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إنفاق هائل في موازنة ليبيا

طرابلس ـ أحمد الخميسي

كـشـفــت م ـص ــادر م ـســؤولــة ف ــي ح ـكــومــة ال ــوح ــدة
ّ
ّ
الوطنية في ليبيا لـ«العربي الجديد» أن مقترح
مــوازنــة  2022يناهز  120مليار دينار (نحو 30
مليار دوالر) نتيجة ارتفاع هائل في اإلنفاق بسبب فاتورة
ّ
ّ
الحالي ،باإلضافة إلى مشاريع
الرواتب واألجور خالل العام
املصادر ،التي رفضت ذكر اسمها،
التنمية «عودة الحياة».
ّ
ّ
ّ
الن ّ
فطية للعام الحالي احتسبت
أكدت أن تقديرات اإليرادات
على أســاس إنتاج يومي يتراوح ما بني  1.2مليون برميل
إلى  1.5مليون برميل في اليوم كمتوسط للعام.
ّ
وتــوزعــت مصروفات املــوازنــة املقترحة على خمسة أبــواب؛
الباب األول بقيمة  51مليار دينار (الــدوالر=  4.48دنانير)
يـشـتـمــل عـلــى ال ــزي ــادات ف ــي رواتـ ــب بـعــض ال ـق ـطــاعــات مثل
التعليم والشرطة واملتقاعدين ،والباب الثاني  18.7مليار
دينار إلعــادة اإلعـمــار ،والثالث  21مليار دينار ملشروعات

التنمية ،والرابع لنفقات الدعم بـ 22.6مليار دينار ،والخامس
ل ـل ـطــوارئ ب ــ 6م ـل ـيــارات دي ـن ــار .ورأى أس ـتــاذ االق ـت ـصــاد في
ّ
الجامعات الليبية محمد عبيد ،أن مقترح املوازنة الجديدة
ّ
ليس به ّ
أي ترشيد لإلنفاق العام ،مطالبًا بضرورة الصرف
على موازنة العام الجاري مثل موازنة  2021بنحو  86مليار
دينار للمحافظة على استقرار سعر الصرف .وقال لـ«العربي
ّ
الجديد» إن الحكومة رفعت اإلنفاق بنسب كبيرة مقارنة بني
موازنة  2021وهذا ال يتناسب مع السياسات النقدية.
ّ
وذك ــر املـحــلــل املــالــي علي ســالــم ،فــي تصريحات لـ«العربي
ّ
الـ ـج ــدي ــد» أن ه ـن ــاك ث ــاث ــة س ـي ـن ــاري ــوه ــات ملـ ــوازنـ ــة 2022
ً
أوال بـصــرف مبلغ  85مـلـيــار دي ـنــار أس ــوة بــالـعــام املــاضــي
لتوفير عائد مــن النقد األجنبي ولتحقيق استقرار مالي،
والسيناريو الثاني تكون املــوازنــة بنحو  111مليار دينار
مع التركيز على مشروعات التنمية وإع ــادة اإلعـمــار ،وإما
موازنة بــ 1202مليار دينار كخيار ثالث وستكون العواقب
غـيــر جـ ّـيــدة عـلــى االقـتـصــاد الــوطـنــي بحسب حــديـثــه .فيما

ّ
ّ
املصرفي عز الدين عاشور ،من تجاوز فاتورة الرواتب
حذر
خمسني مليار دينار لسنة  .2022وقال لـ«العربي الجديد»
ّ
إن هناك مخاطر عالية على االستدامة املالية طاملا املصدر
ّ
الوحيد ال ــذي يـمــول امليزانية هــو اإليـ ــرادات النفطية .وفي
سياق متصل ،أعلنت وزارة املالية بحكومة الوحدة الوطنية
ّ
املؤقتة ،أن حجم اإلنفاق الحكومي خالل العام املاضي ،2021
سجل  85مليارًا و 775مليونًا و 419ألف دينار.
ّ
وغطى مصرف ليبيا املركزي عجزًا في استخدامات النقد
األجنبي بمبلغ  1.6مليار دوالر خالل العام املاضي ،وذلك
ّ
للمحافظة على استقرار سعر الصرف في ظــل عــدم توريد
ّ
ّ
جــزء مــن اإلي ــرادات واإلت ــاوات ،الـتــي تغطي العجز فــي حال
ّ
توريدها .واحتلت ليبيا املرتبة األولى كأسرع االقتصادات
نـمـوًا خــال عــام  ،2021ويــرجــع سبب النمو الرتـفــاع إنتاج
ليبيا النفطي ألكثر من مليون ومئتي ألف برميل من النفط
يــوم ـيــا ،خ ــال ذات ال ـع ــام وف ـقــا ملـجـلــة «غ ـلــوبــال فــايـنـنــس»
العاملية املتخصصة في مجال االقتصاد والبنوك.
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قفزة في هواتف الجيل الخامس
بلغت شحنات هواتف الجيل الخامس  266مليون وحدة
في الصني العام املاضي ،مواصلة بذلك تصدرها لسوق
الهواتف املحمولة ،وفقا لبيانات صــادرة عن األكاديمية
الصينية لتكنولوجيا املـعـلــومــات واالت ـص ــاالت .وارتـفــع
حجم إنتاج شحنات هواتف الجيل الخامس بنسبة 63.5

لقطات

شركة سعودية تسعى لجمع  820مليون دوالر
قالت شركة «علم» السعودية لألمن الرقمي ،إنّها حددت
نطاقًا سعريًا إرشاديًا لطرحها العام األولي بهدف جمع
ما يصل إلى ثالثة مليارات ريال ( 820مليون دوالر) .وأضافت
الشركة في بيان أنّها تعتزم بيع  24مليون سهم بسعر
تأشيري يتراوح بين  113و 128رياًال للسهم .وذكرت «رويترز»
في مايو ّ 2020
أن صندوق االستثمارات العامة السعودي
يعتزم المضي قدمًا في بيع أسهم للمستثمرين .ويقول
موقع شركة «علم» على اإلنترنت ّ
إن الشركة المملوكة
بالكامل لصندوق االستثمارات العامة تقدم خدمات
األعمال اإللكترونية اآلمنة وتكنولوجيا المعلومات فضًال
عن خدمات دعم المشاريع في السعودية.

في املائة عن العام األسبق  ،2020ومثلت أيضا  75.9في
املائة من إجمالي شحنات الهواتف املحمولة في الصني
في عام .2021
وأصــدرت الصني ما مجموعه  227طــرازا جديدا لهواتف
الجيل الخامس في عام  ،2021بزيادة  0.9في املائة على

تراجع عجز ميزانية األردن
تراجع عجز ميزانية األردن قبل المنح الخارجية ،بنسبة
 %17.2على أساس سنوي ،خالل األشهر األحد عشر األولى
من العام الجاري ،عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت وزارة المالية األردنية في نشرتها الصادرة ،أمسّ ،
إن
عجز الميزانية بلغ  2.07مليار دينار ( 2.9مليار دوالر) ،مقابل
 2.5مليار دينار ( 3.5مليارات دوالر) خالل الفترة ذاتها من
 .2020وسجلت الميزانية عجزًا بعد المنح الخارجية بقيمة
 1.4مليار دينار ( 1.9مليار دوالر) حتى نهاية نوفمبر الماضي
من  1.7مليار دينار ( 2.3مليار دوالر) خالل نفس الفترة من
 ،2020بتراجع  %17.9على أساس سنوي .وتراجعت المنح
والمساعدات الخارجية ،حتى نهاية نوفمبر بنسبة .%18

أسـ ــاس س ـن ــوي ،وف ـقــا مل ــا قــالــت األكــادي ـم ـيــة ،وه ــي معهد
أبـحــاث تــابــع ل ــوزارة الصناعة وتكنولوجيا املعلومات.
وفــي شهر ديسمبر /كــانــون األول املــاضــي وح ــده ،قفزت
شحنات هــواتــف الجيل الخامس بنسبة  49.2فــي املائة
على أساس سنوي لتصل إلى  27.15مليون وحدة.

تركيا 209 :ماليين دوالر صادرات الفستق
سجلت صادرات تركيا من «الفستق العنتابي» (الحلبي) 209
ماليين دوالر في  ،2021بزيادة  76بالمائة مقارنة بالعام
السابق .وذكرت بيانات رابطة المصدرين جنوب شرقي
تركيا ،أمسّ ،
أن صادرات الفستق سجلت  118مليونًا و923
ألف دوالر في  ،2020وارتفعت إلى  209ماليين و 686ألفًا
في  .2021وحسب وكالة «األناضول» أضافت الرابطة ّ
أن
تركيا صدرت الفستق إلى  110بلدان العام الماضي ،بينها
إيطاليا وألمانيا والصين وكندا والبرتغال وبريطانيا وروسيا.
وأوضحت ّ
أن كمية الصادرات بلغت  20ألفًا و 332طنًا.
يُذكر ّ
أن تسمية هذا المنتج بـ«الفستق العنتابي» يعود
إلى والية غازي عنتاب التركية التي تشتهر بزراعته.

قيس سعيد
والتجارة مع اهلل
مصطفى عبد السالم

آخر ما تفتق عنه ذهن الرئيس
التونسي ،قيس سعيد ،ملواجهة
األزمة املالية واالقتصادية وعالج
عجز املوازنة هو املتاجرة بالدين،
وإعطاء تعليمات للمراجع الدينية
لدعوة التونسيني إلى التبرع لصالح
الخزانة الخاوية ،وبالتالي املساهمة
في سداد رواتب املوظفني وتمويل
بنود الدعم سواء للوقود أو األغذية
وغيرها ،وربما الحقا الدعوة
لسداد أعباء الديون الخارجية التي
تكاد الدولة تتوقف عن االلتزام بها
بسبب الظروف املالية الصعبة التي
تمر بها البالد.
يوم الخميس املاضي خرج علينا
مفتي الديار التونسية عثمان
بطيخ ،الذي أحيل للقضاء في
شهر أغسطس/آب املاضي بسبب
شبهات في قضايا فساد تتعلق
بملف الحج في العام ،2015
يدعو رجال األعمال وأهل الخير
إلى املساعدة في إنقاذ البالد
وإخراجها من أزمتها ،وذلك في
بيان رسمي صادر عن ديوان
اإلفتاء .وطلب من املقتدرين
مساعدة البالد للخروج من
الظروف الصعبة التي تمر بها.
لم يكتف املفتي بذلك ،بل اعتبر
أن «مساعدة البالد للخروج من
الظروف االقتصادية واالجتماعية
الصعبة التي تمر بها هو واجب
أخالقي وديني» ،و«أن البذل
والعطاء من أجل رفاهية شعبكم
ليس تضحية وال فداء وال
خسارة ،بل هي تجارة مع الله عز
وجل لن تبور».
قبلها تفتق ذهن قيس سعيد
عن نظرية اقتصادية جديدة
أطلقها في منتصف نوفمبر/
تشرين الثاني املاضي ملعالجة
أزمة البطالة ،حيث وعد الشباب
التونسي من العاطلني من العمل
من خريجي الجامعات وأصحاب
الشهادات العليا بتأسيس شركات
أهلية جديدة تكون ّبوابتهم إلى
سوق الشغل ،ويساهم فيها
سكان املنطقة التي تقع فيها تلك
الشركات .ساعتها تنصل من
تمويل الدولة لتلك املشروعات،
وقال إنه «سيتم تمويل تأسيس
هذه الشركات من خالل استعادة
أموال الشعب املنهوبة ،واألموال
التي ستجمعها الحكومة
من عمليات مكافحة الفساد
والتصالح مع رجال األعمال
الفاسدين».
يمتلك الرئيس التونسي نظريات
اقتصادية فريدة في معالجة
الفقر والبطالة وغالء األسعار
ومكافحة التضخم والفساد
واألزمة االقتصادية تستحق أن
تدرس في الجامعات واملعاهد ،كما
نظرياته السياسية القائمة على
التفرد بالحكم واالستبداد وإقصاء
املعارضني ومالحقتهم ،والتضييق
على حرية الرأي والتعبير واالعتداء
على الدستور ومؤسسات الدولة
بما فيها البرملان ،وبسبب تلك
النظريات أدخل البالد في أزمة
سياسية أثرت سلبا على املشهد
االقتصادي ،ولم تؤد إلى حل
املشاكل املعقدة ،بل فاقمتها وأدت
الى سوء األوضاع املالية والدليل
املؤشرات األخيرة الصادرة عن
أجهزة الدولة.

