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قطر :صفقة «تاريخية» لتزويد الصين بالغاز
الدوحة ـ العربي الجديد

أبرمت شركة قطر للبترول اتفاقية طويلة األمد،
وصفتها الــدوحــة بــالـتــاريـخـيــة ،لـتــزويــد الصني
بـكـمـيــات ضـخـمــة م ــن ال ـغ ــاز س ـنــويــا ،ف ــي صفقة
توسعية جديدة لقطر ،التي أشار محللون في قطاع الطاقة
إلى أنها تسعى إلى زيادة حصتها في سوق الغاز العاملي.
وقالت قطر للبترول ،أمس االثنني ،إنها وقعت اتفاقية بيع
وشــراء طويلة األمــد مع شركة الصني للنفط والكيماويات
«سينوبيك» ،تــزود الصني بموجبها بمليوني طن سنويًا
من الغاز الطبيعي املسال ،مشيرة إلى أن عمليات التسليم
ستبدأ في يناير /كانون الثاني  ،2022إلى محطات استقبال
الشركة الصينية بموجب االتفاقية.
ووصـ ــف سـعــد ب ــن ش ــري ــده الـكـعـبــي ،وزيـ ــر ال ــدول ــة لـشــؤون
الطاقة ،العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول،
االتفاقية بالتاريخية ،مشيرا إلى أنها تشكل بداية لشراكة
طويلة األم ــد مــع شــركــة «سـيـنــوبـيــك» .وأض ــاف الكعبي في
بيان نشرته «قطر للبترول» على موقعها اإللكتروني« :هذه

االتـفــاقـيــة طــويـلــة األم ــد تتميز بكونها األول ــى لسينوبيك
لشراء الغاز الطبيعي املسال من قطر ،ويعود تاريخ شراكتنا
في مجال الغاز الطبيعي املسال مع الصني إلى عام ،2009
عندما بــدأنــا بـتــوريــده مــن خــال مجموعة مــن االتفاقيات
املماثلة ،مع عدد من شركائنا الصينيني».
وأك ــد أن ه ــذه االتـفــاقـيــة سـتـعــزز مــن ق ــدرة دول ــة قـطــر على
تلبية احتياجات الصني املتزايدة من الطاقة .وتابع« :هذه
االتفاقية تعكس استمرار موقعنا القيادي في السوق ،وثقة
عـمــائـنــا ح ــول الـعــالــم بــاعـتـبــارنــا الـشــريــك املـفـضــل لتلبية
احتياجاتهم من الغاز الطبيعي املسال».
ومنذ تسليم الشحنة األولــى من الغاز الطبيعي املسال في
سبتمبر /أيلول  ،2009قامت «قطر غاز» حتى اآلن بتوريد
أكثر من  62مليون طن من الغاز الطبيعي املسال إلى الصني.
وت ـع ـت ـبــر ال ـص ــن م ـحــركــا رئ ـي ـس ـيــا لـلـنـمــو ف ــي س ــوق ال ـغــاز
الطبيعي امل ـســال ،حيث تتبنى الحكومة سـيــاســات بيئية
متقدمة بشكل متزايد .ومن أجل التوسع في تصدير الغاز،
دشنت «قطر للبترول» عطاء لتأجير نــاقــات غــاز طبيعي
م ـس ــال م ــن أج ــل اح ـت ـيــاجــات ال ـش ـحــن املـسـتـقـبـلـيــة لـلـشــركــة

ووحداتها ،ال سيما التوسع الذي أعلنته في اآلونة األخيرة
ملشروع حقل الشمال .وذكــرت الشركة في بيان منفصل ،أن
العطاء سيشمل متطلبات شحن الغاز املسال من مشروعها
املشترك «جولدن باس» لتصدير الغاز املسال في الواليات
املتحدة .وأعلنت قطر للبترول ،في فبراير /شباط املاضي،
أنها ستعزز إنتاج الغاز املسال بنحو  %40إلى  110ماليني
طــن سـنــويــا بـحـلــول ع ــام  ،2026فــي املــرحـلــة األول ــى لــزيــادة
إن ـت ــاج ال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي امل ـس ــال بـحـقــل ال ـش ـمــال ،وه ــو أكـبــر
مشروع منفرد للغاز الطبيعي املسال على اإلطــاق يجري
اعتماده.
وم ــن املـتــوقــع أن تعلن الـشــركــة عــن خـطــط تــوسـعــة املرحلة
الثانية هــذا الـعــام ،مــا سيرفع طــاقــة الـغــاز املـســال إلــى 126
مـلـيــون ط ــن سـنــويــا بـحـلــول  .2027ووفـ ــق تـقــريــر لــوكــالــة
رويترز ،األسبوع املاضي ،فإن قطر تسعى إلحكام قبضتها
على ســوق الـغــاز الـعــاملــي ،حيث تعمل ،وفــق محللني في
قـطــاع الـطــاقــة ،على زي ــادة الضغط على منافسيها ذوي
التكاليف املرتفعة ،مــن خــال خطط تــوســع جريئة تعزز
اإلمدادات على مدى السنوات العشر املقبلة.
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حرب رقائق قريبًا
تــوقـعــت شــركــة «إس كـيــه هـيـنـيـكــس» ،ثــانــي أك ـبــر شــركــة
لتصنيع شــرائــح ال ــذاك ــرة فــي ال ـعــالــم ،أن تـشـهــد صناعة
الــرقــائــق (أش ـب ــاه امل ــوص ــات) ،حــربــا ت ـجــاريــة قــري ـبــا ،في
ظــل الـطـلــب الـعــاملــي املـتــزايــد عليها ،حـيــث أضـحــى نقص
اإلم ــدادات يهدد صناعات ضخمة في اقتصادات كبرى،

لقطات

مصر للطيران تسعى لدعم حكومي
قال رشدي زكريا ،الرئيس التنفيذي لشركة مصر
للطيران ،إن الشركة ستسعى للحصول على دعم
حكومي يراوح بين خمسة وسبعة مليارات جنيه
مصري ( 318ـ  477مليون دوالر) ،هذا العام،
للمساعدة في دفع الرواتب وسداد قروض خارجية
ورسوم تأجير طائرات.
وتدخلت الحكومات في أنحاء العالم خالل العام
الماضي لمساعدة شركات الطيران التي تضررت من
جائحة فيروس كورونا واستمرار قيود السفر.
وقال زكريا للصحافيين ،بحسب وكالة رويترز ،خالل
فعالية لقطاع الطيران في اإلمارات ،أمس االثنين:

مـنـهــا ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .وق ــال لــي س ـيــوك ه ــي ،الــرئـيــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـل ـشــركــة ،ال ـت ــي تـتـخــذ م ــن ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة
م ـ ـق ـ ـرًا رئـ ـيـ ـسـ ـي ــا ،ف ـ ــي خ ـ ـطـ ــاب أم ـ ـ ـ ــام مـ ـنـ ـت ــدى صـ ـن ــاع ــي،
وفـ ــق وك ــال ــة ب ـل ــوم ـب ـي ــرغ ،إن م ــن امل ـت ــوق ــع أن يـتـضــاعــف
استهالك البيانات ،مدفوعًا بتقنيات جديدة ،مثل شبكات

«نتعامل مع األمر ونحاول مواصلة النشاط ،وهذا
بدعم من حكومتنا حتى نتمكن من مواصلة
عملياتنا» .
ارتفاع بورصة الكويت
ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت في ختام تعامالت
أمس ،االثنين ،ليغلق مؤشر السوق العام على نمو
بنسبة  ،%0.36فيما زاد مؤشر السوق الرئيسي %0.58
وصعد مؤشر السوق األول بنسبة .%0.29
وجرى تداول  237.8مليون سهم ،وفق بيانات إدارة
السوق ،عبر  9184صفقة نقدية بقيمة  41.6مليون
دينار ( 133.1مليون دوالر).

الجيل الخامس ،والذكاء االصطناعي ،والسيارات ذاتية
الـقـيــادة .ونـهــايــة فـبــرايــر/شـبــاط املــاضــي ،أطـلــق الرئيس
األميركي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا إلجراء مراجعة حكومية
ملدة  100يوم ،تطاول مواطن الضعف املحتملة في سالسل
توريد الرقائق.

استثمارات نفطية في السودان
أعلنت الحكومة السودانية اعتزامها على طرح 26
مربعًا نفطيًا ،منها  5مربعات بحرية ،لالستثمار العالمي،
في محاولة لرفع اإلنتاج النفطي من حوالي  62ألف
برميل يوميًا حاليًا إلى  127ألف برميل يوميًا.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة والنفط السودانية،
مساء األحد ،فإن الوزارة «تتجه إلى تبني سياسات
وإجراءات لتعزيز الترويج ،وجذب المستثمرين للعمل
في المربعات النفطية والفرص االستثمارية المتاحة».
وتضم المربعات المستهدفة مناطق مخصصة
للتطوير من جانب الشركة وأخرى استكشافية واعدة،
وفق البيان.

الليرة والتهاوي
الكبير وخطأ
أردوغان
مصطفى عبد السالم

يخطئ الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان بإقدامه على عزل
محافظ البنك املركزي التركي ناجي
آغبال من منصبه ،بعد أقل من 5
أشهر على تعيينه ،باعثا برسالة
خطيرة لألسواق العاملية واملحلية
على حد سواء ،مفادها أن النظام
السياسي يتدخل في شؤون
وقرارات البنك املركزي ،ويتدخل
كذلك في إدارة السياسة النقدية
وتحديد اتجاهات سعري صرف
العملة والفائدة بحيث ال تعبر عن
قوى السوق وآليتي العرض والطلب
وظرف االقتصاد وتدفقات النقد
األجنبي ،وبذلك يخالف األعراف
املصرفية الدولية املتبعة التي تقول
إن إدارة السلطات النقدية مهمة
البنك املركزي وليست من مهام
الحكومة واألنظمة الحاكمة .ويخطئ
أردوغان ثانيا حينما يعزل ثالثة
من محافظي البنك املركزي التركي
خالل فترة زمنية قصيرة ال
تتجاوز العام ونصف العام ،باعثا
برسالة أخطر لكبار املستثمرين
الدوليني مفادها أنه ال استقرار
داخل مؤسسة (البنك املركزي)
املسؤولة عن دعم االستقرار املالي
والنقدي في البالد ،وأن أي محافظ
للبنك املركزي يعمل بشكل مستقل
وبعيد عن ضغوط السياسة
ورغباتها سيكون مصيره العزل
واإلقالة من منصبه كما حدث
مع مراد أويصال ،الذي أقيل من
منصبه في نوفمبر املاضي ،ومراد
تشتني قايا الذي عزل في يوليو
 .2019ويخطئ أردوغان ثالثا
حينما يتخيل أن كرهه ألسعار
الفائدة املرتفعة وربطها بقضية
الربا يعني عدم استخدام هذا
السالح من قبل البنك املركزي في
عالج األزمات املالية واالقتصادية
الطارئة ومنها مكافحة التضخم
العالي وزيادة حدة املضاربة على
العملة الوطنية ،فسالح الفائدة
بات أحد أبرز أدوات السياسة
النقدية التي تستخدمها كل البنوك
املركزية في العالم ،واالقتصاد
التركي ليس بمعزل عن االقتصاد
العاملي ،خاصة أن تركيا عضو
في مجموعة العشرين .عزل
أردوغان محافظ البنك املركزي
التركي ناجي آغبال كان أحد أبرز
أسباب التهاوي الكبير للعملة
التركية والتي فقدت على أثره
نحو  %17من قيمتها ليلة يوم
األحد ،وهو أعلى معدل تفقده منذ
صيف  2018حني فرض دونالد
ترامب عقوبات مفاجئة استهدفت
االقتصاد التركي وليرته .كثيرون ال
ينكرون استهداف االقتصاد التركي
وعملته من قبل قوى إقليمية
ودولية ،وهؤالء ال ينكرون استخدام
هذه القوى لورقة إضعاف الليرة
للضغط على هذا االقتصاد ونظامه
السياسي ،لكن في املقابل فإن هذا
النظام يعطي مبررا لهذه القوى
للتالعب في سوق الصرف التركي
حينما يعزل أردوغان  3محافظني
للبنك املركزي في أقل من عام
ونصف ،رغم إشادة الحزب الحاكم
بهم عقب توليهم منصبهم ،ويحاول
أن يفرض القواعد السياسية على
إدارة السياسة النقدية وهو ملف
تقني قبل أن يكون اقتصاديًا.

