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دفــعــت الــضــغــوط املــالــيــة الــتــي تــتــعــرض لــهــا سلطنة 
ــراء انـــخـــفـــاض أســــعــــار الـــنـــفـــط وتـــداعـــيـــات  ــ ُعــــمــــان جــ
جائحة فيروس كورونا، إلى إصــدار سندات مقومة 
بالدوالر مستهدفة جمع ما يراوح بني ثالثة وأربعة 

مليارات دوالر.
أن  املرتقب  السندات من  إن  وقــال مــصــدران لرويترز 
حصلت  دوالر،  ملياري  بقيمة  مؤقتًا  قرضًا  تغطي 
عــلــيــه ُعـــمـــان فـــي أغـــســـطـــس/آب املـــاضـــي، وتمنحها 
 إضافيًا، وهو ما سيكون أول دخول للسلطنة 

ً
تمويال

إلى سوق السندات العاملية هذا العام.
الكبيرة  االئتماني  التصنيف  وكــاالت  كافة  وتصنف 

ــان، مــنــتــجــة الــنــفــط الــصــغــيــرة نــســبــيــا واملــثــقــلــة  ــمــ ُعــ
عالي  مستوى  عند  الــديــن،  مــن  مرتفعة  بمستويات 
املخاطر. وقالت السلطنة في وقت سابق من سبتمبر/
أيلول الجاري، إنها تعتزم طرق أسواق الدين املحلية 
والعاملية، دون اإلفصاح عن حجم األموال التي تعتزم 

جمعها من املستثمرين في الخارج.
ــدران املـــطـــلـــعـــان الــــلــــذان تـــحـــدثـــا بــشــرط  ــ ــــصـ وقــــــال املـ
اقــتــراض(  )أدوات  الــســنــدات  إن  اسميهما،  عــدم نشر 
املؤقت  القرض  قدمت  التي  البنوك  بعض  سترتبها 
بقيمة ملياري دوالر. وقال أحدهما »ستكون صفقة 
في سبتمبر الجاري«. وفي وقت سابق، ذكرت خدمة 

التابعة ملؤسسة  الثابت  »إل.بي.سي« ألخبار الدخل 
رفــيــنــيــتــيــف لـــأبـــحـــاث، أن الــبــنــوك املــقــدمــة لــلــقــرض 
املــؤقــت هــي بــنــك »أبــوظــبــي األول« و»إتــــش.إس.بــــي.

سي« و»ستاندرد تشارترد«.
للتعقيب،  العمانية على طلب  املالية  ولم ترد وزارة 
ــدار وســـط مــوجــة من  ــ بحسب رويـــتـــرز. ويــأتــي اإلصـ
صــفــقــات الــديــن، حــيــث تستفيد شــركــات وحــكــومــات 
الخليج من انخفاض أسعار الفائدة عامليا ملواجهة 

التباطؤ الناجم عن جائحة كورونا.
وأعلنت ُعمان في يناير/ كانون الثاني املاضي، أنها 
تعتزم جمع نحو خمسة مليارات دوالر عبر اقتراض 

الــعــام.  هــذا  العجز  معظم  لتغطية  ومحلي  خــارجــي 
كــان قبل جائحة كــورونــا وتــراجــع أسعار  لكن ذلــك 

النفط اللذين عززا الضغوط على خزائن الدولة.
وسجلت دول مجلس التعاون الخليجي الست عجزًا 
ماليًا متفاقما خالل األشهر الستة األولــى من العام 
بتهاوي  مــتــأثــرة  دوالر،  مــلــيــار   180 بقيمة  الــجــاري 
عائدات النفط وتداعيات الفيروس. وتوقع صندوق 
النقد الدولي، في أحدث تقاريره حول آفاق االقتصاد 
الــعــاملــي فـــي 24 يــونــيــو/حــزيــران املـــاضـــي، انــكــمــاش 
االقتصاد في منطقة الخليج بنسبة 7.6% في 2020.
)العربي الجديد، رويترز(

تراجع النفط وكورونا يدفعان ُعمان القتراض 4 مليارات دوالر

انكماش االقتصاد األلماني %5.2
قــال معهد إيــفــو األملــانــي، أمـــس، إن أكــبــر اقــتــصــاد أوروبـــي 
الــعــام،  املــائــة هـــذا  سينكمش عــلــى األرجــــح بنسبة 5.2 فــي 
أحــدث  فــي  املــائــة  فــي  تــوقــعــات سابقة بتراجعه 6.7  ليرفع 
مؤشر على أن الضرر الناجم عن جائحة كوفيد-19 قد يكون 

وقــال تيمو فوملرسهويزر،  الــبــدايــة.  فــي  املتوقع  مــن  أصغر 
الثاني  الربع  في  »التراجع  »إيــفــو«:  االقتصاديني في  كبير 
والتعافي يتطوران اآلن على نحو مؤات أكثر مما توقعناه«. 
نمو  ملــعــدل  توقعاته  إيــفــو  خفض  املقبل،  للعام  وبالنسبة 

االقتصاد األملــانــي إلــى 5.1 فــي املــائــة مــن 6.4 فــي املــائــة من 
قبل«. ويرّجح أن يحقق االقتصاد نموا نسبته 1.7 في املائة 
في 2022. ومن املرتقب زيادة عدد العاطلني إلى 2.7 مليون 

هذا العام مقارنة بـ2.3 مليون في 2019.

محال الصرافة تغلق أبوابها في اليمن
اليمنية،  عدن  مدينة  في  أبوابها  الصرافة  محال  أغلقت 
المحلية،  العملة  لسعر  مسبوق  غير  تراجع  بعد  أمس، 
لـ»األناضول«،  وفق مصادر مصرفية. وقالت متعاملون 
إن ذلك حصل احتجاجا على االنهيار المتواصل للريال اليمني 
أمام العمالت األجنبية، دون أي تدخل حكومي. وأضافوا 
أن »القرار جاء بتوجيه من جمعية الصرافين اليمنيين )نقابة 
أهلية(، إثر وصول سعر الدوالر الواحد إلى 850 رياًال، للمرة 
تدخل  وجود  بضرورة  وطالبوا  اليمن«.  تاريخ  في  األولى 

حكومي عاجل لوقف انهيار العملة المحلية.

األردن يصّدر 93 مليون كّمامة
صّدرت المصانع األردنية خالل جائحة كورونا، أكثر من 

طبي  مريول  مليون  نصف  ونحو  كمامة  مليون   93
الماضي  آذار  مارس/  منذ  العالم  دول  مختلف  إلى 
وفق بيانات رسمية. وقال مدير عام المؤسسة العامة 
صحافي  بيان  في  مهيدات،  نزار  والدواء،  للغذاء 
الكمامات  صناعة  في  نوعيّة  قفزات  هنالك  إنَّ  أمس، 
الطبية، خصوًصا، في ظلِّ جائحة كورونا،  واألجهزة 
الطبيّة منذ  المستلزمات  إلى أن إحصائيّة تصدير  مشيرا 
شهر مارس/ آذار الماضي، تشير إلى ارتفاع ملحوظ في 
حجمها. وأضاف أّن كميّة الكّمامات التي تم تصديرها 
بلغت 93 مليونا و484 ألفا و907 كّمامات، فيما بلغت 
مات التي تمَّ تصديرها 21 مليونا و36 ألفا  كمية الُمعقِّ
تصدير  تم  فقد  البالستيكية  الدروع  أّما  عبوة،  و901 

50000 منها.

ارتفاع التضخم السنوي في المغرب
في   0.9 بنسبة  المغرب  في  السنوي  التضخم  ارتفع 
تسجيله  بعد  الماضي،  آب  أغسطس/  خالل  المائة 
السابق  يوليو/تموز  خالل  المائة  في   0.1 بنسبة  انكماشا 
له. وقالت المندوبية السامية للتخطيط )الهيئة الرسمية 
نتج من صعود  االرتفاع  إن  باإلحصاء(، أمس،  المكلفة 
والمواد  المائة  في   1.4 بنسبة  الغذائية  المواد  أسعار 
أسعار  سجلت  بينما  المائة.  في   0.4 بنسبة  الغذائية  غير 
 1.3( والنقل  المائة،  في   0.3 بنسبة  انخفاضا  المواصالت 
المائة،  في   1.1 بنسبة  والثقافة  والترفيه  المائة(،  في 
والغاز  والكهرباء  والماء  السكن  من  كل  ارتفاع  مقابل 
ومحروقات أخرى بـ0.5 في المائة والمطاعم )0.6 في 

المائة( والتعليم بـ3.1 في المائة. 

لقطات

»غاز شرق المتوسط« بدون فلسطين
القاهرة ـ العربي الجديد

ــقــــاهــــرة، أمـــس  عــــلــــن، فــــي الـــعـــاصـــمـــة املـــصـــريـــة الــ
ُ
أ

الـــثـــالثـــاء، اتــفــاقــيــة لــتــحــويــل مــنــتــدى غــــاز شــرق 
املــتــوســط إلــــى مــنــظــمــة إقــلــيــمــيــة تــضــم االحـــتـــالل 
كــانــت ممثلة في  الــتــي  غــابــت فلسطني،  اإلســرائــيــلــي، بينما 
الفلسطينية.  للسلطة  مــمــثــل  خـــالل  مـــن  بــاملــنــتــدى  الــســابــق 
ويأتي عدم وجــود فلسطني في املنظمة اإلقليمية، في إطار 
التطبيع  تــطــورات جــديــدة، تتمثل وفــق محللني فــي تعميق 
اإلمــــارات والبحرين مع  بــني مصر ودول خليجية وأبــرزهــا 
عن   

ً
فــضــال الفلسطينية،  السلطة  ترفضه  والـــذي  إســرائــيــل، 

الغاز في  التنقيب عن  خلق تكتل إلزاحــة تركيا من خريطة 
مياه املتوسط. واألطراف الستة املوقعة على تحويل املنتدى 
إلى منظمة إقليمية هي مصر وإسرائيل وقبرص واليونان 

وإيطاليا واألردن. 
وشــــارك فــي مــراســم الــتــوقــيــع، أمـــس، وزيــــرة الــطــاقــة األردنــيــة 
ــتـــالل اإلســرائــيــلــي يــوفــال  ــزواتــــي، ووزيـــــر طــاقــة االحـ هــالــة الــ
القبرصية  والصناعة  والتجارة  الطاقة  ووزيـــرة  شتاينتيز، 
ناتاشا باليديس، ووزير البيئة والطاقة اليوناني كوستيس 
ــيــــس، ووزيـــــــــرة الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة اإليـــطـــالـــيـــة  ــاتــــدزاكــ هــ

ــــودي، ومــســتــشــار أول وزيــــر الــطــاقــة األمــيــركــي  الــيــســانــدرا تـ
فــيــكــتــوريــا كــوتــس، ومــديــر إدارة الــطــاقــة نــيــابــة عــن مفوض 
الطاقة باالتحاد األوروبي كريستينا لوبيلو )بصفة مراقب(. 
إقليمية  املنظمة، وفــق وكالة رويــتــرز، إلنشاء ســوق  وتهدف 
للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية. 
وكــــان وزراء الــطــاقــة فـــي ســبــع دول وهــــي مــصــر وإســرائــيــل 
ــنــوا 

ّ
دش قــد  وفلسطني  واألردن  وإيطاليا  والــيــونــان  وقــبــرص 

في يناير/كانون الثاني 2019 »منتدى غاز شرق املتوسط«، 
للتعاون بــني هــذه األطــــراف فــي االســتــفــادة مــن االحتياطات 
الـــغـــازيـــة فـــي مـــيـــاه الــبــحــر، لــيــتــم اســتــبــعــاد تــركــيــا وســـوريـــة 
ولــبــنــان حــيــنــذاك مــن املــشــاركــة. وخـــالل مــراســم الــتــوقــيــع، قال 
وزير البترول املصري طارق املال: »إن تحول املنتدى ملنظمة 
الكيان،  هــذا  تأسيس  رحــلــة  فــي  كبيرة  انطالقة  يمثل  دولــيــة 
التعاون، وتنمية حــوار سياسي منظم  والــذي يهتم بتعزيز 
ومــنــهــجــي بــشــأن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، إســهــامــًا فـــي االســتــغــالل 
املورد  املنتدى من هذا  األمثل الحتياطيات دول  االقتصادي 
الحيوي باستخدام البنية التحتية الحالية، عالوة على إقامة 

