
9

القاهرة ـ العربي الجديد

أحـــال رئــيــس مجلس الــنــواب املــصــري، حنفي جبالي، 
أمـــس االثــنــن، ســتــة قــــرارات صــــادرة عــن الــرئــيــس عبد 
اتفاقيات  بشأن  قـــرارات  ثالثة  منها  السيسي،  الفتاح 
حصول مصر على قروض دولية جديدة، في وقت قفز 
إلــى 145.529 مليار دوالر  للبالد  الخارجي  الدين  فيه 
بنهاية ديسمبر/كانون األول 2021، بزيادة تقدر بنحو 
8.109 مــلــيــارات دوالر خــالل 3 أشــهــر فــقــط، وذلـــك إلى 
البرملانية املختصة لدراستها، وإعــداد تقارير  اللجان 
بشأنها إلقرارها. وأحــال جبالي قــرارًا للسيسي بشأن 

املوافقة على اتفاق القرض املوقع بن مصر، ممثلة في 
بمبلغ  الفرنسية،  والحكومة  الــدولــي،  الــتــعــاون  وزارة 
إجمالي يقدر بـــ776 مليونًا و900 ألــف يــورو، لتمويل 
تــوريــد 55 قــطــارًا وتــجــديــد مــعــدات مستودعات الخط 
األول مــن مــتــرو أنــفــاق الــقــاهــرة. كــمــا أحــــال قــــرارًا آخــر 
باملوافقة على اتفاق القرض التعويضي بن الحكومة 
املصرية، وصندوق النقد العربي، بمبلغ إجمالي يقدر 
بـ87.7 مليون دينار عربي حسابي )عملة صندوق النقد 
العربي، أي حوالي 373 مليون دوالر(، للمساهمة في 
تجاوز مصر التداعيات واآلثار السلبية التي فرضتها 
جائحة كورونا. كذلك أحال قرار باملوافقة على االتفاق 

املــوقــع بــن مــصــر، ممثلة فــي وزارة الــتــعــاون الــدولــي، 
والـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة لــلــتــنــمــيــة، حـــول تــمــويــل مــشــروع 
معالجة الصرف الصحي في منطقة حلوان بالقاهرة 
بــمــبــلــغ 52 مــلــيــون يــــــورو. وشــمــلــت اإلحـــــــاالت الـــقـــرار 
الخاص باملوافقة على الخطاب املتبادل بن الحكومة 
املــصــريــة، والــبــنــك الـــدولـــي لــإنــشــاء والــتــعــمــيــر، حــول 
إدخال تعديالت على 40 اتفاقية قرض مبرمة بينهما، 
فــي ضـــوء اعــتــزام الــبــنــك الــدولــي تــعــديــل ســعــر الــفــائــدة 
الحالي )الليبور(، واستبداله بمعدل جديد )السوفر(. 
الديون  املــصــري، مثلت  املــركــزي  البنك  لبيانات  ووفقًا 
الــديــون الخارجية،  طويلة األجـــل النصيب األكــبــر مــن 

بقيمة بلغت 132.7 مليار دوالر بنهاية الربع الثاني من 
العام املالي 2021-2022، مقابل 125.939 مليار دوالر في 
الربع األول من نفس العام. وبلغت قيمة الديون قصيرة 
األجل 12.842 مليار دوالر، من إجمالي الدين الخارجي 
خالل الربع الثاني من العام املالي الجاري، مقابل نحو 
الــعــام نفسه.  الــربــع األول مــن  فــي  11.480 مليار دوالر 
وكشف البنك املركزي، في وقت سابق، عن تراجع حاد 
لالحتياطي النقدي من العمالت األجنبية إلى 37.082 
مليار دوالر بنهاية مــارس/آذار املاضي، مقابل 40.99 
بفعل  لــه،  السابق  فبراير/شباط  بنهاية  دوالر  مليار 

األزمة االقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر.

اتفاقيات قروض جديدة أمام البرلمان المصري

انكماش البريد السريع
أظهر مؤشر صناعي شهري أن قطاع البريد السريع في 
املاضي  نيسان  إبــريــل/  فــي شهر  انكماشا  الــصــن سجل 
بــســبــب مـــعـــادوة ظــهــور حــــاالت إصـــابـــة بــكــوفــيــد-19، لكن 
البالد  جــهــود  وســط  انتعشت  الــســريــع  التوصيل  أنشطة 
لتيسير الخدمات اللوجستية والنقل. وجاء مؤشر تنمية 

التوصيل السريع في الصن عند 241.3، الشهر املاضي، 
بانخفاض 3.9 في املائة على أساس شهري، وفقا للهيئة 
ملعالجة  جــهــودهــا  الــدولــة  تكثيف  ومــع  للبريد.  الوطنية 
االختناقات اللوجستية وتحسن الخدمات، انتعش حجم 
إلــى حــوالــي 300 مليون طرد  الــقــطــاع بشكل كبير  أعــمــال 

ــا للمكتب. وتــعــامــلــت شــركــات 
ً
يــومــًيــا مــنــذ 24 إبــريــل، وفــق

البريد السريع في الصن مع إجمالي 31.71 مليار طرد في 
الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى إبريل، بزيادة سنوية 
قدرها 4.2 في املائة، بينما انخفض حجم أعمالها بنسبة 

11.9 في املائة الشهر املاضي.

وصول 50 باصًا فرنسيًا إلى لبنان
وصلت إلى مرفأ بيروت، أمس االثنين، خمسون حافلة 
إلى  فرنسا  من  مة  المقدَّ الهبة  من  أولى  كدفعٍة 
على  وذلك  العام،  النقل  قطاع  دعم  إطار  في  لبنان 
في  )تعمل  الفرنسية   CMA- CGM شركة  باخرة  متن 
وأعلن  اللوجستية(.  والخدمات  البحري  النقل  مجال 
الباصات  أن  حمية  علي  والنقل  العامة  األشغال  وزير 
الحديد  الخمسين ستكون في عهدة مصلحة سكك 
خالل  السير  خطوط  على  وستُطَلق  المشترك  والنقل 
أسبوَعيْن أو ثالثة، إضافة إلى الـ45 حافلة المحلية التي 
الفرنسية  الشركة  وعمدت  لبنان،  في  موجودة  كانت 
انفجار  بفعل  تضرّرت  بعدما  وإصالحها  صيانتها  إلى 

مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020.

تسيير رحالت من مطار خليج نيوم 
أعلنت »نيوم« عن شراكتها االستراتيجية مع الخطوط 
مطار  من  منتظمة  دولية  رحالت  لتسيير  السعودية 
يونيو/  نهاية  تبدأ  مختارة،  وجهات  إلى  نيوم  خليج 
مع  دبي،  إلى  أسبوعية  برحالت   2022 القادم  حزيران 
خطط لتسيير رحالت إلى لندن. وأوضحت »نيوم«، أمس، 
أن هذه الخطوة تعد انطالقة للخدمات التجارية عبر 
المطار، الذي سيتمكن نحو 40% من سكان العالم من 
الوصول إليه في أقل من 4 ساعات من خالل موقعه 
عام  مدير  وقال  قارات.   3 مفترق  على  االستراتيجي 
الشراكة  هذه  إن  الُعمر  إبراهيم  السعودية  الخطوط 
تتماشى مع طموح الخطوط السعودية وجهودها 

لدعم رؤية المملكة 2030.

صعود مبيعات العقارات في دبي وأبوظبي
المتخصصة  »أستيكو«،  شركة  عن  صادر  تقرير  أكد 
الحالة  استمرار  باإلمارات،  العقارات  إدارة  مجال  في 
خالل  وأبوظبي  دبي  في  العقاري  للقطاع  القوية 
األشهر الثالثة األولى من العام الجاري، نتيجة للمبادرات 
األسواق.  في  والثقة  االقتصادي  والنمو  الحكومية 
وحدة   3800 من  يقرب  ما  تسليم  إلى  التقرير  وأشار 
سكنية في الربع األول، موزعة على مناطق مختلفة 
الريم  الراحة وجزيرة  أبوظبي، بما في ذلك شاطئ  من 
وجزيرة ياس وجزيرة السعديات وغيرها. ونما متوسط 
أسعار إيجارات الفلل بنسبة 2% خالل الربع األول من العام 
زيادات تقترب  المشاريع  2022، في حين سجلت بعض 

من 10%، وبلغ متوسط الزيادات السنوي %5.

لقطات

إضراب عام في تونس
تونس ـ إيمان الحامدي

ــر االتـــحـــاد الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل االثـــنـــن،  أقــ
تنظيم إضراب في القطاع الحكومي واملؤسسات 
اإلداريـــة  الهيئة  توصيات  على  بناء  الحكومية 
الــذهــاب إلضـــراب عــام دون  قـــررت  الــتــي  النقابية  للمنظمة 
تــحــديــد مـــوعـــد، احــتــجــاجــا عــلــى تــبــاطــؤ املـــفـــاوضـــات حــول 
الزيادة في رواتب العاملن في القطاع الحكومي مع حكومة 
نجالء بودن. وأعلن البيان الختامي للهيئة اإلدارية التحاد 
الوظيفة  مجمع  مطالب  تبنت  العمالية  النقابة  أن  الشغل 
العمومية بإقرار اإلضراب العام في القطاع الحكومي، داعيا 
الحكومة إلى التعجيل بفتح مفاوضات لتعديل رواتب أكثر 
من 600 ألف موظف يعملون في القطاع الحكومي، على أن 
يتم الحقا تحديد موعده وتراتبه. وقال املتحدث الرسمي 
بــاســم االتـــحـــاد الــعــام الــتــونــســي للشغل ســامــي الــطــاهــري 
الذي تال بيان الهيئة اإلدارية إن املكتب التنفيذي للمنظمة 

الشغلية سيعلن الحقا عن موعد اإلضراب وترتيباته، داعيا 
واالستعداد  الصفوف  رّص  إلــى  القطاعية  النقابات  عموم 
واالجتماعية  االقــتــصــاديــة  منتسبيها  حــقــوق  عــن  لــلــدفــاع 
 فــي تــعــديــل الـــرواتـــب. وكــذلــك طــالــب االتــحــاد الــعــام 

ّ
والــحــق

التونسي للشغل منظمة رجال األعمال باإلسراع في تنفيذ 
الخاص  الــقــطــاع  فــي  العاملن  فــي رواتـــب  الــزيــادة  اتفاقية 
املوقعة منذ شهر يناير/ كانون الثاني، منتقدا ما وصفه 
نتيجة  التونسين  التي تستهدف قوت  الشرسة  بالهجمة 
ــادات املــجــحــفــة لـــأســـعـــار وبـــلـــوغ الــتــضــخــم مــعــدالت  ــ ــزيـ ــ الـ
ــاد الــشــغــل الــســيــاســيــات املــالــيــة   قــيــاســيــة. كــمــا انــتــقــد اتـــحـ
للبنك املركزي التونسي الذي قرر مؤخرا الزيادة في سعر 
الــفــائــدة الــرئــيــســي، معتبرا أن مــثــل هـــذه الــحــلــول تــزيــد من 

إنهاك القدرة الشرائية للتونسين. 
والثالثاء املاضي، قال البنك املركزي التونسي إنه رفع سعر 
الفائدة الرئيسي من 6.25% إلى 7% ملحاربة التضخم، وهي 
أول زيادة للفائدة منذ 2019. وعّبر البنك في بيان أصدره 

ودعــا  للتضخم،  املــرتــفــع  املنحنى  حــيــال  العميق  قلقه  عــن 
إلــى إصــالحــات اقتصادية في أقــرب وقــت ممكن الستعادة 
النمو االقتصادي من أجل ضمان استقرار االقتصاد الكلي 
واســتــدامــة الــديــن الــعــام. وطــالــب االتــحــاد الــعــام التونسي 
للشغل الحكومة بإجراءات اجتماعية عاجلة لفائدة األجراء 
الدخل  وذات  الفقيرة  واألســر  العمل  عن  املعطلن  وخاصة 
املــحــدود. ويحصل موظفو تونس على زيـــادات دوريــة في 
الرواتب تحدد بناء على مفاوضات تجرى كل ثالث سنوات 
ــاد الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل، حيث  بـــن الــحــكــومــة واالتــــحــ
تصرف الزيادات على ثالثة أقساط سنوية وتحدد قيمتها 

