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أميركا تلجأ الحتياطي النفط
واشنطن ـ العربي الجديد

الثالثاء،  أمــس  األميركي جو بايدن،  الرئيس  قــرر 
اإلفــراج عن 50 مليون برميل من احتياطي النفط 
االســتــراتــيــجــي، فــي إطــــار خــطــة لــلــحــد مــن ارتــفــاع 

أسعار الطاقة باالتفاق مع كبار املستهلكني اآلسيويني.
وقال البيت األبيض، إنه »سيتم اإلفراج عن الكمية بالتوازي 
ــــرى مــســتــهــلــكــة لــلــطــاقــة، بــيــنــهــا الـــصـــني والــهــنــد  مـــع دول أخـ
هذه  وتهدف  املتحدة«.  واململكة  الجنوبية  وكوريا  واليابان 
الــخــطــوة إلــــى الــحــد مـــن ارتـــفـــاع أســـعـــار الــطــاقــة واملــشــتــقــات 
املنتجني  كبار  وتحذير  والــســوالر،  البنزين  مثل  البترولية، 
ارتفاع  املخاوف من  النفط ملعالجة  املزيد من  بضرورة ضخ 
الكبرى. وأفــاد مسؤول رفيع  الوقود في االقتصادات  أسعار 
في اإلدارة األميركية، وفق »فرانس برس« بأن اإلفراج عن هذه 
املقبل  األول  كانون  ديسمبر/  منتصف  من  سيبدأ  الكميات 
استعداد  واشــنــطــن على  أن  إلــى  الــشــهــر، مشيرًا  نهاية  حتى 
ــــادة االســـتـــقـــرار لـــأســـواق »اســتــجــابــة  لــخــطــوات إضــافــيــة إلعـ
الــقــرن«. وأضــاف: »الرئيس  لوباء )يعصف بالعالم( مــرة في 
على استعداد للقيام بتحر إضافي إذا لزم األمر، وهو مستعد 

العالم  باقي  مع  بالتعاون  والعمل  كامل سلطاته  الستخدام 
للمحافظة على اإلمــدادات الكافية، في وقت بدأنا نخرج من 
ــة( الـــوبـــاء«. ومــع رفــع اإلنــتــاج، انخفضت أســعــار النفط  )أزمــ
بنسبة 10% في األسابيع األخيرة. لكن مسؤولني أكــدوا أنه 
عــلــى الــرغــم مــن تــراجــع أســعــار الــخــام، إال أن أســعــار الــوقــود 
املواطنني  على  سلبًا  ذلــك  ـــر 

ّ
وأث للسائقني.  بالنسبة  ارتفعت 

التأييد لبايدن. وسبق أن  األميركيني وســّدد ضربة ملعدالت 
رفضت منظمة »أوبك« وحلفاؤها في تحالف »أوبك+« طلبات 
متكررة من واشنطن ودول مستهلكة أخرى لضخ النفط بشكل 
أسرع ملواكبة الطلب املتزايد. وطلب بايدن بالفعل من الصني 
والــهــنــد وكــوريــا الجنوبية والــيــابــان اإلفــــراج عــن مخزونات 
النفط االستراتيجية بالتنسيق مع بالده. وذكرت »رويترز« 
إيجاد طرق  والهنود يعملون على  اليابانيني  املسؤولني  أن 
يتم  تفريغ  عملية  أكبر  الخطوة  هــذه  بذلك. وستمثل  للقيام 
ترتيبها بشكل خاص من النفط الخام املخزن من االقتصادات 
الــرئــيــســيــة، حــيــث أطــلــقــت مــن قــبــل وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة 60 
مليون برميل في عام 2011 في أعقاب االضطرابات وتعطل 
ــاء الــواليــات املتحدة  اإلمــــدادات فــي ليبيا. كــذلــك، سمح رؤسـ
باملبيعات الطارئة من االحتياطي االستراتيجي ثالث مرات، 

كان آخرها في عام 2011، وأيضًا خالل حرب الخليج في عام 
1991 وبعد اإلعصار كاترينا في عام 2005. ولم تكن األسعار 
الحالية املرتفعة ناجمة عن اضطراب اإلمــدادات، بل انتعاش 
التي حدثت  أدنــى مستوياته  الطاقة من  العاملي على  الطلب 
خالل عمليات اإلغالق في األيام األولى ألزمة فيروس كورونا.

واللجوء إلى االحتياطي االستراتيجي في الواليات املتحدة 
ينطوي على مخاطر رغــم تخفيفه صدمة األســعــار، إذ يبلغ 
إلى  األول  املقام  في  ويهدف  برميل،  مليون   612 نحو  حاليًا 
تخفيف وطـــأة الــكــوارث االقــتــصــاديــة الــتــي قــد تتسبب فيها 

أحداث مثل األعاصير أو الكوارث الطبيعية األخرى.
ر متعاملون فــي ســوق النفط فــي وقــت ســابــق من 

ّ
لــذلــك، حـــذ

االستراتيجي  االحتياطي  إلى  اللجوء  أن  الجاري من  الشهر 
قد يكون له تأثير ضئيل. وتتمتع إدارة بايدن بالقدرة على 
استخدام 60 مليون برميل كحد أقصى فقط، وفقًا ملصدر في 
العالم، طلب عدم  في  النفط  أكبر شركات تجارة  واحــدة من 
الكشف عن هويته، وفق تقرير لوكالة »بلومبيرغ« في وقت 
 
ً
سابق من الشهر الجاري. وتعادل هذه الكمية، ما يزيد قليال

عن ثالثة أيــام من متوسط االستهالك في الواليات املتحدة، 
بالنظر إلى مستويات 2020.

الرباط ـ مصطفى قماس

التي فرضتها  املــشــددة  لن تخفف فرنسا اإلجـــراءات 
ــل الـــحـــصـــول عـــلـــى تـــأشـــيـــرات  ــ عـــلـــى املـــغـــاربـــة مــــن أجـ
شنغن، فقد أكدت أن قرارها سيبقى ساريًا ما دامت 
أعــمــال عــن ضيقهم  أسبابه قائمة، فيما يعّبر رجــال 
مــن ذلــك الــقــرار. وعــّبــر فــرانــك ريــســتــر، الــوزيــر املكلف 
صحافي،  مؤتمر  في  الفرنسي،  الخارجية  بالتجارة 
أمس الثالثاء في الرباط، عن ربط العودة عن تشديد 
الـــشـــروط بـــعـــودة الـــرعـــايـــا املـــغـــاربـــة املــقــيــمــني بصفة 
غــيــر قــانــونــيــة فــي فــرنــســا. وكــانــت فــرنــســا قــــررت في 

سبتمبر/ أيلول املاضي خفض التأشيرات املمنوحة 
لرعايا املغرب والجزائر وتونس إلى النصف، مبررة 
ذلك بكون تلك الدول ترفض اتخاذ إصدار التصاريح 
الــذيــن هــم في  أجــل استعادة رعاياها  مــن  القنصلية 

وضعية غير قانونية في فرنسا.
ــال أعـــمـــال وشـــركـــات عــامــلــة فـــي الــنــقــل  ــ واشــتــكــى رجـ
ــقـــرار، بــاعــتــبــار أن تشديد  الـــدولـــي والــتــصــديــر مــن الـ
التأشيرة،  الشروط يؤخر عملية دراســة ملفات منح 
وهو ما دفع رئيس االتحاد العام ملقاوالت املغرب إلى 
دعوة الوزير الفرنسي، خالل لقاء في الدار البيضاء، 
ــى إزالـــــــة الـــعـــقـــبـــات املــتــصــلــة بــمــنــح  ــ ــوم اإلثــــنــــني، إلـ ــ يـ

التأشيرات للمغاربة. وقال االتحاد في بيان له عقب 
اللقاء إن الوزير الفرنسي عّبر عن تفهمه النشغاالت 
ه عاد أمس ليؤكد 

ّ
 أن

ّ
االتحاد العام ملقاوالت املغرب، إال

 الشروط املشددة ملنح التأشيرات تبقى سارية إلى 
ّ
أن

حني استعادة رعايا املغرب املتواجدين بطريقة غير 
شرعية فــي فــرنــســا. ولــفــت الــوزيــر إلــى مشاكل ثــارت 
الــرعــايــا منذ جائحة  أولــئــك  اســتــعــادة  على مستوى 
فيروس كورونا، مطالبًا بالعودة ملا كان عليه الوضع 
قبل انتشار الوباء، مشددًا على أن ذلك يعتبر مسألة 

أساسية في سياسة الهجرة التي تنهجها فرنسا.
مبرر«،  »غير  الفرنسي  القرار   

ّ
أن اعتبر  املغرب  وكــان 

إذ تم منح أربعمائة جــواز مــرور في الثمانية أشهر 
األولــــى مــن الــعــام الـــجـــاري لــأشــخــاص الــذيــن كــانــوا 
أولئك  لقبول  ــه 

ّ
أن واعتبر  قانونية.  غير  فــي وضعية 

األشخاص ال بد من حيازتهم على وثيقة سفر وإجراء 
اختبار كورونا من أجل ركوب الطائرة، مشددًا على 

 أولئك األشخاص يرفضون إجراء ذلك االختبار.
ّ
أن

يشار إلــى أن الــوزيــر الفرنسي يقوم بــزيــارة للمغرب 
التعاون االقتصادي املستقبلي،  من أجل بحث سبل 
وتــريــد فرنسا ربــط شــراكــات مــع املــغــرب فــي أفريقيا 
إعـــادة ترحيل بعض  املــغــرب مــن  كما تعد باستفادة 

األنشطة من الصني.

فرنسا تواصل تقييد التأشيرات رغم شكاوى الشركات المغربية

أوروبا 
تخشى احتكار 

بناء السفن

استأنفت هيئة مكافحة 
االحــــتــــكــــار فــــي االتـــحـــاد 
تحقيقاتها  األوروبــــــــي، 
ــــي االنــــــدمــــــاج املـــقـــتـــرح  فـ
بـــني شــركــتــي هــيــونــداي 
ــات الـــثـــقـــيـــلـــة  ــاعــ ــنــ ــلــــصــ لــ
الــقــابــضــة ودايــــــو لــبــنــاء 
الــــــســــــفــــــن والـــــهـــــنـــــدســـــة 
ــتــــني  ــكــــوريــ الــــبــــحــــريــــة الــ
بعد  وذلــك  الجنوبيتني، 
تــعــلــيــق  مـــــن  ــرًا  ــ ــهـ ــ شـ  16
الــــــتــــــحــــــقــــــيــــــق. وقـــــــالـــــــت 
املفوضية األوروبية، في 
اإلنترنت،  على  موقعها 
ــا تـــعـــتـــزم االنـــتـــهـــاء  ــهــ إنــ
ــن الـــتـــحـــقـــيـــق بــحــلــول  ــ مـ
كــــــانــــــون  يـــــــنـــــــايـــــــر/   20
الــــثــــانــــي املــــقــــبــــل، فــيــمــا 
أكــــد مـــســـؤول فـــي شــركــة 
ــاء الـــســـفـــن  ــنــ ــبــ كــــــوريــــــا لــ
ــة  ــريـ ــحـ ــبـ ــة الـ ــ ــــدسـ ــنـ ــ ــهـ ــ والـ
الــــــتــــــابــــــعــــــة ملــــجــــمــــوعــــة 
هـــيـــونـــداي لــلــصــنــاعــات 
الثقيلة، التي تدير ثالث 
شركات لبناء السفن في 
تـــصـــريـــح نــقــلــتــه وكـــالـــة 
يــونــهــاب الــكــوريــة، أمس 
الــــثــــالثــــاء أنـــهـــم أجـــابـــوا 
»بشكل كامل عن أسئلة 
االحتكار  مكافحة  هيئة 
فــي االتــحــاد األوروبــــي«. 
ويـــــــــــعـــــــــــد اســـــــتـــــــئـــــــنـــــــاف 
الثالث من  التحقيق هو 
ــه مـــنـــذ ديـــســـمـــبـــر/  ــوعــ نــ

كانون األول 2019.