حصة الحكومة السعودية من إيرادات «أرامكو» تتراجع %30.8
لندن ـ العربي الجديد

أظهرت النتائج املالية لشركة أرامكو النفطية ،تراجع
حصة الحكومة السعودية من إيرادات الشركة بنسبة
 %30خالل العام املاضي ،متأثرة بتداعيات جائحة
ف ـي ــروس ك ــورون ــا وان ـخ ـف ــاض أس ـع ــار ال ـن ـفــط ال ـخــام
عامليًا .وذكــرت أرامكو في البيان املالي الــذي نشرته
على موقعها اإللكتروني ،أنها حولت  413مليار ريال
( 110.1مليارات دوالر) للحكومة السعودية في 2020
على شكل توزيعات أربــاح ورســوم امتياز وضرائب
على الدخل ،وهو مبلغ أقل بنسبة  %30.8مما حولته

ّ
ف ــي ع ــام  2019بـقـيـمــة  594.4م ـل ـيــار ري ـ ــال .وتـشــكــل
مدفوعات أرامكو مصدرًا أساسيًا إليرادات الحكومة،
التي اتسع عجز ميزانيتها العام املاضي مع دخول
االقتصاد في حالة ركود .وتتوزع مدفوعات الشركة
للحكومة على ثالثة بنود هي :ضرائب دخل ،وريع،
وتوزيعات األرباح .وانخفضت مدفوعات الشركة من
ضرائب الدخل للحكومة بنسبة  ،%51.5لتبلغ 72.6
مـلـيــار ري ــال ،مـقــابــل  149.8مـلـيــار ري ــال خ ــال .2019
كما تراجعت مدفوعات الريع بنسبة  ،%51.3لتبلغ
 83مليار ري ــال مقابل  170.3مليار ري ــال فــي الفترة
املناظرة .كما تراجعت مدفوعات الشركة من توزيعات

األرباح للحكومة بنسبة  %6.2إلى  257.2مليار ريال
في  2020مقابل  274.2مليار ريــال في العام السابق
ع ـل ـيــه .وت ـف ــرض ال ـح ـكــومــة ال ـس ـعــوديــة رس ــوم ــا على
أرامـكــو على كــل برميل نفط تنتجه ،مما يساعدها
على تحقيق دخل إضافي عالوة على ضرائب الدخل
وتوزيعات األرباح .وأظهرت نتائج أعمال أكبر شركة
منتجة للنفط في العالم ،انخفاض صافي أرباحها
العام املاضي بنسبة بلغت  %44.4ليصل إلى 183.7
َ
مليار ريال ،مقابل  330.7مليار ريال في  .2019وعزت
الشركة انخفاض صافي الــربــح ،بشكل أساسي إلى
ُّ
تراجع أسعار النفط الخام وتقلص حجم مبيعاته،

9

ّ
وأي ـضــا تــدنــي هــوامــش األرب ـ ــاح فــي أع ـمــال الـتـكــريــر
والكيميائيات .ورغــم األربــاح املحققة ،إال أن الشركة
حصلت العام املاضي على  90مليار دوالر من خالل
ق ــروض مـصــرفـيــة وع ـبــر ط ــرح س ـن ــدات ،وف ــق تقرير
لــوكــالــة بلومبيرغ األمـيــركـيــة ،أمــس اإلث ـنــن ،مــا أدى
إلى ارتفاع معدل صافي الدين إلى حقوق امللكية إلى
 %55في  2020من  %26بنهاية عام .2019
واس ـت ـخــدمــت ال ـشــركــة مـعـظــم ه ــذه األمـ ـ ــوال لتمويل
ع ـم ـل ـيــة اس ـت ـح ــواذه ــا ع ـل ــى ش ــرك ــة س ــاب ــك لـصـنــاعــة
الكيميائيات من صندوق الثروة السيادي السعودي
بقيمة  69مليار دوالر.
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الكويت

أسواق

إنفلونزا الطيور ُتنذر بأزمة دواجن

تونس :انتعاش التجارة
مع ليبيا وإقبال على الدوالر
عقب أيام قليلة من
تسلّم سلطات ليبيا
الرسمية لمهامها ،تشكل
مشهد تجاري جديد
في المناطق الحدودية
التونسية ،إذ زاد عبور
الشاحنات وقفز حجم
تبادل السلع
تونس ـ إيمان الحامدي

ب ـ ــدأت ال ـح ــرك ــة ال ـت ـج ــاري ــة جـنــوب
تونس تستعيد عافيتها مستفيدة
مـ ــن اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ل ـي ـب ـي ــا ودخ ــولـ ـه ــا
مــرحـلــة املـصــالـحــة ال ـشــام ـلــة ،عـقــب مـصــادقــة
الـبــرملــان على حكومة عبد الحميد الدبيبة،
ّ
تسجل مدينة بن قــردان الحدودية ،وألول
إذ
مرة منذ سنوات ،نشاطا تجاريا غير مسبوق
أنتج حركة سريعة في سوق الصرف املوازية
وارتفاع الطلب على الدوالر.
ّ
وع ـقــب أي ــام قـلـيـلــة م ــن تـســلــم سـلـطــات ليبيا
ال ــرس ـم ـي ــة مل ـه ــام ـه ــا ،ت ـش ـكــل م ـش ـهــد ت ـج ــاري
جديد في املناطق الحدودية التونسية التي
تعيش أساسا من التجارة البينية مع ليبيا،
بفرعيها الرسمي وغير الرسمي.
وقال رئيس املجلس البلدي بمدينة بن قردان،
فتحي العبعاب ،إن املدينة الحدودية وباقي
م ــدن ال ـج ـن ــوب تـعـيــش ع ـلــى وق ــع املـصــالـحــة
الليبية ،مــؤكــدا ع ــودة الـنـشــاط الـتـجــاري في
ّ
تسجل منذ
املنطقة إلــى مستويات عالية لــم
ثورتي البلدين.
وأكـ ـ ــد الـ ـعـ ـبـ ـع ــاب ،فـ ــي تـ ـص ــري ــح لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
الجديد» ،أن نسق تدفق السلع ما بني البلدين
ســريــع وم ـتــواتــر ،مـشـيــرا إل ــى أن مــا بــن 300
و 400شاحنة سلع تعبر يوميا مــن الجانب
الـتــونـســي نـحــو ال ـســوق الـلـيـبـيــة .واع ـت ـبــر أن
كــل امل ــؤش ــرات إيـجــابـيــة وتـنـبــئ ب ـعــودة قوية
لـلـعــاقــات ال ـت ـجــاريــة ب ــن الـبـلــديــن ف ــي ظــرف
وجيز.
وأشـ ـ ـ ــار ال ـع ـب ـع ــاب إل ـ ــى أن نـ ـش ــاط ال ـت ـج ــارة
أث ــر ســريـعــا عـلــى سـعــر ال ـصــرف فــي املـنــاطــق
الـحــدوديــة ،وذلــك بتسجيل زي ــادة فــي الطلب
على الدوالر ،وأيضا الدينار الليبي ،حيث يتم
تداول الـ 100دينار تونسية مقابل  180دينارا
ليبيا ،مرجحا أن يتواصل النسق التصاعدي

للطلب عـلــى العملة نتيجة الـحــاجــة املــؤكــدة
ل ـتــوريــد الـسـلــع م ــن لـيـبـيــا ،وال سـيـمــا السلع
اإللكترونية التي تجد رواجا كبيرا في تونس.
ومنذ شهر نوفمبر /تشرين الثاني املاضي،
عــاد اقتصاد جنوب تونس للتنفس مجددا،
عـ ـق ــب إعـ ـ ـ ـ ــادة فـ ـت ــح ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة عـ ـب ــر امل ـع ــاب ــر
الحدودية مع ليبيا ،بعد  8أشهر من إغالقها
ّ
وتعثر عمليات التصدير بني البلدين في أكثر
من مناسبة ألسباب لوجستية وأخرى أمنية.
غـيــر أن ال ـعــودة ظـلــت بطيئة بسبب تــواصــل
القيود التي فرضتها سلطات البلدين على
املسافرين في إطار تدابير الوقاية من فيروس
كورونا ،إلى جانب املخاوف من عدم استكمال
مسار املصالحة الليبية.
وت ـل ـقــي عـ ــودة ال ـن ـشــاط ف ــي املـ ــدن ال ـحــدوديــة
بـظــالـهــا ع ـلــى املـنـطـقــة بــأكـمـلـهــا ،ك ـمــا تمتد
تداعياتها إلى باقي األسواق التونسية التي
تتزود من السوق الرئيسية ملدينة بن قردان.
واعتبر الباحث االقتصادي ،أيمن الوسالتي،
أن ردة الفعل السريعة لـســوق الـصــرف دليل
مهم على عودة الحركة التجارية بني البلدين
ّ
بقوة ،مرجحا أن يتواصل الطلب على الدوالر
فــي املـنـطـقــة ال ـحــدوديــة خ ــال ال ـف ـتــرة املقبلة
لشراء السلع من الجانبني.
وأكــد الوسالتي لـ«العربي الجديد» أن سوق

400

قال رئيس المجلس البلدي
بمدينة بن قردان الحدودية
فتحي العبعاب إن ما بين
 300و 400شاحنة سلع تعبر
يوميا من الجانب التونسي
نحو السوق الليبية .واعتبر
أن كــل الــمــؤشــرات تنبئ
بــعــودة قــويــة للعالقات
التجارية بين البلدين.

