا 
تتمكن  لن  الشركة  أن  من  الصينية 
من السداد في الموعد المحدد. 
إذا  ما  بعد  الواضح  غير  من  لكن 
تخلّف  رسمًيا  البنوك  ستعلن  كانت 
وتسببت  الــســداد.  عــن  الــشــركــة 
المخاوف بشأن »إيفرغراند« البالغة 
دوالر،  مليار   300 نحو  التزاماتها 
لألسهم  حــادة  بيع  موجة  فــي 

واألصول العالمية.

تخلّف عن السداد

الغالف

استبعدت بنوك 
عالمية تكرار سيناريو 2008 

أو ظهور كارثة »ليمان 
براذرز« الصينية

رؤية

شريف عثمان

تيمنًا  الصينية«،  بـــراذرز  ليمان  »لحظة  البعض  عليه  أطلق  فيما 
بالبنك األميركي الذي كان انهياره إيذانًا ببدء األزمة املالية العاملية 
في العام 2008، تسببت األخبار املتداولة عن قرب انهيار عمالق 
التطوير الــعــقــاري الصيني إيــفــرغــرانــد، الــتــي كــانــت فــي وقــت من 
الــصــني، وأصبحت اآلن  فــي  أكبر شركة تطوير عــقــاري  ــات  األوقـ
ألســواق  قوية  فــي ضربة  العالم،  فــي  بالديون  مثقلة  أكبر شركة 
األسهم، لتبدأ التساؤالت حول احتماالت تسبب الشركة في أزمة 
املتعاملون في أسواق  أذاهــا  مالية كبرى في بلدها، ال يسلم من 

رأس املال حول العالم. 
وأنــهــى الصينيون تعامالت األســبــوع املــاضــي فــي ســوق األسهم 
في شنغهاي وانطلقوا إلى منتجعاتهم اللتقاط األنفاس في عطلة 
الــثــالثــاء، بسبب عطلة »مــهــرجــان  يـــوم  أســبــوعــيــة مــطــولــة تنتهي 
وتتكبد  الدماء  تنزف  العالم  أســواق  ليتركوا  الخريف«،  منتصف 

خسائر بمليارات الدوالرات. 
وبعد أن أخبرت الشركة الصينية البنوك التي أقرضتها أكثر من 
ثالثمائة مليار دوالر أنها لن تتمكن من الوفاء بمدفوعات الفائدة 
املستحقة على القرض هذا األسبوع، خسر مؤشر هانغ سنغ )في 
هونغ كونغ( في تعامالت أول أيام األسبوع الجديد أكثر من ثالثة 
باملائة من قيمته، وتراجع مؤشر العقارات فيه بنحو 6.7%، ليصل 

إلى أدنى مستوياته في السنة األخيرة.
الــوحــيــد فــي تــعــامــالت االثنني  الــخــاســر  ولــم تكن هــونــغ الصينية 
الحزين، حيث خسر فيه مؤشر األسهم االسترالية أكثر من اثنني 
باملائة، وتراجع مؤشر األسهم األملانية بنسبة 2.31%، والفرنسية 
بنسبة 1.74%، واإليطالية بنسبة 2.57%، كما خسرت بورصة 

لندن 0.86% من قيمتها. 
أما في الواليات املتحدة، وفي أول أيام أسبوع فسيتحدث جيرومي 
باول، رئيس مجلس االحتياط الفيدرالي )البنك املركزي األميركي( 
أمــور هامة في مؤتمره الصحافي يوم األربعاء، على رأسها  في 
توقعاته للنمو االقتصادي في بالده خالل الفترة القادمة، وهو ما 
يأمل أغلب املحللني أن يستشفوا منه املوعد الذي قد يبدأ فيه البنك 
املركزي في تقليص مشترياته من سوق السندات، ضمن برنامج 
التيسير الكمي الذي أقره قبيل نهاية الربع األول من العام املاضي، 
دوالر  مليار   120 إلــى  قيمته  ما تصل  بشراء  بمقتضاه  وتعهد 
من سندات الخزانة وسندات الرهن العقاري، كانت البداية دموية، 
حيث وصلت الخسائر في بعض لحظات جلسة االثنني إلى أعلى 
مستوياتها منذ ما يقرب من عام، وسجل اللون األحمر أكثر من 
975 نقطة من الخسائر في مؤشر داو جونز الصناعي، بنسبة 

تقترب من 2.90% من قيمته. 
ــتــشــاؤم بـــني املــحــلــلــني، عــوضــت املـــؤشـــرات  ــم ارتـــفـــاع نــبــرة ال ورغــ
األميركية خالل الدقائق األخيرة جزءًا من خسائرها، لتختم اليوم 