بنية تحتية جديدة عند الحاجة من أجل املنفعة املشتركة«.
وشـــدد املــال على أهمية الـــدور الـــذي لعبته الـــدول األعــضــاء، 
وحماسها الكبير لسرعة االنتهاء من إعداد ميثاق التأسيس 

فــي وقــت قياسي لــم يتجاوز 20 شــهــرًا، إضــافــة إلــى تشكيل 
الــظــروف  الــرغــم مــن  املــنــتــدى، وتنفيذ أنشطته، على  أجــهــزة 
العاملية املتقلبة جـــراء أزمـــة تفشي وبـــاء كــورونــا، و»هـــو ما 
التعاون  بأهمية  املؤسسة  الــدول  لــدى  إيمانًا عميقًا  يعكس 

بينها«، على حد تعبيره.
ونـــوه املــال إلــى الـــدور الحيوي للقطاع الــخــاص فــي تحقيق 
أهداف املنتدى، من خالل اللجنة االستشارية لصناعة الغاز، 
وجهود مجموعة العمل رفيعة املستوى لالنتهاء من الالئحة 
بــدايــة الستكمال  هــو  امليثاق  »توقيع  أن  األســاســيــة، خاتمًا 
الــحــوار الــقــائــم بــني الــــدول عــلــى الــتــعــاون الــبــنــاء واملــشــاركــة، 
بهدف التركيز على استغالل الطاقة من أجل تحقيق السالم، 

ونشر التنمية، وتحقيق طموحات الشعوب«، وفق قوله.
وكان االحتالل اإلسرائيلي قد أحكم قبضته على سوق الطاقة 
بمنطقة شرق البحر املتوسط، عقب ضخ الغاز املنهوب من 
املــيــاه اإلقــلــيــمــيــة الفلسطينية واملــصــريــة إلـــى كــل مــن مصر 
واألردن في يناير/ كانون الثاني املاضي، في صفقة تعتبر 
األبــرز منذ إقــرار اتفاق السالم قبل نحو 4 عقود. وبموجب 
االتــفــاق، تشتري شــركــة خــاصــة فــي مــصــر، هــي دولفينوس 
القابضة، 85 مليون متر مكعب من الغاز بقيمة 19.5 مليار 

دوالر من حقلي لوثيان وتمار على مدى 15 عامًا.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

توفر للنظام املصري الحالي 
كل مقومات النجاح من الناحية 
االقتصادية، تدفقات نقدية 421 
مليار دوالر. مساعدات خليجية 

تجاوزت قيمتها 75 مليار دوالر، 
ضخ اإلمارات والسعودية والكويت 

مليارات الدوالرات في احتياطي 
النقد األجنبي. إعالن أبوظبي 

عن تقديم دعم ال محدود ملصر، 
وتوفير احتياجاتها كاملة من 

السوالر والبنزين والنفط وإرسال 
أسطول من املشتقات البترولية، 

أوله في دبي وآخره في قناة 
السويس. أما الرياض، فإلى جانب 
املليارات التي ضختها في 2013 

قدمت 23 مليار دوالر أخرى 
لتمويل شراء احتياجات مصر من 

الوقود وملدة 5 سنوات
نظام حصل أيضا على قروض 
سياسية ضخمة، فتح صندوق 
النقد والبنك الدوليان خزائنهما 

للنظام على مصراعيه، ومنح 
الصندوق مصر 20 مليار دوالر 

بتعليمات من ترامب، وبضمان 
السعودية واإلمارات، إضافة إلى 
54 مليارا أخرى من بنوك دولية 

وإقليمية، ومليارات الدوالرات 
تدفقت من األموال الساخنة التي 
تجاوزت قيمتها 25 مليار دوالر.

نظام تحقق له وفر بمليارات 
الدوالرات بسبب تهاوي أسعار 

النفط، وخفض كلفة استيراد 
الوقود بنسب تزيد عن 50% في 

بعض األوقات، إضافة إلى وفر 
آخر وبمليارات الدوالرات أيضا 

بسبب خفض الدعم املقدم للوقود 
والكهرباء واملياه وزيادة أسعار 

السلع الرئيسية، بما فيها رغيف 
الخبز.

نظام توفر له حصيلة ضريبية 
تقترب من تريليون جنيه في 
العام الحالي، ومئات املليارات 

األخرى الناتجة عن زيادة الرسوم 
الحكومية بمعدالت قياسية، خاصة 

تلك املفروضة على تراخيص 
السيارات والشهر العقاري 

واألحوال املدنية وغيرها.
إضافة الى ذلك كله حصيلة 

تقدر قيمتها بـ 70 مليار دوالر 
تتدفق على الدولة سنويا من 

إيرادات قناة السويس والسياحة 
والصادرات وتحويالت العاملني 

في الخارج واالستثمارات 
األجنبية وبيع الغاز.

ورغم توافر كل هذه الثروات 
والقروض والضرائب والجمارك 

والرسوم أذاق هذا النظام املصريني 
داء املر وعايرهم بالفقر والعوز 

وزيادة السكان، نظام دفع املاليني 
للتسول أو االقتراض من الغير 

لتسيير حياتهم وتدبير ثمن الغذاء 
والشراب والدواء، بدد ثرواتهم على 
مشروعات ال تمثل قيمة لالقتصاد 

واملواطن، وال تمثل أولوية مثل 
العاصمة اإلدارية الجديدة التي 

ستبتلع مرحلتها األولى 45 مليار 
دوالر، وتفريعة قناة السويس 
التي ابتلعت 8 مليارات دوالر، 

ومؤتمرات ال طائل منها. نظام 
بدد املليارات على بناء القصور 

الرئاسية، ولم يبددها على إقامة 
املدارس واملستشفيات وتحسني 

املنظومة الصحية والتعليمية، 
وتوسع في شراء األسلحة ووالءات 

األنظمة الداعمة له.

ولماذا ال يثور 
المصريون؟

Wednesday 23 September 2020
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اقتصاد

بغداد ـ عمار حميد

ــة رئــيــس  ــكـــومـ بــيــنــمــا تــنــشــغــل حـ
الـــــــــــــــــوزراء الـــــــعـــــــراقـــــــي، مـــصـــطـــفـــى 
الكاظمي، بتأمني رواتب املوظفني 
ــب شــهــريــا نحو 

ّ
واملـــتـــقـــاعـــديـــن والـــتـــي تــتــطــل

يــعــانــي نــحــو ربـــع مليون  4 مــلــيــارات دوالر، 
ــاب الــعــقــود  مــوظــف بـــاألجـــر الــيــومــي وأصـــحـ
الــكــهــربــاء والــبــلــديــات والــتــربــيــة  فـــي وزارات 
والــداخــلــيــة ومــؤســســات حــكــومــيــة أخـــرى من 
عدم صرف مستحقاتهم املالية منذ 10 أشهر، 

»العربي الجديد«. بحسب مصادر لـ
التخطيط  وزارة  فـــي  عـــراقـــي  مـــســـؤول  وأكــــد 
الذين يعملون  أعــدادًا هائلة من املوظفني  أن 
بصفة أجير يومي أو عقد شهري تم تعيينهم 
الــعــام املــاضــي بــطــريــقــة عــشــوائــيــة فــي وزارة 
الــكــهــربــاء مــن دون تخصيص مــالــي مــن قبل 

وزارة املالية لم تصرف رواتبهم منذ أشهر.
ــــد« إن  ــــديـ ــــجـ »الــــعــــربــــي الـ وقــــــــال املــــــســــــؤول لـــــ
»الــحــكــومــة الــســابــقــة بــرئــاســة رئــيــس الــــوزراء 
ــت بــعــد  ــ

ّ
ــخ ــــدي ضــ ــهـ ــ ــابــــق عــــــــادل عـــبـــد املـ الــــســ

نحو   2019 األول  تشرين  أكتوبر/  تظاهرات 
250 ألف درجة وظيفية بصفات مختلفة على 
العديد من الـــوزارات، لكنها تبّينت أنها غير 
الحكومة عاجزة عن  تــزال  مغطاة ماليا ومــا 

تأمني مبالغ رواتبهم«.
ل عــدم اإلفصاح 

ّ
وأضــاف املــســؤول، الــذي فض

أن »جميع من تم توظيفهم بعد  عن هويته، 
ــم يــحــصــلــوا على  االحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة لـ
أشهر،   10 مــن  أكثر  منذ  املالية  مستحقاتهم 
األمــر الــذي دفعهم إلــى التهديد بالنزول إلى 

الشارع والتظاهر أمام مبنى وزارة املالية«.
وفـــي نــفــس الــســيــاق، قـــال املــتــحــدث الــرســمــي 
مــــوســــى،  ــــد  ــمـ ــ أحـ ــاء،  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ وزارة  ــــم  ــــاسـ بـ
الحكومة ستصرف  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
ــالــــوزارة مــرتــبــات األشــهــر  ملــوظــفــي الــعــقــود بــ
الــثــاثــة األخــيــرة، وأوعــــزت إلــى وزارة املالية 

تخصيص مبلغ 124 مليار دينار )الــدوالر = 
نحو 1222 دينارًا( لهذا الغرض.

وفـــي املــقــابــل، تــبــرز مشكلة مــوظــفــي الــعــقــود 
واألجر اليومي في وزارات التربية والبلديات 
والــنــفــط والـــعـــدل ومــؤســســات أخــــرى، ويبلغ 
عــددهــم اإلجــمــالــي أكــثــر مــن 140 ألــف بقليل، 

»العربي الجديد«. بحسب مصادر لـ
ويــؤكــد الخبير االقــتــصــادي واملــالــي العراقي 
املعنية  الــعــراقــيــة  الــشــفــافــيــة  منظمة  وعــضــو 
بــمــراقــبــة األداء الــحــكــومــي، أحــمــد الــجــبــوري، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــحــكــومــة الــحــالــيــة  لـــ

تدفع ثمن تخبط حكومة عبد املهدي.
وأضـــــاف أن »تـــركـــة حــكــومــة رئـــيـــس الـــــوزراء 
ــهــــدي، ثــقــيــلــة ومــنــهــا  الـــســـابـــق عـــــادل عــبــد املــ
ــكــــات الــــشــــارع بـــقـــبـــول تــوظــيــف  مـــحـــاولـــة إســ
ــة،  ــيـ ــالـ مـ مـــخـــصـــصـــات  بـــــا  اآلالف  عـــــشـــــرات 
واألدهـــــى أن الـــدولـــة ال تــحــتــاج لــهــم أســاســا، 
وحـــالـــيـــا حـــكـــومـــة الـــكـــاظـــمـــي تــــحــــاول إيـــجـــاد 
طــريــقــة مــعــالــجــة ألن الـــقـــول لــهــم شــكــرًا نحن 

لسنا بحاجة لكم سيسبب مشكلة أيضا«.
علي النداوي أحد أصحاب العقود في وزارة 
إن »أغلب  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ قــال  الكهرباء 
الــعــامــلــني الــجــدد فــي وزارة الــكــهــربــاء بصفة 
ــل بــصــرف  ــ ــيـــر يـــومـــي فــــقــــدوا األمــ عـــقـــد أو أجـ

الكاذبة  الــوعــود  بسبب  املالية  مستحقاتهم 
الــتــي يطلقها املــســؤولــون فــي الـــــوزارة، األمــر 
الذي دفعهم إلى البحث عن فرص عمل أخرى 

في القطاع الخاص«.
والبصرة  بغداد  العراقية  العاصمة  وشهدت 
وميسان وذي قار إضرابا عن العمل من قبل 
لــعــدم صـــرف مستحقاتهم  الــجــدد  املــوظــفــني 
آخــرون  املحطات، كما حــذر  إطفاء  املالية مع 
في محافظات عدة من الدخول في إضرابات 
شاملة إلى حني إيجاد الحل لهذه األزمة التي 