الصرف يتفاعل بسرعة مع النسق التجاري
ف ــي املـنـطـقــة ب ـنــاء ع ـلــى امل ـع ـط ـيــات ال ـجــديــدة،
وأهمها استقرار الوضع السياسي في ليبيا،
مشيرا إلــى أن قيمة العملة املحلية ستتأثر
بسبب الطلب املتزايد على الــدوالر عن طريق
البنوك أو في السوق السوداء.
وأشـ ــار ال ـبــاحــث االق ـت ـص ــادي إل ــى أن ارت ـفــاع
سـعــر ص ــرف الــدي ـنــار الـلـيـبــي مـقــابــل ال ــدوالر
والــديـنــار التونسي بنحو  5بــاملــائــة فــي مدة
وج ـيــزة ،تــزامــن مــع بــدء تــراجــع سعر الدينار
في سوق العملة املوازية في بن قردان مقارنة
بالسعر الــرسـمــي ،حيث يباع ال ــدوالر ب ــ2.88
دينار تونسي مقابل سعر رسمي بـ.2.76
وقــال الــوســاتــي إن الــديـنــار التونسي حافظ
على استقراره مدة أكثر من سنة ،رغم جائحة
ك ــورون ــا ،مـسـتـفـيــدا م ــن تـقـلــص ال ـط ـلــب على
الواردات وضعف الحركة التجارية ،فضال عن
مساهمة مكاتب الـصــرف املنظمة فــي سحب
العملة الصعبة من السوق املوازية.
غ ـيــر أن عـ ــودة ال ـحــركــة ال ـت ـجــاريــة م ــع ليبيا
سـتـهـبــط بـقـيـمــة ال ــدي ـن ــار ال ـتــون ـســي م ـجــددا
مقابل ال ــدوالر والــديـنــار الليبي ،وفــق تقدير
الباحث االقتصادي ،مع إقبال املشترين على
مخزون العملة في السوق السوداء.
وســوق الـصــرف امل ــوازي فــي مدينة بــن قــردان
أكبر سوق عملة موازي في تونس ،حيث يقدر
حجم التحويالت اليومية من العملة الصعبة
إل ــى ال ـخ ــارج ،انـطــاقــا مــن مــديـنــة بــن ق ــردان،
بأكثر من مليوني دينار.
وليبيا هي ثاني شريك اقتصادي لتونس بعد
االتحاد األوروبــي ،كما كانت تحويالت قرابة
 150ألــف تونسي كــانــوا يشتغلون فــي ليبيا
تبلغ قبل سنة  2010نحو  60مليون دينار
تونسي في الشهر ،غير أن السنوات األخيرة
لــم تـسـجــل أي تـحــويــات تــذكــر وف ــق بـيــانــات
رسـمـيــة كـشــف عـنـهــا مـحــافــظ الـبـنــك املــركــزي
م ــروان الـعـبــاســي ،ال ــذي دعــا الـقـطــاع الخاص
إلى االستعداد للفترة القادمة للمساهمة في
إعادة اإلعمار في ليبيا.
وع ـل ــى ال ـص ـع ـيــد ال ــرس ـم ــي ،تـسـتـعــد حـكــومــة
تونس ،بقيادة هشام املشيشي ،للقيام بزيارة
رس ـم ـيــة إل ــى لـيـبـيــا بـصـحـبــة وف ــد م ــن رج ــال
األع ـم ــال لـعـقــد ات ـفــاقــات رسـمـيــة مــع الـجــانــب
الـلـيـبــي ،وتــذل ـيــل ص ـعــوبــات ان ـس ـيــاب السلع
وحــركــة األف ـ ــراد بــن الـبـلــديــن ،ووض ــع آلـيــات
لـتـشـكـيــل لـجـنــة تــون ـس ـيــة  -لـيـبـيــة مـشـتــركــة.
وس ـت ـكــون زي ـ ــارة املـشـيـشــي إل ــى لـيـبـيــا ثــانــي
زيـ ــارة رفـيـعــة املـسـتــوى مــن تــونــس لسلطات
ليبيا الـجــديــدة بـعــد زي ــارة ق ــام بـهــا الرئيس
قيس سعيد األسبوع املاضي.

الكويت ـ أحمد الزعبي

بينما تم اإلعــان عن اكتشاف حــاالت إنفلونزا الطيور في
ال ـكــويــت وق ـي ــام الـسـلـطــات ب ــإع ــدام نـحــو  300أل ــف دجــاجــة
وإغالق العديد من املزارع في منطقة الوفرة جنوب الكويت
ً
والعبدلي شماال ،حذر مصدر من اتحاد الجمعيات التعاونية
في الكويت من أزمة نقص في الدواجن باألسواق الكويتية
خالل الفترة املقبلة ،وال سيما مع اقتراب شهر رمضان .وقال
املصدر ،الذي رفض الكشف عن اسمه ،لـ«العربي الجديد» إن
هناك مخاوف من إمكانية اكتشاف حــاالت جديدة مصابة
بإنفلونزا الطيور في العديد من املزارع املنتشرة في البالد،
مشيرا إلى أنه في حالة حدوث ذلك سيتم إعدام مئات اآلالف
من الــدواجــن ،األمــر الــذي قد يــؤدي إلــى نقص غير مسبوق
للدجاج فــي أس ــواق الـكــويــت .وأش ــار املـصــدر إلــى أن اتحاد
الجمعيات التعاونية قام بتوجيه الشركات بتوفير كميات
كبيرة من الدجاج املجمد الذي يتم استيراده في الجمعيات
االستهالكية املنتشرة في البالد ،مؤكدا في الوقت نفسه أنه
تم التنبيه على الشركات لالستعداد للفترة املقبلة وزيادة
الواردات من الدجاج ،خصوصا في ظل فرض حظر التجول
وتدافع املواطنني واملقيمني على تخزين السلع واملنتجات
ال ـغــذائ ـيــة .مــن جــان ـبــه ،ق ــال الـخـبـيــر االق ـت ـصــادي الـكــويـتــي،
ناصر بهبهاني ،لـ«العربي الجديد» إن هناك مخاوف من
أزمة نقص في الدواجن بالكويت ،خصوصا في ظل إغالق
الـبــاد واض ـطــراب عمليات الـتــوريــد وف ــرض حظر التجول
الـجــزئــي ،الفـتــا إلــى أنــه ينبغي على الحكومة اإلس ــراع في
وضع الحلول الالزمة لتالفي أي أزمــة مستقبلية .وأضاف
بهبهاني أن غــالـبـيــة املــواط ـنــن واملـقـيـمــن يـعـتـمــدون على
شــراء الــدجــاج الــذي يعد وجـبــة أساسية فــي الـكــويــت ،وفي
حــالــة ح ــدوث أي نقص خــال الـفـتــرة املقبلة ستكون هناك
أزم ــة كـبـيــرة سـتــأتــي فــي وق ــت غـيــر مـنــاســب ،حـيــث فرضت
الحكومة الكويتية حظر التجول ملــدة شهر .وكــان الناطق

انعكاسات إيجابية على األسواق التونسية بعد زيادة التجارة مع ليبيا (ياسين قائدي/األناضول)

الــرس ـمــي بــاســم الـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـش ــؤون ال ــزراع ــة وال ـث ــروة
السمكية الـكــويـتـيــة ،ط ــال الــديـحــانــي ،قــد أعـلــن عــن ظهور
مــرض إنفلونزا الطيور في بعض مــزارع الــدواجــن ،مشيرا
إلى أن الهيئة اتخذت اإلجــراءات الصحية البيطرية املتبعة
بـهــذا الـخـصــوص ،وت ــم تطبيق خـطــة ال ـط ــوارئ بخصوص
مواجهة مرض إنفلونزا الطيور .وأضــاف الديحاني أنه تم
إبالغ الجهات الرسمية األخرى في الدولة من أجل التعاون
وتـكــاتــف الـجـهــود للقضاء عـلــى ه ــذه الـجــائـحــة والسيطرة
عليها .وأكــد مـصــدر حكومي لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أنــه على
الــرغــم مــن إغ ــاق الـعــديــد مــن امل ـ ــزارع وإع ـ ــدام م ـئــات اآلالف
من الدجاج تجنبا النتشار املــرض ،ال يجب املبالغة بشأن
تــأث ـيــر اإلج ـ ـ ـ ــراءات األخـ ـي ــرة ع ـلــى الـ ـس ــوق امل ـح ـلــي أو على
إن ـتــاج ال ــدواج ــن الـحـيــة أو الـبـيــض الـتــي تـمــر بـفـتــرة إنـتــاج
كبيرة ،مشددا على ضــرورة قيام أصحاب املــزارع بتطبيق
االشتراطات الصحية والوقائية لحماية الثروة الحيوانية
مــن األم ـ ــراض امل ـعــديــة .وق ــال امل ـص ــدر ،ال ــذي رف ــض الكشف
عن اسمه ،أن فرق الرصد التابعة لــوزارة الزراعة والهيئات
الحكومية الكويتية املختلفة قامت باتخاذ إجراءات وقائية
ملنع انتشار املــرض ،كما تقوم بعمليات تفتيش يومية في
كافة املزارع باملناطق الكويتية ،وخصوصا منطقتي الوفرة
والعبدلي .كما دعــا املصدر القائمني على امل ــزارع ،اإلســراع
فــي اإلب ــاغ عــن أي حــالــة اشتباه أو إصــابــة مــن أجــل القيام
ب ــاإلج ــراءات الــازمــة بشكل ســريــع ومـنــع تفاقم اإلصــابــات.
على جانب آخــر ،طالب الباحث االقـتـصــادي الكويتي عمر
ال ــرشـ ـي ــدي ،ال ـح ـكــومــة ب ــات ـخ ــاذ إجـ ـ ـ ــراءات عــاج ـلــة لـطـمــأنــة
املواطنني واملقيمني بشأن توافر كميات كبيرة من الدجاج
والـبـيــض ،وع ــدم تــأثــر األسـ ــواق وال ـبــاد ج ــراء إع ــدام مئات
اآلالف مــن الــدجــاج فــي م ــزارع الـعـبــدلــي وال ــوف ــرة .كـمــا دعــا
الرشيدي الحكومة ممثلة في هيئة الزراعة ووزارة التجارة
والصناعة واتحاد الجمعيات التعاونية إلى االستعداد ألي
طارئ قد يحدث خالل الفترة املقبلة.

إجراءات وقائية لمنع انتشار إنفلونزا الطيور (ياسر الزيات/فرانس برس)

تقارير عربية
مال وناس

انحدار معيشة الالجئين السوريين في األردن
عمان ـ زيد الدبيسية
ّ

حذرت املفوضية السامية لشؤون الالجئني
في األردن ونشطاء في مجال دعم الالجئني
م ــن انـ ـح ــدار األوض ـ ـ ــاع املـعـيـشـيــة لــاجـئــن
السوريني في األردن ،بسبب جائحة كورونا
وتــداع ـيــات ـهــا وت ــأخ ــر تـنـفـيــذ خ ـطــط الــدعــم
املــوج ـهــة ل ـهــم .وق ــال ــت امل ـفــوض ـيــة الـســامـيــة
لشؤون الالجئني في األردن إن االحتياجات
اإلنسانية لالجئني السوريني ما تزال قائمة
مع تزايد الفقر الناتج عن جائحة كورونا،
وهناك خطر متزايد من تأخر خطط التنمية،
وال ـ ـتـ ــي م ـك ـنــت ال ــاجـ ـئ ــن مـ ــن إعـ ـ ـ ــادة ب ـنــاء
حياتهم واملساهمة فــي االقـتـصــاد األردنــي

واملجتمعات التي يعتبرونها اآلن وطنهم.
وأضافت املفوضية في تقرير لها بمناسبة
م ــرور عـشــر س ـنــوات عـلــى األزم ــة الـســوريــة:
«بينما يتطلع األردن والعالم نحو التعافي
االج ـت ـم ــاع ــي واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي م ــن ال ـجــائ ـحــة
تدعو األمم املتحدة إلى إدراج الالجئني في

كورونا أحال أعدادًا
كبيرة من السوريين
إلى البطالة

الالجئون يعانون من مصاعب عديدة بسبب تراجع المساعدات ()Getty

ه ــذه ال ـج ـهــود» .ويـبـلــغ ع ــدد ال ـســوريــن في
األردن حــوالــي  1.3مـلـيــون شـخــص يعيش
بـعـضـهــم ف ــي م ـخ ـي ـمــات أق ـي ـمــت خصيصا
لهم ،واآلخ ــرون يتوزعون في املــدن والقرى
وم ـنــاطــق ال ـب ــادي ــة .وقـ ــال زيـ ــاد ال ـص ـمــادي،
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـعـ ـم ــل مـ ـتـ ـط ــوع ــا فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال دع ــم
الــاجـئــن الـســوريــن ،وتـحــديــدا فــي منطقة
امل ـف ــرق ال ـتــي ت ـحــوي مـخـيــم الــزع ـتــري أكـبــر
مـخـيـمــات الــاجـئــن ال ـســوريــن فــي األردن،
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إن األوض ــاع املعيشية
لالجئني السوريني في انحدار كبير بسبب
األعباء التي ترتبت عليهم في ظل جائحة
كورونا ،وتراجع حجم املساعدات املوجهة
لـهــم وص ـعــوبــة ال ـح ـصــول عـلــى ف ــرص عمل

