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لبنان: زيادة أسعار المحروقات إللغاء الدعم
بيروت ـ ريتا الجّمال

ــاه  ــيــ واملــ الــــطــــاقــــة  وزارة  ــعــــت  رفــ
اللبنانية، أمس األربعاء، أسعار 
الثانية خالل  للمرة  املحروقات، 
خمسة أيام، تمهيدًا إللغاء الدعم في نهاية 
توقعات  الــجــاري، وســط  أيــلــول  سبتمبر/ 
ــار املــســتــهــلــكــن  ــ ــعـ ــ ــة ارتـــــفـــــاع أسـ ــلـ ــمـــواصـ بـ
)التضخم(، بينما سجلت باألساس قفزات 
غير مسبوقة خالل األشهر الثمانية األولى 

من العام الجاري.
ــلـــى لسعر  ــّد األعـ الـــــــوزارة أن الـــحـ وأعــلــنــت 
املستهلك  تسليم  السائلة  املــحــروقــات  بيع 
 209.3 أصبح  اللبنانية  األراضـــي  كافة  في 
الــخــالــي من  الــبــنــزيــن  لــيــرة لصفيحة  آالف 
الــرصــاص )98 أوكــتــان(، و202.4 ألــف ليرة 
و162.7  ــان(،  ــتـ أوكـ  95( الــبــنــزيــن  لصفيحة 
لــيــرة لصفيحة ديـــزل أويـــل للمركبات  ألــف 

اآللية.
ويرى خبراء اقتصاد أن األسعار املعتمدة 

أمـــس، تــجــاوزت عتبة 12 ألـــف لــيــرة لسعر 
صــــرف الــــــــدوالر، لــتــصــل إلــــى حـــد 14 ألــف 
لــيــرة، وهــو مــا يقترب كثيرًا مــن سعر رفع 
الصرف  إن سعر  البنزين، حيث  الدعم عن 
فـــي الـــســـوق الــــســــوداء يــبــلــغ 15 ألــــف لــيــرة، 
ــراءات لـــن تــنــتــج أي  ــ ــ ــذه اإلجـ مــؤكــديــن أن هـ
حلول جذرية لألزمة، حيث ستبقى طوابير 
الـــســـيـــارات طـــاملـــا أن الـــضـــخ األكـــبـــر يــذهــب 
التي تبيع الصفيحة  الــســوداء  إلــى السوق 
)20 ليترًا( بأسعار تصل إلى مليون ليرة، 
وطاملا أن الكميات املوجودة لدى محطات 
الوقود قليلة جدًا وال تكفي حاجات الناس.
ــة الــــدولــــيــــة لــلــمــعــلــومــات  ــركــ ــت الــــشــ ــ ــانـ ــ وكـ
ــرت، في  ــ ــد ذكــ املــتــخــصــصــة فـــي األبــــحــــاث قـ
ــة نــشــرت يـــوم الــثــالثــاء املـــاضـــي، أنــه  ــ دراسـ
الدعم كليًا واستقرار أسعار  في حــال رفــع 
ليرة  ألــف   15 واعــتــمــاد سعر  عامليًا  النفط 
الـــــدوالر، سيصبح ســعــر صفيحة  لــصــرف 

البنزين 214.2 ألف ليرة.
من  طلبت  قــد  اللبنانية  الــجــمــارك  وكــانــت 

الــشــركــات املـــســـتـــوردة لــلــنــفــط عـــدم تسليم 
املحروقات بانتظار صدور جدول األسعار 
الــجــديــد بــأســعــار الــبــنــزيــن. وقــبــيــل إعـــالن 
الــطــاقــة، أقفلت  األســـعـــار مــن جــانــب وزارة 
مــعــظــم مــحــطــات الـــوقـــود فـــي عــمــوم الــبــالد 
أبوابها ورفعت خراطيمها، بينما مخزون 
القديمة، في  بعضها ما زال على األســعــار 
حــن تــذرعــت بــعــض املــحــطــات الــتــي أقفلت 
بـــاألحـــداث األمــنــيــة الــتــي تــرتــفــع وتــيــرتــهــا 
ــلـــن فــــي املـــحـــطـــات  ــامـ ــعـ ــة الـ وتــــهــــدد ســــالمــ
وســــائــــر املـــواطـــنـــن الــــذيــــن يــصــطــفــون فــي 

الطوابير بانتظار دورهم.
واســتــهــلــت الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، بــرئــاســة 
الدعم  أولى قراراتها برفع  نجيب ميقاتي، 
كــلــيــًا عـــن املــــــازوت، فـــي حـــن رفــعــت أســعــار 
املـــحـــروقـــات، يـــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي، بأكثر 
البنزين  صفيحة  ســعــر  ليرتفع   ،%30 مــن 
98 أوكتان إلى 180 ألف ليرة مقابل 130.5 
ألف ليرة وفق آخر تسعيرة في 8 سبتمبر/ 
أيـــلـــول الــــجــــاري، وبــنــزيــن 95 أوكـــتـــان إلــى 

ليرة.  ألــف   126.4 مقابل  لــيــرة،  ألــف   174.3
في موازاة ذلك، يشهد سعر صرف الدوالر 
ارتفاعًا ملحوظًا منذ  الــســوداء  السوق  في 
ليرة  ألـــف   15 ليتخطى  املـــاضـــي،  الــثــالثــاء 
ويــالمــس فــي بعض املناطق عتبة 16 ألف 
ليرة، وهــو ما يرجح أن يستمر في الفترة 
الــدعــم كليًا عــن املحروقات  املقبلة مــع رفــع 

وزيادة الطلب على العملة الصعبة.
ــار  ــعــ ــة أن أســ ــيــ ــمــ بــــيــــانــــات رســ وأظــــــهــــــرت 
االســتــهــالك فــي لــبــنــان قــفــزت إلـــى الضعف 
تقريبا في غضون األشهر الثمانية األولى 
منذ بــدايــة الــعــام الــجــاري، فــي مــؤشــر على 
الــذي  البلد  فــي  املعيشية  الضغوط  تنامي 
يشهد أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة.
التابعة  املـــركـــزي  اإلحـــصـــاء  إدارة  وأعــلــنــت 
لرئاسة مجلس الــوزراء في بيان، الثالثاء، 
ــهـــالك ارتـــفـــع في  ــتـ أن مـــؤشـــر أســـعـــار االسـ
بنسبة  أســاس سنوي  على  آب  أغسطس/ 
شــهــري  ــــاس  ــ أسـ عـــلـــى  زاد  كـــمـــا   ،%137.7

بنسبة %10.25.

الدوحة ـ العربي الجديد

أعــلــنــت وزارة املـــواصـــالت واالتـــصـــاالت فــي قــطــر، أنــه 
املقبلة توقيع عقود أجهزة شحن  األيــام  سيتم خــالل 
املركبات الكهربائية لتنفيذ استراتيجية تحول الدولة 
إلـــى هـــذه الــنــوعــيــة مــن املــركــبــات، اســتــعــدادًا ملــونــديــال 
وزارة  فـــي  الــفــنــيــة  الـــشـــؤون  إدارة  مــديــر  وقــــال   .2022
املــــواصــــالت، مــحــمــد بـــن خــالــد آل ثـــانـــي، إن املــؤســســة 
الــعــامــة الــقــطــريــة لــلــكــهــربــاء واملــــاء »كــهــرمــاء« ستقوم 
بــالــتــعــاون مــع الــشــركــات الــوطــنــيــة، بــتــوريــد وتــركــيــب 
الكهربائية في  يــزيــد عــن 600 مــن مــعــدات الشحن  مــا 

مستودعات ومحطات الحافالت، باإلضافة إلى مواقع 
محطات مترو الــدوحــة ومــواقــف أخــرى مختارة لدعم 
النقل  عمليات  فــي  املستخدمة  الكهربائية  الــحــافــالت 

العام وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وأوضح آل ثاني، في بيان، أمس األربعاء، أن املونديال 
املقبل سيكون أول بطولة تستخدم فيها حافالت نقل 
جــمــاعــي كــهــربــائــيــة، مــا يــدعــم شــعــارهــا كــــأول بطولة 
ــربـــون.  وتــســتــهــدف  ــكـ ــلـ صـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة ومـــحـــايـــدة لـ
اســتــراتــيــجــيــة الــتــحــول لــلــمــركــبــات الــكــهــربــائــيــة تحول 
أســطــول حــافــالت النقل الــعــام إلــى حــافــالت كهربائية 
بنسبة 25% بحلول العام 2022، على أن يجري التحول 

الــتــدريــجــي لــخــدمــات الـــحـــافـــالت الــعــامــة والــحــافــالت 
الدوحة  املغذية ملترو  الحكومية والحافالت  املدرسية 
إلى الحافالت الكهربائية، بما يحقق النسبة املطلوبة 
لــخــفــض مــعــدل االنــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة الـــضـــارة التي 
تسببها الحافالت التقليدية بحلول عام 2030. وأشار 
أنــه تحققت نسب إنجاز  إلــى  املــواصــالت  بــيــان وزارة 
متقدمة إلنــشــاء عــدد مــن محطات الــحــافــالت فــي عدة 
مناطق بالدولة. وحسب موقع اللجنة العليا للمشاريع 
لقطر  زيــارتــهــم  املتوقعة  املشجعن  عــدد  فــإن  واإلرث، 
مليون شخص.   1.5 نحو  يبلغ   2022 مونديال  خــالل 
ويتوقع أن ينعش املونديال عدة قطاعات استثمارية 

وخــدمــيــة فــي الـــدولـــة ومــنــهــا الــســيــاحــة، بينما تشير 
الــبــيــانــات الــرســمــيــة إلـــى تــعــافــي الــعــديــد مــن املــجــاالت 
مــن تــداعــيــات جائحة فــيــروس كــورونــا. وأظــهــر تقرير 
صـــادر عــن جــهــاز قــطــر للسياحة فــي وقـــت ســابــق من 
الفندقية  قــطــاع اإلقــامــة  أن  الــجــاري،  أيــلــول  سبتمبر/ 
يـــواصـــل الــتــعــافــي رغــــم قــيــود كــــورونــــا، لــتــصــل نسبة 
اإلشــغــال خـــالل الــنــصــف األول مــن الــعــام الــجــاري إلــى 
60% مقابل 55% في الفترة نفسها من العام املاضي، 
وذلك باستثناء العقارات املستخدمة ألغراض الحجر 
الصحي، الفتا إلى زيادة متوسط سعر الغرفة بنسبة 

16% ليبلغ نحو 438 ريااًل )120 دوالرًا(.

