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مالحقة مصارف تونسية
تونس ـ إيمان الحامدي

إجــراءات تتبع  التونسي  املنافسة  باشر مجلس 
قــضــائــي جــزائــي ضــد عـــدد مــن املـــصـــارف بسبب 
العمالء  حسابات  مــن  اقتطعتها  إضافية  فــوائــد 
مقابل تأجيل سداد قروضهم ملدة ثالثة أشهر خالل الفترة 

األولى للجائحة الصحية في إبريل/ نيسان 2020.
للتعهد  تفعيله  حكومية(  )هيئة  املنافسة  مجلس  وأعــلــن 
الــتــلــقــائــي بملف املــمــارســات املــخــلــة بــاملــنــافــســة فــي القطاع 
قصد  شأنها  فــي  القضائية  التحقيقات  ــراء  وإجــ املــصــرفــي 
الــتــصــدي لــهــا فـــي حــالــة ثــبــوتــهــا. وفـــي إبـــريـــل 2020، أعــلــن 
التونسية سترجئ  املــصــارف  أن  الــتــونــســي  املــركــزي  الــبــنــك 
ــقــــروض لــثــالثــة أشـــهـــر، فـــي إطـــــار قـــــــرارات جــديــدة  ســـــداد الــ
ألزمة  واالجتماعية  االقتصادية  التأثيرات  وطــأة  لتخفيف 
فيروس كورونا. وقال البنك املركزي أيضًا إنه دعا املصارف 
واملؤسسات املالية إلى تعليق توزيعات األرباح للعام 2019، 
ــذه الــفــتــرة، كــمــا أعــلــن  حــفــاظــًا عــلــى االســـتـــقـــرار املـــالـــي فـــي هـ
تأجيل سداد قروض أصحاب الدخل الضعيف لستة أشهر. 

وطلب البنك املركزي من املصارف عدم توظيف فوائد جديدة 
على القروض املؤجلة، غير أن العمالء فوجئوا بعد انقضاء 
لقروضهم  املــصــارف  بــإعــادة جــدولــة  االقتطاع  فترة تعليق 

وفرض توظيفات مالية إضافية سحبت من حساباتهم.
وقــال رئيس مجلس املنافسة رضــا بن محمود إن املجلس 
 

ّ
يــمــلــك آلــيــة الــتــعــّهــد الــتــلــقــائــي بــكــل املـــمـــارســـات الــتــي تــخــل

بــاملــنــافــســة، وقــــد جــــرى اعــتــمــاد هــــذه الــصــالحــيــات إلجــــراء 
املــصــارف  مــمــارســات  بــشــأن  الــالزمــة  القضائية  التحقيقات 

ة بالقوانني.
ّ
املخل

»العربي الجديد« أن مجلس  وأكد بن محمود في تصريح لـ
املنافسة من واجباته الحفاظ على النظام العام االقتصادي 
وحماية املستهلكني، مشيرا إلى أن تقرير املقرر العام انتهى 
ة باملنافسة 

ّ
رات حول وجود ممارسات مخل

ّ
إلى رصد مؤش

في القطاع املصرفي من خالل تعّمد مصارف تجارية توظيف 
فــوائــض إضــافــيــة عــلــى أقــســاط الــقــروض املــصــرفــيــة املؤجلة 
بسبب جائحة كورونا.  وأضاف في سياق متصل أن املجلس 
يقوم بالتحقيقات القضائية في شأنها، قصد التصّدي لها 
فــي حــالــة ثبوتها، مــؤكــدا أن ثــبــوت إدانـــة املــصــارف يلزمها 

والقيام  املنافسة  قــوانــني  احــتــرام  لعدم  مالية  غــرامــات  بدفع 
بممارسات تخل بحقوق املودعني والعمالء. 

ويــشــكــو عــمــالء املـــصـــارف عــمــومــا مــن ارتـــفـــاع غــيــر مسبوق 
الفائدة املوظفة على  في كلفة الخدمات املصرفية، وأسعار 
القروض، فيما أشارت منظمة الدفاع عن املستهلكني إلى أن 
الجهاز املصرفي يراكم أرباحا كبيرة عبر عمولة الحسابات 
ــات.  وانــتــقــدت مــنــظــمــات مــدنــيــة تــعــّمــد املــصــارف  ــ ــداعـ ــ واإليـ
اســتــغــالل األزمـــــة الــصــحــيــة، مــعــتــبــرة أن املـــصـــارف تتعمد 
ق باالقتطاعات 

ّ
مخالفة تعليمات البنك املركزي في ما يتعل

ومجانية مجموعة من الخدمات املالية. 
لكن عضو الجمعية املهنية للبنوك واملؤسسات املالية أحمد 
الكرم قال في وقت سابق لـ »العربي الجديد« إن تأجيل سداد 
القروض أثر على السيولة املصرفية واملوارد املالية الذاتية 
انتعاش  دعــم  قــدرتــهــا على  تــراجــع  فــي  للمصارف وتسبب 
االقتصاد ما بعد الجائحة بتوفير القروض الكافية لتمويل 
القطاع الخاص واملؤسسات املتضررة. ورغــم األزمــة املالية 
 2020 عــام  املصرفي  القطاع  الــبــالد، حقق  في  واالقتصادية 

أرباحا بقيمة 1.2 مليار دينار.

الرباط ـ مصطفى قماس

يــتــجــه املــغــرب نــحــو دعـــم رصــيــده مــن الــنــقــد األجــنــبــي 
عــبــر االســـتـــفـــادة مـــن حــقــوق الــســحــب الـــخـــاصـــة، الــتــي 
أجاز صندوق النقد الدولي تحويلها للدول العضوة 
فــي الــصــنــدوق حــســب مساهمتها فــيــه. ويــفــتــرض أن 
الجديدة  املخصصات  مــن  مــن حصة  املــغــرب  يستفيد 
دوالر،  مليار   650 بقيمة  الخاصة  السحب  من حقوق 
ــلـــدول األعـــضـــاء لــتــعــزيــز  والـــتـــي أتــاحــهــا الـــصـــنـــدوق لـ
االحتياطي واملساعدة في تحقيق التعافي العاملي من 
املغربي،  املركزي  البنك  جائحة كورونا. وأكد محافظ 

عبد اللطيف الجواهري، أن حصة املغرب برسم حقوق 
ما  أي  دوالر،  مليار   1.2 إلــى  تصل  الــخــاصــة  السحب 
التي تصل إلى  يماثل مساهمة اململكة في الصندوق 
 املــبــلــغ الــذي 

ّ
0.19 فــي املـــائـــة. وأوضــــح الــجــواهــري أن

ينتظر أن يحصل عليه املغرب قبل نهاية العام سيوجه 
لتغذية رصيد البالد من النقد األجنبي كما يمكن أن 
إلى  املــركــزي  البنك  اإلنــفــاق. ولفت  فــي تمويل  يساهم 
أن رصــيــد الــعــمــالت األجــنــبــيــة وصـــل إلـــى حـــوالـــي 33 
مليار درهم  )الدوالر= 8.89 دراهم( في العام الحالي، 
مــــا يــمــثــل حــــوالــــي ســبــعــة أشـــهـــر مــــن واردات الــســلــع 
والـــخـــدمـــات. ويـــأتـــي ذلـــك الــرصــيــد بــفــعــل الــســحــوبــات 

الخارجية  لــلــســوق  الــتــي ستلجأ  لــلــخــزانــة  الــخــارجــيــة 
ه بمجرد إصدار 

ّ
من أجل االستدانة. ويرى مراقبون أن

حقوق السحب الخاصة يمكن استعمالها كرصيد نقد 
أجنبي من أجل املساهمة في استقرار العملة املحلية، 
كــمــا يــمــكــن تــحــويــلــهــا إلـــى عــمــالت قــويــة مــثــل الــيــورو 

والدوالر بهدف تمويل االستثمارات.
ــرهـــج،  ــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة، مــحــمــد الـ ــالـ وأوضـــــــح خــبــيــر املـ
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن اســتــعــمــال حـــقـــوق الــســحــب  لـ
الــخــاصــة لـــه مــيــزة تــتــمــثــل فـــي أنـــه ال يــحــتــســب ضمن 
استعمال  أن  للمغرب. وأضـــاف  الــخــارجــيــة  املــديــونــيــة 
تــلــك املــخــصــصــات لـــن يــكــفــي املــمــلــكــة الـــتـــي ستضطر 

لالستدانة كما في العام املاضي، مشددًا على أن سداد 
الدين الخارجي يجب أن يتم عبر إصالح جبائي ينمي 
يبررها  االستدانة   

ّ
أن الرهج  الــدولــة. ويعتبر  إيـــرادات 

حجم العجز في املوازنة الذي ينتظر أن يصل في العام 
الحالي إلى 7.1 في املائة من الناتج املحلي اإلجمالي، 
املــدى  الحكومة على تقليصه على  تــراهــن  وهــو عجز 
املـــتـــوســـط. ويـــرتـــقـــب أن تــصــل املـــديـــونـــيـــة الــخــارجــيــة 
الحالي  العام  في  للمملكة  العامة  للخزانة  والداخلية 
املحلي، و80  الناتج اإلجمالي  املائة من  إلــى 77.8 في 
فــي املــائــة فــي الــعــام املــقــبــل، بــعــدمــا وصــلــت فــي الــعــام 

املاضي إلى 76.4 في املائة.

حقوق السحب لدى صندوق النقد ُتسعف المغرب

نهوض 
منطقة 

اليورو

أظــهــر مــســح أن أنــشــطــة 
األعمال بمنطقة اليورو 
نــــمــــت بــــــأســــــرع وتــــيــــرة 
خــــــالل  عـــــــامـــــــًا   15 فــــــــي 
الــشــهــر الــحــالــي، إذ أّدى 
تخفيف إجــراءات العزل 
ــام وإطــــــــالق الــطــلــب  ــعــ الــ
الــكــامــن الزدهــــــار قــطــاع 
على  املهيمن  الــخــدمــات 
الــقــراءة  وقــفــزت  التكتل. 
األولــيــة ملؤشر آي.إتـــش.

املـــجـــمـــع  مـــــــاركـــــــت  إس 
ــات  ــ ــريـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ملــــــــديــــــــري املـ
الــذي يعد مــؤشــرًا جيدًا 
عـــلـــى مـــتـــانـــة االقـــتـــصـــاد 
 ،57.1 مــــــن   59.2 إلــــــــى 
ــراءة منذ  ــ وهــــي أعـــلـــى قــ
 .2006 حــزيــران  يونيو/ 
وقال كريس وليامسون 
كــبــيــر االقــتــصــاديــني في 
آي.اتــــــش.إس مــاركــت إن 
تسجل  الــيــورو  »منطقة 
ازدهــــــــــــــــارًا بـــــوتـــــيـــــرة لــم 
مــنــذ 15 عامًا  تــشــهــدهــا 
مــــــع إعــــــــــالن الــــشــــركــــات 
ــي الـــطـــلـــب،  ــ ــو فــ ــمــ ــن نــ ــ عــ
وأضــــــــــحــــــــــت الــــــــــزيــــــــــادة 
ــاق عــلــى  ــطــ ــنــ واســـــعـــــة الــ
نــحــو مــتــســارع وامــتــدت 
مـــن الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي 
لــــــتــــــضــــــم املـــــــــــزيـــــــــــد مــــن 
الــقــطــاعــات الــخــدمــيــة، ال 
ســيــمــا الــــشــــركــــات الــتــي 
ــرة مــع  ــاشــ ــبــ ــامـــل مــ ــعـ ــتـ تـ

املستهلكني«.

كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد 
السودان،  ديون  لتخفيف  حزمة  عن  أعلنت  الدولي، 
العودة  محاولتها  في  البالد  لمساعدة  خطوة  في 
وقالت  العزلة.  من  سنوات  بعد  العالمي  االقتصاد  إلى 
إن الصندوق حصل على تعهدات كافية من أكثر من 
الديون  من  اإلعفاء  حزمة  لتمويل  عضو  دولة  مائة 
البالغة حوالي 1.4 مليار دوالر. وسوف يساعد هذا على 
لصندوق  السودان  على  المستحقة  الديون  شطب 
األخرى.  اإلقراض  لمؤسسات  وكذلك  الدولي،  النقد 
فرصة  اليوم  الهامة  التمويل  خطوة  »تمثل  أضافت: 
للديون.  شامل  تخفيف  نحو  لالنتقال  للسودان  تاريخية 
وسوف يواصل الصندوق دعم السودان في تعافيه 

والصعوبات  االستقرار  عدم  من  طويلة  فترة  من 
االقتصادية«.

المملوكة  المالية  البيانات  شركة  رفينيتيف، 
أعلنت  المالية،  لألوراق  لندن  بورصة  لمجموعة 
»أيكون«  لها  التابعة  والمعلومات  البيانات  منصة  أن 
قبل  األربعاء  ساعات  عدة  استمر  انقطاعا  شهدت 
عودة الخدمات. وتضررت بنوك وشركات مالية أخرى 
عدد  يتضح  لم  لكن  آسيا.  في  التداول  جلسة  خالل 
مجموعة  واستكملت  المتضررين.  المستخدمين 
بورصة لندن لألوراق المالية استحواذها على رفينيتيف 
مليار   27 بقيمة  صفقة  في  الثاني  كانون  يناير/  في 

و400  عميل  ألف   40 من  أكثر  لديها  ورفينيتيف  دوالر. 
ألف مستخدم.

محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان العراقي، بحث مع 
األولى  )الغرفة  الفرنسية  الوطنية  الجمعية  رئيس 
مشتركة  ملفات  باريس،  في  فيران،  ريتشارد  للبرلمان(، 
الحلبوسي  وأكد  اإلعمار.  إعادة  منها  بلديهما،  بين 
»أهمية دخول الشركات الفرنسية إلى السوق العراقية، 
تنفيذ  في  واإلسراع  اإلعمار،  إعادة  في  والمشاركة 
مطار  ومنها  العراق،  في  االستراتيجية  المشاريع 
من  وعدد  المعلق  بغداد  ومترو  )شمال(  الموصل 

مشاريع الطاقة«.

أسماء في األخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

يستطيع املراقب أن يلمس رسائل 
سعودية متناقضة تجاه دعم 

االقتصاد املصري، فخالل الفترة 
املاضية صدرت تصريحات 

رسمية من اململكة ومن أعلى 
مستوى بتقديم دعم ال محدود 

القتصاد مصر، في املقابل صدرت 
إجراءات سعودية من شأنها 

التأثير سلبا على أنشطة مهمة 
في هذا االقتصاد كالصادرات 

والعمالة، وعلى تدفق النقد األجنبي 
وتحويالت املغتربني. قبل أيام، كان 

هناك ما يشبه االحتفاء الشديد 
باالستثمارات السعودية في مصر، 
حيث تم اإلعالن عن ضخ مزيد من 
االستثمارات في شرايني االقتصاد 

املصري وأنشطته، وخرج علينا 
رئيس مجلس األعمال السعودي 
املصري، بندر العامري، قائال إن 
حجم االستثمارات السعودية في 

مصر تجاوز 30 مليار دوالر، 
ونستهدف رفعه إلى 50 مليار 

دوالر، بل إنه شدد على أن هناك 
توجيهات من األمير محمد بن 

سلمان، ولي العهد، للمستثمرين 
السعوديني بتوسيع استثماراتهم 

في مصر. وأكد املعنى أيضا 
ماجد القصبي وزير التجارة 

واالستثمار بالسعودية الذي زار 
القاهرة قبل أيام وشدد على أن 

حجم االستثمارات السعودية في 
مصر وصل إلى 35 مليار دوالر، 
وأن السعودية تستهدف أن تكون 

الشريك التجاري األول لواردات 
مصر في عام 2025. وكرر املعنى 

مسؤولون مصريون، من بينهم 
وزيرة التجارة والصناعة نيفني 

جامع التي أكدت وجود توجه 
سعودي لزيادة حجم االستثمارات 

السعودية. وخالل األيام املاضية، 
استقبلت القاهرة وفودا سعودية 
لبحث فرص االستثمار املتاحة، 

خاصة في القطاع العقاري، 
وكان الفتا تأكيد رئيس هيئة 
االستثمار واملناطق الحرة في 
مصر محمد عبد الوهاب، قبل 

أيام، »إنهاء جميع التحديات أمام 
االستثمارات السعودية في مصر، 
وإزالة املعوقات التي عطلت بعض 

املشاريع ». في مقابل هذه الرسائل 
الداعمة، هناك رسائل سعودية 

أخرى منها التضييق األخير على 
العمالة والصادرات املصرية، وهما 
أبرز موردين للنقد األجنبي، فقد 
تم منع آالف العمال املصريني من 

العودة إلى عملهم في السعودية 
وفْرض قيود جديدة وشروط 

معقدة على العمال الراغبني في 
العمل في اململكة، كما يتم من 

وقت آلخر منع منتجات مصرية 
من دخول أسواق اململكة. بغض 

النظر عن هذه الرسائل املتناقضة، 
تظل السوق املصرية األكثر جذبا 
للمستثمرين السعوديني، خاصة 

مع فرص االستثمار الضخمة 
داخل مصر والربحية العالية 

وتوافر عدد مستهلكني وسوق 
ضخم، مع إمكانية االنطالق من 

السوق املصرية نحو األسواق 
األوروبية واألفريقية، ويظل 

االستثمار السعودي األقل تسييسا 
مقارنة باملال اإلماراتي الساعي إلى 

احتكار قطاعات استراتيجية في 
االقتصاد املصري.

اقتصاد مصر 
ورسائل سعودية 

متناقضة

Thursday 24 June 2021
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اقتصاد

بيروت ـ ريتا الجّمال

استفاق اللبنانيون، األربعاء، على 
خبر ارتفاع أسعار املحروقات في 
مرتفعة  وبــمــعــدالت  مــجــددًا  لبنان 
وصلت إلــى أكثر مــن دوالر على كــل صفيحة 
بــنــزيــن ومــــــازوت وقـــــــارورة غــــاز وفــــق الــســعــر 
الــرســمــي املــحــدد بـــــ1500 لــيــرة. ويــتــزامــن هــذا 
أزمــة املحروقات، حيث  الصعود مع استمرار 
يــعــتــمــد أصـــحـــاب مــحــطــات الــــوقــــود الــتــقــنــن 
مــادة  فــي  الكبير  للشّح  نــظــرًا  املبكر  واإلقــفــال 

البنزين.
التي تنتظر دورها  وتمتد طوابير السيارات 
 مــخــاوٍف 

ّ
يــومــيــا لــتــعــبــئــة خــزانــاتــهــا، فـــي ظـــل

مــســتــمــّرة مـــن انـــقـــطـــاع املـــــــادة، وال ســيــمــا أن 
تــصــريــحــات املعنين تــصــّب دائــمــا فــي دائـــرة 
التلويح بنفاد املــخــزون عــدا عن اإلشـــارة إلى 
الـــزيـــادة الــكــبــيــرة الــتــي ســتــطــاول الــتــســعــيــرة، 
حيث تسود معلومات إلى أن سعر الصفيحة 
سيرتفع مــن حــوالــي 45 ألــف ليرة )30 دوالرًا 
وفــق السعر الرسمي(، إلــى أكثر من 200 ألف 

ليرة )133 دوالرًا(.
ــاء خــراطــيــمــهــا،  ــعـ ــّدة األربـ ورفــعــت مــحــطــات عــ
وال ســيــمــا فـــي الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة بــيــروت 
واألطـــراف، لعدم توافر املحروقات لديها، في 
حن عمدت أخرى إلى اإلقفال بسبب الحوادث 
األمــنــيــة الــتــي تــتــطــّور فــي كــثــيــٍر مــن األحــيــان 
إلى إطالق نار وسقوط جرحى، وهو ما دفع 
أصــحــاب مــحــطــات الـــوقـــود إلـــى رفـــع الــصــوت 
تـــجـــاه الــســلــطــات املــعــنــيــة فـــي لــبــنــان لــتــأمــن 

الحماية للعّمال حفاظا على سالمتهم.
في السياق، يقول ممثل موزعي املحروقات في 
إن  الجديد«  »العربي  لـ أبو شقرا  فــادي  لبنان 
145 محطة رفضت تسلم البنزين من الشركات 
نتيجة االعتداءات التي تتعرض لها واملشاكل 
ــتـــي تـــســـجـــل، وهــــــذا الــــرقــــم مـــرّجـــح  األمـــنـــيـــة الـ
 عـــدم تــأمــن الحماية 

ّ
ــل لــالرتــفــاع أكــثــر فــي ظـ

للمحطات. ويشير أبو شقرا إلى أن البضاعة 
ما تزال موجودة واملخزون يكفي حاليا طاملا 

الــوقــود،  قبل محطات  مــن  معتمد  التقنن  أن 
و»ننتظر البت في طرح احتساب سعر الدوالر 
بهدف  املحروقات،  ليرة الستيراد   3900 على 
وتوفير  لبنان  مــصــرف  عــن  الضغط  تخفيف 
الــســوق،  أكــبــر وإراحـــة  البنزين بكميات  مـــادة 
كذلك اتخاذ قرار بتأمن البطاقات التمويلية 
إلى  شقرا  أبــو  ويلفت  العمومية«.  للسيارات 
»أننا نعمل في املقابل على تخصيص كميات 
واملمرضن  واألطباء  لإلعالمين  البنزين  من 
السرعة  التي تتطلب  نظرًا ملقتضيات عملهم 
وال تحتمل االنــتــظــار والــوقــوف لــســاعــات في 

الطوابير على محطات الوقود«.
وفــي هــذا املــجــال، يــؤكــد نقيب األطــبــاء شرف 
»الــعــربــي الــجــديــد« تلقي النقابة  أبــو شــرف لـــ
 
ّ
»وعودًا من جانب أبو شقرا بتخصيص خط
خــــاص عــلــى املـــحـــطـــات لـــأطـــبـــاء واملــمــرضــن 
أنــهــم يجب أن  وســيــارات اإلســعــاف، باعتبار 
عن  التأخر  يمكنهم  وال  سريعا  الــنــداء  يلّبوا 

مرضاهم أو عملياتهم«.
ويلفت النقيب إلى »أننا نعاني كثيرًا من أزمة 
البنزين وسجلت حاالت كثيرة ألطباء علقوا 
فـــي طــوابــيــر الـــســـيـــارات الــتــي تــنــتــظــر دورهـــا 
بذلك عن عملهم  تأخروا  الوقود وقد  لتعبئة 
سيارات  يشمل  وهــذا  الجراحية،  وعملياتهم 
إسعاف انقطعت من البنزين في مرات كثيرة 

خالل تنقالتها«. وال تقتصر أزمة املحروقات 
على النقص الحاّد في مادة البنزين وطوابير 
الذل اليومية، بل في قيام الكثير من املحطات 
 

ّ
 وتـــالعـــب واحـــتـــيـــال، فـــي ظــل

ّ
بــعــمــلــيــاِت غــــش

شكاوى كثيرة من رداءة نوعية البنزين الذي 
يخلط باملاء ومواد أخرى لزيادة الكمية.

