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بغداد ـ أكثم سيف الدين

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مــنــح شـــركـــة شلمبرجر 
 96 لحفر  دوالر،  مليون   480 بقيمة  عــقــدًا  األمــيــركــيــة 
بئرًا نفطية في جنوبي البالد، ضمن مساٍع لتوسيع 
دائـــــرة تــصــديــر الــنــفــط، الــــذي يــعــد املـــصـــدر الــرئــيــس 
ملوارد الدولة. ووفق بيان صادر عن مجلس الوزراء، 
فإن »العقد يقل بنسبة 14.4% عن الكلفة التخمينية 
)التقديرية( البالغة 561.6 مليون دوالر«، مشيرًا إلى 
ستتولى  حيث  املفتاح«  »تسليم  بنظام  العقد  إبـــرام 
ــار إلـــى تــحــالــف »نــفــط  ــ شــركــة شــلــمــبــرجــر تــســلــيــم اآلبـ

الــبــصــرة وإكـــســـون مــوبــيــل«، عــلــى أن تــتــحــّمــل وزارة 
النفط الجوانب الفنية واملالية. وقال مصدر مسؤول 
يأتي  العقد  إن  الجديد«  »العربي  لـ النفط  وزارة  فــي 
ضمن خطة الوزارة لتطوير عدد من الحقول النفطية 
جنوبي البالد، الفتًا إلى أن الوزارة تعمل على توسعة 
مــكــامــن اإلنــتــاج بــالــتــزامــن مــع إقــــرار مــشــاريــع تنويع 
التصدير النفطي عبر تركيا ومياه الخليج العربي، 

عدا عن مشروع تصدير النفط العراقي عبر األردن.
وأضــــــاف املــــســــؤول أنــــه »تــــم تــحــديــد مـــواقـــع اآلبــــار 
مــع الــشــركــة األمــيــركــيــة وفـــق دراســــة مسبقة، وأنــهــا 
ــادة اإلنـــتـــاج الــنــفــطــي«، دون إعــطــاء  ستسهم فــي زيــ

املتوقع. وأشــار خبراء  تفاصيل حول حجم اإلنتاج 
اقتصاد إلى أهمية تطوير الحقول النفطية وزيادة 
انــتــقــدوا اســتــمــرار االعــتــمــاد على  إنتاجها، إال أنهم 
النفط فقط كمورد أحادي للعراق من دون فتح منافذ 
الخبير االقتصادي،  لتنويع االقتصاد. وقال  أخرى 
»الــعــربــي الــجــديــد«، »يجب  بــاســم جــمــيــل أنـــطـــوان لـــ
املنافذ  تنمية  عــدم  خــطــورة  تعي  أن  الحكومة  على 
االقتصادية األخرى في البالد، ال سيما أن تجربتنا 
مــع النفط واالنــخــفــاض األخــيــر بــأســعــاره مــع بداية 
جــائــحــة فــيــروس كـــورونـــا، تسببت فــي أزمــــة مالية 
صعوبات  مــن  العراقيون  ويعاني  للبالد«.  خطيرة 

ــل أزمـــــة مــالــيــة نــاجــمــة عن  مــعــيــشــيــة كـــبـــيـــرة، فـــي ظـ
انخفاض أسعار النفط في السنوات األخيرة، والتي 
لتزيد  املاضي،  العام  جــاءت جائحة كورونا، مطلع 
حــدتــهــا، لــتــقــدم الــحــكــومــة عــلــى إجــــــراءات تــزيــد من 
مــعــانــاة الــكــثــيــريــن، مــنــهــا تــأخــيــر رواتــــب املــوظــفــن، 
وخـــفـــض قــيــمــة الـــديـــنـــار بــشــكــل حــــاد أمـــــام الـــــدوالر 
األمـــيـــركـــي، مـــا تــســبــب فـــي قـــفـــزات بــأســعــار مختلف 
السلع وتراجع القدرات الشرائية للمواطنن. ويشير 
الــدولــة وســوء  فــي  املنتشر  الفساد  أن  إلــى  محللون 
اإلدارة الحكومية لألزمات فاقما من تداعيات هبوط 

أسعار النفط والجائحة.