ولـ ــو ج ــزئ ـي ــة ب ـس ـبــب ت ــداعـ ـي ــات ال ـجــائ ـحــة.
وأضـ ــاف ال ـص ـمــادي أن امل ـخ ــاوف تتمحور
حــول مواصلة األوضــاع املعيشية لالجئني
السوريني االنحدار أكثر خالل الفترة املقبلة،
مع تراجع املساعدات واملتطلبات اإلنسانية
والحاجة املاسة ملزيد من النفقات ملواجهة
ال ـ ــوب ـ ــاء ،والـ ـتـ ـشـ ـغـ ـي ــل وتـ ـمـ ـك ــن ال ــاج ـئ ــن
ف ــي ب ـع ــض امل ـ ـجـ ــاالت اإلن ـت ــاج ـي ــة ال ـت ــي مــن
املـمـكــن إعــانـتـهــم عـلــى تــوفـيــر االحـتـيــاجــات
األســاسـيــة ولــو بالحد األدن ــى .وق ــال ممثل
املـفــوضـيــة الـســامـيــة ل ـش ــؤون الــاج ـئــن في
األردن ،دومينيك بارتش :في حني أن الحل
السياسي الــذي سيسمح بـعــودة الالجئني
إلــى سورية هو الهدف النهائي ،لكن أثناء
بقائهم في األردن يجب علينا ضمان توفر
ف ــرص كــافـيــة لــاجـئــن جـنـ ًـبــا إل ــى جـنــب مع
األردنيني حتى يكونوا أعضاء منتجني في
املجتمع.
وأكـ ــد وزيـ ــر الـتـخـطـيــط وال ـت ـع ــاون ال ــدول ــي
األردنـ ـ ـ ـ ــي ،ن ــاص ــر ال ـ ـشـ ــريـ ــدة ،فـ ــي ت ـصــريــح
م ــؤخ ــرا أنـ ــه بـ ـه ــدف ت ـس ـل ـيــط الـ ـض ــوء عـلــي
الجهود املبذولة من قبل الحكومة األردنية
ملجابهة تفشي وبــاء كــورونــا بني الالجئني
ال ـســوريــن املـقـيـمــن داخـ ــل املـخـيـمــات وفــي
امل ـج ـت ـم ـع ــات امل ـس ـت ـض ـي ـف ــة ،ت ـع ـم ــل وزارة
التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع
الــوزارات واملؤسسات الحكومية ومنظمات
األمم املتحدة والجهات املانحة على تحديث
خطة االستجابة األردنـيــة لألزمة السورية
للفترة  ،2023-2021وذلك ملراجعة األولويات
الوطنية في ظل انتشار وباء كورونا والحد
من أثر استضافة الالجئني السوريني ودعم
املجتمعات املستضيفة.
وخطة االستجابة األردنية لألزمة السورية
ت ــم إع ــداده ــا بـجـهــد ت ـشــاركــي ب ــن ممثلني
عــن ال ـ ــوزارات واملــؤس ـســات الـحـكــومـيــة ذات
الـعــاقــة ،ومـنـظـمــات األم ــم املـتـحــدة وال ــدول
املــانـحــة واملـنـظـمــات غير الحكومية بحجم
مقدر بحوالي  6.6مليارات دوالر.
وق ــال ــت امل ـفــوض ـيــة إنـ ــه وع ـل ــى م ـ ــدار ال ـعــام
املــاضــي أظـهــر إدراج الــاجـئــن فــي برنامج

االس ـت ـجــابــة الـصـحـيــة والـتـطـعـيــم الــوطـنــي
األردني لـ كورونا أنه إذا تم شمول الجميع،
ف ـي ـم ـك ـن ـنــا أن ن ـص ـبــح أقـ ـ ــوى م ـ ًـع ــا وت ـش ـيــد
األم ــم املـتـحــدة بحكومة األردن لكونها من
أوائ ــل ال ــدول فــي العالم التي قامت بإعطاء
اللقاح لالجئني ،وأظـهــرت ريــادة عاملية في
استضافة الالجئني.
وبمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية،
دعــت األم ــم املتحدة فــي األردن ،بما فــي ذلك
مـفــوضـيــة األمـ ــم امل ـت ـحــدة ال ـســام ـيــة ل ـشــؤون
الالجئني واليونيسيف واألون ــروا ومنظمة
األمــم املتحدة للمرأة واليونسكو وبرنامج
األغذية العاملي ،الحكومة األردنية واملجتمع
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي وال ـ ـش ـ ـعـ ــب ملـ ــواص ـ ـلـ ــة الـ ـتـ ـض ــام ــن
م ــع ال ــاجـ ـئ ــن .وم ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال الـخـبـيــر
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ،حـ ـس ــام عـ ــايـ ــش ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
ال ـج ــدي ــد» إن األوض ـ ــاع املـعـيـشـيــة لــاجـئــن
ال ـ ـسـ ــوريـ ــن فـ ــي األردن ب ــات ــت أصـ ـع ــب مــن
املاضي بسبب جائحة كورونا وتداعياتها،
حيث فقدت أعداد كبيرة منهم فرص عملهم
وتراجعت في ذات الوقت املعونات اإلنسانية
الــدولـيــة املـقــدمــة لـهــم .وأض ــاف أن متطلبات
الــرعــايــة الـصـحـيــة ارت ـف ـعــت ل ــدى الــاجـئــن،
إضافة إلى تأثرهم كحال األردنيني بإجراءات
الـحـظــر ال ـشــامــل وال ـجــزئــي وإغ ـ ــاق الـعــديــد
مــن الـقـطــاعــات فــي إط ــار اإلج ـ ــراءات املتخذة
لـلــوقــايــة مــن وب ــاء ك ــورون ــا .وأك ــد عــايــش أن
املجتمع الــدولــي عليه الـقـيــام بمسؤولياته
تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاه الـ ـ ــاج ـ ـ ـئـ ـ ــن الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ـ ـ ــن وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة
مخصصات الــدعــم املقدمة لـهــم .وأكــد ممثل
برنامج األغذية العاملي واملدير للبرنامج في
األردن ،ألبرتو كوريا مينديز ،أن انعدام األمن
الـغــذائــي بــن الــاجـئــن هــو األعـلــى اآلن منذ
العائالت في القدوم من سورية قبل
أن بدأت
ً
 10سنوات وفقا لتقديرات برنامج األغذية
ال ـعــاملــي .وي ـعــانــي رب ــع الــاج ـئــن فــي جميع
أنحاء األردن من انعدام األمن الغذائي و%65
على حافة انعدام األمن الغذائي ،وهي زيادة
كبيرة بسبب تفشي الوباء .وتشكل مساعدة
بــرنــامــج األغ ــذي ــة ال ـعــاملــي بــالـفـعــل  %60من
إجمالي دخل األسر.

الجزائر توفر
اللحوم
استعدادًا
لرمضان

سـ ـ ـم ـ ــح الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـ ـجـ ـ ــزائـ ـ ــري
عـ ـب ــد املـ ـجـ ـي ــد ت ـ ـبـ ــون ،ل ـل ـح ـكــومــة
ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــرخـ ـ ـي ـ ــص االس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائـ ــي
الس ـت ـي ــراد ال ـل ـح ــوم خـ ــال شهر
رم ـ ـ ـضـ ـ ــان ،لـ ـتـ ـم ــوي ــن ح ــاجـ ـي ــات
الـســوق واملــواطـنــن خــال الشهر
الفضيل ،وضبط األسعار خاصة
ف ــي ظ ــل أزمـ ـ ــة مـ ــوازيـ ــة ألس ـع ــار
الدجاج واللحوم البيضاء .وتمنح
الحكومة للموردين النشطني في
كل الواليات خالل أيام ،تراخيص
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة السـ ـتـ ـي ــراد ال ـل ـحــوم
م ــن ال ـ ـخـ ــارج ،ب ـعــدمــا كـ ــان تـبــون
ق ــد مـنــع مـنــذ تـسـلـمــه الـحـكــم في
دي ـس ـم ـبــر /ك ــان ــون األول ،2019
ومــع بداية األزمــة الوبائية ،توريد
امل ـن ـت ـجــات ال ـت ــي يـمـكــن تــوفـيــرهــا
من املزارعني واملنتجني املحليني.
وتقدر احتياجات الجزائر سنويا
من اللحوم ما يقارب  150مليون
دوالر ،وت ـت ــزود بـحــاجـيــاتـهــا من
اللحوم مــن الـبــرازيــل واألرجنتني
والهند والسودان.

المغرب

الصادرات أمام تحدي ضريبة الكربون
الرباط ـ مصطفى قماس

يتجه املغرب نحو تخليص منتجاته
من الكربون ،حتى يتسنى له التصدير
إلى االتحاد األوروبي ،الذي بلور خطة
ن ـحــو ف ــرض ضــري ـبــة ع ـلــى الـ ـص ــادرات
التي تستعمل في اإلنتاج طاقات غير
الطاقات املتجددة.
وعمدت العديد من البلدان األوروبـيــة
إلى اتخاذ قرار يرمي إلى التوجه نحو
سن ضريبة على املنتجات املستوردة
مـتـمـثـلــة ف ــي ضــري ـبــة ال ـك ــرب ــون ،حيث
تطبق على جميع املنتجات بواسطة
املتجددة.
طاقة أخرى غير الطاقات
ّ
وك ــان ال ـبــرملــان األوروبـ ـ ــي تـبــنــى ق ــرارا
ل ــه ع ــاق ــة ب ــآل ـي ــات تـكـيـيــف ان ـب ـعــاثــات
الكربون في الحدود بما يوافق منظمة
التجارة العاملية ،علما أن الفكرة التي
تعود للتسعينيات مــن الـقــرن املاضي
الــرام ـيــة إل ــى ف ــرض ضــريـبــة ال ـكــربــون،
تستهدف البلدان التي ال تطبق اتفاق
باريسّ .ويــراد من اتفاق باريس ،الذي
جرى تبنيه في قمة املناخ بالعاصمة
ال ـفــرن ـس ـيــة ب ــاري ــس ف ــي  ،2015وال ــذي
دخـ ـ ــل ح ـي ــز ال ـت ـط ـب ـي ــق فـ ــي نــوف ـم ـبــر/
ت ـ ـشـ ــريـ ــن ال ـ ـثـ ــانـ ــي  ،2016الـ ـ ـح ـ ــد مــن
انـبـعــاثــات الـكــربــون إل ــى مـسـتــوى دون
 2فــي املــائــة وحـتــى  1.5درج ــة ،مقارنة
باملستوى السابق للتصنيع.
وأكد املركز املغربي للظرفية ،في دراسة
لــه ،أن ال ـصــادرات املغربية فــي السوق
األوروبية ،يجب أن تراعي تدبيرا غير
ج ـمــركــي ل ــه ع ــاق ــة بـبـصـمــة ال ـكــربــون،
حيث إن عدم مراعاتها سيفرض على
املصدرين أداء ضريبة إضافية متمثلة
في ضريبة الكربون.
وي ـ ــاح ـ ــظ امل ـ ــرك ـ ــز أن ف ـ ـ ــرض ض ــري ـب ــة
ال ـكــربــون م ــن قـبــل االت ـح ــاد األوروب ـ ــي،
يـمـثــل ن ــوع ــا م ــن ال ـت ـحــدي ل ـل ـصــادرات
املـغــربـيــة ،خــاصــة أن الـبـلــدان املنافسة
بدأت تستعد لذلك التدبير ،عبر مالءمة