بناء على الوضع االقتصادي في البالد ونسب التضخم.
أيلول  فــي سبتمبر/  املعينة  بـــودن  نــجــالء  أن حكومة  غير 
املــاضــي لــم تــوافــق بعد على الــدخــول فــي جولة مفاوضات 
جديدة مع املنظمة النقابية التي تّصر على ضمان حقوق 
العمال املكتسبة، رغم مطالب صندوق النقد الدولي بكبح 

كتلة األجور خالل السنوات القادمة.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

في الوقت الذي استبعد فيه 
صندوق النقد الدولي، أمس، 

إمكانية حدوث ركود عاملي واسع 
رغم تأزم األوضاع املالية وتباطؤ 

اقتصاد الصني، وزيادة سعر 
الفائدة، كان االقتصاد العاملي 

يتلقى في نفس اليوم تهديدات 
جديدة يمكن أن تدفعه بسرعة 

نحو الدخول في نفق الركود 
التضخمي الخطير، مع قفزات 

معدالت التضخم في االقتصادات 
الكبرى ووصولها إلى معدالت 

لم تصل إليها منذ 40 عاما، 
واستمرار أزمة سالسل التوريد، 

وتوسع الدول في فرض حظر 
على صادراتها، خاصة من السلع 

الغذائية كالقمح.
وفي الوقت الذي كانت مديرة 

صندوق النقد الدولي كريستالينا 
غورغيفا، تؤكد أمس، أن تأزم 

األوضاع املالية وارتفاع الدوالر 
وتباطؤ اقتصاد الصني كلها 

عوامل تؤثر على االقتصاد العاملي، 
كان هذا االقتصاد يتلقى ضربة 
جديدة ناتجة عن زيادة املخاطر 

الجيوسياسية عقب عودة التوتر 
العسكري بني واشنطن وبكني، 
وتهديد الرئيس األميركي جو 

بايدن الصني من أي غزو محتمل 
لجزيرة تايوان، وتأكيده أن الواليات 
املتحدة مستعدة للتدخل عسكرًيا 

إذا غزت الصني تايوان، وهو ما 
ردت عليه بكني بسرعة محذرة إياه 

من اللعب بالنار.
لم يكتف بايدن بالتهديد الخطير، 
بل أعلن أمس في طوكيو إطالق 

شراكة اقتصادية جديدة في 
منطقة آسيا واملحيط الهادئ تضم 

13 دولة، بينها الواليات املتحدة 
واليابان والهند وأستراليا، وهو 

التحالف الذي يستهدف اقتصاد 
الصني وصادراتها ومشروعاتها، 
خاصة الحزام والطريق أو طريق 

الحرير. ال تقف البؤر الجديدة التي 
تهدد االقتصاد العاملي عند األزمة 

األميركية الصينية، بل ظهرت بؤرة 
جديدة باتت تؤرق العالم وهي 

االنتشار السريع لفيروس جدري 
القرود الذي يشكل خطرا على 

الصحة العامة، وحذرت منه منظمة 
الصحة العاملية قائلة إن العالم 

يواجه تحديات »هائلة«، تشمل 
جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا 

وجدري القرود.
كان الجميع يراهن على فترة 

هدوء يستعيد فيها االقتصاد 
العاملي عافيته عقب تراجع خطر 

كورونا، لكن جاءت صدمة الحرب 
األوكرانية لتصب الزيت على النار 

وترفع منسوب املخاطر حول 
العالم، وتشعل النار في أسعار 

السلع واملواد األولية ومنها القمح 
والحبوب والغاز والنفط والوقود، 

ويبدو أن تلك الحال ستتواصل إذا 
ما تحول جدري القرود إلى وباء، 
وتوسعت رقعة الحرب، وواصلت 
األسعار قفزاتها، وغزت الصني 

تايوان. من الصعب رسم صورة ملا 
يمكن أن يكون عليه حال االقتصاد 

العاملي في الفترة املقبلة، وهو 
ما يربك صانع القرار السياسي 

واالقتصادي، مع تسارع األحداث 
وتراكم الخسائر وتقلب األسعار 

والرفع الحاد ألسعار الفائدة.

بؤر جديدة 
تهدد االقتصاد 

العالمي

Tuesday 24 May 2022
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اقتصاد

طهران ـ صابر غل عنبري

 الـــرئـــيـــس اإليــــرانــــي إبــراهــيــم 
ّ

حــــل
رئــــيــــســــي، أمــــــس اإلثـــــنـــــن، ضــيــفــًا 
ــارة  ــ عـــلـــى ســلــطــنــة ُعــــمــــان، فــــي زيـ
ـــهـــا الــثــانــيــة 

ّ
ــــى لـــه للسلطنة كــمــا أن هـــي األولـ

لــه لــدولــة خليجية بــعــد زيــارتــه لقطر خــالل 
فبراير/شباط املاضي. زيارة رئيسي لعمان 
 

ّ
 عن دالالتها ورسائلها املختلفة، لعل

ً
فضال

العامل االقتصادي هو الدافع األهم للزيارة، 
لــــدى مــســقــط عــلــي نجفي  إذ أكــــد ســفــيــرهــا 
 االقـــتـــصـــاد يــتــصــدر أجــنــدة 

ّ
فـــي تـــغـــريـــدة أن

مباحثات رئيسي خالل زيارته لعمان والتي 
كـــانـــت لـــيـــوم واحـــــد فـــقـــط. وفــــي مـــؤشـــر آخــر 
بالنسبة  للزيارة  االقتصادية  األهمية  على 
إليــران التي تواجه أزمة مالية متفاقمة هذه 
األيـــام، رافــق الرئيس اإليــرانــي خــالل الزيارة 
ــكـــون مــــن 50 رجـــل  ــد اقـــتـــصـــادي كــبــيــر مـ ــ وفـ
أعــمــال وتــاجــرًا ونــاشــطــًا اقــتــصــاديــًا إيــرانــيــًا، 
والنقل  والصناعات  النفط  وزراء  عن   

ً
فضال

واملواصالت، بعضهم استبقوا زيارة رئيسي 
إلى عمان بأيام للتحضير االقتصادي الجيد 
إلنـــجـــاح الــــزيــــارة. أن تـــكـــون زيـــــارة الــرئــيــس 
اقتصادي  بــدافــع  العمانية  للجارة  اإليــرانــي 
مهمة،  عوامل  بعدة  مدفوعة  فإنها  بامتياز 
الــــــذي تــواجــهــه  ــو االنـــــســـــداد  األول مــنــهــا هــ
ــفــــاوضــــات فــيــيــنــا لـــجـــهـــة رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات  مــ
األميركية الشاملة عن إيــران، والتي وضعت 
أثقلت  اقتصادية متفاقمة  أزمــة  أمــام  الــبــالد 
كاهل املواطن وتشعل احتجاجات فيها بن 

حن آلخر وفق مراقبن.
اإليرانية  الحكومة  الثاني هو بحث  والعامل 
الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي تــشــكــلــت وهـــــي تـــرفـــع شــعــار 
ــاد، عــــن مـــنـــافـــذ وتـــنـــويـــع  ــتـــصـ األولـــــويـــــة لـــالقـ
الـــخـــيـــارات فـــي مــواجــهــة األزمـــــة االقــتــصــاديــة 
ورفع العقوبات. والعامل الثالث هو االهتمام 
لتحسن  رئيسي  تبديه حكومة  الــذي  الكبير 
الـــعـــالقـــات الــتــجــاريــة واالقـــتـــصـــاديـــة مـــع دول 

الــــجــــوار خــصــوصــًا فـــي ظـــل املــعــطــيــات الــتــي 
ــن تــنــتــظــر رفــع  ــا تـــؤكـــد أنـــهـــا لـ ــهـ ـ

ّ
ذكــــــرت، إذ إن

الــعــقــوبــات وإنـــمـــا تــســعــى إلـــى إفــشــالــهــا عبر 
ــعـــالقـــات الــتــجــاريــة مع  تــعــزيــز الـــتـــواصـــل والـ

البيئة املحيطة بإيران. 
ــات  ــانـ ــيـ ــبـ ــاق، تـــشـــيـــر األرقــــــــــام والـ ــيــ ــســ وفــــــي الــ
إيران  التجاري بن  التبادل   

ّ
أن إلى  الرئيسية 

والــــــــدول الــــــــ15 الــــجــــارة لـــهـــا يــشــهــد ارتـــفـــاعـــًا 
مــســتــمــرًا، خــصــوصــًا خـــالل الــشــهــور التسعة 
األخيرة منذ تولي رئيسي السلطة في يوليو/ 
 تجارة 

ّ
تموز املاضي، إذ تؤكد هذه األرقام أن

إيران مع جيرانها بلغت 52 مليار دوالر خالل 
الــعــام اإليــرانــي املــاضــي )مــن 21 مـــارس/ آذار 

2021 إلى 21 مارس 2022(.
وقبيل توجهه إلى عمان، أكد رئيسي في كلمة 
مقتضبة من مطار طهران أهمية االقتصاد في 
العالقات مع الدول الجارة، مشددًا على »عزم 
وإرادة البلدين للرقي بمستوى العالقات في 
والسياحة  والطاقة  والنقل  التجارة  مجاالت 
خصوصًا السياحة العالجية«. وعبر الرئيس 
اإليــرانــي عــن عــدم رضـــاه بمستوى العالقات 
 »املستوى الحالي للعالقات 

ّ
التجارية، فقال إن

بن البلدين ليس في الوضع املطلوب«، مشيرًا 
ـــه سيوقع اتــفــاقــيــات فــي هــذه املــجــاالت 

ّ
إلــى أن

خالل الزيارة.  وبشأن هذه االتفاقيات املوقعة 
أفــادت وكالة األنباء العمانية،  الــزيــارة،  خالل 

مــذكــرات تفاهم و4  الجانبن وقعا على 8   
ّ
أن

بــرامــج تــعــاون فــي عـــدة قــطــاعــات، مــن بينها 
أن برامج  إلــى  النفط والــغــاز والــنــقــل، مشيرة 
التعاون التنفيذية املوقعة بن البلدين خالل 
التجارة  مــجــاالت  أواًل  رئــيــســي، يشمل  ــارة  زيـ
واالستثمار والخدمات، وثانيًا التعاون الفني 
التعاون  وثالثًا  والتشغيل  العمل  في مجالي 

في مجال البيئة.
لـــم تــنــشــر بــعــد تــفــاصــيــل مــــذكــــرات الــتــفــاهــم 
ــة، لـــكـــنـــهـــا كــمــا  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــات االقـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــفـ ــ واالتـ
تشمل  اإليــرانــيــة،  التصريحات  مــن  اتضحت 
واالستثمار  والغاز(  )النفط  الطاقة  مجاالت 
وتـــصـــديـــر الــــخــــدمــــات الـــفـــنـــيـــة والــهــنــدســيــة 
والــســيــاحــة وتــوســيــع الــتــجــارة عــبــر املــوانــئ 
الطاقة،  مجال  وفــي  والنقل.  البيئة  ومجالي 
يقول وزير النفط اإليراني جواد أوجي الذي 
جاء إلى عمان قبل يوم من رئيسي، ويجري 
مباحثات مكثفة مع نظيره العماني، محمد 
اتفاقيات  إلــى  إنــه توصل  الرمحي،  بن حمد 

في مجال الطاقة تشمل أربعة محاور.
الالحقة  املــراحــل  توسيع  يشمل  األول  املحور 
البلدين،  بــن  املــشــتــرك  النفطي  هنغام  لحقل 
الطرفان، حسب أوجــي، على تشكيل  اتفق  إذ 
خطة  إعـــداد  على  تعمل  مشتركة  فنية  لجنة 