ّ
لحل أزمة الكهرباء
العراق يتجه للطاقة النظيفة
بغداد ــ محمد علي

ت ـس ـعــى ال ـح ـك ــوم ــة ال ـع ــراق ـي ــة إلـ ــى ال ـط ــاق ــة الـنـظـيـفــة
ّ
واملتجددة لحل أزمة حادة في الكهرباء ،بينما اعتبر
ّ
خبراء في قطاع الطاقة أن التوجه الحكومي ال يندرج
ّ
في إطار الحلول املنطقية في ظل العجز الشديد الذي
تشهده البالد في إنتاج الطاقة التقليدية واالعتماد
على االستيراد من إيران وفق عقود «غير مالئمة».
وانـطـلـقــت فــي الـعــاصـمــة ب ـغــداد ،أم ــس األح ــد ،أعـمــال
منتدى الطاقة النظيفة واملتجددة بمشاركة وزارات
حكومية وشركات محلية وأجنبية ،وذلــك بالتزامن

مع تعرض البالد ألزمة كهرباء حادة فقدت بموجبها
نحو نصف التجهيز العام لألحياء واملــدن السكنية
م ــن الـ ـط ــاق ــة .وأرج ـ ـعـ ــت وزارة ال ـك ـه ــرب ــاء ال ـعــراق ـيــة
االنـ ـقـ ـط ــاع ،إل ـ ــى وق ـ ــف إمـ ـ ـ ــداد خـ ـط ــوط ن ـق ــل ال ـطــاقــة
ً
اإليرانية ،فضال عن انخفاض كمية الغاز املستورد
مــن إي ــران ال ــازم لتشغيل مـحـطــات كـهــربــائـيــة ،وفــق
بيان ،السبت املاضي .وينتج العراق ما بني  19و21
ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية ،بينما االحتياج
الفعلي يتجاوز  30ألف ميغاواط ،وفقا ملسؤولني في
قطاع الكهرباء.
ونـقـلــت وكــالــة األن ـبــاء الـعــراقـيــة الــرسـمـيــة (واع) عن

وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار قوله ،أمس،
ّ
إن منتدى الطاقة النظيفة واملتجددة ،الــذي تشهده
البالد ،يأتي ضمن توجه العراق والحكومة والوزارة
لدعم جميع املـبــادرات والجهود للتحول التدريجي
من الطاقة التقليدية إلى النظيفة واملتجددة.
ّ
لكن محمد املوسوي ،وهو مهندس في دائرة كهرباء
الـج ـنــوب الـتــابـعــة ل ـ ــوزارة ال ـك ـهــربــاء ،ق ــال لــ«الـعــربــي
ّ
الجديد» إن معالجات الحكومة ألزمة الطاقة تحتاج
إل ــى ح ـلــول ج ــذري ــة ،م ــن أهـمـهــا اإلس ـ ــراع ف ــي عملية
الربط الخليجي ،وكذلك مع األردن ،لتقليل االعتماد
ّ
على الجانب اإليراني ،مشيرًا إلى أن األزمة ترجع إلى
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اسـتـمــرار االعـتـمــاد على م ــوارد طــاقــة غير مضمونة
وعدم التفكير في بدائل عنها .كما قال علي الوندي،
ّ
الخبير في شــؤون الطاقة ،إن تفكير وزارة الكهرباء
في الطاقة املتجددة أو النظيفة في الوقت الحالي ال
ً
ّ
يعتبر حال منطقيًا ،مشيرًا إلى أن الحكومة تتحمل
ّ
مسؤولية أزمة الكهرباء ،إذ إن «العقد املوقع مع إيران
ّ
فيه بند يشير بوضوح إلى أن إليران الحق في وقف
مــد الـعــراق بالكهرباء فــي فـتــرات ذروة الطلب لديها
أو ف ــي حـ ــاالت ال ـ ـطـ ــوارئ ،وبـ ـغ ــداد واف ـق ــت ع ـلــى هــذا
ّ
الشرط ،لذا فإن املوضوع ال يالم عليه اإليرانيون ،بل
املسؤولون العراقيون الذين وافقوا على هذا الشرط».
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األردن

مال وسياسة

تونس تلجأ إلى اقتصاد
الصدقات لتمويل الموازنة
اتجهت السلطات
التونسية نحو حلول
سريعة ،منها جمع
الصدقات من المواطنين
لتمويل الموازنة
ومواجهة األزمات
المالية الخانقة وسط
انتقادات حادة لهذه
الخطوة
تونس ـ إيمان الحامدي

أصـبـحــت ال ــدع ــوات الــديـنـيــة جــزءا
مـ ــن الـ ـحـ ـل ــول االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـتــي
تـلـجــأ إلـيـهــا الـسـلـطــات التونسية
مــن أجــل تعبئة امل ــوارد لـفــائــدة املــوازنــة التي
تحتاج إلى نحو  20مليار دينار ،أي ما يعادل
 6.96مـلـيــارات دوالر ،مــن الـقــروض الداخلية
والخارجية لتسيير النفقات العامة.
وتـ ــأتـ ــي ه ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة ل ـت ـك ـشــف عـ ــن امل ـ ــأزق
الــذي تعيشه حكومة قيس سعيد اقتصاديا
وم ــال ـي ــا ،م ــا دف ـع ـهــا إل ــى ال ـب ـحــث ع ــن وســائــل
ســريـعــة لتخفيف أزمــات ـهــا ،حـســب مــراقـبــن.
وكان مفتي الديار التونسية عثمان بطيخ ،قد
دعا رجال األعمال وأهل الخير إلى املساعدة
على إنقاذ البالد وإخراجها من أزمتها.
وط ـلــب املـفـتــي م ـســاعــدة ال ـب ــاد ل ـل ـخــروج من
الـظــروف االقتصادية واالجتماعية الصعبة
ال ـتــي تـمــر ب ـهــا ،مـعـتـبــرا ذل ــك واج ـبــا أخــاقـيــا
ودي ـ ـن ـ ـيـ ــا ،م ـت ــوج ـه ــا ب ــال ـش ـك ــر لـ ـك ــل مـ ــن ق ــدم
املساعدة خالل األزمــات السابقة أبرزها فترة
تفشي فيروس كورونا .وأكد بطيخ في بيان
ص ــدر الـخـمـيــس امل ــاض ــي ،ع ــن ديـ ــوان اإلف ـتــاء
ال ــذي يـخـضــع إلشـ ــراف رئــاســة الـحـكــومــة ،أن
«االنـ ـخ ــراط فــي إن ـقــاذ الــوطــن واج ــب مــن أهــم
الـ ــواج ـ ـبـ ــات» ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن ف ــي ال ـت ـنــاصــح
وال ـت ـكــافــل وال ـت ـضــامــن تـكـمــن م ــواط ــن ال ـقــوة
والعزة والكرامة.

جـيــوب املــواطـنــن املنهكني بــالـغــاء وتــراجــع
ّ
الـخــدمــات الـعــامــة .وعــلــق الخبير الــدولــي في
ال ـشــأن املــالــي ،أش ــرف ال ـع ـيــادي ،عـلــى الــدعــوة
الدينية لتمويل املوازنة في تدوينة بحسابه
ال ــرس ـم ــي ع ـل ــى «ف ـي ـس ـب ــوك» ب ـ ــأن ال ـس ـل ـطــات
التونسية تلجأ بعد حلول املجبى (الجباية)
إلــى الفتاوى من أجــل توفير األم ــوال .وانتقد
العيادي غياب التخطيط واألهداف للسياسة
االقتصادية للحكومة الحالية.
ويعاني حساب الخزينة التونسية منذ أشهر
م ــن ض ـعــف اإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات ،إذ ال ي ـت ـعــدى م ـعــدل
رص ـيــد األم ـ ــوال امل ــودع ــة بــال ـح ـســاب ،بحسب
البيانات الرسمية 560 ،مليون دينار (الدوالر
= نحو  2.87دينار) ،فيما تقدر حاجات الدولة
لصرف رواتب املوظفني شهريا إلى نحو 1.8
مـلـيــار دي ـنــار .والـحـكــومــة فــي تــونــس بحاجة
إلى اإليــرادات ،خصوصا أن اقتصادها تلقى
ضــربــات قــويــة ،خــال الفترة األخـيــرة ،إضافة
إلى األزمــة السياسية التي عطلت الكثير من
ال ـقــرارات .والـعــام املــاضــي ،في خضم الصراع
السياسي بني الرئاسة والحكومة ،والبرملان،
ّ
حث صندوق النقد الدولي تونس على وضع
خ ـطــة إصـ ــاح اق ـت ـص ــادي وت ـع ــزي ــز الـحـمــايــة
االجتماعية للفقراء .وفي  13ديسمبر /كانون
األول املاضي ،كشف سعيد عن خريطة طريق
ل ـل ـخــروج م ــن األزم ـ ــة ت ـنــص ع ـلــى ان ـت ـخــابــات

%2.6

تــســتــهــدف الــحــكــومــة
التونسية إنعاش اقتصادها
الرسمي ،إذ تظهر بيانات
حديثة أن النمو المتوقع
للعام الــجــاري يقدر بنحو
 %2.6مقارنة بـ  %2.8في
عــام  ،2021حسب تقارير
حكومية.

عجز السلطة وغياب التخطيط

أث ــارت الــدعــوة بــالـتـبـ ّـرع لـفــائــدة الــدولــة جــدال
في تونس بسبب تدخل مؤسسة اإلفتاء في
ال ـشــأن االق ـت ـصــادي وعـجــز السلطة الحاكمة
عن إيجاد حلول لتوفير التمويالت بعيدا عن

تواصل تدهور القطاع الزراعي
عمان ـ زيد الدبيسية
ّ

مــا زال ــت أوض ــاع الـقـطــاع الــزراعــي األردن ــي فــي حــالــة تــدهــور،
وســط مخاطر تهدد األمــن الغذائي ،نتيجة لهجرة كثير من
امل ــزارع ــن لـلـقـطــاع بـسـبــب الـخـســائــر الـكـبـيــرة ال ـتــي تـعـ ّـرضــوا
لـهــا خ ــال ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة .كـمــا ت ــأث ــرت ص ـ ــادرات األردن
ً
الزراعية بالتوترات السياسية في الــدول املحيطة ،فضال عن
تــداع ـيــات جــائـحــة ف ـيــروس كــورون ــا الـتــي تسببت فــي إغــاق
متكرر في مختلف دول العالم خالل العامني املاضيني .وفي
هــذا السياق ،أكــد رئيس اتحاد مــزارعــي األردن ،عدنان خدام
الخدام ،في تصريحات لـ«العربي الجديد» ،عدم نجاعة الخطط
واالستراتيجيات التي أطلقتها الحكومة على مدى أكثر من
 15عامًا .وأبدى الخدام استغرابه من عدم التعامل بجدية مع
الكارثة ،على حد وصفه ،التي يعاني منها القطاع الزراعي،
ّ ّ
موضحًا أن كل ما هناك من برامج وخطط ال تطبق على أرض
الواقع ،وما ينفذ منها ال يالمس مشاكل صغار املزارعني الذي
يشكلون غالبية العاملني في هذا القطاع االستراتيجي ،إذ تذهب
املنح واملساعدات في الغالب ملستثمرين كبار وأصحاب نفوذ.
وال يعتقد رئـيــس ات ـحــاد امل ــزارع ــن مــن حـيــث امل ـبــدأ أن تأتي
الخطة الوطنية لـلــزراعــة املستدامة الـتــي أطلقتها الحكومة
ال ـحــال ـيــة بــرئــاســة ب ـشــر ال ـخ ـصـ ّـاونــة األحـ ــد امل ــاض ــي واملــزمــع
تنفيذها في الفترة  2025-2022أنها ستسهم في وقف تدهور
أوضـ ــاع ال ــزراع ــة وم ـســاعــدة امل ــزارع ــن عـلــى ت ـجــاوز ال ـظــروف
الصعبة وغير املسبوقة التي يعانون منها.
ّ
وق ــال وزي ــر ال ــزراع ــة خــالــد الـحـنـيـفــات ،إن الـخـطــة تـهــدف إلــى
تحسني الظروف املعيشية للمزارعني من خالل دعمهم ،وزيادة
إنتاجية القطاع الــزراعــي .ووفـقــا لــوزيــر الــزراعــة ،فــإن الخطة
سـتــوفــر مـجـمــوعــة م ــن الــوظــائــف الــدائ ـمــة بـمـجـمــوع  32ألــف
وظيفة على مــدار  4سـنــوات وبمعدل  8آالف وظيفة سنويًا،
إضافة إلــى فــرص عمل مؤقتة وموسمية ،من خــال مشاريع
التحريج بالشراكة مع القطاع الخاص ،وبواقع  6آالف فرصة
تشغيل مؤقتة سنويًا .وحسب آخر تقديرات التحاد املزارعني،