منتجاتها مــع التوجيه األوروب ــي في
مجال انبعاث الغازات الدفيئة.
غ ـيــر أن ــه ي ــرى أن امل ـغ ــرب ي ـتــوفــر على
استراتيجية الـطــاقــات املـتـجــددة التي
بلورها منذ عــدة سنوات ،حيث يمكن
أن تـســاعــده عـلــى االسـتـجــابــة للتدبير
األوروبي الخاص بخلو الصادرات من
الكربون ،في الوقت نفسه الــذي وضع
برنامجا يستهدف النمو االقتصادي
األخضر.
وك ــان ــت ب ـع ـثــة امل ـف ــوض ـي ــة األوروب ـ ـيـ ــة
ف ــي ال ــرب ــاط أش ـ ــارت إل ــى أن امل ـب ــادالت
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة بـ ـ ــن امل ـ ـ ـغـ ـ ــرب واالت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
األوروب ــي وصلت إلــى  35مليار يــورو
فــي ال ـعــام امل ــاض ــي ،حـيــث يتشكل ذلــك
املبلغ من  15مليار يــورو من صــادرات
املـمـلـكــة فــي ات ـجــاه االت ـح ــاد األوروبـ ــي
و 20مليار يورو واردات املغرب منه.
وتمثل الـتـجــارة بــن املـغــرب واالتـحــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي ح ــوال ــي  60ف ــي امل ــائ ــة مــن
املبادالت التجارية للمملكة مع العالم،
حيث يعتبر املغرب أول شريك لالتحاد
فــي ج ـنــوب الـبـحــر األب ـيــض املـتــوســط،
حسب تقرير البعثة.
وك ـ ـ ـ ــان وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـصـ ـن ــاع ــة وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة
واالقتصاد األخضر والرقميّ ،
عبر عن
ارت ـيــاحــه لـعـمــل املـمـلـكــة عـلــى م ـشــروع،
يتمثل فــي اسـتـهــاك الـطــاقــة املتجددة
م ــن أج ــل تـحـســن تـنــافـسـيــة املـنـتـجــات
املغربية.
ويعتبر مراقبون أنه ،بغض النظر عن
سـعــي ال ـب ـلــدان األوروبـ ـي ــة إل ــى الـتــوفــر
على منتجات خالية مــن الـكــربــون ،إال
أنها تسعى إلى نوع من الحمائية ،ما
يفرض على الصناعة املغربية مالءمة
تطورها مع عدم التخلص من الكربون.
وي ـتــوفــر امل ـغ ــرب ع ـلــى خ ـطــة متقدمة
فــي مـجــال إن ـتــاج الـطــاقــات املـتـجــددة،
حـ ـي ــث يـ ـسـ ـع ــى ف ـ ــي أف ـ ـ ــق  2030إل ــى
إن ـت ــاج ح ــوال ــي نـصــف ال ـك ـهــربــاء عبر
الطاقات املتجددة ،حيث وضعت عدة

مشاريع الستغالل الطاقات الريحية
وال ـش ـم ـس ـي ــة .وي ـ ـطـ ــرح ع ـل ــى امل ـغ ــرب
تـحــد يتمثل فــي تـحــويــل تـلــك الطاقة
املـ ـتـ ـج ــددة إل ـ ــى امل ـن ــاط ــق ال ـص ـنــاع ـيــة
بأسعار تنافسية ،خاصة أن استعمال
ت ـلــك ال ـط ــاق ــة سـيـفـضــي إلـ ــى تقليص
الفاتورة الطاقية التي تشكل أحد أهم
مكونات إنفاق الصناعة.
ويعتبر االقتصادي على بوطيبة ،أنه
مـهـمــا كــانــت االع ـت ـب ــارات ال ـتــي تـحــرك
األوروب ـي ــن عـنــدمــا يـفــرضــون ضريبة
ال ـك ــرب ــون ،فــإنــه ي ـتــوجــب ع ـلــى اململكة
االنخراط في هذا املنحى ،على اعتبار
أن االتحاد األوروبي يعتبر أهم شريك
تجاري للمملكة.
ويشير بوطيبة ،في تصريح لـ«العربي
الجديد» ،إلى أن املغرب بدأ في مراعاة
الجوانب ذات الصلة بالبيئة في العديد
مــن السلع والـخــدمــات ،وهــو مــا يؤشر
إل ـيــه االع ـت ـمــاد عـلــى عــامــات خ ـضــراء،
م ـش ــددا ع ـلــى أن ذل ــك ي ــراع ــي املـعــايـيــر
األوروبـ ـي ــة ال ـتــي يحاكيها امل ـغــرب من
أجل تعزيز حضوره في تلك السوق.
وتـبـنــى امل ـغــرب اسـتــراتـيـجـيــة «تطوير
أخـضــر» ،التي تندرج ضمن السياسة
ال ـص ـن ــاع ـي ــة ،ح ـي ــث ت ـع ــد ب ـم ـس ــاع ــدات
ملواكبة الشركات الصغيرة واملتوسطة
وال ـش ــرك ــات ال ـص ـغ ـيــرة ج ـ ــدا ،عـلـمــا أن
تلك االستراتيجية ترمي إلــى تقليص
التلوث الصناعي ودعم بروز صناعات
خضراء.
وتــواجــه ال ـصــادرات املغربية معوقات
ع ــدي ــدة ،ل ـيــس ف ـقــط م ــن دول االت ـح ــاد
األوروبـ ــي ،بــل امـتــدت إلــى دول أخــرى،
إذ أص ـ ـ ــدرت ل ـج ـنــة الـ ـتـ ـج ــارة ال ــدول ـي ــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ق ـ ـ ـ ـ ــرارًا ،ف ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ــارس/آذار
ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،يـ ـف ــرض رسـ ــومـ ــا ج ـمــرك ـيــة
إض ــاف ـي ــة ع ـل ــى واردات األس ـ ـمـ ــدة مــن
املغرب ،وهو ما دفع الحكومة املغربية
إلـ ــى ال ـت ـح ــرك م ــن أجـ ــل م ــواج ـه ــة هــذه
اإلجراءات.
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أخبــار
العرب
الفطيم تتوقع زيادة
مبيعاتها في مصر
قال أشرف عز الدين ،العضو املنتدب
لشركة الفطيم العقارية اإلماراتية ،أمس
االثنني ،إن شركته تتوقع زيادة مبيعاتها
في مصر بني  10و 15باملئة في  2021من
نحو ثالثة مليارات جنيه ( 191.3مليون
دوالر) ،في .2020
وأضاف عز الدين ،لرويترز ،على هامش
مؤتمر صحافي عقدته الشركة بمشروع
كايرو فستيفال سيتي التابع لها شرقي
القاهرة« :نعمل في  12مشروعا سكنيا
وإداريا وترفيهيا في وقت واحد هذا العام،
ونتوقع أن ننتهي من ثالثة مشروعات
منها بنهاية هذا العام .أول مشروع هو
أوريانا  ،2ويتألف من نحو  200فيال
باستثمارات مليار جنيه ،وثاني مشروع
بوديوم عبارة عن مبان إدارية بكلفة ثالثة
مليارات جنيه ،واملشروع الثالث أوريانا
 1عبارة عن عدد محدود من الفيالت
باستثمارات  200مليون جنيه» .واملشاريع
كلها ضمن كايرو فستيفال سيتي الذي
تملكه الشركة ويمتد على مساحة ثالثة
ماليني متر مربع شرقي القاهرة .وقال عز
الدين إن الشركة طورت «ما يصل إلى 70
باملئة من أرض املشروع ،وسننتهي من
النسبة الباقية بنهاية .»2023
ارتفاع معدل التضخم في
المغرب
قالت مندوبية التخطيط في املغرب ،أمس،
ّإن مؤشر أسعار املستهلكني (التضخم)
في البالد ارتفع  %0.3على أساس سنوي
في فبراير /شباط .أضافت املندوبية ّأن
أسعار السلع غير الغذائية زادت ،%0.9
ّ
وأن أسعار األغذية هبطت  .%0.8وعلى
أساس شهري ارتفع املؤشر  .%0.1وزاد
التضخم األساسي ،الذي يستثني أسعار
السلع املتقلبة 0.2 ،على أساس شهري وزاد
 %0.6على أساس سنوي .وعلى أساس
شهري ،سجل معدل التضخم ارتفاعًا
بنسبة  %0.1خالل فبراير  ،2021باملقارنة
مع الشهر الذي سبقه .وأدت عمليات الغلق
الواسعة واملمتدة في املغرب إلى تضرر
مداخيل األسر والشركات ،ونجمت عنها
إعادة ترتيب لألولويات االستهالكية،
وسط مساع حكومية لتحفيز االستهالك
وزيادة الطلب .وتعول الحكومة املغربية على
االستهالك املحلي لتقليص تداعيات جائحة
فيروس كورونا الجديد على مختلف
األنشطة االقتصادية في الدولة.

أخبــار
العالم
تقلص فائض المعامالت
الجارية لمنطقة اليورو
أظهرت بيانات البنك املركزي األوروبي
أمس االثنني ،أن فائض ميزان املعامالت
الجارية ملنطقة اليورو تقلص في يناير/
كانون الثاني بسبب عجز أكبر في الدخل
الثانوي ،الذي يشمل التدفقات الخارجة
مثل تحويالت املغتربني والضرائب .وسجل
التكتل الذي يضم 19دولة فائضا في ميزان
املعامالت الجارية قدره 30.5مليار يورو
في يناير /كانون الثاني ،انخفاضا من36.7
مليار يورو في ديسمبر /كانون األول ولكن
ارتفاعا من 15.9مليار يورو ُسجل في
العام السابق ،وفقا لألرقام املعدلة .واستنادا
إلى بيانات غير معدلة ،تقلص الفائض إلى
 5.8مليارات يورو من 51.9مليار يورو ،مما
يعكس تقلبات مماثلة ُسجلت في الشهر
األول من السنوات السابقة.
الصين نحو إتمام إصالح
حوكمة الشركات
تعتزم الصني إكمال إصالح حوكمة
الشركات اململوكة للدولة بنهاية العام
الجاري ،مع االنطالقة القوية لخطة عمل
إصالح الشركات اململوكة للدولة (-2020
 .)2022وخالل اجتماع عقد مؤخرا،
قال ونغ جيه مني ،نائب رئيس مكتب
املجموعة القيادية بمجلس الدولة إلصالح
الشركات اململوكة للدولة ،إن إصالح حوكمة
الشركات اململوكة للدولة له أهمية بالغة في
مواصلة دفع التكامل بني هذه الشركات
واقتصاد السوق ،إلى جانب حفز حيوية
تلك الشركات وزخم تطورها .وأضاف أن
إصالح حوكمة الشركات يهدف إلى تعزيز
الكيانات السوقية املستقلة ،مع تحسني
الهيكل اإلداري وآلية العمليات املوجهة نحو
السوق ،داعيا إلى بذل الجهود إلدارة هذا
التحول وتجنيب أصول الدولة تكبد خسائر.
وتعد الشركات اململوكة للدولة أطرافا
فاعلة في الجبهات الصناعية ذات األهمية
االستراتيجية في الصني.
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رؤية

أسواق صرف
يواجه محافظ البنك المركزي التركي الجديد ،صهاب كافجي أوغلو،
صداع تدهور الليرة ،في حال خفض سعر الفائدة عن مستواها
الحالي المرتفع البالغ  ،%19وربما كذلك تحديات هروب االستثمارات
األجنبية التي تحتاجها البالد لتغطية خدمة الدين الخارجي وعجز
الحساب الجاري

الليرة خسرت نحو
 %14من قيمتها
في التعامالت
الصباحية بلندن
()Getty

إقالة المحافظ
آغبال تزامنت مع ارتفاع
سعر صرف الدوالر

محافظ البنك
المركزي يواجه
صداع الليرة وهروب
المستثمرين

إسطنبول ـ العربي الجديد

«فاينانشيال تايمز» .كما واجهت البورصة
ال ـتــرك ـيــة ك ــذل ــك ض ـغــوطــا ت ـن ــازل ـي ــة ،إذ خسر
امل ــؤش ــر الــرئ ـي ـســي ل ـب ــورص ــة إس ـط ـن ـبــول %9
مــن قيمته الـســوقـيــة فــي الـتـعــامــات املـبـكــرة.
وتــراجـعــت الـسـنــدات التركية بمعدالت حــادة

ال تنازل عن حرية السوق

في رسالة تطمينية للمستثمرين في االقتصاد ،أكد وزيــر الخزانة
والمالية التركي لطفي ألــوان ،أمس اإلثنين ،أنه لن يكون هناك أي
تنازالت عن آلية حرية السوق ،وأن
نظام التبادل الحر سيستمر بكل
حزم .وأوضح ألوان في بيان ،أن
استقرار األسعار واالستقرار المالي،
يــعــتــبــران مــن أهـــم المتطلبات
الستقرار االقتصاد الكلي .وأضاف
قائًال« :سنواصل تنفيذ السياسات
المالية الهادفة لدعم استقرار
األسعار بطريقة مكملة للسياسة
النقدية».