قطر تتحول للمركبات الكهربائية استعدادًا للمونديال

ارتفاع مبيعات 
هيونداي وكيا

ارتفعت مبيعات شركتي هيونداي 
وكيا من السيارات الصديقة للبيئة 

في الواليات املتحدة ألكثر من 
الضعف في أغسطس/ آب، مقارنة 

بنفس الفترة من العام املاضي، 
مدفوعة بالطلب القوي على 
السيارات الهجينة الرياضية.

باعت الشركتان األضخم في 
صناعة السيارات بكوريا الجنوبية 

نحو 8312 سيارة صديقة للبيئة 
في الواليات املتحدة الشهر املاضي، 

بزيادة بلغت نسبتها %124.4 
على أساس سنوي، وفقًا لبيانات 

صادرة عن الشركتني أوردتها 
وكالة يونهاب الكورية، أمس 

األربعاء.
وارتفعت مبيعات هيونداي من 

السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 
245.5% على أساس سنوي إلى 

5817 وحدة في أغسطس/ آب، 
أعلى بكثير من ارتفاع شهدته كيا 

بنسبة 23.5% في مبيعات نفس 
النوع من السيارات حتى 2495 

وحدة.

الصين تتوقف عن 
بناء محطات كهرباء 

تعمل بالفحم
أعلن الرئيس الصيني، شي جني 

بينغ، أن بالده لن تبني في الخارج 
بعد اآلن محطات كهرباء حرارية 

تعمل بالفحم الحجري، وذلك 
في مسعى منها ملواجهة التغير 
املناخي. وقال الرئيس الصيني، 
في كلمة مسجلة تم بثها خالل 
اجتماعات الجمعية العامة لألمم 

املتحدة، أمس، إن »الصني ستعزز 
دعمها للدول النامية األخرى 

في سبيل تعزيز مصادر الطاقة 
الخضراء واملنخفضة الكربون، 

وال تقوم بتشييد مشاريع جديدة 
للطاقة الفحمية في خارج البالد«، 
مشيرًا إلى التزام بالده بتحقيق 
الحياد الكربوني قبل عام 2060.

األردن يعدل قانون الشركات
قال مراقب عام الشركات في 

األردن، وائل العرموطي، إن بالده 
أجرت تعديالت على قانون 

الشركات بهدف تمتني منظومة 
مكافحة غسل األموال وإدخال 

مزيد من التسهيالت على العناصر 
املكونة لبيئة األعمال واالستثمار 

في اململكة. وأوضح العرموطي 
في بيان، أمس األربعاء، أن أبرز 
التعديالت الجديدة على القانون 

تتمثل في إلزام الشركات املسجلة 
باإلفصاح عن اسم املستفيد 

الحقيقي من الحصص في الشركة، 
وذلك استجابة للغايات ذات الصلة 

في قانون مكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب، األمر الذي 

من شأنه املساهمة في تحسني 
تصنيف األردن في التقارير 

العاملية. ووفقا للتعديالت ينبغي 
على الشركات تصويب أوضاعها 
في مدة أقصاها ثالثة أشهر من 
تاريخ نفاذ أحكام القانون املعدل 

بحيث تعدل بياناتها ومعلوماتها 
األساسية بموجب التعليمات 

الصادرة لهذه الغاية.

أخبار

أميركا تعارض 
تحالفـًا يضـر 
بالمسافرين

أنــه سيضّر  بــلــو«، بحجة  الــعــدل األميركية دعــوى قضائية، تطلب فيها منع قيام تحالف بــن شركتي طــيــران »أمــيــركــان إيــراليــنــز« و»جــيــت  رفعت وزارة 
ه »في صناعة تهيمن فيها أربع شركات طيران فقط 

ّ
باملسافرين من خالل الحد من املنافسة. وقال وزير العدل ميريك غارالند في بيان، وفق فرانس برس، إن

على أكثر من 80% من سوق النقل الجوي املحلي، فإن تحالف أميركان إيرالينز مع جيت بلو، هو في الواقع مناورة غير مسبوقة«. وكانت الشركتان أعلنتا 
عن االتفاق في يوليو/تموز 2020، في وقت كانت فيه شركات الطيران تكافح من أجل البقاء خالل تفشي فيروس كورونا وفرض إجــراءات اإلغــالق. لكن 

غارالند قال إن التحالف في حال ُسمح له باالستمرار »سيؤدي إلى ارتفاع في األسعار وخيارات أقل وخدمة أقل جودة«.

اقتصاد
Thursday 23 September 2021
الخميس 23 سبتمبر/ أيلول 2021 م  16  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2579  السنة الثامنة

)Getty(
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178
أزمـــة هبوط  بــدايــة  فــي 
منتصف  الــنــفــط  ــار  ــع أس
صــرف  ســعــر  كـــان   ،2014
يساوي  الجزائرية  العملة 
الواحد،  للدوالر  دينارًا   83
إلــى  حــالــيــً  ــع  ــراج ت بينما 
للدوالر  دينارًا   178 حوالي 

في السوق الموازية.

تحقيق

السوق مالذ الجزائريين 
واألجانب الباحثين 
عن عمالت أجنبية

رجال أعمال ومسؤولون 
حكوميون يقفون 
وراء تمويل السوق

الجزائر ـ حمزة كحال

ــوانــــب ســـاحـــة بــورســعــيــد  عـــلـــى جــ
الواقعة  »السكوار«  بـ يعرف  ما  أو 
عــلــى بــعــد أمــتــار مــن مجلس األمــة 
)الــغــرفــة الــثــانــيــة لــلــبــرملــان(، وســـط العاصمة 
حاملني  الشباب  عشرات  يصطف  الجزائرية، 
يستعرضون  الصعبة  العملة  أنــواع  مختلف 
أسعارها في مداوالت نشطة مع زائري املكان 
كـــأنـــك فـــي قـــاعـــة بـــورصـــة تــعــج بــالــســمــاســرة 

ومنفذي الصفقات.
الــســوداء للعملة زخمًا كبيرًا  الــســوق  اتــخــذت 
ــه اقــتــصــاد  ــة األخــــيــــرة بــيــنــمــا يـــواجـ ــ فـــي اآلونــ
الدولة الغنية بثروات النفط والغاز صعوبات 
الفتة، تزيد يوما تلو اآلخر من الضغوط على 
لتراجعات  استسلمت  الــتــي  الوطنية  العملة 

متتالية في السنوات األخيرة.
ولـــم تتمكن الــجــزائــر مــن بــنــاء ســـوق نظامية 
لتتحول  التسعينيات،  مطلع  مــنــذ  للعمالت 
ــة األولــــــــى  ــ ــهـ ــ ــــوجـ ــة »الـــــلـــــغـــــز« إلــــــــى الـ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ الـ
لشراء  املقيمني،  األجــانــب  وحتى  للجزائريني 
أو بــيــع الـــعـــمـــالت، وســــط أســئــلــة طـــرحـــت وال 
طرح حول الساحة ومن يمولها واألهم 

ُ
تزال ت

من يحميها من يد الدولة الجزائرية التي لم 
تطاولها يوما.   

تــخــتــلــف الــقــصــص والــــروايــــات حـــول بــدايــات 
تتقاطع  أنها  إال  السكوار«،  »بورصة  وميالد 
كلها في نقطة واحدة، وهي األزمة اإلقتصادية 
الــبــالد سنة 1986، ومــا خلفته  التي عاشتها 
)الدينار(،  الوطنية  العملة  على  صدمات  من 
ما دفع السلطات في مطلع 1990 إلى تعديل 
ــنــــار مــن  ــقــــد، ملـــنـــع الــــديــ ــنــ قــــانــــون الــــقــــرض والــ
التحويل ومنع إخراجه من البالد مع تسقيف 
حجم ما يتم بيعه وإخراجه من العمالت من 
املؤسسات املصرفية، ما أدى بالجزائري إلى 
البحث عن مالذ آخر للحصول على العمالت 

تحسبًا للسفر نحو أوروبا بشكل خاص.
توجهت »العربي الجديد« إلى املباني املطلة 

البحبوحة  مــن  مستفيدة   ،2000 ســنــة  مطلع 
املــالــيــة الـــتـــي خــلــفــهــا ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط، 
وتوجه الجزائر نحو اقتصاد السوق، وتحرير 

االستيراد، حيث زاد الطلب على العمالت.
ــــو مــالــك  ويــــؤكــــد عـــبـــد الـــعـــالـــي دحـــمـــانـــي، وهـ
مقهى عــلــى الــجــانــب األيــســر مــن الــســاحــة، أن 
واملقاهي  املحالت  من  العمالت  باعة  »خــروج 
إلـــى الـــشـــارع وظـــهـــور شــبــكــات مــنــظــمــة يــعــود 
تجار  ــف 

َ
ــل

َ
خ بعدما  و2001   2000 سنتي  إلــى 

تمويل  فــي  واملــصــدريــن  املستوردين  الشنطة 
عمليات الــصــرف املــوازيــة، وبــاتــوا يتحكمون 
ــار، والـــيـــوم أصــبــحــت بــورصــة تتم  ــعـ فــي األسـ
فيها معامالت تصل إلى ماليني من الدوالرات 

واليورو«.