تـشــريـعـيــة ف ــي ديـسـمـبــر  2022بـعــد مــراجـعــة
ال ـق ــان ــون االن ـت ـخــابــي ،واس ـت ـف ـتــاء ف ــي يــولـيــو
لتعديل الدستور الذي يريده «رئاسيا» أكثر،
على حساب البرملان.
واعتبر األمــن الـعــام لــ«الـحــزب الجمهوري»
املعارض ،عصام الشابي ،أن طريق الحصول
ع ـل ــى ت ـم ــوي ــل صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد الـ ــدولـ ــي ب ــات
مسدودًا ،وأن مشروع األمر الرئاسي املتعلق
باملصالحة الجزائية لن يكون كافيا لتعبئة
مـ ــوارد ل ـفــائــدة خــزيـنــة ال ــدول ــة ،وبــالـتــالــي تم
االتجاه نحو فكرة جمع الصدقات.
وانـ ـتـ ـق ــد الـ ـش ــاب ــي فـ ــي ت ـص ــري ــح ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الـجــديــد» تــوجــه مــا وصـفــه بــ«سـمــاحــة مفتي
 25جويلية» بدعوة أهــل البر واإلحـســان إلى
مساعدة الدولة للخروج من أزمتها.
الدين والسياسة

وتعليقا على الدعوة يقول الخبير االقتصادي
خالد الـنــوري إن دعــوة املواطنني إلــى التبرع
لـفــائــدة ال ــدول ــة مــن قـبــل مــؤسـســة اإلف ـت ــاء هو
تمهيد ملشروع الصلح الجزائي الذي يستعد
رئيس الدولة للكشف عن تفاصيله قريبا.
وأفاد النوري بأن بالغ دار اإلفتاء ّ
فجر جدال
في تونس حول تحييد املؤسسة الدينية عن
ال ـشــأن الـسـيــاســي واالق ـت ـص ــادي ،مـشـيــرا إلــى
أن الـتـبــرع لـفــائــدة امل ــوازن ــة يـحـتــاج إل ــى إطــار
ت ـشــري ـعــي وتــرت ـي ـبــي م ــن أجـ ــل مــأس ـســة هــذه
العملية التي ال سند قانونيًا لها حاليا.
وأضـ ــاف الـخـبـيــر امل ــال ــي ف ــي ذات ال ـس ـيــاق أن
ال ـت ـب ــرع ل ـف ــائ ــدة املـ ــوازنـ ــة ي ـح ـتــاج إلـ ــى إط ــار
قــانــونــي تـصــادق عليه املــؤسـســة التشريعية
يحدد نوعية املوارد وطريقة الحصول عليها
وطريقة إيداعها وصرفها مع إصــدار تقارير
م ــراق ـب ــة دوريـ ـ ــة لـكـيـفـيــة ال ـت ـص ــرف ف ـي ـهــا في
إط ــار الـقــانــون األســاســي لـلـمـيــزانـيــة .واعتبر
الخبير املالي أن طلب الدولة «صدقة األموال»
يبعث برسالة سيئة إلــى املانحني الدوليني
عــن الــوضــع املــالــي لـتــونــس الـتــي تـحـتــاج إلــى
اس ـت ـعــادة ثـقــة املـسـتـثـمــريــن مــن أج ــل تحريك
عجلة النمو وال ـخــروج مــن وضــع االسـتــدانــة
ّ
ويرجح ذات املصدر أن يكون ّ
تطرق
املفرطة.
مؤسسة اإلفـتــاء إلــى مساعدة رجــال األعمال
لـ ـل ــدول ــة مـ ـق ــدم ــة مل ـ ـشـ ــروع مـ ــرسـ ــوم ال ـص ـلــح
ال ـجــزائــي ال ــذي ي ـنــوي الــرئ ـيــس قـيــس سعيد
إصداره قريبا.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

المواطنون يعانون من أزمات معيشية خانقة (فتحي بلعيد/فرانس برس)

ق ــال خ ــدام إن خـســائــر الـقـطــاع ال ــزراع ــي األردنـ ــي بلغت خــال
الخمس سنوات املاضية حوالي  5مليارات دينار ( 7مليارات
دوالر) ،وذلــك بسبب ارتفاع كلف اإلنتاج وتكدس املحاصيل
الزراعية ،خاصة مع وقف التصدير من خالل خط الترانزيت
الــوح ـيــد ال ــذي يـمــر م ــن خ ــال األراض ـ ــي ال ـســوريــة وم ـنــه إلــى
وجهات تصديرية أخرى مثل تركيا ودول عربية وأوروبية.
ّ
وأضــاف أن مدخالت اإلنتاج شهدت ارتفاعا خــال السنوات
ال ـق ـل ـي ـلــة امل ــاض ـي ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ارتـ ـف ــاع ف ــوائ ــد ال ـق ــروض
والتسهيالت البنكية وانـخـفــاض حــاد ألسـعــار املنتجات لم
ـط أس ـعــار الـتـكـلـفــة ،لــدرجــة ع ــدم ج ــدوى قـطــف املحاصيل
يـغـ ِ
وطرحها في األسواق.
ّ
ونتيجة لتلك الخسائر ،قال رئيس اتحاد املزارعني إن حوالي
 5آالف م ــزارع اض ـط ــروا إل ــى هـجــرة ال ــزراع ــة خ ــال الـسـنــوات
القليلة املاضية ،لتفادي مزيد من الخسائر وانضموا بذلك إلى
صفوف العاطلني عن العمل ،وانعكس ذلك على نسبة الفقر،
إضافة إلى تأثر أعمال قطاعات أخرى مثل النقل والخدمات
اللوجستية .وكانت الحكومة ،بحسب رئيس اتحاد املزارعني،
وعــدت القطاع الــزراعــي بتخفيض رســوم تصاريح استقدام
العمالة األجنبية للعمل في الزراعة والتي تبلغ حاليا حوالي
 735دوالرًا ،لتبلغ حسب طلب اتـحــاد املــزارعــن  452دوالرًا،
والـسـمــاح باستقدام األي ــدي العاملة مــن الـخــارج لـعــدم توفر
املحلية .وتعتبر منطقة األغوار ،خصوصًا وادي األردن ،سلة
غ ــذاء األردن ،بــاعـتـبــارهــا ال ـجــزء األك ـثــر خـصــوبــة فــي الـبــاد،
وتتميز باإلنتاج الزراعي املبكر للخضروات والفواكه مقارنة
بباقي املناطق.
ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة ،بلغ إجمالي املساحات املزروعة
حوالي  2.4مليون دونــم ،تشكل ما نسبته  %2.7من مساحة
الـبــاد (الــدونــم = ألــف متر مــربــع) .وبلغت املساحة املــزروعــة
بــامل ـحــاص ـيــل ال ـح ـق ـل ـيــة وال ـح ـب ــوب ن ـحــو  525.2ألـ ــف دونـ ــم،
والـ ـخـ ـض ــروات ح ــوال ــي  581أل ــف دونـ ـ ــم ،واألشـ ـج ــار املـثـمــرة
والحمضيات حــوالــي  371ألــف دون ــم ،إضــافــة إلــى مساحات
أخرى مزروعة بأصناف مختلفة.

المزارعون يتكبدون خسائر كبيرة ()Getty

تقارير عربية
تمويل

«تعويم مرتقب للجنيه» يدفع مصريين لسحب أموالهم
القاهرة ـ العربي الجديد

شـ ـه ــدت أغـ ـل ــب الـ ـبـ ـن ــوك املـ ـص ــري ــة ح ــال ــة مــن
التكدس الشديد مع نهاية األسبوع املاضي،
وبداية األسبوع الحالي ،ال سيما فروع البنك
األه ـل ــي امل ـص ــري (أك ـب ــر ال ـب ـنــوك الـحـكــومـيــة)،
وبـنــوك مصر ،والـقــاهــرة ،والـتـجــاري الــدولــي،
وقطر الوطني ،والعربي األفريقي الدولي ،و
 ،HSBCبوصفها الـبـنــوك األك ـبــر فــي الـســوق
امل ـص ــري ــة م ــن ح ـيــث ح ـجــم ال ـت ـع ــام ــات ،على
ضوء ما يتردد من أنباء حول اتجاه مرتقب
للبنك امل ــرك ــزي بـتـعــويــم جــديــد للجنيه أمــام
العمالت األجنبية .ووقعت مالسنات كالمية
بــن الـعـمــاء والـعــامـلــن فــي ال ـفــرع الرئيسي
للبنك التجاري الدولي (أكبر البنوك الخاصة
في السوق) ،الكائن في شــارع شريف بوسط

القاهرة ،أمس األحد ،بسبب مواجهة العمالء
ص ـعــوبــة ف ــي س ـحــب أم ــوال ـه ــم م ــن مــاكـيـنــات
الصراف اآللي ،واستالم التحويالت البنكية،
منذ  13يناير/كانون الثاني الجاري ،بحجة
توقف الخدمات البنكية اإللكترونية نتيجة
عملية تـحــديــث أنـظـمــة الـكـمـبـيــوتــر الـخــاصــة
ب ــال ـب ـن ــك .وت ـ ـقـ ــدم ال ـب ـن ــك ب ــاعـ ـت ــذار ل ـع ـمــائــه

المركزي يضمن أموال
المودعين حال تعرض أي
بنك للمخاطر

الدوالر يبلغ نحو  15.7جنيها (خالد دسوقي/فرانس برس)

امل ـت ـض ــرري ــن ع ــن ط ــري ــق ال ــرس ــائ ــل ال ـن ـص ـيــة،
وكذلك عبر شاشات ماكينات الصراف اآللي
املتعطلة تمامًا منذ  10أيــام تقريبًا ،في وقت
ادعى فيه البنك االنتهاء من التحديث التقني
لـنـظــامــه األس ــاس ــي ،وإت ــاح ــة جـمـيــع خــدمــاتــه
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ب ـش ـكــل ك ــام ــل؛ غ ـي ــر أن بـعــض
العمالء ما زالوا يعانون من عدم قدرتهم على
تـنـفـيــذ وإج ـ ــراء الـعـمـلـيــات املـصــرفـيــة بسبب
تحديث النظام البنكي.
فـيـمــا اص ـطــف ع ـمــاء الـبـنــك األه ـل ــي املـصــري
أمـ ــام أب ـ ــواب ف ــروع ــه املـنـتـشــرة ف ــي الـعــاصـمــة
ال ـق ــاه ــرة ف ــي م ـش ـهــد الف ـ ــت؛ رغ ـب ــة م ـن ـهــم فــي
تحويل أموالهم الجارية لدى البنك إلى ودائع
بفائدة  %11سنويًا ،أو سحبها تدريجيًا من
حساباتهم املصرفية ،واستبدالها بــالــدوالر
أو الـ ــذهـ ــب فـ ــي وقـ ـ ــت الحـ ـ ــق ل ـل ـح ـف ــاظ عـلــى