كما تتقاضى بعض املحطات أمــوااًل إضافية 
تـــأتـــي فـــي ســـيـــاق الــــرشــــاوى لــتــعــبــئــة الـــوقـــود 
لــلــمــواطــنــن، ومــنــهــا مـــن يـــــزّود فــقــط مــعــارفــه 
ــســــؤول فــــي وزارة  ــدٌر مــ بـــــاملـــــادة. يـــقـــول مــــصــ
ــوزارة  ــ  الــ

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن االقـــتـــصـــاد لــــ

ــزة األمـــنـــيـــة والــقــضــائــيــة  ــهــ تـــتـــعـــاون مـــع األجــ
إلى  الــتــي تعمد  املــحــطــات  ملحاسبة أصــحــاب 
اإلقفال رغم توفر املخزون لديها، كذلك تكثف 
مــن الــدوريــات واملــداهــمــات فــي محاولة للجم 

العمليات االحتيالية والتهريب.
وكان الفتا الثالثاء قطع عدد من املتظاهرين 
اللبنانين طريق املصنع بن لبنان وسورية 
رفـــضـــا إلجـــــــراءات الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة ملنع 
تهريب الوقود إلــى داخــل األراضــي السورية، 
مــعــتــبــريــن أن الــتــدابــيــر اســتــنــســابــيــة وهــنــاك 
ســـيـــارات يــســمــح لــهــا بــالــدخــول تــحــت أنــظــار 

األجهزة األمنية املختصة.
وأعلنت القوى األمنية في لبنان خالل اليومن 
املاضين عن ضبط كمية ضخمة من مادتي 
في  للبيع  املــعــدة  املدعومة  والبنزين  املـــازوت 
إلى  للربح والتهريب  السوداء توخيا  السوق 
سورية، وتم توقيف أكثر من 20 متورطا من 
مستودع  صــاحــب  بينهم  مختلفة  جنسيات 

للتخزين.
خضر  بشير  الــهــرمــل  بعلبك  محافظ  ويلفت 
»التالعب يحصل  أن  إلــى  الجديد«  »العربي  لـ
طبعا وقـــد وصــلــنــا أن بــعــض املــحــطــات تقوم 
بــبــيــع الــبــنــزيــن بــســعــٍر أعـــلـــى مـــن الــتــســعــيــرة 
ــلــــى أي شــخــص  ــّمــــمــــت عــ املـــــــحـــــــددة، لــــذلــــك عــ
ــع مبلغ  يــتــعــّرض لــالبــتــزاز أو ُيــطــلــب مــنــه دفـ
إضافي للحصول على الوقود تبليغنا بذلك«.
بعلبك  يقول محافظ  التهريب،  عمليات  وعن 
األجهزة  وكافة  اللبناني  »الجيش  إن  الهرمل 
ــوم بـــكـــل اإلجــــــــــراءات  ــقــ ــة املـــخـــتـــصـــة تــ ــيــ ــنــ األمــ
ــات الــلــوجــســتــيــة  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ املـــطـــلـــوبـــة ضـــمـــن اإلمـ

والبشرية للجم التهريب«.
ــاٍل مـــخـــتـــلـــفـــة مــن  ــ ــكــ ــ وتـــــحـــــدث خـــضـــر عـــــن أشــ
التهريب، إذ لم يعد يقتصر على الشاحنات، 
 تعمد 

ً
ــيـــارات تــكــون فــخــمــة مــثــال بـــل هــنــاك سـ

إلـــى تــزويــد خــزانــاتــهــا بــالــوقــود فــتــذهــب إلــى 
األراضـــــــي الـــســـوريـــة وتـــقـــوم بــتــفــريــغــه هــنــاك 
وهــكــذا دوالـــيـــك، لتحقيق أربــــاح طــائــلــة نظرًا 
لفرق السعر الهائل في صفيحة البنزين بن 

لبنان وسورية وصل إلى 300 ألف ليرة.

الخرطوم ـ هالة حمزة

يتلقى السودانيون قرارات الحكومة املتسارعة برفع أسعار 
قواعد  وتغيير  الخدمات  أســعــار  وتحرير  الرئيسية  السلع 
السوق بقلق بالغ، وسط توقعات بازدياد الضغوط املعيشية 
وارتـــفـــاع حـــدة الــصــعــوبــات االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة. فقد 
أعلن السودان، الثالثاء، إلغاء العمل بالدوالر الجمركي، وهو 
السلع املستوردة.  ما يترتب عليه حــدوث قفزات في أسعار 
وقبل قــرار اإللــغــاء، كــان الـــدوالر الجمركي يعادل 28 جنيها 
ســودانــيــا، بينما يبلغ ســعــر الــــدوالر فــي الــســوق نــحــو 375 
جنيها. كذا، انتقدت قطاعات اقتصادية مختلفة في السودان 
خطوة الحكومة االنتقالية بالتحرير الكامل للوقود وزيادة 
أسعاره بنسبة 100 في املائة يوم 8 يونيو/ حزيران الجاري. 
»العربي  لـ عبيد،  علي  جادين  والتعدين  الطاقة  وزيــر  وقــال 
الــوقــود، »وستتم  الــقــرار صــدر بتحرير أسعار  إن  الجديد«، 
مواكبة تغيرات أسعار النفط عامليا وتبدالت أسعار العملة 
شهريا، عبر لجنة مختصة من الجهات ذات الصلة«. وشرح 
عبيد أن السعر حر لشركات استيراد الوقود، بحيث تحدده 
حــســب الــكــلــفــة مــع تــحــديــد هــامــش ربـــح بنسبة 4 فــي املــائــة 
نسبة  على  تسيطر  والــتــي  الحكومية،  االســتــيــراد  لــشــركــات 
50 فــي املــائــة مــن الــســوق. وأشـــار إلــى قيام الحكومة بوضع 
الــوقــود على  قــرار تحرير  آثــار  لتالفي  ترتيبات ومعالجات 
أمــن عام  الــدخــل والــشــرائــح الضعيفة. واستبعد  مــحــدودي 
الــغــرفــة الــتــجــاريــة فــي واليـــة الــخــرطــوم الطيب طــلــب، حــدوث 
ــادات كبيرة فــي أســعــار السلع االستهالكية فــي األســواق  زيـ
تــزامــنــا مــع زيـــادة الــوقــود »بسبب الــركــود والــتــراجــع الحاد 
فـــي الـــقـــوة الــشــرائــيــة، بــاســتــثــنــاء ســلــعــة الــســكــر الــتــي زادت 
ألـــف جنيه للجوال  إلـــى 13.1  ألــفــا  أســعــارهــا فـــورا مــن 12.6 
زنـــة 50 كــيــلــوغــرامــا. وقـــال طــلــب إن مــصــانــع املــــواد الغذائية 
زيــادة  الحر، وتتضرر من  الــوقــود  إنتاجها على  تعتمد في 
أسعار الوقود فقط في ترحيل موادها املستوردة من ميناء 
الغذائية بعد  الــخــرطــوم، وفــي نقل السلع  إلــى  بــورتــســودان 

اإلنتاج من املصانع إلى األســواق، ما يضطرها إلى تغطية 
أســعــار منتجاتها، مشيرا  بــزيــادة  املــواطــن  مــن  الكلفة  هــذه 
إلـــى أن أســعــار الــســلــع تــقــفــز بنسبة كــبــيــرة تــبــعــا لــلــزيــادات 
الــيــومــيــة فــي ســعــر الــصــرف أكــثــر مــن تــحــريــر الـــوقـــود. وفــي 
فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي، أعــلــن البنك املــركــزي توحيد سعر 
الــدوالر  أمــام  الجنيه )تعويم جزئي(،  املحلية  العملة  صرف 
والنقد األجنبي. وقال األمن العام التحاد الغرف الصناعية 
ــادة  ــرار زيــ ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن قـ عـــبـــاس عــلــي الــســيــد، لــــ
تعرفة الــوقــود وتحرير األســعــار غير مــوفــق، وهــو سياسي 
قــدرة املصانع املحلية في  اقــتــصــادي ويــؤثــر على  أكثر منه 
التجارية،  اتفاقياتها وصفقاتها  وعلى  الخارجية  املنافسة 
املنتجن  قــدرة  كافة ويضعف  املحلية  السلع  أسعار  ويرفع 
»العربي  واالســتــهــالك. ورصـــدت  اإلنــتــاج  واملستهلكن على 
الجديد« عودة طوابير املركبات العامة والخاصة أمام عدد 
مــن محطات الــوقــود واســتــمــرار الــنــدرة. وأكـــد وكــيــل محطة 
الحكومة  اهتمام  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الــخــرطــوم،  فــي  وقــود 
بــتــحــديــد األســـعـــار أكــثــر مـــن تــوفــيــر الــســلــعــة والـــتـــي يــتــزايــد 
املركبات  من أصحاب  الكثير  إن  وقــال  يوميا،  عليها  الطلب 
يتذمرون من ندرة الوقود ويقفون ساعات طويلة للحصول 
عليه رغم ارتفاع األسعار. وسارع أصحاب املركبات العامة 
بمواقف مواصالت الخرطوم وبحري وأم درمان إلى زيادة 
ارتــفــعــت بشكل متباين  املــواطــنــن، حــيــث  الــنــقــل عــلــى  كلفة 
حسب بعد املسافة ما بن 150 جنيها و200 جنيه على الفرد 
الواحد. وأشار مدير شركة سمراوي للباصات السفرية في 
الــزيــادة الجديدة على  الخرطوم سمير عــرش الدين إلــى أن 
أســعــار الــوقــود تـــؤدي إلـــى ارتــفــاع حـــاد فــي كلفة التشغيل 
وتــقــلــص فـــرص الــســفــر الرتــفــاع أســعــار تــعــرفــة الــنــقــل، فيما 
في  السفرية  الباصات  على  يعتمدون  املنتجن  من  الكثير 
نقل مدخالت إنتاجهم بن الواليات. وتخوف نائب رئيس 
جمعيات اإلنتاج الزراعي في والية القضارف حسن زروق، 
في حديث مع »العربي الجديد«، من تأثيرات زيادة أسعار 

الوقود الزراعي على رفع كلفة اإلنتاج ورسوم النقل.

تقنين البنزين في لبنان 
على وقع التهريب والغش

بائع في سوق أم درمان التاريخي )محمود حجاج/ األناضول(ازدحام في إحدى محطات الوقود في بيروت )حسين بيضون(

السودانيون أمام ضغوط معيشية صعبة

تتزايد أزمة البنزين في 
لبنان مع تهريب كميات 

ضخمة إلى سورية، فيما 
تعمد المحطات إلى 

االمتناع عن العمل وسط 
ارتفاع المشكالت األمنية

تراجع التضخم في البحرين
أظهرت بيانات رسمية تراجع الرقم القياسي 

ألسعار املستهلك )التضخم( في البحرين 
على أساس سنوي، بنسبة 1 في املائة، في 
إبريل/نيسان املاضي. وأفادت بيانات هيئة 
املعلومات والحكومة اإللكترونية البحرينية 

)حكومية(، األربعاء، بأن الرقم القياسي 
ألسعار املستهلك سجل 96.5 نقطة الشهر 

املاضي، مقارنة بـ 96.3 نقطة في إبريل 
2021. ووفق بيانات الهيئة، انخفضت 

أسعار مجموعة املطاعم والفنادق بنسبة 
1.9 في املائة، فيما تراجعت أسعار الطعام 
واملشروبات غير الكحولية بنسبة 2.7 في 

املائة، بينما انخفضت مجموعة املالبس 
واألحذية 3.5 في املائة.

بنكان رقميان في السعودية
رخصت الحكومة السعودية ألول بنكني 

رقميني في البالد، برأسمال أربعة مليارات 
ريال )1.07 مليار دوالر(. وأعلن البنك 

املركزي، في بيان، موافقة مجلس الوزراء 
على الترخيص لبنكني رقميني محليني، 

عن طريق تحويل شركة املدفوعات الرقمية 
السعودية )STC Pay(، لتصبح بنكا 
رقميا محليا باسم »بنك إس تي سي« 

ملزاولة األعمال املصرفية في اململكة، 
برأسمال يبلغ 2.5 مليار ريال )667 مليون 
دوالر(. وأضاف »املركزي« أن البنك الثاني 

هو البنك السعودي الرقمي، الذي أسسه 
تحالف عدد من الشركات تقوده شركة عبد 
الرحمن بن سعد الراشد وأوالده، لتأسيس 
بنك رقمي محلي برأسمال يبلغ 1.5 مليار 

ريال )400 مليون دوالر(.