التمويل الخفي
ولـــعـــل أكـــبـــر عـــالمـــات االســـتـــفـــهـــام املــطــروحــة 
حــول »ســوق السكوار« لبيع وشــراء العمالت 
الــبــاعــة بالعملة  األجــنــبــيــة، تــتــعــلــق بــتــمــويــل 
الــوطــنــيــة وحــتــى األجــنــبــيــة، فـــي ظـــل صــرامــة 
املــنــظــومــة الــبــنــكــيــة والــرقــابــة املــفــروضــة على 
ــوال مـــن الــجــزائــر وإلــيــهــا،  ــ حــركــة رؤوس األمــ

وهنا تختلف املصادر باختالف الباعة.
ــاب وســــط  ــبــ ــشــ وتــــشــــغــــل الـــــســـــوق عـــــشـــــرات الــ
الــعــاصــمــة، ومــــن هــنــاك يــنــطــلــق يــومــيــًا سعر 
ــــو بـــقـــيـــة  ــــحـ ــرف ملــــخــــتــــلــــف الـــــعـــــمـــــالت نـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
املــحــافــظــات بــطــريــقــة عــمــل األنــظــمــة الــنــقــديــة 
ــؤالء  ــن هــ الـــرســـمـــيـــة نـــفـــســـهـــا، لـــكـــن الـــكـــثـــيـــر مــ
الــشــبــاب ال يملك أدنـــى فــكــرة عــن مــصــدر تلك 
ـــ10  ــوال الـــتـــي يـــقـــدرهـــا بــعــض الـــخـــبـــراء بـ ــ ــ األمـ

مليارات دوالر.
يـــقـــول الـــشـــاب عــبــد الــــقــــادر، وهــــو أحــــد بــاعــة 
العملة، إن »مصادر التمويل متعددة، مختلف 
الباعة وراءهم مصدرون ومستوردون وحتى 
إطارات )أصحاب نفوذ( في الدولة، كل حسب 
نظام خفي  هناك  إليها.  ينتمي  التي  الشبكة 
الــــســــكــــوار، أحـــيـــانـــا يــتــم  ــــوق  وراء تــســيــيــر سـ
إغراقها بالعمالت لخفض األسعار، وأحيانا 

ــم ســـحـــب املـــــعـــــروض مــــن الــــعــــمــــالت لــرفــع  ــتـ يـ
ويضيف  الحكومة«.  على  والضغط  األســعــار 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  ــادر، مــتــحــدثــًا لــــ ــقــ عــبــد الــ
»رأيــت هنا سيارات وزراء وإطــارات )قيادات( 
في الجيش تقف لشراء أو بيع العملة الصعبة، 
كما رأيت رجال أعمال نافذين يقومون أحيانًا 
بائع يخفي من يموله،  األكيد كل  بــدوريــات.. 
هذا هو األساس«. وعن طريقة تحديد أسعار 
الشاب  يوضح  البائع،  وعمولة  العمالت  بيع 
رضـــوان، وهــو أحــد الــبــاعــة، أن »الــبــائــع يأخذ 
نسبة يتفق عليها مع املمول ال تتجاوز %10 
من األرباح، علما أن الشاب يقف ألكثر من 10 
ســاعــات يــومــيــًا، أمـــا طــريــقــة احــتــســاب السعر 

مع  الرسمي  الــصــرف  على سعر  تعتمد  فهي 
إضـــافـــة هـــامـــش ربــــح يــحــتــســب عــلــى أســـاس 
التصدير  بــعــمــلــيــات  تتعلق  جــمــركــيــة  رســــوم 
واالســتــيــراد، لــضــمــان هــامــش ربــــح«. ويـــراوح 
الــفــارق بــني سعر الــصــرف الــرســمــي للعمالت 
ــة الـــســـكـــوار« مـــا بـــني 60 و80  وســعــر »بـــورصـ
دينارا، ما يجعلها مالذا مربحًا لكل من يريد 
الجزائرية خالل  الجالية  العملة، خاصة  بيع 
الــعــطــالت الــصــيــفــيــة. ويــكــشــف الــبــائــع نفسه، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »مــن بني  فــي حديثه لـــ
الــحــيــل الــتــي يــقــوم بــهــا مــمــولــو الــســوق، مثال 
أخـــذ قـــرض بــنــكــي لــتــمــويــل عــمــلــيــة اســتــيــراد، 
كـــمـــا فـــعـــل أحـــــد رجــــــال األعــــمــــال املــســجــونــني 
حــالــيــًا، والـــذي ضــخ قــرابــة مليوني يـــورو في 
يوم واحد بعدما أخذ قرضا لتمويل عمليات 
استيراد هياكل ســيــارات، كما يضخم بعض 
العملة  لشراء  االستيراد  فواتير  املستوردين 
بسعر منخفض من البنك املركزي ويحولون 

األموال للسوق«.

السكوار والنظام الجزائري 
مــلــف »الــــســــكــــوار« ســيــاســي واقـــتـــصـــادي في 
الوقت ذاته، فبقدر ما عكس هشاشة االقتصاد 
ارتبط  فقد  طويلة،  لعقود  الجزائري  النقدي 
وفق  بأكملها،  منظومة سياسية  بممارسات 
الشارع  الرهان في  لذلك كان  اقتصاد،  خبراء 
السكوار«  »تسلط  ينتهي  أن  على  الــجــزائــري 
املــال في  الــســوق املالية بسقوط أبــاطــرة  على 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  الراحل  الرئيس  نظام 
إال أن ذلــك لــم يــحــدث كما كــان متوقعا، األمــر 
الذي أرجعوه إلى الضغوط املالية املتواصلة 
الــتــي تــواجــهــهــا الـــدولـــة. يــقــول الخبير املــالــي 
الــعــربــي الــغــويــنــي: »يـــبـــدو أن هــنــاك تعايشا 
املـــوازيـــة، وال  والــســوق  الرسمية  السلطة  بــني 
أحد يريد أن يضر اآلخر. الحكومة تعي جيدا 
الــســكــوار، بدليل  أنها ال تستطيع غلق ســوق 
املحاوالت القليلة التي انتهت باشتباكات مع 

قوات األمن والندرة في العملة الصعبة«.

»السكوار« في الجزائر
اتساع  األخيرة مع  اآلونة  الجزائر، زخمًا كبيرًا في  العاصمة  السكوار«، وسط  اكتسبت »ساحة 
حركة السوق السوداء للعملة الصعبة وتراجع الدينار، ما يزيد عالمات االستفهام حول من 

يقف وراء هذه السوق التي أرقت الحكومات لسنوات

تونس ـ إيمان الحامدي

تتصاعد مخاوف قطاع األعمال 
فـــي تـــونـــس مـــن فـــقـــدان صــفــقــات 
إعادة إعمار ليبيا، بعد تضييق 
الــســلــطــات الــتــونــســيــة عــلــى رجــــال األعــمــال 
 عــن 

ً
عـــبـــر إجـــــــــراءات تــقــيــيــد الـــســـفـــر، فـــضـــال

ــلــــس وتــــونــــس،  ــرابــ تــــوتــــر األجـــــــــــواء بـــــني طــ
املنافسني، ال سيما  بينما تتزايد تحركات 
الــشــركــات املصرية مــن أجــل الحصول على 
أكبر قدر من كعكة اإلعمار التي تقدر قيمة 

مشاريعها بأكثر من 110 مليارات دوالر. 
ــاد والــــتــــجــــارة فــي  ــتــــصــ وكــــشــــف وزيـــــــر االقــ
حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة محمد 
ــعــت مع 

ّ
الــحــويــج، قبل أيـــام، أن حكومته وق

مــصــر عــــددًا مــن الــعــقــود بــلــغــت قيمتها 33 
املــذكــرات  فــي  مــا جــاء  لتنفيذ  مليار دوالر، 
ــتـــرة املـــقـــبـــلـــة، بــمــا  ــفـ واالتــــفــــاقــــيــــات خـــــالل الـ
يقارب ثلث قيمة مشروعات اإلعمار املقدرة 

ــال األعـــمـــال  ــ ــّبـــر عــــدد مـــن رجـ فـــي لــيــبــيــا. وعـ
تونس  خــســارة  مــن  قلقهم  عــن  التونسيني 
ملــوقــعــهــا فـــي الـــســـوق الــلــبــيــبــة أمــــام الــتــقــدم 
 عــن زحـــف الــســلــع التركية 

ً
املـــصـــري، فــضــال

على السوق الليبية لتزويد األسواق باملواد 
التموينية األساسية. 

وتسبب إغــالق املعبر الــحــدودي البري بني 
تــونــس ولــيــبــيــا وتــعــلــيــق رحــــالت الــطــيــران 
فــــــي حـــــالـــــة إحــــــبــــــاط عـــــامـــــة لـــلـــمـــتـــعـــامـــلـــني 
االقــتــصــاديــني ولــلــعــمــالــة الــتــونــســيــة، الــتــي 
كــانــت تــســتــعــد لــلــســفــر إلـــى لــيــبــيــا مـــن أجــل 
التشغيل.  أو  اإلعــمــار  إعـــادة  بحث صفقات 
ونتيجة تفشي فيروس كورونا في تونس 
قررت السلطات الليبية بصفة أحادية غلق 
حدودها أمام التونسيني في يوليو/ تموز 
املاضي، ليستمر الغلق ملدة ثمانية أسابيع 
الليبية  التونسية  األجــــواء  خــاللــهــا  عــرفــت 
تـــوتـــرًا اســـتـــدعـــت تـــدخـــالت ســيــاســيــة على 

أعلى مستوى.
وجــــــاءت مــرحــلــة غــلــق الــــحــــدود بــعــد جهد 
طـــويـــل بـــذلـــتـــه املـــنـــظـــمـــات املـــهـــنـــيـــة لـــرجـــال 
األعـــمـــال مـــن أجــــل اســـتـــعـــادة مــوقــع تــونــس 
وبـــدء مناقشة حصول  الليبية  الــســوق  فــي 

شــــركــــات تـــونـــســـيـــة عـــلـــى صـــفـــقـــات إلعـــــادة 
اإلعمار في قطاعات خدمية باألساس.

الحفيظ  التونسي عبد  وقــال رجــل األعمال 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن تكتالت  الــســكــرافــي لـــ
رجـــال األعــمــال اشتغلت ألشــهــر طويلة من 
أجـــــل ضــــمــــان حـــصـــة تــــونــــس فــــي صــفــقــات 
ــار الـــتـــي يــــرّجــــح أن تــبــلــغ 10  ــمــ ــادة اإلعــ ــ ــ إعـ
املقبلة،  السنوات  على مدى  دوالر  مليارات 
لكن هناك قلقًا بالغًا من تسّرب الصفقات، 
ــة نــشــطــة  ــاحـ ــــى سـ ــّولـــت لــيــبــيــا إلـ حـــيـــث تـــحـ
ملــفــوضــي الـــشـــركـــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات 
ــلـــدانـــهـــا مــن  ــبـ ــن نـــصـــيـــب لـ ــ ــي تـــبـــحـــث عـ ــتــ الــ
صـــفـــقـــات بـــلـــد يــســتــعــد ملـــشـــروعـــات إعـــمـــار 
امتداد  على  الليبية  األزمـــة  وعّمقت  كــبــرى. 
االقتصاد  جــراح  املاضية  العشر  الــســنــوات 
التونسي الذي يمر بصعوبات كبيرة جراء 
حــالــة الــغــمــوض واالضــطــرابــات السياسية 
واالجتماعية وتراجع السياحة واالستثمار 
واالحتجاجات. وكشف تقرير حديث للبنك 
الــدولــي أن تونس تخسر نحو 800 مليون 
دوالر سنويًا كتأثير مباشر لألزمة الليبية 
بــني اســتــثــمــارات وصـــــادرات، وشــمــلــت هــذه 