أبقت آالف العائات دون مصدر رزق.
ــاء، مـــاجـــد  ــربــ ــهــ ــكــ ومــــــن جـــهـــتـــه قــــــال وزيــــــــر الــ
حنتوش، في مؤتمر صحافي حضره، األحد 
املاضي، إن »عــدد العقود واإلجــراء اليوميني 
ألف   113 تجاوز  وحدها  الكهرباء  وزارة  في 
موظف«، موضحا أن »الوزارة تحتاج إلى 54 

مليار دينار كرواتب سنويا«.
ــبـــهـــم ســيــكــون من  وأضــــــاف أن »صـــــرف رواتـ
الــجــبــايــة املــركــزيــة عــن طــريــق وزارة املــالــيــة«، 
الفتا إلى أن »املشكلة كانت تحويل عقودهم 
مـــن االســتــثــمــاريــة إلــــى الــتــشــغــيــلــيــة، وســيــتــم 
صــــرف رواتـــبـــهـــم لــغــايــة شــهــر مــــــارس/ آذار 

املاضي بحسب مستحقات الشركات«.
وفي الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون في 
رواتــب  تــأمــني  إمكانية  عــن  الكهرباء  وزارة 
املالية  اللجنة  مقرر  أكــد  الــجــدد،  موظفيها 
الصفار صعوبة  أحمد  الــنــواب  في مجلس 
تأمني رواتــب األشهر املقبلة. وقــال الصفار 
في تصريح صحافي له إن »مشروع قانون 
املوازنة االتحادية العامة للبلد لسنة 2020 
بالتالي من  الــنــواب،  إلــى مجلس  لــم يصل 
املــوازنــة  ستتضمنه  عما  الحديث  الصعب 

ما لم يتم االطاع عليها«. 
ــال عــضــو الــلــجــنــة املــالــيــة في  ــك، قــ ــ ــــى ذلـ والـ
الــبــرملــان الـــعـــراقـــي، أحــمــد حــمــه رشـــيـــد، في 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »األجـــراء 
الــيــومــيــني ومــوظــفــي الــعــقــود فــي الـــــوزارات 
األخرى  الوظيفية  واالستحداثات  العراقية 
قسم منهم كان له غطاء قانوني في موازنة 
ّجــل ملوازنة 2020 

ُ
أ عام 2019 والقسم اآلخر 

التي لم تَر النور لغاية اللحظة والتي كانت 
الــســبــب فـــي إربــــــاك عــمــل جــمــيــع الـــــــوزارات 

وتأخير رواتب العاملني فيها«.
ــة 2020 تــشــمــل أكــثــر من  وأضــــاف أن »مـــوازنـ
ــــي  قــائــمــة، ومــنــهــا مـــا يــخــص مــوظــفــي وزارتـ
ومــؤســســات  ووزارات  والـــداخـــلـــيـــة  الــصــحــة 
حكومية أخــرى، وهم بانتظار صدور قانون 
لــتــحــويــل تــخــصــيــصــاتــهــم املـــالـــيـــة مـــن وزارة 

املالية إلى وزاراتهم«.

الرباط ـ مصطفى قماس

خفض  إلــى  املغربية،  العقارات  قطاع  في  مستثمرون  يدعو 
سعر الفائدة املصرفية من أجل تشجيع اقتناء األسر مساكن، 
تداعيات  بسبب  الشرائية  قدرتها  بتضرر  متسم  في سياق 
العقاريون  املنعشون  يسعى  أن  وينتظر  كــورونــا.  فــيــروس 
الحصول على تدابير تنعش سوق  أجــل  الحكومة من  لــدى 
ــك عــبــر مـــشـــروع قـــانـــون مــالــيــة الـــعـــام املــقــبــل،  الـــعـــقـــارات، وذلــ
أكتوبر/تشرين  فــي  الــبــرملــان  على  أن يعرض  يفترض  الــذي 
العقارات  املغرب من أجل تشجيع قطاع  املقبل. وعمد  األول 
إلى خفض حقوق التسجيل من 4 إلى 2 في املائة إلى غاية 
التعديلي  املالية  قانون  عبر  املقبل،  األول  كانون  ديسمبر/ 

الذي شرع في تنفيذه في يوليو/ تموز املاضي.
ورغم ماحظة بعض التحسن في السوق بعد ذلك التدبير، 
الــتــمــويــل  كــلــفــة  أن  يـــعـــتـــبـــرون  الـــعـــقـــاريـــني  املــنــعــشــني  أن  إال 
الفائدة  إلى خفض معدالت  يرنون  املصرفي مرتفعة، حيث 
مـــن أجـــل تــشــجــيــع األســــر عــلــى اقــتــنــاء الـــعـــقـــارات. ويــتــصــور 
رئيس جمعية املستهلكني املتحدين، وديع مديح، في حديثه 
حاسما  ليس  الفائدة  أسعار  خفض  أن  الجديد«  »العربي  لـ
في مسعى إنعاش سوق العقارات، حيث يرى أنه يفترض في 
املستثمرين العمل على الضغط على مستوى أرباحها، بما 
يساعد على خفض األســعــار من أجــل إغــراء األســر بالشراء. 
أن  تؤكد  العقاريني،  للمنعشني  الوطنية  الفيدرالية  أن  غير 
تساعدهم  ال  تكاليف  يتحملون  الــعــقــارات  فــي  املستثمرين 
على خفض األسعار، ما دفعهم إلى التأكيد على أن األسعار 

لن تشهد انخفاضا حادا في الظرفية الحالية.
وأوضح عضو فيدرالية املنعشني العقاريني مصطفى عالي، 
في مؤتمر صحافي، أخيرًا، أن املنعش العقاري، يحصل، من 
أجــل إنــجــاز مــشــروع سكني، على قــروض مصرفية يتراوح 
ســعــر فــائــدتــهــا بــني 6 و8 فــي املــائــة، مــا يــؤثــر عــلــى مستوى 
األســـعـــار. وتــعــتــبــر الــفــيــدرالــيــة أنـــه يــتــوجــب تــحــســني الــقــدرة 

الــتــمــويــلــيــة لــلــطــلــب، خـــاصـــة عــبــر خــفــض مـــعـــدالت الــفــائــدة 
املــصــرفــيــة، حــيــث تــعــتــبــر ذلــــك نــقــطــة حــاســمــة عــلــى اعــتــبــار 
ــرادات الــعــديــد من  ــ كــوفــيــد19، أفــضــى إلـــى تــراجــع حـــاد فــي إيـ
األسر، التي ال تستطيع السعي إلى قروض بالفوائد الحالية.

الفائدة  ويرى مراقبون أنه رغم خفض البنك املركزي ملعدل 
الرئيسية إلى 1.5 في املائة، إال أن ذلك لن ينعكس أوتوماتيكيا 
عــلــى بــعــض أصــنــاف الــقــروض وفـــي جميع املـــصـــارف، التي 
في  التي تجد صعوبات  القروض  ارتفاع حجم  أضحت مع 

استردادها، أكثر تشددا في التعاطي مع طلبات القروض.
وإذا كــان املنعشون يــرون أن الدولة ال يمكنها الضغط على 
الفائدة، إال أنها تستطيع  املصارف من أجل خفض معدالت 
العمل من أجل ذلك على إلغاء الضريبة على القيمة املضافة 
التي تخضع لها معدالت الفائدة واملحددة في 10 في املائة. 
ويــعــتــقــد مــنــعــشــون أنـــه يمكن فــي ســيــاق دعـــم الــطــلــب العمل 
على تمديد مدة القروض إلى خمسة وعشرين عاما، عوض 
تــحــديــدهــا فــي عــشــريــن عــامــا كــمــا هــو الــحــال الــيــوم. ويــذهــب 
مستثمرون إلى أن الهدف اليوم ليس تحقيق مبيعات كبيرة، 
بل تحريك املبيعات، علما أن الظرف الحالي يجعل األسر غير 
متحمسة لانخراط في نوع من اإلنفاق الكبير. وقدرت رابطة 
تحفيز  أن  الجائحة،  سياق  فــي  االستقاليني،  االقتصاديني 
اإلنعاش العقاري والفاعلني فيه، يمكن أن يأتي عبر خفض 
أسعار بيع املساكن بنسبة 10 في املائة، خاصة في ما يتصل 
بالسكن االجتماعي وسكن الطبقة املتوسطة وذلك إلى غاية 
املــركــزي والــوكــالــة  املــقــبــل. والحـــظ تقرير للبنك  الــعــام  نهاية 
العقارية، أن مبيعات العقارات تراجعت في الربع الثاني من 
العام الجاري بنسبة 56 في املائة، بعد انخفاض بنسبة 29.5 

في املائة بني يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار.
والــظــرف الـــذى أفــضــت إلــيــه الــجــائــحــة، ســاهــم فــي انخفاض 
األسعار بنسبة 3.3 في املائة في الربع الثاني من عام 2020، 
غــيــر أن ذلــــك االنـــخـــفـــاض تـــــراوح بـــني 2.5 فـــي املـــائـــة بــالــدار 

البيضاء و5.9 في املائة بالرباط.

250 ألف عراقي بال رواتب 
منذ 10 أشهر

مبيعات العقارات تراجعت Getty( %56(عدم صرف الرواتب فاقم معيشة المواطنين )صباح عرعر/ فرانس برس(

تسهيالت لشراء العقارات

يعاني نحو ربع مليون 
موظف باألجر اليومي 
وأصحاب العقود في 

العديد من الوزارات 
والمؤسسات الحكومية 
العراقية من عدم صرف 

رواتبهم منذ 10 أشهر

439 مليار دوالر 
موجودات بنوك قطر

ارتفعت موجودات البنوك التجارية في 
قطر إلى 1.6 تريليون ريال)439.5 مليار 
دوالر( بزيادة سنوية بلغت 143.9 مليار 

ريال )39.5 مليار دوالر(، وبنسبة 9.9 
%، حسب بيانات رسمية. وبلغ إجمالي 

النقد واألرصدة لدى مصرف قطر املركزي 
مع نهاية الشهر املاضي، 89 مليار ريال، 

مقارنة بـ 89.7 مليار ريال في يوليو/ تموز 
املاضي، وبزيادة سنوية بنحو 26 مليار 
ريال، عما كان عليه في شهر أغسطس/
آب 2019، إذ بلغ 62.9 مليار ريال، وفقا 

لبيانات مصرف قطر املركزي.
وتضم موجودات البنوك التجارية، 

االحتياطيات لدى املصرف املركزي، والنقد 
املتداول، واملوجودات األجنبية بما فيها 

أرصدة لدى البنوك في الخارج، واالئتمان 
املمنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك 

في الخارج، وموجودات أخرى، واملوجودات 
املحلية بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، 

واالئتمان املحلي، واالستثمارات املحلية، 
وموجودات ثابتة وغيرها.

قفزة مؤشر تسجيل 
الشركات في فلسطين

سجل مؤشر تسجيل الشركات لدى وزارة 
االقتصاد الوطني ارتفاعًا بنسبة %68.8 

في شهر أغسطس/ آب 2020 مقارنة 
بشهر يوليو/ تموز السابق، كما ارتفع 

بنسبة 74.2% مقارنة بالشهر املناظر له 
من العام املاضي.

وبينت وزارة االقتصاد في بيان لها أمس، 
تسجيلها 162 شركة جديدة في محافظات 

الضفة الغربية برأسمال إجمالي وصل 
إلى 14.3 مليون دوالر أميركي، الفتة إلى 
تسجيل رأسمال هذه الشركات )املصرح 
به عند التسجيل( ارتفاعًا بنسبة %7.5 

مقارنة بالشهر السابق، وأيضًا سجل 
ارتفاعًا بنسبة 58.9% مقارنة بنفس 

الفترة من العام املاضي.
وسجلت الوزارة منذ بداية جائحة فيروس 

كورونا الجديد )كوفيد-19( في مارس/آذار 
وحتى أغسطس/ آب 600 شركة، برأسمال 

إجمالي وصل إلى 85.7 مليون دوالر، 
في حني سجلت الوزارة في ذات الفترة 
من العام املاضي 839 شركة برأسمال 
اجمالي وصل الى 147.4 مليون دوالر 

ويعود االنخفاض إلى تداعيات الجائحة 
الصحية على مختلف مكونات االقتصاد 

الفلسطيني.