تكنولوجيا مالية في مصر 
قال مستثمرون في قطاع التكنولوجيا 

املالية إن قانونا جديدا وتغييرات تنظيمية 
في مصر ستحدث طفرة في استثمارات 
التكنولوجيا املالية الجديدة وتغير أسلوب 
التعامل للمواطنني الذين ال يتعاملون مع 
البنوك، وهم نسبة كبيرة من املصريني. 

ويعرض على البرملان قانون خاص بهيئة 
الرقابة املالية وينظم التكنولوجيا املالية 

غير املصرفية وتكنولوجيا املستهلك 
وتكنولوجيا التأمني، ومن املقرر االنتهاء 

منه خالل الشهور املقبلة. وتخلف تطوير 
التكنولوجيا املالية في مصر، أكبر دولة 

عربية من حيث تعداد السكان، عن أسواق 
ناشئة كبرى أخرى مثل الصني والهند 

وكينيا وإندونيسيا، وهو أمر يأمل القطاع 
أن تغيره البيئة القانونية الجديدة.

محادثات بريطانية كمبودية
بدأ وزير الخارجية البريطاني محادثات 
مع نظيره الكمبودي، األربعاء، في الوقت 

الذي تسعى فيه لندن إلى توثيق العالقات 
االقتصادية مع دول جنوب شرق آسيا 

ضمن نهجها الجديد للتقارب مع املنطقة. 
والتقى دومينيك راب، وزير الخارجية 

الكمبودي براك سوخون، في العاصمة 
بنوم بنه. وذكر مكتب راب أن هذه أول 

زيارة يقوم بها وزير خارجية بريطاني 
لكمبوديا منذ إعادة فتح السفارة 

البريطانية هناك قبل ثالثني عاما. ومن 
املقرر أن تتولى كمبوديا الرئاسة السنوية 

الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا 
)آسيان( العام املقبل.

إسطنبول تنتعش سياحيًا
تشهد سواحل مدينة إسطنبول إقباال 

كبيرا من الزوار، في مشهد يعكس انطالقة 
قوية للموسم السياحي بعد نجاح إجراءات 
مكافحة فيروس كورونا. ومع عودة حركة 

الطيران إلى طبيعتها تدريجيا، وتصاعد 
حمالت التلقيح في تركيا التي قاربت 43 

مليون شخص تلقوا الجرعة األولى أو 
الثانية، ينتظر ازدياد حركة السياحة في 
األيام املقبلة. وتشهد سواحل إسطنبول 

املطلة على مضيق البوسفور وبحر مرمرة، 
وفقًا لوكالة األناضول، زحفا كبيرا من 

السياح األجانب ومن زائري إسطنبول ومن 
السكان املحليني.

اتفاقية بين ليبيريا 
والبنك الدولي

عت ليبيريا والبنك الدولي، اتفاقية تمويل 
ّ
وق

بقيمة 157 مليون دوالر. وقال وزير املالية 
الليبيري، صمويل دي توياه-جونيور، 

إن األموال ستساعد في تطوير اقتصاد 
ه بموجب االتفاقية سيتم 

ّ
بالده. ولفت إلى أن

استخدام 117 مليون دوالر ملشروع تطوير 
الطرق، و40 مليونًا لصالح مشروع سياسة 

التنمية الشاملة الثانية.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم
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ــيــتــر مـــن الـــمـــازوت  ــف ل ــ أل
تم  البنزين  من  ليتر  وألفي 
لبنان  مــن  تهريبها  وقــف 
وفقًا  الثالثاء،  سورية  إلى 
اللبناني،  الجيش  لــقــيــادة 
أخرى  كميات  إلــى  إضافة 
ــات تــم  ــروقـ ــحـ ــمـ ــن الـ ــ م

ضبطها األربعاء.

تقارير عربية

أسواقمال وناس

قــال وزيــر الــدولــة لشؤون الطاقة 
ــتــــدب  ــنــ ــريـــــة، الــــعــــضــــو املــ الـــــقـــــطـــ
ــيـــذي لــشــركــة  ــفـ ــنـ ــتـ والــــرئــــيــــس الـ
سعد  املهندس  للبترول«،  »قطر 
ــدة الــكــعــبــي، إن »قــطــر  ــريـ بـــن شـ
ــت عـــروضـــًا تبلغ 

ّ
لــلــبــتــرول« تــلــق

ضــــعــــف الــــحــــصــــة املــــعــــروضــــة 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي عــمــلــيــة تــقــديــم 
حقل  توسعة  ملشروع  العطاءات 
ــال الــــشــــرقــــي. وشــــــرح أن  ــمـ الـــشـ
ــتـــرول« تـــقـــوم حــالــيــًا  ــبـ ــلـ »قـــطـــر لـ
التي  التجارية  الــعــروض  بتقييم 
أكبر  في  للمساهمة  تسلمها  تم 
املسال  الطبيعي  للغاز  مــشــروع 
فــي الــعــالــم بــقــدرة إنــتــاجــيــة تبلغ 
وأن  ــًا،  ــنــــويــ ســ ــــن  طـ ــون  ــيـ ــلـ مـ  32
الحصة  تغطي ضعف  العروض 
املعروضة للمشاركة. وأشار إلى 
تــلــقــت ضــمــن نفس  أن شــركــتــه 
عملية العطاءات والتزامات شراء 
من خالل اتفاقيات شراء خاصة 
تبلغ ضعف كمية الغاز الطبيعي 
املــســال املــعــروضــة والــبــالــغــة 32 

مليون طن سنويًا.

إنتاج 
الغاز 

القطري
عمان ـ زيد الدبيسية

الخاص  القطاع  الفاعلن في  اعتبر عدد من 
األردنــي أن قــرارات الحكومة ملواجهة ارتفاع 
األسعار غير كافية للحد من تأثيرات صعود 
األكالف العاملية على األسواق املحلية، وأنها 
لــن تنعكس هــبــوطــا فــي األســـعـــار إال بنسب 

هامشية.
وقــــال تــجــار وصــنــاعــيــون إن أجــــور الشحن 
ارتــفــعــت بنسبة كــبــيــرة وصــلــت إلـــى حــوالــي 
الــحــاويــة  كــلــفــة  املـــائـــة، حــيــث زادت  فـــي   400
الواحدة ذات السعة 40 قدما من حوالي ألفن 
دوالر إلى عشرة آالف دوالر خالل األسابيع 
املستوردات  قيمة  أن  إلــى  وأشـــاروا  املاضية. 

ارتفعت عدة أضعاف كون الرسوم الجمركية 
ــرى تبعا  ــ األخــ هـــي  زادت  عــلــيــهــا  املـــفـــروضـــة 
إلى  الــــواردة  البضائع  على  التخليص  لقيم 
الـــوزراء قــد قــّرر  ميناء العقبة. وكــان مجلس 
الهادفة  اإلجـــراءات  املوافقة على سلسلة من 
إلى الحد من ارتفاع أسعار املواد األساسية 

في األسواق املحلية، حيث تم اعتماد سقوف 
لــكــلــف الــشــحــن الـــبـــحـــري لـــغـــايـــات احــتــســاب 
نهاية  حتى  الجمركية  والــرســوم  الــضــرائــب 
العام 2021 لضمان انعكاس هذا األجراء على 

السعر النهائي للمستهلك.
وتــتــضــّمــن اإلجــــــــراءات تــعــزيــز الـــرقـــابـــة على 
والتجارة  الصناعة  وزارة  لتمكن  األســـواق 
ــاذ الــــخــــطــــوات الـــالزمـــة  ــن اتــــخــ ــتـــمـــويـــن مــ والـ
لوضع سقوف سعرية على السلع التموينية 
ــة. كــــذلــــك تــتــضــمــن  ــيــــة عـــنـــد الــــحــــاجــ األســــاســ
اإلجــراءات تعزيز املخزون االستراتيجي من 
للمؤسستن  األســاســيــة  الــتــمــويــنــيــة  الــســلــع 

االستهالكيتن املدنية والعسكرية.
وقــرر مجلس الــــوزراء املــوافــقــة على اإلســراع 

في تنفيذ املشاريع التي تعزز األمن الغذائي 
فـــي املــمــلــكــة وبــمــا يــســاهــم فـــي دعــــم قــطــاعــي 

الثروة النباتية والحيوانية.
نـــائـــل  األردن  ــارة  ــ ــجـ ــ تـ ــة  ــرفــ غــ ــيــــس  رئــ وقــــــــال 
الكباريتي لـ »العربي الجديد« إن اإلجراءات 
غير  ولكنها  مهمة،  الحكومة  اتخذتها  التي 
كافية للحد من تأثير ارتفاع األسعار عامليا 
 الـــوضـــع صعب 

ّ
الـــســـوق املــحــلــي، إذ إن عــلــى 

لــلــغــايــة والــتــجــار يــبــذلــون قــصــارى جهدهم 
ملــواجــهــة الــتــحــديــات، حــيــث تــتــم االســتــفــادة 
من املخزون املوجود سابقا من السلع لغاية 
إيــجــاد مــعــادالت ســعــريــة تخفف مــن ارتــفــاع 

أجور الشحن على األسعار محليا.
وأضــــاف أن عــلــى الــحــكــومــة إيــجــاد معالجة 
ترتفع  ال  بحيث  الجمركية  للرسوم  سريعة 
نـــتـــيـــجـــة لـــصـــعـــود أجــــــــور الـــشـــحـــن لـــتـــفـــادي 
مشيرًا  محليا،  السلع  على  كبيرة  ارتفاعات 
ــة مــطــالــب الــقــطــاع الــخــاص  إلـــى أهــمــيــة دراســ
لها  واالستجابة  الشحن  كلف  ارتفاع  بشأن 

خدمة للصالح العام.
ــة املــعــيــقــات الــتــي  ــ ــــرورة الــعــمــل إلزالـ ــد ضـ وأكــ
تــواجــه حــركــة الــتــجــارة مــع الــعــراق وســوريــة 
بخاصة  السلع  من  العديد  استيراد  لغايات 
الــغــذائــيــة مــنــهــا، ولــتــفــادي ارتـــفـــاعـــات أجـــور 
الــشــحــن الـــبـــحـــري، مـــا يــســاعــد فـــي الــحــد من 
التوقعات  التي بحسب  األســعــار،  ارتــفــاعــات 
واملنتجة  املستوردة  السلع  جميع  ستطاول 
الخام  املـــواد  أســعــار  الرتــفــاع  نتيجة  محليا 

ومستلزمات ومدخالت اإلنتاج املختلفة.
وقـــــال إن هـــنـــاك قـــيـــودًا عــلــى عــــدد كــبــيــر من 
لها بدخول  الــتــي ال يسمح  الــســوريــة  السلع 
األردن حاليا وفي املقابل تضع سورية قيودًا 
لتسهيل  العمل  يتطلب  الـــذي  األمـــر  مماثلة، 
هذه  فــي  سيما  ال  البينية،  التجارة  انسياب 
املرحلة التي تنطوي على صعوبات وزيادة 
كــبــيــرة عــلــى قــيــمــة املـــســـتـــوردات مـــن الــبــلــدان 

األخرى.
اســتــيــراد قائمة كبيرة  قــد منع  األردن  وكـــان 
من السلع السورية وفرض قيودًا على أخرى 
املعاملة باملثل بسبب  بــاب تطبيق مبدأ  من 
فرض الجانب السوري إجــراءات مماثلة في 

الواليات املتحدة  فترة سابقة. كذلك فرضت 
قيودًا على تجارة سورية مع البلدان األخرى 
الكبرى من إقامة عالقات  وتحذير الشركات 
دخــول  بمنع  وتهديدها  دمــشــق  مــع  تجارية 

منتجاتها إلى األسواق األميركية.
ألزمــة  ــدادات سلبية  ــ ارتـ مــن  األردن  ويخشى 
كـــورونـــا عــلــى أســعــار الــســلــع والـــخـــدمـــات، ال 
سيما أنــه يستورد حــوالــي 90 فــي املــائــة من 
الــخــارج،  مــن  الغذائية  املـــواد  مــن  احتياجاته 
ــاج الــــزراعــــي وتـــراجـــع  ــتــ نـــظـــرًا لـــتـــواضـــع اإلنــ
املساحات املزروعة خالل السنوات املاضية. 