»االستخراج املشترك املوحد« من الحقل. لـ
واملـــحـــور الــثــانــي لــالتــفــاقــيــات هـــو فـــي مــجــال 
تصدير الخدمات الفنية والهندسية املرتبطة 
اإليــرانــي  النفط  اتــفــق وزيـــر  بالطاقة، وعــلــيــه، 
ــال وفـــد عماني  ــ ونــظــيــره الــعــمــانــي عــلــى إرسـ
من املتخصصن إلى إيــران للتعرف عن كثب 
قطاعي  فــي  والهندسية  الفنية  قدراتها  على 
النفط والــغــاز. واملــحــور الثالث هو في مجال 
البتروكيماويات واملنتجات  تجارة وتصدير 
ــا املـــحـــور األخـــيـــر واملـــهـــم فــيــركــز  الــنــفــطــيــة. أمــ
إنشاء  مشروع  بشأن  املفاوضات  إحياء  على 
ــرانـــي إلـــى عـــمـــان، لــكــن لم  خـــط نــقــل الـــغـــاز اإليـ
يــشــر أوجــــي فــي تــصــريــحــاتــه إلـــى مــا إذا كــان 
بإحياء  العماني  الجانب  إقــنــاع  فــي  قــد نجح 
هذه املفاوضات. وقبل عقدين من الزمن، وقع 
الــطــرفــان عــلــى مــذكــرة تــفــاهــم ملــشــروع إنــشــاء 
خط لنقل الغاز اإليراني إلى عمان بمقدار 10 
لتسييله  وذلـــك  مكعب سنويا،  متر  مــلــيــارات 
ــواق الــعــاملــيــة.  ــ وتــصــديــره مــن هــنــاك إلـــى األسـ
ــان مـــن املـــقـــرر أن تــتــحــول مـــذكـــرة الــتــفــاهــم  وكــ
لــكــن  اتـــفـــاقـــيـــة وتـــنـــفـــذ عـــــام 2008،  إلـــــى  هـــــذه 
العقوبات الدولية املفروضة على إيران بسبب 
برنامجها النووي حالت دون ذلك، ولم توقع 
تكاليف  قـــدرت  اآلن. حينها،  حــتــى  االتــفــاقــيــة 

إنشاء الخط بنحو 1.2 مليار دوالر.

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تكرر حكومة بشار األسد الحل نفسه، للمرة الخامسة خالل 
التسهيالت  إلـــى  التطلع  مــن  فــبــدال  ــــات،  األزمـ لتتفاقم  عـــام 
واإلعفاءات لجذب بعض األموال واالستثمارات وتخفيض 
تكاليف اإلنتاج على الصناعين والفالحن وتخفيف حدة 
التضخم، ترمي بالحل األسهل وهو »رفع أسعار الطاقة« 
ليحل النظام أزماته املالية عبر جيوب السورين املهترئة.

ــا إن رفــعــت حــكــومــة األســــد، األســـبـــوع املـــاضـــي، أســعــار  ومـ
إلــى 3500 ليرة واملـــازوت الصناعي من  البنزين من 2500 
لــيــرة(، حتى  ــدوالر = نحو 3900  لــيــرة )الــ 1700 إلــى 2500 
ــورًا عــلــى األســـــــواق، حــســب مـــصـــادر من  ــ انــعــكــس الـــقـــرار فـ
 
ً
النقل، فضال أزمـــة  وتفاقمت  األســعــار  ارتفعت  إذ  دمــشــق، 

عن تراجع عرض بعض السلع واملنتجات وتضرر مختلف 
محمد  السوري  الصناعي  ويؤكد  االقتصادية.  القطاعات 
الحكومة مع  الجديد« عدم تنسيق  »العربي  لـ العلو  طيب 
الصناعين والتجار قبل رفع أسعار الطاقة، رغم أن اآلثار 
برأيه »ستكون كارثية« إذ سيرفع الصناعيون األسعار ما 

يفاقم معيشة السورين.
األســـد، عمرو  بحكومة  الــتــجــارة  وزيـــر  أن  العلو  ويضيف 
ــع، بــمــمــثــلــن عــن  ــ ــواقـ ــ ــــرض األمــــــر الـ ــالــــم، اجـــتـــمـــع بـــعـــد فـ ســ
ــادة األســـعـــار ورفــــد األســــواق  ــ الــصــنــاعــيــن، طــالــبــًا عـــدم زيـ
اتحاد غرف  لوفدي  يقول  أن  بالسلع واملنتجات، من دون 

الصناعة والتجارة كيف سيفعلون ذلك؟
ــى افـــتـــقـــار حــكــومــة األســـد  ويــشــيــر الــصــنــاعــي الــــســــوري إلــ
اإلنــتــاج،  عجلة  بــتــدويــر  تستمر  إذ  االقــتــصــاديــة،  للحلول 
عــبــر اإلتـــــاوات والــوعــيــد. وفـــي املــقــابــل، ال ينكر الصناعي 
النظام السوري،  التي يتكبدها  مصطفى صباغ الخسائر 
جراء ارتفاع أسعار النفط عامليا وزيادة تكاليف نقل الخام 
بسبب الحصار وتــراجــع اإلنــتــاج بسورية إلــى أقــل من 30 
ألف برميل يوميًا، في حن يقترب االستهالك من 200 ألف 
بــرمــيــل. ولــكــن، يشير الــصــبــاغ خـــالل اتــصــال مــع »الــعــربــي 
الجديد« إلى أن الدول التي رفعت أسعار املشتقات النفطية 

ضريبية  وإعــفــاءات  للقروض  بتسهيالت  قراراتها  رافقت 
ودعم اإلنتاج والصادرات، إذ ليس من الحكمة االقتصادية 
وإلزامهم  الخسائر  بمستنقع  والتجار  الصناعين  »رمــي 
بـــاإلنـــتـــاج«. وانــعــكــس قــــرار رفــــع أســـعـــار املـــحـــروقـــات على 
األسواق مباشرة »وكأن التجار والباعة ينتظرون املبرر«، 
»العربي  حسب ما قالت املواطنة سهام جقمور من دمشق لـ
الجديد«، مبدية تخوفها من رفع الحكومة أسعار الخبز، 
السورية منذ فبراير/  الدعم عن معظم األســر  بعد سحب 

شباط املاضي ورفع األسعار %100.
وحول أسعار السلع تضيف جقمور أن »مشتقات األلبان 
ارتفعت بأكثر من 20% خالل الشهر الجاري، كما ارتفعت 

أسعار اللحوم والخضر والفواكه بشكل مبالغ فيه«.
مـــن جــهــتــه، حــــذر االقـــتـــصـــادي الــــســــوري مــحــمــود حسن 
ــاد بــواقــع  »الــعــربــي الــجــديــد« مــن ركــــود حـ خـــالل حــديــثــه لـــ
»انــعــدام الــقــدرة الــشــرائــيــة« وعـــدم وجـــود ســيــاح أو غرباء 
تــحــرك األســــــواق. ويــضــيــف االقـــتـــصـــادي الـــســـوري أن رفــع 
محرضة  سلعًا  اعتبارها  »على  النفطية  املشتقات  أسعار 
وتدخل بجميع القطاعات« ستؤثر على الصناعة والزراعة 
بــالــدرجــة األولـــــى. وجــــاءت أزمــــة الــنــقــل كــأبــرز نــتــائــج رفــع 
أســعــار املــحــروقــات، إذ تؤكد مــصــادر متطابقة مــن دمشق 
عودة االزدحام وقلة وسائط النقل بواقع األسعار الجديدة 

وتراجع حصة السيارات من املحروقات املدعومة.
وتشير املصادر إلى رفع أجور سيارات األجرة قبل صدور 
تعريفة املحافظة بأكثر من 60% رغم الرفع بواقع 100% قبل 

ثالثة أشهر وقت سحبت الحكومة الدعم عن املحروقات.
وحــــول دور الــرقــابــة بــضــبــط أجــــور الــنــقــل، تــقــول املــصــادر 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن ســائــقــي الــســيــارات يــقــولــون إنهم  لـــ
الــســوداء بخمسة آالف ليرة  الــســوق  املـــازوت مــن  يشترون 

والبنزين بستة آالف.
نقل جديدة بشوارع  انتشار وسائط  إلــى  املصادر  وتلفت 
العاصمة دمشق »عجالت، دراجات، عربات يجرها حصان، 
دراجات بثالث عجالت«، كما أن إقبال املوظفن ازداد على 

سيارات نقل الخضر »املكشوفة«.

زيارة الرئيس اإليراني لُعمان 
االقتصاد يسبق السياسة

ارتفاع كبير في أجرة المواصالت )لؤي بشارة/فرانس برس(توقيع عدد من االتفاقيات بين البلدين للتعاون في مجاالت عدة من بينها قطاع الطاقة )فرانس برس(

رفع أسعار الوقود يحرق جيوب السوريين

تأتي أهمية زيارة الرئيس 
اإليراني إبراهيم رئيسي، 
للجارة سلطنة ُعمان، 

بدافع اقتصادي بامتياز، 
إذ وّقع الطرفان اتفاقيات 
عدة لتعزيز التعاون بينهما

مصر تعمل على 
احتواء التضخم

أكد وزير املالية املصري محمد معيط، 
أمس، العمل من خالل حزمة تحفيزية 
متنوعة لتلبية متطلبات التعامل املرن 

واإليجابي السريع والتعافي االقتصادي 
من تداعيات األزمة العاملية الراهنة 

واحتواء آثارها السلبية، سواء املوجة 
التضخمية غير املسبوقة أو ما تشهده 
سالسل اإلمداد والتوريد من اضطراب 
حاد، وزيادة تكاليف الشحن، أو ارتفاع 

أسعار السلع والخدمات. وأضاف الوزير 
أن الحكومة تعمل أيضًا على تحسني 

البنية التحتية وتسريع وتيرة النمو من 
خالل توسيع مشاركة القطاع الخاص 

في األنشطة االقتصادية إلحداث التوازن 
بني مشاركة القطاعني الخاص والعام 

في النشاط االقتصادي، حيث تتضمن 
تخارج الدولة من بعض األنشطة لتفتح 

املجال واالستثمارات أمام القطاع الخاص 
الذي من املستهدف زيادة نسبة مساهمته 

إلى 50% من الناتج املحلي اإلجمالي 
خالل السنوات الثالث املقبلة.

141.8 مليون دوالر مشتريات 
لألجانب باألسهم السعودية

أظهر التقرير األسبوعي لشركة تداول 
السعودية تسجيل املستثمرين األجانب 
صافي شراء بقيمة 531.72 مليون ريال 

)141.8 مليون دوالر(، مقابل مبيعات 
صافية للسعوديني والخليجيني بقيمة 

442.83 مليون ريال، و88.88 مليون ريال 
على التوالي. وبلغ إجمالي مشتريات 
األجانب 10.05 مليارات ريال، تمثل 

23.16% من إجمالي عمليات الشراء 
بالسوق خالل األسبوع، مقابل مبيعات 

بلغت 9.52 مليارات ريال، تعادل 22% من 
مجمل عمليات البيع.

ودعم املستثمرون املؤهلون تعامالت 
األجانب في األسبوع املاضي، بتسجيلهم 
صافي شراء بقيمة 519.02 مليون ريال، 

بجانب املستثمرين املقيمني بصافي 
شراء أيضًا بواقع 62.89 مليون ريال، 

مقابل مبيعات صافية التفاقيات املبادلة 
بقيمة 49.89 مليون ريال. وفي املقابل، 

غلب البيع على تعامالت السعوديني خالل 
ار  األسبوع املاضي املنتهي في 19 مايو/ أيَّ
2022 بإجمالي 33.31 مليار ريال، تعادل 

76.7% من مجمل مبيعات املستثمرين 
باألسهم املدرجة باملؤشر العام لسوق 

األسهم السعودية.