اقتصاد الجزائر يتعافى
الجزائري  االقتصاد  إّن  الدولي،  النقد  صندوق  قال 
كورونا  فيروس  جائحة  تداعيات  من  تدريجيًا  يتعافى 
والصدمات التي شهدتها أسواق النفط في عام 2020. 
وأوضح الصندوق بعد االنتهاء من مشاورات يجريها 
االقتصاد  أداء  لمراجعة  الجزائر  مع  التنفيذي  مجلسه 
اقتصاد  الذي شهده  االنكماش  بعد  أنه  الجاري،  للعام 
المحلي  الناتج  نما  الماضي،  العام   %4.9 بنسبة  الجزائر 
النصف  في   %2.3 بنسبة  سنوي  أساس  على  اإلجمالي 
المحروقات  إنتاج  النتعاش  »كنتيجة   2021 من  األول 

وأسعارها وتخفيف إجراءات احتواء الجائحة«.

مصر تتوقع نموًا %5.6
اليوم  السعيد،  هالة  المصرية  التخطيط  وزيرة  قالت 
الثالثاء، إّن من المتوقع نمو اقتصاد مصر بنسبة %5.6 
من  األول  في  )بدأت   2022-2021 المالية  السنة  في 

يوليو/ تموز(.
وأضافت السعيد في مؤتمر اقتصادي بالقاهرة، أمس 
الثالثاء، أّن الناتج المحلي اإلجمالي لمصر نما 3.3% في 
السنة المالية السابقة، مشيرة إلى أّن مصر جاءت كأكبر 
عام  في  أفريقيا  في  المباشر  األجنبي  لالستثمار  متلق 
على  البالد  إلى  الواردة  التدفقات  استحوذت  إذ   ،2020

15% من إجمالي 39.8 مليار دوالر قادمة إلى القارة.

ارتفاع التضخم في ُعمان
ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في سلطنة 
بنسبة %3.35  الماضي  األول  أكتوبر/ تشرين  عمان خالل 
زاد  كما  الماضي،  العام  من  المماثل  بالشهر  مقارنة 
على أساس شهري بنسبة 0.75% مقارنة بشهر سبتمبر/ 
الصادرة  البيانات  أيلول 2021، وفق ما أظهرته أحدث 

عن المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات، أمس.
سنوي،  أساس  على  األسعار  مؤشر  ارتفاع  المركز  وعزا 
الرئيسية، منها  ارتفاع أسعار المجموعات  إلى صعود 
والمشروبات  الغذائية  والمواد   ،%9.58 بنسبة  النقل 

3.42%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة %3.24.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

ال أعرف عن أي مكاسب اقتصادية 
يتحدث عبد الله حمدوك، رئيس 
الوزراء السوداني العائد ملنصبه 
باتفاق مع انقالب العسكر، وما 

املكاسب التي حققها الرجل 
حتى يخرج علينا مساء، االثنني، 
ه عاد 

ّ
بتصريحات يقول فيها إن

ليحافظ على تلك املكاسب. 
حمدوك أذاق السودانيني األمّرين، 

وكان قاسيًا على الفقراء 
والعاطلني واألسواق وأطاحت 

قراراته الطبقة الوسطى ودحرجت 
ماليني السودانيني نحو الفقر 

املدقع وأسقطت آخرين في وحل 
الفقر والعوز والحاجة والعتمة، 

وربما التسول والسرقة، وبسبب 
سياساته االقتصادية قفزت 

معدالت التضخم لتكون األعلى في 
العالم وتتجاوز 400% شهريًا.

عّوم الجنيه مقابل الدوالر، وهو ما 
ضّيع مدخرات املواطنني وأحدث 

دويًا في األسواق لم يستطع 
املواطن تحّمل تبعاته حتى اللحظة، 
ألغى الدعم عن سلع رئيسية منها 

الوقود، ورفع أسعار الغاز والبنزين 
والسوالر إلى معدالت قياسية.

فشل في توفير الخبز والدقيق 
والقمح والدواء واملياه النظيفة 

للمواطن، واستمرت الطوابير أمام 
املخابز ومحطات الوقود وصرافات 

البنوك. ببساطة، أدخل البالد 
والعباد في دوامة من التقشف 

واإلجراءات املعيشية العنيفة والفقر 
والبطالة.

 مطالب وشروط وإمالءات 
ّ

نفذ كل
صندوق النقد والبنك الدوليني، 

فشل في إخضاع الشركات التابعة 
للجيش لرقابة الدولة وإضافة 

إيراداتها للخزانة العامة، فشل في 
مواجهة الفساد وتهريب ثروات 

البالد، ومنها الذهب واملعادن إلى 
الخارج.

فشل في تحسني مستوى 
الخدمات الرئيسية املقدمة للمواطن 

وفي مقدمتها الصحة والتعليم 
ومياه الشرب والكهرباء والصرف 

الصحي والطرق والجسور وغيرها 
من مشروعات البنى التحتية.

فشل في تحقيق مطالب ثورة 
ديسمبر/كانون األول 2018 التي 

أطاحت عمر البشير في إبريل/
نيسان 2019، وفي مقدمتها 

العدالة االجتماعية، والتوزيع العادل 
للثورة، وتحسني الوضع املعيشي 

للمواطن، وتنشيط االقتصاد 
وإصالح الوضع االقتصادي.

راهن على رضا إسرائيل 
وصندوق النقد الدولي وفرنسا 

والواليات املتحدة وغيرها من الدول 
الغربية والدائنني أكثر من رهانه 

على املواطن وكسب ثقته عبر 
تحسني مستوى معيشته ودخله 

والخدمات األساسية املقدمة له.
هذا ما فعله حمدوك في املواطن 
واالقتصاد السوداني، فعن أي 

مكاسب اقتصادية يتحدث 
ويقول إّن الحفاظ على املكاسب 
االقتصادية التي تحققت خالل 

العامني املاضيني كان من بني 
األسباب التي دفعته للعودة إلى 

منصبه بعد نحو شهر على عزله 
عقب انقالب القوات املسلحة على 

حكومته في 25 من أكتوبر/تشرين 
األول.

عن أّي مكاسب 
اقتصادية 

يتحدث حمدوك؟
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اقتصاد

عّمان ـ زيد الدبيسية

بـــدأت الــحــكــومــة األردنـــيـــة برئاسة 
معارضة  تــواجــه  الخصاونة  بشر 
ضاغطة لم تشهدها منذ تشكيلها 
املاضي،  العام  من  األول  تشرين  أكتوبر/  في 
االقتصادية وارتــفــاع  تــردي األوضـــاع  بسبب 
مــعــدالت الــفــقــر والــبــطــالــة ودخــــول الــبــاد في 
موجة ثالثة من وبــاء كورونا وتزايد معاناة 
االنتقادات  زاد حدة  وما  املعيشية.  املواطنني 
التعديات  للحكومة،  املعارضة  والتحركات 
ــي بـــــدأ مــجــلــس  ــتــ الـــدســـتـــوريـــة املـــقـــتـــرحـــة والــ
الـــــنـــــواب بــمــنــاقــشــتــهــا فــــي مــســتــهــل الـــــــدورة 
العادية األولى للبرملان، والتي يرى مراقبون 
دستورية  لنصوص  مخالفات  تتضمن  أنها 
أول  املــلــك. وكــانــت  أخـــرى وتوسيعًا لسلطات 
الـــتـــحـــركـــات املـــيـــدانـــيـــة املـــعـــارضـــة لــلــحــكــومــة، 
نــفــذتــهــا أحـــــــزاب ومـــنـــظـــمـــات مــجــتــمــع مــدنــي 
قــبــل أســبــوعــني تــقــدمــهــا حــــزب جــبــهــة الــعــمــل 

اإلسامي األكثر شعبية في األردن.

تهديد باإلضرابات
بسبب تردي األوضاع املعيشية فقد هّدد آالف 
إضرابات  بتنفيذ  قطاعات  عــدة  في  العاملني 
متوالية للمطالبة بتحسني أوضاعهم املالية 
وكــذلــك وقـــف عــمــلــيــات الــهــيــكــلــة والــفــصــل من 
بقوة  العمالية  االحتجاجات  يعيد  ما  العمل 
إلــى الــواجــهــة مــع مواصلة أشــخــاص عاطلني 
عــــن الـــعـــمـــل ضـــغـــوطـــهـــم لـــغـــايـــات الــتــوظــيــف 
والتشغيل. وقال رئيس املرصد العمالي، أحمد 
 ارتفاع البطالة 

ّ
»العربي الجديد« إن عوض، لـ

مــن أخــطــر املــشــكــات الــتــي تــواجــه األردن في 
االعتصامات  تعدد  إلــى  إضافة  املرحلة،  هــذه 
واإلضرابات العمالية، ما يزيد الضغوط على 
الحكومة التي لم تعد قادرة على توفير فرص 
الــعــمــل فــي الــقــطــاع الــخــاص وتــراجــع الــفــرص 
املستحدثة في القطاع الخاص. وحذر عوض 

من تجّدد االحتجاجات العملية بسبب تردي 
االقتصاد.

زيادة معدل التضخم
ــــادي، حــــســــام عــــايــــش، قـــال  ــــصـ ــتـ ــ الـــخـــبـــيـــر االقـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن الــحــكــومــة ســتــواجــه  لـــ
مــزيــدًا مــن االنـــتـــقـــادات، خـــال الــفــتــرة املقبلة، 
بسبب سوء األوضــاع االقتصادية خصوصًا 
مع انطاقة أعمال البرملان في دورته العادية 
ــــام  ــعــــي الـــــنـــــواب لـــتـــحـــســـني صــــورتــــهــــم أمـ وســ
قـــواعـــدهـــم الــشــعــبــيــة. وأضـــــــاف أن مــــا يــفــتــح 
الشارع  إلى  انتقال االحتجاجات  أمــام  املجال 
ــــان رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب  ــ ــرى إعـ ــ ــ مـــــرة أخـ
عــبــد الــكــريــم الــدغــمــي، إتــاحــة املــجــال لتنظيم 
االحتجاجات أمام مجلس النواب بعد منعها 
الــذي  الدغمي  انتخاب  وتــم  فــتــرة سابقة.  فــي 
يحتفظ بمقعدة النيابي منذ عام 1989 رئيسًا 
 
ّ
ــار عــايــش إلـــى أن للمجلس ملـــدة عــامــني. وأشــ
التموينية  املـــواد  األســعــار خصوصًا  ارتــفــاع 
واملــــحــــروقــــات ســـيـــرفـــع درجــــــة االســـتـــيـــاء مــن 
قــدرتــهــا  ــدم  ــ االقــــتــــصــــادي وعــ الـــحـــكـــومـــة  أداء 
على  والسيطرة  البطالة  أعباء  مواجهة  على 
الــتــضــخــم. وتـــوقـــعـــت الــحــكــومــة بـــلـــوغ مــعــدل 
الرقم  فــي  النسبي  بالتغير  مقاسًا  التضخم 
القياسي ألسعار املستهلك، نحو 2% في عام 

عــام 2023، و2.5% في عام  2022، و2.5% في 
الــحــكــومــة وجـــه الجهات  2024. وكـــان رئــيــس 
املختصة لتكثيف الرقابة على األسواق للحد 
ــار. ونــجــحــت االحــتــجــاجــات  ــعــ مـــن غــــاء األســ
االقتصاد  تدهور  بسبب   2018 عــام  الشعبية 
ــاع األســــعــــار والــــضــــرائــــب فــــي إســـقـــاط  ــ ــفـ ــ وارتـ

حكومة هاني امللقي.