لـتــرفــع كـلــف االق ـت ــراض الـخــارجــي فــي تركيا.
وكانت األسواق قد رحبت بسياسات محافظ
الـبـنــك امل ــرك ــزي ال ـســابــق ال ــذي انـتـشــل الـلـيــرة
ال ـتــرك ـيــة م ــن ه ــاوي ــة ال ـت ــذب ــذب الـ ـح ــاد خــال
عــام  ،2019وهــو ترحيب مبني على العوائد
التي تجنيها من الفائدة املرتفعة في تركيا.
وحتى اآلن ،يترقب املستثمرون في األصــول
التركية املزيد من اإليضاحات بشأن السياسة
الـنـقــديــة الـجــديــدة للبنك امل ــرك ــزي ،ولـكــن ردة
فعل األســواق عمومًا كانت سلبية إلى درجة
بعيدة تجاه إقــالــة املحافظ الـســابــق .فــي هذا
الـشــأن ،قــال محلل الـعـمــات وأسـعــار الفائدة
فــي شركة «كولومبيا ثريد نـيــدل» فــي لندن،
إدوارد الحسيني ،أمــس االثنني ،إن «التخلي
عن السياسات النقدية السابقة سيكون مؤملًا
لالقتصاد التركي».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ،فـ ــي ت ـع ـل ـي ـق ــات ن ـق ـل ـت ـهــا صـحـيـفــة
«فاينانشيال تايمز» أمــس ،أن «التخلي عن
السياسات النقدية السابقة سيدمر جاذبية
األصول التركية للمستثمر األجنبي» .وينتقد
املحافظ الجديد كافجي أوغلو سياسة سعر
الفائدة املرتفعة على الليرة ،ويرى أن ارتفاع
ال ـفــائــدة سـيـقــود بـطــريـقــة غـيــر م ـبــاشــرة إلــى
زيادة التضخم .يذكر أن محافظ البنك املركزي
السابق ناجي آغبال ،كان قد رفع سعر الفائدة
التركية إلــى مـعــدل  %19قبل عــزلــه مباشرة،
وهو معدل مرتفع جدًا ويفوق االرتفاع الذي
كــانــت تـتــوقـعــه أسـ ــواق امل ــال وخ ـب ــراء أس ــواق

ال ـصــرف الـغــربـيــون .ورب ـمــا يـكــون ه ــذا الـقــرار
واحــدا من األسباب التي أدت إلــى إعفائه من
املنصب .من جانبه ،يرى االقتصادي في معهد
الـتـمــويــل الــدولــي فــي واشـنـطــن ،روب ــن بــروك،
«أن التخلي عــن السياسة النقدية املتشددة
سـيـقــود إل ــى مــواجـهــة تــركـيــا مـخــاطــر هــروب

املستثمرين األجانب ،وأن ذلك سيقود تلقائيًا
إلى وضع الليرة تحت ضغوط جديدة».
وف ــي ذات ال ـص ــدد ،ي ــرى م ـصــرف «غــولــدمــان
ســاكــس» االسـتـثـمــاري األمـيــركــي ،فــي تحليل
عن االقتصاد التركي ،يــوم األحــد ،أن «تركيا
ت ــواج ــه ع ـلــى املـ ــدى الـقـصـيــر م ـخــاطــر ضعف

تدفقات قياسية في سوق األسهم األميركية
المساعدات الحكومية
تدفع األميركيين نحو
شراء األسهم ،وترفع
حجم االستثمار في
بيتكوين
نيويورك ـ شريف عثمان

وول ستريت تتجه نحو ارتفاع جديد في العام الجاري ()Getty

ل ــم يـنـتـظــر األم ـيــرك ـيــون وصـ ــول امل ـســاعــدات
الحكومية ،التي اقترحها الرئيس جو بايدن
وأقــرهــا الـكــونـغــرس ،بقيمة إجمالية لألسر
تـتـجــاوز  400مـلـيــار دوالر ،وانــدف ـعــوا نحو
شـ ــراء األس ـه ــم األم ـيــرك ـيــة ب ـم ـجــرد الـتــوقـيــع
عليها ،لتسجل التدفقات النقدية الجديدة
في سوق األسهم خالل األسبوع املنتهي يوم
األربعاء املاضي ما يقرب من  57مليار دوالر،
هي األعلى في تاريخ البورصات األميركية،
وبـنـسـبــة ارت ـف ــاع  %237م ـقــارنــة بــاألسـبــوع
السابق.
ورغ ــم امل ـخــاوف الـتــي سببها ارت ـفــاع العائد
ع ـلــى سـ ـن ــدات ال ـخ ــزان ــة األم ـي ــرك ـي ــة ،وشـبــح
ال ـت ـض ـخــم امل ــرت ـف ــع الـ ـ ــذي الح لــأم ـيــرك ـيــن،
اع ـت ـبــر ك ـث ـيــرون م ــن مـسـتـحـقــي امل ـس ــاع ــدات،
والتي كانت بواقع  1400دوالر لكل مواطن،
أن أس ـعــار الـعــديــد مــن األس ـهــم والـصـنــاديــق
املتداولة في البورصات تمثل حاليًا فرصة
ج ـي ــدة لــاس ـت ـث ـمــار ،ح ـيــث ت ــراج ــع بعضها
بنسب ت ـجــاوزت  ،%50فسجلت الصناديق
ص ــاف ــي ت ــدف ــق ب ـق ـي ـمــة ت ـت ـج ــاوز  2.9مـلـيــار
دوالر ،بعد أن سجلت في األسـبــوع السابق
صــافــي سـحــب للنقدية بـمــا يـقــرب مــن 1.37
مليار دوالر .ورغم تأكيده استمرار معدالت
ال ـف ــائ ــدة ع ـنــد مـسـتــويــاتـهــا ال ـص ـفــريــة خــال
الثالثني شهرا القادمة ،لم تزد كلمات رئيس
بـنــك االح ـت ـيــاط ال ـف ـيــدرالــي ،جـيــرومــي ب ــاول،

التشبّث بالسلطة
حتى آخر رمق
سهام معط اهلل

التهاوي الكبير
للعملة التركية

رب ـ ـمـ ــا تـ ـصـ ـب ــح ال ـ ـل ـ ـيـ ــرة ال ـت ــرك ـي ــة
وارت ـفــاع مـعــدل التضخم وهــروب
املـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــرون ،مـ ـت ــاع ــب ج ــدي ــدة
لالقتصاد التركي ّ
املقدر حجمه بنحو 761.8
ّ
مـلـيــار دوالر ،وتـمــكــن حـتــى اآلن مــن مقاومة
تـ ــداع ـ ـيـ ــات ج ــائـ ـح ــة ك ـ ــورون ـ ــا الـ ـت ــي ض ــرب ــت
الـسـيــاحــة ،أه ــم م ــورد لـلـعـمــات الـصـعـبــة في
ال ـب ــاد .وف ــي أع ـق ــاب إع ـف ــاء الــرئ ـيــس الـتــركــي
رج ــب طـيــب أردوغ ـ ــان ،ي ــوم ال ـس ـبــت ،محافظ
ال ـب ـن ــك املـ ــركـ ــزي ن ــاج ــي آغـ ـب ــال م ــن مـنـصـبــه،
ً
وت ـع ـيــن ص ـه ــاب كــاف ـجــي أوغـ ـل ــو ب ـ ــدال مـنــه،
ت ــراج ـع ــت ال ـل ـي ــرة ال ـتــرك ـيــة بـنـسـبــة  %14في
ال ـت ـع ــام ــات ال ـص ـبــاح ـيــة ،أمـ ــس االثـ ـن ــن ،في
لـنــدن ،إلــى  8.4لـيــرات مقابل ال ــدوالر ،قبل أن
تـتـحـســن ف ــي ت ـعــام ــات الح ـق ــة إل ــى  8ل ـيــرات
مقابل العملة األميركية ،وذلــك وفقًا لبيانات

13

املستثمرين يوم األربعاء ،إال خوفًا من ارتفاع
معدل التضخم وخروجه عن السيطرة ،وهو
م ــا دف ـع ـه ــم لـ ــإسـ ــراع بـ ـش ــراء األسـ ـه ــم ال ـتــي
يعتبرها البعض االختيار األمثل للحد من
التأثيرات السلبية الرتـفــاع معدل التضخم
على الثروات والدخول .وتوقع بيل جروس،
الـشــريــك املــؤســس لـعـمــاق إدارة االستثمار
«ب ـي ـم ـك ــو» ،وصـ ـ ــول م ـع ــدل ال ـت ـض ـخــم خ ــال
الشهور القادمة إلى  .%4بــدوره ،توقع جيم
بيانكو ،رئيس شركة بيانكو لــأبـحــاث ،أن
يستفيد مستثمرو األسهم األميركية خالل
فصل الربيع (ال ــذي بــدأ فعليًا يــوم السبت)
من التراجع املؤقت في معدالت العائد على
سندات الخزانة .وقــال بيانكو ،في حــوار له
مــع محطة «ســي ان بــي ســي» يــوم الجمعة،
«م ــن ال ــواض ــح أن س ـن ــدات ال ـخ ــزان ــة شـهــدت
مبالغة فــي البيع فــي الـفـتــرة األخ ـيــرة ،وهو
ما يعني أنها مرشحة الرتفاع أسعارها ،أي
انـخـفــاض عــوائــدهــا ،خــال الـفـتــرة الـقــادمــة».
وتنبأ بيانكو بــاسـتـفــادة مــؤشــرات األسهم
األم ـيــرك ـيــة ،بـمــا فـيـهــا مــؤشــر ن ــاس ــداك الــذي
تـشـكــل شــركــات الـتـكـنــولــوجـيــا نـسـبــة كبيرة
من مكوناته وتعرض لخسائر كبيرة خالل
الفترة التي شهدت ارتفاع عوائد السندات،
مــن تــراجــع مـعــدالت الـعــائــد ،مــؤكـدًا أن قطاع
التكنولوجيا «شديد الحساسية حيال تغير
معدالت الفائدة ألن التكنولوجيا تعتبر من
األصول طويلة األمد مثل السندات» ،مضيفًا
أن ذلك سيمثل مصدر ارتياح للمستثمرين