شراكة بين »هانهوا 
سيستمز« وشركة دفاع 

إيطالية
أعلنت شركة »هانهوا سيستمز«، وهي 

وحدة الدفاع وتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت التابعة ملجموعة »هانهوا« 

الكورية الجنوبية، أمس االثنني، أنها 
وقعت شراكة مع شركة الدفاع اإليطالية 

»ليوناردو« ) .Leonardo S.p.A( للتعاون 
في تصدير أنظمة الرادار املتقدمة، حيث 

تتطلع إلى توسيع أعمالها في الخارج. 
وقالت الشركة في بيان إن مذكرة التفاهم 

املوقعة مع الشركة اإليطالية تلزم الشركتني 
بالعمل على تطوير حلول متكاملة تجمع 
بني رادارات مصفوفة املسح اإللكتروني 

النشط )AESA( للشركة الكورية مع وحدة 
معالجة اإلشارات وإمدادات الطاقة من 

الشركة اإليطالية. وقالت الشركة إن التعاون 
ا على زيادة 

ً
سيساعد الشركتني أيض

توسيع تشكيلة منتجاتهما وتحقيق املزيد 
من التقدم في األسواق اإليطالية واألسواق 

الخارجية األخرى.

الصين: زيادة صادرات البذور 
في مقاطعة قانسو 

صدرت مقاطعة قانسو في شمال غرب 
الصني ما قيمته 220 مليون يوان )حوالي 

32.96 مليون دوالر( من البذور في 
األشهر األربعة األولى من العام الجاري 

2022، بزيادة نسبتها 45.5 في املائة على 
أساس سنوي، حسب ما ذكرت الجمارك 
املحلية. وقالت جمارك النتشو إنه خالل 

الفترة ما بني يناير/ كانون الثاني وإبريل/ 
نيسان املاضيني، صدرت قانسو 1879 

طنا من البذور إلى أكثر من 40 دولة 
ومنطقة، مسجلة نموا سنويا قدره 

11.6 باملائة. وتعد قانسو من بني أكبر 
مراكز زراعة بذور الخضروات والزهور 

املستوردة في الصني، فمساحة األراضي 
الزراعية املخصصة لزراعة البذور 

املستوردة تصل إلى نحو 4667 هكتارا. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم
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اإليرانية  الحكومة  تسعى 
التبادل  حجم  زيـــادة  إلــى 
ُعمان  سلطنة  مع  التجاري 
دوالر  مليارات   5 إلى  ليصل 
من  المقبلة،  الفترة  خالل 
مليون  و335  مليار  نحو 
دوالر خالل العام الماضي. 

تقارير عربية

مال وناسمال وسياسة

العراقية  الــكــهــربــاء  وزارة  أعــلــنــت 
سوء  ملواجهة  كوادرها  استنفار 
األحـــــــوال الـــجـــويـــة، فــيــمــا شـــددت 
على اتخاذ كافة التدابير الصحية 
وإجراءات السالمة املتمثلة بارتداء 
الكمامات. وقالت الوزارة في بيان 
تلقته وكالة األنباء العراقية )واع(، 
أول من امس، إن »وزير الكهرباء 
ــم وجــــــه بــــــأن يـــكـــون  ــريــ عــــــــادل كــ
الـــوزارة  مقر  فــي  املنتسبني  دوام 
وشركاتها كافة، أمس االثنني، مع 
االستنفار التام ملواجهة أي طارئ 
ممكن أن يحصل لخطوط وأبراج 
نــقــل الــطــاقــة وشــبــكــات الــتــوزيــع«. 
ــدد الـــــوزيـــــر عـــلـــى »تـــوخـــي  وشــــــ
ــة،  ــرازيــ ــتــ كـــافـــة اإلجـــــــــــراءات االحــ
العرضية جراء  الحوادث  لتالفي 
العاصفة الترابية املتوقعة«. ونّبه 
التدابير  اتــخــاذ كافة  إلــى  الــوزيــر 
الــصــحــيــة وإجــــــــــراءات الــســالمــة 
ـــداء الـــكـــمـــامـــات«،  ــ ــارت ــ املــتــمــثــلــة بـ
املنتسبني  »اســتــثــنــاء  إلـــى  الفــتــا 
التنفسية  بـــاألمـــراض  املــصــابــني 

من الدوام الرسمي«.

استنفار 
الكهرباء 
العراقية

تونس ـ إيمان الحامدي

يــســعــى منتجو »الــنــيــرولــي« فــي تــونــس إلــى 
ــرات املــــواســــم املـــاضـــيـــة والــحــفــاظ  ــثـ ــاوز عـ تـــجـ
عــلــى عـــرش اإلنـــتـــاج الــعــاملــي لــلــزيــت الــروحــي 
املستخرج من »الزهر«، بينما تحتد املنافسة 
ــدد فـــي ســوق  ــول فــاعــلــن جــ ــ الــعــاملــيــة مـــع دخـ

التصدير من أهمهم مصر. 
الطلب  وتــراجــع  الصحية  الجائحة  وتسببت 
العاملي على زيت »النيرولي« خالل املوسمن 
املـــاضـــيـــن فـــي عـــــزوف لــــدى املــــزارعــــن خــوفــا 
مـــن الــخــســائــر، وهـــو أثـــر ســلــبــا عــلــى الــحــركــة 
االقتصادية في مناطق اإلنتاج التي تستفيد 
من موسم تقطير الزهر سنويًا. يسهم موسم 

تقطير الزهر في تنشيط الحركة االقتصادية 
شرق  شمال  فــي  الحمضيات  زراعـــة  بمناطق 
تونس، حيث يساعد تحويل زهر الحمضيات 
إلى  املــوســمــيــة،  العمل  فــرص  آالف  على خلق 
ــانـــب جـــنـــي عــــائــــدات مــــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة  جـ
مــقــابــل بــيــع مستخرج »الــنــيــرولــي« إلـــى أبــرز 

منتج  ويعتبر  العاملية.  العطور  صناعة  دول 
»النيرولي« مــن أرفــع الــزيــوت الــروحــيــة، التي 
 

ّ
تنتج في موسم تقطير الزهر، كما أنه يحتل
مــكــانــة مــهــمــة عــلــى مــســتــوى الــســوق العاملية 
ع بها، إضافة 

ّ
نظرا للجودة العالية التي يتمت

إلى منتجات ماء الزهر. 
يعّد موسم الــزهــر الــذي يمتد مــا بــن شهري 
أبــريــل/ نسيان ومــايــو/ أيــار من أهــّم املواسم 
الـــفـــالحـــّيـــة الـــتـــي تــتــمــيــز بــهــا مــنــطــقــة الــوطــن 
القبلي شمال شــرق تــونــس، وذلــك رغــم قصر 
مدة الجني والتقطير التي ال تتجاوز الشهر. 

ورغم محدودية املساحات املخّصصة لغراسة 
األرنــــــج املــنــتــج لــلــزهــر الـــتـــي ال تــتــعــدى 480 
هكتارا تسعى وحدات إنتاج الزيوت الروحية 

املستخرجة من هذه النبتة البيضاء إلى مزيد 
الــتــحــويــل للمحافظة على  مــن تــطــويــر قــطــاع 

مكانة تونس في السوق الدولية للعطريات. 
وتعتمد تونس في صناعة زيوت »النيرولي« 
الــزهــر على 8 وحـــدات تحويل  ومستخرجات 
تــمــكــن مــن صــنــاعــة إنــتــاج ســنــوي ال يــقــل عن 
1500 كلغ مــن الــزيــت الــذي تدخل فــي تركيبة 
أبرز العطور الرفيعة. وأكد مدير املنتج بأقدم 
ــيــــدان(،  وحـــــدة لــصــنــاعــة زيــــت الـــنـــيـــرولـــي )شــ
ــــالء الـــعـــيـــاشـــي، أن تـــونـــس لـــهـــا إمــكــانــيــات  عـ
ــزيـــوت الــروحــيــة  مــهــمــة لــتــطــويــر صــنــاعــات الـ
األرنـــج في  زهـــور حمضيات  مــن  املستخرجة 

ظل طلب عاملي كبير على هذه املادة. 
»الـــعـــربـــي  ــي تـــصـــريـــح لــــ ــ وقــــــــال الـــعـــيـــاشـــي فـ
الـــجـــديـــد« إن مـــوســـم جـــنـــي وتــقــطــيــر الـــزهـــر 
اقتصادية كبيرة ويوفر فرص  يخلق حركية 
عمل دائمة وأخــرى موسمية، غير أن وحدات 
اإلنــتــاج تعمل عــلــى اســتــدامــة هـــذه الصناعة 
باقي أشهر  النشاط  وتوسعتها عبر تحويل 
السنة إلى استخراج زيوت روحية من نباتات 
الحمضيات  أشجار  ومكونات  أخــرى  عطرية 
التي يجرى تقليمها في  على غــرار األغصان 

شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران.
وأفاد أن القطاع يساهم في تنشيط االقتصاد 
وذلــك بما يوفره من عائدات نتيجة تركيز 8 
وحــــدات لتحويل املــنــتــج الــتــي تــقــوم بــدورهــا 
بتصدير زيت النيرولي بمعدل 1500 كغ خالل 

في السنة مقابل 2500 يورو للكلغ الواحد. 
ورغــم دخــول دول مثل مصر واملغرب ولبنان 
إال  النيرولي،  فــي منافسة تونس على ســوق 
أن الــعــيــاشــي أكـــد أن املــنــتــج الــتــونــســي يحتل 
الـــصـــدارة عــاملــيــا مــن حــيــث الــجــودة والكمية، 
ذلــك يوفر أرضية خصبة لتطوير  أن  معتبرا 

اإلنتاج والتصدير. 
ــذا الــــعــــام عــلــى  ــ وتـــــعـــــّول وحــــــــدات اإلنـــــتـــــاج هــ
تـــجـــاوز عـــثـــرات املــوســمــن املــاضــيــن الــلــذيــن 
أثـــرا فــي وتــيــرة تصدير منتوج »الــنــيــرولــي » 
األسعار  هبوط  بسبب  الــزهــر  ومستخرجات 

نتيجة الجائحة الصحية. 
ومـــــن أجـــــل ذلـــــك قـــــال الـــعـــيـــاشـــي إن وحـــــدات 
الـــتـــحـــويـــل بـــصـــدد تـــطـــويـــر ســـيـــاســـة مــرافــقــة 

توفير  اســتــمــراريــة  على  للحفاظ  للمنتجن، 
ــواد األولـــيـــة والــعــنــايــة بــغــراســات حمضية  املــ

األرنج التي يقطف منها الزهر. 
ــج بمحافظة نــابــل على  تــمــتــّد غـــراســـات األرنــ
مــســاحــة 480 هــكــتــارا، بــيــنــمــا مــعــدل اإلنــتــاج 
السنوي للزهر خالل الخمسة مواسم األخيرة 

بلغ حوالي 1999 طنا. 
ويــؤكــد املـــنـــدوب الــجــهــوي بــاملــحــافــظــة حمزة 
الــبــحــري، تسجيل تــطــور نــســبــي فــي اإلنــتــاج 
ــم املـــاضـــيـــة،  ــ ــواســ ــ ــة املــ ــثــــالثــ خــــاصــــة خــــــالل الــ
وذلـــــك نـــظـــرا لـــدخـــول عــــدد مــهــم مـــن األصــــول 
ــذل مــجــهــود مـــن قبل  فـــي مــرحــلــة اإلنـــتـــاج، وبــ
سنويا  املنجز  وللتوسع  ين 

ّ
والفن املنتجن 

ــاد الــبــحــري فـــي تصريح  ــ فـــي الـــغـــراســـات. وأفـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن مــعــدل الــطــن املــحــول  لـــ
حــوالــي  مــنــه  يستخرج  الصناعية  بالطريقة 
1 كــغ مــن الــنــيــرولــي وقــرابــة 600 لــتــر مــن مــاء 
الزهر، مشيرا إلى أن مستوى إنتاجية شجرة 
الزهر يتغير من موسم آلخر، وذلك الرتباطه 
الوثيق بالظروف املناخية ومستوى العناية 
والتدخالت التي يقوم بها املنتج خاصة على 

مستوى الري والتسميد. 
وأوضـــح املــتــحــدث أن مــوســم املــاضــي شهد 
وفرة إنتاج مع انخفاض حاد في األسعار، 
ــــادة  ــــن مـ ــــزون مـ ــــخـ وذلـــــــك بـــســـبـــب وجـــــــود مـ
ــدات الـــتـــحـــويـــل تــعــود  ــ ــ ــــدى وحـ الـــنـــيـــرولـــي لـ
ــيــــن وتـــفـــشـــي جــائــحــة  لـــلـــمـــوســـمـــن املــــاضــ
كوفيد 19 في العالم التي أثرت على أسواق 

بيع العطورات خاصة باملطارات. 
كما فسر املسؤول بمندوبية الفالحة أسباب 
هــبــوط األســعــار فــي املــوســم املــاضــي بتضرر 
الــــقــــدرة الــتــنــافــســيــة فــــي ظــــل دخــــــول الـــســـوق 
ــلـــى الــــخــــط بـــكـــمـــيـــات وفــــيــــرة مــن  املـــصـــريـــة عـ
في  تسبب  ما  منخفضة،  وبأسعار  النيرولي 
ــــزوف عــــدد كــبــيــر مـــن الــفــالحــن عـــن عملية  عـ
الـــجـــنـــي بـــاعـــتـــبـــار أن كــلــفــة الـــبـــيـــع ال تــغــطــي 

مصاريف خالص اليد العاملة املختصة. 
ــــاج الـــزهـــر  ــتـ ــ ــرات األولـــــيـــــة إلنـ ــديــ ــقــ ــتــ تـــشـــيـــر الــ
للموسم الحالي إلى إمكانية بلوغ 2542 طنا 
مقابل إنتاج 2350 طنا خالل املوسم املاضي 

أي بزيادة تقّدر بـ8 باملائة.

