
9

خسائر حادة لبورصة مصر
القاهرة ـ العربي الجديد

ــادة، أمس  املــصــريــة خسائر حـ الــبــورصــة  تكبدت 
قبل  مــن  بيع واســعــة  الــثــاثــاء، متأثرة بعمليات 
ــا دفــــع إدارة  املــســتــثــمــريــن األجــــانــــب والــــعــــرب، مـ
الـــســـوق إليـــقـــاف الــــتــــداول لــنــصــف ســـاعـــة، بــعــد أن تــجــاوز 
مؤشرها األوســع نطاقًا نسبة الهبوط املسموح بها، حيث 
ســيــطــر الــهــلــع عــلــى املــســتــثــمــريــن مـــن انــهــيــار قــيــمــة األســهــم 
أربعة أشهر. وأغلقت مؤشرات  أكثر من  أداء منذ  في أســوأ 
الـــســـوق عــلــى هــبــوط جــمــاعــي، لــيــتــراجــع املـــؤشـــر الــرئــيــســي 
األسهم  0.63%، وانخفض مؤشر  إكس 30« بنسبة  »إيجي 
الصغيرة واملتوسطة »إيجي إكس 70« على تراجع نسبته 
5.1%، ونزل مؤشر »إيجي إكس 100« األوسع نطاقا بنسبة 
بعد  التعامات  نهاية  في  الخسائر  تقلصت  3.72%، حيث 
عمليات  عبر  استثمار محلية  تدخل مؤسسات وصناديق 
األجــانــب  بيع  عــن  الناجمة  الخسائر  حجم  لتقليص  شـــراء 
والــعــرب. وخــســر رأس املـــال الــســوقــي لألسهم املــقــيــدة نحو 
7.6 مليارات جنيه، بعد أن أغلق عند مستوى 633.6 مليار 

الجلسات  مــدار  أمــس، ليصل إجمالي خسائره على  جنيه، 
)2.1 مليار  إلــى حــوالــي 33.1 مليار جنيه  األخــيــرة  الــثــاث 
الجلستني  تــراجــعــات خـــال  الــســوق  دوالر(، حــيــث ســجــلــت 
الــســابــقــتــني أيــضــًا. وأرجــــع محللون فــي ســـوق املـــال تــراجــع 
ــروج شـــرائـــح مـــن املــســتــثــمــريــن من  الـــســـوق إلـــى تــأثــيــرات خــ
األســواق الناشئة ومنها مصر، خاصة في ظل عــدم وجود 
محفزات جديدة لاستثمار، الفتني إلى أن السوق األميركية 
ــوال الــســاخــنــة في  ــ أضــحــت تــجــتــذب الــكــثــيــر مــن رؤوس األمـ
إقــرارهــا أخيرًا من  ظل حزمة التحفيز الضخمة التي جــرى 
قبل إدارة جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دوالر ويتوقع أن 
البورصة  وتــعــد خسائر  كبيرة.  لقفزات  املـــال  أســـواق  تــدفــع 
املــصــريــة، أمــس، األبـــرز رغــم تعرضها لسلسلة مــن الهبوط 
مــنــذ أكــثــر مــن أســبــوعــني، حــيــث ســجــلــت هــبــوطــا مــتــواصــا 
محللون  يتوقع  فيما  املاضية،  الست  الجلسات  مــدار  على 
احــتــمــال تــواصــل هـــروب الــتــمــويــات مــن األســــواق الناشئة 
املقبلة. وأظــهــرت بيانات صـــادرة عــن معهد  الشهور  خــال 
التمويل الدولي أخيرا، ومقره واشنطن، أن حجم التدفقات 
االستثمارية األجنبية التي خرجت من األسواق الناشئة في 

األسبوع األخير من شهر فبراير/ شباط املاضي، يفوق تلك 
التي دخلت إليها بنحو 290 مليون دوالر يوميًا، مقارنة مع 
تدفقات إيجابية كانت تقدر يوميًا بنحو 395 مليون دوالر 

في األسابيع الثاثة األولى من الشهر املاضي.
املالية، نصحت  بـــاألوراق  الوساطة  في  عاملة  لكن شركات 
مستثمريها بالهدوء، مشيرة إلى أن سوق األسهم املصرية 
ما زالت لديها العديد من الفرص، وستظل من االستثمارات 
الــجــاذبــة خـــال الــفــتــرة املــقــبــلــة. وفـــي مــقــابــل تــأثــيــر خـــروج 
ــتـــصـــادات  ــارات مـــن األســـــــواق الــنــاشــئــة نــحــو االقـ ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
ــال املــصــريــة أن السبب  الــكــبــرى، يـــرى محللون فــي ســـوق املـ
الــرئــيــســي وراء االنـــخـــفـــاضـــات الــكــبــيــرة فـــي الـــبـــورصـــة هو 
انفجار فقاعة أسهم املضاربة التي كانت تقود السوق خال 
الفترة املاضية، فضا عن التوسع في الشراء بالهامش في 
الــســوق والـــذي يعرف بـــ »املــارجــن«، مــا أدى أيضا ملزيد من 
االنــخــفــاض فــي األســعــار مــن أجــل تقليل الخسائر، وساهم 
في نــزول باقي األسهم الكبيرة في املؤشر الرئيسي في ما 
إقراض  بالهامش هو  »الدومينوز«. والشراء  بتأثير  يعرف 

املتعاملني في السوق لشراء أوراق مالية.

لندن ـ العربي الجديد

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الدين العام في 
الــبــحــريــن إلـــى 155% مــن الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي 
فــي عــام 2026، داعــيــا إلــى تنفيذ إصــاحــات مالية 
ــادة خــال  ــــادة حــ وخــفــض الـــديـــون الــتــي ســجــلــت زيـ
ــة الــخــلــيــجــيــة من  الـــعـــام املـــاضـــي مـــع تـــضـــرر الــــدولــ

جائحة فيروس كورونا.
الجائحة،  الحتواء  سريعة  البحرين  استجابة  كانت 
وأطلقت حملة تطعيمات واسعة النطاق، لكن األزمة 
فـــي 2020،   %5.4 بــنــســبــة  اقــتــصــادي  النــكــمــاش  أدت 

حــيــث انــكــمــش االقـــتـــصـــاد غــيــر الــنــفــطــي بــنــحــو %7. 
وذكر صندوق النقد، في بيان، في ساعة متأخرة من 
 العجز املالي الكلي زاد إلى %18.2 

ّ
مساء اإلثنني، أن

مــن الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي الــعــام املــاضــي مــن %9 
في 2019 إذ أضر انخفاض أسعار النفط باإليرادات، 
بينما ارتفع الدين العام إلى 133% من الناتج املحلي 

اإلجمالي من 102% في العام السابق.
ــراء إصــاحــات  ــ ودعــــا مــســؤولــو الـــصـــنـــدوق إلــــى »إجــ
عاجلة على مستوى املالية العامة ملعالجة االختاالت 
الــعــام، واســتــعــادة استدامة  الــديــن  الكبيرة، وخــفــض 
األوضــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة الــكــلــيــة، مـــع ضـــمـــان تــوجــيــه 

ــد الــفــئــات ضــعــفــًا«، مــشــيــرا إلــــى ضــــرورة  الـــدعـــم ألشــ
»وضع خطة طموحة تتسم باملصداقية ودعم النمو 
لتصحيح أوضاع املالية العامة وتنفيذها على املدى 
املحلية  اإليـــرادات  تركز على حشد  املتوسط، بحيث 

وترشيد النفقات«.
تراجع  منذ  فائقة  بسرعة  ديــونــًا  البحرين  وراكــمــت 
بــرنــامــج  وســــاهــــم   .2015-2014 فــــي  الـــنـــفـــط  ــعــــار  أســ
مــســاعــدات مــالــيــة بــقــيــمــة عــشــرة مــلــيــارات دوالر من 
ــة ائتمان  حــلــفــاء خليجيني فــي تــفــادي الــبــحــريــن أزمـ
في 2018. وجــرى ربط املساعدات املالية بإصاحات 
تــزال  ال  أنــهــا  املــاضــي  الشهر  البحرين  أعلنت  مالية، 

نقلت  قد  البحرين،  أنباء  وكالة  وكانت  بها.  ملتزمة 
املــالــيــة، إن  الـــجـــاري، عـــن وزارة  آذار  ــارس/  ــ مـ مــطــلــع 
دينار  مليار   1.2 قــدره  عجز  تسجيل  تتوقع  اململكة 

)3.2 مليارات دوالر(، في موازنة العام الجاري.
الــوزارة إلى أن البحرين تستهدف ميزانية  وأشــارت 
إيــرادات  للعام 2021، مع  قيمتها 3.6 مليارات دينار 
ــار. وبــالــنــســبــة للعام  ــنـ مــتــوقــعــة تــبــلــغ 2.4 مــلــيــار ديـ
ــــوزارة إجــمــالــي الــنــفــقــات عــنــد 3.57  ــادم، قــــدرت الــ ــقـ الـ
 2.46 قدرها  إجمالية  إيـــرادات  مقابل  دينار  مليارات 
العجر  مليار دينار، ما ينتج عنه تراجع طفيف في 

إلى حوالى 1.1 مليار دينار.

صندوق النقد يتوقع ارتفاع ديون البحرين ويدعو إلصالحات مالية

تجار ألمانيا 
يخشون 

تزايد اإلفالس

قــــــــــــــال اتــــــــــحــــــــــاد تـــــجـــــار 
الــــتــــجــــزئــــة فــــــي أملــــانــــيــــا 
إن  )إتـــــــــــــــــــــــــــــــــــش.دي.إي(، 
ــرار الـــحـــكـــومـــة تــمــديــد  ــ قــ
إجـــــــــراءات الــــعــــزل الـــعـــام 
بــســبــب تــفــشــي فــيــروس 
كورونا، وإغاق املتاجر 
ــــال عـــيـــد الـــفـــصـــح قــد  خـ
يدفع املزيد من الشركات 
إلـــــى اإلفــــــــاس، ويـــــؤدي 
من  نــتــائــج عكسية  إلـــى 
خـــــال تــشــجــيــع الـــنـــاس 
على التدفق إلى املتاجر 
مسبقا. وأشــار االتحاد، 
وفـــــــق وكـــــالـــــة رويـــــتـــــرز، 
إلــى أن 54% مــن متاجر 
األزيــــــــــــاء تـــــواجـــــه خــطــر 
ــــاس بــعــد 100 يــوم  اإلفـ
مــــــــن اإلغـــــــــــــــــــاق. وبــــعــــد 
ــمــــرت  ــتــ مــــــحــــــادثــــــات اســ
حــــــــــتــــــــــى الــــــــــســــــــــاعــــــــــات 
األولـــــــــــــــى مــــــــن صـــــبـــــاح، 
أمــــــس الـــــثـــــاثـــــاء، قـــالـــت 
ــا  ــيــ ــغــ املــــــســــــتــــــشــــــارة أنــ
ــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ أملـ إن  مــــــيــــــركــــــل، 
ســـــــتـــــــمـــــــدد إجــــــــــــــــــــراءات 
ــام حـــتـــى 18  ــعــ ــزل الــ ــعــ الــ
إبـــريـــل/ نــيــســان، ودعــت 
ــــى الـــبـــقـــاء  ــنــــني إلــ املــــواطــ
ــــي مـــنـــازلـــهـــم وتــقــلــيــل  فـ
ــتـــاط قــــدر اإلمــكــان  االخـ
ملدة خمسة أيام اعتبارا 
الـــشـــهـــر  مـــــن  األول  مـــــن 
املــقــبــل. بــيــنــمــا هــاجــمــت 
السيارات  تجارة  رابطة 
ــة )زد.دي.كـــــيـــــه(  ــيـ ــانـ األملـ
ــراءات الــعــزل  ــ تــمــديــد إجــ

العام وتشديدها.

أذون خزانة لـ»المركزي« الُعماني
خزانة  أذون  طرح  عن  العماني،  المركزي  البنك  أعلن 
حكومية، بقيمة 152 مليون ريال ُعماني )395.3 مليون 
دوالر( تستحق لمدة 91 يومًا، ابتداًء من اليوم األربعاء 
بيان  في  البنك  وذكر  المقبل.  حزيران  يونيو/   23 وحتى 
الشراء  إعادة  عمليات  على  الفائدة  سعر  أن  أمس،  له، 
 .%0.5 هو  األذون  هذه  على  الُعماني«  »المركزي  مع 
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة 
استثمارية  منافذ  لتوفير  المالية،  وزارة  تصدرها  األجل 
المركزي  البنك  يقوم  حيث  المرخصة،  التجارية  للبنوك 

العماني بدور مدير اإلصدار لهذه األذون.