إهمال المطالب المعيشية
وقــال عضو مجلس الــنــواب األردنــــي، موسى 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الــحــكــومــة  هــنــطــش، لــــ
تعطي في ما يبدو األولوية حاليًا إلقرار حزمة 
بمشاريع  واملتمثلة  اإلصاحية  التشريعات 
ــــني لـــانـــتـــخـــابـــات واملــــجــــالــــس املــحــلــيــة  ــوانـ ــ قـ
واألحزاب، إضافة إلى تعديات مقترحة على 
ــــاءت كــمــخــرجــات للجنة  الـــدســـتـــور والـــتـــي جـ

امللكية لإلصاح.
وأضـــاف: »األصــل أال تطغى تلك اإلصاحات 
والجدل الدائر حولها على الجانب االقتصادي 
ومشكاته وضرورة البحث عن حلول ناجعة 
ــــع الــنــمــو  ــــراجـ ــالـــة وتـ ــبـــطـ ملـــشـــكـــات الـــفـــقـــر والـ
وارتـــفـــاع مــعــدل املــديــونــيــة ملــســتــويــات كبيرة، 
وما يرافق ذلك من أعباء الدين العام من فوائد 
الــدائــنــة«.  للجهات  الــدفــع  وأقــســاط مستحقة 
 من األمور التي تبعث على القلق سوء 

ّ
وقال إن

الوضع املائي أيضًا إذ شهدنا جفاف 6 سدود 
قائمة في األردن وتراجع الكميات املخزنة في 
السدود ملستويات غير مسبوقة بسبب تأخر 
الــهــطــول املــطــري ونــضــوب املــيــاه مــن عــدد من 
 املشكات املتعلقة بقطاع 

ّ
السدود. وأضاف أن

الــطــاقــة مــا زالـــت قائمة أيــضــًا، ومــا أعــلــن عنه 
اإلسرائيلي  والكيان  األردن  اتفاقية تضم  من 
إلقامة محطة لتوليد الكهرباء على األراضي 
األردنــيــة، سيسهم فــي توتير العاقة مــا بني 

النواب والحكومة خال الفترة املقبلة.

دعوات للتظاهر
الشعبي،  السخط  بحالة  متصل  سياق  وفــي 
الحكومة  األخيرة، من توجهات  الفترة  خال 
ــا املــلــتــقــى الــوطــنــي األردنــــي  االقــتــصــاديــة، دعـ
لدعم املقاومة، املواطنني للمشاركة في مسيرة 
تــنــطــلــق مـــن أمـــــام املــســجــد الــحــســيــنــي وســط 
العاصمة األردنية عّمان، يوم الجمعة املقبل، 
الحكومة  التي وقعتها  التفاهم  رفضًا ملذكرة 
األردنية مع االحتال اإلسرائيلي تحت عنوان 

»املاء مقابل الكهرباء«. 

بغداد ـ سالم الجاف

يتجنب عــراقــيــون شـــراء الــعــقــارات فــي املــنــاطــق الــتــي تحوي 
العاصمة  وســط  سياسيني  وحتى  املسلحة  للفصائل  مقرات 
بغداد، تجنبًا للتوترات األمنية، ما تسبب في تراجع أسعار 
املساكن في هذه املناطق بنسبة تقترب من الثلث في غضون 
ثاثة أشهر، بينما تركز اإلقبال على مناطق أخرى حتى وإن 
 
ً
كانت ضعيفة من ناحية الخدمات. وينشط أكثر من 40 فصيا
مــقــرات ومكاتب ومــنــازل لقادتها،  بــغــداد وتتخذ  فــي  مسلحًا 
حيث تعتبر أحياء الجادرية والكرادة وشارع فلسطني وزيونة 
التي  الراقية  أبرز األحياء  والقاهرة والبنوك والصالحية من 
تــقــع بــهــا املـــقـــرات. يــقــول عــلــي الــبــيــاتــي، مــديــر إحـــدى شــركــات 
»العربي الجديد«، إن »مفهوم  الوساطة العقارية في بغداد، لـ
األحـــيـــاء الـــراقـــيـــة تــغــيــر فـــي الــعــاصــمــة مــقــارنــة مـــع الــســنــوات 
الخدمات  ليس  اآلن  بــه  املقصود  املفهوم  أصبح  إذ  السابقة، 
كــاملــاء والــكــهــربــاء وشــبــكــات الــصــرف الــصــحــي، بــل فــي سكان 
هذه املناطق ومستواهم الثقافي وهدوء الحي وأمنه، واألهم 
أو منزل سياسي  لفصيل مسلح  عــدم وجــود مكتب وال مقر 
بغداد  فــي  كثيرة  »أحــيــاء  أن  البياتي  مــســؤول«. ويضيف  أو 
تراجعت قيمة عقاراتها وباتت العائات تفضل حيًا مستقرًا 
إلى  أخــرى«، مشيرًا  بجيران هادئني على أي جوانب خدمية 
أن أســعــار الــعــقــارات فــي املــنــاطــق الــتــي تنشط بــهــا الفصائل 
املسلحة تراجعت بأكثر من 30% خال األشهر األخيرة فقط، 
املعروض  األمني وفيها صار  املشاكل والصخب  كثيرة  فهي 
للبيع أكثر من املطلوب. يتابع البياتي أن »معيار غاء العقار 
السكني اآلن هو عدم وجود فصائل مسلحة وال سياسي وال 
مــســؤول وال قــائــد أمــنــي يسكن فــيــه أو يــوجــد قــربــه، ألن ذلــك 
يعني قطع طرق بشكل مفاجئ وانتشارًا مسلحًا وسلب راحة 
الناس واستقرارهم، إضافة إلى عدم إمكانية التعرف على عدد 
وسيط  هاشم،  سعد  يقول  بـــدوره،  للحي«.  الداخلني  الغرباء 
العام،  إنــه في »مطلع  الجديد«،  »العربي  لـ بــغــداد،  عقاري في 
الكرادة  كان متوسط سعر املنزل بمساحة 150 مترًا في حي 

300 مليون دينار )حوالي 200 ألف دوالر(، لكن صاحبه اليوم 
يعرضه بمبلغ ال يتجاوز 180 مليون دينار«. ويضيف هاشم 
الخضراء،  املنطقة  على  واملسيرات  الكاتيوشا  »صــواريــخ  أن 
العالي  التشنج  وحــالــة  الفصائل  ملسلحي  اليومي  واإلغـــاق 
التي يحدثونها، أفقدت كثيرًا من األحياء روحها وهدوءها«، 
إلــى أن »هناك 16 منزاًل معروضة للبيع من أصــل 22  مشيرًا 
منزاًل في شارع واحد في حي الجادرية أرقى أحياء العاصمة 
ــود مــقــر كــبــيــر ألحــد  ــ ويـــقـــع قــــرب جــامــعــة بــــغــــداد، بــســبــب وجـ
الفصائل املسلحة«. ويقول طه عباس 50 عامًا، وهو من سكان 
منطقة شارع فلسطني شرقي بغداد، إنه ولد في هذه املنطقة 
أهلها  بــالــغــرابــة ألن  اآلن يشعر  لكنه  أغــلــب سكانها  ويــعــرف 
األصليني غادر أغلبهم بسبب أنشطة مسلحة وحاالت خطف 

وانعدام راحة باملنطقة.
أن »منطقة شــارع فلسطني كانت من أفضل  ويضيف عباس 
مناطق العاصمة، كانت املنازل تباع بمبالغ خيالية ومرتفعة 
ــاذ جــامــعــي وطــبــيــب ومــــــدرس ومــوظــف  ــتـ وســكــانــهــا بـــني أسـ
ــكـــومـــي، لـــكـــن مـــنـــذ دخــــــول الـــفـــصـــائـــل املــســلــحــة لــلــمــنــطــقــة،  حـ
ووجـــودهـــا ضــمــن مــقــرات وتــجــمــعــات لــهــا، تــحــول الــحــي إلــى 
فوضى وانعدم األمن وبطبيعة الحال العائات تريد أمنًا في 
الــشــارع وال تجده بــوجــود هـــؤالء«. ويتابع: »كــان السكن في 
حي املهندسني ضمن منطقة شــارع فلسطني حلم أي عائلة، 
ويــرحــلــون«.  منازلهم  يبيعون  صـــاروا  املنطقة  أهــل  اآلن  لكن 
البرملان  في  السابق  العضو  الشمري  السياق، يرى كاظم  في 
أن »هـــنـــاك جــانــبــًا مــتــعــمــدًا مـــن بــعــض الــجــهــات فـــي الــضــغــط 
على العوائل لبيع منازلها بأسعار بخسة«، معتبرًا أن »تلك 
امللف، وهناك  التي بإمكانها فتح  الجهات معروفة للحكومة 
مــواطــنــون مــســتــعــدون ألن يــقــدمــوا شــكــاوى بــأنــهــم تــعــرضــوا 
للضغط واالبــتــزاز لترك عقاراتهم«. يقول الشمري إن »هناك 
مستثمرين وأصحاب عقارات اشتكوا من تعرضهم لعمليات 
ابــــتــــزاز ولـــضـــغـــوط كــبــيــره والــتــضــيــيــق عــلــيــهــم فـــي مــمــارســة 
العقارات  أسعار  انخفاض  في  رئيسي  سبب  وهــذا  أعمالهم، 

في العديد من املناطق«.

األردن: تردي االقتصاد يؤجج 
الغضب الشعبي ضد الحكومة

مواطنون في منطقة جسر األحرار وسط بغداد )فرانس برس(احتجاج سابق ضد الغالء في األردن )محمد صالح الدين/األناضول(

 الفصائل تتسبب بانخفاض سعر العقارات

تواجه الحكومة 
األردنية انتقادات حادة 

بسبب تفاقم األزمات 
االقتصادية والمعيشية، 

األمر الذي أثار مخاوف 
من تجّدد االحتجاجات 

الشعبية الساخطة

ارتفاع ديون األردن
أظهرت بيانات صادرة عن البنك املركزي 

األردني ارتفاع الدين العام إلى 34.19 مليار 
دينار )47.87 مليار دوالر( خالل األشهر 

السبعة األولى من العام الجاري 2021، 
مقابل 46.24 مليار دوالر في نفس الفترة 

من العام املاضي.
وأشار البنك، إلى زيادة الدين الداخلي بقيمة 
523.6 مليون دينار على أساس سنوي في 
نهاية يوليو/ تموز، ليصل إلى 19.45 مليار 

دينار، كما صعد الدين الخارجي بنحو 
641 مليون دينار، ليبلغ 14.739مليار 

دينار )20.63 مليار دوالر(، فيما سجلت 
املوازنة العامة عجزًا بعد املنح الخارجية، 

بقيمة 730 مليون دوالر.
وفي بيانات منفصلة صادرة عن دائرة 
اإلحصاءات العامة، ارتفع عجز امليزان 

التجاري بنسبة 27.9% على أساس 
سنوي، ليصل إلى 7.5 مليارات دوالر.

مصر تعتزم طرح 6 شركات 
في البورصة 

قال رئيس مجلس الوزراء املصري 
مصطفي مدبولي، إن الحكومة تعتزم 

طرح 5 أو 6 شركات جديدة في البورصة 
املصرية قبل نهاية العام املالي الجاري 

)ينقضي بنهاية يونيو/حزيران 2022(.
وأضاف مدبولي خالل مؤتمر اقتصادي 

في القاهرة، أمس، أن »الحكومة تعكف 
على بلورة استراتيجية واضحة للسنوات 

الخمس القادمة تحدد دور الحكومة 
املصرية، ومجاالت مشاركتها في 

قطاعات االقتصاد، والقطاعات التي 
سيتولى قيادتها القطاع الخاص، تمهيدًا 

 ملبدأ 
ً
لنشرها بنهاية العام الجاري، إعماال

الشفافية، والطالع القطاع الخاص املحلي 
واألجنبي على الفرص االستثمارية 

الواعدة«.
وتابع أّن الدولة تقوم حاليًا بتنفيذ املرحلة 
الثانية من برنامج اإلصالح االقتصادي، 

القائم على مجموعة من اإلصالحات 
الهيكلية الجذرية لدعم نمو اقتصادي قوي 

ومستدام، من خالل التركيز على عدد 
من القطاعات ذات األولوية وهي الزراعة، 

والصناعة، واالتصاالت، وتكنولوجيا 
املعلومات. وأشار إلى إدراك الحكومة 

أهمية زيادة طروحات الشركات العامة 
من أجل تعزيز دور سوق األوراق املالية، 

وتنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق 
رؤوس األموال والتداول بالبورصة 

املصرية، ورفع رأس املال السوقي لتكون 
أكثر جذبًا للمستثمرين.

الشركات الكورية الكبرى 
تخفض الوظائف

قالت مؤسسة أبحاث تتبع أعمال الشركات 
العاملية، إن الشركات الكورية الكبرى خفضت 

قوتها العاملة بأكثر من 1% خالل العامني 
املاضيني، في ظل تفشي جائحة فيروس 

كورونا. ووصل عدد العمال الذين وظفتهم 
313 شركة من بني أكبر 500 شركة في 

كوريا الجنوبية من حيث املبيعات إلى 1.24 
مليون بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول املاضي، 

بانخفاض 12800 عامل، مقارنة بعامني 
سابقني، وفقا ملؤسسة »ليدر إندكس«. 