قيمتها؛ خصوصًا مع نشر العديد من املواقع
اإلخ ـب ــاري ــة املـحـســوبــة عـلــى ال ـن ـظــام املـصــري
أخ ـب ــارًا وت ـقــاريــر م ــن شــأنـهــا الـتـمـهـيــد لـقــرار
خفض الجنيه.
وعـلــى إث ــر رص ــد حــالــة ال ــزح ــام املـسـتـمــرة في
الـبـنــوك منذ األسـبــوع املــاضــي؛ تلقت املــواقــع
اإلخ ـب ــاري ــة امل ـصــريــة تـعـلـيـمــات م ــن «أج ـه ــزة
سـ ـي ــادي ــة» ب ــوق ــف ن ـش ــر أي أخ ـ ـبـ ــار تـتـعـلــق
بمسألة «تعويم الجنيه» ،وطمأنة املودعني،
في املقابل ،بنشر تقارير تــروج إلــى استقرار
الوضع املصرفي في مصر ،والتقليل من شأن
تداعيات مواجهة القطاع املصرفي نقصًا في
السيولة الدوالرية ،حسب حديث مسؤول عن
أحد هذه املواقع مع «العربي الجديد».
وأق ــر البنك املــركــزي ح ــدودًا قـصــوى للسحب
اليومي من حسابات األفراد في مصر ،بقيمة
 50ألف جنيه ( 3175دوالرًا تقريبًا) من داخل
الـ ـف ــروع ،و 20أل ــف جـنـيــه ( 1270دوالرًا) من
ماكينات الصراف اآللي ،أي بإجمالي  70ألف
جنيه ( 4445دوالرًا) في اليوم كحد أقصى.
وتـتـخــوف الحكومة مــن تــزايــد وتـيــرة سحب
املودعني ألموالهم ،خصوصًا مع التراجعات
األخ ـ ـيـ ــرة الـ ـت ــي ش ـه ــدت ـه ــا عـ ـم ــات األس ـ ـ ــواق
الـنــاشـئــة ،وتـحــذيــرات بـنــوك استثمار عاملية
من تعرض الجنيه لضغوط ومخاطر تتعلق
بتقلبات فــي التدفقات األجنبية فــي األشهر
امل ـق ـب ـل ــة؛ ع ـ ـ ــاوة ع ـل ــى انـ ـعـ ـك ــاس أي أزمـ ـ ــات
اق ـت ـصــاديــة عــامل ـيــة بــالـسـلــب ع ـلــى االق ـت ـصــاد
املصري ،والــذي يعاني في األصــل من تراجع
كبير في حجم استثمارات األجانب في أدوات
ال ــدي ــن م ــؤخـ ـرًا .وي ـض ـمــن ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي في
مصر أموال املودعني ،في حال تعرض أي بنك
للمخاطر بموجب الـقــانــون؛ وهــذه الضمانة
تمتد إلــى جميع البنوك العاملة في السوق،
ســواء محلية أو عربية أو أجنبية ،ومعمول
بها منذ سنوات طويلة .كما أن قانون البنك
ً
املركزي تضمن بابًا كامال عن تسوية أوضاع
البنوك املتعثرة؛ بما يحمي مصالح املودعني
وأموالهم.
وكـ ــان ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي امل ـص ــري ق ــد ق ــرر منح
البنوك العاملة فــي الـســوق املحلية «سيولة

ط ــارئ ــة» بـسـعــر ف ــائ ــدة ال ي ـقــل ع ــن  ،%5حــال
عــدم قــدرتـهــا عـلــى تــوفـيــر الـسـيــولــة مــن ســوق
اإلنتربنك (شبكة داخلية تربط بني األنظمة
البنكية) .وشــدد البنك على أن عمليات منح
تحول دون حقه في اتخاذ
السيولة الطارئة ال ُ
اإلجـ ــراءات األخ ــرى املـسـنــدة إلـيــه قــانــونــا ،مع
الـتــزام البنك الحاصل على السيولة الطارئة
ب ـم ــواف ــات ــه ب ـت ـقــريــر ش ـه ــري م ــوض ــح ب ــه عــدة
معايير؛ بينها املالءة املالية مع تضمني كافة
األصول التي يمكن للبنك املركزي استخدامها
ك ُـض ـمــانــات ،وك ــاف ــة ال ـت ـط ــورات واإلجـ ـ ــراءات
املتخذة من قبل البنك إلعادة موقف السيولة
لديه لوضع مستقر.
ويواجه السوق املصري أزمة دوالرية شبيهة
بالتي حدثت قبل تعويم الجنيه أواخــر عام
 ،2016ارتباطًا باحتالل مصر املركز الثاني،
بعد األرجنتني ،بني أعلى الــدول اقتراضًا من
ص ـن ــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي ،وال ـت ـحــذيــرات الـتــي
أط ـل ـق ـهــا األخـ ـي ــر ف ــي ك ـتــابــه ال ـ ـ ـ ــدوري ،ب ـشــأن
م ــواج ـه ــة االقـ ـتـ ـص ــادات ال ـنــاش ـئــة ف ـت ــرات من
االض ـطــراب مــع رفــع البنك املــركــزي األميركي
م ـعــدالت ال ـفــائــدة األســاس ـيــة ،وتـبــاطــؤ النمو
العاملي بسبب متحور «أومـيـكــرون» الجديد
من فيروس كورونا.
ودعمت الحكومة املصرية الجنيه في مواجهة
الــدوالر خــال السنوات الخمس املاضية ،من
خالل اإلبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لجذب
امل ــزي ــد م ــن امل ـس ـت ـث ـمــريــن األج ــان ــب ف ــي أذون
ً
الخزانة املحلية ،فضال عن التوسع في أسواق
السندات الدولية باللجوء إلى أنــواع جديدة
في اآلونة األخيرة ،ومنها السندات الخضراء،
والصكوك السيادية.
وواف ـ ــق مـجـلــس الـ ـ ــوزراء املـ ـص ــري ،ق ـبــل أي ــام
قـلـيـلــة ،عـلــى ب ــدء وزارة املــال ـيــة ف ــي إجـ ــراءات
إصــدار صكوك سيادية في األســواق الدولية،
بـحـيــث يعتمد إص ــداره ــا عـلــى حــق االنـتـفــاع
لــأصــول اململوكة للدولة ملكية خــاصــة ،عن
طــريــق ب ـيــع ح ــق االن ـت ـف ــاع ب ـهــذه األص ـ ــول أو
تــأجـيــرهــا ،أو بــأي طــريــق آخــر يتفق مــع عقد
اإلص ـ ــدار ،وض ـمــان حـصــة مــالــك ال ـصــك ،وفــق
مبادئ الشريعة اإلسالمية.

تعاون
استثماري بين
وعمان
مصر ُ

أوصــى اجتماع مجلس األعمال
الـ ُـع ـمــانــي امل ـص ــري الـ ــذي اختتم
أعـ ـم ــال ــه فـ ــي مـ ـسـ ـق ــط ،أول مــن
أمــس ،بتأسيس صندوق بقيمة
 100مـ ـلـ ـي ــون دوالر ل ـت ـن ـم ـيــة
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات ب ـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن.
وذك ــرت وكــالــة األن ـبــاء العمانية،
أن االجتماع الذي جرى برئاسة
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـع ـمــانــي بــدر
ال ـبــوس ـع ـيــدي ون ـظ ـيــره امل ـصــري
س ـ ــام ـ ــح ش ـ ـك ـ ــري (ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة)
«أوصـ ـ ـ ـ ـ ــى بـ ـمـ ـقـ ـت ــرح ــات م ـن ـهــا
إمكانية التباحث بــن حكومتي
ال ـب ـل ــدي ــن ل ـت ــأس ـي ــس ش ــرك ــة أو
صندوق أو بنك بني الجانبني بما
قيمته  100مليون دوالر لتنمية
التبادل االستثماري» .وأضافت
ّأن االجتماع «دعا كذلك إلى أهمية
الــربــط املــاحــي واللوجستي بني
البلدين واالستفادة من التجربة
املصرية لتنمية املوانئ ُ
العمانية
واالسـتـثـمــار فــي إن ـشــاء مصنع
للمواد الخام لألدوية بمصر».

سورية

انفالت تعرفة سيارات األجرة
ريان محمد

تـتـفــاقــم أزمـ ــة ان ـف ــات ت ـعــرفــة س ـيــارة
األجرة في العاصمة السورية دمشق،
فــي وق ــت يـقــف ال ـن ـظــام مـتـفــرجــا على
حالة الفوضى التي يدفع ضريبتها
امل ــواط ـن ــون ال ــذي ــن ي ـعــانــون م ــن أزم ــة
النقل الخانقة جراء نقص الوقود وقلة
وسائل النقل العامة وتراجع الحاالت
ال ـف ـن ـي ــة مل ــرك ـب ــات ال ـن ـق ــل ال ـج ـمــاع ـيــة،
منتظرا أن يتقدم املواطنون بشكاوى
بحق السائقني املخالفني ،رغم أن عدم
االلـ ـت ــزام بــالـتـعــرفــة الــرسـمـيــة ظــاهــرة
بدأت منذ سنوات.
وق ــال عـبــد الحليم قــاســم ( 47عــامــا)،
م ــوظ ــف ف ــي ش ــرك ــة خ ــاص ــة بــدم ـشــق:
«نـ ـعـ ـي ــش ف ـ ــي ظ ـ ــل فـ ــوضـ ــى غ ــريـ ـب ــة،
وه ــي ت ـتــم ت ـحــت أع ــن ش ــرط ــة امل ــرور
واملـ ـس ــؤول ــن ،ف ـم ـنــذ سـ ـن ــوات عـنــدمــا
انتشرت شوارع العاصمة بالحواجز
األمـنـيــة وت ــم تقطيع أوص ــال املــديـنــة،
وأصبحت الرحلة التي كانت تستغرق
رب ــع س ــاع ــة ب ـس ـيــارة األج ـ ــرة تـحـتــاج
نـ ـح ــو س ــاعـ ـت ــن مـ ــن ال ـ ــوق ـ ــت ،أص ـب ــح
سائقو سـيــارات األجــرة يطلبون رفع
التعرفة بسبب الــوقــت الـطــويــل وقلة
العمل ،وحينها قبلنا طواعية باألمر،
ت ـقــديــرا لـحـجــج ال ـســائ ـقــن وتـعــاطـفــا
م ـع ـه ــم ،وخـ ــاصـ ــة أنـ ـن ــا ج ـم ـي ـعــا كـنــا
متذمرين من كثرة الحواجز وما كان
يخنقنا ويخنق املدينة».
وتابع« :كنا نعتقد أنها مرحلة مؤقتة
وستنتهي ،لكن ما بــدأ في عــام 2012
لــم ينته إلــى الـيــوم ،بــل راح ــت تتزايد
ال ـت ـع ــرف ــة ي ــوم ــا ب ـع ــد آخ ـ ـ ــر ،ف ـس ـي ــارة
األج ـ ـ ــرة الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ــأخ ــذ  50ل ـيــرة
س ــوري ــة م ـث ــا م ــن م ـن ـط ـقــة املـ ـ ــزة إل ــى
منطقة البرامكة اليوم تطلب ما بني 6
و 8آالف ليرة ،حتى أنه ال يماثل سعر
صــرف الـ ــدوالر ،ففي عــام  2011سعر
ص ــرف ال ـ ــدوالر ال ــواح ــد ك ــان  50ليرة