اإلمارات تستثمر في إندونيسيا
أعلنت اإلمارات، أمس الثالثاء، عزمها استثمار 10 مليارات 
دوالر في قطاعات مختلفة بإندونيسيا. وقالت وكالة 
االستثمارات  هذه  إن  )وام(  الرسمية  اإلماراتية  األنباء 
التحتية والطرق والموانئ  البنية  ستتركز في قطاعات 
والسياحة والزراعة. يأتي اإلعالن بعد 3 أشهر من عقد 
على  خالله  التوقيع  تم  البلدين،  بين  استثماري  أسبوع 
والخدمات  الموانئ،  مجاالت  في  اتفاقيات  رزمة 
اللوجستية، والصناعات الدفاعية، والطاقة والسياحة، 
التجاري  التبادل  يبلغ حجم  واالقتصاد. ووفق »وام«، 

الحالي بين اإلمارات وإندونيسيا 3.7 مليارات دوالر سنويا.

تحسن األعمال في كوريا الجنوبية
االقتصادي  التعاون  منظمة  أجرته  استبيان  أظهر 
والتنمية، أن مؤشر ثقة األعمال في كوريا الجنوبية ارتفع 
للشهر التاسع على التوالي في فبراير/ شباط الماضي، في 
مؤشر  وبلغ  االقتصادي.  بالتعافي  متنامية  آمال  ظل 
في  اقتصاد  أكبر  لرابع  نقطة   99.5 األعمال  في  الثقة 
بالشهر  بـ 0.3 نقطة مقارنة  ارتفاعا  الماضي،  الشهر  آسيا 
معظمها  دولة   37 شمل  الستبيان  وفقا  سبقه،  الذي 
يونيو/  ثرية ومتقدمة. ويرتفع مؤشر كوريا منذ  دول 
حزيران الماضي عندما ارتفع إلى 69.6 نقطة بعد تراجع 

لخمسة أشهر بسبب تداعيات جائحة كورونا. 

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبدالسالم

يوما بعد يوم تحرز دولة االحتالل 
نجاحات على مستوى التطبيع 

االقتصادي مع العديد من الدول 
العربية، وبعدما كان هذا النوع 
من التطبيع خجوال وبطيئا في 

سنوات سابقة، ويتم من قبل 
بعض الحكومات تحت جنح 

الظالم باعتباره جريمة يرفضها 
الشارع واألحزاب والنقابات، باتت 

الحكومات ترتكب هذه الجريمة 
اآلن في وضح النهار، دون أن 

تضع في حساباتها الرأي العام، 
ليس بسبب حدوث تغير في 

مزاج الشعوب تجاه التطبيع مع 
كيان مغتصب ودولة احتالل، 

لكن ألن قوى القهر التي تمارسها 
حكومات املنطقة ضد شعوبها 
باتت تحول دون خروج هؤالء 

الرافضني إلى الشارع للتنديد بهذه 
الهرولة في التطبيع.

بل باتت تلك الحكومات القمعية 
تحول دون حتى مجرد االعتراض 

على ضخ مليارات تحتاجها 
شعوبها بصورة ملحة في شرايني 

االقتصاد اإلسرائيلي. وبعد أن 
شاهدنا قبل أيام الصفقة األضخم 
في تاريخ التطبيع بإعالن اإلمارات 
ضخ من خالله 

ُ
تأسيس صندوق ت

10 مليارات دوالر في شرايني 
اقتصاد دولة االحتالل، وإبرام 
أبوظبي مئات الصفقات لضخ 

مليارات الدوالرات في كل القطاعات 
داخل إسرائيل، رأينا محطات 

أخرى في قطار التطبيع املجاني 
وفائق السرعة رغم املزاعم عن 

وجود فتور شديد في العالقات 
بني الجانبني. والالفت أن السرعة 

تتم في الوقت الذي تتردد فيه تلك 
املزاعم، فقد كشف آفي سمحون 

رئيس املجلس االقتصادي في 
ديوان الحكومة اإلسرائيلي النقاب 
يوم السبت عن أن اإلمارات ودولة 

االحتالل تدرسان تدشني عدد من 
مشاريع البنى التحتية الكبيرة ذات 

الطابع االستراتيجي، على رأسها 
خط سكة حديد يربط اإلمارات 

بميناء حيفا مرورا باألردن 
والسعودية، ويسمح بنقل البضائع 

من إسرائيل إلى اإلمارات في 
غضون يوم.

ومن بني املشروعات الجاري 
االتفاق عليها أيضا بني الجانبني 

مساهمة اإلمارات في تدشني ميناء 
 
ً
عميق املياه في إيالت، سيخدم كال

من إسرائيل واألردن وسيمنح دولة 
االحتالل بوابة مائية في الجنوب. 

تصريحات سمحون لم تتوقف عن 
هذا الحد، إذ أكد أن أبوظبي وتل 

أبيب يمكن أن يتعاونا في تدشني 
مشاريع في السودان، خاصة في 

الزراعة. ال يقف قطار التطبيع عند 
العالقات بني اإلمارات وإسرائيل، 
بل يتواصل بال توقف وبسرعة 

هائلة، فأمس أعلن املغرب عن 
توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية 

بني رجال األعمال املغاربة 
واإلسرائيليني. وربما يتم غدا 

التوقيع على مشروعات بني دول 
أخرى منها السودان وموريتانيا، 
خاصة أن نواكشوط كانت قريبة 

من إقامة عالقات رسمية مع 
إسرائيل، مقابل الحصول على 
حوافز مادية، لكن انتهاء فترة 

ترامب حال دون ذلك.

عن التطبيع 
المجاني والفتور 

اإلماراتي

Wednesday 24 March 2021
األربعاء 24 مارس/ آذار 2021 م  11  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2396  السنة السابعة
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اقتصاد

بيروت ـ ريتا الجّمال

تــتــوّجــه األنـــظـــار فـــي لــبــنــان إلــى 
ــرف فــي  ــا ُيـــســـّجـــلـــه ســـعـــر الــــصــ مــ
ــــوازي بــعــد قـــرار البنك  الــســوق املـ
املــركــزي الــســمــاح لــلــمــصــارف، بــالــتــداول في 
العمات مثل الصّرافني الشرعيني وتسجيل 
املنصة  عــلــى  الحقيقي  بــالــســعــر  الــعــمــلــيــات 

اإللكترونية التابعة له.
ويــأتــي ذلــك فــي الــوقــت الـــذي ســّجــل فيه سعر 
ــوداء أمـــس  ــ ــسـ ــ ــرف الــــــــدوالر فــــي الــــســــوق الـ ــ صـ
الــثــاثــاء، قــفــزة جــديــدة إلـــى أكــثــر مــن 14200 
املــبــكــرة، بعدما  الــتــعــامــات  لــيــرة لبنانية فــي 
كان انخفض إلى حدود عشرة آالف ليرة قبل 
أمــس،  مــن  أول  الحكومية  املــفــاوضــات  انهيار 
بـــني الــرئــيــس مــيــشــال عــــون ورئـــيـــس الـــــوزراء 
املكلف سعد الحريري. ولم تترجم بعد مفاعيل 
اللقاء الذي جمع حاكم مصرف لبنان )البنك 
املـــركـــزي( ريــــاض ســـامـــة، ومــســتــشــار رئــيــس 
قــرداحــي،  شربل  املالية  للشؤون  الجمهورية 
يـــــوم الــجــمــعــة املــــاضــــي، والـــــــذي أفـــضـــى إلـــى 
قــراريــن ملصرف لبنان املرتبطني  اإلعـــان عــن 
اإللــكــتــرونــيــة والــســمــاح للمصارف  بــاملــنــصــة 
بالتداول بالعمات مثل الصرافني الشرعيني 
على  الحقيقي  بالسعر  العمليات  وتسجيل 
املــنــصــة، وذلـــك بــهــدف لجم االرتــفــاع املستمّر 
التي   األجــــواء 

ّ
أن الــــدوالر، علمًا  لسعر صــرف 

السعر   
ّ
بــأن إيجابية  كانت  اللقاء  عن  خرجت 

سينخفض إلى ما دون 9 آالف ليرة لبنانية.

طرابلس ـ العربي الجديد

أثــــارت تــســريــبــات وســائــل إعــــام ليبية حــول 
حــجــم املـــيـــزانـــيـــة املــقــتــرحــة مـــن قــبــل حــكــومــة 
الــوحــدة الوطنية، جــدال واســعــا فــي األوســاط 

الليبية، وسط تباين في اآلراء حولها. 
وتحدد تلك التسريبات حجم امليزانية، بـ 96 
مــلــيــار ديــنــار ليبي )الـــــدوالر = 4.5 دنــانــيــر(، 
مليارا  و11  للمرتبات،  دينار  مليار   33 منها 
لــلــنــفــقــات الـــعـــامـــة، و22 مــلــيــارا لــلــتــنــمــيــة، و5 
ــوارئ، وأكـــثـــر مـــن 23  ــ ــطـ ــ ــارات لـــحـــاالت الـ ــيـ ــلـ مـ
مليارا لبند الدعم الخاص باألدوية واألغذية 
واملــحــروقــات.  وفيما لم يحدد رئيس اللجنة 

عدنان عبد الرزاق

كشفت مصادر في سورية، أمس الثاثاء، أن 
مصرف سورية املركزي رفع سعر الحواالت 
ــواردة مــن الــخــارج بالقطع األجــنــبــي، من  ــ الـ
1250 إلى 2500 ليرة سورية للدوالر الواحد، 
أن رفع   عــن مــســؤول باملصرف، 

ً
مبينة نقا

الدولية،  والجهات  املنظمات  يشمل  السعر 
الـــصـــرف  ــلـــى ســـعـــر  عـ تــغــيــيــر  أي  مــــن دون 
الرسمي للدوالر الذي يحدده مركزي دمشق 
بــــ1250 ليرة سورية لــلــدوالر الــواحــد لباقي 
الــتــحــويــات واملــعــامــات. وتــشــيــر املــصــادر، 
فــي وســائــل إعــــام مــحــلــيــة، إلـــى أن شــركــات 
الصيرفة ستلتزم ببيع حصيلة مشترياتها 
الــــــواردة مـــن هـــذه الـــحـــواالت إلـــى املــصــارف 
املــرخــصــة خــــال يــــوم عــمــل واحـــــد، وبسعر 
ــاريـــخ قـــيـــامـــه بــعــمــلــيــة  ــتـ الــــصــــرف املــــحــــدد بـ
الــشــراء مضافًا إلــيــه هــامــش مــالــي. ويعتبر 
املحلل املــالــي مــن دمــشــق، علي الــشــامــي، أن 
خطوة املركزي »ناقصة« ألن قرار رفع سعر 
الــحــواالت، لم يطاول األمـــوال التي يرسلها 
التحويات  كتلة  وهــي  لذويهم،  املغتربون 
الكبرى، بل اقتصر القرار على حواالت األمم 
املتحدة والسفارات والقنصليات والبعثات 
أن  كما  الــدولــيــة.  واملــنــظــمــات  الدبلوماسية 

ــرأي الــشــامــي »بــعــيــد عـــن الـــواقـــع«  ــ الـــقـــرار بـ
ألن ســعــر صــــرف الـــــــدوالر بــدمــشــق الـــيـــوم، 
يــزيــد  أنـــه  بــمــعــنــى  لـــيـــرة،  بـــني 4300 و4500 
عــن سعر املــركــزي الجديد، بأكثر مــن 2000 
أن  الــســوري  لــلــدوالر. ويضيف املحلل  ليرة 
»تــعــنــت« نــظــام األســــد بــتــســعــيــر الـــحـــواالت 
بــأقــل مــن الــســوق، إنــمــا يــفــّوت على سورية 
القطع األجنبي املقدر بنحو مليوني دوالر 
يــومــيــًا حــتــى عــــام 2019، إذ أصــــدر رئــيــس 
ــد، مرسومني  الــنــظــام الـــســـوري، بــشــار األســ
املــاضــي، واللذّين  الــعــام  رقــم »3 و4« مطلع 
جــّرمــا الــتــعــامــل بـــأي عملة أجــنــبــيــة، مــا زاد 
من مخاوف املحولني أو ألزمهم بالتحويل 
عبر الشركات املرخصة التي تسلم بالعملة 
لــيــرة   1250 وبـــســـعـــر  اآلن،  حـــتـــى  املــحــلــيــة 
لــلــدوالر حيث لم يشمل قــرار املــركــزي أمس 
أســـعـــار الــــحــــواالت مـــن األشــــخــــاص. ويــبــنّي 
ــفـــي أن ســعــر  ــاتـ ــر اتــــصــــال هـ ــبـ املــــتــــحــــدث عـ
لـــلـــدوالر رسميا  الـــحـــواالت بــقــّي 435 لــيــرة 
حتى ديسمبر/ كانون األول 2019، رغم أن 
الـــدوالر بالسوق كــان 950 ليرة، ومن  سعر 
ثم رفع سعر دوالر الحواالت الخارجية في 
يونيو/ حزيران من العام املاضي إلى 1250 
ليرة وكان السعر بالسوق بنحو 2900 ليرة 
املركزي  باملصرف  دائمًا  »األســعــار  للدوالر 