وألغت هذه الشركات حوالي 18200 وظيفة 
منتظمة خالل الفترة املذكورة، بينما زادت 

عدد العمال غير املنتظمني بنحو 5400 
وظيفة. وتحملت النساء العبء األكبر من 

الوظائف امللغاة، حيث شكلن 67% ممن تم 
تسريحهم، فيما استحوذ العمال الذكور على 

74% من القوة العاملة مجتمعة حتى نهاية 
سبتمبر/ أيلول. وأضافت شركات األدوية 

والوساطة وشركات املعلومات والتكنولوجيا 
وشركات األعمال الكهربائية واإللكترونية 

والشركات الحكومية وظائف إضافية.

تعاون زراعي بين إيران 
وبيالروسيا

قال وزير الجهاد الزراعي في إيران 
جواد ساداتي نجاد، إن إيران ترغب في 
االستفادة من الطاقات الزراعية والثروة 

السمكية في بيالروسيا، بما في ذلك 
استيراد األجهزة الزراعية وسماد نترات 

البوتاسيوم منها، مشيرا إلى ضرورة 
تجاوز الحظر األميركي الذي أدى إلى 

عرقلة التعاون بني البلدين. وأشار ساداتي، 
خالل لقائه سفير بيالروسيا لدى طهران 

ديميتري كالتسوف، وفق وكالة »إرنا«، إلى 
ضرورة توظيف فرص التعاون املتاحة بني 

طهران ومينسك، برغم الظروف الراهنة، 
مبينا أن البلدين لديهما طاقات كبيرة في 

مجال إنتاج األدوية البيطرية وبما يتيح لهما 
إمكانية التعاون إلنتاج األدوية.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%25
في  البطالة  نسبة  ارتفعت 
والفقر   %25 إلـــى  األردن 
بيانات  آلخر  وفقًا   ،%27 إلى 
وسط  رســمــيــة،  إحصائية 
بمواصلتهما  تــوقــعــات 
ــاع، خـــالل الــفــتــرة  ــ ــف ــ االرت
تداعيات  بسبب  المقبلة، 

جائحة كورونا.

تقارير عربية

بغدادمال وناس

النفطية  ســونــاطــراك  شركة  قالت 
بحثت  إنها  الجزائرية )حكومية( 
مـــع الــســلــطــات الــلــيــبــيــة اســتــئــنــاف 
ــبـــالد فــــي الــقــريــب  ــالـ أنــشــطــتــهــا بـ
الـــعـــاجـــل، مــشــيــرة فـــي بـــيـــان لــهــا، 
أمـــس الــثــالثــاء، عــلــى هــامــش قمة 
لــيــبــيــا لــلــطــاقــة واالقـــتـــصـــاد الــتــي 
ــدار  عـــقـــدت فـــي طـــرابـــلـــس عــلــى مـ
»القمة  أن  إلــى  املــاضــيــني،  اليومني 
كانت فرصة لبحث سبل التعاون 
ــرف الـــلـــيـــبـــي،  ــ ــطـ ــ ــع الـ ــ ــرك مـ ــتــ املــــشــ
ــاطـــراك  ــونـ ومـــســـاهـــمـــة مــجــمــع سـ
ــة عـــبـــر فــــروعــــه لــلــخــدمــات  خـــاصـ
الـــبـــتـــرولـــيـــة فــــي عــمــلــيــات تــأهــيــل 
ــآت الـــنـــفـــطـــيـــة  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــة املـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ وصـ
والــغــازيــة«. وتــتــواجــد ســونــاطــراك 
شراكة  عقود  بموجب  ليبيا،  فــي 
واإلنتاج مع شركة  لالستكشاف 
قد  وكانت  الليبية.  الوطنية  النفط 
مــرة في عام  أول  علقت نشاطها 
2011، وعادت للنشاط في 2012، 
قــبــل أن تــتــوقــف ثــانــيــة فــي 2015 
الوضع األمني في  بسبب تدهور 

البالد ووجود قوة قاهرة.

سوناطراك 
تعود 
إلى ليبيا

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ــل  ــكـ ــيـ ــر صـــــــــرف الـــشـ ــ ــعـ ــ ــــس ارتــــــــفــــــــاع سـ ــكـ ــ ــعـ ــ انـ
اإلســـرائـــيـــلـــي وانـــخـــفـــاض الـــــــدوالر األمــيــركــي 
ســلــبــًا عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــني املـــجـــبـــريـــن عــلــى 
الـــتـــعـــامـــل بــالــشــيــكــل لـــغـــيـــاب عــمــلــة وطــنــيــة، 
املصدرين  التجارية مثل  القطاعات  وتحديدًا 
واملــقــاولــني والــقــطــاعــات الــهــنــدســيــة وأســــواق 
الــعــقــارات وشــرائــح املــوظــفــني الــتــي تتقاضى 
رواتبها بالعملة األميركية. وتراجعت أسعار 
صرف العملة األميركية منذ بداية عام 2021 
وبعد  الشيكل،  أمـــام   %20 عــن  تقل  ال  بنسبة 
ــتـــراوح بني  ــدوالر الـــواحـــد يـ ــ أن كـــان صـــرف الــ
إلــى  مـــؤخـــرًا  انــخــفــض  3.25  و3.30 شـــواكـــل، 

أقـــل ســعــر صـــرف مــنــذ عـــام 1996 وهـــو 3.09 
شــواكــل. ودفـــع تــراجــع أســعــار صــرف الـــدوالر 
بــاملــقــاولــني وأصـــحـــاب شـــركـــات اإلنـــشـــاء إلــى 
تــعــلــيــق تــنــفــيــذ املــشــاريــع الــتــي يــتــم تنفيذها 
ــة، نـــتـــيـــجـــة لــلــخــســائــر  ــيــ ــبــ ــنــ بــــالــــعــــمــــات األجــ
تدهور  بفعل  طاولتهم  الــتــي  الكبيرة  املــالــيــة 

الـــصـــرف مــقــابــل عــمــلــة الــشــيــكــل اإلســرائــيــلــي. 
الشركات  هــذه  املبرمة بني  العقود  وال تحمل 
وبـــني املــانــحــني والــهــيــئــات املــنــفــذة للمشاريع 
ــا يعني  ــو مـ ــة تــعــويــضــات مــالــيــة لـــهـــم، وهــ أيــ
تتفاوت بني  والتي  املالية  للخسائر  تحملهم 
10% و30% تبعًا للقيمة اإلجمالية للمشروع. 
ويــســتــخــدم الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي تــعــامــاتــهــم 
االقـــتـــصـــاديـــة 3 عـــمـــات رئـــيـــســـة تــتــمــثــل فــي 
الشيكل والــدوالر ثم الدينار األردنــي، نتيجة 
لغياب عملة فلسطينية وطنية بحكم اتفاقية 
الفلسطينة  السلطة  بني  االقتصادية  باريس 

واالحتال اإلسرائيلي.
وكــثــيــرًا مــا عــانــت أســــواق غـــزة مــن نــقــص في 
ــنـــار، وهــمــا الــعــمــلــتــان  عــمــلــتــي الــــــدوالر والـــديـ

املكملتان للشيكل، خصوصًا مع تزايد عملية 
ــدوان  ــعــ ــاب الــ ــقــ ــي أعــ ــن مـــصـــر فــ ــراد مــ ــيــ ــتــ االســ
اإلسرائيلي األخير على القطاع، وهو ما رفع 

نسبة سحب السيولة األجنبية.
وال يمتلك الفلسطينيون فرصة التأثير على 
ســعــر صــــرف عــمــلــة الــــــدوالر مــقــابــل الــشــيــكــل، 
إذ إن الــقــرار مــرتــبــط بـــقـــرارات الــبــنــك املــركــزي 
اإلسرائيلي أو بقوة العملة األميركية، وهو ما 
يحدد طبيعة الصرف في البنوك الفلسطينية 
الشأن  الباحث في  يقول  الــســوداء.  السوق  أو 
»الــعــربــي الــجــديــد«  االقــتــصــادي رائـــد حــلــس لـــ
إن انـــخـــفـــاض ســـعـــر صـــــرف الـــــــــدوالر مــقــابــل 
الشيكل يرجع إلى ضخ استثمارات كبيرة في 
إسرائيل من جانب بعض الــدول التي طبعت 
إلى  الفترة األخــيــرة مع أدى  عاقتها بها في 
تقوية العملة اإلسرائيلية. ويوضح حلس أن 
»اإلمارات ضخت ما يقارب 10 مليارات دوالر، 
عـــدا عــن ارتــفــاع الــتــعــاون املــلــحــوظ مــن الـــدول 
ــادة  املــطــبــعــة عــلــى الــصــعــيــد االقـــتـــصـــادي وزيــ
مــعــدالت االســتــيــراد مــن االحـــتـــال اقــتــصــاديــًا 
الــبــاحــث فــي الشأن  وتــكــنــولــوجــيــًا«. وبحسب 
االقتصادي، فإن انخفاض الدوالر في الشهور 
األخـــيـــرة كـــان لــه تــأثــيــر عــلــى كــافــة الــقــطــاعــات 
االقتصادية في قطاع غزة خصوصًا، وباقي 
الفلسطينية بشكل عــام فيما تبقى  األراضــي 
معضلة الفلسطينيني في غياب عملة وطنية 
ــنـــوات  ــــال. وخـــــــال الـــسـ ــتــ ــ مــســتــقــلــة عــــن االحــ
الخمس األخيرة تراجعت أسعار صرف العملة 
األمــيــركــيــة كــثــيــرًا أمــــام الــشــيــكــل اإلســرائــيــلــي، 
فبعد أن كانت تتراوح أسعار الصرف بني 380 
إلــى حواجز  لكل 100 دوالر، تراجعت   

ً
شيكا

متدنية حتى كسرت حاجز 310.
ويشير حلس إلى أن حالة التراجع الحاصلة 
فــــي ســـعـــر الــــصــــرف تــنــعــكــس بـــالـــســـلـــب عــلــى 
الــتــجــار، بــاإلضــافــة إلــى تــأثــر املــوظــفــني الذين 
مثل  األميركية  بالعملة  رواتــبــهــم  يتقاضون 
أونــــــــروا ومـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاعـــات االقـــتـــصـــاديـــة 

األخرى والقطاع الخاص.
االقتصادية تضررًا  القطاعات  أكثر  أن  ويــرى 
مـــن تـــراجـــع ســعــر صــــرف الـــــــدوالر، هـــو قــطــاع 
األعــــمــــال واإلنـــــشـــــاءات إذ إن تــحــويــل مــبــالــغ 

تم  بمبالغ  األمــيــركــيــة  بالعملة  يتم  الــدفــعــات 
املــواد  شـــراء  يتم  فيما  االتــفــاق عليها مسبقًا 
الــــخــــام بــالــعــمــلــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، وهـــــو مــــا ال 
الــذي كانت قيمته مختلفة  املبلغ  مــع  يــتــاءم 
ــاد املـــقـــاولـــني  ــ ــــحـ عـــنـــد االتــــــفــــــاق. وبـــحـــســـب اتـ
لقيمة  األولــيــة  الــتــقــديــرات  فــإن  الفلسطينيني 
50 و60 مليون دوالر  تتراوح بني  خسائرهم 
الــعــمــات، وهــو أمر  خــال 2021 نتيجة لفرق 
مــرشــح لـــلـــزيـــادة خــــال الــفــتــرة املــقــبــلــة، فيما 
ارتفعت قيمة أسعار املواد الخام بواقع %30 

وهو ما يكبدهم خسائر مضاعفة.
فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، يـــقـــول الـــبـــاحـــث فـــي الــشــأن 
في  النمو  إن حجم  نوفل،  أسامة  االقتصادي 
عملة الشيكل أمام الدوالر ال يقل عن 20% فقط 
في 11 شهرًا، وهو أمر ينعكس بالسلب على 
مقابل  القطاع  في  كبيرة  اقتصادية  قطاعات 