أما اليوم فسعر صرف الدوالر الواحد
نحو  3500ليرة».
عداد األجرة ال يعمل

مــن جـهـتـهــا ،قــالــت سـلــوى قــاضــي (36
ع ــام ــا) ،مــوظـفــة فــي دم ـشــق« :ي ـجــب أن
تتفق مــع ســائــق األج ــرة على التعرفة
املقطوعة بغض النظر عما يظهر على
الـعــداد قبل الــركــوب بالسيارة ،فاليوم
ت ـع ــرف ــة ال ـن ـق ــل م ــا ب ــن أحـ ـي ــاء دم ـشــق
تتراوح ما بني  6و 10آالف ليرة ،أما إذا
أردت التوجه إلى ريف دمشق فاألسعار
تتضاعف حسب املسافة وهنا نتحدث
عن عشرات آالف الليرات».
وأض ــاف ــت« :م ــع االزدح ـ ــام ال ـشــديــد في
دمشق الذي وصل إلى حدود ال تطاق،
جراء قلة وسائل النقل العامة ،تجعلنا
فــي بعض األي ــام نضطر إلــى استقالل
سيارة أجــرة ،لكن حينها أحــاول جمع
ع ــدد م ــن األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن يـمـكــن أن
ي ـش ــارك ــون ــي خ ــط س ـي ــري ل ــدف ــع أج ــرة
السيارة».
ولفتت إلى أنه «اليوم ال يوجد سيارة
واح ــدة تعتمد ع ــداد التعرفة املــوجــود
في كل سيارة ،والجميع يعلم ذلك حتى
شــرطــة املـ ــرور ،إذ إن ــه ال يــوقــف سائق
واحـ ــد ل ـســؤالــه إن ك ــان يـشـغــل ال ـع ــداد
أم ال ،والـ ـن ــاس تـتـجـنــب ال ـت ــوج ــه إلــى
الـشـكــوى ألنـهــا أيـضــا تحتاج ملراجعة
الـ ـف ــرع وم ــزي ــد م ــن ال ــوق ــت وال ـت ـك ـل ـفــة،
وهناك حالة من الشعور بعدم الجدوى
والـفــائــدة تصل إلــى درج ــة االستسالم
لظاهرة ال يبدو أن هناك رغبة بوضع
حد لها».
ردود السائقين

قــال أبــو يحيى بكر ( 43عــامــا) ،سائق
سـ ـي ــارة أج ـ ـ ــرة ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»،
«الـتـعــرفــة الــرسـمـيــة غـيــر عــادلــة ،فــأوال
كمية البنزين املحدودة التي تخصص
لـلـسـيــارة كــل أرب ـعــة أي ــام ،وال ـتــي تــوزع

ب ـش ـك ــل غ ـي ــر م ـن ـت ـظ ــم ،وه ـ ــي ب ــاألص ــل
تـكـفـيـنــا لـلـعـمــل ل ـي ــوم أو ي ــوم ــن على
أك ـثــر تـقــديــر ،وبــالـتــالــي ســأنـتـظــر دور
الـبـنــزيــن دون ع ـمــل ،واأله ـ ــم أن نسبة
األرب ــاح املــوضــوعــة لنا ال تــؤمــن دخال
يؤمن احتياجات عائالتنا املعيشية،
فاألسعار ترتفع والليرة تفقد قيمتها،
فـعـلــى األقـ ــل نـحـتــاج م ـصــروفــا يــومـيــا
بحدود  25ألف ليرة ،أضف إليها ثمن
ال ـب ـن ــزي ــن واإلصـ ـ ـ ــاح وق ـط ــع ال ـت ـبــديــل
والترسيم وغيرها» .وأضــاف« :الناس
والـشــرطــة يعلمون املشكلة وهــي غالء
املعيشة واالحـتـيــاجــات ،وأنـهــا تتمثل
ف ــي ض ـعــف روات ـ ــب وأج ـ ــور املــوظ ـفــن،
والـ ـ ـش ـ ــرط ـ ــة ت ـ ـغـ ــض ال ـ ـن ـ ـظـ ــر عـ ـ ــن عـ ــدم
اس ـت ـخــدام الـ ـع ــدادات وتــركـتـنــا فريسة
ل ـ ـلـ ــزبـ ــون» .وكـ ــانـ ــت ص ـح ـي ـفــة مـحـلـيــة
نقلت ،مؤخرا ،عمن وصفته بـ«مصدر
مروري» ،قوله إنه «في يوم واحد خالل
أس ـب ــوع ت ــم تــوقـيــف  27ســائــق سـيــارة
أجـ ــرة ،ج ــراء تـقــاضـيـهــم تـعــرفــة زائ ــدة،
في وقــت يتم إيقاف سائق أو سائقني
يوميا لذات املخالفة».
ورأى ذات املصدر أنه ليس بالضرورة
أن تكون هناك حملة لضبط السائقني
امل ـخ ــال ـف ــن ،ب ــل إن امل ــوض ــوع مستمر
لضبط أي مخالفة من املمكن أن تحدث
ف ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد ،وب ــال ـت ــال ــي فـ ــإن هــذا
املوضوع متوقف على حسب الشكاوى
وضـ ـب ــط م ــدي ــري ــات املـ ـ ـ ــرور مل ـث ــل ه ــذه
املخالفات.
وكـ ــانـ ــت م ـح ــاف ـظ ــة دمـ ـش ــق قـ ــد رف ـعــت
األسـبــوع قبل املــاضــي تعرفة سـيــارات
األج ـ ـ ـ ــرة بـ ـع ــدم ــا تـ ــم رفـ ـ ــع سـ ـع ــر لـيـتــر
البنزين املدعوم من  750ليرة إلى 1100
ليرة ،في حني يباع سعر لتر البنزين
بسعر التكلفة البالغ  2500ليرة ،ما أثار
اسـتـيــاء الـســائـقــن مــن جـهــة معتبرين
أنـ ـه ــا ت ـع ــرف ــة غ ـي ــر عـ ــادلـ ــة ،ومـ ــن جـهــة
أخرى اعتبر املواطنون رفع التعرفة ال
يتناسب مع دخولهم.
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أخبــار
العرب
برنامج زمني لتأسيس هيئة
سكك حديد خليجية
اعتمد وزراء النقل واملواصالت في دول
مجلس التعاون ،أعضاء اللجنة الوزارية
للنقل واملواصالت ،البرنامج الزمني
للمرحلة التأسيسية للهيئة الخليجية
للسكك الحديدية ،وذلك خالل اجتماعهم
االستثنائي ،أمس األحد ،والذي ُعقد
عبر االتصال املرئي .وحسب وكالة
األنباء القطرية (قنا) ،ترأس وفد دولة
قطر جاسم بن سيف السليطي وزير
املواصالت.
ناقش االجتماع تنفيذ قرار املجلس
األعلى ملجلس التعاون لدول الخليج
العربية ،في دورته الثانية واألربعني،
والقاضي باملوافقة على إنشاء الهيئة
الخليجية للسكك الحديدية.
كما تمت مناقشة الوثائق الخاصة بالهيئة
الخليجية للسكك الحديدية ،والجدول
الزمني لبدء عملها ،واالتفاق على
الخطوات الالزمة خالل املرحلة التأسيسية
واملمتدة الثني عشر شهرًا.
تعزيز التعاون بين
السعودية والعراق
أكد وزير التجارة السعودي ،رئيس
مجلس التنسيق السعودي العراقي ،ماجد
بن عبد الله القصبي ،متانة العالقات بني
اململكة العربية السعودية والجمهورية
العراقيةّ ،
وأن مصلحة البلدين والشعبني
واحدة ،تجمعهم روابط تاريخية وجوار
ومصير مشترك .وأوضح القصبي ،وفقا
لوكالة األنباء السعودية (واس) ،بمناسبة
انعقاد ملتقى األعمال السعودي العراقي
في الرياضّ ،أن قيادتي البلدين حريصتان
على تعزيز العالقات في مختلف املجاالت،
واستثمار جميع اإلمكانات وتوفير
وتطوير الفرص.
وأضاف القصبيّ ،أن العالقات السعودية
العراقيةّ ،
في ظل املتابعة الدقيقة من
القيادة في البلدين ،في أفضل حاالتها
وتشهد نموًا يليق بالتاريخ الذي يجمعهما
واملستقبل الذي ينتظرهما.
وأفاد الوزيرّ ،أن مجلس التنسيق
السعودي العراقي يعزز التواصل على
املستوى االستراتيجي ويعمق الثقة
السياسية املتبادلة ،ويفتح آفاق جديدة
من التعاون في مختلف املجاالت
ومنها االقتصادية والتنموية واألمنية،
واالستثمارية والسياحية والثقافية
واإلعالمية وغيرها.

أخبــار
العالم
البيرو تعلن حالة طوارئ
بيئية بعد تسرب نفطي
أعلنت حكومة البيرو حالة طوارئ بيئية
ملدة  90يومًا ،في املنطقة الساحلية من
العاصمة ليما ،التي تأثرت بتسرب نفطي
ّ
وصفته بأنه واحد من «أهم الكوارث
البيئية» على الساحل في السنوات
األخيرة .ووافق على القرار وزير البيئة
روبن راميريز ،الذي يرأس لجنة األزمات
البيئية التي تحاول التخفيف من آثار
التسرب النفطي .ووقع التسرب النفطي
في  15يناير/كانون الثاني الجاري ،عندما
كانت ناقلة نفط تفرغ حمولتها في إحدى
محطات مصفاة البامبيال التي تديرها
شركة «ريبسول» في مقاطعة كاالو
ّ
املجاورة لليما .وذكرت الشركة أنه من
املقرر االنتهاء من تنظيف املناطق املتأثرة
من جراء التسرب النفطي بنهاية فبراير/
ّ
شباط الجاري ،وأنه تمت إزالة  1580مترًا
مكعبًا من الرمال امللوثة.
ارتفاع أرباح األلياف
الكيميائية في الصين
سجلت صناعة األلياف الكيميائية في
الصني نموًا قويًا خالل األشهر الـ11
األولى من العام املاضي ،إذ قفزت أرباح
الشركات الكبرى مقارنة مع عام .2020
وقفز إجمالي أرباح الشركات الكبرى في
الصناعة ،التي ال تقل اإليرادات السنوية
ّ
لكل منها عن  20مليار يوان (حوالي
 3.15مليارات دوالر) ،بنسبة  221.9في
املائة على أساس سنوي ،ليصل إلى
 59.7مليار يوان في الفترة املذكورة ،وفقًا
لوزارة الصناعة وتكنولوجيا املعلومات.
وبلغت اإليرادات التشغيلية املجمعة لهذه
الشركات  925.9مليار يوان.
ّ
وأظهرت بيانات الوزارة أنه في الفترة من
يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين
الثاني من العام املاضي ،ارتفاع إجمالي
ناتج الصناعة بنسبة  10.3في املائة على
أساس سنوي.
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رؤية

طاقة
شح الغاز في الشتاء القارس ،مع استمرار
تتصاعد مخاوف أوروبا من
ّ
التوترات الروسية ـ األوكرانية ،ما يدفع دول القارة العجوز إلى استكشاف
خيارات الحصول على الطاقة في حال ارتفاع المخاطر الجيوسياسية

منشأة تابعة
لشركة غاز بروم
الروسية ()Getty

ت ـت ـص ــاع ــد م ـ ـخـ ــاوف أوروب ـ ـ ـ ـ ــا مــن
شـ ـ ّـح الـ ـغ ــاز ف ــي ال ـش ـت ــاء الـ ـق ــارس،
مــع اسـتـمــرار الـتــوتــرات الــروسـيــة ـ
األوكــرانـيــة ،ما يدفع دول الـقــارة العجوز إلى
استكشاف خيارات الحصول على الطاقة في
حال ارتفاع املخاطر الجيوسياسية
جـ ــددت ال ـت ــوت ــرات ال ـع ـس ـكــريــة ع ـلــى ال ـح ــدود
الــروس ـيــة األوك ــران ـي ــة وال ـت ـحــذيــرات الـغــربـيــة
األخيرة من الغزو الروسي املحتمل ألراضي
أوكرانيا ،مخاوف الالعبني في ســوق الطاقة
الدولية من تأخر جديد في تشغيل مشروع
خط أنابيب «السيل الشمالي »2-لنقل الغاز
الروسي إلى أملانيا عبر قعر بحر البلطيق.
وب ـعــد أع ـمــال ب ـنــاء اسـتـمــرت ل ـثــاث س ـنــوات،
ُ
اســت ـكـ ِـمــل م ــد أن ـب ــوب ــي ال ـخ ــط ف ــي سـبـتـمـبــر/