الخسائر.
وحذر معز الحريزي، رئيس منظمة تونس 
العالقات  تعثر  من  مدنية(،  )منظمة  تنتج 
الــتــجــاريــة بــني تــونــس ولــيــبــيــا، مــشــيــرًا إلــى 
أن تــونــس كــانــت قــبــل 2011 تــحــتــل املــرتــبــة 
الغذائية  واملنتجات  الصناعات  في  األولــى 
املــــوجــــودة فـــي الـــســـوق الــلــيــبــيــة، غــيــر أنــهــا 
خسرت جــزءًا من وجودها في هذه السوق 
واملــصــري.  التركي  الحضور  تــوســع  مقابل 

لندن ـ العربي الجديد

الــــواردات  أن قيمة  بــيــانــات رســمــيــة،  كشفت 
الــســعــوديــة مـــن اإلمـــــــارات تــراجــعــت بنسبة 
33% على أســاس شهري في يوليو/ تموز 
املاضي، بعدما فرضت اململكة قواعد جديدة 
في الشهر نفسه على الواردات من بقية بلدان 
الخليج. ووفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة 
األربــعــاء، وأوردتها  العامة لإلحصاء، أمس 
انخفضت  »واس«،  السعودية  األنباء  وكالة 
ــى 3.1 مــلــيــارات  الـــــــــواردات مـــن اإلمــــــــارات إلــ
ريــال )827 مليون دوالر( في يوليو/ تموز 
ريــال في يونيو/ حزيران.  من 4.6 مليارات 
وعــلــى أســــاس ســنــوي انــخــفــضــت الـــــواردات 
السعودية  بنحو 6%. وغيرت  اإلمـــارات  من 
فــــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز قــــواعــــد االســــتــــيــــراد مــن 
الخليجي  التعاون  بلدان دول مجلس  بقية 
أو  الستبعاد سلع منتجة في مناطق حــرة 
تستخدم مكونات إسرائيلية من االمتيازات 
برت 

ُ
اعت خــطــوة  فــي  التفضيلية،  الجمركية 

تـــحـــديـــًا ملـــكـــانـــة اإلمــــــــــارات كـــمـــركـــز إقــلــيــمــي 
ــى الــــرغــــم مــــن أن  ــلـ لـــلـــتـــجـــارة واألعـــــمـــــال. وعـ
البلدين حليفان مقربان، فإنهما يتنافسان 

على جذب املستثمرين واألعمال.
وتــســتــبــعــد الـــقـــواعـــد الــتــجــاريــة الــســعــوديــة 
ــــاق الـــجـــمـــركـــي ملــجــلــس  ــفـ ــ ــن االتـ الــــجــــديــــدة مــ
التعاون الخليجي سلع الشركات التي تقل 
من   %25 عــن  بها  املحليني  العاملني  نسبة 
قوة العمل، األمر الذي يعد مشكلة لبلد مثل 

اإلمارات حيث معظم السكان من األجانب. 
كــمــا تــنــص الـــقـــواعـــد الـــجـــديـــدة أيـــضـــا على 
أن كــافــة الــســلــع املنتجة فــي املــنــاطــق الــحــرة 
باملنطقة لن تعتبر محلية الصنع، وهو ما 
ــل ضــربــة لـــإلمـــارات الــتــي تــعــد املــنــاطــق 

ّ
يــمــث

القتصادها،  الرئيسية  املحركات  من  الحرة 
وفق وكالة رويترز.

ــة اإلحـــــــصـــــــاء، فــــإن  ــئـ ــيـ ــانــــات هـ ــيــ ــبــ ووفـــــقـــــا لــ
ــفـــاض الـــشـــهـــري فــــي قــيــمــة الــــــــواردات  ــخـ االنـ
مـــن اإلمـــــــارات، هـــو أكــبــر تـــراجـــع هـــذا الــعــام. 
ــالـــث أكــبــر  وتـــراجـــعـــت اإلمـــــــــارات لــتــصــبــح ثـ
مورد للمملكة في يوليو/ تموز بعد الصني 
والــواليــات املتحدة، بعد أن كانت في املركز 

الثاني في يونيو/ حزيران.
وأشـــــارت الــبــيــانــات إلـــى أن قــيــمــة الـــــواردات 
ريـــــــال،  ــارات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ ــغـــت 9.9  ــلـ بـ الــــصــــني  مـــــن 
بنسبة 21.8% من إجمالي الــواردات، تليها 

الواليات املتحدة بقيمة بلغت 4.8 مليارات 
ريــال وبنسبة 10.6% من إجمالي الــواردات 
اليابان،  وأملانيا،  الهند،  وكانت  السعودية. 
كندا، إيطاليا، بلجيكا، ومصر من بني أهم 
تــم االســتــيــراد منها، وبلغ مجموع  10 دول 
قيمة واردات اململكة من الــدول العشر 28.7 
مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 62.8% من 
ــواردات. فــي املــقــابــل، قــفــزت قيمة  ــ إجــمــالــي الـ
الكلية بنسبة %79.6  السعودية  الصادرات 
عندما   ،2020 تموز  يوليو/  بشهر  مقارنة 
تـــضـــررت الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة بــفــعــل جــائــحــة 
ــادة بشكل  ــزيــ ــا. وتـــرجـــع الــ ــيـــروس كــــورونــ فـ
أســاســي إلـــى ارتــفــاع صــــادرات الــنــفــط التي 

قفزت 112.1% على أساس سنوي.
ووفـــقـــا لــبــيــانــات الــهــيــئــة الــعــامــة لــإلحــصــاء 
ارتفاعًا  البترولية  غير  الــصــادرات  سجلت 
بــنــســبــة 17.9% مــقــارنــة مـــع شــهــر يــولــيــو/ 
تــمــوز مــن الــعــام املـــاضـــي، لــتــصــل إلـــى 20.8 
مليار ريــال، مقابل 17.6 مليار ريــال، بينما 
انـــخـــفـــضـــت عـــلـــى أســــــــاس شــــهــــري بــنــســبــة 

.%12.3
واملــطــاط ومصنوعاتهما  الــلــدائــن  وجــــاءت 
ــدارة لــتــمــثــل 37.6% مـــن إجــمــالــي  الــــصــ فـــي 
ــيـــة، إذ ارتــفــعــت  ــتـــرولـ ــبـ ــادرات غـــيـــر الـ ــ ــــصــ الــ
ريال،  بلغ 2.5 مليار  بنسبة 47.7% بمقدار 
ــادرات مــنــتــجــات الــصــنــاعــات  ــ كــمــا زادت صــ
 %21.4 بنسبة  بها  يتصل  ومــا  الكيماوية 
بمقدار بلغ 1.1 مليار ريال لتمثل 31.3% من 
إجمالي الصادرات غير البترولية. وال يبدو 
التنافس السلعي يقتصر على اإلمــارات  أن 
ــقـــة، وإنـــمـــا  ــنـــطـ والــــســــعــــوديــــة أخــــيــــرًا فــــي املـ
املستثمرين  جــذب  على  سباق  أيضا  هناك 
إذ باتت »نيوم«  السباق.  إلى  لتدخل مصر 

مصر  في  اإلداريـــة«  و»العاصمة  السعودية 
وإمارة دبي، من أبرز عناوين تنافس الحلفاء 
الثالثة، الرياض والقاهرة وأبوظبي، بهدف 

استقطاب الشركات العاملية.
ــــذت الـــحـــكـــومـــة  ــخــ ــ ــام الـــــحـــــالـــــي، اتــ ــ ــعــ ــ ــــي الــ فــ
السعودية جملة من القرارات التي تستهدف 
إلــزام الشركات بفتح مقراتها اإلقليمية في 
اململكة، ما اعتبر إرباكا لم تظهر حدته بعد 
الخطوة  تعني  حــيــث  ــارات،  ــ اإلمــ لحليفتها 
السعودية سحب هذه الشركات من أسواق 

إقليمية منها دبي تحديدًا.
وفـــي فــبــرايــر/شــبــاط 2021، قـــررت الــريــاض 
عدم منح عقود حكومية ألية شركة أجنبية 
يــقــع مــقــرهــا اإلقــلــيــمــي فــي دولـــة أخـــرى غير 
املــمــلــكــة، اعــتــبــارًا مـــن 2024. وتــبــع ذلـــك في 
يوليو/تموز 2021، تعديل قواعد االستيراد 
الخليج، بحظر  دول  في  الحرة  املناطق  من 
اململكة تقل نسبة  إلــى  أيــة منتجات  دخــول 
مدخالت اإلنتاج الخليجية فيها عن نسبة 

معينة.
ــة  ــالـ ــوكـ ــقــــريــــر لـ واعــــتــــبــــر مـــحـــلـــلـــون وفـــــــق تــ
ــشــر قبل ثــالثــة أيـــام، أن الــقــرار 

ُ
األنـــاضـــول، ن

ــرات ســـلـــبـــيـــة تــــحــــديــــدًا عــلــى  ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــل تـ ــمـ يـــحـ
اإلمارات، التي تشكل املناطق الحرة العمود 
الــفــقــري القـــتـــصـــادهـــا، وخــصــوصــا منطقة 
جبل علي. وتأتي خطوات الرياض في إطار 
الــتــي أعــلــن عنها ولــي العهد  »رؤيـــة 2030« 
السعودي محمد بن سلمان، وتهدف لتنويع 
اقتصاد اململكة، الذي ما زال يعتمد إلى حد 
كــبــيــر عــلــى الــنــفــط. وتــســتــهــدف الــســعــوديــة 
تـــريـــلـــيـــونـــات دوالر  بــنــحــو 6  ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
مــشــاريــع جــديــدة،  عــام 2030، نصفها  حتى 
بشراكات حكومية مع القطاع الخاص، كما 
التخاذ  عاملية  شــركــة   400 جــذب  تستهدف 
اململكة مقرا ألنشطتها اإلقليمية في منطقة 

الشرق األوسط.
ولم تقف املنافسة على استقطاب الشركات 
العاملية عند حدود السعودية واإلمارات، إذ 
دخلت مصر على الخط بقوة. إذ دشنت في 
2017 »حي املال واألعمال« في قلب العاصمة 
اإلدارية )شرق القاهرة(، ليضم أعلى ناطحة 
ســـحـــاب فــــي أفـــريـــقـــيـــا بــــارتــــفــــاع 385 مــتــرا 
مجمعات  و5  تجاريا  مجمعا   12 يحيطها 
ســكــنــيــة وفــنــدقــيــة. وتــشــمــل تــصــامــيــم »حــي 
ــال« مــنــاطــق لــلــبــنــوك الــكــبــرى،  ــمــ املــــال واألعــ

املحلية والعاملية، والبورصات والشركات.