تقلّص األصول 
االئتمانية في الصين

أظهرت البيانات أن أصول الصناعة 
االئتمانية للصني تتقلص وسط تشديد 

التنظيم املالي لنزع فتيل املخاطر. وأظهرت 
بيانات جمعية الصناعة االئتمانية 

الصينية أن إجمالي األصول االئتمانية 
وصل إلى 21.28 تريليون يوان )حوالي 

3.12 تريليونات دوالر( حتى نهاية الربع 
الثاني بانخفاض 5.56 في املائة على 

أساس سنوي. وجاء هذا االنخفاض وسط 
استمرار الجهود الحكومية للقضاء على 

الشركات املصرفية املوازية عالية املخاطر 
التي تشمل شركات ائتمانية، والتي غالبًا ما 

تخضع لرقابة تنظيمية أقل. وبنهاية الربع 
الثاني، بلغت االستثمارات غير املسددة 

املقدمة من قبل الصناديق االئتمانية 
للمؤسسات الصناعية والتجارية 5.56 

تريليونات يوان بزيادة 1.46 في املائة عن 
نهاية الربع األول، ما يشير إلى توجيه املزيد 

من الدعم لالقتصاد الحقيقي.

صادرات البندق التركي 
تفوق مليار دوالر

بلغ حجم صادرات البندق في تركيا 
خالل ثمانية أشهر من العام الجاري، ما 
يفوق مليار دوالر. ووفق معطيات اتحاد 

املصدرين شرقي البحر األسود، فإن تركيا 
صدرت بني يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ 

آب، 176 ألفا و529 طنا من البندق، لتحقق 
دخال بقيمة مليار و227 مليونا و308 آالف 

دوالر. وأوضح رئيس لجنة قطاع البندق 
ومنتجاته في اتحاد املصدرين شرقي 
البحر األسود، محمد جيراو، أن 38 في 

املائة من صادرات البندق التركية تمت من 
قبل شركات مقرها والية طرابزون )شمال 

شرق(. وتوقع جيراو أن ترتفع صادرات 
البندق تدريجيا مع نهاية العام، مشيرا 
إلى أن دوال جديدة انضمت إلى قائمة 

املستوردين خالل هذه الفترة من العام، مثل 
أذربيجان واإلمارات وكينيا.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

113
قال وزير الكهرباء العراقي، 
»عدد  إن  حنتوش،  ماجد 
ــود  ــقـ ــعـ ــي الـ ــ ــف ــ ــوظ ــ م
واألجـــــراء الــيــومــيــيــن في 
وحدها  الكهرباء  وزارة 
موظف«،  ألف   113 تجاوز 
تحتاج  »الوزارة  أن  موضحا 
دينار  مليار   54 ــى  إل سنويا 

كرواتب للموظفين«.

تقارير عربية

المغربمال وناس

ــة  ــيــ ــنــ ــوطــ ــ أعـــــلـــــنـــــت املــــــؤســــــســــــة ال
ــثـــالثـــاء،  ــــس الـ لــلــنــفــط الــلــيــبــيــة، أمـ
للمهندسني  الــتــدريــجــيــة  الـــعـــودة 
واملـــســـتـــخـــدمـــني الـــوطـــنـــيـــني إلـــى 
مــواقــعــهــم فـــي الــحــقــول واملـــوانـــئ 
اإلنــتــاج  ملــبــاشــرة عمليات  اآلمــنــة، 
كخطوة أولى. وأضافت املؤسسة 
الـــخـــطـــوات  أولــــــــى  ــان، أن  ــ ــيـ ــ بـ ــي  ــ فـ
ســتــكــون مـــن مـــيـــنـــاءي الــحــريــقــة 
والبريقة )شرق(، والخطوة الثانية 
لــبــاقــي املــــوانــــئ، وفــــق مـــا تــقــرره 

تقارير األمن والسالمة.
ــبــــات  ــيــ وبـــــــــــــدأت املـــــؤســـــســـــة تــــرتــ
اآلمنة،  املوانئ  من  النفط  تصدير 
»وســتــصــل نــاقــالت الــخــام تباعا 
اعتبارا من األربعاء، لشحن املتاح 
من الخام في الخزانات«. ومؤخرا، 
ــخ الــجــنــرال املــتــقــاعــد خليفة  رضـ
حــفــتــر، لــضــغــوط دولــيــة وداخــلــيــة 
أبدى  النفط، في وقت  بفتح قطاع 
رئــيــس املــجــلــس الـــرئـــاســـي، فــائــز 
السراج، رغبته في تسليم السلطة 
التنفيذية ملن تختاره لجنة الحوار.

عودة 
المهندسين 

لحقول 
النفط الليبية عدن ـ محمد راجح

تــعــيــش مــعــظــم املـــــدن واملـــحـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة 
أوضــــاعــــا مـــأســـاويـــة نــتــيــجــة أزمـــــة املــشــتــقــات 
الــنــفــطــيــة ونــقــص الـــوقـــود وارتـــفـــاع أســـعـــاره، 
والــتــي انــعــكــســت ســلــبــا عــلــى مــســتــوى توليد 

الكهرباء.
ومنذ بداية الصراع الدائر في اليمن، ال تزال 
خدمة الكهرباء الحكومية منقطعة في معظم 
املواطنني  تبلغ نسبة  إذ  اليمنية؛  املحافظات 
الذين ال يحصلون على الكهرباء العامة %70 
ــان، حــســب مــصــادر  ــكـ مـــن إجـــمـــالـــي عــــدد الـــسـ

»العربي الجديد«. لـ
وتنتشر في املناطق التي ينقطع فيها التيار 

الكهربائي وخاصة الشمالية، خدمة الكهرباء 
يصل  حيث  املرتفعة،  التكلفة  ذات  التجارية 
ســعــر الــكــيــلــو وات إلـــى مـــا يـــقـــارب 300 ريـــال 
مقارنة بنحو 6 رياالت سعر الكيلو العمومي 
قبل الحرب، وبنسبة ارتفاع تتجاوز %4000، 
ــبـــل الــــحــــرب،  الـــكـــيـــلـــو وات قـ مــــقــــارنــــة بـــســـعـــر 

باإلضافة إلى فرض رسوم اشتراك أسبوعية 
تبلغ 300 ريال يدفعها املشترك سواء استهلك 
كهرباء أم لم يستهلكها، وهو ما يعد استغاال 

لحاجة املواطنني لخدمة الكهرباء.
منذ  كبير  بشكل  الكهرباء  أزمـــة  واستفحلت 
مطلع الشهر الحالي في عدن العاصمة املؤقتة 
املـــفـــتـــرضـــة لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة والــخــاضــعــة 
إلدارة وسيطرة  املــاضــي  إبــريــل/نــيــســان  منذ 
ــا، إذ  ــيــ ــدعــــوم إمــــاراتــ االنـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي املــ
إن ســيــطــرتــهــم اكــتــمــلــت بــتــعــيــني أحــمــد مللس 
ــو عــــضــــو فـــــي املـــجـــلـــس  ــ ــ ــا لــــعــــدن وهـ ــافـــظـ مـــحـ
االنتقالي الجنوبي، في إطار تفاهمات اتفاق 
الـــريـــاض، إذ تــغــرق املــديــنــة فــي الــظــام ملعظم 
فــتــرات الــيــوم بــعــد نــفــاد كــل املــــازوت الــخــاص 

بتشغيل املحطات الكهربائية العامة. أما في 
مــحــافــظــة حــضــرمــوت جــنــوب شــرقــي الــيــمــن، 
فــقــد أجــبــرت أزمــــة الــكــهــربــاء مــحــافــظــهــا، فــرج 
لطلب  اإلمــــارات  إلــى  التوجه  على  البحسني، 
املساعدة في حل أزمة الكهرباء في املحافظة 
الشرقية من اليمن التي تشهد صيفا ساخنا 
ومظلما مثل عدن وارتفاعا شديدا في درجة 
»العربي  لـ مــصــادر مطلعة  الـــحـــرارة. وحــســب 
ــــد«، فــــــإن هــــــذه الــــــزيــــــارة كــــــان هــدفــهــا  ــــديـ ــــجـ الـ
الرئيسي إيجاد مخرج للمأزق الذي وضعت 
فيه اإلمارات اليمنيني، خصوصا في املناطق 

الجنوبية من اليمن.
وقامت اإلمــارات إبــان سيطرتها املطلقة على 
قائمة  بتحديد  الجنوبية،  واملحافظات  عــدن 
مـــن الــســلــع الــتــي يــحــظــر اســتــيــرادهــا، ومنها 
ألــــــــواح الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة وســــحــــب مــــا كـــان 
متوفرًا منها في األسواق، إذ كان لهذه األلواح 
دور كــبــيــر فـــي حـــل جــــزء مـــن مــشــكــلــة الــطــاقــة 
الكهربائية في املحافظات الشمالية من اليمن. 
وأرادت املحافظات األخــرى أن تحذو حذوها 
العبثية  لكن اصطدامها باإلمارات وقراراتها 
فـــي الــيــمــن حــــال دون ذلـــــك. فـــي اإلمــــــــارات لم 
يخرج اللقاء الذي بحث ُسبل التعاون إلنشاء 
محطات بالطاقة الشمسية، بأي نتائج حسب 

مصادر محلية مطلعة في املحافظة.
وحــســب املـــصـــادر، الــتــي رفــضــت ذكـــر اسمها، 
ــان الــلــقــاء مــحــبــطــا«. وأكــــدت املــصــادر  فــقــد »كــ
اليمنيني وتحرمهم من  اإلمـــارات تحاصر  أن 
مــصــادر الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة فــي وقـــت تعبث 
بــمــقــدراتــهــم وثــرواتــهــم ومــوانــئــهــم وجــزرهــم، 
إذ اكــتــفــت أبــوظــبــي بــإرســال الخبير املــصــري 
الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس  الحداد  محمد 
الــعــربــيــة لــتــنــمــيــة الـــتـــجـــارة الــبــحــريــة، والــــذي 
لـــلـــمـــحـــافـــظ مــــع وكــــاء  حـــضـــر أول اجــــتــــمــــاع 
املــحــافــظــة وقــــيــــادات الــســلــطــة املــحــلــيــة عقب 

وصوله إلى املكا عاصمة املحافظة.
ويسود سخط كبير في املحافظات الجنوبية 
أيــام وتشهد أزمة  التي تغرق في الظام منذ 
طاحنة في الكهرباء منذ بداية الحرب، والتي 
تكالبت عليها األزمـــات مــن كــل اتــجــاه ومنها 
انخفاض كبير في إمــدادات املياه وارتفاعات 

قياسية متواصلة في أسعار السلع الغذائية 
في ظل انهيار قياسي للعملة وتجاوزها 800 
ــد. يــقــول املــواطــن  ــال مــقــابــل الـــــدوالر الـــواحـ ريــ
أسامة عبد الباقي من سكان عدن، إن الوضع 
لم يعد يحتمل على اإلطاق مع توسع الكوارث 
معظمها  تعد  لــم  والــتــي  والخدمية  املعيشية 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  مـــتـــوفـــرة. ويــضــيــف لـــ
الكهرباء تعتبر من أهم الخدمات التي يعاني 
ثــارهــا 

َ
ا املــتــواصــل، ألن  انقطاعها  الــنــاس مــن 

واضحة بقوة على الحياة املعيشية ومختلف 
الخدمات واألعمال املرتبطة بتوفرها.