عقبات أمام تأسيس بورصة الذهبزيت »النيرولي« التونسي يتصدر رغم احتدام المنافسة

موسم تقطير الزهر ينشط الحركة االقتصادية بمناطق زراعة الحمضيات )فتحي بلعيد/فرانس برس(

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

جــــاء قـــــرار تــأســيــس بـــورصـــة لــلــذهــب 
ــــدف مـــــســـــاعـــــدة الـــــــــســـــــــودان عـــلـــى  ــهــ ــ بــ
االحــتــفــاظ بــهــذه الـــثـــروة داخـــل الــبــالد 
ورغــم  تهريبها.  عمليات  مــن  ص 

ّ
ويقل

اتــــخــــذت  ــا  ــ ــهـ ــ أنـ أكـــــــــدت  ــة  ــكــــومــ الــــحــ أن 
البورصة  تأسيس  في  جــادة  خطوات 
وشرعت فعليا في ذلك، إال أن مراقبن 
أكدوا على وجود العديد من العقبات 

تحول دون إتمام هذه الخطوة.
ويؤثر تهريب الذهب في السودان الذي 
يحتل املرتبة الثالثة من حيث اإلنتاج 
في القارة السمراء، على اقتصاد البلد 
مــن مشكلة في  الــذي يعاني  األفريقي 
تــوفــيــر الــعــمــالت األجــنــبــيــة، مـــا جـــّدد 
املطالب بتفعيل قرار تأسيس بورصة 
الذهب. وفي هذا السياق، يرى الخبير 
االقتصادي الفاتح عثمان أن تأسيس 
بورصة الذهب في الخرطوم يعني أن 
بوسع املنتجن الحصول على السعر 
الــعــاملــي فـــي األســــــواق املــحــلــيــة، وهـــذا 
التهريب إلى أدنى  سبب كاف لتقليل 

حد ممكن.
»الــعــربــي الــجــديــد«: لــكــن من  ويــقــول لـــ
الذهب  بــورصــة  نــجــاح  أهــم متطلبات 
ــتـــراف الــدولــي  هــو إكــمــال مــحــاور االعـ
بــمــصــفــاة الـــذهـــب فـــي الــخــرطــوم وهــو 
أمــر مــا زال يحتاج إلــى عــدة خطوات، 
إضــافــة إلـــى ضــــرورة تــحــســن الــنــظــام 
ــلـــه أكــثــر  املـــصـــرفـــي الــــســــودانــــي وجـــعـ

تواصال مع النظام املصرفي الدولي.
البورصة  تجهيز  أهمية  على  وشـــدد 
الــتــواصــل اإللــكــتــرونــي مع  بكل أدوات 
ــواق الــذهــب الــعــاملــيــة وتــحــقــيــق كل  أســ
الــضــوابــط األمــنــيــة والــتــأمــيــنــيــة وفــق 

املعايير الدولية.
وتابع أن قــرار افتتاح بورصة الذهب 
خــطــوة قديمة تــعــود ألكــثــر مــن خمس 
ســنــوات، لكن عــدم جــاهــزيــة الحكومة 
لـــلـــوفـــاء بــمــتــطــلــبــات بـــورصـــة الــذهــب 

االقتصاد  أســتــاذ  لتجميدها.  أدى  قــد 
محمد الناير، يؤكد أن إنشاء البورصة 
ــتـــصـــاد  ــة حـــقـــيـــقـــيـــة لـــالقـ ــ ــافــ ــ ــد إضــ ــعــ يــ
ــا مــنــظــمــا ومــرتــبــطــا  بـــاعـــتـــبـــاره ســـوقـ

باألسواق العاملية ويحقق العدالة.
وأشــــــار إلــــى وجـــــود عـــائـــد مـــن بعض 
ــتــــداول داخـــل  الـــرســـوم عــلــى عــمــلــيــة الــ
البورصة، قائال: نتمنى أن تصبح أمرا 
واقعا ملا لها من فوائد على االقتصاد.

وقــال إن أعلى عائد حققه الذهب كان 
في عام 2012 بأكثر من ملياري دوالر، 
وفى العام املاضي تجاوز مليار دوالر.

وذكــر أنــه إذا تــم إنــشــاء الــبــورصــة فإن 
أو 5 مليارات  إلــى 4  العائد قد يرتفع 
ارتـــفـــاع  إلـــــى  ــة  ــافــ ــًا، إضــ ــويـ ــنـ دوالر سـ
الذي  املركزي  البنك  لدى  االحتياطات 
ظــل يــعــانــي مــن أزمــــة نــقــد أجــنــبــي في 
املالي هيثم  املحلل  السنوات االخيرة. 
ــد«  ــديـ ــربــــي الـــجـ ــعــ »الــ ـــ ــقــــول لــ فـــتـــحـــي يــ
إن قـــيـــام وتـــأســـيـــس بـــورصـــة لــلــذهــب 
ــادة لــجــذب  يــعــد أولــــى الـــخـــطـــوات الـــجـ

االستثمارات في سوق الذهب. 
وأضـــــــــــــــاف: فـــــــي تـــــقـــــديـــــري ســـتـــنـــجـــح 
 ذلـــك ســـوف يعمل على 

َّ
الــبــورصــة ألن

ــعــــريــــن الـــعـــاملـــي  ــاوي بـــــن الــــســ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ الـ
واملـــحـــلـــي، وبــالــتــالــي لـــن يــكــون هــنــاك 
ــوداء لــلــذهــب فـــي الــــســــودان،  ــ ســــوق ســ
بل سيكون هناك تعامل وفقًا للسوق 
ــذي تــتــحــكــم فــيــه قــوى  الــعــاملــي فــقــط الــ
العرض والطلب العاملية، وبذلك يمكن 
رة جدًا  ُمــقــدَّ الذهب  أن تكون مساهمة 
االقــتــصــاد خالل  تنمية وتحسن  فــي 
املستقبل القريب، ما سيؤدي بال شك 
إلى فك االختناقات واألزمات الخدمية 
ــل يـــعـــانـــي مــنــهــا  واملـــعـــيـــشـــيـــة الـــتـــي ظــ

املواطن سنوات طويلة.
وتابع: كما أنها ستنظم حركة التداول 
داخــل الــســوق، وسيكون جــاذبــًا ألكبر 
ــار واملــســتــثــمــريــن  ــتـــجـ ــن الـ شـــريـــحـــة مــ
أن  تأكيده  للتعامل عليها، ومــا يجب 
القطاع غير املنِظم للتنقيب عن الذهب 

فـــي الـــســـودان يــســتــحــوذ عــلــى أغلبية 
ــا يــصــِعــب عــمــلــيــة حــصــره  ــاج، مـ ــتــ اإلنــ
ـــل مــســألــة  ــل يـــســـهِّ ــابــ ــقــ ــ

ُ
ــامل ــيــــعــــه، وبــ وبــ

الرسمية،  القنوات  عــن  بعيدًا  تهريبه 
رغم أن السودان يعتبر واحدًا من أكبر 

ثالثة ُمنتجن للذهب في العالم.
ويضيف أن إنتاج الذهب في السودان 
بلغ ذروتــه في عام 2017، حيث وصل 
إلـــى 107 أطـــنـــان، أمـــا فــي الــعــام 2018 

فأنتج السودان 93.6 طنًا من الذهب.
وأوضــح أن متوسط اإلنتاج السنوي 
هـــنـــاك  لــــكــــن  طــــــــن،   100 حــــــــــدود  فــــــي 
تــســريــبــات غــيــر رســمــيــة تــتــحــدث عن 
إنــتــاج سنوي يــتــراوح بــن 200 و250 
طنا من الذهب سنويا، وذهب آخرون 

إلى حِد 500 طن سنويا.
وظل البنك املركزي السوداني لسنوات 
ال يمنح السعر املناسب للذهب بجانب 
احـــتـــكـــاره لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة لــعــمــلــيــات 
شرائه وتصديره مما ساهم في تزايد 
معدل تهريب وتخزين املعدن النفيس.
ــكــــار بــنــك  ــتــ ويــــقــــول مـــحـــلـــلـــون إن »احــ
ــودان لــــشــــراء وتــــصــــديــــر الـــذهـــب  ــ ــســ ــ الــ
وتـــوفـــيـــر الــعــمــلــة الــصــعــبــة لـــذلـــك هــو 
ــــي النـــهـــيـــار الــعــمــلــة  ــاسـ ــ الـــعـــامـــل األسـ
السودانية، وبدال من أن يكون الذهب 

نعمة تحّول إلى نقمة«.
ومــــــعــــــدل اإلنـــــــتـــــــاج الـــــحـــــالـــــي يــجــعــل 
السودان ثالث أكبر منتج في أفريقيا 
بعد جنوب أفريقيا وغانا، وفق هيئة 
املــســح الــجــيــولــوجــي األمــيــركــيــة. وإلــى 
ــــي بــنــك  ــــؤول فـ ــــسـ ــدر مـ ذلــــــك أكــــــد مــــصــ
السودان املركزي أن احتياطيات البالد 
مــن الــذهــب شــهــدت ارتــفــاعــًا ملحوظًا 

خالل الفترة املاضية.
احتياطيات  أن حجم  املــصــدر  وكشف 
الذهب وصلت إلى سبعة أطنان للمرة 
األولــــى مــنــذ وقـــٍت طــويــل. ويــبــلــغ عــدد 
شركات التعدين 243 شركة، منها 11 
شــركــة امــتــيــاز، والــعــامــلــة منها فعليا 

تسع شركات فقط.