العراق يمنح شركة أميركية عقدًا نفطيًا بـ480 مليون دوالر

جيلي الصينية تطرح سيارة كهربائية
عالمة  السيارات،  لصناعة  الصينية  أنشأت شركة جيلي 
مــال مسجل  بـــرأس  الكهربائية  للسيارة  جــديــدة  تــجــاريــة 
أن  إلــى  )307.2 مــاليــن دوالر(، مشيرة  يـــوان  قـــدره مليارا 
الــطــراز األول مــن هـــذه الــعــالمــة سيتم حــجــزه فــي معرض 
شانغهاي للسيارات هذا العام، واملقرر عقده في الفترة من 

21 إلى 28 إبريل/ نيسان املقبل، حيث سيتم تسليمه في 
الربع األخير من العام.

وستكون العالمة التجارية الجديدة، املسماة »زيكر«، وفق 
ما نقلت وكالة شينخوا، أمــس األربــعــاء، عن بيان للشركة، 
الفتة إلــى أنــه سيتم إطــالق منتج جديد سنويا على األقــل 

من العالمة الجديدة. وتعتبر »زيكر« أحدث مبادرة لصناعة 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة مــن جــانــب شــركــة جــيــلــي الــقــابــضــة. 
ــتـــي اســـتـــحـــوذت عــلــيــهــا »جــيــلــي  ــة فـــولـــفـــو، الـ وكــــانــــت شـــركـ
أنها ستصبح  مــؤخــرًا  أعلنت  قــد  عــام 2010،  فــي  القابضة« 

كهربائية بشكل كامل بحلول عام 2030.

عقود نفطية في عمان بـ 4 مليارات دوالر
وّقعت شركة تنمية نفط ُعمان، أمس األربعاء، عقودًا 
بقيمة 4 مليارات دوالر، لتنفيذ أكثر من 200 مشروع في 
مجال النفط بالسلطنة. وتستمر العقود، التي ُوّقعت 
مع شركة الصناعات العربية للمشاريع وشركة الخدمات 
التمديد  خيار  مع  سنوات،  سبع  لمدة  الخاصة،  الفنية 
عن  العمانية  األنباء  وكالة  ونقلت  أخرى.  سنوات  لثالث 
نفط  تنمية  لشركة  العام  المدير  ريستوشي،  راؤول 
ثقافة  توِجد  االستراتيجية  االتفاقيات  إن  قوله  ُعمان 
يكسب فيها جميع األطراف، سواء شركة تنمية نفط 
كفاءة  من  تزيد  كونها  والسلطنة  الشركاء  أو  ُعمان 
رأس المال، وتحقق وفورات بماليين الدوالرات، فضًال 

عن تعزيز فرص القيمة المحلية الُمضافة.

فرص استثمارية بالزراعة في قطر
رئيس  ثاني،  آل  محمد  بن  جاسم  بن  خليفة  الشيخ  قال 
على  حريصة  الغرفة  إن  قطر،  وصناعة  تجارة  غرفة 
على  األعمال  رجال  وتشجيع  الزراعي  القطاع  دعم 
والذي  والمهم،  الحيوي  القطاع  هذا  في  االستثمار 
في  الغذائي  األمن  نسب  لزيادة  مهمًا  مدخًال  يعد 
الدولي،  الزراعي  قطر  بمعرض  ثاني  آل  وأشاد  الدولة. 
أمس،  القطرية،  األنباء  وكالة  نقلتها  تصريحات  وفق 
رجال  أمام  الفرصة  تتيح  مهمة  منصة  أنه  إلى  مشيرًا 
المتعلقة  االبتكارات  أحدث  على  لالطالع  األعمال 
االستثمارية  الفرص  واستكشاف  الزراعي  بالقطاع 
أهم  من  يعد  والذي  القطاع  هذا  في  المتاحة 

القطاعات الحيوية الجاذبة لالستثمار.

نمو اقتصاد كوريا الجنوبية
ينمو  أن  الجنوبية  كوريا  في  المركزي  البنك  توقع 
االقتصاد الكوري بأكثر من 3% هذا العام، إذ إن تعافي 
جو  »لي  وأوضح  الزخم.  يكسبه  األميركي  االقتصاد 
مؤتمر  في  الكوري،  المركزي  البنك  محافظ  يول«، 
يونهاب  األربعاء، وفق وكالة  صحافي عقده، أمس 
الكورية، أن »الزيادة في الصادرات واستثمارات المرافق 
المنتظر«،  من  أسرع  بوتيرة  ترتفع  أن  المتوقع  من 
الضخمة، وإطالق  األميركية  التحفيز  إلى حزمة  مشيرًا 
حمالت التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا. 
والصراع  العالمية  الموصالت  أشباه  سوق  أن  وأضاف 
التجاري بين الواليات المتحدة والصين سيكونان من بين 

المتغيرات الرئيسية.