على خسائر تتراوح بني %1.7 - %2.19. 
الهاوية  حافة  من  الصينية  الشركة  القــتــراب  الكبير  التأثير  جــاء 
من  باملائة  اثنني  تــجــاوزت  التي  مديونيتها،  قيمة  ارتــفــاع  بسبب 
حجم االقتصاد الصيني، الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، 
فيه،  املختلفة  البلدان  من  املالية  املؤسسات  العديد من  ومشاركة 
فتجمع آالف املحتجني أمام مقر الشركة، في واحدة ربما من سبع 
غضبهم،  عــن  ليعبروا  باالحتجاجات،  تسمح  ال  العالم  فــي  دول 
التي دفعوها  أن جــزءًا كبيرًا من مدخراتهم  بــدا واضحًا  أن  بعد 
في  كلها،  يكن  لــم  إن  الشركة،  مــن  اشتروها  لعقارات  كمقدمات 
طريقه إلى الضياع. وتشير بعض التقديرات إلى أن هذه املقدمات 
تشكل نحو ثلثي مديونية الشركة، وأن ما يخصها من مساكن 

لم يتم بناؤها.
لم تكن انهيارات أسعار األسهم في السوق األميركية إذًا ألسباب 
الــكــارثــة في  داخــلــيــة، وإنــمــا جـــاءت نتيجة للمخاوف مــن حـــدوث 
ارتفاع  األميركية، وهو ما ظهر في  للشركات  الصني، وامتدادها 

نسبة الخسائر في أسهم الشركات املرتبطة بالصني.
الشرقي  الساحل  بتوقيت  الثالثاء  فجر  من  اللحظة  هــذه  وحتى 
ــة يمكن أن تــحــدث كــارثــة في  لــلــواليــات املــتــحــدة، ال يــبــدو أن األزمـ
األسواق األميركية على النحو الذي توقعه خبير االستثمار العاملي 
محمد الــعــريــان واملــلــيــارديــر األمــيــركــي واريـــن بــافــيــت، وغيرهما 
كثير، منذ شهر مارس / آذار من العام املاضي، الذي شهد أكبر 
الــخــســائــر املــرتــبــطــة بــظــهــور فــيــروس كــوفــيــد-19 وانــتــشــاره في 
األراضــي األميركية، وتسببه في حــاالت وفــاة اقترب عددها من 

سبعمائة ألف. 
وعــلــى عــكــس الــتــوقــعــات، ارتــفــع مــؤشــر إس آنـــد بــي 500 األكــثــر 
األميركي من وقتها بنسبة تتجاوز  االقتصاد  لقطاعات   

ً
شموال

مائة باملائة.
تختلف البورصة األميركية عن أغلب بورصات العالم في العديد 
من األشياء، لكن أهم ما يميزها تعامل أغلب املحللني معها، في 
رئيس  أول  من  الجميع،  يقوم  سلعة،  باعتبارها  األحــيــان،  معظم 
ولكٍل طريقته  لها،  بالتسويق  فيها  متعامل  أصغر  الدولة وحتى 
الخاصة في ذلك، باستثناء مجموعة من السياسيني الذين يرتدون 
ثوب االشتراكيني، مثل عضو مجلس الشيوخ األميركي املليونيرة 
إليزابيث وارين، التي تقدر ثروتها بنحو 12 مليون دوالر، تحتفظ 
بأغلبها في حسابات تستثمر في البورصة، وزميلها في املجلس 
بيرني ساندرز، والذي تقدر ثروته بنحو 2.5 مليون دوالر، وبعض 
أعضاء مجلس إدارة البنك الفيدرالي الذين أظهرت تقارير األسبوع 

املاضي تعاملهم فيها بماليني الدوالرات. 
يستثمر تقريبًا كل األميركيني جزءًا من مدخراتهم في البورصة، 
ــواء بــصــورة مــبــاشــرة، أو غــيــر مــبــاشــرة عــن طــريــق حسابات  سـ
مدير  يفوضوا  أو  بأنفسهم،  يديرونها  أن  يمكنهم  التي  التقاعد 
أصـــول متخصصا الســتــثــمــارهــا، فــي صـــورة تشبه، مــع وجــود 
املالية في  أحــد وزراء  الــذي حــاول  النموذج املشوه  فــوارق كبيرة، 
من  بها  يستهان  ال  نسبة  فخسر  ســنــوات،  قبل  تطبيقه  مصر 
إلــى ســوق األسهم كل عام  التأمينات واملــعــاشــات، ويدخل  أمــوال 
أعداٌد غفيرة من املتعاملني، سواء من املهاجرين الجدد، أو الداخلني 
إلى سوق العمل، أو الشباب الذين يبدأون التعامل فيها ألول مرة 
النهر،  الذي يجدد دائمًا املياه الجارية في هذا  في حياتهم، األمر 
وهو ما شهدناه في سرعة وحجم االرتفاعات في قيمة املؤشرات 
أنها  املــاضــي، حتى  الــعــام  أعــقــاب خسائر  فــي  الــثــالثــة  الرئيسية 
العام  حققت جميعًا أكثر من خمسني إغالقًا قياسيًا منذ بداية 
الحالي، فهل بعد ذلك يمكن لشركة صينية، مهما كبرت، أن تنال 

من األسهم األميركية؟

مطورو عقارات الصين 
واألسهم األميركية
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