استفادة محدودة.
ــع »الـــعـــربـــي  ــ ــــي حــــديــــث مـ وبـــحـــســـب نــــوفــــل فـ
ــانــــب تــــضــــرر قــطــاع  ــى جــ ــ ــه إلــ ــإنــ الــــجــــديــــد«، فــ
ــــني الــــذيــــن  ــفـ ــ ــــوظـ الــــتــــصــــديــــر واملـــــــقـــــــاوالت واملـ
فإن  األمــيــركــيــة،  بالعملة  أجــورهــم  يتقاضون 
البنوك  فــي  قــرابــة مليار دوالر مــودعــة  هــنــاك 
لـــلـــمـــواطـــنـــني عـــلـــى شـــكـــل مــــدخــــرات وودائـــــــع، 
وتضرر هؤالء جرار التراجع في أسعار صرف 
العملة  أمــام  الشهور األخــيــرة  العمات خــال 
اإلســرائــيــلــيــة. ويلفت إلــى أن ســوق الــعــقــارات 
ــبـــوق فــي  ــيـــر مـــسـ ــانـــي مــــن ركـــــــود غـ ــعـ الـــــــذي يـ
األعوام األخيرة تضرر بشكل كبير هو اآلخر 
نتيجة انــخــفــاض سعر صــرف الــعــمــات أمــام 
الشيكل اإلسرائيلي، وعدم قدرة أصحاب هذه 
فارق  لتعويض  أسعارها  رفــع  العقارات على 
البيع  فــي ســوق  الكبير  لــلــركــود  نــظــرًا  العملة 
والشراء. وتشهد أسواق غزة حالة من الركود 
الــحــصــار واالرتــفــاع  تــواصــل  بفعل  القياسي، 
امللحوظ في أسعار العديد من املواد الغذائية 
الـــرئـــيـــســـيـــة، حـــيـــث تــتــصــاعــد مــــعــــدالت الــفــقــر 
لـــتـــطـــاول أكـــثـــر مـــن 80% مـــن الـــســـكـــان الــذيــن 
يعتمدون على املساعدات اإلغاثية املقدمة من 
الــجــهــات الــدولــيــة واملــانــحــة، فــي حــني تخطت 
نسبة البطالة في صفوف الشباب 68%، وفق 

بيانات الجهاز املركزي لإلحصاء الحكومي.

موازنة السودان تعود إلى نقطة الصفراستثمارات التطبيع تقّوي الشيكل... وغزة تشكو الخسائر

قطاع التصدير بين المتضررين من هبوط العملة األميركية )عبد الحكيم أبو رياش(

الخرطوم ــ عاصم إسماعيل

ال يـــبـــدو أن مــرحــلــة الــريــبــة ســتــفــارق 
ــه، رغـــم  ــتــ ــــودان ومــــوازنــ ــــسـ اقـــتـــصـــاد الـ
إعــــادة عــبــد الــلــه حــمــدوك إلـــى رئــاســة 
قــائــد  اتـــفـــاق مـــع  الــحــكــومــة بمقتضى 
الجيش عبد الفتاح البرهان، ما يعيد 
الصفر وفــق محللني  إلــى نقطة  البلد 
اقتصاديني، إذ سيظل موقف الترقب 
الـــذي تــبــنــاه املــانــحــون الــدولــيــون هو 
الـــســـائـــد لـــفـــتـــرات لــيــســت بــالــقــصــيــرة. 
ولـــم تــمــِض ســاعــات عــلــى عــودتــه إلــى 
رئـــاســـة مــجــلــس الـــــــوزراء، حــتــى أعــلــن 
ستمضي   2022 مـــوازنـــة  أن  حـــمـــدوك 
فــي نهج اإلصـــاح االقــتــصــادي وفتح 
اقــتــصــاديــني شككوا  االســتــثــمــار، لكن 
فــي إمــكــانــيــة تحقيق هـــذا الــهــدف في 
تمر  الــتــي  السياسية  التعقيدات  ظــل 
»موازنة  بإعداد  مطالبني  الباد،  بها 
طــــــــــوارئ« حـــتـــى تـــســـتـــقـــر األوضـــــــــاع، 
والتخطيط  املــالــيــة  وزارة  أن  خــاصــة 
االقـــتـــصـــادي قـــالـــت إن هــــذه املـــوازنـــة 
االعتماد  دون  مــن  »صفرية«  ستكون 
على املــنــح والــقــروض وقـــدرت العجز 
بحوالي 40% وأنها ستعتمد بصورة 
كــبــيــرة عــلــى املـــــــوارد املــحــلــيــة. ويـــرى 
ــد الــطــيــب  ــمـ الــخــبــيــر االقــــتــــصــــادي أحـ
ــع »الـــعـــربـــي  الـــســـمـــانـــي فــــي حـــديـــث مــ
الـــجـــديـــد« أنــــه »يـــجـــب إعــــــداد مـــوازنـــة 
ــة إلـــــــى حــني  ــويــ ــنــ ــة ربـــــــع ســ ــيــ ــافــ ــعــ إســ
اســــتــــقــــرار األوضـــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة فــي 

الباد«.
ــقـــول الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي  بــــــــدوره، يـ
عــادل خلف الله، أن الظرف الــذي يمر 
بـــه الـــســـودان حــالــيــا مــعــقــد مـــا يفقده 
ــرادات، والــعــجــز الــذي  ــ ــ الــكــثــيــر مــن اإليـ
ــدًا«، مضيفا  ــ تـــم تــقــديــره مــتــواضــع جـ
الحكومة  حققته  الـــذي  »االنــفــتــاح  أن 
الشعب  وتضحيات  بجهد  االنتقالية 
الذي وصل إلسقاط العقوبات وخروج 
الباد من قائمة اإلرهــاب واالستفادة 

مــن بــرامــج دولــيــة وحــتــى االتــفــاق مع 
صندوق النقد الــدولــي، ذهــب ســدى«. 
ويتابع أن »االنــقــاب دفــع الــبــاد إلى 
تـــأزيـــم األوضــــــاع االجــتــمــاعــيــة، حيث 
سنشهد أكبر عجز في إعــداد موازنة 
فــي تــاريــخ الـــســـودان«، مشيرا إلــى أن 
الــعــجــز،  ــدة مـــصـــادر لتغطية  هــنــاك عـ
ــادة األعــبــاء  ــ ولــكــنــهــا ســـتـــؤدي إلـــى زيـ
الــنــقــود.  طــبــاعــة  بينها  مــن  املعيشية 
ويتوقع أن يشهد العام املقبل تراجعًا 
ــرادات، وارتــفــاعــًا فــي اإلنــفــاق  ــ ــ فــي اإليـ
بــســبــب الـــرشـــاوى الــســيــاســيــة لكسب 

بعض األطراف«.
بدوره، يقول الخبير املصرفي محمد 
إن أي محاولة لاعتماد على  الجاك، 
مــــــوارد مــحــلــيــة مــثــل طــبــاعــة الــنــقــود 
سوف يعيد األزمة إلى ما كانت عليه 
ــه إذا ســـار  ــ فــــي الـــســـابـــق، مــضــيــفــا أنـ
ــا ملــا  ــقـ تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة املـــدنـــيـــة وفـ
التي  والــــدول  الــدولــي  املجتمع  طلبه 
 شـــهـــدت عـــلـــى الـــوثـــيـــقـــة الـــدســـتـــوريـــة 
يمكن  حمدوك،  بمقتضاها  عاد  التي 
رفـــع الــتــجــمــيــد عــن الــدعــم الــخــارجــي، 
ــة  ــانـــحـ املـ الــــــــــدول  أوقـــــفـــــت  إذا  ولــــكــــن 
تــمــويــاتــهــا فـــإن ذلـــك ســيــعــيــد الــبــاد 
إلى ما قبل الثورة عام 2019. وكانت 
االقتصادي  والتخطيط  املالية  وزارة 
أعـــدت قــبــل االنــقــاب مــســودة مــوازنــة 
2022 قــالــت إنــهــا تــتــمــيــز عـــن غــيــرهــا 
أمــثــل،  املــالــيــة بشكل  املــــوارد  بتوجيه 
ــقـــر  ــفـ بــــمــــا يــــضــــمــــن خــــفــــض نــــســــب الـ
ــادة الـــدخـــل وتــوجــيــه الــقــطــاعــات  ــ وزيــ
ــة النــتــهــاج  ــيـ ــاجـ ــتـ ــة واإلنـ ــاديـ ــتـــصـ االقـ
املــالــي  الــتــوازن  لتحقيق  فــاعــلــة  إدارة 
وتعزيز التحول االقتصادي من أجل 

تحقيق نمو شامل.
ويــدفــع فــقــراء الــســودان الثمن األفــدح 
لــاضــطــرابــات الــســيــاســيــة واألمــنــيــة، 
ــــدات ملـــايـــني  ــاعـ ــ ــــسـ ــم تـــجـــمـــيـــد املـ ــ إذ تـ
أكتوبر/  25 انقاب  املواطنني بسبب 

وقــــت  فـــــي  املــــــاضــــــي،  األول  تــــشــــريــــن 

اشــــــتــــــدت وطـــــــــأة الــــــغــــــاء واألزمـــــــــــات 
املــعــيــشــيــة. وتــســبــب تــعــلــيــق أنــشــطــة 
 الــبــنــك الــــدولــــي فـــي أعـــقـــاب االنـــقـــاب 
عـــلـــى الــســلــطــة املـــدنـــيـــة، فــــي تــجــمــيــد 
ــم األســـر  ــــوري لــتــمــويــل بــرنــامــج دعــ فـ
البرنامج  وكــان  )ثــمــرات(.  السودانية 
قـــد تـــم طـــرحـــه خــــال مــؤتــمــر شــركــاء 
السودان رفيع املستوى الذي عقد في 
برلني خال يونيو/ حزيران من العام 
املاضي، بهدف دعم األسر السودانية 
ــتـــــصـــــاديـــــة  املــــــتــــــأثــــــرة بــــــــاألزمــــــــة االقـــ
والـــتـــي تــفــاقــمــت بــســبــب اإلصـــاحـــات 

االقتصادية.
وحــســب تـــقـــديـــرات حــكــومــيــة ســابــقــة، 
ــنـــويـــة لــبــرنــامــج  تـــبـــلـــغ الـــتـــكـــلـــفـــة الـــسـ
دعــم األســر »ثــمــرات« نحو 1.9 مليار 
دوالرات   5 الــبــرنــامــج  ويـــوفـــر  دوالر، 
ــرة  ــ ــكـــل شـــخـــص مــســتــحــق فــــي األســ لـ
ــتـــة أشــــهــــر حـــال  ــة ملـــــدة سـ ــدايــ ــبــ فــــي الــ
تــوفــر الــتــمــويــل، عــلــى أن يــتــم تكثيف 
الـــتـــحـــويـــات حــتــى 12 شـــهـــرا بــهــدف 
إلــى %80  املطاف  الوصول في نهاية 
ــن 32  ــ ــرب مـ ــقــ ــا يــ ــ ــن الــــســــكــــان، أو مـ ــ مـ
وتتضارب  ســودانــي.  مــواطــن  مليون 
اإلحــصــائــيــات الــحــكــومــيــة والــدولــيــة 
ــســــــودان،  ــة الــــفــــقــــر فـــــي الــــ ــبـ ــول نـــسـ ــ ــ حـ
املــتــحــدة  تــقــاريــر األمــــم  تــقــول  فبينما 
إن 46.5% من سكان الدولة يعيشون 
دون خط الفقر، تقول دراسة حكومية 
أجريت عام 2017 إن الفقر تراجع إلى 
بلغ  رسمية،  بيانات  36.1%. وحسب 
مــعــدل الــتــضــخــم فـــي الـــســـودان خــال 
املـــاضـــي، %365.8،  أيــلــول  ســبــتــمــبــر/ 
آب،  فــي أغسطس/  بــــ%387.5  مقارنة 
ــو مـــا يــشــكــك فــيــه خـــبـــراء اقــتــصــاد  وهـ
فـــي ظـــل تــصــاعــد الـــغـــاء مـــع ارتـــفـــاع 
ــة الــتــضــخــم  ــ ــــوجـ ــار الــــطــــاقــــة ومـ ــ ــعـ ــ أسـ
ــبـــاد قـــد سجلت  ــانـــت الـ الــعــاملــيــة. وكـ
ــيــــو/حــــزيــــران واحـــــدة   فــــي شـــهـــر يــــونــ
مــن أعــلــى نــســب الــتــضــخــم فــي الــعــالــم 

عند %442.78.