إليه سنويا  التي ترد  الحاويات  ويقدر عدد 
ببضائع  حــاويــة محملة  ألـــف   500 بــحــوالــي 
ألف   120 حــوالــي  يتم تصدير  فيما  مختلفة 

حاوية سنويا إلى عدة أسواق خارجية.
فتحي  األردن  غـــرفـــة صــنــاعــة  رئـــيـــس  وقـــــال 
إنـــه يفترض  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ  الجغبير 
أن يتم تعليق الضرائب والرسوم الجمركية 
املفروضة على مدخالت ومستلزمات اإلنتاج 
هـــذه الــفــتــرة حــتــى تــتــم املــحــافــظــة عــلــى كلف 

إنتاج السلع، خاصة الغذائية منها، محليا.
وأشـــار إلــى ضـــرورة دراســـة كــافــة املقترحات 
الـــالزمـــة ملــواجــهــة األزمـــــة املــتــوقــعــة الرتـــفـــاع 
األســعــار مــع األخـــذ بــاالعــتــبــار عــدم اإلضـــرار 

بمصالح مختلف القطاعات.
وتــوقــع املنتدى االقــتــصــادي األردنـــي ارتفاع 
أسعار السلع بما نسبته 10 إلى 15 في املائة 
قيود فرضتها  نتيجة  املقبلة  األشــهــر  خــالل 
جــائــحــة كـــورونـــا، إضــافــة إلـــى زيــــادة الطلب 

على جميع السلع. 
وقــــال أمـــن نــقــابــة شــركــات املــالحــة األردنــيــة 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  مــحــمــد الـــدالبـــيـــح لــ
ــفــــاع أجـــــور الــشــحــن الـــبـــحـــري يـــعـــود إلــى  ارتــ
أسباب عاملية والنقص في أعــداد الحاويات 
في الوقت الذي ارتفع فيه الطلب العاملي على 

السلع وحركة التجارة الداخلية.
وقال إن معالجة مشكلة ارتفاع أجور الشحن 
ــدم وجــــود  ــ ــيـــر مــمــكــنــة حــــالــــيــــا، فــــي ظــــل عــ غـ
أســــطــــول شـــحـــن بـــحـــري أردنـــــــــي، مــــا يــجــعــل 
مع  للتعامل  مجبرين  واملستوردين  التجار 

شركان الشحن العاملية لتسيير نشاطاتهم.

روسيا تهدد شريانًا اقتصاديًا سوريًاأجور الشحن تؤرق القطاع الخاص األردني

)Getty /األسعار لن تنخفض إالّ بنسبة بسيطة )أرتور ويداك

أمين العاصي

قفز معبر »باب الهوى« الحدودي مع 
الــجــانــب الــتــركــي إلــــى واجـــهـــة الــحــدث 
اجتماعات  موعد  اقتراب  مع  السوري 
ــتـــوقـــع أن  مــجــلــس األمـــــن الــــدولــــي، واملـ
تـــجـــرى فـــي 10 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز املــقــبــل، 
دولية  بــآلــيــات  العمل  تمديد  أجــل  مــن 
إلدخال مساعدات إلى الشمال الغربي 

من سورية، والتي تنتهي قريبا. 
وحتى اللحظة، ترفض روسيا التمديد 
لهذه اآللية املعمول بها منذ عام 2014، 
النظام«،  لسيادة  »انتهاكا  تعد  ألنها 
الروسي، ما يعني قطع  التصور  وفق 
الــشــريــان االقـــتـــصـــادي األهــــم للشمال 
الغربي من سورية والخاضع لسيطرة 
ــة الــــســــوريــــة، وهـــو  ــعــــارضــ فـــصـــائـــل املــ
ر جــهــات إغــاثــيــة مــن نتائجه 

ّ
مــا تــحــذ
الكارثية.

الشرقي  الشمال  إلــى  املعبر  هــذا  ويقع 
كيلومترًا،   33 بنحو  إدلـــب  مدينة  مــن 
ــذه املــــحــــافــــظــــة،  ــ ــهــ ــ ــ ــــع إداريـــــــــــــــا ل ــبـ ــ ــتـ ــ ويـ
ــة األكــــبــــر مــع  ــوريــ ــســ ــة الــ ــوابــ ــبــ وهــــــو الــ
الــجــانــب الــتــركــي، حــيــث يــقــابــلــه معبر 
»جـــلـــفـــاغـــوزو« الــتــابــع لـــواليـــة هــاتــاي 

التركية.
ووفــــق مــصــدر فــي املــعــبــر، تــديــر »بــاب 
معنية  مستقلة  مدنية  إدارة  الــهــوى« 
ــبــــور واملــــــــــواد الـــتـــجـــاريـــة  بـــحـــركـــة الــــعــ
واإلغــاثــيــة مــن تــركــيــا وإلــيــهــا، مشيرا 
إلى أن املعبر يضم العديد من اإلدارات، 
أمانة  الهجرة والــجــوازات،  منها: قسم 
الـــجـــمـــارك، قــســم الـــحـــراســـات واملـــــرور، 

وقسم اإلشراف الفني.
وكان هذا املعبر قبل عام 2011 شريان 
الــنــقــل الـــبـــري بـــن أوروبـــــــا وســـوريـــة 
واعتمدت  العربي.  والخليج  واألردن 
األمم املتحدة معبر باب الهوى إلدخال 
السورين،  الدولية ملالين  املساعدات 
الغربي  الشمال  نــازحــون، في  وجلهم 
من سورية الذي يضم محافظة إدلب 

فــريــق »منسقو  ومــحــيــطــهــا. واعــتــبــر 
استجابة سورية«، معبر باب الهوى، 
السوري«،  للشمال  الوحيد  »الشريان 
مــشــيــرًا، فــي بــيــان، إلـــى أنـــه »فـــي حــال 
عـــدم تــجــديــد آلــيــة الــتــفــويــض بــدخــول 
ــة، ســتــشــهــد  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ املـــــســـــاعـــــدات اإلنـ
 فــي الــنــواحــي 

ً
املــنــطــقــة انــهــيــارًا كــامــال

اإلنسانية واالقتصادية«. 
وبــحــســب الــفــريــق، فـــإن عـــدم التجديد 
يـــؤدي إلـــى »ارتـــفـــاع مــعــدالت البطالة 
املــرحــلــة األولــــى بنسبة 40 في  خـــالل 
املائة، واملرحلة الثانية بنسبة 20 في 
املائة«، و»ارتفاع أسعار املواد والسلع 
األســاســيــة بــنــســب مــتــفــاوتــة، أبــرزهــا 
املــواد الغذائية بنسبة 300 في املائة، 
واملـــــــواد غــيــر الـــغـــذائـــيـــة بــنــســبــة 200 
فــي املــائــة. أمــا مــادة الخبز فستسجل 

ارتفاعا بنسبة 400 في املائة«.
وأوضـــح، فــي بــيــان، أن لــعــدم التجديد 
آثــارًا أخــرى، منها »انخفاض ملحوظ 
فــــي املـــــــــوارد املـــتـــاحـــة ضـــمـــن الـــشـــمـــال 
الــســوري، وعـــدم قـــدرة املــــوارد الحالية 
حيث  املنطقة،  احتياجات  تلبية  على 
تأمن  التجارية  الحركة  تستطيع  لــن 
 مع عدم قدرة 

ً
النقص الحاصل، خاصة

عشرات اآلالف من املدنين على تأمن 
احتياجاتهم اليومية«.

وكــانــت الـــدول املــانــحــة جمعت، خالل 
اجـــتـــمـــاعـــات الــنــســخــة الـــخـــامـــســـة مــن 
»مــؤتــمــر بــروكــســل مــن أجـــل ســوريــة« 
ــدت أواخـــــــــــر مــــــــــــــارس/آذار  ــ ــقـ ــ ــي عـ ــ ــتـ ــ الـ
دوالر  مـــلـــيـــارات   6.6 نـــحـــو  املــــاضــــي، 
و2022،   2021 ــــي  ــامـ ــ ــعـ ــ لـ أمـــــيـــــركـــــي 
ــــن  ــازحــ ــ ــنــ ــ ــــن والــ ــئــ ــ ــــالجــ ــدة الــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ملــ
الــســوريــن فــي قــطــاعــات مختلفة، في 
واإلغــاثــة  والتعليم  الصحة  مقدمتها 
ــزء كــبــيــر من  اإلنــســانــيــة. وســيــكــون جـ
هـــذه املــخــصــصــات، ضــمــن املــســاعــدات 
ــبـــر الــــحــــدود،  اإلنـــســـانـــيـــة األمـــمـــيـــة عـ
واملهددة بتعطيل آلية التجديد لها من 
خالل روسيا في مجلس األمــن. وبّن 

مناف قــومــان، وهــو باحث اقتصادي 
ــلــــدراســــات«، في  فـــي »مـــركـــز عـــمـــران لــ
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن  حــــديــــث مــــع »الــ
مــعــبــر »بـــــاب الــــهــــوى« الــــحــــدودي مع 
ــانــــي،  ــاري وإنــــســ ــ ــجـ ــ  تـــركـــيـــا »مـــنـــفـــذ تـ
ــــالل الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة أحـــد  ــــات خـ بـ
ــار األســــاســــيــــة فـــــي اقـــتـــصـــاد  ــ ــجــ ــ األحــ
املنطقة، فهو شريان رئيس تمر عبره 
املساعدات اإلغاثية اآلتية إلى الشمال 

السوري«.
ــتــــجــــارة الــبــيــنــيــة بــن  وأوضـــــــح أن »الــ
الـــشـــمـــال وتـــركـــيـــا بــلــغــت نـــحـــو مــلــيــار 
الـــعـــام  خـــــالل  دوالر،  ــار  ــيـ ــلـ املـ ونـــصـــف 
ــراد وتــــصــــديــــر«،  ــيــ ــتــ ــت، بــــن اســ ــائــ ــفــ الــ
مضيفا أن جزءًا كبيرًا من هذه التجارة 
يأتي من خالل معبر باب الهوى، الذي 
بات بمثابة بوابة بن مناطق املعارضة 
السورية في الشمال إلى تركيا ومنها 
إلى العالم الخارجي، وشريانا حيويا 
ــاعـــدات اإلغـــاثـــيـــة  ــاملـــسـ يـــمـــد املــنــطــقــة بـ

الدولية.
كما بّن قومان أنه »بن 2014 و2020 
عبرت حوالي 37.7 ألف شاحنة محملة 
باملساعدات اإلنسانية إلى شمال غرب 
ــة مـــن تلك  ــائـ ســــوريــــة، نــحــو 85 فـــي املـ
الــشــاحــنــات دخــلــت عــبــر بـــاب الــهــوى«. 
ــــي 2020 وحـــدهـــا  »فـ بـــالـــقـــول:  ــابــــع  وتــ
دخــلــت 12 ألـــف شــاحــنــة محملة مــواد 
غـــذائـــيـــة وســلــعــا مــرســلــة مـــن بــرنــامــج 

الغذاء العاملي، إلى املنطقة«.
وأضـــــــاف أن مــصــيــر مـــاليـــن الــســكــان 
ــات املـــحـــّمـــلـــة  ــنــ ــاحــ ــشــ ــلــــى الــ يـــعـــتـــمـــد عــ
باملياه وسلل الغذاء والنظافة والسلع 
وغــيــرهــا. وأشــــار إلـــى أن عـــدم تجديد 
ــاعـــدات الـــدولـــيـــة في  آلـــيـــة إدخــــــال املـــسـ
حـــال اســتــخــدام الــجــانــب الــروســي حق 
الــنــقــض )الـــفـــيـــتـــو( الــشــهــر الــــقــــادم في 
مجلس األمن الدولي »قد يعّرض نحو 
3 مــاليــن نــســمــة يــعــتــمــدون عــلــى تلك 
املساعدات إلى أزمات إنسانية متعددة 

األشكال«.