حزمة اإلنعاش البالغة
 1.9تريليون دوالر ترفع
مستوى االستثمار بأميركا

ف ــي س ــوق األسـ ـه ــم .وأش ـ ــار ب ـيــان ـكــو إل ــى أن
الـتـضـخــم هــو ال ــذي يـمـثــل أه ــم م ـخــاوفــه في
العام الحالي ،متوقعًا ارتفاعه بصورة كبيرة
في النصف الثاني من العام الحالي نتيجة
لــان ـت ـعــاش امل ـت ــوق ــع لــاق ـت ـصــاد األم ـي ــرك ــي،
تــزام ـنــا م ــع وصـ ــول تــأث ـيــر ح ــزم امل ـســاعــدات
الحكومية القياسية إلى األسواق.
وعـلــى نـحـ ٍـو متصل ،أظـهــر مسح أج ــراه بنك
«م ـيــزوهــو» الـيــابــانــي عـلــى  235مــواطـنــا من
مستحقي املساعدات من األسر ذوي الدخول
امل ـن ـخ ـف ـضــة ال ـت ــي ت ـقــل ع ــن  150ألـ ــف دوالر
سنويًا ،أن ما يقرب من  40مليار دوالر من
تلك املساعدات سيتم استثمارها في أسهم
وفــي العملة املشفرة بيتكوين ،وأن النسبة
األكبر ستصب في شــراء األخـيــرة .وقــدر دان
دول ــف ،كبير محللي األسـهــم بالبنك ،نسبة
ما سيتم توجيهه من األموال املستثمرة إلى
العملة املشفرة بأكثر مــن  %60مــن إجمالي
إنفاق األسر اإلضافي ،متوقعًا أن يسبب ذلك
ارتـفــاعــا فــي قيمة رأس املــال السوقي لعملة
بيتكوين بنسبة قد تصل إلى .%3
واألس ـب ــوع املــاضــي ،أصـبــح بـنــك االستثمار
«م ــورغ ــان س ـتــان ـلــي» ،ال ــذي اش ـت ــرى مــؤخـرًا
م ـن ـصــة تـ ـ ــداول األسـ ـه ــم ال ـش ـه ـيــرة إي تــريــد
 ،E-Tradeأول ب ـنــك أم ـيــركــي كـبـيــر يتيح
ل ـع ـمــائــه األثـ ــريـ ــاء إم ـك ــان ـي ــة الـ ــوصـ ــول إل ــى
بـيـتـكــويــن واالس ـت ـث ـمــار فـيـهــا ب ـص ــورة آمـنــة
إل ــى ح ـ ٍـد كـبـيــر ،إال أن ــه قـصــر تـقــديــم الخدمة
على عمالئه الـكـبــار ،ممن ال تقل أرصدتهم
ً
عن مليوني دوالر ،معلال ذلك بارتفاع درجة
مخاطر االستثمار في العمالت املشفرة ،وهو
ما يستلزم إتاحتها للعمالء املعتمدين فقط.
وع ـل ــى ن ـح ــو م ـت ـص ــل ،أكـ ــد أن ـط ــون ــي دن ـي ــار،
الرئيس التنفيذي للشركة صاحبة تطبيق
سمسرة األسهم «وي بول  ،»Webullارتفاع
حجم تعامالت املستثمرين من خالل تطبيق
شــركـتــه مـنــذ إق ــرار حــزمــة إن ـعــاش االقـتـصــاد
ومساعدة األميركيني بقيمة  1.9مليار دوالر.

ً
الـلـيــرة» .وعلى الــرغــم مــن أن كــا مــن املحافظ
الجديد ووزير املالية التركي أعلنا استهداف
خفض التضخم واستقرار أسعار املستهلكني،
ً
إال أن تحقيق هذا الهدف ربما لن يكون سهال،
إذ أنه يحتاج إلى ليرة قوية ومستقرة.
ويــاحــظ أن إقــالــة املـحــافــظ آغـبــال ج ــاءت في

وقـ ــت ص ـع ــب ،ح ـيــث ي ـع ــود ف ـيــه ال ـ ـ ــدوالر إلــى
االرتـفــاع أمــام العمالت الرئيسية فــي أســواق
الصرف ،وتواجه فيه األســواق الناشئة ،ومن
بينها تركيا ،شبه أزمــة في نقص ال ــدوالرات
املـتــاحــة لــاقـتــراض بسبب االنـتـعــاش الـقــوي
امل ـت ــوق ــع ف ــي االقـ ـتـ ـص ــاد األمـ ـي ــرك ــي ،وع ـ ــودة

املصارف الغربية لالستثمار في أدوات املال
وبــورصــة «وول سـتــريــت» املــرشـحــة لتحقيق
ارتفاعات جديدة خالل العام الجاري شبيهة
باالرتفاعات التي عاشتها في العام املاضي.
وي ــذك ــر أن ب ــورص ــة وول س ـت ــري ــت أض ــاف ــت
لـلـمـسـتـثـمــريــن أك ـثــر م ــن  13تــري ـل ـيــون دوالر
في العام املــاضــي ،وفقًا لبيانات ســوق «وول
سـتــريــت» .وعـلــى الــرغــم مــن الـنـجــاحــات التي
حققها االق ـت ـصــاد الـتــركــي فــي الــربــع الـثــالــث
ّ
مــن الـعــام املــاضــي وتمكنه مــن النمو بمعدل
 %6.7م ـقــارنــة بــاالق ـت ـصــادات ال ـك ـبــرى ،وفـقــا
لبيانات مؤسسة ضمان الصادرات الفرنسية
«كـ ــوفـ ــاس» ،إال أنـ ــه رب ـم ــا س ـي ــواج ــه مـخــاطــر
ه ــروب االس ـت ـث ـمــارات خ ــال الـشـهــور املقبلة.
واسـ ـتـ ـف ــاد االقـ ـتـ ـص ــاد الـ ـت ــرك ــي ،خـ ــال ال ـع ــام
املاضي ،الذي شهد عمليات إغالق واسعة ،من
الدعم السخي الــذي وفرته الحكومة التركية
للشركات ،كما منحت الحكومة التركية كذلك
قروضًا رخيصة للشركات واألعمال التجارية
ملواجهة خسائر كورونا.
ويـثـيــر خ ـبــراء غــربـيــون م ـخــاوف مــن عــواقــب
تغيير محافظ املركزي التركي على مستقبل
االقتصاد التركي الــذي يجاهد للتعافي من
تــداعـيــات جائحة كــورونــا ،التي أثــرت سلبا
على السياحة التي تعد من أهم مصادر الدخل
ف ــي ال ـب ــاد .ول ـكــن عـلــى ال ــرغــم م ــن ان ـت ـقــادات
املصارف الغربية لقرار عــزل املحافظ آغبال
الذي ينتهج سياسة الفائدة املرتفعة ملعالجة
أزم ــة الـلـيــرة ،إال أن خ ـبــراء ي ــرون أن الـفــائــدة
املرتفعة تهدد مستقبل تركيا االقـتـصــادي،
ورب ـمــا ت ـغــرق ال ـبــاد فــي هــاويــة ال ــدي ــون ،إذ
أن حـجــم ال ــدي ــن ال ـخــارجــي ف ــي تــركـيــا يـقــدر
بنحو  435مليار دوالر ،حسب بيانات معهد
التمويل الدولي .وكان حجم الدين الخارجي
الذي حل أجله في عام  2020يقدر بنحو 189
مليار دوالر ،وهو ما يمثل نسبة  %43.4من
إجمالي الدين .ويشير خبراء إلــى أن تركيا
ت ـح ـتــاج إل ــى ن ـحــو  200م ـل ـيــار دوالر خــال
ال ـعــام ال ـجــاري  2020لتسديد خــدمــة الــديــن
الخارجي وعجز الحساب الجاري املقدر أن
يرتفع إلــى  15مليار دوالر فــي نهاية العام
الجاري .وبالتالي ،فإن الفائدة املرتفعة جدًا
مقارنة بالفوائد الصفرية وشبه الصفرية
في االقتصادات املتقدمة ربما تشكل تحديا
لخطة الرئيس رجب طيب أردوغــان الرامية
إل ــى تــوسـيــع االق ـت ـصــاد ال ـتــركــي ونـقـلــه إلــى
مـصــاف االق ـت ـصــادات املـتـقــدمــة خ ــال العقد
الجاري.

فنلندا تستثمر «لقب السعادة» اقتصاديًا
تستثمر فـنـلـنــدا ال ـتــي ح ـصــدت لـقــب «أسـعــد
بـلــد ف ــي ال ـعــالــم» لـلـسـنــة الــراب ـعــة ه ــذا ال ـعــام،
هـ ــذا ال ـل ـقــب ف ــي تـنـمـيــة ث ــروات ـه ــا ع ـبــر كسب
الـسـيــاح وج ــذب االس ـت ـث ـمــارات .واسـتـخــدمــت
ش ــرك ــات ف ـن ـل ـنــديــة ك ـث ـي ــرة «ت ـ ـ ــاج» ال ـس ـع ــادة
لتعزيز مبيعات منتجاتها أو لتشجيع من
توظفهم على االسـتـقــرار فــي ال ـبــاد .ومــع أن
فنلندا تحتل منذ العام  2018صدارة «مؤشر
السعادة» العاملي ،يعترف كثر من سكان هذا
البلد االسكندنافي املتاخم لروسيا والبالغ
ع ــدده ــم  5.5مــايــن نـسـمــة بــأنـهــم صــامـتــون
وباردو الطباع وكئيبون إلى ّ
حد ما ،وبأنهم
ليسوا من النوع الذي ينبض بالفرح.
وفـ ــي أحـ ــد ش ـ ـ ــوارع ه ـل ـس ـن ـكــي الـ ـت ــي ال ت ــزال
ّ
مـكـســوة بــال ـث ـلــوج ،عــلــق املـنـتــج الـتـلـفــزيــونــي
توني إملوني على فــوز فنلندا للمرة الرابعة
باللقب يوم الجمعة ،فقال لوكالة فرانس برس
«عـنــدمــا سمعت ذلــك للمرة األول ــى ،انفجرت
ضاحكًا ،وأعتقد أنني لم أكن الوحيد».
ويستند مـعــدو ال ــدراســة الـتــي تــرعــاهــا األمــم

املتحدة والتي تنشر سنويًا منذ العام ،2012
إلى استطالعات رأي من معهد «غالوب» في
 149دولة يجيب فيها السكان عن استبيانات
بـ ـش ــأن درج ـ ــة الـ ـسـ ـع ــادة ال ـش ـخ ـص ـي ــة .وت ـتــم
م ـقــارنــة ه ــذه ال ـب ـيــانــات م ــع إج ـمــالــي الـنــاتــج
املحلي ومؤشرات التضامن والحرية الفردية
والفساد ،لوضع درجة نهائية على .10
ومع أن ثمة من ينتقد أحيانًا هذه املنهجية،
ّ
فهي تشكل منذ عشر سنوات مقياسًا لـ«يوم
السعادة العاملي» الــذي حددته األمــم املتحدة
بتاريخ  20مارس /آذار من كل عام.
ّ
وتشكل فاعلية الخدمات العامة وانخفاض

قطاع األعمال والسياحة
أكبر المستفيدين
من لقب «أسعد بلد»