ماليةأسواق

سعر الدوالر تراجع 
بنحو 20% أمام الشيكل 
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بــيــنــمــا تـــواصـــل الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة 
تراجعًا تاريخيًا، حيث انخفضت 
ــاء فــــي الـــتـــعـــامـــات  ــاثــ ــثــ ــــس الــ أمــ
املسائية إلى أكثر من 13 ليرة مقابل الدوالر، 
يسابق الرئيس رجب طيب أردوغــان الزمن 
معدل  على  والحفاظ  الفائدة  سعر  لخفض 
ــاد فـــي مــســتــوى مــعــقــول قبل  ــتـــصـ نــمــو االقـ

حلول االنتخابات في العام 2023. 
وبــحــســب عــامــلــن فــي الــبــنــوك الــتــركــيــة، فقد 
تخطى سعر صرف الــدوالر، مساء الثاثاء، 
أدنــى سعر  الليرة  لتسجل  دوالرًا،   13 عتبة 
للعملة في السنوات األخيرة، بعد تخفيض 
سعر الفائدة الخميس املاضي 1%، وذلك إثر 
املــركــزي  البنك  بها  قــام  تخفيضات  سلسلة 

هبطت بالسعر من 23% في سبتمبر/ أيلول 
2020 إلى %15 .

ــيــــرة املــــتــــواصــــل مــنــذ  ــلــ ــفــــاض الــ وجـــــــاء انــــخــ
بــســبــب  ــــي،  ــــاضـ املـ األول  تـــشـــريـــن  ــتــــوبــــر/  أكــ
تعليقات أردوغــان التي قال فيها إنه يرغب 

في خفض معدل الفائدة املصرفية وتطبيق 
نقدية جديدة، وهو  املركزي لسياسة  البنك 
ما أدى إلى تراجع ثقة املستثمرين األجانب 
فـــي الــلــيــرة وتــبــعــًا لــذلــك انــخــفــاضــهــا الــحــاد 

والسريع في آن معًا.
ــبــــة مـــــن حـــــــزب الــــعــــدالــــة  لــــكــــن مـــــصـــــادر قــــريــ
والتنمية الحاكم أكدت أن تهاوي الليرة ربما 
يكون متعمدا من قبل الحكومة التي تسعى 
الحــداث قفزة في صــادرات الباد الخارجية 
دوالر  مليار   220 لنحو  بقيمتها  والوصول 

بنهاية العام الجاري.
وكان البنك املركزي يدافع عن الليرة التركية 
عند مستوى 10 ليرات مقابل الــدوالر حتى 
يوم الجمعة املاضي، بينما بات خط الدفاع 
الجديد أمس الثاثاء عند مستوى 12 ليرة 

مقابل العملة األميركية.
لكن ماهي األسباب وراء انهيار سعر الليرة، 
وملــاذا يصر أردوغـــان على الخفض السريع 

في سعر صرف الليرة؟
وفــــق اقـــتـــصـــاديـــن غــربــيــن فــــإن االقــتــصــاد 
الــتــركــي يــعــانــي مــنــذ الــعــام 2016، وهـــو عــام 
االنــقــاب الــفــاشــل عــلــى أردوغـــــان، مــن أربــعــة 
تحديات صعبة إضافة إلى تداعيات جائحة 
كورونا. وأبرز هذه التحديات، ارتفاع معدل 
ــزء من  ــــروب جــ الــتــضــخــم بــمــعــدل كــبــيــر، وهــ
االســـتـــثـــمـــارات األجــنــبــيــة مـــن الـــبـــاد بسبب 
النقدية،  السياسة  فــي  الــحــادث  االضــطــراب 
ــع الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة،  ــر الـــعـــاقـــات مــ وتــــوتــ
وأخيرا زيادة فاتورة الوقود خاصة مع قفزة 
أسعار النفط والغاز خال الشهور األخيرة.

خيارات تركيا 
الصعبة

محل صرافة 
في إسطنبول 

)Getty(
تضع الليرة التركية وارتفاع معدل التضخم وهروب االستثمارات األجنبية 
أردوغان أمام خيارات صعبة وهو يسابق الزمن لكسب ورقة االقتصاد 
قبل االنتخابات التركية في العام 2023. وانهارت الليرة التركية منذ يوم 

الجمعة من 10 إلى 13 ليرة مقابل الدوالر

التضخم وفاتورة 
الوقود وأعباء الديون 
الخارجية تضغط على 

العملة التركية

ترقب إجراءات 
حكومية خالل أيام 

إلنقاذ العملة

القمة األميركية 
الصينية رفعت معنويات 

المستثمرين

الدوالر إلى 13 ليرة 
وأردوغان يواجه 

4 تحديات اقتصادية

حفل افتتاح البورصة الصينية الجديدة ببكين )Getty(المواطنون يعانون من ارتفاع األسعار )األناضول(

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

فــاق تــهــاوي الــلــيــرة الــتــركــيــة، أكــثــر التوقعات 
ليلة واحــدة،  تشاؤمًا بعد فقدانها 6% خــال 
طيب  رجــب  التركي  الرئيس  تصريحات  بعد 
أردوغــــــــــان، لـــيـــل اإلثــــنــــن، وإعــــانــــه مــواصــلــة 
لتهوي  املرتفعة،  الفائدة  أسعار  على  الحرب 
الــعــمــلــة الـــتـــركـــيـــة، أمــــس الـــثـــاثـــاء، إلــــى أكــثــر 
مــن 13 ليرة مقابل الــــدوالر، وهــو أدنــى سعر 
تصل إلــيــه الــلــيــرة منذ إلــغــاء األصــفــار الستة 
فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي عـــام 2005. وكــان 
الرئيس التركي، قد جدد مساء أول من أمس، 
رفضه القاطع لرفع أسعار الفائدة في باده، 
ذلــك، واصفًا  مكافحة  ومؤكدًا على مواصلته 
ما تشهده باده هذه األيام من خفض ألسعار 
الفائدة يقابلها انخفاض حاد في قيمة العملة 

املحلية، بـ »حرب االستقال االقتصادي«.
وأضاف أردوغان خال مؤتمر صحافي عقب 
اجتماع للحكومة، أن زيادة األسعار الناتجة 
ــر تـــأثـــيـــًرا  عــــن ارتــــفــــاع ســـعـــر الــــصــــرف ال تـــؤثـ
والتوظيف،  واإلنــتــاج  االستثمار  في  مباشًرا 
وأنه يفضل سعر صرف تنافسيا ألنه يجلب 

زيادة في االستثمار والتوظيف.
ــان بــالــلــوم أيــضــا في  ــ ــ وفــــي حـــن ألــقــى أردوغـ
ــا قـــــال إنــهــا  ضـــعـــف الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى مــ
مــنــاورات تحاك بشأن سعر الصرف وأسعار 
الــفــائــدة، أكــد أن بـــاده ستخرج منتصرة من 
حــرب االســتــقــال االقــتــصــادي كما فعلت ذلك 
فـــي بــقــيــة املــــجــــاالت. وبـــــّن الـــرئـــيـــس الــتــركــي 

بكين ــ العربي الجديد

رفعت القمة األخيرة بن الرئيسن األميركي 
جـــو بـــايـــدن والــصــيــنــي شـــي جـــن بــيــنــغ من 
معنويات املستثمرين والتفاؤل في مستقبل 
تحسن مسار العاقات بن واشنطن وبكن، 
ــبـــرى لــلــتــوصــيــة  ــــع شــــركــــات غـــربـــيـــة كـ مــــا دفـ
الصينية.  املــالــيــة  األدوات  فــي  بــاالســتــثــمــار 
وحسب بلومبيرغ، تعتزم شركة »باك روك« 
التي  االستثمارية  محافظها  تنظيم  إعـــادة 
ترّكز على آسيا، بعدما أصبحت أكثر تفاؤاًل 
أنــهــا تخطط  حـــول األســــواق الصينية، كــمــا 

لتقليص استثماراتها في الهند.
رئيسة  بــوا،  قبليندا  عن  بلومبيرغ  ونقلت 
االستثمارات النشطة ملنطقة آسيا واملحيط 
الــهــادئ لــدى »بــاك روك« خــال مؤتمر، أن 
الشركة بــدأت تجني األربــاح في آسيا بعد 
األداء املتفوق نسبيًا الذي شهدته األسواق 
الـــهـــنـــديـــة.   وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، أوضــحــت 

مـــديـــرة مــحــفــظــة أســـهـــم األســــــواق الــنــاشــئــة 
العاملية، لوسي ليو، خال املؤتمر، أنه حان 
وقـــت الــوجــود فــي الــســوق الصينية وســط 
تـــوقـــعـــات بــنــمــو االقـــتـــصـــاد بـــقـــوة وخــــروج 
شركات التطوير العقاري من األزمة الراهنة 
ــنـــات بـــتـــخـــفـــيـــف اإلجـــــــــــراءات  ــكـــهـ ــل تـ ــ ــي ظـ ــ فـ

الصارمة العام املقبل.  
لــكــن رغـــم هـــذا الــتــفــاؤل الــــذي يــبــديــه بعض 
خــــبــــراء االســـتـــثـــمـــار فــــي اقـــتـــصـــادي الــصــن 
ــزال هــنــاك عــقــبــات عــديــدة تــعــتــرضــه. في  ال تـ
ــال املـــســـؤول فـــي شــركــة إدارة  ــذا الـــصـــدد قـ هـ

الثروات »جي إم إم أسيت مانجمنت« طارق 
التكنولوجيا  قــطــاع  تــنــظــيــم  إن  ديــنــيــســون 
، وتـــوقـــع 

ً
ــا ــ ــويــ ــ بـــالـــصـــن ســـيـــأخـــذ وقــــتــــًا طــ

اســتــمــرار إجــــــراءات الــصــن الــتــنــظــيــمــيــة في 
القطاع ملدة عقود من الزمان. 

ومــــع ذلــــك ال يــتــوقــع ديــنــيــســيــون أن تـــردع 
اإلجــراءات املستثمرين عن ضخ األمــوال في 
هــذه الشركات. وقــال في تصريحات لشبكة 
»سي أن بي سي« اإلثنن: »إذا سألتني عن 
استمرار هذه  أرجــح  فإني ســوف  توقعاتي، 
اإلجــــراءات لفترة 20 أو 30 عــامــًا، مــؤكــدًا أن 
ــذه اإلجــــــــراءات يـــحـــدث تــدريــجــيــًا  تــطــبــيــق هــ

وعبر خطوات عديدة. 
املـــــال  رأس  »يــــمــــيــــل  ــيــــســــون:  ــنــ ديــ وأضــــــــــاف 
ي استراتيجية استثمارية 

ّ
الصبور نحو تبن

ترّكز على العوائد على املدى الطويل، وإلى 
ــراء املـــزيـــد مـــن األســـهـــم فـــي شـــركـــات مثل  ــ شـ
بايدو وعلي بابا وتنسنت، إذ يتطلع لجني 

العوائد على املدى الطويل«. 
التنظيمية في  إلـــى اإلجــــــراءات  يــنــظــر  لــكــنــه 
الــــســــوق املــــالــــي والـــتـــقـــنـــي الــصــيــنــي بــنــظــرة 
التنظيمية  الـــلـــوائـــح  »إن  ويـــقـــول  إيــجــابــيــة 
الـــجـــديـــدة ســــوف تــعــمــل عــلــى تــرســيــخ هــذه 
الشركات ومنحها مزايا تنافسية مستدامة«.

الغربية في  الــشــركــات  تــفــاؤل  يــتــزايــد  بينما 
ــد بــالــســوق  ــوائــ ــعــ ــار والــ ــمـ ــثـ ــتـ مــســتــقــبــل االسـ
الصيني، حذرت الصن من أنها سوف تعاقب 
ــذيـــن لــديــهــم أي صلة  الـــشـــركـــات واألفــــــــراد الـ
املتحدثة  وقــالــت  تـــايـــوان.  اســتــقــال  بمسألة 
باسم »مكتب شؤون تايوان« تشو فنجليان 
إن  نقلتها وكالة »شينخوا«  في تصريحات 
التي  الــشــركــات  باستثمارات  تــرّحــب  الــصــن 
لها، وإن بكن سوف  تتخذ من تايوان مقرًا 
تــــواصــــل حـــمـــايـــة الـــحـــقـــوق املـــشـــروعـــة لــهــذه 
الــقــانــون.  بمقتضى  ومصلحتها  الــشــركــات 
ومع ذلك حذرت من أن الصن لن تسمح لهذه 
الــشــركــات بــدعــم اســتــقــال تــايــوان أو تدمير 

العاقات من أجل كسب املال. 