السودانإنتاج

محدودية المساحات 
المخّصصة لغراسة األرنج 

المنتج للزهر
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الثالثاء 24 مايو/ أيار 2022 م  23  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2822  السنة الثامنة الثالثاء 24 مايو/ أيار 2022 م  23  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2822  السنة الثامنة



1213
اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

لـــــم يـــكـــن اإلعـــــــــالن األمــــيــــركــــي عــن 
إطـــالق شــراكــة اقــتــصــاديــة جــديــدة 
الهادئ،  املحيط  آسيا-  منطقة  في 
ــل الــتــصــدي لــنــفــوذ الـــصـــن، مــفــاجــئــًا،  مـــن أجــ
وإنما يجرى اإلعداد له منذ نحو أربع سنوات 
بن واشنطن وعدة دول حليفة، منها اليابان، 
بهدف إيجاد ممرات تجارية ملواجهة مبادرة 
الـــحـــزام والــطــريــق الــصــيــنــيــة املــعــروفــة بــاســم 
طريق الحرير، والتي نجحت من خاللها في 
أفريقيا وآســيــا وحتى  تــجــاريــا نحو  الــزحــف 
ــا، الــتــي تــعــد الــحــلــيــف األكــبــر ألمــيــركــا.  ــ أوروبــ
وأعــلــن الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بـــايـــدن، أمــس 
اإلثنن، في طوكيو، إطالق هذه الشراكة، لكن 
خبراء أبدوا تحفظات أو حتى بعض الشكوك 
حيال أبعادها الفعلية، إذ يرونها ملجرد زرع 
الــخــالف بــن الــصــن وشــركــائــهــا الــتــجــاريــن، 
وبــالــتــالــي تعطيل تــمــدد بــكــن وكــبــح زحفها 
نحو إزاحـــة أميركا مــن صـــدارة أكبر اقتصاد 
مالية  توقعت مؤسسات  ما  وهــو  العالم،  في 
عاملية أخيرًا حدوثه في غضون سنوات. وال 
ُيــعــد »اإلطـــــار االقـــتـــصـــادي ملــنــطــقــة املحيطن 
الهندي والهادئ« اتفاقية تجارة حرة، ولكنه 
ــن الـــتـــكـــامـــل بــــن الـــــدول  يـــنـــص عـــلـــى مـــزيـــد مــ
ــة مـــجـــاالت رئــيــســيــة، هي  ــعـ األعــــضــــاء فـــي أربـ
الرقمي وســالســل اإلمـــداد والبنية  االقــتــصــاد 
الفساد.  ومكافحة  النظيفة  للطاقة  التحتية 
وقـــال بــايــدن خـــالل مــؤتــمــر صــحــافــي مشترك 
كيشيدا:  فوميو  الياباني  الـــوزراء  رئيس  مــع 
ــــات املـــتـــحـــدة والــــيــــابــــان مــع  ــــواليـ »ســتــطــلــق الـ
ــــرى اإلطـــــار االقـــتـــصـــادي ملنطقة  ــــة أخـ 11 دولـ

املحيطن الهندي والهادئ«.
ــة هي  تــضــم املـــبـــادرة بــشــكــل أســـاســـي 13 دولــ
الواليات املتحدة واليابان والهند وأستراليا 
ــا يــعــرف  )الــــــــدول األربـــــــع املـــنـــضـــويـــة تـــحـــت مــ
الدبلوماسي، وكذلك بروناي  كــواد(  بتحالف 
ــا الــجــنــوبــيــة وإنــدونــيــســيــا ومــالــيــزيــا  وكـــوريـ
ــورة  ــافــ ــغــ ــنــ ونــــيــــوزيــــلــــنــــدا والـــفـــيـــلـــيـــبـــن وســ
وتــايــالنــد وفــيــتــنــام. وتــشــكــل هـــذه الــــدول معا 
حـــوالـــى 40% مـــن إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج الــعــاملــي، 
املــبــادرة دواًل أخــرى على  كما يمكن أن تضم 
املـــدى الــطــويــل، وفــق مــا أعــلــن مستشار األمــن 
أكدت  القومي األميركي جايك سوليفان. كما 
وزيــرة التجارة األميركية جينا رايموندو أن 
»اإلطار االقتصادي ملنطقة املحيطن الهندي 
والهادئ« كان موضع ترحيب من قبل أوساط 
األعمال في منطقة آسيا-املحيط الهادئ التي 
»تبحث بشكل متزايد عن بدائل للصن«. لكن 
ــار  ــذا اإلطـ الــعــديــد مــن الــخــبــراء شــكــكــوا فــي هـ
في الوقت الــراهــن. وقــال روبــرت كــارنــل، كبير 
الــهــادئ  االقــتــصــاديــن ملنطقة آســيــا-املــحــيــط 
ــــي«، في  الــهــولــنــدي »آي إن جـ لــــدى املـــصـــرف 
تصريح لوكالة فرانس بــرس، إن هــذا اإلطــار 
ــه يــســتــنــد إلــــى إثــبــات  ــبـــدو أنــ ــتـــصـــادي »يـ االقـ
أن الــــواليــــات املـــتـــحـــدة شــكــلــت قــــوة مـــن أجــل 
االســتــقــرار فــي املــنــطــقــة مــنــذ الــحــرب العاملية 
في  معها  االصطفاف  يبرر  هــذا  وأن  الثانية، 
الــقــضــايــا اإلقــلــيــمــيــة«. لــكــن كـــارنـــل أضــــاف أن 
دوال ناشئة في املنطقة قد تكون أقل اهتمامًا 
باالستثمارات  مقارنة  التاريخي  اإلرث  بهذا 
الصينية »القوية«. من جهته، قال كازوهيرو 
األميركية  السياسة  فــي  املختص  مايشيما، 
إن واشنطن  فــي طوكيو،  فــي جامعة صوفيا 
تحاول »زرع الخالف« مع هذه املبادرة، لكن إذا 
لم تكن اتفاقية تجارة حرة، فإن هذه الشراكة 
ــدا«، طــاملــا أن  تــخــاطــر بـــأن تــكــون »ضــعــيــفــة جــ
الكثير من دول آسيا واملحيط الهادئ ال تريد 
إثارة غضب الصن. في ما يدل على هذا النهج 
لي  سنغافورة  وزراء  رئيس  أشــاد  الضعيف، 
هسن لــونــغ بــاملــبــادرة، معتبرا أنــهــا »إشـــارة 
ثــمــيــنــة«، بــحــســب قـــولـــه، إلـــى أن إدارة بــايــدن 
في  االقتصادية  الدبلوماسية  أهمية  »تـــدرك 
املبادرات  أن  نفسه  الوقت  في  معتبرا  آسيا«، 
االقتصادية الصينية في املنطقة »إيجابية«، 
وذلك في مقابلة مع صحيفة نيكاي اليابانية، 
نشرت أمس اإلثنن. وفي عام 2017، انسحبت 
الـــواليـــات املــتــحــدة فــي عــهــد الــرئــيــس السابق 
ــد تـــرامـــب مـــن »الـــشـــراكـــة عــبــر املــحــيــط  ــالــ دونــ
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ـــن تــفــتــت  ــــي مـ ــــدولـ ــدوق الـــنـــقـــد الـ ــنــ حـــــذر صــ
ــاملـــي نــتــيــجــة غـــــزو روســـيـــا  ــعـ االقــــتــــصــــاد الـ
الــتــراجــع عــن التكامل   

ّ
 إن

ً
ألوكــرانــيــا، قــائــال

الذي تحقق على مدى عقود سيجعل العالم 
فــقــرًا وخـــطـــورة. طــالــبــت كريستالينا  أكــثــر 
غــورغــيــيــفــا، مــديــرة صــنــدوق الــنــقــد، الـــدول 
من  للتخفيف  الــتــجــاريــة  الــعــراقــيــل  بتذليل 
ــار،  ــعـ ــدة أزمــــــات الــعــجــز مـــع خــفــض األسـ حــ

الـــهـــادئ«، وهـــو اتــفــاق واســـع الــنــطــاق يتعلق 
ــراف، تحولت  ــ بــالــتــجــارة الــحــرة مــتــعــددة األطـ
إلــى اتفاقية جديدة في عــام 2018 ال تتضمن 
واشنطن. وأشار بايدن إلى أنه ال ينوي إعادة 
إلى  بالنظر  الحرة،  التجارة  اتفاقيات  إطــالق 
الــعــام األمــيــركــي يـــرى بغالبيته في  الــــرأي  أن 
هــــذه املـــعـــاهـــدات تـــهـــديـــدًا لـــفـــرص الــعــمــل في 
الواليات املتحدة. وخاضت الواليات املتحدة 
حربًا تجارية مع الصن خالل والية الرئيس 
بـــدأت فعليًا في  تــرامــب، كما  السابق دونــالــد 
ــع أســــــاس تــشــكــيــل الـــتـــحـــالـــف الـــتـــجـــاري  ــ وضـ
فــي آســيــا ملــواجــهــة بــكــن. فــقــد نقلت صحيفة 
أســتــرالــيــان فــايــنــنــشــال ريــفــيــو، عـــن مــســؤول 
أميركي كبير قوله في فبراير/ شباط 2018، إن 
الواليات املتحدة وأستراليا والهند واليابان 

مشتركة  دولية  تحتية  بنية  مشروع  تناقش 
الـــحـــزام والــطــريــق الصينية.  ملـــبـــادرة  كــبــديــل 
ــقـــابـــل، أظـــهـــرت الـــعـــديـــد مـــن املـــؤشـــرات  فـــي املـ
خرجت  واشنطن  أن  واالقتصادية  التجارية 
من الحرب التجارية مع الصن بخسائر على 
غير املتوقع، ال سيما بعد أن عمقت تداعيات 
فــيــروس كــورونــا، على مـــدار العامن  جائحة 
املــاضــيــن، الـــنـــدوب الــتــي أصــابــت الــكــثــيــر من 
الـــقـــطـــاعـــات االقـــتـــصـــاديـــة األمـــيـــركـــيـــة، بينما 
امتصت بكن أثار الرسوم الجمركية الواسعة 
التي فرضتها واشنطن وخرجت كذلك سريعًا 
من تداعيات الوباء. وفي يناير/كانون الثاني 
مــن الــعــام املـــاضـــي، نــشــرت وكــالــة بلومبيرغ 
ــي الـــحـــرب  ــ ــز فـ ــائــ ــفــ ــنــــوان »مــــــن الــ ــعــ ــرًا بــ ــريــ ــقــ تــ
التجارية؟«، أشارت فيه إلى النتائج العكسية 

وذلك بعدما شددت أكثر من 30 دولة القيود 
الــتــجــاريــة املــفــروضــة عــلــى الــغــذاء والــطــاقــة 
والسلع الرئيسية األخرى. أدلت غورغييفا 
مع  بالتعاون  مــدونــة  فــي  التعليقات  بــهــذه 
ــى لــلــمــديــر  غــيــتــا غــوبــيــنــاث، الــنــائــبــة األولــــ
بازارباسيوغلو،  وسيال  للصندوق،  العام 
مــديــرة قــيــم االســتــراتــيــجــيــات والــســيــاســات 
واملراجعة، قبل انطالق املنتدى االقتصادي 
الــعــاملــي فــي دافـــوس بــســويــســرا، يــوم األحــد 
األميركية،  بلومبيرغ  وكــالــة  وفــق  املــاضــي، 

أمــس. وكتبت املــســؤوالت الثالث: »يتوجب 
على الدول تنويع الواردات لتأمن سالسل 
اإلمــدادات، وتقليل خسائر الناتج الناجمة 
عن حاالت االنقطاع. وعلى أكبر االقتصادات 
الـــ20 أيضًا تحسن  املوجودة في مجموعة 
إطار عملها املشترك الخاص بإعادة هيكلة 
ــديــــون لــلــمــســاعــدة فـــي مــعــالــجــة َمـــواطـــن  الــ
الــضــعــف«، تــابــعــن: »الــخــســائــر الناتجة عن 
التفكك ســتــكــون هــائــلــة فــي مختلف  زيــــادة 
ــن جــمــيــع  ــ ــــاس مــ ــنــ ــ ــ الــــــــــــــدول.. ســـيـــتـــضـــرر ال
مستويات الدخل، بــدءًا من املحترفن ذوي 
األجــــور املــرتــفــعــة، ومــــرورًا بــعــمــال املصانع 
أصــحــاب الــدخــل املــتــوســط الــذيــن ينتجون 
الــصــادرات، وحتى العمال األقــل أجــرًا ممن 
على  للبقاء  الــغــذاء  ورادات  على  يعتمدون 
قيد الــحــيــاة.. سيشرع مزيد مــن الــنــاس في 
رحالت محفوفة باملخاطر للبحث عن فرصة 
فــي مــكــان آخـــر«. وخـــالل األســبــوع املــاضــي، 
إيكونوميكس«  »بلومبيرغ  أصــدرت وحدة 
نــتــائــج مـــحـــاكـــاة ملـــا يــمــكــن أن يـــبـــدو عليه 
االرتداد السريع للعوملة على املدى الطويل. 
الكوكب سيصبح  أن  إلــى  املــحــاكــاة  وتشير 
أكثر فقرًا وأقــل إنتاجية بكثير، إذ ستعود 
الــتــجــارة إلـــى املــســتــويــات مــا قــبــل انــضــمــام 
الــصــن إلــى منظمة الــتــجــارة الــعــاملــيــة. كما 
التضخم  بسبب  إضــافــيــة  ضــربــة  سيتلقى 

املرجح ارتفاعه وزيادة تقلبه.
وأشـــــــارت مــــســــؤوالت صـــنـــدوق الــنــقــد إلــى 
ضــــرورة تــحــديــث نــظــام املــدفــوعــات الــعــابــر 
ــــدول، إلنــشــاء  لــلــحــدود، مــن خـــالل تــعــاون الـ
مــنــصــة رقــمــيــة عـــامـــة إلجــــــراء الــتــحــويــالت 
لتقليل التكاليف وتحسن مستوى التأمن، 
ولفنت إلى أن الدول مطالبة أيضًا بالتضافر 

معًا ملواجهة تحدي املناخ.