تجارةنقل بحري

أجور الشحن ارتفعت 
بنسبة كبيرة وصلت إلى 

حوالي %400

Thursday 24 June 2021 Thursday 24 June 2021
الخميس 24 يونيو/ حزيران 2021 م  14  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2488  السنة السابعة الخميس 24 يونيو/ حزيران 2021 م  14  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2488  السنة السابعة



1213
اقتصاد

B B

لندن ـ العربي الجديد

ــــس املـــحـــافـــظ  ــيـ ــ ــرئـ ــ يـــــعـــــزز فــــــــوز الـ
ــيـــم رئــيــســي بــاالنــتــخــابــات  إبـــراهـ
ــــاري  ــــجـ ــتـ ــ ــة الـــــنـــــفـــــوذ الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ اإليـ
واالقـــتـــصـــادي لــلــصــن فــي املــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
ــبــــن.  وكــــــان مـــســـتـــشـــار الــرئــيــس  ــراقــ وفـــــق مــ
اإليـــرانـــي الــجــديــد لــلــشــؤون الــبــتــرولــيــة علي 
رضــــا زيـــغـــامـــي قـــد ذكــــر فـــي لـــقـــاء مـــع نــشــرة 
ــلـــوبـــال«، يــــوم الــخــمــيــس، أن  ــد بـــي غـ »أس آنــ
طهران ستعتمد أكثر على الصن في تمويل 
النفطي.  وتقوم  اإلنــتــاج  فــي  التوسع  خطط 
خطط رئيسي على تبني منظور »االقتصاد 
ــاوم« وتــقــلــيــص مــبــيــعــات الــنــفــط الــخــام  ــقــ املــ
ــاد أكـــثـــر عــلــى الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة  ــمـ ــتـ واالعـ

والقدرات املحلية في تطوير صناعة الطاقة. 
الغربي  الرأسمالي  التحالف  يسعى  وبينما 
لـــعـــزل الـــصـــن واحــــتــــواء تـــمـــددهـــا الــتــجــاري 
ــادي فـــي الـــعـــالـــم، تـــركـــز بــكــن على  ــتـــصـ واالقـ

تـــعـــزيـــز نـــفـــوذهـــا االقــــتــــصــــادي فــــي مــنــطــقــة 
الـــخـــلـــيـــج الـــغـــنـــيـــة بـــالـــطـــاقـــة وتـــربـــطـــهـــا بــهــا 
شــــراكــــات تـــجـــاريـــة قـــويـــة مـــع تـــراجـــع أهــمــيــة 
السوق األميركية لصادرات النفط الخليجية 
بعد ثــورة النفط الصخري.  ووقعت الصن 
خـــال الــســنــوات املــاضــيــة اتــفــاقــيــات شــراكــة 
الـــخـــلـــيـــج  دول  ــعــــض  بــ ــع  ــ مــ ــيــــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ اســ
كما  وإيــــران،  والــســودان  والسعودية ومصر 
رفــعــت حجم صفقات »تــبــادل الــعــمــات« مع 
ــا. كما  ــيـ اإلمــــــــارات وعـــــدة دول عــربــيــة وتـــركـ
فــي معظم مشاريع  التقنية  تــشــارك شــركــات 
الــتــقــنــيــة والـــتـــحـــول االقـــتـــصـــادي بــاملــنــطــقــة، 
مثل مشروع »سمارت دبــي« وخطة التحول 
االقــتــصــادي فــي الــســعــوديــة. وبــاتــت الصن 
املـــشـــتـــري الـــرئـــيـــســـي لــلــنــفــط الـــعـــربـــي خـــال 
السنوات األخيرة، إذ ارتفع حجم استهاكها 
إلـــى نــحــو 13 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، حسب 
ــار  ــايـــو/ أيـ الــبــيــانــات الــصــيــنــيــة فـــي شــهــر مـ
املـــاضـــي. وتـــســـتـــورد الـــصـــن نــحــو 72% من 
العربية،  املنطقة  مــن  تستهلكه  الـــذي  النفط 

خاصة من السعودية واإلمارات. 
ويـــتـــوقـــع مـــحـــلـــلـــون أن تــــعــــزز االنـــتـــخـــابـــات 
اإليرانية هذا التوجه مع وصول رئيس جديد 
محافظ إلى الحكم هو إبراهيم رئيسي، الذي 
ال يبدي حماسة ملفاوضات البرنامج النووي. 
كــمــا يـــرفـــض رئــيــســي أيـــضـــا خــطــة الــرئــيــس 
التفاوض حول  بايدن إلعــادة  األميركي جو 

التقارب 
الصيني اإليراني

فوز ساحق 
للتيار المحافظ 

في إيران في 
االنتخابات الرئاسية 

)Getty( األخيرة

تتخوف إدارة الرئيس األميركي جو بايدن من تزايد النفوذ الصيني في 
المحافظ  الرئيس  فوز  بعد  واشنطن  حساب  على  العربية  المنطقة 
متحمس  غير  رئيسي  ويبدو  اإليرانية،  باالنتخابات  رئيسي  إبراهيم 

لمفاوضات النووي التي تربط رفع الحظر األميركي بشروط جديدة

طهران تخطط 
لالعتماد أكثر على 

الشركات الصينية في 
تطوير صناعة الطاقة

شركات عقارية وضعت 
توقعات متفاوتة 

النخفاض أسعار المساكن

العمالت المشفرة تواجه 
انتقادات بسبب األنشطة 
اإلجرامية وإهدار الطاقة

واشنطن 
قلقة من تلويح 

رئيسي بورقة 
بكين االستثمارية

)Getty( ندرة في المساكن المعروضة بالوكاالت في لندن)Getty( بيتكوين خسرت أكثر من 50% من أعلى ارتفاع لها في إبريل

لندن ـ كاتيا يوسف

تتخّوف بريطانيا حاليا من حدوث »فقاعة 
أســـعـــار« تــضــرب قــطــاع الــعــقــارات السكنية 
العقارات  املتواصل ألسعار  االرتــفــاع  وســط 
وندرة املعروض منها في السوق. وبحسب 
ارتفع متوسط  الوطنية  مكتب اإلحصاءات 
 %10.2 بنسبة  املتحدة  اململكة  في  األسعار 
الــعــام حتى مـــارس/ آذار 2021، مرتفعا  فــي 
مـــن 9.2% فـــي الـــعـــام حــتــى فــبــرايــر/ شــبــاط 
املــنــازل على  2021. ووصــل متوسط أسعار 
مــدار الــعــام فــي إنكلترا إلــى 275 ألــف جنيه 
ألــف   185 إلـــى  وويــلــز   ،)%10.2( إسترليني 
إلــى  واســكــتــلــنــدا   ،)%11( إســتــرلــيــنــي  جنيه 
167 ألف جنيه إسترليني )10.6%(. وارتفع 
الشمالية  أيرلندا  فــي  املــنــزل  سعر  متوسط 
بنسبة 6% على مدار العام حتى الربع األول 
)من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار( 

من عام 2021. 
لـــكـــن الـــعـــاصـــمـــة لـــنـــدن ســجــلــت أدنــــــى نــمــو 
ســنــوي، إذ ارتــفــع متوسط األســعــار بنسبة 
3.7% عــلــى مــــدار الــعــام حــتــى مــــارس/ آذار 
2021، لكن ال يزال متوسط األسعار املنازل 
ببريطانيا  بــأي منطقة  مقارنة  األغــلــى  هــو 

وبمتوسط 500 ألف إسترليني.
ويعتقد خبراء أن السوق العقاري سيتباطأ 
ــي الــحــكــومــي  ــالــ ــم املــ ــدعــ بـــمـــجـــرد انـــتـــهـــاء الــ

لندن ـ العربي الجديد

تـــتـــوالـــى الـــضـــربـــات املـــوجـــعـــة عــلــى الــعــمــات 
االنــهــيــار، فبعد الصن  تــواصــل  التي  املشفرة 
التي شــددت من إجــراءات حظرها، جاء حظر 
املؤسسات املالية الدولية ليصب جام غضبه 
عليها.  وأكد بنك التسويات الدولي، املعروف 
 العمات 

ّ
باسم بنك البنوك، أمس األربعاء، أن

أصـــول مضاربة  بيتكوين هــي  مــثــل  املــشــفــرة 
ولــيــســت عـــمـــات حــقــيــقــيــة مــفــيــدة. ووصــفــهــا 
بــأنــهــا تــســتــخــدم عــــادة فــي جــرائــم مــثــل غسل 

األموال وتتسبب في إهدار الطاقة. 
وقــــال الــبــنــك الــــذي يــوجــد مــقــره فــي ســويــســرا 
الـــبـــنـــوك املـــركـــزيـــة والــتــجــاريــة،  ويــــراقــــب أداء 
 بــيــتــكــويــن عــلــى وجــه 

ّ
ــاء، إن ــعــ فـــي بــيــان األربــ

ــن الـــســـمـــات  ــ ــا الـــقـــلـــيـــل مــ ــهــ ــديــ الــــخــــصــــوص لــ
الــعــامــة وذلــك  الــداعــمــة للمصلحة  اإليــجــابــيــة 
بالنظر إلى الطاقة املهدرة بسبب استخدامها، 
بحسب مــوقــع »بــيــزنــس إنــســايــدر«. وتــواجــه 

الـــعـــمـــات املـــشـــفـــرة انـــتـــقـــادات عــاملــيــة بسبب 
مخاوف متعلقة باألنشطة اإلجرامية وإهدار 
ذلــك سجلت مستويات قياسية  الطاقة، ومــع 
ــاري رغــــم تــعــرض  مــرتــفــعــة خــــال الـــعـــام الــــجــ
تداوالتها إلى ضغوط من فترة ألخرى بسبب 
إجراءات املنظمن ضدها.  كما ذكر البنك في 
تقريره االقتصادي السنوي، أن زيادة سيطرة 
عدد قليل من شركات التكنولوجيا قد يكون 
أكبر خطر ألمن وساسة أنظمة الدفع العاملية، 
الــقــوة السوقية للشركات قد  ويــرى أن زيـــادة 
تؤدي إلى استمرار ارتفاع التكاليف والتسبب 

ــي مـــشـــاكـــل مـــتـــعـــلـــقـــة بـــحـــمـــايـــة الـــبـــيـــانـــات.  ــ فـ
ــــال تــعــامــات  ــعـــت عــمــلــة بــيــتــكــويــن خـ ــفـ وارتـ
األربعاء، لتتعافى بعد تراجعها يوم الثاثاء 
لــلــمــرة  ألــــف دوالر  مــســتــوى 30  مـــا دون  إلــــى 
األولى منذ يناير/ كانون الثاني املاضي، مما 
 العملة قد تشهد املزيد من 

ّ
أثــار مخاوف بــأن

 %5.4 بنسبة  بيتكوين  وارتــفــعــت  الــتــراجــع.  
إلى 34.347.25 دوالرا، في تعامات نهار أمس 
ماتريكس«،  »كــويــن  لبيانات  ــا 

ً
وفــق األربـــعـــاء، 

بعدما انخفضت خال تعامات الثاثاء إلى 
28824 دوالًرا. وفي الوقت نفسه، قفزت الريبل 
11.09% عند 65.28 سنتا، وارتفعت اإليثريوم 

6.4% إلى 2017.47 دوالرا. 
مــن قيمتها  مــن %50  أكــثــر  وفــقــدت بيتكوين 
منتصف  فــي  املسجل  املــرتــفــع  مستواها  منذ 
وبــــدأت  ألــــف دوالر،  عــنــد حـــوالـــي 65  أبـــريـــل 
العملة االفتراضية األكبر في العالم من حيث 
قرب  الحالي  الــعــام  تـــداوالت  السوقية  القيمة 

مستوى 29 ألف دوالر.  
 الــصــن كثفت مــن إجــــراءات مكافحة 

ّ
يــذكــر أن

تعدين العمات املشفرة في الباد يوم األحد، 
وهو ما أدى إلى تراجع قيمة عملة بيتكوين 
الــرقــمــيــة بــأكــثــر مــن 10 فــي املــئــة يـــوم االثــنــن. 
وفرضت السلطات الصينية حظرًا على مواقع 
الــتــعــديــن فـــي مــقــاطــعــة رئــيــســيــة فـــي جــنــوب 
غـــرب الـــبـــاد. وتــرفــد مــواقــع إجــــراء مــعــامــات 
استخراج بيتكوين الصينية نحو 80 في املئة 
رة رغم 

ّ
من التجارة العاملية في العمات املشف

حظر التداول بها محليا منذ العام 2017، لكن 
مقاطعات عــدة أمــرت بــإغــاق مــواقــع عمليات 
االســتــخــراج فــي وقـــت بــــدأت بــكــن اســتــهــداف 
القطاع.  وحسب وكالة »فرانس برس« أمرت 
 26 بإغاق  سيتشوان  مقاطعة  في  السلطات 
موقعا تحتوي على حواسيب ضخمة إلجراء 
ــتــــخــــراج بـــيـــتـــكـــويـــن، األســــبــــوع  مـــعـــامـــات اســ
املاضي، وفقا ملذكرة تم تداولها بشكل واسع 
عــلــى وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي وأّكــدهــا 

شخص كان يعمل سابقا في القطاع.