ــن تـــخـــفـــيـــض ســـعـــر الـــفـــائـــدة  ــ ــرة مـ ــ ــقـ ــ خـــطـــة أنـ
وأنـــهـــا »مــصــمــمــة عــلــى فــعــل مـــا هـــو صحيح 
واإلنــتــاج،  االســتــثــمــار،  على  بالتركيز  ومفيد 
املوجهة  االقتصادية  والتوظيف، وسياستنا 
نحو التصدير، ملوحًا ملن وصفهم باستغال 
تــراجــع ســعــر صـــرف الــلــيــرة ورفـــع األســـعـــار«. 
أسعار  بــرفــع  لانتهازين  نسمح  »لــن  وقـــال: 
ارتــفــاع سعر  السلع على نحو مفرط بذريعة 

الصرف، وسنواصل الكفاح ضد هؤالء«.
ويــــــــرى املـــحـــلـــل الــــتــــركــــي، جـــــيـــــواد غــــــــوك، أن 
االقتصاد  أردوغــان ستجر  الرئيس  »سياسة 
إلــــى االنـــهـــيـــار« ألن مــخــالــفــة عــلــم االقــتــصــاد 
ــة الـــفـــائـــدة  ومـــنـــطـــق الــــســــوق، بــحــجــة مـــحـــاربـ
ــادة  املــرتــفــعــة، أدت إلـــى ارتـــفـــاع األســـعـــار وزيــ
الفقر، بعد تآكل أجــور املوظفن، ودفــع عجلة 
ــتــــصــــاد إلـــــى الـــتـــبـــاطـــؤ، فــــي ظــــل الـــتـــرقـــب  االقــ
الــيــوم. ويضيف غوك  األســـواق  وشبه جمود 
بــــاده تــمــر بمرحلة  الــجــديــد« أن  »الــعــربــي  لـــ
املــشــاكــل وارتــفــاع  »صــعــبــة جــــدًا« وستستمر 
ــــن يفيد  األســـعـــار وتـــهـــرب االســـتـــثـــمـــارات »ولـ
تــركــيــا مــا يــشــاع عــن تحفيز اإلنـــتـــاج وزيـــادة 
ــًا اإلجــــــــراءات الــحــكــومــيــة  ــفـ ــادرات« واصـ ــ ــــصـ الـ
بــالــخــاطــئــة وفـــي الـــوقـــت الــخــاطــئ، فــفــي حن 
يعاني العالم من ارتفاع أسعار النفط واملواد 
الــغــذائــيــة وتــدخــل الـــدول الــكــبــرى ملنع انهيار 
الــرئــيــس بتخفيض سعر  اقــتــصــادهــا »يــقــوم 
االقتصادية«. وحول  املشاكل  الفائدة وزيــادة 
إمكانية التدخل املباشر من املصرف املركزي 
ــة لتحسن ســعــر الــصــرف  ــ وضـــخ كــتــل دوالريـ
واستعادة الليرة ثقتها، يقول املحلل التركي 

غوك: »ال يمكنهم فعل ذلك ألن الخزانة فارغة 
بــعــدمــا اخــتــفــى وزيـــر املــالــيــة الــســابــق، بـــراءت 
البيرق واختفى معه 128 مليار دوالر« واصفًا 
األيــدي،  ومكتوفة  باملكبلة  التركية،  الحكومة 
خاتمًا: »ملاذا أعاد الرئيس أمس إشعال نيران 
األسواق عبر تصريحاته بداًل من إطفائها؟«.

ويــــصــــف املـــحـــلـــل، يــــوســــف كــــاتــــب أوغــــلــــو مــا 
»مـــعـــركـــة كــســر الــعــظــم«  يـــجـــري بــــاألســــواق بــــ
ــوائـــد والــحــكــومــة  ــفـ بـــن مـــا ســمــاهــم لـــوبـــي الـ
التركية، مؤكدًا مضي باده بسياسة الفائدة 
املنخفضة وعدم ترك تركيا سوقًا للمضاربة 
وتــحــقــيــق األربــــــــاح عـــبـــر الـــفـــوائـــد املــصــرفــيــة 
املــرتــفــعــة، ألن الخطط املــوضــوعــة تــهــدف إلى 
تــفــعــيــل الـــقـــطـــاعـــات اإلنـــتـــاجـــيـــة وامـــتـــصـــاص 
ــادة الــــصــــادرات، ولــيــس  ــ فــائــض الــبــطــالــة وزيــ
تــحــويــل تــركــيــا ملـــصـــرف يــعــطــي أعـــلـــى فــوائــد 

مصرفية بمجموعة العشرين.
ــر الــــصــــرف يـــضـــيـــف كــاتــب  ــعـ وحـــــــول مــــــآل سـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: لــيــس مستبعدًا  أوغــلــو لـــ
لــكــن ال  الــتــركــيــة،  للعملة  الــتــراجــع  أن يستمر 
االستراتيجية  الخطط  تعي  أن  لــأســواق  بــد 
»مــخــاوف  وتــمــتــص الـــفـــورة الـــتـــي وصــفــهــا بـــ
وسياسية  نفسية  أســبــابــهــا،  لكن  مــشــروعــة« 
ولــــيــــســــت اقــــتــــصــــاديــــة، بــــدلــــيــــل نــــمــــو جــمــيــع 
ــرات االقـــتـــصـــاديـــة، وبــمــقــدمــتــهــا نــمــو  ــ ــــؤشـ املـ
التجاري  الناتج املحلي وجسر فجوة امليزان 
وزيادة الصادرات. وجوابًا على ماذا ستفعل 
ــع اســـتـــمـــرار تــراجــع  ــواقـ الــحــكــومــة الــتــركــيــة بـ
 
ً
سعر صرف الليرة، وهل يمكن أن نرى تدخا

مباشرًا مــن املــصــرف املــركــزي كما فعل خال 
عام 2018 وقت قيل عن ضخ 20 مليار دوالر 
بــالــســوق، يــقــول املحلل الــتــركــي: هــنــاك حزمة 
ــطـــوات و»املــــفــــاجــــآت« ســيــتــم رمــيــهــا  مــــن الـــخـ
بــــاألســــواق مــنــذ الـــغـــد، بـــالـــتـــوازي مـــع زيــــارة 
ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايــد آل نهيان 
ألنقرة، وستعلن تركيا عن مبالغ استثمارية 
مباشرة، معتبرًا التدخل املباشر من املصرف 

املركزي »آخر الحلول إلطفاء النيران«.

تفاؤل غربي باالستثمار في الصينمخاوف من اضطراب األسواق وارتفاع األسعار

على صعيد العاقات مع الواليات املتحدة، 
في  البريطاني ستيفن كوكس  الخبير  يرى 
تحليل بموقع »مجلس العاقات الخارجية« 
ــا لــــن تــتــمــكــن مــن  األمــــيــــركــــي، أن أنــــقــــرة ربـــمـ
تحسن عاقاتها مع إدارة الرئيس جو بايدن 
نظم  بشراء  الخاصة  الشائكة  امللفات  وسط 
وبرنامج   »400 ـ  أس   « الروسية  الصواريخ 
أف 16« وقلق   « األميركية  املقاتات  تطوير 
واشنطن من عاقات أنقرة وموسكو.  وفي 
شــأن سعر صــرف الــلــيــرة، يــاحــظ خــبــراء أن 

خــال العقد املـــاضـــي.   وتستفيد املــصــارف 
ــوال الــســاخــنــة من  ــ ــ الــغــربــيــة وأصــــحــــاب األمـ
سعر الفائدة املرتفعة بتركيا، في الحصول 
عــلــى الــربــحــيــة املــرتــفــعــة عــلــى قــروضــهــا في 
الواليات  في  الفائدة صفر  فيه  تقارب  وقــت 

املتحدة واليابان ودول االتحاد األوروبي. 
ــامـــن تــحــســب  ــلـــيـــرة حـــتـــى قـــبـــل عـ ــانــــت الـ وكــ
الستثمارات  جذبًا  األكــثــر  العملة  أنها  على 
عليها  ويطلق  الغربية  التجارية  املــصــارف 
»العملة الحاملة للتجارة« في سوق الصرف 

بسبب  حــدث  السعر  في  التاريخي  االنهيار 
تضارب وجهات النظر في تركيا حول إدارة 
أردوغـــان  يــرى  بينما  إذ  الــنــقــديــة،  السياسة 
املــرتــفــع يــضــر بمستقبل  الــفــائــدة  أن مــعــدل 
النمو الصحي لاقتصاد، وأن معدل الفائدة 
املــصــرفــيــة املــرتــفــعــة أدى إلـــى ارتـــفـــاع معدل 
التضخم في الباد، يرى اقتصاديون عكس 
ذلك، خاصة املصارف التجارية الغربية التي 
أقرضت األعمال التجارية في تركيا بكثافة 
فــي فــتــرة االنــتــعــاش والــتــوســع االقــتــصــادي 

األجنبي، أي أنها العملة التي تمكن البنوك 
التجارية الغربية من االستدانة من بنوكها 
فائدة شبه صفرية وتقديم  املركزية بنسبة 
قــــروض لــأعــمــال الــتــجــاريــة بــنــســبــة تــقــارب 
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ــي بــي  ــ ــ ــرى مــــصــــرف »جـ ــ ــ ــذا الـــــشـــــأن يـ ــ ــ فـــــي هـ
مورغان« األميركي في تعليقات نقلتها قناة 
»ســـي أن بــي ســـي« أن خــفــض الــفــائــدة على 
التضخم في  املزيد من  الليرة سيساهم في 
املعيشة.  من غاء  وبالتالي سيفاقم  الباد، 

ــرى مــــصــــرفــــيــــون فــي  ــ ــ يـ الـــــصـــــدد  ــي ذات  ــ ــ وفـ
تعليقات لصحيفة« وول ستريت جورنال« 
أن خــــفــــض ســــعــــر صـــــــرف الــــلــــيــــرة ســـيـــدفـــع 
ــانــــب لـــلـــهـــروب مـــن ســوق  املــســتــثــمــريــن األجــ

االئتمان التركي. 
ــال االقــــتــــصــــادي الــبــريــطــانــي،  ــ مــــن جـــانـــبـــه قـ
ــيــــســــون تـــــوفـــــي، بـــمـــؤســـســـة » كـــابـــيـــتـــال  جــ
إيكونومكس« إن االنخفاض الحاد والسريع 
فـــي ســعــر صــــرف الـــلـــيـــرة ســيــنــعــكــس بشكل 
مــبــاشــر عــلــى أســعــار الــســلــع الــتــركــيــة وربــمــا 
يــدخــل ذلــــك االقـــتـــصـــاد الــتــركــي فـــي الـــدائـــرة 
يــســتــبــعــد  الــــشــــأن ال  ذات  وفـــــي  الــــخــــطــــرة«. 
محللون أن يعود أردوغــان وسط الضغوط 
الفائدة  الليرة لرفع سعر  التي تعاني منها 

مرة أخرى فوق مستوى التضخم. 
من جانبه يرى أردوغـــان، أن خفض الفائدة 
الذي  التركي  لاقتصاد  ضــروري  املصرفية 
وأغلبها  تراكم مديونية ضخمة  من  يعاني 
قصيرة األجل. ويعتقد أن الفائدة املنخفضة 
ســتــســاهــم فـــي خــفــض األعـــبـــاء املــالــيــة على 
العام، خاصة  والدين  التركي  املركزي  البنك 
وأن االقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي يــعــانــي مـــن الــديــن 
الــخــارجــي املــرتــفــع الـــذي يــقــدر بنحو 448.4 
األول من  الـــربـــع  نــهــايــة  مــلــيــار دوالر حــتــى 
الــعــام الــجــاري، أو مــا يــعــادل نسبة 36% من 
إجمالي الناتج املحلي حسب بيانات وزارة 

املالية التركية. 
ويواجه االقتصاد التركي الذي يقدر حجمه 
بنحو 765 مليار دوالر، حسب بيانات البنك 
 ،%20 نسبة  فيه  التضخم  ويــقــارب  الــدولــي 
التحديات،  من  ومجموعة  مالية  صعوبات 
النقدية هي الصداع  لكن يبدو أن السياسة 
الــذي يعاني منه أردوغـــان وتحديدًا  األكــبــر 
كيفية التعامل مع سعر مستقر لليرة يساهم 
االســتــثــمــارات األجنبية ويحافظ  تــدفــق  فــي 
عــلــى ربــحــيــة األعـــمـــال الــتــجــاريــة فـــي الــبــاد 
والــيــورو والعمات  بــالــدوالر  التي تستدين 

الصعبة األخرى. 
ــة مــالــيــة  ــ  يـــذكـــر أن تــركــيــا الـــتـــي شـــهـــدت أزمـ
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــــود حـــــــزب الـ ــعـ ــ ــبــــل صـ قــ
النمو  مــن  تمكنت   ،2002 الــعــام  فــي  للحكم 
االقتصادي السريع بن أعوام 2001 و2007 
االقتصاد بمعدل سنوي بنسبة  حيث نما 
9.6%، كما تمكنت من خفض التضخم من 
العام 2008، وضاعفت  إلــى 5.7% في   %70
ــــرات مـــن دخــــل الـــفـــرد مـــن 3.6 آالف  ثــــاث مـ

دوالر إلى 9.63 آالف دوالر.