الــصــن تتحمل رســوم  الــكــســاد الكبير، كــانــت 
ــرامـــب الــجــمــركــيــة، وفـــقـــًا لــلــمــقــايــيــس ذاتــهــا  تـ
لتبريرها. وبمجرد سيطرة  التي استخدمها 
الــــصــــن عـــلـــى الــــفــــيــــروس، أدى الـــطـــلـــب عــلــى 
املــــعــــدات الــطــبــيــة والـــســـلـــع املــرتــبــطــة بــالــعــمــل 
مع  التجاري  فائضها  إلــى توسيع  املنزل  من 
الــــواليــــات املــتــحــدة عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــرســـوم. 

وبــدت الصن في موقف أقــوى، إذ سرعان ما 
طوقت تداعيات الوباء وأعادت االقتصاد إلى 
عجلة اإلنتاج. وكانت الصن، حن بدأ الوباء 
في ديسمبر/كانون األول 2019، أول اقتصاد 
يــتــعــرض لـــإغـــالق، لــكــنــهــا أعــلــنــت االنــتــصــار 
على الوباء في مــارس/آذار 2020، وأعيد فتح 
ــراج الــشــركــات ومــراكــز التسوق.  املــصــانــع وأبــ
وتــعــد الــصــن قـــوة اقــتــصــاديــة صــاعــدة يقدر 
حجم اقتصادها بـ10 تريليونات دوالر، بينما 
 16.77 بنحو  األميركي  االقتصاد  يقدر حجم 
حـــزام طريق  مــبــادرة  وبــاتــت  تريليون دوالر. 
الحرير، التي أطلقتها بكن عام 2013، تحظى 
بــانــضــمــام عـــشـــرات الــــــدول، حــتــى بــاتــت دول 
االستفادة منها،  وراء  أوروبــيــة كبرى تسعى 
بينما كانت من أكثر حلفاء أميركا اقتصاديا 

فــي الــســنــوات املــاضــيــة. ويــعــد طــريــق الحرير 
أضـــخـــم مـــشـــروع اقـــتـــصـــادي تــطــلــقــه الــصــن، 
والــطــرق  الــحــديــديــة  للسكك  مــشــاريــع  ويشمل 
تــتــجــاوز قيمتها  والــطــاقــة  السريعة واملــرافــئ 
الصن  مناطق  ويغطي  دوالر،  تريليون   1.2
وغــرب آسيا وأوروبـــا، وانضم إليه حتى اآلن 
نحو 65 بــلــدًا. وتطمح الصن إلــى رفــع حجم 
التجارة بينها وبن دول الحزام إلى نحو 10 

تريليونات دوالر في غضون سنوات قليلة.
مــســارات تجارية  إنشاء  إلــى  الطريق  ويهدف 
ــن الــــــــدول،  ــ ــــن عــــــدد كـــبـــيـــر مـ مـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا بـ
وبــمــبــادرة اقــتــصــاديــة واحــــدة، بحيث يجرى 
تبادل املشاريع والصفقات واألدوات التجارية 
ــديـــدة، تعتبر  واملـــالـــيـــة وصـــــواًل إلــــى عــوملــة جـ
الصن أنها ستكون لصالح الشعوب. وبجانب 

الــتــمــدد الــصــيــنــي فـــي آســـيـــا وأفــريــقــيــا خــالل 
العقدين املاضين، بدا واضحا خالل السنوات 
األخيرة أن قطار نفوذها بدأ يصل إلى أوروبا، 
التي وصلت سلعها إليها عبر قطارات شحن 
أعلنت  املــبــادرة،  ولتمويل  الوجهات.  متعددة 
الصن في القمة الخاصة بطريق الحرير في 
مليار   124 ستنفق  أنــهــا   ،2017 أيــــار  مــايــو/ 
دوالر على املشاريع، في حن أنها قدمت في 
من  دوالر  مليار   890 بقيمة  قــروضــًا  السابق 
خالل بنوك التنمية والبنوك متعددة األطراف 
التمدد الصيني، باتت  الصينية. وفي مقابل 
ــات املــتــحــدة تــشــعــر بــقــلــق مــتــزايــد من  الــــواليــ
إمكانية تعرضها للعزلة، ال سيما مع تبنيها، 
السابقة، سياسات حمائية  إدارة ترامب  منذ 

أغضبت شركائها التجارين.

مبادرة 
»زرع الخالف«

تحذيرات من تفتت االقتصاد العالمي

)Getty/بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو أمس )أوجين هوشيكو

التضخم يرتفع عالميًا وسط قيود تجارية على السلع الرئيسية )Getty(حقل نفط في البصرة جنوبي العراق )فرانس برس(

مؤسس المنتدى االقتصادي العالمي كالوس شواب )فرانس برس(

التكتل يضم 13 دولة 
منها الواليات المتحدة 

واليابان والهند وأستراليا

التي تسببت فيها سياسة ترامب. واستعادت 
األميركي  للرئيس  شهيرة  تغريدات  الوكالة 
الـــســـابـــق قــــال فــيــهــا إن »الــــحــــروب الــتــجــاريــة 
جــيــدة ويسهل الــفــوز بــهــا«، وذلـــك عندما بدأ 
فــي فـــرض رســــوم جــمــركــيــة عــلــى حــوالــي 360 
مليار دوالر من الواردات الصينية عام 2018، 
لــكــنــهــا لــفــتــت إلـــى أنـــه تــبــن أنـــه كـــان مخطئًا 
فــي كــال االســتــنــتــاجــن. وبـــداًل مــن أن يتقلص 
العجز التجاري مع الصن، زاد إلى مستويات 
تاريخية. كما حلت مجموعة من 10 دول من 
جــنــوب شــــرق آســيــا مــحــل الــــواليــــات املــتــحــدة 
كثاني أكبر شريك تجاري للصن في عام ما 
أن يصيب  قبل  وحــتــى  كــورونــا.  قبل جائحة 
ــا املــــاليــــن مــــن األمـــيـــركـــيـــن  ــ ــــورونـ فــــيــــروس كـ
ويــــــؤدي إلــــى أشــــد انـــكـــمـــاش اقـــتـــصـــادي منذ 

أميركا تقود تكتًال تجاريًا 
لكبح نفوذ الصين

برن ـ العربي الجديد

االتـــــــحـــــــاد  ســـــــقـــــــوط  مـــــنـــــذ  مــــــــــرة  ألول 
يغيب  عــامــًا   30 نــحــو  قــبــل  السوفييتي 
مسؤولو روسيا وأثرياؤها عن منتدى 
ــا وضـــع  ــدمـ ــعـ دافـــــــــوس االقـــــتـــــصـــــادي، بـ
قــــرار الــرئــيــس فــالديــمــيــر بــوتــن بــغــزو 
أوكـــرانـــيـــا، نــهــايــة مــفــاجــئــة لــعــقــود من 
الــوجــود والــنــفــوذ الــروســي فــي املنتدى 
الـــعـــاملـــي. وجــــــرى اســـتـــبـــعـــاد الـــشـــركـــات 
ــة الــــتــــي طــــاملــــا كــــانــــت مــــن بــن  ــيــ الــــروســ
الشركاء االستراتيجين في املنتدى في 
األعــوام املاضية، ولعبت دورًا بــارزًا في 
جدول األعمال، حيث تدفع مقابل رعاية 
نــحــو 600 ألـــف فــرنــك ســويــســري )615 
ألـــف دوالر( ســنــويــًا. ويــنــعــقــد املــنــتــدى 
الذي يستمر من 22 حتى 25 مايو/ أيار 
الــجــاري فــي جــبــال األلـــب فــي سويسرا، 
بعد عامن من التوقف املرتبط بجائحة 

فيروس كورونا. وأصبح ُينظر إلى أي 
شيء »روسي« من املحرمات منذ شنت 
مــوســكــو حــربــهــا ضــد كــيــيــف. ولـــم يكن 
املنتدى االقتصادي العاملي استثناًء في 
ذلك، وفق وكالة بلومبيرغ األميركية، إذ 
من  واســعــة  لعقوبات  روســيــا  تتعرض 
املنتدى، بينما  فــي  الفاعلة  الـــدول  أبــرز 
يبحث املليارديرات الروس الخاضعون 
لــلــعــقــوبــات عـــن مــــالذ آمــــن فـــي مــنــاطــق 
مختلفة من العالم. في االجتماع األخير 
فــي دافـــوس عــام 2020، كــان كبار رجــال 
ثــالــث أفضل  الــــروس يحتلون  األعــمــال 
تمثيل من حيث عدد املليارديرات، لكن 
مستقبلهم في دافوس بدأ في االنهيار 
أيــام فقط من هجوم روسيا  بعد ثالثة 
عــلــى أوكــرانــيــا، عــنــدمــا أصـــدر مؤسس 
املــنــتــدى االقـــتـــصـــادي الــعــاملــي، كـــالوس 
شــواب، والرئيس بــورج بريندي، بيانًا 

ُيدين الغزو.

باريس ـ العربي الجديد

الدولية فاتح  الطاقة  قال مدير وكالة 
 أزمـــــــة أمـــــن الـــطـــاقـــة الــتــي 

ّ
بــــيــــرول إن

غــزو روسيا ألوكرانيا،  منذ  احتدمت 
ال يــجــب أن تــــؤدي إلــــى اعــتــمــاد أكــبــر 
عــلــى الـــوقـــود األحـــفـــوري، مــشــيــرًا إلــى 
ــــارات فــي  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ضـــــــــرورة زيـــــــــادة االسـ
الــطــاقــة املــتــجــددة والـــنـــوويـــة. وأشـــار 
بيرول في كلمة أمام الوفود املشاركة 
ــدى االقـــــتـــــصـــــادي الـــعـــاملـــي  ــتــ ــنــ فـــــي املــ
فـــي دافــــــوس بـــســـويـــســـرا، أمـــــس، وفــق 
ــود  ــوقـ ــتـــاج الـ ــه »نـــحـ ــ ــى أنـ ــ ــرز، إلـ ــ ــتـ ــ رويـ
ــفـــوري عــلــى املــــدى الــقــصــيــر، لكن  األحـ
ــلـــع ملـــســـتـــقـــبـــلـــنـــا مــن  ــتـــطـ ــا ال نـ ــ ــونــ ــ دعــ
مــنــظــور الــوضــع الـــراهـــن عــلــى أســاس 
ه ذريعة لتبرير بعض االستثمارات 

ّ
أن

الــتــي تــجــري«. وحـــذرت وكــالــة الطاقة 

الدولية، ومقرها باريس، املستثمرين 
في العام املاضي من مغبة استمرارهم 
للنفط  جــديــدة  تمويل مشروعات  فــي 
والغاز والفحم إذا ما كان العالم يريد 
حقا القضاء على االنبعاثات الضارة 

بحلول منتصف القرن.
وأضـــاف بــيــرول أن الطلب على املــدى 
الــقــصــيــر يــعــنــي أن الــعــالــم لــن يتمكن 
من االستغناء على الفور عن إمدادات 
الطاقة التقليدية، مشيرا إلى أنه يأمل 
في اضطالع الدول املنتجة التي لديها 
طــــاقــــة إنـــتـــاجـــيـــة فـــائـــضـــة لــلــتــصــديــر 
تحالف  ويزيد  إيجابية«.  »بمساهمة 
»أوبـــك+«، الــذي يضم الــدول األعضاء 
فـــي مــنــظــمــة أوبــــك واملــنــتــجــن الــكــبــار 
ــا،  ــيـ مــــن خـــارجـــهـــا عـــلـــى رأســــهــــم روسـ
تدريجيًا إنتاج النفط الذي يضخ في 

األسواق بوتيرة مقررة سلفًا.