طاقة خط «السيل
الشمالي ـ  »2تبلغ  55مليار
متر مكعب سنويًا

توجه نحو
أذربيجان وأميركا
بسبب التوترات
مع روسيا

أي ـل ــول امل ــاض ــي وم ـلــؤه ـمــا ب ــال ـغ ــاز .ورغـ ــم أن
«الـسـيــل الـشـمــالــي »2-بــات جــاهـزًا للتشغيل،
إال أن أملانيا عطلت عملية إصدار التراخيص
لـلـشــركــة املـشـغـلــة «نـ ــورد سـتــريــم  2إي ــه جــي»
حتى تعيد هيكلتها وفقًا للقوانني األملانية،

أسعار الطاقة تضر األسر البريطانية

ذكرت صحيفة «التايمز» البريطانيةّ ،
أن زيادة سقف أسعار فواتير الطاقة
في إبريل/نيسان المقبل ستؤثر على أكثر من  %75من األسر البريطانية.
مشيرة ،في تقرير لها قبل يومين نقًال عن هيئة تنظيم الطاقة ،إلى ّ
أن
بالحد السعري
عدد األسر التي ستتأثر
ّ
سيرتفع إلى  22مليونًا من  15مليونًا.
وألقت زيادة أسعار الغاز بظالل سلبية
على شركات الطاقة أيضًا ،إذ انهار
بالفعل أكثر مــن  20مــن مــزودي
الطاقة في المملكة المتحدة،
آخرها شركة «توجيزر إنيرجي» التي
تزود نحو  176ألف عميل.

وس ــط تـشـكـيــك ف ــي واق ـع ـيــة س ــرع ــة ال ـب ــت في
القرار وتشغيل الخط في السنة الحالية.
وم ـ ـ ــع ذل ـ ـ ــك ،ي ـ ـ ّ
ـرج ـ ــح نـ ــائـ ــب مـ ــديـ ــر صـ ـن ــدوق
أم ــن ال ـطــاقــة الــوط ـنــي ف ــي مــوس ـكــو ،أليكسي
غــريـفــاتــش ،أال يــؤثــر الــوضــع ح ــول أوكــرانـيــا
ً
مباشرة بمواعيد تشغيل خط أنابيب الغاز،
ّ
ّ
الف ـتــا إل ــى أن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ه ــي املـ ــروج
الرئيسي لتعطيل املشروع بحثًا عن حصتها
بتصدير الغاز الطبيعي املسال إلى أوروبا.
وي ـ ـقـ ــول غ ــري ـف ــات ــش فـ ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الـجــديــد»« :أعتقد أن الــوضــع الــراهــن ال يؤثر
ً
مباشرة بمواعيد تشغيل خط أنابيب الغاز،
واالعـتـقــاد بأنه يمكن استخدام هــذه املسألة
ف ــي ال ـظ ــروف الــراه ـنــة لـلـضـغــط عـلــى روسـيــا
خاطئ ،حيث إن املستهلكني األوروبيني أكثر
املعنيني بتشغيل هــذا الـخــط فــي أســرع وقت
بـعــد اختناقهم باملعنى الـحــرفــي للكلمة من
ارت ـف ــاع أس ـعــار ال ـغــاز واحـتـيــاجـهــم إل ــى نــوع
م ــن االس ـت ـق ــرار ل ـل ــوض ــع» .وم ــع ذلـ ــك ،يعتبر
نائب مدير صندوق أمــن الطاقة الوطني في
مــوسـكــو ،أن تشغيل «الـسـيــل الـشـمــالــي »2-ال
ً
إنهاء الضطرابات األسعار في السوق
يعني
األوروبية تلقائيًا ،مضيفًا« :سيحسن تشغيل
خط أنابيب الغاز من الوضع في السوق ،وقد
يؤدي مجتمعًا مع العقود اإلضافية إلى زيادة
العرض وانخفاض األسعار ..بالطبع ،يعرقل

التوتر الجيوسياسي مضي األوروبيني قدمًا
عـلــى ه ــذا امل ـســار ،ولـكــن ه ــذا الــوضــع يناسب
األميركيني الذين يروجون ملنتجهم بالسوق،
م ـحــرضــن االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ع ـلــى شــريـكــه
الهام في مجال الطاقة».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ش ـك ــك م ــدي ــر م ـج ـم ــوع ــة امل ـ ــوارد
الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـعـ ـي ــة واملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــام ف ـ ـ ــي وك ـ ــال ـ ــة
«ف ـي ـتــش» لـلـتـصـنـيــف االئ ـت ـمــانــي ،ديـمـيـتــري
م ــاريـ ـنـ ـتـ ـشـ ـيـ ـنـ ـك ــو ،ف ـ ـ ــي تـ ـشـ ـغـ ـي ــل «الـ ـسـ ـي ــل
ً
ال ـ ـش ـ ـمـ ــالـ ــي »2-ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،ق ـ ــائ ـ ــا ل ــوك ــال ــة

«ن ــوف ــوسـ ـت ــي» ال ـح ـك ــوم ـي ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،ي ــوم
الجمعة املاضي« :على األرجــح ،لم يعد هناك
من يثق بإطالق املـشــروع في عــام  ،2022رغم
أنه قبل فترة قصيرة ،كان يبدو أنه سيجري
تشغيل خط أنابيب الغاز في أقرب وقت».
وأضاف أن «تنامي التوترات الجيوسياسية
خ ــال آخ ــر شـهــر أو شـهــريــن ق ــد يــؤثــر أيـضــا
سـلـبــا ب ــآف ــاق املـ ـش ــروع ،وال سـيـمــا إذا ب ــدأت
أملانيا بالتعامل معه بتشكيك أكبر».
ورغ ــم أن ــه ك ــان مــن املنتظر تشغيل «السيل

«وول ستريت» تترقب قرارات حاسمة للفيدرالي األميركي
تترقب البورصة األميركية
قرارات حاسمة بعد
الخسائر الحادة التي
تكبدتها األسابيع الماضية
واشنطن ـ شريف عثمان

سوق األسهم في نيويورك ()Getty

ي ـتــرقــب امل ـس ـت ـث ـمــرون ف ــي «وول سـتــريــت»
بـ ــالـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ن ـتــائــج
اج ـت ـم ــاع ــات حــاس ـمــة مل ـج ـلــس االح ـت ـيــاطــي
الفيدرالي (البنك املــركــزي) يومي الثالثاء
واألرب ـعــاء املقبلني ،والـتــي يتوقع أن يكون
لها دور قاطع في تحديد بوصلة األسواق
في الفترة املقبلة.
فقد شهدت البورصة األميركية موجة ذعر،
األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،بـعــد ال ـتــراجــع ال ـحــاد في
مــؤشــر ن ــاس ــداك ،مــا حـمــل املستثمرين على
التساؤل إن كانت األسواق ستكتفي بعملية
تصحيح (تراجع وقتي) ،أم أنها مقبلة على
ان ـك ـمــاش طــويــل يـحـمــل م ـخــاطــر لــاقـتـصــاد
وإلدارة الرئيس جو بايدن.
وتـ ـج ــاوزت خ ـســائــر م ــؤش ــر ن ــاس ــداك ،ال ــذي
تـسـيـطــر عـلـيــه ش ــرك ــات الـتـكـنــولــوجـيــا منذ
ب ــداي ــة ال ـع ــام الـ ـج ــاري  ،%11.29وانـخـفــض
مــؤشــر «س ـت ــان ــدرد آن ــد بـ ــورز  »500بنسبة
 ،%7.4وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي
 .%5.5وأرجـ ـ ــع م ـح ـل ـلــون ف ــي أسـ ـ ــواق املـ ــال،
كثافة بيع األسـهــم خــال األســابـيــع األخـيــرة
إلى ما أوصله قادة البنك الفيدرالي لألسواق
بخصوص خطة التعامل مع معدل تضخم ال
يتوقف عن االرتـفــاع ،والتي تتجه مالمحها
إل ــى رف ــع م ـع ــدالت ال ـفــائــدة أرب ــع م ــرات على
األقــل خــال العام الحالي ،تبدأ على األرجــح
قبل نهاية مارس /آذار املقبل.
وت ـب ـقــى ك ـل ـمــات رئ ـي ــس ال ـب ـنــك ال ـف ـيــدرالــي،

الليرة اللبنانيّة :ضحيّة
معالجات متخبّطة
علي نور

خيارات أوروبا
للتزود بالغاز
موسكو ـ رامي القليوبي
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ي ــوم األربـ ـع ــاء امل ـق ـبــل ،ه ــي األهـ ــم بالنسبة
للمستثمرين ،انـتـظــارًا ملــزيــد مــن الــوضــوح
بخصوص توقيت الخطوة القادمة للبنك
وحجمها.
وتـشـيــر الـتــوقـعــات إل ــى زي ــادة فــي مـعــدالت
ال ـفــائــدة ت ـقــارب نـقـطــة مـئــويــة ه ــذه الـسـنــة،
بعدما أبقيت بمستوى الصفر أو ما يقارب
مـنــذ ب ــدء تـفـشــي جــائـحــة ف ـي ــروس كــورونــا
مطلع عــام  2020لتحفيز االقـتـصــاد .ورغــم
التصميم الواضح من جيروم باول ،رئيس
الـبـنــك الـفـيــدرالــي ،ال ــذي ينتظر التصويت
على التجديد لــه ألرب ــع سـنــوات أخ ــرى في
منصبه خــال أيــام ،على التعامل بمنتهى
الـ ـق ــوة م ــع ال ـت ـض ـخ ــم ،م ــا زال ال ـع ــدي ــد مــن
املحللني يــرون أن البنك املركزي األكبر في
الـعــالــم قــد فــاتــه الـقـطــار الصحيح لحماية
األميركيني من تضخم يقاسون ويالته كل
يوم منذ ما يقرب من عام.
وفي مذكرة لعمالئه ،اطلعت عليها «العربي
ال ـج ــدي ــد» ي ـق ــول إيـ ـث ــان ه ــاري ــس ،م ـســؤول
األب ـح ــاث االق ـت ـصــاديــة ال ـعــاملــي ل ــدى «بـنــك
أوف أميركا» ،إن «البنك الفيدرالي لم تكن
اسـتـجــابـتــه ملـخــاطــر الـتـضـخــم املـتـصــاعــدة
ب ـه ــذا الـ ـب ــطء ف ــي أي وقـ ــت س ــاب ــق ،وحـتــى
هذه اللحظة ما زال يعلن عن اقتراب بداية
دورة الـتـقـيـيــد» ،أي رف ــع م ـعــدالت الـفــائــدة،
مضيفًا أنه «لو جانبهم التوفيق ،واستقر
مـعــدل التضخم بــالـقــرب مــن  ،%3فسيكون
ه ـ ــذا خـ ـبـ ـرًا س ـي ـئ ــا ل ــأس ـه ــم وال ـ ـس ـ ـنـ ــدات».