املستشار السابق في وزارة الكهرباء والطاقة 
»العربي  لـ يوضح  العزاني،  منصور  اليمنية، 
الجديد«، أن اليمن يعاني نقصا حادا مزمنا 
ــرب، فــي  ــ ــحـ ــ فــــي الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة قـــبـــل الـ
حــني تــصــل حــاجــة الــبــاد إلـــى أكــثــر مــن 1200 
مـــيـــغـــاوات لـــم يــكــن مــتــوفــرا مــنــهــا ســــوى 750 
ميغاواتا، معظمها كانت تنتجه محطة مأرب 
الغازية بنحو 450 ميغاواتا والتي توقفت عن 

العمل بداية الحرب.
ويتابع أن الكهرباء من أكثر األزمات واملشاكل 
وساهمت  اليمنية،  األســر  منها  تعاني  التي 
بشكل ملحوظ في تدهور أوضاعها املعيشية، 
فـــي نــفــس الـــوقـــت بــــرزت الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة 
ــراف املــتــحــاربــة في  ــ كـــورقـــة تــســتــخــدمــهــا األطــ
صراعها الراهن باألخص تحالف »السعودية 
واإلمــــــــــــــارات«. وتـــعـــانـــي املـــنـــاطـــق الــشــمــالــيــة 
املشتقات  أزمــة  اليمن من تكرار  والغربية في 
الــنــفــطــيــة، ودفــعــهــا مــــاك مـــولـــدات الــكــهــربــاء 
الــخــاصــة مــن حــني آلخـــر لــرفــع أســعــار الــتــيــار 
الــكــهــربــائــي إلــــى مــبــالــغ تـــتـــجـــاوز فـــي بعض 
األحيان 400 ريال للكيلو وات، باإلضافة إلى 

رسوم االشتراك األسبوعية. 
ــا، تــعــتــمــد املــــنــــاطــــق الــجــنــوبــيــة  ــهـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
والــشــرقــيــة عــلــى خــدمــة الــكــهــربــاء الــعــمــومــيــة 
نوعا ما في معظم املحافظات، ومع ذلك تؤدي 
أزمة املشتقات النفطية إلى انقطاع الكهرباء، 
كــمــا هــو الــحــال حــالــيــا فــي عـــدن وحــضــرمــوت 
ــــول ســـاعـــات االنـــقـــطـــاعـــات فـــي الــيــوم  مـــع وصـ
إلى معدل 10 ساعات متواصلة مقابل ساعة 

توصيل واحدة للتيار الكهربائي.

فقراء تونس يخشون عودة الغلق70% من اليمنيين بدون كهرباء... واإلمارات ُتفاقم األزمة

اليمنيون يغرقون في الظالم معظم أوقاتهم )محمد حويس/فرانس برس(

تونس ـ إيمان الحامدي

يخشى فــقــراء تــونــس الــعــودة إلـــى غلق 
االقــتــصــاد مـــجـــددا بــعــد انــتــشــار واســـع 
ــد مـــطـــالـــب  ــاعــ لـــــعـــــدوى كــــــورونــــــا وتــــصــ
ــاء بـــالـــعـــودة إلــــى الــحــجــر  ــبـ نــشــطــاء وأطـ
ــل الـــعـــودة إلــى 

ّ
الــصــحــي الــشــامــل. وتــمــث

الـــغـــلـــق لـــلـــطـــبـــقـــات الـــضـــعـــيـــفـــة وعـــمـــال 
الحرفيني،  وصــغــار  )اليومية(  املياومة 
اإلحــالــة الــقــســريــة عــلــى الــبــطــالــة مــجــددا 
بعد أن دفعت هذه الطبقات كلفة باهظة 
جـــراء قـــرار الغلق الــشــامــل الـــذي طبقته 
الــحــكــومــة الــســابــقــة فــي إبـــريـــل/ نيسان 

املاضي لنحو 8 أسابيع.
وبعد نحو 4 أشهر من عــودة األنشطة 
االقتصادية إلى نسقها العادي ال يزال 
ــذي كــان  ــادي املــبــروكــي )48 عـــامـــا( الــ هــ
يــعــمــل فـــي األشـــغـــال الــيــومــيــة لتنظيف 
الــحــدائــق يــســعــى لــتــأمــني الــحــد األدنـــى 
مــن مــصــاريــفــه الــيــومــيــة نتيجة تــراجــع 
كبير فــي الــطــلــب عــلــى هـــذا الــصــنــف من 
»العربي  لـ املــبــروكــي  الــخــدمــات. ويــقــول 
الجديد« إنه كان يعمل قبل فترة الحجر 
الــصــحــي الــشــامــل مـــع شـــركـــة مـــقـــاوالت 
ــرة تـــهـــتـــم بــــالــــحــــدائــــق وتـــقـــلـــيـــم  ــيــ ــغــ صــ
بـ30  أجــرة يومية تقدر  األشجار مقابل 

دينارا )11 دوالرا( 
غير أن هذه الشركة أغلقت بعد الحجر 
الصحي وفقد عمله ما دفعه للبحث عن 
فرص عمل في اختصاصه حيث يقضي 
ــاعــــات يـــجـــول بــــني األحــــيــــاء عـــارضـــا  ســ
خدماته على أصحاب الفيات واملنازل، 

لكن مساعيه ال تكلل دائما بالنجاح.
أيــام  أنــه يشتغل بمعدل ثاثة  وأضـــاف 
في األسبوع مقابل أجــرة ال تتعدى 40 
أن دخله  بالحد األقصى، مؤكدا  دينارا 
الحد  بتغطية  لــه  يسمح  ال  األســبــوعــي 

األدنى لنفقات أسرته.
ــــدى املــبــروكــي مـــخـــاوف مـــن الــعــودة  وأبـ
ــــدوى  ــــددا وارتــــــفــــــاع عـ ــــجـ ــلـــق مـ ــغـ إلــــــى الـ
الفيروس الذي يزيد من انحسار فرص 

عــمــلــه بــســبــب مــــخــــاوف »عـــمـــائـــه« مــن 
االختاط وانتقال العدوى إلى بيوتهم، 
مقابل استعداده لتقديم مختلف أنواع 
التضحيات بما في ذلك خطر التعرض 

للعدوى لتأمني رزقه اليومي.
وقال إن الحجر الشامل كان شديد الوقع 
مطالبا  الضعيفة  الطبقات  وعلى  عليه 
االجتماعي  الــوضــع  بمراعاة  السلطات 
غياب خطة حماية  في  للفقراء، خاصة 

واضحة لهم وفق قوله.
وكشفت بيانات رسمية ملعهد اإلحصاء 
ألف  أن 17.2  في أغسطس/ آب املاضي 
وعمال  حـــراس  )معينات،  عائلي  معني 
ــة( فـــقـــدوا وظــائــفــهــم فـــي الــربــع  ــاومـ ــيـ مـ

الثاني من العام بسبب كورونا.
ويــوّســع فــقــدان العمل مــن قــاعــدة الفقر 
في تونس العجز الحكومي على إيجاد 
حــلــول سريعة الحــتــواء الــعــوز وتــراجــع 
القدرة الشرائية لنحو أكثر من مليوني 

أسرة تنتمي إلى الطبقة الضعيفة.
كشفت تــونــس وبــرنــامــج األمـــم املتحدة 
االنــمــائــي، أن الــحــجــر الــصــحــي الشامل 
الـــذي أقــر للحد مــن تفشي وبـــاء كوفيد 
البطالة  بــرفــع مــعــدل نسبة  يــهــّدد   19 –
في تونس الى 21.6 في املائة مقابل 15 
في املائة، حاليا، إلى جانب زيادة نسبة 

الفقر.
ــار  ــ ــي إطـ ــ ــعــــات فـ ــتــــوقــ وصـــــــــدرت هــــــذه الــ
ــيـــد -19  ــــول انـــعـــكـــســـات كـــوفـ دراســــــــة حــ
وزارة  أعدتها  التونسي  االقتصاد  على 
الدولي  والتعاون  واالستثمار  التنمية 
ــج مــنــتــصــف  ــامــ ــرنــ ــبــ ــاون مـــــع الــ ــعــ ــتــ ــالــ بــ

يونيو/ حزيران املاضي 
ــهــــرت الــــدراســــة ان عــــدد الــعــاطــلــني  وأظــ
ألفا و500 شخص  سيرتفع بنحو 274 
الــفــقــر  نـــســـبـــة  وأن   2020 ســـنـــة  خــــــال 
سترتفع إلى 19.2 في املائة مقابل 15.2 

في املائة في الربع األول من العام 
ويـــضـــع الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي الــصــعــب 
بحسب ذات الــدراســة 470 ألــف شخص 
جــديــد تحت خــط الفقر الــنــقــدي )فــقــدان 

الـــدخـــل(. وقــــدرت الـــدراســـة ارتـــفـــاع عــدد 
االشخاص القابعني تحت خط الفقر في 
مــلــيــونــي شــخــص مقابل  تــونــس بنحو 
قبل جائحة  ألــف شخص  مليون و600 

كورونا والحجر الصحي الشامل. 
ــقـــدان الـــدخـــل عــلــى ظـــروف  كــمــا يـــؤثـــر فـ
الحياه العائلية وعلى مستوى اإلنفاق 
ــة الــتــونــســيــني مــقــابــل  ــحـ الـــغـــذائـــي وصـ
ارتــفــاع الفقر متعدد األبــعــاد مــع زيــادة 
الــهــشــاشــة املــالــيــة لــعــدد مــن الــنــشــاطــات 

االقتصادية بفعل كوفيد -19.
ويشترك فقراء تونس مع أغنيائها في 
الـــخـــوف مـــن الـــعـــودة إلــــى الــغــلــق خــوفــا 
من كــورونــا، حيث يــروج أن العديد من 
املـــتـــعـــامـــلـــني االقـــتـــصـــاديـــني وأصـــحـــاب 
املصانع يتكتمون عن اإلصابات داخل 
وحــدات العمل، في حني يطالب العمال 
بــمــواصــلــة نــشــاطــهــم بــشــكــل عــــادي رغــم 

الكشف عن حاالت حاملة للفيروس.
ويــمــثــل تــرمــيــم الــخــســائــر الــتــي خلفتها 
الـــجـــائـــحـــة وإجــــــــــراءات الـــغـــلـــق الــشــامــل 
الــهــاجــس األكــبــر للقطاع الــخــاص الــذي 
ــول إلعـــــــــــادة تــنــشــيــط  ــ ــلـ ــ ــن حـ ــ يـــبـــحـــث عــ
االقتصاد في ظل وضع سياسي صعب 
إقليمي وعاملي ال يقل  الباد وآخــر  في 

صعوبة.
واالثــــــنــــــني قــــبــــل املــــــاضــــــي، أكـــــــد رئـــيـــس 
الحكومة، هشام املشيشي، أنه ال مجال 
لــلــعــودة لــلــحــجــر الــصــحــي فـــي الــوضــع 
املقابل  فــي  يــجــب  أنـــه  الــحــالــي، مضيفا 
الــتــركــيــز عــلــى إجـــــــراءات الـــوقـــايـــة الــتــي 
تـــم اتــخــاذهــا واحـــتـــرام الــبــروتــوكــوالت 

الصحية.
منتدى  باسم  الرسمي  الناطق  ويشدد 
ــقـــوق االقـــتـــصـــاديـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــحـ
)منظمة مدنية(، رمضان بن عمر، على 
ضرورة التسريع بتركيز منظومة أشمل 
تفشي  مــن  خوفا  االجتماعية  للحماية 
ــل الــطــبــقــات الــوســطــى الــتــي  ــ الــفــقــر داخـ
كــانــت قــبــل جــائــحــة كـــورونـــا متماسكة 

إلى حد ما.