كعكة إعمار ليبيا
إجراءات سعودية 

تقلص الواردات من اإلمارات %33

التونسيون 
يتخوفون من تسرب 

المشاريع للمنافسين
يبدي رجال األعمال 

في تونس قلقً متزايدًا 
حيال تسرب صفقات 

إعمار ليبيا من بين أيديهم 
إلى منافسين أضحوا أكثر 

حضورًا على األرض، 
ال سيما المصريين

أسواق مال وسياسة

مشاريع إعمار 
ليبيا تقدر بـ 110 مليارات 

دوالر

السعودية غيرت في 
يوليو قواعد االستيراد 

من دول الخليج

مصر تستهدف جذب 
شركات عالمية إلى حي 

األعمال بالعاصمة اإلدارية

ــربـــي الـــجـــديـــد« إن  ــعـ »الـ ـــ ـــال الـــحـــريـــزي لـ ــ وقـ
الشركات التركية واملصرية ال تعمل بشكل 
ــا دولــهــا  ــ مــنــفــرد فــي لــيــبــيــا، بــل تــقــف وراءهـ
الحاضرة  الــدول  أن  إلى  وحكوماتها، الفتًا 
في الساحة الليبية استغلت إغالق الحدود 
بني تونس وليبيا لتعزيز وجودها هناك. 
ــلـــطـــات لــيــبــيــا الــرســمــيــة  ــم سـ ـ

ّ
ــل ــقــــب تـــسـ وعــ

ــــارس/ آذار املـــاضـــي، تشكل  مــهــامــهــا فـــي مـ
مشهد تجاري جديد في املناطق الحدودية 
التجارة  التي تعيش أساسًا من  التونسية 
وغير  الرسمي  بفرعيها  ليبيا،  مع  البينية 
الرسمي وشهدت املناطق الحدودية زيادة 

عــلــى الــطــلــب عــلــى الــــدوالر مــن أجـــل تسيير 
العمليات االقتصادية.

الكثير  يبديها  التي  املــخــاوف  مقابل  وفــي 
مـــــن رجــــــــال األعــــــمــــــال الـــتـــونـــســـيـــني بـــشـــأن 
انــحــســار وجـــودهـــم فـــي لــيــبــيــا، رأى أنــيــس 
الجزيري، رئيس مجلس األعمال التونسي 
األفـــريـــقـــي، أن املـــخـــاوف مـــن فـــقـــدان الــســوق 
الــلــيــبــيــة غــذتــهــا الـــدعـــايـــة اإلعـــالمـــيـــة الــتــي 
ــاك  ــ ـــل إربـ تـــمـــارســـهـــا بـــعـــض الـــــــدول مــــن أجــ
يستعدون  الذين  االقتصاديني،  املتعاملني 
للرجوع إلى ليبيا بعد إعادة فتح الحدود. 
ــديـــد« إن  »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ ــزيـــري لـ وقـــــال الـــجـ

لتونس مكانة ثابتة في السوق الليبية رغم 
الــصــراع بــني الـــدول الــكــبــرى على املشاريع 
الكبرى، مشيرًا إلى أن العقود التي وقعتها 
بــعــض الــــــدول ال تـــتـــجـــاوز حـــــدود الــنــوايــا 
ـــرار الــبــرملــان الــلــيــبــي ملــوازنــة  نــظــرًا لــعــدم إقـ
املشاريع.  تنفيذ  في  البدء  للحكومة  تتيح 
لتونس  التاريخية  »األسبقية  أن  وأضــاف 
فـــي الــســاحــة الــلــيــبــيــة يــجــعــل حــصــتــهــا من 
صــفــقــات إعــــادة اإلعـــمـــار شــبــه مــضــمــونــة«، 
مشيرًا إلى أن حجم املبادالت التجارية بني 
مــلــيــون دوالر خــالل  تـــجـــاوز 450  الــبــلــديــن 

النصف األول من العام الحالي.

فندق غير مكتمل 
بعد توقف بنائه 
عام 2011 في 
طرابلس 
)فرانس برس(

على الساحة، حيث روى العم عز الدين، وهو 
دبــلــومــاســي مــتــقــاعــد فـــي الــعــقــد الــثــامــن، عن 
األيــام األولــى مليالد »السكوار«، حيث قــال إن 
الــبــدايــة كــانــت بــاملــقــاهــي واملـــحـــالت املــحــاذيــة 
لــلــســاحــة، فــكــان تــجــار »الــشــنــطــة« يــعــرضــون 
الــعــمــلــة لــلــبــيــع أو الـــشـــراء بــعــد نــجــاحــهــم في 
إدخـــالـــهـــا لــلــجــزائــر عـــن طــريــق مــنــح رشــــاوى 
لــلــجــمــارك وشـــرطـــة الـــحـــدود، والـــشـــيء نفسه 
ــــوال، مــع وضـــع هامش  بالنسبة إلخــــراج األمـ

ربح ال يزيد عن 10% عن السعر الرسمي.
وتابع العم عز الدين، الذي تطل شرفة شقته 
على ساحة السكوار: »مع مرور األشهر بدأت 
الحركة تتزايد، والعرض والطلب يتضاعف، 
وخــاصــة أن الــبــنــوك كــانــت ال تــبــيــع الــعــمــالت 
آنــذاك،  دينار  آالف   6 يعادل  بما  إال  األجنبية 
وفي الحقيقة أعتقد أن دخول الجزائر في نفق 
العنف وسنوات الدم أثناء العشرية السوداء 
ســاحــة  ظـــهـــور  عـــلـــى  ســـاعـــد   ،)2000-1990(
السكوار وانتعاشها، ألن الدولة لم تكن تضع 
القضاء عليها ضمن أولوياتها، بل كان املهم 
آنذاك هو القضاء على اإلرهاب املتطرف الذين 

كان الهدف األول للدولة«.
ــــالد الـــعـــســـيـــر، دخــــلــــت »بــــورصــــة  ــيـ ــ وبــــعــــد املـ
الـــســـكـــوار« مــرحــلــة االنـــتـــعـــاش الــحــقــيــقــي مع 
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بــيــنــمــا ُيــحــكــم الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
االقتصادي  النشاط  على  قبضته 
الــصــن، ويسعى الرئيس شي  فــي 
إلــى ابتداع ثــورة شيوعية جديدة  جن بينغ 
في البالد أوما يطلق عليه البعض »الشيوعية 
اقتصاد  أكبر  ثاني  صاحبة  تواجه  الثانية«، 
العام  العالم هــزات مالية متواصلة خالل  في 
الـــجـــاري، أدت إلـــى خــســائــر أســـــواق املــــال في 
البالد أكثر من تريليون دوالر حتى منتصف 
سبتمبر/أيلول الجاري، كما تراجعت ثروات 
األثرياء بنحو 10 مليارات دوالر خالل العام 
الـــــجـــــاري، وفــــقــــا لـــتـــقـــديـــرات صــحــيــفــة »وول 
ســتــريــت جـــورنـــال«. وطــرحــت هـــذه الخسائر 
التي بدأت بتراجع أسهم  والهزات املتواصلة 
شركات التقنية وامتدت إلى قطاع العقارات، 

شكوكا حول نجاح استراتيجية الرئيس شي 
االقتصادي  للتحول  ابتدعها  التي  الجديدة 
فــي الــبــالد، خــاصــة فــي أعــقــاب انــهــيــار عمالق 
العقارات، شركة »إيفرغراند«، التي تقف على 
هـــاويـــة االنـــهـــيـــار، وربـــمـــا تــعــلــن إفــالســهــا في 
أيــة لحظة. وشــركــة »إيــفــرغــرانــد« ربــمــا تكون 

نقطة البداية ملتاعب عديدة يواجهها القطاع 
الخاص الصيني خالل السنوات املقبلة، على 
الـــرغـــم مـــن الــنــمــو الــســريــع واملـــتـــواصـــل الـــذي 
حققته البالد طوال أكثر من 13 سنة، وبنسبة 
بــيــانــات  ــتـــوســـط 15%، حـــســـب  املـ بــلــغــت فــــي 
ــدد، يــعــتــرف  صــيــنــيــة رســـمـــيـــة. فـــي هــــذا الــــصــ
املــســتــشــار فـــي بــنــك الــشــعــب )الــبــنــك املـــركـــزي 
الصيني(، لي دواوا كوتي، في تعليقات لقناة 
»ســي أن بــي ســي« األمــيــركــيــة أمــس األربــعــاء، 
بأن »تداعيات تخلف إيفرغراند ستؤدي إلى 
تــبــاطــؤ قــطــاعــات أخـــرى فــي االقــتــصــاد«. لكن 
بنك التنمية اآلسيوي لم يغير كثيرًا توقعاته 
للنمو االقتصادي الصيني، رغم متاعب ديون 
الصيني  االقتصاد  نمو  توقع  إذ  إيفرغراند، 
العام  عــام 2021، و5.5% في  بنحو 8.1% في 
املقبل 2022. لكن العديد من خبراء االقتصاد 
يــعــتــقــدون أن الــنــمــو االقــتــصــادي الــســريــع في 
الصن حدث بكلف مالية عالية، على رأسها 
ارتفاع الديون الصينية التي أخذتها الشركات 
الـــخـــاصـــة والـــحـــكـــومـــيـــة بـــالـــعـــمـــالت الــصــعــبــة 
الــصــادرات.  لتمويل التوسع االقــتــصــادي فــي 
وبــالــتــالــي، ربــمــا تــعــانــي الــشــركــات الصينية 
املثقلة بالديون الدوالرية من أزمات مالية، في 
حال رفع مصرف االحتياط الفيدرالي )البنك 

املركزي األميركي( سعر الفائدة على الدوالر.
ــاوث تــشــايــنــا مــورنــيــنــغ  ــ ــقـــّدر صــحــيــفــة »سـ وتـ
ــــون الـــصـــن بــالــعــمــالت  بـــوســـت«، إجــمــالــي ديـ
ــالــــدوالر، بــنــحــو 2.4  الــصــعــبــة بــمــا فـــي ذلــــك بــ
تريليون دوالر في نهاية عام 2020. كما تقدر 
إجــمــالــي ديــــون الــصــن بــمــا فـــي ذلـــك الــديــون 

تحديات االقتصاد 
الصيني

الرئيس شي يُحكم 
قبضته على 

الحزب الشيوعي 
)Getty(

بينغ  جين  شي  الصيني  الرئيس  عنها  أعلن  التي  اإلصالحات  تواجه 
الشركات، وزيادة  أزمة ديون  أكبرها تفجر  الصيني، عقبات،  لالقتصاد 
الضغوط  وتداعيات  المجتمع،  تماسك  تهدد  التي  الدخول  فجوة 