مؤشر ناسداك تراجع
بنسبة  %11.29خالل
األسابيع الثالثة األخيرة

وف ـ ــي لـ ـق ــاء مـ ــع م ـح ـطــة «س ـ ــي إن بـ ــي س ــي»
املتخصصة في األخبار االقتصادية ،اعتبر
مــاي ـكــل ه ــارت ـن ــت ،مـ ـس ــؤول اس ـتــرات ـي ـج ـيــات
االستثمار لدى «بنك أوف أميركا» ،أن البنك
الفيدرالي خسر بالفعل معركته مع التضخم،
وسيضطر لرفع معدالت الفائدة على أمواله
بصورة أسرع مما يخطط له اآلن.
وأك ــد هــارت ـنــت أن ه ــذا األم ــر ي ـعــرض أسـهــم
ش ــرك ــات الـتـكـنــولــوجـيــا ت ـحــدي ـدًا ل ـقــدر كبير
مــن املـخــاطــر ،ناصحا املستثمرين بانتهاز
فرصة حدوث أي ارتفاع في أسعار أسهم تلك
الشركات للتخلص منها فورًا.
وأظهر تقرير صادر عن بنك أوف أميركا ،يوم
الجمعة املاضي ،تفضيل مديري االستثمار
ً
االحتفاظ بالنقدية ،بــدال من شــراء األسهم
أو السندات ،انتظارًا لبدء البنك الفيدرالي
الرفع الفعلي ملعدالت الفائدة.
وق ــال الـبـنــك إن قـطــاع «ع ـمــاء االستثمار
ً
ال ـ ـخـ ــاص» ،الـ ـ ــذي ي ــدي ــر أص ـ ـ ــوال ت ـت ـجــاوز
قيمتها  3.3تريليونات دوالر ،كــان لديه
من النقدية أكثر من  %11من تلك األصول
خالل األسبوع األخير.
وع ـلــى نـحــو مـتـصــل ،تـعـلــن أك ـثــر م ــن نصف
الـ ـش ــرك ــات الـ ـث ــاث ــن املـ ـك ــون ــة مل ــؤش ــر «داو
جــونــز» الـصـنــاعــي خ ــال األس ـبــوع ال ـجــاري،
عن نتائج أعمالها في الربع األخير من العام
املـنـتـهــي .لـكــن جــول ـيــان إي ـمــانــويــل ،مـســؤول
استراتيجيات األسهم واملشتقات لدى شركة
اسـتـشــارات بـنــوك االسـتـثـمــار Evercore ISI
 ،اعتبر أن نتائج األعـمــال عند إعالنها «لن
تؤثر بصورة كبيرة على حركة املؤشرات في
أي اتجاه ،كونها تخص الشركات الفردية»،
إال أنــه أشــار إلــى أن «الـشــركــات ذات النتائج
ال ـق ــوي ــة س ـت ـث ــاب ،وتـ ـل ــك ص ــاح ـب ــة ال ـن ـتــائــج
الـسـيـئــة سـتـعــاقــب» ،مضيفًا أن ــه «إذا كانت
هناك مشكالت لــدى بعض الشركات تخص
هامش الربح أو عناصر التكلفة ،فبالتأكيد
ستدفع تلك الشركات ثمنًا غاليًا».

الـشـمــالــي »2-فــي ع ــام  ،2019إال أن املـشــروع
واج ـ ــه ع ـق ـبــات واحـ ـ ــدة ت ـلــو األخـ ـ ــرى بسبب
التهديدات األميركية بمعاقبة املشاركني في
ً
تنفيذ املـشــروع أوال ،م ــرورًا بــواقـعــة تسميم
امل ـ ـ ـعـ ـ ــارض ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي ،مـ ــؤسـ ــس «ص ـ ـنـ ــدوق
م ـكــاف ـحــة الـ ـفـ ـس ــاد» ،أل ـي ـك ـســي ن ــاف ــال ـن ــي ،في
ً
صيف عام  2020بغاز أعصاب ،ووصوال إلى
األزمة الراهنة على الحدود األوكرانية ،زادت
جميعًا من الغموض حول مصير املشروع.
وكــان الرئيس األميركي ،جو بــايــدن ،قد أقر

فــي الـصـيــف املــاضــي بـعــدم إمـكــانـيــة تعطيل
املشروع ،وأعطى الضوء األخضر الستكماله
وس ـ ـ ــط تـ ــوجـ ــه م ــوسـ ـك ــو وواش ـ ـن ـ ـطـ ــن ن ـحــو
تطبيع العالقات بينهما بعد القمة الروسية
األميركية فــي جنيف فــي منتصف يونيو/
حزيران املاضي.
يذكر أن «السيل الشمالي »2-يضم أنبوبني
بـطــاقــة تـمــريــريــة إجـمــالـيــة قــدرهــا  55مليار
متر مكعب سنويًا لنقل الـغــاز الــروســي إلى
أملانيا مباشرة عبر قعر بحر البلطيق دون

املــرور باألراضي األوكرانية ،ما أضفى بعدًا
جيوسياسيًا على املشروع الذي أثار تحقيقه
استياء كييف ،ولم يعد مصنفًا كاقتصادي
بامتياز .ورغــم الخطوات األميركية لتعزيز
وجودها في سوق الغاز الطبيعي في أوروبا،
ال يــزال األورب ـيــون قلقون بشأن استمرارية
اإلمــدادات .وتستكشف املفوضية األوروبية،
ال ـ ـ ـ ـ ــذراع ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ل ــاتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي،
الـخـيــارات ملعرفة مــا إذا كــان شــركــاؤهــا ،بما
فــي ذلــك الــواليــات املتحدة ،يمكن أن يعززوا
إم ـ ــدادات ه ــذه الـسـلـعــة إل ــى املـنـطـقــة ،فــي ظل
م ـح ــدودي ــة ال ـش ـح ـنــات م ــن روسـ ـي ــا ،وت ــزاي ــد
املخاطر الجيوسياسية ،وفقًا لرئيسة شؤون
الطاقة باالتحاد األوروبي كادري سيمسون.
وقالت سيمسون بعد اجتماع مع وزراء من
الـ ــدول األع ـض ــاء ،ي ــوم الـسـبــت امل ــاض ــي ،وفــق
وكــالــة بلومبيرغ األميركية ،إنــه فــي حــن أن
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي لــديــه بـنـيــة تحتية قوية
للغاز ،وإجراءات واضحة في حاالت الطوارئ،
فإنه يحتاج إلى أن يظل «يقظًا للغاية» ،وأن
يحسن استعداده ملواجهة املخاطر.
وت ـ ـق ـ ــوم املـ ـف ــوضـ ـي ــة األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ب ـت ـح ـل ـيــل
سيناريوهات مختلفة للتأكد من أن الخطط
الــوطـنـيــة مـنــاسـبــة لـلـغــرض فــي وق ــت يتسم
بانخفاض مستويات تخزين الـغــاز بشكل
غير عادي ،وزيادة التوترات خارج حدودها
الـشــرقـيــة .وأضــافــت سيمسون للصحافيني
ّ
شمالي فرنسا« :املفوضية
في مدينة أميان
تـنــاقــش أيـضــا مــع شــركــائـنــا إمـكــانـيــة زي ــادة
اإلم ـ ـ ـ ـ ــدادات إل ـ ــى أوروب ـ ـ ـ ـ ــا» ،الفـ ـت ــة إل ـ ــى أن ـهــا
ستحضر اجـتـمــاعــات مـمــر ال ـغــاز الجنوبي
فــي أذربـيـجــان يــوم  4فـبــرايــر/شـبــاط املقبل،
واجـ ـتـ ـم ــاع ــات م ـج ـلــس الـ ـط ــاق ــة األوروبـ ـ ـ ـ ــي ـ
األم ـي ــرك ــي ع ـلــى مـ ــدار ثــاثــة أيـ ــام الح ـقــا في
واشنطن ملواصلة املناقشات.
ووص ـل ــت ص ـه ــاري ــج ال ـت ـخــزيــن ف ــي االت ـح ــاد
األوروبي إلى أدنى مستوى موسمي لها منذ
أكثر من عقد ،بعد صيانة أطول من املعتاد في
الحقول النرويجية ،فيما أعادت روسيا بناء
مخزونها الخاص .وأجبرت أزمة الطاقة غير
املسبوقة بعض عمالقة الصناعة في أوروبا
عـلــى تـقـلـيــص اإلنـ ـت ــاج ،وج ـعــل املستهلكني
األفـ ــراد يـعــانــون مــن ارت ـفــاع الـفــواتـيــر .ومــن
بني الدول األعضاء في التكتل البالغ عددهم
 27دولــة ،نفذت  22دولــة إجــراءات للتخفيف
من تأثير أزمة الطاقة ،مثل خفض الضرائب
وال ــرس ــوم ،ودع ــم الــدخــل املـبــاشــر والقسائم،
وفقًا للمفوضية األوروبية أخيرًا.

الصين أكبر سوق للسلع الفاخرة
بكين ـ العربي الجديد

أظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرت ب ـ ـي ـ ــان ـ ــات ص ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـ ـ ــن ش ــرك ــة
االس ـت ـش ــارات اإلداريـ ـ ــة الـعــاملـيــة «بــايــن آنــد
ّ
ك ــومـ ـب ــان ــي» أن نـ ـح ــو  %21مـ ــن اإلن ـ ـفـ ــاق
االسـتـهــاكــي الـعــاملــي عـلــى الـسـلــع الـفــاخــرة
جاء من ّ
البر الرئيسي الصيني خالل العام
ّ
امل ــاض ــي ،مـتــوقـعــة أن تـصـبــح ال ـصــن أكـبــر
س ــوق لـلـسـلــع ال ـفــاخــرة ف ــي ال ـعــالــم بحلول
 .2025وأش ـ ـ ـ ــارت الـ ـش ــرك ــة ف ــي ت ـق ــري ــر ل ـهــا،
ّ
وفــق وكالة «شينخوا» ،أمــس األحــد ،إلــى أن
املبيعات املحلية للسلع الشخصية الفاخرة
في الصني ارتفعت بنسبة  %36على أساس
سنوي إلى قرابة  471مليار يوان ( 74مليار
دوالر) في  ،2021وهو ما يناهز ضعفي الرقم
املـسـجــل ف ــي ع ــام  .2019وسـجـلــت منتجات
الـسـلــع الـفــاخــرة تباينًا فــي الـنـمــو الـســوقــي،
إذ كــانــت منتجات السلع الجلدية الفاخرة
األس ـ ــرع ن ـم ـوًا بـنـسـبــة  ،%60تـلـتـهــا مــابــس

األزيــاء واملجوهرات .وزادت مبيعات الصني
ع ـبــر اإلن ـت ــرن ــت م ــن ال ـس ـلــع ال ـف ــاخ ــرة بنحو
 %56خــال العام املاضي ،وهــو معدل أسرع
مــن مـعــدل الـنـمــو لــدى املـتــاجــر الفعلية على
األرض ،الـتــي تـعــد قـنــاة الـتــوزيــع التقليدية
واألساسية لصناعة السلع الفاخرة.
ّ
ب ـي ــد أن ـ ـ ــه نـ ـظـ ـرًا ل ـت ــأث ـي ــر ج ــائ ـح ــة ف ـي ــروس
ّ
كورونا وقيود السفر ذات الصلة ،فإن أكثر
مــن  %90مــن إنـفــاق املستهلكني الصينيني
عـلــى الـسـلــع ال ـفــاخــرة ج ــرى فــي داخ ــل البر
الــرئ ـي ـســي ال ـص ـي ـنــي ،وف ـقــا لـلـتـقــريــر .وق ــال

منتجات السلع الجلدية
الفاخرة األسرع نموًا في
الصين

متسوقون أمام متجر لألزياء الفاخرة في بكين (فرانس برس)