الروس يغيبون عن منتدى 
دافوس

وكالة الطاقة تحذر من 
توسع النفط

مال وسياسة

النفوذ  تمدد  من  الحد  إلى  الرامية  األميركية  التحركات  تعد  لم 
االقتصادي الصيني تقتصر على القيود المفروضة على السلع وكبريات 
تكتل في  ترسيم  التكنولوجيا، وإنما أقدمت واشنطن على  شركات 
منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بينما تبدو هذه المساعي لمجرد زرع 

الخالف بين شركاء بكين

قال الرئيس األميركي جو بايدن إنه ال يعتقد أّن »الركود االقتصادي في 
المرتفع  التضخم  من  بالرغم  وذلك  حتمي«،  أمر  المتحدة  الواليات 
ــص اإلمـــــدادات  ــق ــقــيــاســي ون ال
الروسي  الغزو  عن  جزئيًا  الناجم 
ــدن في  ــاي ألوكــرانــيــا. وأضــــاف ب
ــارتــه  مــؤتــمــر صــحــافــي خـــالل زي
أمس،  طوكيو،  اليابانية  العاصمة 
أّن إدارته تعمل على تخفيف ألم 
المستهلكين  على  ذاك  التضخم 
األميركيين. لكنه تابع أنه ال يرجح أن 
تكون هناك حلول فورية، واألمر 

سيستغرق بعض الوقت.

تخفيف ألم التضخم

رؤية

أحمد ذكر اهلل

مــوجــة إغـــالقـــات جــديــدة طــاولــت الــعــديــد مــن الــحــقــول واملــوانــئ 
النفطية الليبية خالل األسابيع األخيرة، وذلك بعد إغالقها من 
الغربي  والجنوب  والوسط  الجنوب  اجتماعية في  قبل مكونات 
والجنوب الشرقي، وهو األمر الذي دعا مؤسسة النفط الوطنية 
الليبية إلعالن حالة القوة القاهرة على ميناءين وحقلني نفطيني 
أيــام توقف اإلنتاج في حقلي  العمل واإلنــتــاج. ومنذ  توقفا عن 
الشرارة والفيل، بعدما أقفل مسلحون صمامات مؤدية ملوانئ 
التصدير، وهــو مــا أدى إلــى فــقــدان 330 ألــف برميل فــي اليوم، 
وخــســارة يــومــيــة تــتــجــاوز 160 مــلــيــون ديــنــار ليبي )نــحــو 35 
مليون دوالر(، وقد أعلن املسلحون أن اإلغالق جاء لعدم امتثال 
النفط  إيــــرادات  تحويل  مــن  للتحذيرات  النفط  مؤسسة  رئيس 
لحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، والتي 
لحساب  دفعتني  على  دوالر  مــلــيــارات   6 استالمها  عــن  أعلنت 
وزارة املالية بمصرف ليبيا املركزي. ويأتي التوقف بعد أسابيع 
الوطنية  الله، رئيس املؤسسة  قليلة من إعــالن مصطفى صنع 
للنفط، في يناير/ كانون الثاني املاضي عن تعافي إنتاج ليبيا 
من الخام، وأن عمليات التشغيل مستمرة إلعادة اإلنتاج بشكل 

تدريجي ملستواه السابق بحوالي 1.4 مليون برميل يوميا.
الليبي فــي ظــل مــحــاوالت مضنية من  النفط  إنــتــاج  يأتي توقف 
التي تزايدت بصورة كبيرة في  الكبرى لخفض األسعار  الــدول 
اشتعاال  وازدادت  كــورونــا  فــيــروس  مــن  العاملي  التعافي  أعــقــاب 
ــذي دفـــع الــعــديــد من  ــ ــر ال بــعــد الـــحـــرب عــلــى أوكـــرانـــيـــا، وهـــو األمــ
احتياطاتها  مــخــزونــات  مــن  للسحب  الــكــبــرى  الصناعية  الـــدول 
االستراتيجية، ما ساهم فعليا في خفض نسبي لألسعار تزامن 
مع مخاوف البورصات العاملية من موجة كساد جديدة تجتاح 
االقتصاد العاملي، وهو ما ساعد كثيرا في خفض أسعار النفط.

ومن املؤكد أن انخفاض اإلنتاج الليبي الناجم عن ذلك التوقف 
لألسعار،  املــرجــوة  االنخفاضات  من  املزيد  تحقيق  يعرقل  قد 
املــزيــد من  إلــى  الداخلية  الليبية  الــصــراعــات  انتقلت  إذا  خــاصــة 
املوانئ والحقول النفطية، وبما يعني املزيد من انخفاض اإلنتاج.
ونشرت سفارة واشنطن لدى ليبيا عبر صفحتها على فيسبوك 
فحوى مباحثات هاتفية دارت بني السفير األميركي لدى طرابلس 
الخزانة األميركية إريك  ريتشارد نورالند ونائب مساعد وزير 
ماير، مع محافظ مصرف ليبيا املركزي، عبرت فيها واشنطن 

عن قلقها بشأن »توقف نصف إنتاج النفط الليبي«.
ونقل البيان عن نورالند قوله إن »االضطرابات القسرية واملمتدة 
تـــؤّدي إلــى خلق ظــروف عصيبة للشعب بما  النفط  إنــتــاج  فــي 
في ذلك انقطاع الكهرباء ومشاكل إمدادات املياه ونقص الوقود 
الطاقة  قطاع  مستقبل  يهّدد  ما  للنفط،  التحتية  البنية  وتدمير 

الليبي وقدرته على االستمرار في توليد اإليرادات«.
وال شــك أن االنــزعــاج األمــيــركــي والــغــربــي األكــبــر لــم يكن علي 
االرتفاع  من  التخوف  في  يكمن  ولكنه  الليبي،  الشعب  مصالح 
مجددا في أسعار النفط والــذي حدث بالفعل بعد تواتر األنباء 
الــذي سيتسبب في  الليبية، وهــو االرتــفــاع  الحقول  عــن إغــالق 
الغربية بعد  الــدول  ارتــفــاع األســعــار على مستهلكي  املزيد من 
ــام قــيــاســيــة تسببت فــي مــوجــة مــن الــتــظــاهــرات  وصــولــهــا ألرقــ
التكاليف اإلنتاجية  أنها تهدد  املنددة بتلك االرتفاعات، خاصة 
لكل السلع األخرى بما يعني تغذيتها الرتفاع جديد في معدالت 

التضخم التي تتوالى أرقامها القياسية حول العالم.
استبشر الشعب الليبي خيرا بمعاودة اإلنتاج في العام املاضي 
وتعويضه بعضا من خسائره السابقة مع نهاية العام املاضي 
دوالر،  مليار   21 نحو  النفطية  اإليــــرادات  فيه  تــجــاوزت  والـــذي 
التنموية  للمشروعات  الليبية  الحكومة  التفات  الجميع  وانتظر 
الـــحـــرب، وتــزايــد  املختلفة واملــتــوقــفــة مــنــذ عـــدة ســنــوات بسبب 
النفط  القياسية ألســعــار  الــتــفــاؤل بــشــدة بعد االرتــفــاعــات  ذلــك 
والتوقعات بإيرادات تساهم في إحداث نقلة نوعية على مستوى 
الليبيني من  التي طالت معاناة  العامة  البنية األساسية واملرافق 

تراجع مستواها وعدم القدرة على تجديدها.
أهمية  إلى  النظر  الليبي  باالقتصاد  املختصني  لفت بعض  كما 
استخدام هذه األمــوال في دعم ومنح اإلعفاءات الالزمة للقطاع 
لــإنــتــاج بــدال مــن اســتــيــراد السلع  الــخــاص فــي ليبيا، لتوجيهه 
املصانع  تشغيل  إعــادة  وكذلك  وحمايته،  ومراقبته  والخدمات 
ــتــي تــوقــفــت بــســبــب الـــصـــراعـــات والـــحـــروب مــنــذ عـــام 2011،  ال
واستكمال املشروعات املتوقفة خاصة في قطاع اإلسكان، وهي 
اإلجــراءات التي من شأنها العمل على تنويع أنشطة االقتصاد 

الليبي والهروب من براثن الريعية التي يعاني منها.
الخالفات  عــودة  جــراء  التطلعات  تلك  تبخرت  ما  ولكن سرعان 
السياسية ومعاودة إغالق الحقول، وهو األمر الذي من املؤكد أنه 
سيتسبب في خسائر كبيرة للشعب الليبي، لن تتوقف فقط عند 
حدود تأجيل األحالم حول بنية أساسية محترمة تليق بالشعب 
وتــتــنــاســب مــع مــــوارده الــضــخــمــة، وال عــنــد تــأجــيــل املــشــروعــات 
إلى  التنموية املعطلة منذ سنوات، ولكن الخسائر ستمتد بداية 
الحالية  للموجة  استثمارا  مرتفعة  بأسعار  البيع  فرصة  ضياع 
التي ربما لن تستمر طويال في حال صدقت التوقعات بحدوث 
أزمــة كساد عاملية. كما أنه من املرجح أن تمتد الخسائر أيضًا 
إلــى حالة عــدم اليقني حــول صــرف رواتـــب العاملني فــي الجهاز 
املعاناة  التي طالت  األزمــة  مواعيدها، وهي  للدولة في  الحكومي 
منها ســابــقــا، فــي ظــل الــصــراع بــني مــؤســســات الــدولــة ومحاولة 

تسييس واستغالل حق املوظفني والعاملني في القطاع العام.
مــن املــؤكــد أن الــشــعــب الــلــيــبــي يستحق الــحــصــول عــلــى خــدمــات 
أساسية راقية، واستمرار صرف رواتــب موظفيه، باإلضافة إلى 
استمرار الحكومة في تقديم الدعم بشكل منتظم للفئات الضعيفة، 
التنويع  فــي  املنتظر  ودوره  الــخــاص  الــقــطــاع  تحفيز  على  عـــالوة 
االقتصادي، كل ذلك باإلضافة إلى معاودة العمل في املشروعات 
الــنــجــاح فــي حل  املــتــوقــفــة، ولــكــن كــل ذلــك يعتمد على  الحكومية 
بإنتاج  االبتعاد  على  االتفاق  األقــل  على  أو  السياسية،  الخالفات 
الليبي باتت  النفط  النفط عن تلك الخالفات. من املرجح أن ورقــة 
صــراعــا بــني املعسكر األمــيــركــي وحلفائه األوروبــيــني مــن جانب 
والروس من جانب آخر. وبغض النظر عن مصالح الجانبني، فإنه 
من املؤكد أن توقف إنتاج النفط الليبي في الوقت الذي ترتفع فيه 
من  الكثير  الليبية  للدولة  العامة  اإليـــرادات  يكبد  العاملية  األسعار 

الخسائر الذي سيتحملها جميع الليبيني دون استثناء.

خسائر فادحة لليبيين 
جراء توقف إنتاج النفط

Tuesday 24 May 2022 Tuesday 24 May 2022
الثالثاء 24 مايو/ أيار 2022 م  23  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2822  السنة الثامنة الثالثاء 24 مايو/ أيار 2022 م  23  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2822  السنة الثامنة