على األثرياء

الديون بالعمالت 
الصعبة على الصين 

بلغت 2.4 تريليون دوالر 
في نهاية 2020

الحكومة الصينية ال تزال 
غير قادرة على اتخاذ قرار 

بإنقاذ المجموعة

بريطانيا تعّول على 
االتفاقية مع أميركا 

لتعويض خسائر بريكست

الديون وتركز 
الثروة والفقر: 

عقبات أمام 
خّطة الرئيس

)Getty( متداول في بورصة شنغهاي بالبر الصيني)Getty( رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لدى وصوله إلى البيت األبيض
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ــالــــت مـــجـــمـــوعـــة »إيــــفــــرغــــرانــــد« الــصــيــنــيــة  قــ
مع  إنها توصلت  األربــعــاء،  أمــس  للعقارات، 
أحد الدائنن إلى اتفاق يجنبها التخلف عن 
بــحــلــول عــام  قـــروض مستحقة عليها  ســـداد 
2025. وذكرت املجموعة التي تستحق عليها 
ديــــون بــقــيــمــة إجــمــالــيــة تــبــلــغ 307 مــلــيــارات 
دوالر بحسب إفصاح لبورصة هونغ كونغ، 
أن أحــد فــروعــهــا، اتــفــق مــع دائــنــن على آلية 
تجنبها   ،2025 فـــي  تــســتــحــق  ديـــــون  ســـــداد 
التخلف عن دفعها. وبينما لم تذكر الشركة 
ــتـــي تــــم االتــــفــــاق عـــلـــى آلــيــة  قــيــمــة الــــديــــون الـ
ســـدادهـــا، إال أن املــجــمــوعــة الــعــقــاريــة تــواجــه 
إحـــــدى أصـــعـــب فـــتـــراتـــهـــا، مـــع إعـــالنـــهـــا قبل 
أســبــوع، عجزها عن ســداد دفعات مستحقة 

عليها، لعدم امتالكها السيولة. 
ووفـــق مــا أوردتــــه وكــالــة »بــلــومــبــيــرغ«، أمس 
األربعاء، فإن املجموعة ستسدد 232 مليون 
يوان )35.5 مليون دوالر( من ديون تستحق 
ــــى إعــــــــالن املـــجـــمـــوعـــة  ــقـ ــ غــــــدا الـــخـــمـــيـــس. وألـ
الصينية بعدم قدرتها على السداد، بتبعات 
سلبية على أسواق املال العاملية، التي سجلت 
األسبوع  تعامالت  خالل  متفاوتة  تراجعات 
الديون. وال  الجاري، بانتظار معرفة مصير 
ــادرة على  ــ تــــزال الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة، غــيــر قـ
اتــخــاذ قـــرار بــإنــقــاذ املــجــمــوعــة، الــتــي تعتبر 
ثاني أكبر شركة عقار خاصة في الصن، ما 
انهيار  أزمــة  للذاكرة  ويعيد  انهيارها  يهدد 
مصرف »ليمان بـــراذرز« خــالل األزمــة املالية 
العاملية 2008. ووفق بياناتها في البورصة، 

واشنطن ـ العربي الجديد

رفــــض الــرئــيــس األمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن خــالل 
الثالثاء  مــســاء  األبــيــض  البيت  فــي  استقباله 
البريطاني بوريس جونسون  الــوزراء  رئيس 
ــتـــزام بـــإبـــرام اتــفــاقــيــة لــلــتــجــارة الـــحـــّرة مع  االلـ
 
ّ
ــــحــــدة، مــكــتــفــيــا فـــقـــط بـــالـــقـــول إن

ّ
املــمــلــكــة املــــت

»املحادثات تتواصل« بهذا الشأن بن البلدين، 
وذلــــك حــســب مــا ذكــــرت وكــالــة فــرانــس بــرس. 
ورّدًا على ســؤال بشأن إمكانية إبــرام اتفاقية 
ــدن لــلــصــحــافــيــن فـــي املــكــتــب  ــايـ ــذه، قــــال بـ ــهـ كـ
إلى جانبه جونسون:  البيضاوي وقد جلس 
 
ّ
أن وأضـــاف  عليها«.  العمل  علينا  »سيتعّن 

»املناقشات مستمّرة« حول هذا املوضوع بن 
الــبــلــديــن. وتــمــثــل اتــفــاقــيــة الــشــراكــة التجارية 
مـــع أمــيــركــا حــجــر الــــزاويــــة فـــي بــنــاء الــفــضــاء 
الـــتـــجـــاري الــجــديــد لــبــريــطــانــيــا املــســتــقــلــة عن 
قــوانــن االتــحــاد األوروبــــي. فاالتفاق سيقوي 
مـــن مــركــز بــريــطــانــيــا الــتــجــاري واملـــالـــي، كما 
سيعزز موقع لندن بن املراكز املالية العاملية، 

االستثمارية  للمصارف  الكبير  الثقل  بسبب 
األميركية التي توجد حاليا في لندن، وربما 
ستعوض االتفاقية جزءًا من الخدمات املالية 
توقيع  بعد  أوروبـــا،  فــي  لندن  التي خسرتها 
اتفاقية بريكست وهــروب أصــول تقدر بنحو 
مراكز  إلــى  االستفتاء  منذ  دوالر  ترليون   1.2
لبيانات شركة  وفقا  وذلــك  أوروبــيــة وعاملية، 

املحاسبة القانونية »إرنست آند يونغ«.
بايدن تحذيرًا  لقائه جونسون، وّجــه  وخــالل 
ـــه »ال 

ّ
شــديــد اللهجة إلـــى ضــيــفــه، مــؤّكــدًا لــه أن

ــدود  ــحــ ــي رؤيــــــة »الــ يـــرغـــب عـــلـــى اإلطـــــــــالق« فــ
بريطانيا  خـــروج  بسبب  تتغّير«  األيــرلــنــديــة 

حاد األوروبي، مؤّكدًا في الوقت نفسه 
ّ
من االت

 هــذا األمــر والــتــوّصــل إلــى اتفاقية تجارية 
ّ
أن

بـــن الــبــلــديــن هــمــا »مـــوضـــوعـــان مــخــتــلــفــان«. 
ــبــــوع املـــاضـــي، ربـــطـــت رئــيــســة مجلس  واألســ
ــواب األمــــيــــركــــي، الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة نــانــســي  ــ ــنـ ــ الـ
بــيــلــوســي، بــوضــوح، احــتــرام اتــفــاقــيــة الــســالم 
التي تنص على حدود  الشمالية  أيرلندا  في 
مفتوحة مع جمهورية أيرلندا بأّي مفاوضات 
تـــــجـــــاريـــــة مــــــع لــــــنــــــدن. وتــــــجــــــري الـــحـــكـــومـــة 
الــبــريــطــانــيــة حــالــيــا مــفــاوضــات مــع بــروكــســل 
ــكـــة مــع  ــلـ ــمـ ــة الــــتــــي ســـتـــربـــط املـ ــعــــالقــ حــــــول الــ
االتــحــاد األوروبــــي بعد بريكست.  مــن جهته 
العالقة  »التقّدم األخير في  بـ رّحــب جونسون 
بـــن لــنــدن وواشـــنـــطـــن«، واصـــفـــا رفـــع الــقــيــود 
الراغبن  األجــانــب  املسافرين  على  املفروضة 
في دخول الواليات املتحدة )بدءًا من نوفمبر/ 
تشرين الثاني املقبل( بأنه »رائع«. كذلك، أشاد 
جــونــســون بــاالتــفــاقــيــة االســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
ــرًا بــن بــالده والــواليــات املتحدة 

ّ
أبــرمــت مــؤخ

وأستراليا، والتي أثارت غضب فرنسا.  وإلى 
جانب أيرلندا، يرى محللون أن إدارة الرئيس 
جـــو بـــايـــدن ربــمــا تــطــالــب بــريــطــانــيــا بتلبية 
ثالثة شروط، وهي االلتزام بمعايير النظافة 
البيئية حسب ما نصت عليه اتفاقية باريس 
للتغير املناخي، وفتح حدودها أمام الهجرة 
ــة عـــلـــى حـــجـــم الــــعــــون الـــخـــارجـــي.  ــظـ ــافـ ــحـ واملـ
تلبية  فــي  لــن تجد بريطانيا صعوبة  وربــمــا 
الشرطن الخاصن بالعون الخارجي وتقليل 
الشرط  ولكن  للجو،  امللوثة  الــغــازات  انبعاث 
عقبة  سيكون  ربما  بالهجرة  الخاص  الثالث 
تجاوزها.  املحافظن  حــزب  على  الصعب  من 
ُيذكر أن قضية الهجرة كانت واحــدة من أهم 
القضايا التي أدت إلى استفتاء بريكست، وما 
تاله من عملية انفصال تام عن دول االتحاد 
األوروبــــــي فــيــمــا عـــرف بــاتــفــاقــيــة »بــريــكــســت« 
الــتــي نــظــمــت الــعــالقــة الــجــديــدة فـــي الــتــجــارة 
والخدمات والهجرة التي دخلت حيز التنفيذ 

في بداية العام الجاري.