بــالــســوق«. الحقيقي  الــســعــر  نــصــف   بنحو 
وتشير مصادر من دمشق، طلبت عدم ذكر 
التشديد  أن  الجديد«  »العربي  لـ أسمائها، 
واملــاحــقــة األمــنــيــة عــلــى شـــركـــات ومــكــاتــب 
ــــذي يــجــّرم  الــصــيــرفــة وعـــصـــا املـــرســـوم 3 الـ
بــالــســجــن كـــل مـــن يــتــعــامــل بــــالــــدوالر، دفــع 
لبنان  في  للتحويل عبر شركات  املغتربني 
أو األردن، وأحيانًا في تركيا، حتى ال يخسر 
اإللـــزام  عبر  التحويل  قيمة  نصف  ذووهـــم 
للدوالر،  الرسمي  بالسعر  الحوالة  بتسليم 
أن يضيع عليه نحو %50  أحــد يقبل  إذ ال 
من قيمة الحوالة حيث يتم إرسال الحواالت 
ــدول الـــجـــوار، ومـــن ثم  بــالــعــمــات الــعــاملــيــة لـ

تحويلها بالليرة إلى سورية.
وتــؤكــد املــصــادر أن »التشديد األمــنــي على 
أشده هذه الفترة، خاصة بسوقي الحريقة 
واملـــرجـــة بــدمــشــق، ويــتــم إيــصــال الــحــواالت 
الــخــارجــيــة بــشــكــل شــخــصــي بــعــد االتــصــال 
بصاحب العاقة لكن الوضع خطر وسبق 
للنظام الــشــهــر املــاضــي أن اعــتــقــل صــرافــني 
ومــوظــفــي مــكــاتــب الــتــحــويــل خـــال تسليم 
الحواالت، بل واقتحم منازل بدمشق وحلب 
ــمـــات األجـــنـــبـــيـــة«، بــحــســب  ــعـ ــن الـ بــحــثــًا عــ
ــتـــصـــادي الـــســـوري،  ــادر. ويــعــتــبــر االقـ املــــصــ
حسني جميل، أن حصر التحويل بالشركات 

املرخصة وبسعر املصرف املركزي، كان من 
أسباب تراجع سعر صرف الليرة، ألنه زاد 
النقدي باألسواق،  العرض  تــوازن  من خلل 
بــل تستفيد الــــدول املـــجـــاورة مــن الــعــمــات 
املــقــدرة بنحو 60 مــلــيــون دوالر  األجــنــبــيــة، 
الليرة، ألن  عــرض  يــزداد  وبالتالي  شهريًا، 
األردن ولبنان  الحواالت تدخل سورية من 
بــالــعــمــلــة املــحــلــيــة. وفــــي جـــوابـــه عـــن ســـؤال 
حـــول أســـبـــاب عـــدم رفـــع نــظــام األســــد سعر 
الحواالت الخارجية ليصل ملستويات سعر 
»الــعــربــي الــجــديــد»  الـــســـوق، يــقــول جــمــيــل لـــ
إن فعل النظام ذلك فسيضطر لرفع السعر 
الــرســمــي أيــضــًا ويــعــتــرف بــالــتــالــي بنسبة 
التضخم الحقيقية وربما تنهار الليرة، لذا 
القانون  بقوة  السعر  النظام ضبط  يحاول 
والــرقــابــة األمــنــيــة، بعد فقدانه الــقــدرة على 
التدخل عبر جلسات أسبوعية ملوازنة سعر 

الصرف بني السوق الهامشية والرسمية.
ــثـــمـــن األكــــبــــر جــــراء  ويــــدفــــع الــــســــوريــــون الـ
هــــذه الــســيــاســة، بــحــســب رأي االقــتــصــادي 
األبناء  التحويات ومساعدة  السوري، ألن 
الــخــارج، كانت أهــم عوامل سد الفجوة  من 
الكبيرة بني الدخل الذي ال يزيد عن 60 ألف 
ليرة، واإلنفاق الذي يتجاوز 750 ألف ليرة 

لألسرة شهريًا، حسب أحدث الدراسات.

خطوة مشكوك فيها
 خـــطـــوة مــصــرف 

ّ
ــبــــراء اقـــتـــصـــاد أن ــــرى خــ يـ

لبنان لــن تــؤتــي ثــمــارهــا طــاملــا أنــه ال دوالر 
ُيضخ في السوق، والطلب ما يزال يتخطى 
ــدام الــبــنــك  ــ ــأشــــواط، مــنــتــقــديــن إقــ الـــعـــرض بــ
العملة  الــنــاس يشترون  املــركــزي على جعل 
البنك فيما ودائعهم  الخضراء الصعبة من 
بــالــدوالر األمــيــركــي مــحــجــوزة وال يمكن أن 
يسحبوها. ويفقد اللبنانيون الثقة بخطوة 
ارتفاع سعر صرف  لبنان في لجم  مصرف 
لم  التي  السابقة  الــتــجــارب  نتيجة  الــــدوالر، 
تــكــن مــشــجــعــة عــلــى اإلطــــــاق وعـــجـــزت عن 
لناحية  املــنــشــود، وال سيما  ــا  تــأديــة دورهــ
ــة لـــــــدى الــــصــــرافــــني  ــبـ ــعـ ــة الـــصـ ــلـ ــمـ ــعـ  الـ

ّ
ضـــــــخ

والـــتـــي ســـرعـــان مـــا تــحــّولــت إلـــى مــلــف لــدى 
اللبناني عــنــد االدعــــاء عــلــى حاكم  الــقــضــاء 
الــبــنــك املــــركــــزي ريـــــاض ســـامـــة، بــاإلهــمــال 
إدارة  فــي عملية  األمــانــة  الوظيفي وإســـاءة 
الــــدوالر املـــدعـــوم. وأصــــدر املــكــتــب اإلعــامــي 
املــاضــي،  الجمعة  يـــوم  اللبنانية،  لــلــرئــاســة 
بيانًا كشف فيه عن اجتماع عقد بني حاكم 
ــــاض ســـامـــة ومــســتــشــار  مـــصـــرف لــبــنــان ريـ
املــالــيــة شربل  لــلــشــؤون  الجمهورية  رئــيــس 

حجم  تنتوش،  عمر  الــنــواب،  بمجلس  املالية 
املـــيـــزانـــيـــة، يـــؤكـــد أن املــــشــــاورات بـــني أعــضــاء 

اللجنة املالية ال تزال مستمرة حتى اآلن. 
لــ »العربي الجديد«  وقــال تنتوش في حديث 
امليزانية  مقترح  الجارية حــول  املــشــاورات  إن 
ــا قـــبـــل إحـــالـــتـــهـــا ملــجــلــس  ــهــ ــتــ تــــهــــدف لــــدراســ
الــــنــــواب العـــتـــمـــادهـــا أو إعـــادتـــهـــا لــلــحــكــومــة 
إلجـــراء تعديات عليها.  وأشـــار تنتوش إلى 
ــــاورات الــحــالــيــة تــتــخــلــلــهــا اتـــصـــاالت  ــــشـ أن املـ
بــالــجــهــات املــعــنــيــة بــاملــيــزانــيــة املــقــتــرحــة لهم 
ــذه األرقـــــام خصوصا  ملــعــرفــة أســبــاب طـــرح هـ
وأنها أول ميزانية موحدة للباد منذ سنوات، 
تتناسب  أن  مــشــددا على حــرص لجنته على 
ــــداف الــحــكــومــة خـــال الــفــتــرة  املــيــزانــيــة مـــع أهـ
املقبلة لتلبية عدة استحقاقات واإلصاحات 
الـــازمـــة لــاقــتــصــاد ومــعــيــشــة املــــواطــــن.  لكن 
عــضــو مــجــلــس الــــنــــواب، عــبــد الـــســـام نصية، 
يرى، خال تغريدة على تويتر، أن اإلصاحات 
التي تسعى لها الحكومة كتوحيد املؤسسات 
ــابـــات وتـــحـــســـني الـــوضـــع  ــتـــخـ واإلعـــــــــــداد لـــانـ
لــلــمــواطــن »ال تــحــتــاج إلـــى ميزانية  املــعــيــشــي 
»مـــواجـــهـــة  ــبـــا الـــحـــكـــومـــة بــــ ــالـ بــــاهــــظــــة«، مـــطـ
الــــفــــســــاد«.  وهـــــو مــطــلــب مـــلـــح، وفـــــق أســـتـــاذ 
االقــتــصــاد بــالــجــامــعــات الليبية، عــبــد الــســام 
زيـــدان، مشيرا إلــى أن مطلب مواجهة الفساد 

قرداحي، خرج منه قراران عن البنك املركزي، 
اإللكترونية  املــنــصــة  بــإطــاق  يقضي  األول 
ل عليها كل العمليات،  التابعة له حتى تسجَّ
الحقيقي  للسعر  أساسيًا  مرجعًا  وتصبح 
بالسماح  ثانيًا  قـــرارًا  تضمن  كما  لــلــســوق، 
العمات وتسجيل  بالتداول في  للمصارف 
املنصة،  على  الحقيقي  بالسعر  العمليات 
املصارف  على  الرقابة  لجنة  تتابع  أن  على 

حسن سير العمل.

شح الدوالر
أصدر مصرف لبنان املركزي تعميمًا أول من 
املسجلة  كافة  الصرافة  إلــى مؤسسات  أمــس، 
قيامها خــال مدة  فيه بوجوب  يعلمها  لديه 

ــا األقــــصــــى 16 إبــــريــــل/ نـــيـــســـان املــقــبــل  حـــدهـ
لعمليات  اإللكترونية  املنصة  في  باالشتراك 
الصرافة املنشأة من مصرف لبنان والتسجيل 
على التطبيق اإللكتروني العائد لهذه املنصة 
وااللتزام بالشروط الواردة في القرار األساسي 
 2020 حـــزيـــران  يــونــيــو/   10 فـــي   13236 ــم  رقــ
وذلك تحت طائلة شطب املؤسسات املخالفة. 
ويعزو حاكم مصرف لبنان في التعميم هذه 
الحالية  االستثنائية  الــظــروف  إلــى  الــخــطــوة 
التي يمر بها لبنان والتي أثــرت بشكل كبير 
النقدية،  األجنبية  العمات  على سعر صرف 
وملــــــا يــقــتــضــيــه تـــنـــظـــيـــم عـــمـــلـــيـــات الـــصـــرافـــة 
لحماية استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية. 
يـــقـــول رئـــيـــس لــجــنــة الـــرقـــابـــة عــلــى املـــصـــارف 
»الــعــربــي الــجــديــد«  الــســابــق، سمير حــمــود، لـــ
 مــصــرف لبنان ال بــد مــن أن يــتــحــّرك للجم 

ّ
إن

معينة،  بآلية  اللبنانية  الــلــيــرة  قيمة  تــدهــور 
 أزمـــة 

ّ
ــل لــكــن الـــذهـــاب بــاتــجــاه املــنــّصــة فـــي ظــ

ــوق الــقــطــع لـــن يــحــقــق املــعــالــجــة  ــ الـــــــدوالر وسـ
املطلوبة. ويرى حمود أنه ال يجوز استخدام 
والــتــصــرف  عملية  أي  فــي  اللبنانيني  ــع  ودائــ
بــهــا لــلــخــروج مــن األزمــــة، بــل يــجــب إعــطــاؤهــا 
ألصحابها فهي ليست ملك املصارف أو البنك 

 مصرف لبنان سيطلق 
ّ
املــركــزي، الفتًا إلــى أن

أو  ورقيًا  األجنبية  بالعمات  الــتــداول  عملية 
نقديًا، لكن الحركة ستكون مقّيدة ومحصورة 
وبعض  النقدية،  السيولة  مــن  معينة  بكمية 
والفردية  والتجارية  االقتصادية  النشاطات 
الحّر  السوق  تقييد  املفيد  املحددة، ومن غير 
ــى لـــجـــم الـــســـوق  ــ وهــــــذا اإلجــــــــراء لــــن يــــــؤدي إلـ
الــســوداء. ويشير حمود إلــى أن تحديد سعر 
ثابت للصرف يضرب محاوالت البنك املركزي 
 الدوالر بسعٍر 

ّ
تمامًا، وهذا ما حصل عند ضخ

مــحــدد لـــدى الــصــرافــني املــرخــصــني مـــن خــال 
املــنــصــة الــتــي أطــلــقــهــا مــصــرف لــبــنــان وطــلــب 
وضــع هــامــش معقول بــني البيع والــشــراء، إذ 
فيه  يعتبر  وقـــٍت  فــي  السعر  تحديد  يمكن  ال 
 جدًا والطلب كبيرًا، مشددًا على 

ً
العرض قليا

 األهم أن يوازي العرض الطلب على الدوالر 
ّ
أن

وهنا العملية األساس ونقطة الفصل.