بطالةمعيشة

وفد يمني سافر إلى 
اإلمارات لطلب المساعدة 

والنتائج محبطة

Wednesday 23 September 2020 Wednesday 23 September 2020
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي وكاتيا يوسف

بــــدأت تــفــاصــيــل تــــورط املــصــارف 
ــي الـــعـــالـــم  ــ ــبــــرى فـ ــكــ ــة الــ ــتــــجــــاريــ الــ
بتحويل أموال مشبوهة لشبكات 
فـــســـاد وغـــســـل أمــــــوال مـــن دون الــتــحــقــق من 
في  التنقيب  مع  تدريجيًا  تظهر  مصادرها، 
الــوثــائــق املــســربــة مـــن شــبــكــة تــتــبــع الــجــرائــم 
املــالــيــة الــتــابــعــة لـــــوزارة الــخــزانــة األمــيــركــيــة 
ــارًا بـــاســـم » فــنــســن«.  ــتـــصـ والـــتـــي تـــعـــرف اخـ
وتقدر مصادر »بزفيد نيوز« التي تنقب في 
الوثائق، بمشاركة 400 صحافي استقصائي 
مـــن الـــعـــالـــم، حــجــم األمــــــوال املــشــبــوهــة الــتــي 
حولتها املصارف التجارية بني 2012 و2017 
املـــتـــوقـــع أن  تــريــلــيــونــي دوالر. ومــــن  بــنــحــو 
تــجــري ســلــطــات املـــال فــي الــعــواصــم الغربية 
ــف الــتــفــاصــيــل 

ّ
تــحــقــيــقــات واســـعـــة بــعــد تــكــش

الكاملة لتحويالت األموال املشبوهة. 
الـــتـــهـــم حــــــول خــمــســة  ــــزت  ــركـ ــ تـ ــتــــى اآلن  وحــ
مــــصــــارف كــــبــــرى، وهـــــي مــــصــــرف »جـــــي بــي 
»أتــش.أس.بــي. األميركي ومصرف  مورغان« 
ســــي« الــبــريــطــانــي و»ســـتـــانـــدرد تــشــارتــرد« 
و»بنك  األملاني  بنك«  و»دويتشه  البريطاني 

نيويورك مالون« األميركي. 
وكشفت الوثائق حتى اآلن، أن مصرف »أتش 
أس بي سي« البريطاني ساعد في تحويالت 
ملحتال استثماري قيمتها 80 مليون دوالر، 
كــمــا بــيــنــت أن بــنــك »ســـتـــانـــدرد تـــشـــارتـــرد« 
قد حــّول ما يقرب من 12 مليون دوالر )9.4 
مـــاليـــني جــنــيــه إســتــرلــيــنــي( مـــن املـــدفـــوعـــات 
إلــى البنك العربي األردنـــي، بني عامي 2014 
ه قدم في عام 2016 تقريرًا إلى 

ّ
و2016. كما أن

الــســلــطــات يــنــّبــه فــيــه إلـــى اشــتــبــاهــه فــي 900 
األعــمــال  تــحــت ســتــار  تــتــم  معاملة مشبوهة 
ــر الــظــل  ــ ــا وزيـ الــخــيــريــة. وفــــي بــريــطــانــيــا دعــ
لشؤون الخزانة البريطانية، النائب العمالي 
ــاء، الــحــكــومــة  ــثــــالثــ ــادن، أمـــــس الــ ــفــ ــاكــ بـــــات مــ
الجرائم  تهم  فــي  التحقيق  إلــى  البريطانية 

املالية املوجهة للبنوك البريطانية. 
ــال مــاكــفــادن فـــي هـــذا الـــشـــأن، إن »سمعة  وقــ
إذا  ستضعف  مالي  كمركز  ومكانتها  لندن 
ثبت أنها استخدمت في جرائم غسل األموال، 
املالية  الرقابة  سلطات  على  يجب  وبالتالي 
ــــول هـــذه  والـــحـــكـــومـــة أن تـــجـــري تــحــقــيــقــًا حـ
التهم«. كما كشف تحقيق أجرته بي بي سي 
رومــان  الــروســي،  املــلــيــارديــر  أن  البريطانية، 
تبرعت  شــركــات  على  يسيطر  أبراموفيتش، 
مــلــيــون دوالر لجمعية  بــــــ100  يــقــدر  بــمــبــلــغ 
إلعاد  جمعية  وهــي  إسرائيلية،  استيطانية 
االستيطانية التي تعمل في القدس الشرقية 

املحتلة. 
ــانـــون الـــدولـــي  ــقـ ــتــــالل الـ وتــنــتــهــك دولـــــة االحــ
بــســمــاحــهــا بــالــنــشــاطــات االســتــيــطــانــيــة في 
ــد فـــحـــص الــتــقــاريــر  ــعـ ــنـــاطـــق املـــحـــتـــلـــة. وبـ املـ
الــبــنــكــيــة املـــســـربـــة، اتـــضـــح أن رئـــيـــس نـــادي 
ــــدم، أبـــرامـــوفـــيـــتـــش، هــو  ــقـ ــ تــشــلــســي لـــكـــرة الـ
أحــد أكــبــر املــانــحــني إلــى جمعية إلــعــاد التي 
التسمية  حــســب  داود«  »مــديــنــة  معلم  تــديــر 
مناطق  إلــى  إضافة  في سلوان،  الصهيونية 
أثــريــة أخــرى والــتــي يــزورهــا ماليني السياح 

كل عام. 
ــمـــــا كــــشــــفــــت الــــــوثــــــائــــــق تــــــــــــورط مــــصــــرف  كـــ
»ماكغوير  األسترالي ومجموعة  كومنويلث 
الــتــي سمحت بتحويل  األســتــرالــيــة  غــــروب« 
أمــــوال مشبوهة داخـــل أســتــرالــيــا وخــارجــهــا 
دوالر.  مـــلـــيـــون   167 بــنــحــو  قــيــمــتــهــا  تـــقـــدر 
في  املالية  السلطات  تجري  أن  املتوقع  ومــن 
أستراليا تحقيقًا حول هذه التحويالت بعد 
اكــتــمــال الــحــقــائــق حـــول الــتــحــويــالت املــالــيــة 

املشبوهة. 
وحــتــى اآلن ضــربــت الــتــهــم بــقــوة ســعــر سهم 
»أتـــش أس بــي ســي« الـــذي تــراجــع إلــى أدنــى 
مــســتــواه فــي 22 عــامــًا، إذ تــراجــع ســعــره في 
نحو  لندن  ببورصة  الصباحية  التعامالت 
إلــى  قــيــمــتــه  مـــن   %4.5 نــحــو  أو  بــنــســًا   13.8
يـــكـــون سهم  الـــتـــراجـــع  بــنــســا. وبـــهـــذا   290.2
قد خسر %50  األضخم  البريطاني  املصرف 

من قيمته خالل العام الجاري. 
كما أثرت التسريبات على مؤشر البورصة 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــيـــس مــجــلــس االحـــتـــيـــاط الـــفـــيـــدرالـــي  ــال رئـ ــ قـ
ــيـــركـــي(، جـــيـــروم بــــاول،  ــركـــزي األمـ )الــبــنــك املـ
تحسنًا  حقق  املتحدة  الــواليــات  اقتصاد  إن 
ا ويتوقف 

ً
ملحوظًا، لكن مساره يبقى غامض

على تطورات جائحة كورونا. 
وفي إفادة معدة مسبقًا من املقرر أن يقدمها 
ــدءًا من  ــام بــ لــلــكــونــغــرس عــلــى مـــدى ثــالثــة أيــ
ــاول »انـــتـــعـــش الــنــشــاط  ــ ــاف بــ ــ الــــثــــالثــــاء، أضــ
االقتصادي من مستواه املنخفض في الربع 

تراجعت  التي   »100 »فوتسي  البريطانية 
 %2.84 بــنــحــو  أو  نــقــطــة   170.74 بــنــســبــة 
إلــــى 5836.58  الــصــبــاحــيــة  الــتــعــامــالت  فـــي 
نــقــطــة. ُيـــذكـــر أن بــنــك »أتــــش أس بـــي ســي« 
النشر  التوقف عن  أمــس من موظفيه  طلب 
عــبــر كـــل حـــســـابـــات الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
بالرد  القيام  باستثناء  للمصرف،  التابعة 
عــلــى الــعــمــالء بــشــأن الــخــدمــات املــصــرفــيــة، 
تسريبات  بعد  أفعال سلبية  ردود  لتجنب 
ــتـــورط فـــي أنــشــطــة مــالــيــة مــشــبــوهــة. أّمـــا  الـ
إنه يحمل  فقال  بنك »ستاندرد تشارترد«، 
املالية على محمل  الجرائم  عملية مكافحة 
ــقـــرب مــــن ألــفــي  ــال إن لـــديـــه مــــا يـ ــ الــــجــــد. وقــ
املشبوهة، وقد  املعامالت  يراقبون  موظف، 
راقبوا في العام املاضي، أكثر من 1.2 مليار 

محتمل.  مشبوه  نــشــاط  عــن  ا 
ً
بحث معاملة 

عــلــى صــعــيــد الــبــنــك الــعــربــي األردنـــــي الــذي 
يتردد اسمه في التسريبات، يذكر أن هيئة 
املحلفني األميركية وجدت أنه في عام 2014، 
قــدم عن علم خدمات مصرفية ألعضاء في 
حــركــة »حــمــاس« فــي أوائـــل عــام 2000، بيد 
أن الحكم ألغي في وقت الحق، لكن في عام 
2015 توصل البنك إلى تسوية مع 597 من 
أقــــارب قتلى ســقــطــوا فــي هــجــمــات نفذتها 
الــحــركــة داخــــل دولــــة االحـــتـــالل، بــحــســب ما 
بي  »بــي  البريطانية  ــة  اإلذاعــ هيئة  أوردت 
ســي« أمــس الــثــالثــاء، وبــالــتــالــي طــوى هذه 
من  أكثر  استمرت  التي  القانونية  القضية 
10 سنوات. وفي رده على الوثائق املسربة، 
قــال البنك العربي إنــه »يمقت اإلرهـــاب وال 

الــثــانــي مــن الــعــام الــجــاري، عندما تــم إغــالق 
ــتــــصــــاد لــــوقــــف انـــتـــشـــار  جـــــزء كـــبـــيـــر مــــن االقــ

الفيروس«. 
وحسب بيان: »قال باول ومع ذلك، ال يزال كل 
أقل  العام،  االقتصادي  العمالة والنشاط  من 
بكثير من مستويات ما قبل الوباء، وما زال 

املسار القادم غامضًا إلى حد كبير«. 
ــروم بـــــــــاول، أن »الــــعــــديــــد مــن  ــ ــيـ ــ ــر جـ ــبــ ــتــ واعــ
ــة تـــظـــهـــر تــحــســنــًا  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ املـــــــؤشـــــــرات االقـ
األســر نحو ثالثة  إنفاق  ملحوظًا، واستعاد 
أرباع انخفاضه السابق، ويرجع ذلك جزئيًا 

وإعانات  الفيدرالية  التحفيز  مدفوعات  إلى 
البطالة املوسعة«. 

وتابع: »سيعتمد مسار االقتصاد على إبقاء 
اإلجـــراءات  وعلى  السيطرة،  تحت  الفيروس 
مستويات  جميع  على  املتخذة  والسياسات 

الحكومة«.
ــــدي فـــــي الـــعـــالـــم  ــقـ ــ ــــت أرفـــــــــع مـــــســـــؤول نـ ــفـ ــ ولـ
إلــــى »انـــتـــعـــاش قـــطـــاع اإلســــكــــان، كــمــا أظــهــر 
وتمت  تحسنًا،  الثابت  التجاري  االستثمار 
اســتــعــادة قــرابــة نصف الــوظــائــف الــتــي تمت 
ــــارس/آذار وإبــريــل/ نيسان  مـ خسارتها فــي 
مع عودة املوظفني إلى العمل«. كما أشار إلى 
أن »االنكماش االقتصادي لم يقع على عاتق 
جــمــيــع األمــيــركــيــني، وكــــان األقــــل قــــدرة على 

تحمل العبء هم األكثر تضررًا«.
البطالة  بــاول بالقول: »ارتفاع معدل  وأردف 
ــة إلــــى  ــبـ ــنـــسـ ــالـ كـــــــان حـــــــــادًا بـــشـــكـــل خـــــــاص بـ
الــعــمــال ذوي األجـــــور املــنــخــفــضــة، والــنــســاء 
واألمــيــركــيــني مــن أصــل أفــريــقــي واملنحدرين 
مـــن أصــــل إســـبـــانـــي.. أدى هــــذا االنـــقـــالب في 
الــثــروة االقــتــصــاديــة إلـــى قــلــب حــيــاة العديد 
من الناس«. وفي اإلفادة التي سيقدمها إلى 
الكونغرس، استعرض باول اإلجــراءات التي 
لدعم  الفيدرالي  االحــتــيــاط  مصرف  اتخذها 

االقتصاد في مواجهة الجائحة.
التراجع  تواصل  األميركية  األسهم  أن  يذكر 
بينما قفز سعر صرف الدوالر أمس الثالثاء، 
لــــذروة ســتــة أســابــيــع لــيــواصــل مــكــاســبــه من 

الجلسة السابقة. 
الثانية  املوجة  األميركي  االقتصاد  ويــواجــه 
من كورونا التي تجعل املستثمرين يحجمون 
الــدوالر  ارتفاع صــرف  املخاطرة. ويشير  عن 
إلـــى احــتــمــال حــــدوث أزمــــة ســيــولــة دوالريــــة، 

بحسب مراقبني.