بلغت القيمة السوقية لـ »إيفرغراند« بنهاية 
2020، نحو 320 مليار دوالر، إال أنها سجلت 
الجاري،  الشهر  من  اعتبارًا  حــادة  تراجعات 
مــلــيــارات   4 دون  الــســوقــيــة  قيمتها  لتستقر 
دوالر. وعــــزز بــنــك الــشــعــب الــصــيــنــي )الــبــنــك 
النظام  فــي  املــركــزي( وتــيــرة ضخه للسيولة 
املـــصـــرفـــي واملــــالــــي، بــعــدمــا أثـــــرت املـــخـــاوف 
املــتــعــلــقــة بـــأزمـــة ديــــون »تــشــايــنــا إيــفــرغــرانــد 

غروب« على األسواق العاملية. 
مليار   18.6( يــوان  مليار  البنك 120  وضــخ 
مــــن خـــالل  املــــصــــرفــــي  الــــنــــظــــام  فــــي  دوالر( 
اتفاقيات إعادة الشراء العكسي، مما أسفر 
ــا ملا 

ً
عــن ضــخ صافي 90 مليار يـــوان. ووفــق

ذكـــرتـــه »بــلــومــبــيــرغ، يــــرى مــحــلــل األســــواق 
آسيا  وشــمــال  للصن  االقتصادين  وكبير 
لـــدى »ســتــانــدرد تــشــارتــرد«، ديــنــغ شــوانــغ 
السيولة  تعزيز  أن مجرد  كونغ،  في هونغ 
»إيفرغراند« في  أزمــة  كافًيا لحل  لن يكون 
ــه. وفـــي أســــواق املــــال، ارتــفــع مؤشر  حــد ذاتــ
التعامالت،  نهاية  فــي  املــركــب«  »شنغهاي 
وهــــي أول جــلــســة تــــــداول لـــه فـــي األســـبـــوع 
الــجــاري، على الــرغــم مــن أزمــة الشركة التي 
عـــصـــفـــت بـــــاألســـــواق الـــعـــاملـــيـــة. ومـــــع ذلــــك، 
لــي داوكـــوي املستشار السابق للبنك  حــذر 
»إيفرغراند«  أزمــة  أن  الصيني من  املــركــزي 
قد تؤدي إلى إبطاء النمو االقتصادي. وفي 
نــهــايــة الــجــلــســة، ارتـــفـــع مــؤشــر »شــنــغــهــاي 
نــقــطــة،   3629 عـــنـــد   %0.4 بــنــحــو  املــــركــــب« 
إلــــى 2440  بــيــنــمــا هــبــط »شــنــتــشــن« %0.3 
ــــي إس أي  نـــقـــطـــة، كـــمـــا تــــراجــــع مـــؤشـــر »سـ

على  نــقــطــة.   4822 عــنــد   %0.7 بنحو   »300
ــيــــوي، يــــرى مــحــافــظ املـــركـــزي  الــصــعــيــد اآلســ
تداعيات  أن  كـــورودا«  »هاروهيكو  الياباني 
أزمـــــة »إيـــفـــرغـــرانـــد« ســــوف تــظــل مـــحـــدودة. 
ــاء  ــ ــعـ ــ ــــي تـــصـــريـــحـــات األربـ وقـــــــال كــــــــــورودا فـ
نقلتها وكــالــة »بــلــومــبــيــرغ«: »هــنــاك حركات 
بسبب  العاملية  املالية  األســـواق  فــي  عصبية 
اليابان  بنك  إيــفــرغــرانــد، وســيــواصــل  قضية 
الوضع عن كثب«. وأضــاف:  املــركــزي مراقبة 
»نما قطاع العقارات في الصن بشكل كبير 
على مدى فترة طويلة، ويبدو أن ديون هذه 
الــشــركــة تـــحـــديـــًدا أصــبــحــت كــبــيــرة جــــدًا في 
الوقت الحالي، وحتى إذا كانت هناك حاالت 
العقارات  قــطــاع  داخـــل  فــهــذه مشكلة  مماثلة 
الصيني«. وأكد أنه ال يرى ما يستدعي توقع 

تباطؤ حاد القتصاد أميركا أو الصن.
وكـــانـــت أزمــــة »إيـــفـــرغـــرانـــد« قـــد أدت إلــــى ما 
يــشــبــه الـــزلـــزال فـــي الـــبـــورصـــات الــعــاملــيــة في 
بداية األسبوع الجاري، حيث تراجع مؤشر 
 .%2.2 بــنــســبــة  طــوكــيــو  فـــي   »225 »نـــيـــكـــاي 
كــمــا خــســر ت مـــؤشـــرات »وول ســتــريــت« في 
ــــوم اإلثــــنــــن، لـــكـــن مـــؤشـــر هــانــغ  تـــعـــامـــالت يـ
سانغ في بورصة هونغ كونغ استعاد جزءًا 
ــوم اإلثــــنــــن، وأغــلــق  مـــن خـــســـائـــره الــــحــــادة يــ
مرتفعا. وتعاني أسواق األسهم في األساس 
»فقاعة تضخم سعري«، وســط توقعات  من 
ربــمــا تصل  مــؤملــة  بــحــدوث عملية تصحيح 
إلى هبوطها بنسبة 20%. وبالتالي فكان رد 
فعلها على انهيار إيفرغراند أكبر من واقعها 
بسبب هروب املستثمرين من تكبد الخسائر. 
ويـــرى خــبــراء أن إفـــالس شــركــة »إيــفــرغــرانــد« 
ــــدث، ســيــكــون لـــه تــأثــيــر مـــحـــدود على  إذا حـ
البورصات العاملية، وربما يكون تأثيره أكبر 
على بعض كبار املستثمرين الغربين الذين 
اشـــتـــروا الـــســـنـــدات الــصــيــنــيــة بــكــثــافــة خــالل 
العام الجاري بحثا عن العائد املرتفع، ولكنه 
لن يــؤدي إلى عملية انهيار في أســواق املال 

الغربية، مثلما حدث في العام 2008.

بايدن يتجاهل االتفاقية مع بريطانيا»إيفرغراند« تسابق الزمن لتفادي اإلفالس

ــــون الــشــركــات والـــدولـــة  املــحــلــيــة بــالــيــوان وديـ
الناتج  إجــمــالــي  مــن   %270.1 واألفــــراد بنحو 
املــحــلــي، أي نــحــو 35 تــريــلــيــون دوالر. وربــمــا 
يكون هذا الحجم الضخم من الديون هو الذي 
إلـــى تبني  الــقــيــادة الصينية ودعـــاهـــا  يــزعــج 
الذي  املنظور  لالقتصاد. وهــو  منظور جديد 
الجديدة«،  »الصن  لـ شــي  الرئيس  عنه  أعلن 

حققه االقتصاد الصيني. ُيذكر أن الصن هي 
الدولة الكبرى الوحيدة التي تمّكن اقتصادها 
بــن 2% و%3.0  تـــراوحـــت  الــنــمــو بنسبة  مــن 
خــالل عــام الجائحة 2020 الــذي تراجعت فيه 
االقــــتــــصــــادات الـــكـــبـــرى وتـــكـــبـــدت انــكــمــاشــات 

ضخمة في النمو.
»مجلس العالقات الخارجية«  وحسب دراسة لـ

ــي. ويــتــمــحــور  ــ ــاضـ ــ فــــي 17 أغــــســــطــــس/آب املـ
ــيـــس شــــي حـــــول إعـــــــادة تـــوزيـــع  ــرئـ مـــنـــظـــور الـ
الثروة التي يرى أنها تركزت في يد فئة قليلة 
من الشعب الصيني، وأن الفجوة في الدخول 
ــبــــالد حـــكـــرًا عــلــى  ــت ثــــــروة الــ ــاتــ تـــفـــاقـــمـــت، وبــ
مجموعة من األغنياء، بينما الفقر لم يتراجع 
باملعدالت املطلوبة، رغم النمو املتواصل الذي 

األميركي، فإن إصالحات الرئيس شي تتناول 
ثالث نقاط رئيسية: األولى هي إحداث تغيير 
جوهري في نمط النمو االقتصادي الصيني، 
مــن نــمــو يعتمد عــلــى ارتــفــاع الـــصـــادرات إلــى 
ــذا  ــلـــي. وهــ نـــمـــو قـــائـــم عـــلـــى االســـتـــهـــالك املـــحـ
يتطلب زيادة متوسط دخل املواطن الصيني 
عبر رفع األجور وتحسن مستويات املعيشة 

لــلــمــواطــنــن، حــتــى تــتــمــكــن الـــبـــالد مـــن زيــــادة 
حــجــم الـــقـــوة الــشــرائــيــة الـــتـــي ســتــقــود الــنــمــو 
االقــتــصــادي. واملــعــروف أن الصن بلد مكتظ 
بالسكان، حيث يتجاوز عدد سكانه 1.3 مليار 
نسمة، وال تزال نسبة الفقر بالبالد كبيرة جدًا 

مقارنة بحجم الثروات املتراكمة.
النقاط في إصالحات شي، فهي أن  أما ثاني 
الــحــزب الــشــيــوعــي بـــدأ يضغط عــلــى شــركــات 
ــلــــى كــبــار  املـــلـــكـــيـــة الــــخــــاصــــة فــــي الــــصــــن وعــ
ــبــــالد، عــبــر زيــــــادة الــضــرائــب  األثــــريــــاء فـــي الــ
من  بجزء  بالتبرع  مالكيها  ومطالبة  عليها، 

ثرواتهم وأرباحهم لصالح الشعب.
ُيــذكــر أن الــحــزب الشيوعي فــرض على شركة 
البالد،  فــي  التقنية  بــابــا، كبرى شــركــات  علي 
مــلــيــار دوالر.   15.5 بــنــحــو  الــتــبــرع  وحـــدهـــا، 
ــى الـــحـــزب، خـــالل الــشــهــور املــاضــيــة، 

ّ
كــمــا تــبــن

إجــــراءات جــديــدة شــددت مــن اكتتاب شركات 
الــتــقــنــيــة ومــــراقــــبــــة عــمــلــيــاتــهــا، كـــمـــا أوقـــفـــت 
العديد  تسجيل  الصينية  الــبــورصــات  هيئة 
أن هذه  ويـــرى محللون  التقنية.  مــن شــركــات 
االكتتابات، وربما  تباطؤ  إلى  أدت  الضغوط 
التقنية من بعض  إلــى حرمان شركات  تقود 
التدفقات املالية في املستقبل، أو حتى هجرة 

بعض أصحابها إلى خارج البالد.
وثالث اإلصالحات التي يركز عليها الرئيس 
الصيني يتمثل في االستثمار املكثف في دول 
آسيا الوسطى، حيث تأمل الصن في تحويل 
البر  مــن  للبيئة  واملــلــوثــة  الثقيلة  الصناعات 
الصيني إلى دول آسيا الوسطى في املستقبل، 
والتركيز على الصناعات رفيعة التقنية، ذات 
الذكاء  تقنيات  مثل  العالي،  اإلضــافــي  العائد 
االصــطــنــاعــي والــشــرائــح، وذلـــك وفــقــا لــدراســة 
لــجــامــعــة جـــــورج واشـــنـــطـــن األمـــيـــركـــيـــة. وقــد 
استثمرت الصن أكثر من 70 مليار دوالر في 
ثالث دول بآسيا الوسطى، وهي كازاخستان 
نوفمبر/ حتى  وأوزبــكــســتــان،  وقرغيزستان 

تشرين الثاني املاضي، حسب الدراسة.
لــكــن خــبــراء يــــرون أن الــصــن ربــمــا تستخدم 
استثماراتها في آسيا الوسطى في املستقبل 
ــلــــيــــات املـــســـلـــمـــة فــــي إقــلــيــم  لـــحـــل مــشــكــلــة األقــ
عمال  بصفة  تهجيرهم  وربــمــا  شينجيانغ، 
آسيا  دول  فــي  املكثفة  الصينية  املصانع  فــي 
الــوســطــى. وتـــواجـــه الــصــن اتــهــامــات غربية 
في  اإليغور  لجماعة  إبــادة جماعية  بارتكاب 
شــيــنــجــيــانــغ، عــبــر عـــدد مــن الــوســائــل، بينها 
تــحــديــد الــنــســل قــســريــا، وحــرمــانــهــم مـــن أداء 
ــــالق املــســاجــد، وعـــزل  الــشــعــائــر الــديــنــيــة، وإغـ

صغار السن عن عائالتهم.