خطوات المعالجة الحقيقية
يـــرى رئــيــس لــجــنــة الــرقــابــة عــلــى املــصــارف 
الـــســـابـــق فـــي ذلــــك نـــوعـــًا مـــن الـــتـــلـــّهـــي، رغــم 
الحقيقية  املعالجة  لكن  باملنصة،  ترحيبه 
لــألزمــة تكمن فــي تــحــريــك الــعــرض لــلــدوالر 

العملة  عليه، وضخ  الطلب  ارتفاع  ملواجهة 
ــاء خـــطـــاب  ــ ــفــ ــ ــوق، وإضــ ــ ــســ ــ ــة فـــــي الــ ــبـ ــعـ الـــصـ
ســـيـــاســـي مـــســـتـــقـــّر ومــــريــــح ومـــالـــيـــة عــامــة 
تــســاعــد عــلــى اســـتـــقـــرار ســعــر الـــصـــرف. من 
باتريك  االقــتــصــادي  الخبير  يعتبر  جهته، 
 هــنــاك غــمــوضــًا وعـــدم وضــوح 

ّ
مــارديــنــي أن

لناحية  لبنان وتحديدًا  في خطوة مصرف 
ــة. ويـــشـــرح  ــنـــصـ أي ســـعـــر ســيــعــتــمــد فــــي املـ
إذا كان  أنــه  الــجــديــد«،  »العربي  لـ مــارديــنــي، 
 مـــن الــســعــر املــعــتــمــد في 

ّ
ــل ســعــر الـــصـــرف أقــ

الــســوق املـــوازي فلن تــؤدي املنصة أي دور، 
بــاعــتــبــار أن الــنــاس ســيــبــقــون يــلــجــأون إلــى 
ــــوداء لــيــحــصــلــوا عـــلـــى صـــرف  ــسـ ــ الــــســــوق الـ
أعلى ألموالهم الدوالرية، علمًا أنها ستلقى 
بالعملة  أمــــوااًل  يملكون  الــذيــن  مــن  تهافتًا 
الــوطــنــيــة ويـــريـــدون تحويلها إلـــى الــــدوالر. 
أن يضخ  لبنان  قــّرر مصرف  »إذا  ويضيف: 
عندها سنكون  املنصة  فــي  بنفسه  الـــدوالر 
ــام اســتــنــزاف الحــتــيــاطــي مــصــرف لبنان  أمــ
ومــّس بــأمــوال املــودعــني«. أمــا إذا كــان سعر 
للبنك  التابعة  املنصة  فــي  املــحــدد  الــصــرف 
د تبعًا ألرقام السوق  املركزي يعادل أو ُيحدَّ
السوداء، يقول مارديني، »فعندها ستكون 
املــنــصــة إيــجــابــيــة، إذ بــهــذه الــطــريــقــة نــزيــد 
عــدد الــاعــبــني فــي الــســوق املــــوازي أو سوق 
والصرافني  املــصــارف  إليها  ونــدخــل  القطع 
بات 

ّ
الشرعيني، ما من شأنه أن يخفف التقل

الحادة في سعر الصرف وإمكانية التاعب 
بالسوق، لكن هذا ال يعني أن سعر الصرف 
سينخفض، بل اتجاهه سيبقى تصاعديًا«.

شح السيولة
ــلــــى صـــعـــيـــد األزمــــــــــة وطـــــــــرق املـــعـــالـــجـــة،  عــ
ــاديـــني فــــي مــجــمــوعــة  ــتـــصـ ــقـــول كــبــيــر االقـ يـ
»الــعــربــي  بــنــك بــيــبــلــوس، نــســيــب غــبــريــل، لـــ
الجديد«، إن هناك مشكلة شح في السيولة 
اللبناني  بــاالقــتــصــاد  األجنبية  والــعــمــات 
سببها أزمة الثقة التي بدأت في أواخر عام 
سبتمبر/  فـــي  تــدريــجــيــًا  وتــوســعــت   2017
في  الكبير  التراجع  كــان  2019 حيث  أيلول 
تدفقات رؤوس األموال إلى لبنان وتوقفت 
بــشــكــل شــبــه كــامــل بــعــد قــــرار الــحــكــومــة في 
تــســديــد  عـــن  بــالــتــعــذر   2020 آذار  ــارس/  ــ مــ
سندات »الــيــوروبــونــدز« إضافة إلــى ظهور 
ــــوازي، وقـــد أصبحنا الــيــوم أمــام  الــســوق املـ
نــحــو 5 أســـعـــار لــلــصــرف. ويـــشـــدد عــلــى أن 
تشغيل االقتصاد من جديد وبشكل طبيعي 
يحتاج إلــى توحيد أســعــار الــصــرف ضمن 
خطة إصاحية متكاملة وشاملة للنهوض 
الجديدة، تتضمن إعادة  الحكومة  تضعها 
هيكلة القطاع العام، وتصحيح االختاالت 
النقدي  الــوضــع  ومعالجة  العامة،  باملالية 
ــيــــشــــي وإعــــــــــــادة الـــنـــمـــو  ــعــ ــي واملــ ــ ــرفـ ــ ــــصـ واملـ
البنى  تأهيل  وإعـــادة  اللبناني،  لاقتصاد 
التحتية وغيرها من الخطوات، إلى جانب 
ــة املـــحـــادثـــات  ــاولــ ضـــــــرورة الــــعــــودة إلـــــى طــ
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لــلــوصــول إلــى 
ــفـــاق تــمــويــلــي إصـــاحـــي مـــعـــه. ويــضــيــف  اتـ
غبريل: »التوقيع على اتفاق مع الصندوق 
مـــن شــأنــه أن يــعــطــي مــصــداقــيــة لــلــمــشــروع 
ــًا فــــــي تـــطـــبـــيـــقـــه،  ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ ــــضـ  اإلصـــــــاحـــــــي وانـ
عــلــى أن يــبــدأ الــصــنــدوق بــعــد 3 أشــهــر من 
توقيعه بضخ السيولة ليتبع ذلك تدريجيًا 
 عـــنـــد تــطــبــيــق اإلصـــــاحـــــات بــمــهــل زمــنــيــة 
ــات مــع  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــــددة، واتـ ــحــ ــ ــات مــ ــ ــيــ ــ  ووفــــــــق أولــ
ــرى مـــثـــل مـــؤســـســـات مــتــعــددة  ــ مــــصــــادر أخــ
ــي مــراحــل  ــراف وصـــنـــاديـــق تــنــمــيــة وفــ األطـــــ
الحقة مع القطاع الخاص، وبالتالي، نحن 
بــحــاجــة لــتــدفــق رؤوس أمــــوال بــشــكــل كــاٍف 
 إلى لبنان، ولن يحصل ذلك من دون اتفاق 

مع صندوق النقد«.

يتوجب قبله االطاع على األسس والضوابط 
التي بنت الحكومة عليها مقترحها للميزانية.  
امليزانية،  مقترح  أمــام  التحديات  أول  ويــبــدو 
ــدان، فــي جــانــب قــــدرة الـــدولـــة على  ــ بحسب زيـ
توفير اإليــرادات. وقــال: »ال نعرف هل وضعت 
الباد  ــرادات  إيــ الحسبان حجم  فــي  الحكومة 
أســاســا ملــقــتــرحــهــا«.  وملــواجــهــة هـــذا التحدي 
يؤكد زيدان أن الحكومة من املفترض أن تتبنى 
لحساسية  وفــقــا  اإليــــــرادات  لتنمية  مــشــاريــع 
الــظــروف التي تمر بها الباد وتركة األزمــات 
تمنع  احترازية  ضوابط  مع  تزامنا  املتراكمة 
تسرب منظومة الفساد املتوغلة في مؤسسات 
التوضيح يشير  الدولة مــجــددا.  وبمزيد من 
زيدان إلى أن اعتماد مقترح الحكومة املعتمد 
على مـــوارد النفط قــد يــواجــه صــعــوبــات رفع 
ــــذي فــرضــتــه املــؤســســة الــوطــنــيــة  الــتــجــمــيــد الـ
لم  اآلن  »حتى  وقـــال:  حساباتها.  على  للنفط 
الــــذي يجب  املـــركـــزي  يــتــدفــق أي شـــيء للبنك 
عليه انتظار قرارات دولية بشأن عودة تدفق 
اإليـــــــرادات مـــن حــســابــات املــؤســســة الــوطــنــيــة 
لــلــنــفــط املــجــمــدة وحــتــى بــعــد رفـــع الــتــجــمــيــد، 
اإليـــرادات ستذهب لتغطية مصاريف  فأغلب 
تــشــغــيــل الـــحـــقـــول الــنــفــطــيــة وســــــداد ديــونــهــا 
املــســتــحــقــة لــلــشــركــات األجــنــبــيــة الـــعـــامـــة في 
لــيــبــيــا«.  وفــــي مــواجــهــة هــــذا الــتــحــدي تــبــدو 

ملواجهة  الحكومة  أمــام  كبيرة  االستحقاقات 
أزمـــة  مــثــل  تــعــهــد بحلحلتها  مــلــفــات شــائــكــة 
الــقــطــاعــات املتصلة  الــكــهــربــاء وإعــــادة تأهيل 
بــحــيــاة املــواطــن كالصحة واملــــواد األســاســيــة 
ولــقــاحــات كـــورونـــا وتــأجــيــل الــقــطــاع األمــنــي.  
لكنه في ذات الوقت يرى أن توسيع الحكومة 
أهــدافــهــا  بـــني  مـــن  كـــان  ــة  الــــوزاريــ لتشكيلتها 

واملؤسسات بهدف  القطاعات  عــدد من  فصل 
عــدم تــضــارب املــهــام والــصــاحــيــات وبالتالي 
تــوزيــع املــيــزانــيــة وفـــق بــنــودهــا بــشــكــل ييسر 
ــــدان فـــي ذات  تــوجــيــهــهــا ومــراقــبــتــهــا.  لــكــن زيـ
ارتفاع مستوى  الوقت يعبر عن مخاوفه من 
التضخم وخروجه عن السيطرة في حال إقرار 

امليزانية بهذا الحجم، وفق التسريبات.