اإلرهــــــاب، واإلبـــــالغ عـــن األنــشــطــة املــشــبــوهــة 
بــشــكــل صــحــيــح. وتــظــهــر »مـــلـــفـــات فــنــســن«، 
في  ا 

ً
تحقيق بــدأ  تشارترد،  بنك ستاندرد  أن 

الــتــي عالجها لصالح  بـــالـــدوالر،  املــدفــوعــات 
 .2014 عــام  محاكمة  بــدء  بعد  العربي  البنك 
وفي أوائــل عام 2016، أصدر بنك »ستاندرد 
املشبوهة«  األنشطة   « عن  تقريرًا  تشارترد« 

نــبــه فــيــه الــســلــطــات إلــــى الـــحـــاالت املحتملة 
لــلــنــشــاط اإلجــــرامــــي، مــثــل غــســل األمــــــوال أو 

تمويل اإلرهاب. 
وسلط هذا التقرير الضوء على أكثر من 900 
تشارترد«  »ستاندرد  مصرف  يعتقد  دفعة، 
أنـــهـــا كـــانـــت تـــخـــدم أنـــشـــطـــة غـــيـــر مــشــروعــة 
تحت ستار األعمال الخيرية. ووفق مراجعة 
»ستاندرد تشارترد«، تم تصنيف املدفوعات 
على أنها »جمعيات خيرية« أو »تبرعات« أو 
 الغالبية 

ّ
ه تبنّي أن

ّ
»دعم« أو »هدايا«، بيد أن

العظمى منها، تم تقديمها بواسطة أفراد ال 
يمكن التحقق منهم في املجال العام. 

ــذارات  ــ ــرى إنـ ــارت مــدفــوعــات أخــ ــ ــك، أثـ إلـــى ذلــ
ــدو أن  ــبــ ــاب. ويــ ــ ــاإلرهــ ــ ــا بــ ــهـ ــاطـ ــبـ تــحــتــمــل ارتـ
ــا مــعــيــنــني،  ــايـ ــى رعـ ــان مــوجــهــًا إلــ بــعــضــهــا كــ

األميركية.  للعقوبات  خاضعني  كــانــوا  ممن 
أّدت املدفوعات املشبوهة،  التقرير،  وبحسب 
ــتــــانــــدرد تــــشــــارتــــرد« فــي  ــرع »ســ ــ ــــى قـــطـــع فـ إلـ
عام  في  العربي  البنك  مع  نيويورك، عالقته 
في  التنقيب  يكشف  أن  املــتــوقــع  ومــن   .2016
الوثائق عن العديد من املعامالت التي جرت 
تحت ستار شركات وهمية لصالح عصابات 
ــدرات والـــجـــريـــمـــة املــنــظــمــة فــي  ــ ــخـ ــ ــم املـ ــرائــ جــ
الــتــي تم  الــعــالــم. وهــي شبيهة بوثائق بنما 
تسريبها قبل ثالثة أعوام وبلغ عددها 11.5 
مليون وثيقة سرية لشركة موساك فونسيكا 

للخدمات القانونية في بنما. 
ــائــــق عـــبـــر عــمــل  وكــــشــــف تـــســـريـــب تـــلـــك الــــوثــ
صـــحـــافـــي اســـتـــقـــصـــائـــي أن شـــركـــة مـــوســـاك 
بالحسابات  تتعلق  خدمات  تقدم  فونسيكا 

الــدول وشخصيات عامة  الخارجية لرؤساء 
وســيــاســيــة أخــــرى، بــاإلضــافــة إلـــى أشــخــاص 
ــة  ــيـ ــالـ بــــــارزيــــــن فـــــي األعــــــمــــــال والـــــــشـــــــؤون املـ

والرياضية. 
تتبع  وثــائــق هيئة  أن تكشف  املــتــوقــع  ومـــن 
ــم املـــالـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــــــــوزارة الـــخـــزانـــة  ــرائـ الـــجـ
املتهمة  الــبــنــوك  لــهــذه  تــســمــح  الــتــي  الكيفية 
ــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء  بـــنـــقـــل األمــــــــــوال الـــــقـــــذرة فـ
الــعــالــم. كــمــا مـــن املــتــوقــع أن تــظــهــر الكيفية 
املالية  الــجــرائــم  شبكات  بها  تستخدم  الــتــي 
مـــراكـــز املــــال الــعــاملــيــة ومــصــارفــهــا فـــي غسل 
األموال وتفادي نظم املراقبة داخل املصارف 
التجارية. وكانت شبكات غسل أموال روسية 
قد استغلت قبل عامني مصرفًا دنماركيًا في 

تحويل مليارات الدوالرات املشبوهة.

البنوك الكبرى 
مرتبكة

باول: االقتصاد األميركي يتحسن

)Getty( فرع مصرف أتش أس بي سي في العاصمة البريطانية لندن

)Getty( توماس جوتشتاين في حفل إعالن النتائج السنوية)Getty( جيروم باول رئيس مجلس االحتياط الفيدرالي

)Getty( إسرائيل تغلق االقتصاد وسط مخاطر التفشي

سهم »أتش أس بي سي« 
البريطاني خسر 22% من 

قيمته بعد التهم

يدعم أو يشجع األنشطة اإلرهابية«. كذلك 
قال إنه لم يتم إخطاره بأي مخاوف بشأن 
مــع عمالئه  تتم تسويتها  الــتــي  املــعــامــالت 
 الــحــســابــات أو 

ّ
عــلــى اإلطــــالق، الفــتــًا إلـــى أن

املـــعـــامـــالت الـــتـــي تــتــم مــعــالــجــتــهــا مـــن قبل 
اإلرهــاب.  مكافحة  قوانني  تنتهك  لم  البنك، 
ــأســــس الـــبـــنـــك الــــعــــربــــي، فــــي عـــــام 1930  وتــ
ويــمــتــلــك إحــــدى أكــبــر الــشــبــكــات املــصــرفــيــة 
عن  يزيد  ما  تضم  والتي  العاملية،  العربية 

600 فرع موزعة على خمس قارات. 
وفي عام 2005، وبعد تحقيق من قبل منظمي 
العربي من  البنك  ُمنع  اإلجـــراءات املصرفية، 
إتمام أي مدفوعات بالدوالر. كما تم تغريمه 
بـ24 مليون دوالر لفشله في توفير الحماية 
الــكــافــيــة لــعــمــلــيــات غــســل األمـــــــوال وتــمــويــل 

تحركات الحتواء فضيحة 
»األموال القذرة«

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

أقرت الحكومة اإلسرائيلية مساعدات 
ــيــــارات  ــلــ مــ  10.5 قـــيـــمـــتـــهـــا  إضــــافــــيــــة 
للشركات  دوالر(  مــلــيــارات   3( شيقل 
وأصـــحـــاب األنــشــطــة خـــالل إجـــــراءات 
العزل بسبب تفشي فيروس كورونا. 
كــمــا أقـــــرت الــحــكــومــة قــبــل منتصف 
لــيــلــة االثــــنــــني، خــفــض أجـــــور أعــضــاء 
واملسؤولني  الـــوزراء  ورئيس  البرملان 
ــاب األجــــــور  ــ ــحـ ــ ــن أصـ ــ الـــحـــكـــومـــيـــني مـ
املــرتــفــعــة عــشــرة بــاملــئــة. وأقــــرت دولــة 
االحـــــــتـــــــالل مـــــســـــاعـــــدات اقــــتــــصــــاديــــة 
بــنــحــو 140 مــلــيــار شــيــقــل حــتــى عــام 
العام  2022 من بينها 85 مليارا هــذا 
فــقــط، لــكــن الــشــركــات انــتــقــدت رئــيــس 
الـــــــــوزراء بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو بــســبــب 
ــالـــغ. وقــــالــــت وزارة  ــبـ ــــطء تــســلــيــم املـ بـ

قدم للشركات التي 
ُ
املالية إن املنح ست

تراجعت إيراداتها أكثر من 25 باملئة. 
وقــــال مــكــتــب اإلحـــصـــاء الــحــكــومــي إن 
االنــكــمــاش فــي الــربــع الــثــانــي، يعتبر 
ــــوأ مــنــذ 4 عـــقـــود، إال أن بــيــانــات  األسـ
مـــصـــدرهـــا الــبــنــك الــــدولــــي، تــظــهــر أن 
االنكماش هو األكبر ملا قبل عام 1961، 
أقــدم بيانات تاريخية تنشرها  وهــي 
املؤسسة األممية. وكان الناتج املحلي 
انكماشا  سجل  إلســرائــيــل،  اإلجمالي 
الربع األول من  بنسبة 6.8 باملئة في 

2020، على أساس سنوي.
ــن الــقــومــي  ــ ــان مــعــهــد دراســــــات األمـ ــ وكـ
التابع لجامعة تــل أبــيــب، قــد حــذر من 
تبعات األزمة الصحية على االقتصاد 
ــهــــد فــــإن  ــعــ ــــب املــ ــــسـ اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي. وحـ
إسرائيل فقدت السيطرة على فيروس 

كورونا.

لندن ـ العربي الجديد

»كــريــدي  لبنك  التنفيذي  الــرئــيــس  قــال 
ســـويـــس« االســـتـــثـــمـــاري الــســويــســري، 
توماس جوتشتاين، أمس الثالثاء، إنه 
يتوقع املــزيــد مــن االنــدمــاج فــي القطاع 
ــم مــن  املـــصـــرفـــي األوروبـــــــــي عـــلـــى الــــرغــ
الــعــابــرة  لــلــصــفــقــات  تنظيمية  عــراقــيــل 
للحدود.  وحسب رويترز، أضاف خالل 
التنفيذيني  للرؤساء  السنوي  املؤتمر 
املاليني ملصرف »بنك أوف أميركا ميريل 
لينش« عبر اإلنترنت » لدينا من جانب 
أســـعـــار فـــائـــدة ســلــبــيــة مــمــا ســيــفــرض 
املزيد من الضغط على هوامش صافي 
األطـــراف داخــل منطقة  الفائدة لجميع 
الــفــرنــك الــســويــســري ومــنــطــقــة الــيــورو 
وغــيــرهــا مــن الــبــلــدان األوروبــــيــــة، وفــي 
الـــوقـــت نــفــســه هــنــاك الــكــثــيــر مـــن فـــروع 

البنوك في العديد من البلدان«. وتابع 
االنــدمــاج سيستمر«،  أن  اعتقد  »لــذلــك 
أنــه يتوقع أن يشهد قطاع  إلــى  مشيرًا 
ــل  ــ ــاج داخــ ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــات انـ ــقــ ــفــ ــارف صــ ــ ــ ــــصـ ــ املـ
األسواق األوروبية وكذلك عبر الحدود. 
ــبـــات  ــقـ ــن زيـــــــــــادة الـــعـ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــــى الــ ــلـ ــ وعـ
املرتبطة بتشديد املتطلبات التنظيمية 
ــنــــع إخـــــفـــــاق الــــشــــركــــات  وإجـــــــــــــــراءات ملــ
إن مثل  قــال  فــإن جوتشتاين  الــكــبــيــرة، 
هذه الصفقات »منطقية جدًا« من حيث 

املبدأ. 
وتسعى املصارف األوروبية إلى خفض 
الربحية  معدل  وزيـــادة  التشغيل  كلف 
التي تواجهها بسبب  الضغوط  وسط 
جائحة كورونا ومعدالت املخصصات 
ــتــــي وضـــعـــتـــهـــا لــتــغــطــيــة  الـــضـــخـــمـــة الــ
فــي تحصيلها خالل  املشكوك  الــديــون 

العام الجاري.