كبريات  واجهت  الصيني  الشيوعي  الحزب  من  شرسة  هجمة  وســط 
الشركات الخاصة الصينية، بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا، توجيهات 
حكومية صارمة قيّدت من حرياتها 
صحيفة  ــا  ــه ــدرت ق ــة  ــثــمــاري االســت
 100 بنحو  جــورنــال«  ستريت  »وول 
بمكافحة  تتعلق  تنظيمي   إجراء 
البيانات  وأمــن  والتمويل  االحتكار 
والــمــســاواة االجــتــمــاعــيــة. ومــن 
األخيرة  الصينية  اإلجـــراءات  ضمن 
»بايت  شركة  تعليق  الشركات  ضد 
التواصل  لتطبيق  المالكة  ــس«  دان

االجتماعي الشهير تيك توك.

قيود على الشركات الخاصة

تحقيق

بينما ضخ بنك الصين 
سيولة لتفادي حدوث 
أزمة، أقرت »إيفرغراند« 

آلية لتسديد الديون

رؤية

جواد العناني

صدرت خالل األسبوعني، الحالي واملاضي، مقاالت ومالحظات 
في الصحف العاملية والعربية، تعالج اآلثار الناجمة عن الترتيب 
الدفاعي واألمني الذي أعلن الوصول إليه بني الواليات املتحدة، 
واململكة املتحدة وأستراليا، بهدف تحقيق األمن واالستقرار في 
املحيطني الباسيفيكي والهندي.  ومن أفضل هذه املقاالت ذلك 
ه الباحث والسفير الهندي، أنيل تريجونايات، ونشره 

ّ
الذي خط

وذلك  بتاريخ 18 سبتمبر/ 2021   »The QuinT« في موقع
تحت عنوان »حول أفغانستان، والصني وباكستان: هل أصبحت 
الـ »كواد« )Quad( محاولة ضائعة«. و»Quad« )كواد( هي 
املجموعة الرباعية التي تضم اليابان والهند وأستراليا والواليات 
املــتــحــدة. وقـــد أنــشــئــت هـــذه املــجــمــوعــة أيــــام الــرئــيــس األمــيــركــي 
السابق، دونالد ترامب، واجتمعت اجتماعًا واحدًا على اإلنترنت 
أي  تخلق  أو  تتابع  لــم  الــحــني،  ذلــك  ومنذ  افتراضيًا(.  )اجتماعًا 
الباسيفيكي  دول  لتطمئن  أنــشــئــت  أنــهــا  علمًا  جـــديـــدة،  آلــيــات 
)اليابان وأستراليا( تحديدًا على تعاظم قوة الصني، وتحّركات 
أسطولها بالقرب من جزر يابانية تّدعي اليابان أنها لها، علمًا أن 
الصني أقامت عليها قاعدة عسكرية. واسمها جزر سينكاكو. 
أما الهند فهي في حالة صــراع دائــم مع الصني، وأهميتها أنها 
تقع على املحيط الهندي، وترتبط بحدود بّرية مع الصني. ويعود 
اآلن، الرئيس األميركي، جو بايدن، ليحيي هذا التجّمع الرباعي 
عن طريق عقد اجتماع وجاهي بني الزعماء األربعة، وهــم، إلى 
الــيــابــان، يوشيدا سوغا،  مــن رئيسي وزراء  كــل  بــايــدن،  جانب 
وأستراليا، سكوت موريسون، وأخيرًا وليس آخرًا رئيس وزراء 

الهند، ناريندرا مودي. 

األزمة الفرنسية األسترالية
ومن هنا يتساءل املراقبون عن النتائج التي يمكن أن تسفر عنها 
هذه االجتماعات. في ظل تناقضات في املصالح واالرتباطات مع 
دوٍل قد ال تكون على وفاق مع دول أخرى في »الكواد«. ويشكك 
الباحث والسفير الهندي تريجونايات في أن يسفر هذا االجتماع 

عن نتائج واضحة، أو يتفق على آليات نهائية فيه.
ولــم يكتف الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن بــذلــك، بــل أنــشــأ اتفاق 
أولى  من  وكــان  وأستراليا،  املتحدة  اململكة  مع  األمني  »أوكـــاس« 
قد  كانت  تقليدية  غــّواصــات  بيع  أستراليا صفقة  إلــغــاء  نتائجه 
يــورو،  مليار   40 عــن  تقل  ال  بقيمة  فرنسا  مــع  عليها  تــعــاقــدت 

واستبدلتها بغواصات نووية أميركية بريطانية. 
وقد احتّجت فرنسا على هذا األمر احتجاجًا صارخًا، وأعادت 
للتشاور. وصــّرح  باريس  إلــى  وكانبيرا  واشنطن  في  سفيريها 
الــواليــات املتحدة  لــودريــان، منتقدًا  إيــف  وزيــر خارجيتها، جــان 

واململكة املتحدة بكالم يعتبر جارحًا في العرف الدبلوماسي.
»وصف وزير الخارجية الفرنسي انسحاب أستراليا من صفقة 
الغواصات الفرنسية بأنه »أزمة وخيانة الثقة«، ُمضيفا: »إنه أمر 
رمــزي للغاية. كانت هناك أكاذيب، وازدواجــيــة، وتمزق كبير في 
الثقة، وكان هناك سوء نية. نحن لسنا على عالقة إيجابية، على 

اإلطالق. وهذا يعني أن هناك أزمة«.
نيد  األميركية،  الخارجية  وزارة  باسم  الناطق  يــرد  املقابل،  وفــي 
أقــوى من أي  التي جــاءت  بــرايــس، متعجبًا من رّدة فعل فرنسا 
توقعات. وصرح وزير الخارجية األميركي، أنتوني بلينكن، بأن 
وباريس سوف  واشنطن  بني  العالقات  وأن  للحل،  قابلة  املسألة 
تبقى قــويــة، ونــفــى أن يــكــون التــفــاق »أوكــــاس« َمــســاس ُمباشر 

بوحدة الصف في حلف شمال األطلسي )الناتو(.

تحرك روسي مضاد
إلــى اجتماع مع  أمــا روســيــا، فقد دعــا رئيسها فالديمير بوتني 
البحث في ترتيبات  زعماء الصني وأفغانستان وإيــران من أجل 
يوم  جــرت  التي  الروسية  البرملانية  االنتخابات  قبل  وذلــك  أمنية، 
19 سبتمبر بيومني، ليظهر أن روسيا دولة عظمى وأنها مهمة. 
ــّززت انــتــصــار حــزبــه بثلثي  وال شــك فــي أن هــذه االجــتــمــاعــات عـ
األصوات في االنتخابات األخيرة، وثبتت موقعه رئيسا لروسيا 
الــتــي جــرت تشريعية  ســت ســنــوات مقبلة، علمًا أن االنــتــخــابــات 
وليست رئاسية. وفي اجتماع قمة »منظمة شانغهاي للتعاون«، 
 مـــن كــازاخــســتــان وقــرغــيــزســتــان، وروســـيـــا، 

ً
والـــتـــي تــضــم كـــال

وطاجيكستان، وأوزباكستان وباكستان والهند. صّرح الرئيس 
الصيني، شي جينبينغ، قائال: »يجب أال نسمح للقوى الخارجية 
ــدة كــلــمــتــنــا«.  وقــال  بـــأن تــتــدخــل فــي شــؤونــنــا أو تــؤثــر عــلــى وحـ
الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية: »ال نقبل أن يعرض علينا 
اآلخرون )يقصد األميركان( قاعدة الصفر في تعاملنا«. وهنالك 
منظمة »CRiPTaQ«، والتي تضم سبع دول )الصني، وروسيا، 
املقابل،  وفي  وقطر(.  وأفغانستان،  وتركيا،  وباكستان،  وإيــران، 
نجد أن باكستان عضو في ترتيب رباعي بقيادة الواليات املتحدة 
األميركية، ويضم إلى جانبهما كال من أفغانستان وأوزبكستان. 
رأيــي أشبه  التحالفات، فإنها في  املعقدة من  أمــام هــذه األحجية 
املــاء،  وتــغــرق تحت  فــي محيط عميق، ســوف تطفو  بأرخبيالت 
ثم تعود لتتشكل، في نهاية املطاف، وفق عقد جديد ربما يكون 

مؤقتًا، إلى أن تستقر األمور عند موقف موحد.

قضايا الشرق األوسط المعقدة
إذا كان الشرق األوسط معقدًا، ومشكالته ال تحل، فلننتظر لنرى 
)الباسيفيكي(  الــهــادئ  املحيطني  فــي مسرح  الــذي سيحدث  مــا 
والهندي. ولكن ما أكاد أجزم به أن ثالثة تكتالت دولية اقتصادية/ 
املــتــحــدة، واالتــحــاد  والـــواليـــات  الــصــني،  عسكرية ستبقى، وهـــي 
األوروبي. وسوف تبقى دول كبيرة ومهمة مثل روسيا، والهند، 
التكتالت  تبحث وتجتهد في مساومة هذه  وباكستان، وتركيا، 
ــاد أجـــزم بــأن تركيا قــد اخــتــارت أن تــرافــق الــواليــات  الــثــالثــة. وأكـ
التفريط بعالقاتها مع روسيا، وكذلك ستفعل  املتحدة من دون 
معظم دول وسط آسيا. أما روسيا، فلربما تجد أن من األنسب 
بعالقاتها مع  اإلجــحــاف  مــن دون  ــا،  ــ أوروبـ مــع  تتحالف  أن  لــهــا 
الصني. أما باكستان فهي الدولة التي عليها أن تلعب دورًا ذكيًا 
ومعقدًا. والهند ستبقى تنظر إلى نفسها دولة كبيرة، ويجب أن 
 
ً
استراتيجية ى 

ّ
نتبن أن  العرب، فعلينا  أما نحن  الكبار.  تلعب مع 

وهذه  الجميع،  مع  على عالقات  الحفاظ  إلــى  نسعى من خاللها 
الحفاظ على  والــقــدرة على  مــشــدودة،  املشي على حبال  تتطلب 

توازن العب الترابيز في السيرك.
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