ال قاع النهيار الليرة اللبنانية... و»منصة المركزي« بال جدوى

مضاعفة سعر الدوالر لحواالت المنظماتليبيا: مخاوف من تداعيات »الميزانية الباهظة«

شراكات الصرافة تتأهب لدخول المصارف حلبة تداول العمالت )جوزيف عيد/فرانس برس(

واصلت العملة اللبنانية 
انحدارها إلى القاع إذ 

تجاوز سعر الدوالر، أمس، 
14200 ليرة، ويأتي ذلك 

في وقت تحوم فيه 
الشكوك حول قدرة 

»منصة المركزي« على 
لجم السوق السوداء

استحقاقات كبيرة تواجه 
الحكومة الليبية فيما 

يخص الميزانية الموحدة 
التي تؤكد التسريبات أنها 

تبلغ نحو 96 مليار دينار، 
في ظل ما تعانيه البالد 

من أزمة مالية خانقة

بورصة دبي تشهد أول 
اكتتاب منذ 2017

أعلنت شركة النجم الثالثي للنقليات 
)خاصة(، أمس، طرح أسهمها 

لالكتتاب العام في سوق دبي املالي، 
في أول اكتتاب عام منذ أواخر 

2017. وقالت الشركة، في بيان، 
إن حجم الطرح يمثل 24 باملئة 

من إجمالي رأس املال، بحصيلة 
متوقعة بني 120 مليونا إلى 160 

مليون دوالر. وتوقعت الشركة، 
إدراج األسهم في سوق دبي املالي 
بحلول أبريل/نيسان املقبل، »على 

أن يكون اإلدراج رهنا بأوضاع 
السوق والحصول على املوافقات 

التنظيمية ذات الصلة«. وتابع البيان: 
»سيتم إتاحة الطرح للمستثمرين 

املؤهلني ضمن شروط السوق؛ 
وسيتم تخصيص 5 باملئة من 

الطرح لعرضها على جهاز اإلمارات 
لالستثمار )الصندوق السيادي 
الوحيد للحكومة االتحادية في 

اإلمارات(.

المغرب وإسرائيل 
يوقعان اتفاقية 

شراكة
أعلن املغرب توقيع اتفاقية شراكة 

استراتيجية بني رجال األعمال 
املغاربة واإلسرائيليني العاملني 

بالقطاع الخاص، لتعزيز العالقات 
االقتصادية والتجارية. جاء ذلك 

خالل لقاء افتراضي، حسب وكالة 
األنباء املغربية. ووقع االتفاقية عن 

الجانب املغربي، شكيب لعلج، رئيس 
االتحاد العام ملقاوالت املغرب )رجال 

األعمال(، وعن الجانب اإلسرائيلي 
كل من رئيس هيئة املشغلني وأرباب 

األعمال، رون تومر، ورئيس اتحاد 
غرف التجارة، يوريل لني.

شحنة غاز جزائري 
إلى تركيا

تستقبل تركيا السبت املقبل، 
سفينة قادمة من الجزائر، تحمل 

على متنها شحنة غاز طبيعي 
مسال. وتبني من بيانات نظام تتبع 
السفن الدولية، أمس، أن السفينة » 
Berge Arzew« انطلقت من ميناء 

»أرزيو« غربي الجزائر إلى تركيا 
في 22 مارس/ آذار الجاري. وتبلغ 
سعة السفينة اإلجمالية 138 ألفا 

و89 مترا مكعبا من الغاز املسال. 
ومن املقرر أن ترسو السفينة في 

ميناء »علي آغا« بوالية إزمير غربي 
تركيا، بحسب البيانات. جدير 

بالذكر أن السفينة تحمل علم جزر 
البهاما، وأنه تم بناؤها عام 2004.

رواتب األسرى 
المحّررين الفلسطينيين 

تصرف نقدًا
قال رئيس هيئة شؤون األسرى 
واملحررين )حكومية( قدري أبو 

بكر، أمس، إن رواتب األسرى 
املحررين الشهرية، ستصرف 
اعتبارا من مارس/آذار الجاري 

بعيدا عن البنوك العاملة في 
السوق املحلية. وأبلغ أبو بكر، 

مراسل األناضول في تصريحات 
خاصة عبر الهاتف، أن بنك البريد 
)مؤسسة حكومية غير مصرفية( 

سيتولى صرف رواتب األسرى 
املحررين اعتبارا من مستحقات 

الشهر الجاري. وانتهت في 31 
ديسمبر/كانون أول املاضي مهلة 
حددتها إسرائيل للبنوك العاملة 

في السوق املحلية لوقف تعامالتها 
مع األسرى املحررين مصرفيا، 

وغلق حساباتهم املصرفية نهائيا. 
وأغلقت البنوك العاملة في البالد، 

حسابات األسرى املحررين بحلول 
نهاية 2020؛ لتجنب التهديدات 

اإلسرائيلية. ونتيجة لذلك، صرفت 
الحكومة الفلسطينية، نهاية 

العام املاضي، 3 رواتب لألسرى 
املحررين عن شهور ديسمبر 

2020 حتى فبراير/شباط 2021. 
وسيكون صرف رواتب املحررين 
هذا الشهر )نقدا( من خالل بنك 
البريد، »إلى حني تركيب أجهزة 

صراف آلية وإصدار بطاقات 
للمستفيدين«.

أخبار عمالت

سوريةتقرير

بروفايل

باسكال سوريو
مصطفى قماس

أسعفت وكالة األدوية األوروبية، رئيس أسترازينيكا، 
بــاســكــال ســوريــو، عــنــدمــا اعــتــبــرت لــقــاح الــشــركــة آمنا 
وفعاال، غير أنه مازال في مرمى انتقادات األوروبيني 

بسبب تباطؤ عمليات توريد اللقاحات امللتزم بها.
ذي  ألسترازينيكا،  التنفيذي  الــرئــيــس  على  سيكون 
األصــــــول الــفــرنــســيــة، االســـتـــنـــجـــاد بــكــل مـــا راكـــــم من 
قــدرة على املواجهة وتدبير األزمــات من أجــل تجاوز 
الـــوضـــعـــيـــة الـــتـــي تـــجـــتـــازهـــا الـــشـــركـــة الــبــريــطــانــيــة- 
يطالبونه  أوروبيني  مسؤولني  أن  خاصة  السويدية، 
بكشف الحساب. لم تواجه أسترازينيكا فقط القرارات 
بــلــدان  قــبــل  الــقــاضــيــة بتعليق اســتــخــدام لقاحها مــن 
ــم تــأكــيــد وكــالــة الـــــدواء األوروبـــيـــة على  أوروبـــيـــة، رغـ
فــعــالــيــتــه، بـــل إنـــهـــا تـــوجـــد هـــدفـــا النـــتـــقـــادات بسبب 
ــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا تـــجـــاه االتـــحـــاد  ــ ــــوفـ ــي الـ تـــأخـــرهـــا فــ
املتفق  اللقاحات  كميات  بتسليم  القاضية  األوروبـــي 
عــلــيــهــا. ولـــم تـــتـــردد الـــوزيـــرة الــفــرنــســيــة املــنــتــدبــة في 
الــصــحــة، أنــيــيــس بــانــيــي رونـــاشـــار، فــي حــديــثــهــا عن 
ســـوريـــو، عــنــدمــا اعــتــبــرتــه مـــســـؤوال عـــن الــتــأخــر في 
تسليم اللقاح لاتحاد األوروبي، خاصة بعدما أكدت 
شركته على قدرتها على توفير اللقاحات التي وعدت 
بــهــا. عــــادت وســـائـــل اإلعـــــام األوروبــــيــــة إلــــى الــنــبــش 
فــي سيرة ســوريــو، حيث أكــدت أن الــرجــل ذا األصــول 
لعالم  العاشق  بــيــكــاردي،  بمنطقة  املــولــود  الفرنسية 
الخيول، اختار مسارا دراسيا قاده إلى أن يكون على 
رأس شركة عقدت على لقاحاتها الكثير من اآلمال قبل 

أن تصبح مثار تشكيك وتعليق في االستخدام.
لــم يستنكف ســوريــو عــن الــــرد عــلــى االنـــتـــقـــادات التي 
طـــاولـــت شــركــتــه مـــن قــبــل األوروبـــــيـــــني، خـــاصـــة فيما 
التي اتفق عليها  يتصل بالتأخر في تسلم الطلبيات 
مــع االتــحــاد األوروبــــي. ومــن تابعوا مــســاره يعترفون 
لــه بــقــدرات كبيرة على املــواجــهــة. ولــد فــي مــايــو/ آيــار 
ديبلوم  على  حصل  بفرنسا،  بيكاردي  بمنطقة   1959
في البيطرة، وحــاز على ماجيستير في إدارة األعمال 
ــة الــعــلــيــا لـــلـــتـــجـــارة، قــبــل أن يـــبـــدأ مــســارا  مـــن املــــدرســ
مــهــنــيــا خــبــر فــيــه عـــالـــم صــنــاعــة الــــــــدواء. الــتــحــق بعد 
فـــي عـــام 1986،  تــخــرجــه بمختبر »روســـيـــل أوكـــــاف« 

الـــذي انــدمــج مــع »هــوشــت«، الــتــي أضــحــى مــديــرا عاما 
لــهــا، ثــم »ســانــوفــي« و»روش«، الــتــي تــولــي أمــر فرعها 
»بيوتيك« بالواليات املتحدة األميركية، قبل أن يحط 
»أســتــرازيــنــيــكــا«. اكــتــســب خــبــرة كــبــيــرة في  الـــرحـــال بـــ
مجال تخصصه، تنقل بني مجموعات صناعة الــدواء 
الفرنسية واألملانية والسويسرية والبريطانية، وعاش 
املتحدة،  والــواليــات  والــيــابــان  ونيوزيلندا  بأستراليا 

قبل أن يتولى أمر أسترازينيكا قبل عشرة أعوام.
يــوصــف ســـوريـــو، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 61 عــامــا بــأنــه ال 
يتهرب من مواجهة الصعوبات التي تعترض سبيله. 
ــتـــواضـــع الـــذي  تــلــك خــصــلــة اكــتــســبــهــا مـــن الـــوســـط املـ
يــنــحــدر مــنــه، حــيــث يــؤكــد أنـــه فــي ذلـــك الــوســط يتعلم 
املــــرء أن يـــدافـــع عـــن نــفــســه وجــمــاعــتــه. عــنــدمــا الــتــحــق 
حيث  سيئة،  مالية  وضعية  في  كانت  بأسترازينيكا، 
الــعــمــل، واالستثمار  عمد إلــى إلــغــاء اآلالف مــن فــرص 
السرطان  أنـــواع  على  والتركيز  والتطوير  البحث  فــي 
الفرنسي  التنفسية. نجح  واألمـــراض  القلب  وأمـــراض 
الــحــامــل للجنسبة األســتــرالــيــة، حــيــث تعيش أســرتــه، 
قــبــل سبعة أعــــوام فــي تــفــادي عـــرض عــمــومــي للشراء 
قدمته »فايزر« األميركية، وصعدت قيمة املختبر الذي 
يتولى أمــره في البورصة من 40 مليار يــورو إلى 110 
لــقــاح ضد  اقــتــراح  يــــورو. استطاعت شركته  مــلــيــارات 
كــوفــيــد-19 بــتــعــاون مــع جــامــعــة أوكـــســـفـــورد، وأبــرمــت 
معها اللجنة األوروبية عقدا ينصب على طلبية بـ400 
مليون جرعة، غير أنها لم تنِه تسليم الجزء األول منه، 
أوروبيني  برملانيني  لتساؤالت  ما جعل سوريو هدفا 
املتحدة  للمملكة  اللقاح  لتوريد  حول تفضيل شركته 
وسبب التأخر في اإلنتاج بأوروبا. هو يؤكد أنه سبق 
لشركته أن وقعت عقدا مع اململكة املتحدة قبل االتحاد 
األوروبي، مشددا على أن األولى كانت رصدت عشرات 
اللقاح، عازيا  املــايــني مــن الجنيهات مــن أجــل تطوير 
التأخر في اإلنــتــاج لتفاوت في اإلنــجــاز على مستوى 
املصانع. خال االستماع إليه من قبل البرملان األوروبي 
فـــي فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط املـــاضـــي حــــول تــســلــيــم طــلــبــيــات 
ــلـــقـــاح، خــاطــبــتــه نــائــبــة تــمــثــل الــيــســار  ــاد مـــن الـ االتــــحــ
األوروبــي املوحد: »السيد سوريو، أنت قطعة صابون 
صغيرة منفلتة«، في إشــارة إلــى مواجهته لتساؤالت 

النواب األوروبية. 

محلل اقتصادي: أزمة 
الثقة وراء أزمة السيولة 

وقفزات الدوالر

لشركة  الــتــنــفــيــذي  ــس  ــي ــرئ ال يــســعــى 
ــال ســوريــو،  ــك ــاس  »أســتــرازيــنــيــكــا«، ب
قدرة  من  راكم  ما  بكل  االستنجاد  إلى 
ــر األزمـــات  ــي عــلــى الــمــواجــهــة وتــدب
لم  التي  شركته  أزمــة  تجاوز  أجل   من 
تلتزم بتوريد كميات اللقاح ضد كورونا 

المتفق عليها

المركزي  )البنك  لبنان  مصرف  أعلن 
أنه »يتم تداول خبر  بيان  اللبناني( في 
االجتماعي  التواصل  وسائل  على 
لبنان رياض  مفاده أن حاكم مصرف 
سالمة لن يطلق المنصة اإللكترونية 
»Sayrafa« إال بعد تشكيل الحكومة. 
ينفي  لبنان  مصرف  أن  البيان  وأكــد 
وكان  وتفصيًال.  جملة  الخبر  هــذا 
المركزي قد أصدر تعميمًا أول من 
كافة  الصرافة  مؤسسات  إلى  أمس 
المسجلة لديه يعلمها فيه بوجوب 
األقصى  حدها  مدة  خالل  قيامها 
باالشتراك في  إبريل/ نيسان المقبل   16

المنصة اإللكترونية.