أخبار

إضراب عمالي يشل قطارات تونس
تونس ـ إيمان الحامدي

شل إضراب عمالي، قطارات تونس لليوم الثاني 
ــاء، األمــــر الــــذي أربـــك  ــعــ عــلــى الـــتـــوالـــي، أمــــس األربــ
حركة النقل في عموم البالد، بعد توقف مختلف 
ــرى. وقــال  الــرحــالت بــن الــعــاصــمــة تــونــس واملــحــافــظــات األخــ
الوطنية  الشركة  بــاســم  الرسمي  املتحدث  املــيــعــادي،  حــســان 
»العربي الجديد«  للسكك الحديدية التونسية، في تصريح لـ
إن »حــركــة الــقــطــارات مــتــوقــفــة تــمــامــًا مــنــذ الــثــالثــاء املــاضــي، 
حيث ألغيت كل رحالت الخطوط البعيدة وخطوط ضواحي 
تـــونـــس وضـــواحـــي الـــســـاحـــل، فــضــال عـــن تـــوقـــف نـــشـــاط نقل 
الفوسفات«.  وأضــاف  أنواعها بما في ذلــك  السلع بمختلف 
أن إضراب موظفي وعمال السكك الحديدية عن العمل، »كان 
التاريخ«، موضحا  مفاجئا وغير مصرح به مسبقا في هذا 

»اإلضراب كان مبرمجًا بتاريخ 7 إبريل/نيسان املقبل«.
وتــطــالــب الــجــامــعــة الــعــامــة للسكك الــحــديــديــة )نــقــابــة عمال 

السكك الحديدية(، بزيادات مالية، إضافة إلى تعين عشرات 
األشـــخـــاص الــعــامــلــن بــنــظــام الــتــعــاقــد. وأكــــد املـــيـــعـــادي أن 
اإلضراب في مختلف مصالح شركة النقل الحديدي، تسبب 
فــي إلــغــاء مــئــات الــرحــالت دون الكشف عــن حجم الخسائر 
إضــراب  النشاط.وأجبر  وفــق  جــراء  املؤسسة  تكبدتها  التي 
الــقــطــارات آالف املــســافــريــن عــلــى الــبــحــث عــن بــدائــل للتنقل 
بــن الــعــاصــمــة وضــواحــيــهــا أو عــلــى شبكة الــســكــة الــرابــطــة 
الشركة،  فيما يكبد توقف نشاط  الداخلية،  املحافظات  بن 
مؤسسة النقل الحديدي خسائر كبرى تضاف إلى خسائر 
راكمتها  مــلــيــون دوالر(   400( ديــنــار  مــلــيــار   1.1 مــن  بــأكــثــر 

الشركة خالل السنوات العشر املاضية. 
الــحــديــدي، على غـــرار معظم شركات  وتــعــانــي شــركــة النقل 
الــنــقــل الــحــكــومــي، مـــن خــســائــر فـــادحـــة، وتـــقـــادم األســـطـــول، 
وسوء في الخدمات، وتأخر في مواعيد القطارات يصل إلى 
4 ســاعــات. وفــي أغسطس/ آب املــاضــي، قدمت إدارة شركة 
الهيكلة  وإعــــادة  للمؤسسة  إنــقــاذ  مخطط  الــحــديــدي  النقل 

إلعـــادة تــوازنــاتــهــا املــالــيــة وتجنب اإلفــــالس.  وأظــهــر تقرير 
املــؤســســة بلغت 890  الــشــركــة حينها، أن خسائر  صـــادر عــن 
مليون ديــنــار، إضــافــة إلــى ديـــون بقيمة 304 مــاليــن ديــنــار، 
مشيرا إلى تقادم األسطول. وقال املدير العام للشركة، هشام 
االعتصامات  إن  أخــيــرا،  في تصريحات صحافية  أحمد،  بن 
واالحــتــجــاجــات الــتــي عطلت نــشــاط نقل الــفــوســفــات هــي من 
أبرز األسباب التي أدت إلى وصول الشركة الوطنية للسكك 

الحديد إلى هذه الوضعية الحرجة.
العمل في محيط  التي ينفذها طالبو  وبسبب االعتصامات 
سكة الــقــطــار بمناطق إنــتــاج الــفــوســفــات فــي جــنــوب تونس، 
تراجع نشاط نقل اإلنتاج من 7.3 مالين طن عام 2010 إلى 
في  سنوية  خسائر  للشركة  مخلفا   ،2019 فــي  طــن  مليوني 

حدود 18 مليون دينار لشركة القطارات العمومية.
فقط  الحديدية %3  السكك  عبر  البضائع  نقل  ويمثل نشاط 
من سوق النقل، في حن أنه يمثل نحو 40% في أوروبا وفي 

حدود 60% في أميركا الشمالية. 