متسوقون في وسط العاصمة الفنلندية هلسنكي ()getty

مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدالت ال ـ ـجـ ــري ـ ـمـ ــة وان ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــار ال ـ ـف ـ ــروق
االج ـت ـمــاع ـيــة ودرج ـ ــة ال ـث ـقــة ال ـعــال ـيــة عــوامــل
ّ
مكنت فنلندا من أن تفرض نفسها على رأس
ّ
هــذا التصنيف ال ــذي سبق أن تـصــدرتــه دول
اسـكـنــدنــافـيــة أخـ ــرى كــال ـنــرويــج وال ــدان ـم ــارك
(حاليًا فــي املرتبة الثانية) .وحتى االنتحار
الـ ــذي ك ــان ي ـش ـ ّـوه ه ــذه الـ ـص ــورة ف ــي فـنـلـنــدا
انخفض إلــى النصف منذ تسعينيات القرن
الفائت .وشرحت ريتا ماتيالينن ،وهي بائعة
زه ــور فــي الـعــاصـمــة ،أن «األســاس ـيــات جيدة
حـقــا» فــي فـنـلـنــدا .وأضــافــت «لـيــس لــديـنــا أي
شـخــص يعيش فــي ال ـش ــوارع ،وم ــع أن لدينا
بطالة فإن النظام الصحي يعمل جيدًا ،إضافة
إلــى أمــور مهمة مــن هــذا القبيل ( )...حتى لو
ك ــان بــإمـكــانـنــا أن ن ـكــون أك ـثــر انـفـتــاحــا على
اآلخرين وأكثر فرحًا!».
وأكـ ـث ــر م ــن ُي ـف ـ ِـرح ـه ــم ل ـقــب «أسـ ـع ــد دول ـ ــة في
العالم» هم املسؤولون عن السياحة والترويج
ّ
لفنلندا ،إذ شكل هذا التصنيف بالنسبة إليهم
نعمة سارعوا إلى اإلفــادة منها واستثمارها
في الترويج للسياحة واالستثمار.
والح ـ ــظ ال ـخ ـب ـيــر ال ـبــري ـطــانــي ف ــي الـتـســويــق
الرقمي جــويــل ويــانــز املقيم فــي فنلندا منذ
ّ
مطلع األلفية أن «ثمة تأثيرًا قويًا جدًا لوصف
بلد ما بأنه األسعد في العالمَ ،
فما ِمن أحد إال
ويرغب بالعيش فيه».
وح ـت ــى امل ـط ـبــخ ال ـف ـن ـل ـنــدي ال ـ ــذي س ـخــر مـنــه
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـف ــرنـ ـس ــي ال ـ ــراح ـ ــل جـ ـ ــاك شـ ـي ــراك
ورئ ـيــس ال ـ ــوزراء اإليـطــالــي الـســابــق سيلفيو
بــرلــوس ـكــونــي س ـن ـحــت ل ــه ال ـف ــرص ــة ،إذ بــات
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاح يـ ـثـ ـن ــون عـ ـل ــى بـ ـس ــاط ــة م ـك ــون ــات ــه
الطبيعية وعلى واقعيته.
ّ
أمــا السياحة التي تشكل العنصر الرئيسي
ف ــي الـحـمـلــة الـتـســويـقـيــة لـفـنـلـنــدا ،فـمــن أب ــرز
ال ـخ ـط ــوات ال ـت ــي اتـ ـخ ــذت ل ـت ـعــزيــزهــا تـعـيــن
«سـ ـف ــراء ال ـس ـع ــادة» ال ــذي ــن ي ـتــولــون تـعــريــف
السياح بأسرار الرفاهية الفنلندية.
(العربي الجديد ـ فرانس برس)

سيجد اإلسرائ يليون أنفسهم مضطرين للذهاب إلــى صناديق
االقـتــراع اليوم  23م ــارس/آذار ّ ،2021
للمرة الرابعة خــال عامني
ُّ
ف ـقــط ،وت ـحــدي ـدًا بـعــد ثــاثــة انـتـخــابــات فـشـلــت فــي الـتـخــلــص من
بنيامني نتنياهو املـتـ ِّ
ـورط في سلسلة من قضايا الفساد املالي
ِّ
ِّ
والــرشــى واملــاحـقــات القضائية ،واملتشبث بالسلطة واملتمسك
بكرسي الحكم باستخدام كافة الوسائل أهمها التطبيع مع بعض
الدول العربية الذي قد يكون ورقته الرابحة التي تنصر حزبه في
هذه الجولة من االنتخابات البرملانية أيضًا.
ُليسيل لعاب اإلسرائيلينيّ ،
تعهد نتنياهو ،من خــال مقابلة له
َ
مع القناة العبرية  13يوم  20مــارس/آذار  ،2021بأنه إذا فاز في
ُ ِّ
سيوفر لهم رحالت جوية مباشرة من تل أبيب
االنتخابات املقبلة
َّ
إلى مكة املكرمة .ولكن من جهة أخــرى قد ال يتمكن التطبيع مع
عدد من الدول العربية من تقزيم وتهميش التداعيات االقتصادية
واالجتماعية لجائحة كورونا ،حيث يعتبر تعامل الحكومة مع هذه
الجائحة ِّ
متغيرًا مهمًا في االنتخابات الحالية ،فقد أشار استطالع
للرأي أجراه معهد الديمقراطية اإلسرائيلي في  29و 30ديسمبر/
كانون األول  ،2020إلى ّأن  24باملائة فقط من اإلسرائيليني منحوا
حكومتهم درجــة جـ ّـيــد أو ممتاز مــن ناحية إدارة أزمــة فيروس
كورونا و 21باملائة فقط من املستجوبني قالوا إنهم راضون عن
أداء حكومتهم من ناحية إدارة وتعزيز االقتصاد اإلسرائيلي و12
باملائة فحسب من املستجوبني يرون ّأن أداء حكومتهم كان ّ
جيدًا
من ناحية تعزيز ثقة الشعب بقادته ،وتتناقض هذه األرقام بشكل
ملحوظ مع  57باملائة و 48باملائة من اإلسرائيليني الذين أشادوا
بــأداء حكومتهم في مجاالت السياسة الخارجية واألمــن القومي
التي ُيتقن نتنياهو استعراض عضالته فيها ،على التوالي.
ه ـن ــاك شــري ـحــة ك ـب ـيــرة م ــن اإلســرائ ـي ـل ـيــن ال ــذي ــن ض ــاق ــوا ذرع ــا
ُ
بــإنـجــازات نتنياهو السياسية التي لــم تنقذ  5500شخص من
مقصلة كــورونــا في إسرائيل ،ولــم ُت ِّ
حسن أوضــاع ما يزيد عن
مليوني إسرائيلي يعيشون تحت خط الفقر من أصل  9ماليني
نسمة ،وسيلتحق بتلك الشريحة كثيرون آخرون من الناقمني على
نتنياهو ،خصوصًا بعد تالشي بريقه في البيت األبيض بقدوم
جو بايدن الذي انتظر حتى  17فبراير/شباط  ،2021أي بعد حوالي
ّ
للتحدث معه ،وهي حقيقة لم
شهر من انتقاله إلى البيت األبيض،
تغب عن أعني مراقبي العالقات بني الواليات املتحدة وإسرائيل.
مما ال ّ
ّ
شك فيه ّأن املزيد من اإلغــراءات االقتصادية والتحفيزات
املالية قد تجعل تلك الشريحة أكثر استعدادًا للتصويت لصالح
نتنياهو الــذي مثل أمــام املحكمة املركزية بالقدس املحتلة في 8
فبراير/شباط  2021بتهم الرشوة واالحتيال وخيانة األمانة.
مع حلول يوم االنتخابات ،ورضوخًا ملطالب اإلسرائيليني بالعودة
إلى الحياة الطبيعية ،سـ َّـرع نتنياهو عملية التلقيح ّ
ضد فيروس
كــورونــا الـتــي استفاد منها  52.5باملائة مــن اإلسرائيليني ،كما
شرع في املرحلة األولــى من فتح االقتصاد التي انطلقت في 21
فبراير/شباط  2021والتي شملت العديد من األعمال ،بما في ذلك
ُّ
التسوق واملؤسسات الثقافيةُ ،م ِّ
مررًا
املحالت التجارية ومراكز
ّ
رســالــة لإلسرائيليني مـفــادهــا أن ــه كــان على قــدر املـســؤولـيــة في
وضع إسرائيل على املسار الصحيح للتعافي السريع ،لكن الرياح
َّ
الكورونية أبــت إال أن تجري بما ال يشتهي نتنياهو ،فقد حذر
أحد كبار املستشارين الطبيني ملجلس األمن القومي اإلسرائيلي
في موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» اإلسرائيلية ( )Ynetفي
ـأن رفع قيود اإلغــاق الثالث لن ِّ
 10فبراير/شباط  2021بـ ّ
يؤدي
إال إلــى فــرض إغــاق رابــع عند ارتـفــاع عــدد اإلصــابــات والوفيات
بفيروس كوروناّ ،
وأن عملية إعادة فتح االقتصاد بشكل آمن لن
ّ
ّ
تكون ممكنة إال إذا تم تطعيم  90باملائة من اإلسرائيليني ،وفي
الواقع ال تزال إسرائيل بعيدة عن ذلك.
ّ
ال ت ــزال الـحـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة تـفـتـقــر إل ــى اسـتــراتـيـجـيــة فــعــالــة
للخروج من أزمة كورونا واستعادة النشاط االقتصادي ،وكثير
ِّ
من اإلسرائيليني على علم بمحدودية قــدرات األحــزاب املترشحة
لالنتخابات من ناحية تحسني األوضــاع ،فقد وافــق  34.5باملائة
من اإلسرائيليني املستجوبني على العبارة التي تقول «ال يهم ملن
صوت ،فهذا ال ُي ِّ
ُت ِّ
غير الوضع» وفقًا الستطالع الرأي الذي أجراه
معهد الديمقراطية اإلسرائيلي مؤخرًا.
وعندما ُس ِئل املستجوبون عن أكثر القضايا أهمية من وجهة
ِّ
سيصوتون له ،أفاد  29.5باملائة
نظرهم عند تحديد الحزب الذي
منهم ب ـ ّ
ـأن مــواقــف الـحــزب مــن القضايا االقـتـصــاديــة هــي حاليًا
َّ
ّ
العامل األهم في تقرير التصويت له من عدمه ،وشدد  27باملائة
َّ
منهم على أهمية القضايا االجـتـمــاعـيــة ،وأك ــد  22بــاملــائــة منهم
على أهمية القضايا العسكرية واألمنية ،وأشــار  2باملائة منهم
ّ
إلــى أهمية القضايا البيئية ،بينما قــال  19.5باملائة منهم إنهم
ال يعلمون مــا هــي القضايا األكـثــر أهمية والـتــي ينبغي التركيز
عليها عند التصويت لحزب معني دون غيره وعلى األرجــح هذه
هي الفئة التي يفعل نتنياهو ما بوسعه ِّ
لضمها إلــى مناصريه
مــن خــال شطحاته السياسية ووع ــوده االنتخابية .وفــي نفس
االس ـت ـطــاع ،أف ــاد  28بــاملــائــة مــن املستجوبني ب ـ ّ
ـأن نتنياهو هو
األنسب ليكون رئيس الوزراء اإلسرائيلي املقبل ،وأشار  44باملائة
من املستجوبني إلى أسماء أخرى أجدر بمنصب رئيس الــوزراء
َّ
اإلسرائيلي املقبل ،بينما أكد  22باملائة من املستجوبني ّأن ال أحد
من األفراد املذكورين بمن فيهم نتنياهو ،مناسب لهذا املنصب.
وكالعادة ،مع حلول موعد االنتخابات ،ال ُي ِّ
فوت نتنياهو فرصة
إب ــراز مـهــاراتــه الـخــارقــة فــي بيع الــوعــود خصوصًا تلك املتعلقة
بتقديم اإلعانات التي ستساهم بشكل كبير في بعث الــروح من
جديد في النشاط االقتصادي وإرجــاع بصيص األمــل للعاطلني
ّ
عن العمل والذين تجاوز عددهم املليون إسرائيلي .لقد استغل
نتنياهو ال ـفــراغ السياسي الـحــالــي تحت غـطــاء جائحة كــورونــا
ُّ
والتشبث بمنصبه بعد ثالثة انتخابات
لتركيز السلطة بني يديه
َّ
غير حــاسـمــة ،وحـتــى إن تمكن مــن حماية صحة اإلسرائيليني
ّ
وإن ـقــاذ أرواح ـه ــم فــي ظ ــل اسـتـمــرار الـتـهــديــد الـبـيــولــوجــي سريع
الحركة ،فلن يحمي ديمقراطيتهم (املحصورة بفئة من السكان)
وال ـت ــي ت ـمــوت شـيـئــا فـشـيـئــا ول ــن يـجـعــل تـضـحـيــاتـهــم لتحسني
ّ
إال ً
هباء منثورًا.
اقتصادهم
خالصة الـقــول ،هناك شكوك كثيرة تحوم حــول قــدرة نتنياهو،
الــذي فاحت رائحة فساده املالي في أروقــة املحاكم ،على تمكني
االقتصاد اإلسرائيلي من الوقوف على قدميه دون الحاجة إلى
املساعدات األميركية السخية.