شينغ وي وي ،الشريك في شركة «باين آند
كومباني»« :بشكل عــام ،نتوقع أن تتعافى
مشتريات املستهلكني الصينيني من السلع
الشخصية الفاخرة إلى مستويات ما قبل
كــوفـيــد 19-فــي الفترة بــن نهاية عــام 2022
والنصف األول من عام .»2023
وت ـت ــزاي ــد ثـ ـ ــروات ال ـص ــن ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر رغــم
ت ــداعـ ـي ــات ج ــائ ـج ــة ف ـ ـيـ ــروس كـ ــورونـ ــا عـلــى
االقـتـصــادات العاملية .وأظـهــر تقرير حديث،
صـ ــادر ع ــن ق ـســم األبـ ـح ــاث ال ـتــابــع ملــؤسـســة
«مــاكـيـنــزي آن ــد ك ــو» لــاسـتـشــارات الـعــاملـيــة،
ّ
أن الـ ـث ــروة ال ـعــامل ـيــة ت ـضــاع ـفــت ث ــاث م ــرات
على مدى العقدين املاضيني ،لتحتل الصني
الصدارة عامليًا بعد إزاحــة الواليات املتحدة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة .وت ـ ـصـ ــدرت الـ ـص ــن الـ ـع ــال ــم ،إذ
اس ـت ـحــوذت عـلــى مــا يـقــرب مــن ثـلــث الــزيــادة
املحققة على مــدار عقدين ،إذ قفزت ثروتها
إلى  120تريليون دوالر بنهاية العام املاضي،
مقابل  7تريليونات دوالر فقط في عام ،2000
أي بعام قبل انضمامها إلى منظمة التجارة
العاملية ،ما ّ
سرع صعودها االقتصادي.
وق ـ ـفـ ــز صـ ــافـ ــي ال ـ ـث ـ ــروة الـ ـع ــاملـ ـي ــة إلـ ـ ــى 514
تــريـلـيــون دوالر فــي ع ــام  ،2020مـقــابــل 156
تريليون دوالر فــي عــام  ،2000وفــق التقرير
ال ــذي أوردت وكــالــة «بـلــومـبـيــرغ» األميركية
مقتطفات منه أخيرًا.
وشـ ـه ــدت الـ ـص ــن خ ـ ــال ع ـ ــام  2021ظ ـهــور
ّ
مـلـيــارديــر جــديــد ك ــل أس ـب ــوع ،لـيـصــل الـعــدد
اإلجـ ـم ــال ــي إلـ ــى أكـ ـث ــر م ــن  750م ـل ـي ــاردي ـرًا،
متفوقة بــذلــك على الهند وروس ـيــا وأملانيا
مجتمعة ،وهي أقل بقليل من  830مليارديرًا
في الواليات املتحدة ،وفقًا لبيانات «مؤشر
بـلــومـبـيــرغ لـلـمـلـيــارديــرات» نـهــايــة أكـتــوبــر/
تشرين األول املاضي .وتحولت طبقة األثرياء
إل ــى الـتــركـيــز عـلــى حـمــايــة ث ــروات ـهــا ،بعدما
اس ـت ـفــادت ل ـس ـنــوات م ــن الـنـمــو االق ـت ـصــادي
الـ ـق ــوي ،وامل ــوق ــف الــرس ـمــي امل ـت ــراخ ــي تـجــاه
الثروات الشخصية ،وفق «بلومبيرغ».

مساء يــوم الخميس  10يناير ،بلغت قيمة ال ــدوالر حــدود الــ31
ّ
لبنانية ،في مقابل نحو  24.3ألف ليرة في بداية شهر
ألف ليرة
ّ
ديسمبر/كانون األول املــاضــي .أي بمعنى آخ ــر ،ارتفعت قيمة
الدوالر مقابل الليرة بنحو  %28خالل فترة قصيرة ال تتجاوز
الشهر ونصف ،ما يشير بوضوح إلى تسارع وتيرة التدهور في
قيمة الليرة منذ ذلك الوقت.
وهذا التدهور السريع ،جاء بالرغم من تزامن هذه الفترة بالتحديد
ّ
مــع مــوســم األع ـيــاد ،وم ــا يــرافـقــه مــن تــدفــق للعملة الصعبة إلــى
ّ
املحلية نتيجة توافد املغتربني إلـ ّـى البالد خــال العطلة.
السوق
وبذلك ،جاءت هذه ّ
التطورات بخالف املتوقع من فترة ُيفترض أن
ّ
اللبنانية في سوق القطع.
تهدأ فيها الضغوط على قيمة الليرة
ّ
األساسية في حصول هذا التدهور
في واقع األمر ،كمنت املفارقة
ال ـســريــع فــي سـعــر ص ــرف ال ـل ـيــرة بــالــرغــم مــن إط ــاق املـصــرف
املركزي تعميمه األخير رقم  161في منتصف الشهر املاضي،
ً
والذي طلب من املصارف بيع الدوالر النقدي لعمالئها وفقا لسعر
ّ
ّ
ّ
األجنبية ،الذي يقل بنحو %20
الشرعية بالعمالت
منصة التداول
عن سعر صرف السوق السوداء.
وبهذه الطريقة ،قامت املصارف بتأمني السحوبات من الحسابات
ّ
املصرفية بالدوالر بدل الليرة ،عبر بيع عمالء املصارف الدوالرات
ّ
ّ
ّ
عبر هذه اآللية مقابل سحوباتهم النقدية بالعملة املحلية.
ّأما رهان املصرف املركزي هنا ،فكان على ضخ املزيد من العملة
الصعبة في السوق املوازية ،بهدف ضبط االرتفاعات التي كانت
تحصل في قيمة الــدوالر والحد من تدهور سعر صــرف الليرة
ّ
اللبنانية .ورغم كل هذه املحاوالت ،وبالرغم من الكلفة الباهظة
لـهــذا اإلج ـ ــراء ،وال ـتــي ت ـج ــاوزت ح ــدود ال ـ ــ 100مـلـيــون دوالر في
األسبوع الواحد ،لم ينجح املصرف املركزي في لجم التدهور في
قيمة الليرة طوال األسابيع املاضية على النحو الذي ذكرناه.
ولـهــذا السبب بالتحديد ،ذهــب حاكم املـصــرف املــركــزي ،ريــاض
ســامــة ،خــال األي ــام املاضية إلــى مــا هــو أبـعــد مــن هــذا التعميم
املكلف ،من خالل فتح باب بيع الدوالرات في املصارف وبحسب
سـعــر مـنـ ّـصــة ال ـت ــداول الــرس ـمــي ،دون رب ــط عـمـلـ ّـيــة بـيــع ال ــدوالر
ً
ّ
السحب النقدي كما كان الحال سابقا.
بعمليات
ّ
ولذلك ،من املتوقع أن تتضاعف ّ
كمية االستنزاف األسبوعي من
ّ
ّ
الــدوالرات التي يضخها املصرف املركزي ،لتمويل عمليات بيع
الــدوالر بهذا الشكل ،دون وجــود ما يضمن عدم فشل الخطوة،
تـمـ ًـامــا كـمــا فـشــل التعميم رق ــم  161ال ــذي ص ــدر فــي منتصف
الشهر املاضي دون أن ّ
يؤدي أي دور على مستوى ضبط تدهور
سعر صرف الليرة.
مع اإلشــارة إلى أن ّثمة عالمات استفهام ال تنتهي حول طريقة
ً
ّ
وتحديدا من جهة
املصرفية،
تطبيق كل هذه التعاميم داخل فروع
ّ
ّ
االستنسابية التي تحكم تنفيذها ،واستفادة فئات محظية من
املودعني من هذه «الدوالرات املدعومة» دون سائر الفئات.
ال بــل ثـ ّـمــة ت ـســاؤالت أه ــم ت ــدور ال ـيــوم ح ــول آلـ ّـيــات عـمــل ّ
منصة
ّ
ّ
األجنبية نفسها ،وطريقة تحديد سعر
الرسمية بالعمالت
التداول
الصرف املعتمد فيها ،الــذي ال يخضع ملــوازيــن العرض والطلب
املعروفة .ففي الوقت الــراهــن ،يقتصر دور ّ
املنصة على ضخ أو
ً
ّ
امتصاص الــدوالر وفقا لحاجة املصرف املركزي ،دون أن تمثل
ّ
أداة تداول ّ
األجنبية.
حرة بالعمالت
في كل الحاالت ،ال يحتاج املــرء ً
كثيرا لفهم أسباب فشل جميع
اإلج ــراءات التي قــام بها املـصــرف املــركــزي فــي إطــار تعامله مع
ّ
بالتخبط البعيد عن
الصرف ،والتي اتسمت جميعها
أزمة سعر ّ
أي رؤيــة أو خطة متكاملة إلدارة األزم ــة .فــالــدوالرات التي يقوم
ّ
امل ـصــرف املــركــزي بضخها فــي ال ـســوق ال ـيــوم ،وبـسـعــر صــرف
ّ
ّ
الرسمية املنخفض ،هي نفسها ال ــدوالرات التي
منصة الـتــداول
يقوم بجمعها من السوق املوازية وبحسب سعر صرفها املرتفع.
بمعنى أوضــح ،ما يقوم به املصرف املركزي ليس ســوى شراء
ّ
الــدوالر بسعر السوق ،ومــن ثم ضخه عبر املصارف عبر بيعه
بسعر مدعوم ،يقل بنحو  %20عن سعر السوق.
ّ
باختصار ،ما ّ
النفسية
يسوقه املصرف املركزي –في إطار حربه
ّ
على مـضــاربــات الـســوق ال ـس ــوداء -كعملية ضــخ ل ـلــدوالر ،ليس
سوى إعادة تدوير لدوالرات السوق املوازية نفسها.
لـكـ ّـن ه ــذه الـعـمـلـ ّـيــة ان ـطــوت عـلــى كلفة فــادحــة تـكـبـ ّـدهــا املـصــرف
املركزي ،من خالل الفارق بني كلفة شراء الدوالر بسعر السوق
ًّ
نسبيا في املصارف.
الفعلي ،وسعر بيعه املدعوم
ّ
ّ
العملية التي جــرى تمويلها بالليرة اللبنانية ،ومــن خالل
وهــذه
ّ
ّ
ّ
خلق النقد ،أدت في املحصلة إلى تضخيم الكتلة النقدية املتداولة
ّ
اللبنانية ،ما أسهم في زيــادة الضغط على سعر صرف
بالليرة
ّ
املحلية في السوق املوازية.
العملة
ّ
ً
ّ
ولهذا السبب
ميزانية املصرف املــركــزي أنــه قام
تحديدا ،تظهر
ّ
املحلية ،في
بخلق ما يقارب  393مليار ليرة من النقد بالعملة
النصف الثاني من شهر كانون ّ
األول/ديسمبر املاضي ،بالتزامن
مع بدء تطبيق التعميم .161
بمعنى آخــر ،وبــدل أن يسهم التعميم فــي إع ــادة الـتــوازن لسعر
صــرف الليرة عبر زي ــادة املـعــروض مــن النقد بالعملة الصعبة،
كــانــت الـنـتـيـجــة إعـ ــادة تــدويــر دوالرات ال ـســوق امل ــوازي ــة وزي ــادة
ّ
املحلية ،وهو ما فاقم من أزمة سعر
املعروض من النقد بالعملة
صرف الليرة بدل معالجتها .على أي حال ،من املعلوم أن املصرف
املركزي يواظب على جمع الــدوالرات من السوق املوازية ألسباب
أخرى ،كجمع االحتياطات لتمويل بيع الدوالرات الستيراد الوقود
ّ ً
مثل البنزين ،من خالل ّ
األجنبية أيضا،
منصة التداول بالعمالت
ّ
أو تمويل بعض عقود الدولة املقومة بالعملة الصعبة.
باختصار ،ما يحتاجه لبنان ًّ
حاليا ليس مجموعة من القرارات
ّ
ّ
ّ
واملتخبطة من ناحية آثــارهــا وأهدافها النقدية ،كما ال
املتفرقة
ً
تحتاج الـبــاد حتما املـعــالـجــات القائمة على ش ــراء الــوقــت على
ّ
اللبنانية.
حساب االستمرار بضرب قيمة الليرة
ما تحتاجه البالد هو سياسة ّ
نقدية قــادرة على توحيد أسعار
الصرف املتعددة ،واستيعاب تداوالت سوق القطع املوازية ضمن
ً
النظام املاليّ ،
وبآليات واضحة تحدد سعر الصرف وفقا ملوازين
العرض والطلب .عندها فقط ،سيكون بإمكان املصرف املركزي
ّ
ّ
الـتــدخــل فــي ســوق القطع بشكل منظم وه ــادف ومـ ــدروس ،بما
ّ
يسمح بالحفاظ على توازن سعر صرف العملة املحلية ،بالتوازي
مع جميع املعالجات التي يفترض أن يتم القيام بها ملعالجة سائر
جوانب االنهيار االقتصادي.