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

عادة ما تلجأ حكومات الدول 
إلى قرار تعويم عمالتها، في 

حال اضطرابات األوضاع املالية 
واالقتصادية والنقدية، وتهاوي 
إيرادات البالد الدوالرية، وتزايد 

املضاربات في سوق النقد 
األجنبي وفقدان البنك املركزي 
السيطرة عليها، وعدم امتالك 

البنك األدوات الكافية للسيطرة 
على املضاربات، ومن بني هذه 

األدوات وجود احتياطي كاٍف من 
النقد األجنبي لسداد أعباء الدين 

والدفاع عن العملة، وتتسارع 
خطى التعويم في حالة سيطرة 
املضاربني على سوق الصرف.

هذا ما حدث في مصر قبل 
2016 حيث عومت البالد الجنيه 
ليتراجع سعره من 8.8 جنيهات 

للدوالر لنحو 20 جنيها، ثم 
يرتد متحسنا ليدور حاليا حول 

15.70 جنيها، كما شهد السودان 
نفس السيناريو خالل الشهور 
املاضية، حيث فقدت الحكومة 
السيطرة على سوق الصرف، 
وهو ما أدى إلى قرار بتعويم 

الجنيه ليتهاوى بنسبة تقارب 
600% في ليلة واحدة، كما 

تكرر السيناريو في األرجنتني 
وفنزويال.

وهناك عمالت عربية تعرضت 
لالنهيار إال أن الحكومات لم تتخذ 

قرارا رسميا بالتعويم، سمحت 
فقط بتراجع العملة مقابل الدوالر، 

من بني هذه العمالت العملة 
اللبنانية التي تراجعت من 1500 

ليرة للدوالر إلى نحو 15 ألف 
ليرة، وكذا السورية التي تراجعت 

من نحو 50 ليرة للدوالر إلى 
4220 ليرة، كما امتد التراجع إلى 
عمالت عربية أخرى منها الدينار 
الليبي والدينار العراقي والدينار 
الجزائري، وهي العمالت الثالث 
التي اهتزت عقب تهاوي أسعار 

النفط، حيث إن النفط يمثل املورد 
األساسي لإليرادات العامة.

وقبل أيام، انتشرت شائعات حول 
تعويم الجنيه املصري مجددا، 

مستندة إلى احتمال تأثر إيرادات 
مصر الدوالرية عقب االنتعاش 

املتوقع لالقتصاد العاملي ونزوح 
االستثمارات من األسواق الناشئة 

إلى الواليات املتحدة، وزيادة 
كلفة االقتراض بسبب زيادة 

الفائدة على الدوالر، لكن كل هذه 
االعتبارات ال تبرر تعويم الجنيه 

حاليا، فال توجد سوق سوداء 
نشطة للعملة، ولم يسجل الجنيه 

تراجعا منذ شهور حتى في ذروة 
تداعيات جائحة كورونا، والبنك 

املركزي لديه من االحتياطات 
الكافية إلجهاض أي محاولة 

إلعادة السوق السوداء.
ال أحد ينكر أن سعر الجنيه 

متضخم ومبالغ فيه، وقد ال يعبر 
عن قيمته الحقيقية، خاصة مع 
ارتفاعه الالفت في الوقت الذي 

كانت تتهاوى فيه عمالت الدول 
الناشئة، وال أحد ينكر مدى 

تأثر االقتصاد املصري بجائحة 
كورونا، لكن في املقابل فإن 

األرقام تشير إلى حدوث تحسن 
الفت في إيرادات مصر من 

تحويالت املغتربني خالل 2020 
   ما يعادل 10.5%  لتسجل نحو 

29.6 مليار دوالر.