ــفـــن،  لـــلـــشـــركـــات وأصــــحــــاب الـــعـــمـــل واملـــوظـ
وأن أســعــار السكن فــي الــعــام املــاضــي كانت 
مدفوعة بأسعار الفائدة املنخفضة، وعطلة 

الرسوم الضريبية. 
ويــتــوقــع مــركــز االقــتــصــاد وأبــحــاث األعــمــال 
)CEBR( أن تنخفض أسعار املنازل بنسبة 
ــع مكتب 

ّ
يــتــوق بــيــنــمــا  عـــام 2021.  فـــي   %14

عقارات نايت فرانك أن تنخفض بنسبة %7، 
وتـــرّجـــح شــركــة ســافــيــلــز انــخــفــاضــا بنسبة 
10%، بينما جاءت توقعات بنك إنكلترا أقل 
تــفــاؤاًل، ورّجـــح أن تنخفض أســعــار املــنــازل 
االنهيار  بسبب   %16 بنسبة  بريطانيا  في 

االقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد 19. 
وتـــقـــول نـــاتـــالـــي جـــونـــز، رئــيــســة مـــؤشـــرات 
سوق اإلسكان من مكتب اإلحصاء الوطني 
 الـــوبـــاء قـــد يــكــون 

ّ
لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن

ــادة تــقــيــيــم مــشــتــري املـــنـــازل.  ــ الــســبــب فـــي إعـ
 الــتــغــيــيــرات الــتــي طــــرأت على 

ّ
وتــضــيــف أن

اإلسكان  معامات  على  املدفوعة  الضريبة 
لــلــبــائــعــن ربــمــا دفــعــتــهــم إلـــى طــلــب أســعــار 
أعـــلـــى مـــع انــخــفــاض الــتــكــالــيــف اإلجــمــالــيــة 
للمشترين. وتعّد أسعار املساكن في اململكة 
املــتــحــدة بــاهــظــة الــثــمــن مــقــارنــة بــمــتــوســط 
دخــل الــفــرد. إذ يكلف املــنــزل الــعــادي حاليا 
الــدخــل،  أكــثــر مــن ثمانية أضــعــاف متوسط 
وفــقــا ألحــــدث األبـــحـــاث الــتــي أجـــراهـــا مدير 

صندوق شركة شرودرز البريطانية.
ــقـــول فـــريـــد هـــاريـــســـون، املـــؤلـــف واملــعــلــق  ويـ
االقتصادي البريطاني الذي نجح في توقع 
االنـــهـــيـــاريـــن الــســابــقــن فـــي الـــعـــقـــارات قبل 

املنازل  أسعار  دورة   
ّ
»إن بعامن  وقوعهما 

 األســــعــــار ســوف 
ّ
ــا، وإن ــامـ ــدة 18 عـ تــمــتــد ملــ

ــار قبل أن تنهار في عام  تستمر في االزدهـ
ــه بعد حــدوث 

ّ
أن 2026«. ويــشــرح هاريسون 

االنــهــيــار، سيستغرق الــســوق حــوالــي أربــع 
ــادة مــــســــاره الـــتـــصـــاعـــدي مـــرة  ــ ــ ســــنــــوات إلعـ
تـــوقـــعـــات هــاريــســون  أخــــــرى. وإذا صـــدقـــت 
بــالــنــســبــة ملــــدة دورة أســـعـــار املــــنــــازل، فــهــذا 

يعني أننا في بداية مرحلة االزدهار.
وكــتــب هـــاريـــســـون إلــــى بـــوريـــس جــونــســون 
ــيـــس الـــــــــوزراء الـــحـــالـــي ووزيـــــــر الـــخـــزانـــة  رئـ
ريشي سوناك وشــرح عواقب عدم استقرار 
ســـوق اإلســـكـــان. مــن جــانــبــهــا قــالــت صوفي 
بــاتــيــســون، مــســؤولــة اقــتــصــاديــة فــي مكتب 
إعام وزارة الخزانة البريطانية، لـ »العربي 
الحكومة ال تعلق على أسعار   

ّ
إن الجديد«، 

املساكن وال تتدخل فــي الــســوق، أّمــا فــي ما 
ق بإيجاد أو خلق استقرار في األسعار 

ّ
يتعل

واالقتصاد األوسع، فتحدد الحكومة هدف 
تضخم 2% ملؤشر أسعار املستهلك. ولفتت 
 مسؤولية وضع السياسة 

ّ
باتيسون إلى أن

عاتق  على  تقع  الهدف  هــذا  لتلبية  النقدية 
التابعة  املستقلة  الــنــقــديــة  الــســيــاســة  لجنة 
لبنك إنــكــلــتــرا. وتــقــاس الـــقـــدرة عــلــى تحمل 
تــكــالــيــف اإلســـكـــان بــنــســبــة أســـعـــار املــســاكــن 
إلـــى الــدخــل فــي بــريــطــانــيــا. ومـــن املــؤشــرات 
ارتفاع  انهيار سوق اإلسكان،  على احتمال 
نسبة سعر املنزل إلى متوسط الدخل.  من 
جــانــبــهــا قــالــت ســــارة كـــولـــز، مــحــلــلــة مــالــيــة 
فـــي شـــركـــة الـــخـــدمـــات املـــالـــيـــة الــبــريــطــانــيــة 
 
ّ
إن  ،»haRgREavEs Lansdown«

بعض أجراس اإلنذار تدق حاليا على سوق 
العقارات. ويزداد يأس املشترين في البحث 
العقارات  عــن منزل جــديــد، بينما يقل عــدد 
ــــت أن اخـــتـــال  ــافـ ــ ــة لـــلـــبـــيـــع. وأضـ ــعــــروضــ املــ
الــتــوازن بــن املشترين والبائعن فــي أســوأ 
حاالته منذ سبع سنوات ونصف، وهو ما 

يسبب ارتفاع األسعار والذعر.

بنك البنوك يهاجم العمالت المشفرةبريطانيا تتخوف من فقاعة عقارية

ــروط الـــتـــي تــرغــب  ــشــ الــبــرنــامــج الــــنــــووي والــ
بــاملــفــاوضــات  بــإلــحــاقــهــا  األمــيــركــيــة  اإلدارة 
العاقات  الجديدة. وحسب تحليل بمجلس 
الــخــارجــيــة األمــيــركــي، يـــوم الــثــاثــاء، يتبنى 
الــرئــيــس اإليـــرانـــي الــجــديــد إبــراهــيــم رئيسي 
خــطــة الـــتـــيـــار املـــحـــافـــظ الــقــائــمــة عــلــى مــبــدأ 
»االقـــــتـــــصـــــاد املـــــــقـــــــاوم«، كـــمـــا يــــرفــــض ربـــط 
بالصواريخ  الــنــووي«  »البرنامج  محادثات 

ــا الــتــجــاريــة  ــاتـــهـ ــا ســتــســتــخــدم شـــراكـ ــمــ وربــ
ــع الـــصـــن لــلــضــغــط عــلــى  ــة مــ ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ واالسـ
واشنطن، رغم التعليقات املتشددة الصادرة 
فـــي طـــهـــران.  فـــي هـــذا الـــصـــدد، نــقــلــت وكــالــة 
»بـــلـــومـــبـــيـــرغ، األربــــــعــــــاء، عــــن مــــديــــر مــكــتــب 
الـــرئـــيـــس روحــــانــــي مـــحـــمـــود واعــــظــــي قــولــه 
ــات املــتــحــدة وافــقــت  لــلــصــحــافــيــن إن الــــواليــ
مـــن حــيــث املـــبـــدأ عــلــى رفــــع »كــــل الــعــقــوبــات 

ويرى  اإلقليمية.  طهران  وسياسة  اإليرانية 
الخبير رى تقية، في تحليله بموقع »مجلس 
العاقات الخارجية األميركي«، يوم الثاثاء، 
أن إيــــران ســتــعــود ملــفــاوضــات املــلــف الــنــووي 
مع الواليات املتحدة في عهد رئيسي، ولكن 

فرص نجاح هذه املفاوضات تبدو ضئيلة. 
ــران  ــ ــرى مــحــلــلــون أن إيـ ــ لـــكـــن فــــي املـــقـــابـــل، يـ
ــا الــــغــــربــــيــــة  ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــاقــ ــ لــــــــن تــــتــــخــــلــــى عــــــــن عــ

االقــتــصــاديــة« الــتــي أعـــاد الــرئــيــس األميركي 
الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب فــرضــهــا وأضــافــهــا 
بــعــد انــســحــابــه مـــن االتـــفـــاق فـــي عــــام 2018، 
بــمــا فــي ذلـــك الــعــقــوبــات املــتــعــلــقــة بقطاعات 
الطاقة والبتروكيماويات والبنوك والصلب. 
وبنود الحظر التي تنوي إدارة بايدن رفعها 
إيــران  تهم  التي  الرئيسية  القضايا  من  تعد 
االقتصاد  الــراهــن. وكانت متاعب  الوقت  في 

اإليراني هي القضايا الرئيسية التي أدت إلى 
فوز رئيسي باالنتخابات، وفق مراقبن. 