ال ارتباط بالحكومة

Wednesday 24 March 2021 Wednesday 24 March 2021
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موسى مهدي

يدرس الرئيس األميركي، جوزيف 
إنفاق ضخمة  بايدن، تنفيذ خطة 
ــديـــدة فـــي االقـــتـــصـــاد األمــيــركــي  جـ
تــخــصــص  دوالر  تــــريــــلــــيــــونــــات   3 بـــقـــيـــمـــة 

ملشروعات البنية التحتية. 
أميركية  بلومبيرغ ومــصــادر  وكــالــة  وحــســب 
أخــرى، فقد تم بالفعل تقديم الخطة للرئيس 
لعرضها  ويتجه  مستشاريه  قبل  مــن  بــايــدن 
في مؤتمره الصحافي غدًا الخميس. وتتناول 
الطرق  في  االستثمار  الجديدة  اإلنــفــاق  خطة 
ــاري واملـــــوانـــــئ واملــــــطــــــارات وشــبــكــات  ــبــ ــكــ والــ
اقتصاديون  يــرى  التي  واإلنــتــرنــت،  الكهرباء 
أنــهــا أحـــد أكــبــر الــعــوامــل الــتــي تــعــرقــل النمو 
وقدرته  كفاءته  وتــؤخــر  السريع  االقــتــصــادي 

التنافسية. 
وحسب صحيفة »نيويورك تايمز«، فإن خطة 
البنية التحتية تنقسم إلى شقني، الشق األول 
يـــتـــنـــاول تــحــديــث وصـــيـــانـــة الــبــنــى الــتــحــتــيــة 
التقليدية؛ املطارات والطرق والكباري. والشق 
الــثــانــي يــعــالــج قــضــايــا الــجــامــعــات والتعليم 
والــتــدريــب والتأهيل ضمن إطـــار رفــع دخــول 
الخطة  الوسطى وتوسيعها. وتصب  الطبقة 
ــركـــي وتــحــديــث  ــيـ ــعـــاش األمـ ــتـ فــــي تـــعـــزيـــز االنـ
الــــواليــــات املــتــحــدة وتــأهــيــلــهــا لــلــحــفــاظ على 

موقعها القيادي في العالم. 
لــم تحظ  األمــيــركــيــة  التحتية  البنية  أن  يــذكــر 
بــالــتــحــديــث خــــال الــعــقــود األخــــيــــرة، مــقــارنــة 
بالبنى التحتية الحديثة في الصني، وبالتالي 
فهي بحاجة إلى استثمارات كبيرة وعاجلة. 

ــرى خــــبــــراء فــــي تــحــلــيــل بــصــحــيــفــة »وول  ــ ويــ
بـــايـــدن ستوفر  إدارة  أن  جــــورنــــال«،  ســتــريــت 
الضرائب  رفــع  عبر  الجديدة  للخطة  التمويل 
الــســنــدات ومقترحات  على األثــريــاء وإصــــدار 
الخاص  القطاع  بني  بالشراكة  أخــرى خاصة 

والحكومة. 
ــإن الـــخـــطـــة ربـــمـــا ســتــجــد  ــ ــل، فـ ــابـ ــقـ لـــكـــن فــــي املـ
ــاء الــــكــــونــــغــــرس الـــذيـــن  ــ ــــضـ ــن أعـ ــ مــــعــــارضــــة مـ
يرفضون التوسع في العجز بامليزانية ورفع 

الدين العام األميركي. 
الــعــام األميركي ارتــفــع بنسبة  الــديــن  يذكر أن 
25% خــال الــعــام املــاضــي إلــى 21.8 تريليون 
دوالر. ويــقــدر حجم االقــتــصــاد األمــيــركــي في 
تــريــلــيــون   20.93 بــنــحــو   2020 ــام  ــعـ الـ نــهــايــة 
الــفــيــدرالــيــة  ــة  ــالـ ــوكـ الـ لـــبـــيـــانـــات  ــًا  ــقـ وفـ دوالر، 

األميركية للتحليل االقتصادي. 
ــن مـــســـتـــشـــاري بــــايــــدن، وحـــســـب تــحــلــيــل  ــكـ ولـ
الثاثاء، يرون  »وول ستريت جورنال« أمس 
أن الخطة تستحق اإلجــازة والتنفيذ من قبل 
الكونغرس والبيت األبيض، رغم أنها سترفع 
ــيـــركـــي ألنـــهـــا بــبــســاطــة  مـــن الـــديـــن الـــعـــام األمـ
ستدعم االنتعاش ولفترة طويلة وستزيد من 
عدد الوظائف الجديدة وترفع من كفاءة األداء 
االقتصادي بالباد وتخلق وفورات للشركات 

األميركية.
ــبــــروفــــســــور هــنــري  ــرى الــ ــ ــذا الـــــشـــــأن، يــ ــ فــــي هــ
بــتــروســكــاي مــن جامعة ديـــوك األمــيــركــيــة في 
تحليل نشر مقتطفات منه »مجلس العاقات 
الخارجية« األميركي، أن زحام الطرق وتعطل 
الحركة يكلفان االقتصاد األميركي نحو 120 
البنى  في  خبراء  ويقدر  سنويًا.  دوالر  مليار 
الــتــحــلــيــل، أن مــشــروعــات  فـــي ذات  الــتــحــتــيــة 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة فـــي أمـــيـــركـــا بــحــاجــة مــاســة 
تريليوني  بنحو  تــقــدر  عــاجــلــة  الســتــثــمــارات 
املقبلة حتى  الــخــمــس  الــســنــوات  خـــال  دوالر 

العام 2025. 
ويــقــتــرح الــكــونــغــرس األمــيــركــي مجموعة من 
الــخــطــط إلصـــــاح مـــشـــاريـــع الــبــنــى الــتــحــتــيــة 
ــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة. مـــن بني  وتــحــديــثــهــا فـ
هذه املشروعات، إنشاء بنك فيدرالي لتمويل 
مشاريع البنى التحتية، وتأسيس مشروعات 
مــشــتــركــة بــــني الـــحـــكـــومـــة والـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
ــافـــة  تـــخـــتـــص بـــالـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة، وذلـــــــك إضـ
إلـــى زيــــادة الــتــمــويــل الــحــكــومــي مــن املــيــزانــيــة 
الــفــدرالــيــة. ويــبــدو أن خــطــة بــايــدن ستتناول 
جــمــيــع هــــذه املـــقـــتـــرحـــات فـــي خــطــة الــتــمــويــل 

املقترحة البالغة 3 تريليونات دوالر.  
ــرى الـــبـــروفـــســـور هـــنـــري بـــتـــروســـكـــاي، في  ــ ويـ

وســـط تــداعــيــات جــائــحــة كـــورونـــا وارتـــفـــاع 
الــدوالر، تبحث دول العالم عن حلول مالية 
ونقدية للتعافي والتكيف مع األزمــة، منها 
الــذي يحمل بني  الوطنية«،  العملة  »تعويم 
طــيــاتــه إيــجــابــيــات وســلــبــيــات فــي آن واحـــد. 
ــــى ســـيـــاســـة تــعــويــم  ــدول إلـ ــ ــ ــادة تــلــجــأ الـ ــ ــ وعـ
ــة اضـــــطـــــراب األوضـــــــاع  ــالــ ــــي حــ عـــمـــلـــتـــهـــا، فـ
املالية واالقتصادية، وتزايد املضاربات في 
البنك املركزي  النقد األجنبي وفقدان  سوق 
الــســيــطــرة عــلــيــه. وتــؤثــر هـــذه االضــطــرابــات 
على أداء ميزان املدفوعات للدولة، وتتسبب 

الــعــاقــات  »مــجــلــس  نــشــرهــا  الــتــي  التعليقات 
األميركية  املــطــارات  أن  األميركي،  الخارجية« 
املشاكل  مــن  االخــتــنــاق ومجموعة  مــن  تعاني 
الــلــوجــســتــيــة الـــتـــي تــعــرقــل حـــركـــة الــســيــاحــة 
تجلب  التي  والخارجية  الداخلية  األميركية 
املــلــيــارات سنويًا  مــئــات  لاقتصاد األمــيــركــي 
وتـــوظـــف نــحــو 1.4 مــلــيــون أمــيــركــي يــرفــدون 
ــرائــــب. ويـــقـــول  ــالــــضــ ــة بــ ــيــ ــدرالــ ــفــ املــــيــــزانــــيــــة الــ
بــتــروســكــاي، إن أعـــطـــال واخـــتـــنـــاق املـــطـــارات 
تــكــلــف االقــتــصــاد األمــيــركــي خــســائــر سنوية 

تقدر بنحو 35 مليار دوالر. 
وفي ذات التحليل، يرى خبراء أن اإلنفاق على 
تجديد وتحديث البنى التحتية سيقلل كلف 
املواصات ويزيد من كفاءة االقتصاد ويرفع 
ــه الــتــنــافــســيــة عــلــى املـــــدى الــطــويــل.  ــدرتـ ــن قـ مـ

ــوار  ــن الــــشــــركــــات فــــي حــ ــقــــول مــجــمــوعــة مــ وتــ
الـــذي خصص ملناقشة  »الـــدائـــرة املــســتــديــرة« 
املــاضــي، إن  الــعــام  البنى التحتية فــي  قضايا 
استثمار واحـــد فــي املــائــة مــن الــنــاتــج املحلي 
الــبــنــى التحتية ســيــرفــع حجم  األمــيــركــي فــي 
االقــتــصــاد األمــيــركــي بــنــحــو 83 مــلــيــار دوالر 

سنويًا ويخلق 1.7 مليون وظيفة جديدة. 
وتعد الواليات املتحدة من بني الدول املتخلفة 
نسبيًا في اإلنفاق على البنى التحتية، مقارنة 
بإنفاق الدول والكتل املنافسة لها في أوروبا 
وآسيا، خاصة الصني. إذ يقدر حجم اإلنفاق 
عــلــى الــبــنــى الــتــحــتــيــة فـــي الــكــتــلــة األوروبـــيـــة 
الناتج املحلي  بنحو 5% سنويًا من إجمالي 
الـــــذي تـــقـــدر بـــيـــانـــات »يــــوروســــتــــات« حجمه 
بنحو 18.292 تريليون دوالر في العام 2019 

في اتساع حجم العجز التجاري، وسط تأثر 
الـــصـــادرات وانــكــمــاش االســتــثــمــار األجنبي 
الـــوافـــد، بــســبــب تـــراجـــع الــثــقــة فـــي مستقبل 
ــدة، مــثــل الصني  االقــتــصــاد. وحــــررت دول عـ
والــهــنــد والـــبـــرازيـــل واألرجـــنـــتـــني ومــالــيــزيــا 
ومــصــر واملــغــرب والــعــراق والـــســـودان، سعر 
صـــرف عــمــاتــهــا خـــال الــســنــوات والــعــقــود 
املـــاضـــيـــة. لــكــن هــــذه الـــتـــجـــارب لـــم يحالفها 
ــــي الـــصـــني  ــيــــرة، إال فـ ــبــ ــنــــجــــاح بـــنـــســـبـــة كــ الــ
وتدني  املرتفعة  الــصــادرات  بفضل  والهند، 
أســعــار املــنــتــجــات املــحــلــيــة، مــا عـــزز اإلقــبــال 