تصاعد أزمات 
االقتصاد اإلسرائيلي

توقع زيادة االندماج 
بين مصارف أوروبا

اقتصاد الناس

الرئيسية  المال  عواصم  في  المالية  السلطات  تجري  أن  المتوقع  من 
عمليات  أجرت  التي  والشركات  المصارف  مع  واسعة  تحقيقات 
هيئة  من  المسربة  للوثائق  الكاملة  التفاصيل  كشف  بعد  مشبوهة 
تتبع أموال الجريمة التابعة لوزارة الخزانة األميركية. وحتى اآلن، تم إدراج 

بنك عربي من بين مجموعة المصارف المتهمة بالتحويالت

بين  التي تمت  الغامضة  المالية  التحويالت  كشفت وثائق »فنسن« سر 
التي  البرازيلية  »بتروبراس«  وشركة  »أرامكو«  السعودي  النفط  عمالق 
البرازيل بشبهات الفساد النفطي.  كان كانت تحت طائلة التحقيق في 
بين  المشبوهة  التحويالت  وتمت 
الشركتين تحديدًا بين سبتمبر/ أيلول 
األّول 2016.  2014 وأكتوبر/ تشرين 
شركة  أرســلــت  الوثائق  وبحسب 
»بتروبراس« البرازيليّة 29 تحويًال ماليًا 
بقيمة  السعوديّة  »أرامكو«  إلى 
فترات   4 ــالل  خ دوالر،  مليار   1.5
أحدها  قيمة  بلغت  مختلفة، 

نحو 600 مليون دوالر.

تحويالت غامضة ألرامكو

رؤية

شريف عثمان

فــي أعــقــاب اتــخــاذهــا قـــرار تــعــويــم الــجــنــيــه املــصــري فــي نوفمبر/ 
توفير  املصرية  الحكومة  حاولت   ،2016 عــام  من  الثاني  تشرين 
بعض الحماية لعملتها، عن طريق رفع معدالت الفائدة على الجنيه 
الحافز  لتقليل  التوجه  ذلــك  إلــى  الحكومات عــادة  املــصــري. وتلجأ 
لدى مواطنيها لتحويل مدخراتهم من العملة املحلية إلى الدوالر في 

أعقاب اتخاذ قرار التعويم.
تــجــاوزت 20% خــال األسابيع  إلــى مستويات  ارتــفــاعــهــا  ورغـــم 
ــرار الــتــعــويــم، لــم تمنع مــعــدالت الــفــائــدة املرتفعة  الــتــالــيــة التــخــاذ قـ
الــدوالر، ليفقد 60% من قيمته في  الجنيه مقابل  انخفاض قيمة 
فــتــرة وجــيــزة، قــبــل أن يستقر لــفــتــرة، ثــم يــبــدأ رحــلــة االســتــقــواء، 
التحوط  من صناديق  الـــواردة  األجنبية  العملة  تدفقات  بمساعدة 
عن  النظر  بغض  املرتفعة،  الفائدة  معدالت  وراء  الساعية  العاملية 

حجم املخاطر املصاحبة لها.
وخال السنوات الثاث السابقة لظهور فيروس كورونا املستجد 
)كـــوفـــيـــد-19( مطلع الــعــام الــحــالــي، تــوالــت تــدفــقــات االســتــثــمــارات 
العاملية، رغبة في  التحوط  املباشرة( من صناديق  األجنبية )غير 
التمتع بمعدالت الفائدة املرتفعة على سندات وأذون الخزانة بالعملة 
املــصــريــة، رغــم انخفاضها الــتــدريــجــي مــع مـــرور الــوقــت، وهــو ما 
ساهم في ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدوالر بنسبة تتجاوز %20، 

وإضافة مكاسب غير متوقعة للمستثمرين األجانب.
لــكــن مــع ظــهــور الــفــيــروس الــقــاتــل، ودخــــول اقــتــصــادات الــعــالــم في 
أزمات لم نعرف حتى اآلن متى وكيف يكون الخروج منها، خرجت 
البنك  نسبة كبيرة مــن تلك االســتــثــمــارات مــن مــصــر، فيما قـــدره 
املركزي بنحو 20 مليار دوالر، مثلت وقتها ما يقرب من 45% من 

احتياطي النقد األجنبي للباد.
ونتيجة لذلك، بدأ الجنيه في التراجع أمــام الــدوالر، قبل أن تمنحه 
قبلة  املصري  املركزي  البنك  عليها  اتفق  التي  الضخمة  القروض 
الـــدوالر، ويــبــدأ مــن جديد فــي اجتذاب  حــيــاة، ليستعيد قوته أمــام 
االســتــثــمــار األجــنــبــي. وقــــال الــبــنــك املـــركـــزي املــصــري مــؤخــرًا أنــه 
دوالر  مليار  العشرين  من  مليارات  يقرب من عشرة  ما  استعاد 

التي خرجت. 
وخال السنوات الخمس األخيرة، وفي إطار دعمها للنظام املصري، 
كانت اإلمارات العربية املتحدة من أكثر الدول تشجيعًا ملواطنيها 
على االستثمار في أدوات الدين املصرية، من خال بنوكها، حتى 
أصبحت أدوات الدين املصرية على رأس املنتجات مرتفعة العائد 
مقابل  عمائها،  بني  ترويجها  على  اإلماراتية  البنوك  تعمل  التي 
حصولها على نسبة غير صغيرة من العائد املرتفع الذي يحصل 

عليه هؤالء املستثمرون. 
»املصري«  املستثمر  »املصرية« على  الحكومة  وفي حني فرضت 
فــي أدوات الــديــن الــصــادرة مــن الــخــزانــة الــعــامــة لــلــدولــة »املــصــريــة« 
ضرائب بنسبة 20% على العائد املحقق من هذا االستثمار، اتفقت 
أذون  عائد  على  الضرائب  تلك  تخفيض  على  املصرية  الحكومة 
لتكون  عمائها  لصالح  اإلماراتية  البنوك  تشتريها  التي  الخزانة 

10% فقط. 
توقيعه مؤخرًا  تم  الذي  اإلسرائيلي  اإلماراتي  التطبيع  اتفاق  ومع 
في العاصمة األميركية واشنطن، واالندفاع الكبير، بصورة تقترب 
من املكايدة، في اإلعان عن تطبيق التعاون في العديد من املجاالت، 
لانطاق  املرشحة  األنشطة  طليعة  في  االقتصادي  التعاون  كان 

خال الفترة الحالية. 
واألســبــوع املاضي، وقــع بنك »اإلمـــارات دبــي الوطني«، أكبر بنوك 
إسرائيل،  بنوك  أكبر  »هبوعليم«  بنك  مع  تعاون  اتفاق  اإلمـــارات، 
بيوٍم  وبعدها  البلدين.  بنوك  بني  اتفاق مصرفي  أول  اعتبر  فيما 
واحٍد فقط، وقع بنك لئومي اإلسرائيلي مذكرتي تفاهم مع كل من 

بنكي أبو ظبي األول، واإلمارات دبي الوطني.
وقــال مدير عــام بنك هبوعليم، دوف كوتلر، إن تأسيس عاقات 
إنــجــازا الفتا، سيمكن  الوطني يمثل  ــارات دبــي  اإلمـ قوية مع بنك 
مع  مباشرة  معامات مصرفية  إجــراء  من  إسرائيل  في  العماء 

دولة اإلمارات، وبالتالي مع دول أخرى.
تــرغــب فيه من  التوقيع على مــا  التسليم بحق كــل دولـــة فــي  ومــع 
التي يحق  لتقديراتها،  تــراه حليفًا مناسبًا وفقًا  اتفاقات، مع من 
لنا بالتأكيد أن نختلف معها، يتعني على حكومات الدول العربية 
األخرى، ومنها بالطبع مصر، النظر في تداعيات االتفاق، في وقٍت 
الــداعــم  هــي  أبوظبي  أن  واملــصــري  اإلمــاراتــي  النظامان  فيه  يعتبر 

األكبر والحليف االستراتيجي األمثل للقاهرة. 
اتفاقات التعاون بني البنوك في اإلمارات وإسرائيل سيترتب عليها 
في وقت قريب جدًا، إن لم يكن قد بدأ بالفعل، فتح حسابات ملواطني 
في  باالستثمار  لهم  والسماح  اآلخــر،  البلد  بنوك  في  البلدين  كا 

املنتجات التي يعرضونها ملواطنيهم. 
ــر كـــذلـــك، فــلــيــس مــســتــبــعــدًا أن يــكــون املــســتــثــمــرون  وملـــا كـــان األمــ
اإلسرائيليون من بني العماء املشترين ألدوات الدين املصرية، وهو 
ما يعني بصورة مباشرة، ال تحتمل أكثر من تفسير، أن الحكومة 

املصرية ستقترض من اإلسرائيليني.
وفي وقٍت ال يمكن فيه التكهن بتوجه النظام املصري في ما يخص 
التي ال أعتقد  الــتــطــورات  مثل هــذه األمـــور، ال ينبغي تجاهل هــذه 
أنها خطرت على بال املسؤولني املصريني عند وضع السياسات 
واإلجراءات املنظمة لتلك العمليات، وهو ما يؤكد غياب أية ضوابط 
يمثل  ومــن  األدوات،  تلك  بــشــراء  لهم  يسمح  مــن  تــحــدد  أو  تحكم 

شراؤهم لها تهديدًا لألمن القومي، وملصالح، وكبرياء املصريني.
شراء اإلسرائيليني املحتمل ألدوات الدين املصري ليس إال واحدًا 
التطبيع بني اإلمــارات وإسرائيل،  من اآلثــار املتوقعة لتوقيع اتفاق 
املتاحة هنا لحصرها، خاصة  املساحة  أن تسمح  والتي ال يمكن 
بعد إقدام الحكومة املصرية على االقتراض من أبوظبي، وسماحها 
السوق  إلــى  اإلمــاراتــيــني  املستثمرين  دخــول  بتسهيل  املقابل  فــي 

املصرية، وبصفة خاصة في قطاعي العقارات والبنوك. 
ورغم توقيع مصر معاهدة سام مع إسرائيل منذ أكثر من أربعة 
أيــة أصول  التفكير في شــراء  العبرية على  الــدولــة  لم تجرأ  عقود، 
الشعبية. لكن بعد تبدل األحوال  لــردود األفعال  مصرية، تحسبًا 
ــام«، لــم يعد  ــراهـ عــلــى الــنــحــو الـــذي شــهــدنــاه مــنــذ تــوقــيــع »اتــفــاق إبـ
من  أي  فــي  اإلسرائيلية شريكًا  البنوك  أحــد  يصبح  أن  مستبعدًا 
بنكي اإلمــارات دبي أو أبوظبي األول املوجودين في مصر، أو أن 
»إعمار«  العقارات  مستثمر  في  إسرائيلي  شريك  بوجود  نسمع 
اإلمـــاراتـــيـــة الــتــي اشــتــرت مــســاحــات ال حــصــر لــهــا مــن األراضــــي 
املــصــريــة، عــلــى نــحــو ربــمــا يــنــذر بــتــكــرار مــأســاة فــلــســطــني. فهل 

استعدت مصر لذلك اليوم؟

هل تقترض مصر 
من إسرائيل؟
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