ويـــعـــانـــي االقـــتـــصـــاد اإليــــرانــــي مــنــذ تــشــديــد 
الحظر األميركي على عهد الرئيس األميركي 
السابق دونــالــد تــرامــب مــن ارتــفــاع التضخم 
والــــغــــاء، وتـــداعـــيـــات جــائــحــة كـــورونـــا على 
النمو االقتصادي، وارتفاع البطالة، وتدهور 
الريال اإليراني، وبالتالي فإن إيــران بحاجة 
التي ستفتح  املفاوضات  هــذه  لنجاح  ماسة 
أمــامــهــا فــــرص مــبــيــعــات الــنــفــط والــحــصــول 
بــشــدة. وكانت  الــتــي تحتاجها  األمـــوال  على 
رويترز قد نسبت، يوم الثاثاء، إلى شركات 
الحظر  لفك  تستعد  طهران  إن  قولها  غربية 

األميركي على النفط والبتروكيماويات. 
إن  البريطانية  »إف.جــــــي.إي«  وتــقــول شــركــة 
لــدى إيـــران مــخــزونــا مــن النفط يبلغ حوالي 
ــام واملــشــتــقــات  120 مــلــيــون بــرمــيــل مـــن الـــخـ
مخزنة برًا، حوالي ثلثها في منشآت تخزين 

خارجية موجودة في الصن أساسا.
بـــايـــدن  ــو  لـــــدى إدارة جــ فـــــإن  املــــقــــابــــل،  وفـــــي 
ــران فــي وقـــت تخوض  مصلحة فــي كــســب إيــ
فــيــه مــنــافــســة شـــرســـة عــلــى الـــنـــفـــوذ الــعــاملــي 
مـــع بــكــن. وتــتــخــوف الـــواليـــات املــتــحــدة من 
العربية  املنطقة  على  اإليــرانــي  الثقل  تأثير 
تقنيا  الــصــن  احــتــواء  استراتيجية  وإفــســاد 
باملنطقة  النفوذ  مسار  وتغيير  واقتصاديا 
وتــحــويــلــه إلـــى بــكــن فــي وقـــت تقلق العديد 
من دول الخليج من خطط واشنطن الخاصة 
ــان.  وتـــبـــدو واشـــنـــطـــن قلقة  ــ ــسـ ــ بــحــقــوق اإلنـ
ــزام والـــطـــريـــق«،  مـــن تـــداعـــيـــات »مــــبــــادرة الـــحـ
التحتية  البنى  ملشاريع  التمويل  توفر  التي 
لبعض دول املنطقة وتفك ضائقة التمويات 
الدوالرية عبر رصيدها الضخم من الدوالرات 
تريليونات دوالر، حيث   3 تقدر بنحو  التي 
ــرعـــت بـــكـــن فــــي تـــوفـــيـــر الــــــــــدوالرات لــعــدة  شـ
العمات«.  »تبادل  برامج  عبر  باملنطقة  دول 
التركي طيب  الرئيس  قــال  وحــســب رويــتــرز، 
رجــب أردوغـــان إن الصن وافقت على زيــادة 
اتفاقية »تبادل العمات« من 2.4 مليار دوالر 

إلى 6 مليارات دوالر. 
وما يقلق واشنطن أيضا أن خطة »االقتصاد 
املقاوم«، التي من املتوقع أن يتبناها رئيسي، 
تعمل على تقليص اعتماد االقتصاد اإليراني 
على تصدير النفط الخام والتركيز على بيع 
وعدم  والبتروكيماويات،  النفطية  املشتقات 
االعــتــمــاد عــلــى الــتــجــارة الــدولــيــة وشــركــات 
الـــطـــاقـــة الــغــربــيــة واســـتـــبـــدالـــهـــا بــالــشــركــات 

الصينية واآلسيوية.

مجلس  بعضوية  المالية  واألوراق  لألسهم  طهران  بورصة  فــازت 
اليوروآسيوية »فياس«، بعد موافقة الجمعية  البورصات  إدارة اتحاد 
بورصة  واخــتــيــرت  العمومية. 
اإلدارة  لمجلس  عضوًا  طــهــران 
بين  تصويت  فــي  عامين  لمدة 
فــارس  وكــالــة  بحسب  ــاء،  ــض األع
السوق  انتخاب  تم  اإليرانية. كذلك 
بورصات  بجانب  اإليراني  الموازي 
وفلسطين  وطشقند  قــبــرص 
ــدوق إيـــداعـــات أرمــيــنــيــا  ــنـ وصـ
الحسابات  تدقيق  لجنة  لعضوية 

التحاد فياس.

بورصة طهران عضو باتحاد آسيوي

مال وسياسة

يتخّوف خبراء في 
العقارات السكنية من أن 

تقود ارتفاعات أسعار 
المساكن الحالية إلى 

»حدوث فقاعة عقارية 
في بريطانيا«

رؤية

جواد العناني

مــن الــواضــح أن مــلــك األردن عــبــد الــلــه الــثــانــي بــن الحسني 
قد حــزم أمــره، وقــّرر أن يقطع الشك باليقني ويمضي في 
عملية اإلصالح. وقد وجهت إلى األردن، في بعض الصحف 
الــدولــيــة، انــتــقــادات بــشــأن الــتــرّدد فــي اإلصـــالح السياسي 
وغياب سياسات واضحة ملعالجة الوضع االقتصادي، في 
ظل ارتفاع البطالة وزيادة نسبة الفقر. وراجت، في األسابيع 
األخيرة، أقاويل كثيرة عن نية امللك تشكيل لجنٍة من مختلف 
يشمل  السياسي،  لإلصالح  مقترحات  لوضع  التوجهات 
التشريعية،  النظر في قانوني األحــزاب واالنتخابات  إعادة 
ومــا قــد يتطلبانه مــن تــعــديــالت دســتــوريــة. وكــذلــك راجــت 
امللك  إليه  الــذي سيسند  اللجنة  التوقعات عن هوية رئيس 
هذه املهمة، فقال بعضهم إنها قد تكون من نصيب سمير 
عطى إلى فيصل الفايز، الذي 

ُ
الرفاعي، وأكد آخرون أنها ست

قــاد أكثر مــن عشرين نــدوة فــي املــوضــوع. ووردت أسماء 
أخرى مثل عبد الكريم الكباريتي.

الرفاعي  إلــى سمير  املــلــك  الــرغــم مما سبق رســالــة  وعــلــى 
الــنــاس مــنــه، إال أن امللك  انــتــقــادات لشخصه وخــشــيــة  مــن 
نه. وبذلك صارت عملية اإلصالح في  مضى في رأيه، وعيَّ
الرفاعي، بصفته   إلى شخصني، سمير 

ً
أساسها مستندة

رئيسًا للجنة السياسية، وإلى رئيس الــوزراء الحالي بشر 
 ،)15/6( املاضي  الثالثاء  يوم  امللك،  أعلن  الــذي  الخصاونة، 
ــاش اقـــتـــصـــادي صــالــح  ــعـ ــن تــكــلــيــفــه بـــوضـــع بـــرنـــامـــج إنـ عـ
تنهض  ــل،  األجـ يعني وضــع خطة قصيرة  وهـــذا  لسنتني. 
برملانية  انتخابات  إلجـــراء  اســتــعــدادًا  األردنـــي،  باالقتصاد 
اقتصادي،  انتعاش  حصل  وإذا  عــامــني.  بعد  تجرى  ربما 
امللك  أكد  الوطني، والتي  التوجه  سوف تفوز األحــزاب ذات 
عليها في لقائه األول، يوم 15/6، مع لجنة »إصالح املنظومة 
السياسية«، حينما قال إن اختالف وجهات النظر مسموٌح 
به طاملا أن الجميع يضع مصلحة األردن واألردنيني جميعًا 

فوق كل اعتبار.
أهــداف  املطاف،  نهاية  في  األردن،  في  السياسي  لإلصالح 
النهائي  التصور  أما  إليها بالتدرج.  نهائية، يجب الوصول 
أحــزاب قوية وطنية، تجذب  إيجاد  )end game(، فهو 
الشباب وتفّعل دورهم وانخراطهم في الحياة السياسية في 
 من سمير الرفاعي 

ً
األردن. وضمانًا لهذا، اختار امللك كال

ابنه  العملية  في  مباشرة  امللك  ويعاون  الخصاونة،  وبشر 
الله، الذي واجه  األكبر وولي عهده األمير الحسني بن عبد 
العهد مكان عّمه األمير حمزة  تحّديًا حينما استلم واليــة 
الــذي كــان فــي عــني الفتنة التي بــدأت تكشف  بــن الحسني، 
ــــى بــهــا املــتــهــم الــرئــيــس في  األخـــبـــار واالعـــتـــرافـــات الــتــي أدل
األمير حمزة،  الله، عن عمق دور  الفتنة، باسم عوض  تلك 
والذي غضب بسبب استبداله باألمير الحسني وليًا للعهد. 
األردن قد  فــي  فتنة  الخطة إلحـــداث  فــإن  الشهود،  وحسب 

بدأت منذ ذلك الحني.
واألمير الحسني من مواليد 28 يونيو/ حزيران عام 1994، 
والعشرين.  الــســابــع  مــيــالده  بعيد  أيـــام  بعد  يحتفل  حيث 
وقد درس في الكلية العسكرية ساند هيرست في اململكة 
األميركية  تــاون  قبلها من جامعة جــورج  املتحدة، وتخرج 
بها،  وشغوف  الشبابية  للقضايا  متابع  وهــو   ،2016 عــام 
بالتكنولوجيا،  ومغرم  والثانوي،  العالي  بالتعليمني  وكذلك 
وخصوصا الرقمية منها. وتعمق متابعته عملية اإلصالح 
تجربته وتهيؤه للتعامل مع قوانني وتشريعات ستنفذ إّبان 

حكمه ملكا لألردن في املستقبل.
أما سمير الرفاعي فهو من عائلة صار منها أربعة رؤساء 
وزراء، وجّده من أمه كان كذلك، وأخو زوجته صار رئيسًا 
ــلــوزراء، وزوج والـــدة زوجــتــه، املــرحــوم هــزاع املــجــالــي، كان  ل

رئيسًا للوزراء. 
فــهــو ولـــد وفـــي فــمــه ملعقة مــن الــســيــاســة والـــواليـــة الــعــامــة. 
تــمــوز عــام 1966، وهو  والــرجــل مــن مواليد عــام 1 يوليو/ 
وله  مرتفع،  ذكــاء  بمعّدل  ويتمتع  هــارفــارد،  خّريج جامعة 

خبرة في القطاع الخاص.
أما رئيس الوزراء بشر الخصاونة، فهو من مواليد 27 يناير/ 
كــانــون الثاني مــن عــام 1969 )52 ســنــة(. وقــد تــخــّرج من 
كلية الحقوق في الجامعة األردنية وحصل على املاجستير 
الدولي  القانون  من )SOaS( جامعة لندن، والدكتوراه في 
تمّرس  وقــد  السياسية.  والعلوم  لالقتصاد  لندن  كلية  من 
فــي الــعــمــل الــدبــلــومــاســي مـــدة طــويــلــة، ملحقا وســفــيــرا، ثم 
 

َ
ــِلــف

ُ
عــمــل وزيــــرًا ومــســتــشــارًا فــي الـــديـــوان املــلــكــي إلـــى أن ك

العام  أكــتــوبــر/ تشرين األول مــن  يــوم 12  ــــوزراء  ال برئاسة 
ثالثة  هم  األردن  نقل  عن  املباشرون  فاملسؤولون   ،2020
اللجان  مع  يتفاعلوا  أن  يمكنهم  والذين  الشباب،  من جيل 
املشكلة لغايات اإلصالح واالنطالق. وهم يتمتعون باملعرفة 
باملشاركة مع  املهمة،  يؤهلهم ألداء  الــذي  والــذكــاء  والخبرة 
للعامني  املتطلبات االقتصادية  امللكية، ومع  لجنة اإلصالح 

املقبلني.
الله  امللك عبد  زيــارة  التحديات قبيل  هــذه  أتــت كل  بالطبع، 
الثاني املزمعة إلى واشنطن في أوائل الشهر املقبل )يوليو/ 
تموز(، والتي سيلتقي فيها الرئيس جو بايدن، كأول رئيس 
عربي يقابل الرئيس األميركي. وستكون هذه الزيارة مهمة، 
األردن في  ــدور  لـ تــصــّورا  بــايــدن  للرئيس  أن  وخــصــوصــا 
املراحل املقبلة، وفي ضوء اجتماعات الرئيس بايدن، خالل 
السبع،  الــدول  مع مجموعة  الحالي،  حــزيــران  يونيو/  شهر 

ودول حلف الناتو، والرئيس الروسي فالديمير بوتني.
ومع انتهاء حقبة بنيامني نتنياهو، وخروج األحزاب املتدينة 
مـــن الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة، بــاتــت الــحــاجــة مــلــّحــة لــوضــع 
من  بــدءًا  األساسية،  املعضالت  لحل  املنطقة،  في  ترتيبات 
يندرج  وما  اإليراني،  بامللف  ومــرورًا  الفلسطينية،  القضية 
تحته من قضايا حّساسة ودقيقة في املنطقة، مثل ملفات 
السودان  النهضة،  أفغانستان، سد  العراق،  اليمن، سورية، 
وغــيــرهــا. وكــلــهــا يــجــب أن تــصــّب لــتــكــون جــــزءًا مــن حالة 
الــبــاردة بــني الــغــرب مــن ناحية،  التحول العاملي فــي الــحــرب 

 وروسيا ثانيًا في األيام الحاسمة املقبلة.
ً
والصني أوال
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