عليها خارجيًا ومحليًا. ويعرف »التعويم« 
العملة،  لــصــرف  املــحــرر  أو  الــعــائــم  بالسعر 
إلــيــهــا  تـــلـــجـــأ  ــتــــي  الــ األدوات  إحـــــــدى  ــو  ــ وهــ
إدارة الــســيــاســة الــنــقــديــة بــالــبــنــوك املــركــزيــة 
حـــول الــعــالــم لــدعــم األنــشــطــة االقــتــصــاديــة. 
املــركــزي  البنك  تــرك  »الــتــعــويــم«  ويستهدف 
سعر صرف عملة ما، ومعادلتها مع عمات 
أخرى، ويتحدد سعر الصرف وفقًا للعرض 
ــة. وتــخــتــلــف  ــقـــديـ ــنـ ــســــوق الـ ــي الــ ــلـــب فــ ــطـ والـ
سياسات الحكومات حيال تعويم عماتها، 
تــبــعــًا ملــســتــوى تــحــرر اقــتــصــادهــا الــوطــنــي، 
أو قــوة تجارتها الــدولــيــة، وكــفــاءة اإلنــتــاج 
املــحــلــي. وتــتــعــرض أســعــار صـــرف العمات 
أي تغير  مــع  بــاســتــمــرار،  لتقلبات  الــعــائــمــة 
ــلـــب عـــلـــى الــعــمــات  ــعــــرض والـــطـ يـــشـــهـــده الــ
عدة  تتغير  أن  يمكن  أنــهــا  األجــنــبــيــة، حتى 
الــواحــد. ويتضمن التعويم  مــرات في اليوم 
الــحــر« يشمل ترك  نــوعــني، األول »الــتــعــويــم 
الــبــنــك املـــركـــزي ســعــر صـــرف الــعــمــلــة يتغير 
ويــتــحــدد بــحــريــة مـــع الـــزمـــن، بــحــســب قــوى 
الــســوق والــعــرض والــطــلــب. وفــي هــذا النوع 
املركزية  البنوك  التعويم يقتصر تدخل  من 
على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، 
وليس الحد من ذلك التغير. ويعد التعويم 
الصناعية  الرأسمالية  للدول  املفضل  الحر، 
بفضل  عماتها،  مــع  التعاطي  فــي  املتقدمة 
الــذي تقدمه  قــوة ميزانها التجاري والــدعــم 
االقــتــصــادات لــلــعــمــات، وتــســتــهــدف خفض 
ــادة الــــصــــادرات الــســلــعــيــة.  ــ الــــــــواردات أو زيــ
أو  املـــدار«  »التعويم  الثاني، فهو  النوع  أمــا 
»املوجه« ويعني ترك سعر الصرف يتحدد 
وفـــقـــًا لــلــعــرض والـــطـــلـــب، مـــع تـــدخـــل الــبــنــك 
إلى تعديل هذا  الحاجة  املركزي كلما دعت 

السعر مقابل بقية العمات.
)العربي الجديد، األناضول(

منظمة  وتـــرى  التمويل.  فــي  أولــويــة  تمنحها 
ــــز«، وهــــي مــنــظــمــة مــدنــيــة أمــيــركــيــة  »صــــن رايــ
دعــمــت بــقــوة الحملة الــرئــاســيــة لــجــو بــايــدن، 
أن مبلغ 3 تــريــلــيــونــات ربــمــا لــن يــكــون كافيًا 
التي تعاني منها  العويصة  ملعالجة املشاكل 
وربما  املتحدة،  الــواليــات  فــي  التحتية  البنى 
تــحــتــاج إلـــى أكــثــر مـــن هـــذا املــبــلــغ. ونصحت 

رئــيــســة املــنــظــمــة، ألـــني ســيــلــز، الــرئــيــس بــايــدن 
بــعــدم االلــتــفــات للمعارضة الــتــي يــجــدهــا من 
الــجــمــهــوري بالكونغرس  الــحــزب  نــــواب  قــبــل 

ألنهم يخططون لطرح خطة موازية لخطته. 
تجد  لــن  الخطة  أن  جمهوريون  يعتقد  ولكن 
ــة تـــذكـــر فــــي مــجــلــســي الـــكـــونـــغـــرس،  ــعـــارضـ مـ
ألن الـــعـــديـــد مــــن نــــــواب الــــحــــزب الــجــمــهــوري 
ــادة اإلنـــفـــاق على  ــ لــديــهــم قــنــاعــة بـــضـــرورة زيـ
الــبــنــى التحتية فــي الـــواليـــات املــتــحــدة. وكــان 
التحتية مــن بــني الخطط  البنى  اإلنــفــاق على 
الجمهوري  الرئيس  طرحها  التي  الرئيسية 
الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب وســاهــمــت فــي فــوزه 

باالنتخابات الرئاسية في العام 2016. 
ومـــن املــتــوقــع وفـــي حـــال تــمــريــر خــطــة الثاثة 
تريليونات دوالر من قبل املشرعني، أن تدفع 

فوق  للنمو  األميركي  االقــتــصــادي  االنتعاش 
مــعــدل الــتــوقــعــات الــحــالــيــة الــتــي أعــلــن عنها 
مجلس االحــتــيــاط الــفــدرالــي »الــبــنــك املــركــزي 
األميركي« في تقريره األربعاء واملقدرة بنحو 

6.4% خال العام الجاري. 
ــوق املــــــال األمـــيـــركـــيـــة، فـــإن  ــ وعـــلـــى صــعــيــد سـ
خبراء يــرون أن ضخ هــذا الحجم الضخم من 
ارتفاعًا  سيعني  االقتصاد،  في  االستثمارات 
قياسيًا فــي مــؤشــرات ســـوق املـــال األمــيــركــيــة. 
يذكر أن سوق »وول ستريت« ارتفعت بنحو 

13.1 تريليون دوالر في العام املاضي. 
ويـــتـــوقـــع اقـــتـــصـــاديـــون أن تـــرفـــع الــخــطــة من 
وترفع  املتحدة،  الــواليــات  في  الشرائية  القوة 
مــن حــجــم الــســيــولــة فــي املــصــارف األمــيــركــيــة، 
تـــخـــلـــق دورة جــــديــــدة مــن  ــا  ــمــ ربــ وبـــالـــتـــالـــي 

االنــتــعــاش الــحــقــيــقــي فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة. 
ــارف األمـــيـــركـــيـــة ســيــولــة  وتـــتـــوفـــر لــــدى املــــصــ

كبيرة للتمويل في الوقت الراهن.
ــدد، يــــــرى مــــصــــرف »جــــــي بــي  ــ ــــصــ ــي هــــــذا الــ ــ فـ
مــــورغــــان«، أن الــبــنــوك الــتــجــاريــة األمــيــركــيــة 
غارقة في السيولة، ولديها احتياطات نقدية 
تقدر بنحو 3.2 تريليونات دوالر. كما يشير 
الــحــســابــات املصرفية  إلـــى أن اإليـــداعـــات فــي 
ــــال الــــربــــع األخـــيـــر  ارتـــفـــعـــت بــنــســبــة 35% خـ
ــة بــمــســتــويــاتــهــا  ــارنـ ــقـ ــــي، مـ ــــاضـ ــام املـ ــعــ ــن الــ مــ
فــي الــربــع األخــيــر مــن عـــام 2019. ومـــن املــقــدر 
ــات الــــجــــديــــدة مــــع صـــرف  ــ ــداعــ ــ أن تـــرتـــفـــع اإليــ
التحفيز  حزمة  لشيكات  األميركية  العائات 
وضخ  دوالر  تريليون   1.9 البالغة  األمــيــركــي 

3 تريليونات أخرى في االقتصاد األميركي.

تحديث 
الواليات المتحدة

تعويم العمالت... هل يحل أزمات كورونا؟

)Getty( جو بايدن يتجه لتحديث الطرق وشبكات الكهرباء واإلنترنت

)Getty( إجراءات صارمة تقيد عمل المطاعم والمقاهي في لندن)Getty( كورونا ضرب االقتصاد الهندي بعنف

)Getty( متجر ذهب في فيتنام

البنية التحتية األميركية 
لم تحظ بالتحديث خالل 

العقود األخيرة

الـــســـابـــق لــجــائــحــة كــــورونــــا. وهـــــذا يــعــنــي أن 
أوروبا تنفق أكثر من 900 مليار دوالر سنويًا 
عـــلـــى تـــجـــديـــد وتـــحـــديـــث مـــشـــروعـــات الـــطـــرق 
والكباري واملطارات. بينما تنفق الصني التي 
لــديــهــا بــنــى تــحــتــيــة حــديــثــة اكــتــمــل معظمها 
خــــال الــعــقــد املـــاضـــي، نــحــو 8% مـــن الــنــاتــج 
الـــذي يــقــدره البنك الــدولــي  املحلي اإلجــمــالــي 
العام 2019،  تريليون دوالر في  بنحو 14.28 
أي أنها تنفق سنويًا أكثر من 1.12 تريليون 
دوالر.  وفـــي املــقــابــل، فـــإن الـــواليـــات املــتــحــدة 
تنفق نحو 4% فقط من إجمالي الناتج املحلي 
البنى التحتية. لكن خبراء يــرون أن من  على 
أن  أميركا  فــي  التحتية  البنية  عــوامــل تخلف 
الصيانة  عمليات  تترك  الفيدرالية  الحكومة 
التي عــادة ال  الــواليــات  والتحديث لحكومات 

بايدن يخصص 3 تريليونات 
دوالر لمشروعات البنية التحتية

ارتفع سعر الذهب في تعامات متقلبة 
أمــس الــثــاثــاء، بفضل تــراجــع عــائــدات 
حد  بينما  األميركية،  الخزانة  سندات 
صـــعـــود الــــــــدوالر مــــن مـــكـــاســـب املـــعـــدن 
بـــشـــهـــادة رئــيــس  قــبــل اإلدالء  ــر  ــفـ األصـ
مــجــلــس االحــتــيــاط الــفــيــدرالــي )الــبــنــك 
ــــاول  ــــروم بـ ــيـ ــ املـــــركـــــزي األمـــــيـــــركـــــي(، جـ
ووزيـــــــرة الـــخـــزانـــة جــانــيــت يــلــني أمـــام 
السوق  في  الذهب  الكونغرس. وكسب 
الفورية نسبة 0.1 باملائة، مرتفعًا إلى 
)األونـــصـــة(  لــألوقــيــة  دوالرًا   1739.66
فـــي الــتــعــامــات الــصــبــاحــيــة فـــي لــنــدن. 
األميركية  العقود  فــي  الــذهــب  واستقر 

اآلجلة عند 1738.70 دوالرًا.
املستقل  املــحــلــل  نـــورمـــان  روس  وقــــال 
ــبـــدو أن الـــســـوق تــعــانــي،  ــرز: »يـ ــتـ لـــرويـ
دوالرًا،   1745 مــســتــوى  عــنــد  ســيــمــا  ال 

ــار  ــعـ ــبــــوط فــــي أسـ مـــتـــوقـــعـــًا حـــــــدوث هــ
الـــدوالر«. وأضاف  الذهب »بسبب قوة 
ــإن مــســار  ــه »بــالــنــظــر لــلــمــســتــقــبــل، فــ أنــ
مــرهــونــًا بمعدل  الــذهــب سيكون  سعر 
التضخم األميركي في النصف الثاني 
من العام«. يذكر أن الدوالر ارتفع أمس 
الـــثـــاثـــاء، بــنــســبــة 0.4 بــاملــائــة، وعـــادة 
مــا يــزيــد ارتــفــاع الــــدوالر تكلفة املعدن 
األصفر لحاملي العمات األخرى رغم 
تــراجــع عــائــد الــســنــدات األمــيــركــيــة كما 
يــقــلــص الــــــــدوالر مــــن جـــاذبـــيـــة الـــذهـــب 
املستثمرون  ويــتــرقــب  الــعــائــد.  بــســبــب 
شــهــادة بـــاول ويــلــني أمـــام الــكــونــغــرس 
النمو االقتصادي  للتعرف على مسار 
فـــــي الـــــــواليـــــــات املــــتــــحــــدة وتــــوجــــهــــات 

الفائدة والتضخم.
)العربي الجديد، رويترز(

لندن ـ العربي الجديد

تستعد اململكة املتحدة للتصويت على 
ــانـــون يــقــتــرح فــــرض غــرامــة  مـــشـــروع قـ
دوالرًا(   6884( إسترليني   5000 بقيمة 
على األشخاص الذين سيسافرون جوًا 
للخارج بدون عذر مقبول. ومن املتوقع 
بدء تفعيل القانون في حالة إقراره في 
إذ إن قضاء  الـــجـــاري،  مــــــارس/آذار   29
العطات خــارج بريطانيا محظور في 
الوقت الحالي، وذلك وفقًا لتصريحات 
نقلتها قــنــاة »ســكــاي نــيــوز« عــن وزيــر 
ــات هــانــكــوك.  الــصــحــة الــبــريــطــانــيــة، مــ
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــقــوانــني الجديدة 
املتعلقة بالقيود على الرحات من غير 
املــتــوقــع لــهــا أن تــنــتــهــي قــبــل الــثــاثــني 
مــن يونيو/ حــزيــران املقبل، قــال وزيــر 

الصحة، مات هانكوك، إنه من املحتمل 
الـــســـمـــاح بـــالـــعـــطـــات الـــخـــارجـــيـــة قــبــل 
ذلــك الــتــاريــخ، بحسب »ســكــاي نــيــوز«. 
ــــح هــانــكــوك أن أقــــرب مــوعــد من  وأوضـ
املمكن السماح فيه بالسفر إلى الخارج 
ســيــكــون فـــي الــســابــع عــشــر مـــن مــايــو/
أيــار. وحذر رئيس الــوزراء البريطاني، 
ــــني،  ــنـ ــ ــــس جـــــونـــــســـــون، يـــــــوم اإلثـ ــوريــ ــ بــ
ــة الـــثـــالـــثـــة مــــن إصـــابـــات  مــــن أن املــــوجــ
ــا ربما  ــ »كـــورونـــا« الــتــي تــجــتــاح أوروبـ
ــى بـــريـــطـــانـــيـــا.  ــ ــكــــون فــــي طـــريـــقـــهـــا إلــ تــ
وترغب بريطانيا في االحتفاظ بنسبة 
اإلصابات املنخفضة بفيروس »كوفيد 
التي قدرتها وزارة الصحة بنحو   »19
5.342 آالف إصابة يوم االثنني. وبلغت 
فــي املــتــوســط الــيــومــي خـــال األســبــوع 

املاضي نحو 4.301 آالف إصابة.