زاد  الفائدة  سعر  تخفيض  على  التركي  الرئيس  تصميم  أّن  مراقبون  يرى 
مخاوف األسواق، ما دفع العملة التركية إلى مزيد من التراجع، مسّجلة 
أكبر خسائرها هذا العام وقت بدأته 
بنحو 7.4 ليرات مقابل الدوالر الواحد. 
ــدد، مساء  ــان قد ج أردوغـ ــان  وك
أسعار  لرفع  القاطع  رفضه  اإلثنين، 
الفائدة في بالده، مؤكدًا مواصلته 
مكافحة ذلك، وواصفًا ما تشهده 
األيام من خفض ألسعار  بالده هذه 
في  حــاد  انخفاض  يقابله  الفائدة 
»حــرب  بـــ  المحلية  العملية  قيمة 

االستقالل االقتصادي«.

إصرار على خفض الفائدة

أسواق صرف

ثارت مخاوف في تركيا 
من ارتدادات سلبية 

سريعة لتهاوي الليرة على 
أسعار السلع والقدرة 

الشرائية للمواطنين

رؤية

شريف عثمان

يسعد امللياردير املصري الشهير، نجيب ساويرس، بلعب دور 
افتخر  ما  يقوله، وكثيرًا  أن  قبل  الكالم  يــزن  ال  الــذي  املشاغب 
بمركزه وال  تليق  لسانية، ال  »كياد« ودخــل في سجاالت  بأنه 
أيــاديــه  أن  إال  املــفــتــرض، ال هــو وال عائلته،  ملياراته وال ذكــائــه 
السخية، املمدودة في كل اتجاه، كانت تخرجه من كل »مطب«، 
أنــاس يكون  ارتكبه من خطايا في حق  وتصرف األنظار عما 
منهم فــي أغــلــب األحــيــان مــن ال يستحق إال االحـــتـــرام. ورغــم 
السمعة التي يروجها هو عن نفسه، إال أن العديد من املواقف 
يتلفظ  »الباشمهندس« ال  أن  أثبتت  األخيرة  السنني  على مدار 
إال بما يعنيه، وال يخرج من فيه إال ما يقصده، وأنه يزن كلماته 

بميزان شديد الحساسية. 
ــنـــاء،  ــبـ جـ ــون  ــونــ ــكــ يــ مـــــا  عــــــــادة  وأصــــحــــابــــه  املــــــــال  رأس  وألن 
فــقــد اعـــتـــاد الـــرجـــل أن يــخــتــار مـــعـــاركـــه، وأال يـــدخـــل مــعــركــة 
ــور بـــشـــائـــر انــــتــــصــــاره فـــيـــهـــا، ولـــم  ــهــ ــي الـــعـــلـــن إال بـــعـــد ظــ ــ فـ
ــقـــد فــيــهــا  ــتـ ــتــــي انـ ــ  تـــكـــن مـــالســـنـــتـــه خـــــالل األيــــــــام األخـــــيـــــرة، ال
ما  مطربي  من  مجموعة  منعه  خلفية  على  املوسيقيني  نقيب 
يعرف بأغاني »املهرجانات«، استثناًء من ذلك، وهو ما سيثبت 
النقابة بــأي حــجــة، إال أن تلك  إلــغــاء قـــرارات  ــن قريبًا 

َ
ُيــعــل حــني 

امللياردير أخيرًا  القضية ليست محور االهتمام هنا، فقد قال 
ما هو أهم. 

املنتمي  الــرجــل  قــال  الفرنسية،  الصحافة  مــع وكــالــة  لــقــاٍء  وفــي 
الدولة  الدولة )وكــان يتحدث عن  إلى أغنى عائلة في مصر إن 
املصرية( يجب أن تكون »جهة تنظيمية وليست مالكة« للنشاط 
االقـــتـــصـــادي، مــعــتــبــرًا أن املــنــافــســة بـــني الــقــطــاعــني الــحــكــومــي 

والخاص »غير عادلة منذ البداية«. 
ــار الــرجــل، الــذي  ولتكتمل ســخــريــة الــقــدر وســخــريــتــه مــنــا، أشـ
تجاوزت ثروته هو وعائلته 36 مليار دوالر، وفقًا ملجلة فوربس، 
 قبل يونيو/ حزيران 2013 بدفع 7 مليارات جنيه لتسوية 

َ
ِبل

َ
وق

قضية تهرب ضريبي، قبل أن ُيسّوى األمر بعيدًا عن مصلحة 
التابعة  الضرائب بعده، إلى أن »الشركات اململوكة للحكومة أو 
للجيش ال تدفع ضرائب أو جمارك«. وملا سئل األسبوع املاضي 
عن املشهد السياسي في مصر في الوقت الراهن، قال صاحب 

اللسان الالذع إنه ال يريد أن يتكلم في هذا املوضوع!
جاءت كلمات امللياردير متعدد األنشطة بعد أيام قليلة من نشر 
الرسمية  الــوزراء املصري بيان على صفحتها  رئاسة مجلس 
فيه  أكــدت  )مــيــتــا(،  فيسبوك  االجتماعي  الــتــواصــل  موقع  على 
اســتــعــراض املــجــمــوعــة االقــتــصــاديــة دراســــة مــتــكــامــلــة لتمكني 

القطاع الخاص وتعزيز دوره في االقتصاد املصري. 
ــال رئــيــس الــــــوزراء املـــصـــري مــصــطــفــى مــدبــولــي، إن هــدف  وقــ
أكبر  بشكل  للمشاركة  الخاص  للقطاع  املجال  إتاحة  الــدراســة 
قام 

ُ
في تنفيذ العديد من املشروعات التنموية والخدمية التي ت

وجــود شراكة  أهمية  الحكومة  إدراك  بعد  املرحلة،  هــذه  خــالل 
مسؤولية  على  ترتكز  الخاص  والقطاع  الحكومة  بني  حقيقية 

الحكومة بتهيئة البيئة املواتية واملحفزة له.
لـــم يــكــن املــلــيــارديــر املــشــاغــب لــيــجــرؤ عـــن الــنــطــق بــمــا اعــتــبــره 
الــبــعــض انــتــقــادًا لــتــزايــد الــــدور الـــذي تلعبه الــحــكــومــة املــصــريــة، 
 وتحديدًا الجيش املصري، في اقتصاد بالده إال بعد التأكد من 
وجـــود ضــوء أخــضــر لــتــنــاول املــوضــوع، األمـــر الـــذي يــوحــي أن 
انــتــقــده بوضوح  الـــذي  املــوقــف  مــع  للتعامل  نية حقيقية  هــنــاك 
ــدة أشــــهــــر، وألول  ــ ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي قـــبـــل عـ  مـــســـؤولـــو صــ
االتــفــاق على قــرض االثني عشر مليار دوالر خالل  مــرة منذ 
ــام 2016. واعــتــبــر مــحــلــلــون أن إعــالن   الــنــصــف الــثــانــي مــن عـ
ــوزراء يــمــثــل تـــطـــورًا اســتــثــنــائــيــًا فـــي تـــاريـــخ بــرنــامــج  ــ ــ مــجــلــس ال

الخصخصة املصري.
ويظهر بيان مجلس الوزراء املصري، ودراسته التي ُيعَمل على 
إعدادها على قدٍم وساق حاليًا، كما إثارة امللياردير للموضوع، 
أن األمر لن يقتصر على بيع بضٍع وعشرين شركة كانت قد 
إال في  ذلــك  ذ 

َّ
ُينف ولــم  عــدة ســنــوات،  قبل  ت خصخصتها 

َ
علن

ُ
أ

شركة واحدة فقط، بل قد يمتد إلى ما هو أكثر من ذلك. 
وفيما كانت نية الحكومة تقتصر في املاضي على بيع حصص 
في بعض الشركات، أكد بيان مجلس الوزراء املصري أن التوجه 
الحالي يستهدف الخروج من قطاعات كاملة، والسماح بتدفق 
إلى  إليها. ورغم وجود إشــارات سابقة  االستثمارات األجنبية 
دراســة مجلس  أن  يبدو  ال  عــن بعض شركاته،  الجيش  تخلي 

الوزراء تشمل تنفيذ ذلك في الوقت الراهن.
وبينما تظل قضية الخصخصة محل جدال في بالدنا، ما بني 
مؤيد ومعارض، ال يعنيني في املشهد املتصاعد إال جزئيتان، 
أجــزاء  لبيع  املصرية  للحكومة  الحالي  بالتوجه  األولــى  تختص 
تمتلكها،  التي  الشركات  من  العديد  في  تمتلك،  ما  كل  أو  مــن، 
بالرقابة  الثانية  تتعلق  بينما  ذلك،  إلى  تدعوها  التي  واألسباب 
على تلك العمليات، على ما يكتنفها من مخاطر تتعلق تحديدًا 

بتقييم ما ُيباع، واألطراف املشترية.
في سياسات  الحكومة  استمرار  فتوضح  األولــى،  الجزئية  أما 
ــادة االقـــتـــراض مــن الــداخــل  ـــع عــجــز املـــوازنـــة، وتــفــرض زيــ ـــَوسِّ

ُ
ت

والخارج، قبل أن تتحول مع استنزاف القروض املتاحة وارتفاع 
تكلفتها إلى البيع للقطاع الخاص واملستثمر األجنبي، وهو ما 
يقود إلى الجزئية الثانية التي تفرض نفسها مع غياب أي شكل 

من أشكال الرقابة أو الشفافية في بيع القطاع العام. 
العام  النفع  بإزالة صفة  قــرار جمهوري  املاضي، صدر  والعام 
ــت ملكيتها إلــى صــنــدوق مصر 

َ
ــقــل

ُ
عــن أمـــالك عــامــة لــلــدولــة، ون

السيادي، الذي ال يوجد عليه أي نوع من الرقابة املحاسبية أو 
البرملانية. وقبلها أعلن املدير التنفيذي للصندوق أيمن سليمان 
اعتزام الحكومة التخلص من بعض ديونها ببيع أصول مملوكة 
للدولة ملستثمرين عرب وأجانب بالشراكة مع صندوق مصر 

السيادي. 
ــر مجلس الــنــواب املــصــري قــبــل فــتــرة تــعــديــالت تمنع رفــع  وأقـ
التصرفات  أو  الصندوق،  يبرمها  التي  العقود  بطالن  دعــاوى 
التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو اإلجراءات التي اتخذت استنادًا 
ــراف الــتــعــاقــد دون غــيــرهــم. فهل  ــ  إلـــى تــلــك الــعــقــود إال مـــن أطـ
نــطــمــع فــقــط بــــأن ُيــســمــح لــنــا بــمــعــرفــة مـــا ســيــحــدث فـــي هــذا 
العالم، بخالف  بلدان  كل  في  يحدث  مثلما  األســود،  الصندوق 

جمهوريات املوز؟

شقاوة الملياردير وبيع 
القطاع العام في مصر
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