توقعات بتراجع 
سعر الذهب

بريطانيا: غرامة على السفر 
للسياحة

اقتصاد الناس

ضمن خطة ضخمة لتجديد البنى التحتية والتأسيس لـ»أميركا الحديثة«، 
في  جديدة  دوالر  تريليونات   3 لضخ  بايدن  جوزيف  الرئيس  يخطط 
بالدول  المتحدة متراجعة مقارنة  الواليات  االقتصاد األميركي.  وتعد 

المنافسة، خاصة الصين، في معدل اإلنفاق على البنى التحتية

التصريحات  في  )الصورة(،  يلين  جانيت  األميركية،  الخزانة  وزيرة  قالت 
الواليات  اقتصاد  إن  األميركي،  النواب  مجلس  أمام  مسبقًا  المعدة 
تحقيق  من  سيتمكن  المتحدة 
العمالة  بلوغ مرحلة  نمو، وربما 
بدعم  المقبل  العام  الكاملة في 
أقرها  التي  المالية  التحفيزات  من 
يلين:  وقالت  بايدن.  جو  الرئيس، 
األفراد سيتجاوزون هذا  بأن  »أثق 
الوباء، وأنه سيكون هناك اقتصاد 
التوظيف  إلــى  وعـــودة  متناٍم، 
الكامل في العام المقبل«، وفًقا 

لشبكة »سي إن بي سي«.

القضاء على البطالة بأميركا

رؤية

شريف عثمان

على الرغم من الخالفات السياسية واإليديولوجية الواضحة بني 
بها  تمّر  التي  االقتصادية  الحالة  كبير  حــٍد  إلــى  تتشابه  البلدين، 
الخمس  السنوات  كل من تركيا ومصر، وبصورة خاصة خالل 
املتشابهة جــاءت  األزمـــات  مــع  النظامني  أن تعامالت  إال  األخــيــرة، 
مختلفة تمامًا، وساهم في توسيع الفجوة بينها اختالف الخبرات 
الحديث،  العصر  في  البلدان  بها  مــّر  التي  التاريخية  االقتصادية 

تمامًا كما كان الحال في الشأن السياسي. 
ومع األخذ في االعتبار أن االقتصاد التركي حاليًا، سواء بقيمة 
الناتج املحلي اإلجمالي االسمية، أو تلك التي تأخذ القوة الشرائية 
االقتصاد  ضعف  يماثل  الحسبان،  فــي  املعيشة  وتكلفة  للعملة 
من  يــعــدان  البلدين  أن  املحللني  مــن  كثير  يــرى  تقريبًا،  املــصــري 
االقتصادات الواعدة، التي يمكن لها بإدارة جيدة وتخطيط سليم 

أن تصبح من أكبر اقتصادات العالم.
التجاري، وهو ما وضع  امليزان  البلدان عجزًا مزمنًا في  ويعاني 
ــتـــرات مــتــقــاربــة خــالل  عــمــلــتــيــهــمــا تــحــت ضـــغـــوط كــبــيــرة عــلــى فـ
إيــرادات  األحيان على  أغلب  البلدان في  األخــيــرة. ويعتمد  العقود 
لتعويض جــزء من  إليهما،  الـــواردة  السياحة  األجنبية من  العملة 
عجز امليزان التجاري، مع األخذ في االعتبار أن ما حصلت عليه 
تركيا خالل العقد األخير من إيرادات السياحة يمثل تقريبًا ثالثة 

أضعاف ما تمكنت مصر من جمعه خالل نفس الفترة.
 30 بنحو  قيمة صادراتها  عن  قيمته  تزيد  ما  تركيا  وتستورد 
مليار دوالر، بينما يرتفع ذلك العجز إلى ما يقرب من 50 مليار 
دوالر في الحالة املصرية، ويزداد وزنه لو أخذنا حجم االقتصادين 

في االعتبار.
وبعد أن ضرب وبــاء كوفيد-19 العالم، وتسبب في أوامــر إغالق 
السياحة  إيــرادات  البلدان نسبة كبيرة من  النطاق، خسر  واسعة 
الواردة إليهما، فلم تتحصل تركيا إال على 12 مليار دوالر خالل 
دوالر جمعتها خالل  مليار   34 مــن  بأكثر  مــقــارنــة   ،2020 عــام 
العام السابق.  أما مصر، التي حققت إيرادات تتجاوز 12.5 مليار 
دوالر من السياحة في عام 2019، فلم يدخل خزانتها أكثر من 3 

مليارات دوالر في أحسن التقديرات خالل العام املاضي.
املال  اجــتــذاب رأس  األحــيــان على  الدولتان في كثير من  تتنافس 
األجنبي لالستثمار في أدوات الدين التي تصدراها، سواء بالعملة 
املحلية أو األجنبية، وفي أغلب الفترات تحتل إحداهما املركز األول 
بمركزها  األخــرى  تحتفظ  بينما  فوائد مدفوعة،  أعلى  قائمة  في 

ضمن أعلى خمس دول في العالم. 
البلدين دورًا كبيرًا  إلــى  الـــواردة  الساخنة  األمــوال  لعبت  وبالفعل، 
في توفير حماية مؤقتة لعملتيهما، بينما جعلتهما على صفيح 
على  تؤثر  العاملي ألي صــدمــات  االقــتــصــاد  تعرض  عند  ساخن 
تحركات رأس املال املخاطر، ومن ثم هروب األمــوال من األسواق 
الناشئة. وخـــالل األســابــيــع األخــيــرة، تــعــرض اقــتــصــادا الــدولــتــني، 
الــعــائــد على  وعملتاهما، لــضــغــوط كــبــيــرة، بــعــد ارتــفــاع مــعــدالت 
سندات الخزانة األميركية، رغم تأكيد مجلس االحتياط الفيدرالي 
الفائدة  لرفع معدالت  نية  وجــود  عــدم  األميركي«  املركزي  »البنك 

على أمواله، قبل نهاية عام 2023. 
البلدين املحرك  الــدوالر وعملة كال  الفائدة بني  فــارق سعر  ويعد 
األساسي لألموال الساخنة التي تستثمر في أدوات الدين املحلية 
 مرموقًا لألسواق، هو روبني بروكس، 

ً
فيهما، وهو ما دعا محلال

من  لتحذيرهما  الــدولــي،  التمويل  بمؤسسة  االقــتــصــاديــني  كبير 
هروب األمــوال منهما مع االرتفاع في عوائد السندات األميركية، 
ــرورة رفــعــهــمــا ملـــعـــدالت الــفــائــدة لــديــهــمــا، وإال  ــ ــدًا عــلــى ضـ ومـــؤكـ

تعرضت عملتاهما لخسائر كبيرة. 
التجارب  سطحية  عمق/  وبسبب  السابقة،  التشابهات  كــل  ومــع 
اختلفت  البلدين،  فــي  االقتصادية  السياسات  لواضعي  العملية 
منح  إلــى  تركيا  فعمدت  األخــيــرة،  الــســنــوات  خــالل  سياساتهما 
الليرة حرية كاملة للتحرك وفقًا ملحددات العرض والطلب، واكتفى 
البنك املركزي املصري بإعالن تحرير سعر الصرف، بينما كانت 
أسعار العملة املحلية تتحدد يوميًا من خالل اتصاالت تليفونية 
بني مسؤوليه ومسؤولي أذرعه في السوق، وعلى رأسها البنوك 
الــنــظــر عــن حــجــم املطلوب  املــمــلــوكــة للحكومة املــصــريــة، وبــغــض 
واملــعــروض مــن الــــدوالر، أو حجم الــفــجــوات فــي املــيــزان التجاري 
والحساب الجاري في البالد، والتي كانت سلبية، أي تعاني عجزًا، 

خالل أغلب فترات السنوات املاضية. 
اختالف السياسات أدى إلى تباين النتائج لدى الدولتني، فارتفعت 
العملة املصرية بنسبة 12% تقريبًا خالل العامني األخيرين، بدعم 
من البنك املركزي الذي اعتمد على القروض الخارجية في تنفيذ 
فتسبب  الـــدوالر،  مقابل  عملته  بتحديد سعر  الخاصة  سياسته 
الخارجي املصري  الدين  )الــزائــف( في زيــادة  العملة  ارتفاع قيمة 

بنسبة تقترب من 40% خالل الفترة. 
العملة  لــظــروف  مطابقة  ظروفها  كــانــت  الــتــي  التركية،  العملة  أمــا 
اتبعها  التي  الحر  الصرف  تسببت سياسة سعر  فقد  املصرية، 
قيمتها  مــن  تقريبًا   %40 خسارتها  فــي  التركي  املــركــزي  البنك 
خالل نفس الفترة، قبل أن يتسبب تغيير محافظ البنك املركزي 
املاضي، مع ما صاحبه من  األسبوع  نهاية  أغبال  ناجي  التركي 
في  الــتــركــيــة،  بالعملة  املتربصني  بعض  مــن  متعمدة  مــضــاربــات 

فقدان العملة 15% إضافية من قيمتها، بني عشية وضحاها.
تشير تصريحات محافظ البنك املركزي التركي الجديد إلى عدم 
وجود نية لديه للتسرع بإلغاء قرار رفع الفائدة الذي تم اتخاذه من 
أيــام، رغم ما هو معروف عنه من تفضيل  املحافظ املعزول قبل 

للفوائد املنخفضة. 
التركية جــزءًا  الليرة  أيــام األســبــوع، اســتــردت  أول  وفــي تعامالت 
غير قليل مما فقدته من قيمتها، وفي تقديري، ستسترد املزيد 
خالل األيام املقبلة، وال يبدو أنها ستضطر في املستقبل القريب 
العامني  خــالل  انخفضت  التي  الخارجية،  بالقروض  لالستعانة 

املاضيني بنسبة تقدر بحوالي %5.
أفضلية سياسة  املختلفة  النقدية  السياسات  مــدارس  تحسم  لم 
سعر الصرف الحر عن املدار أو العكس، لكن هناك قضية أخرى 
اثنان،   وأقــدم، تم حسمها، وال يختلف عليها حاليًا 

ً
أكثر شموال

بالتأكيد، هما  أو عملة  أي سلعة،  مــن  والــطــلــب  الــعــرض  أن  وهــي 
السعر  األفضل في تحديد سعرها، وأن أي تدخالت في تحديد 
ــى السعر  بــعــيــدًا عــنــهــمــا، لـــن يــنــتــج عــنــهــا إال تــأجــيــل الـــوصـــول إلـ
الحقيقي، مع إضافة الكثير من التكاليف التي يتم تحملها خالل 

فترة التأجيل، التي وإن طالت، فال بد أن يكون لها من نهاية.

الليرة التركية والجنيه 
المصري وإدارة األزمات
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