تعويم الجنيه 
المصري

)فرانس برس(

Thursday 25 March 2021
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اقتصاد

المصارف ومراكز البريد تتوغل في أزمة السيولة

4.8
المصارف  سيولة  تهاوت 
ــالل ستة  الــجــزائــر، خـ فــي 
دوالر  مليارات   8 من  أشهر، 
دوالر  ــارات  ــي ــل م  4.8 ــى  إلـ
ديسمبر/  شهر  نهاية  في 
وذلك   ،2020 األول  كانون 
أكثر  مــنــذ  األولــــى   لــلــمــرة 

من 20 سنة

تحقيق

غلق األرصدة التابعة 
للتجار والمؤسسات في 

مراكز البريد

الحكومة تخفض 
احتياطي البنوك اإللزامي 

إلى 2.5% في 2021

الجزائر ــ حمزة كحال

تــوغــلــت الــجــزائــر بــشــكــل أكــبــر في 
تشارف  الــتــي  السيولة،  شــح  نفق 
عــلــى طـــي شــهــرهــا الــثــانــي عــشــر، 
وسط عجز حكومي عن معالجة األزمة التي 
واجتماعية،  اقتصادية  أخرى  أبعادا  سلكت 
أثـــرت على حــيــاة الــجــزائــريــن، وبــاتــت تهدد 
بــانــفــجــار قـــد ُيــعــجــل بـــذهـــاب حــكــومــة عبد 
املجيد تبون. ومع بداية تفشي وباء كورونا، 
طــوابــيــر  بــــــدأت   ،2020 آذار  مـــــــارس/  شـــهـــر 
ــام مــراكــز الــبــريــد  االنــتــظــار تــظــهــر نسبيا أمــ
والــبــنــوك، فــي مــا كـــان يــعــتــقــده الــجــزائــريــون 
إجــراءات  أفرزتها  أنه مجرد نتيجة منطقية 
مــظــاهــر  أن  إال   ،»19 ــيـــد  »كـــوفـ مــــن  الـــوقـــايـــة 
أمــام  يــومــيــة  بـــدأت تنتشر بصفة  الــطــوابــيــر 
جميع مراكز البريد والبنوك، مع مرور األيام 
الــذورة مطلع شهر يونيو/  واألشهر، لتبلغ 
حزيران 2020، وسط صمت من الحكومة بلغ 

مع الوقت حد النفي.

تهاوي السيولة
وخالل ستة أشهر، تهاوت سيولة املصارف 
من 8 مليارات دوالر إلى 4.8 مليارات دوالر 
 ،2020 األول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/  نــهــايــة  فـــي 
وذلـــك لــلــمــرة األولــــى مــنــذ أكــثــر مــن 20 سنة، 
حـــســـب عـــضـــو جــمــعــيــة الـــبـــنـــوك الـــجـــزائـــريـــة 
»الــعــربــي الجديد«،  بــغــداد عــمــار، الـــذي أكــد لـــ
 55 مــن  قفزت  السيولة  فــي  العجز  »نسبة  أن 
في املائة، نهاية مايو/ أيار املاضي، إلى 80 
أنــهــا كانت  املــائــة فــي نهاية 2020، علما  فــي 
عند 20 في املائة مطلع سنة 2019«. وحسب 
تــقــريــر الــبــنــك املــــركــــزي الــــجــــزائــــري، خــســرت 
البنوك 304 مليارات دينار خالل ستة أشهر، 
وهـــذه خــســارة كــبــيــرة تــضــع حــجــم السيولة 
بمستويات تاريخية متدنية، حسب مراقبن.
وعــــزا عــمــار ارتـــفـــاع الــعــجــز فــي الــســيــولــة إلــى 
»ســحــب الـــودائـــع املــالــيــة مــن طـــرف املــدخــريــن 
تداعيات  ملواجهة  االقتصادين  واملتعاملن 
كـــورونـــا، بــاإلضــافــة الرتـــفـــاع حــجــم الــقــروض 
ــنـــوات  ــرة بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر خــــــالل الـــسـ ــثـ ــعـ ــتـ املـ
الخمس األخيرة، حيث بلغت 10 في املائة عام 

2015، لتزيد إلى 13 في املائة في العام التالي، 
و17 فــي املــائــة فــي 2017، ثــم 20 فــي املــائــة في 
العام الالحق، قبل أن تقفز إلى 25.2 في املائة 
خالل 2019، يضاف إليها لجوء الحكومة في 
النصف الثاني من سنة 2020 إلى منح قروض 
للشركات العمومية والخاصة املتعثرة بسبب 
الجائحة«. من جانبه، كشف مصدر من داخل 
السيولة  في  العجز  أن  الجزائر  بريد  مديرية 
قفز من 10 باملائة، مطلع 2020، إلى 45 باملائة 
فـــي نــهــايــة فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط املـــنـــصـــرم، وذلـــك 
تــحــت ضــغــط ارتــفــاع وتــيــرة الــســحــب اليومي 

للمواطنن مقابل إيرادات شبابيك البريد.

البحث عن الدينار
تحولت أزمة السيولة إلى واقع مرير يعيشه 
أغــلــب املــواطــنــن كـــل يـــوم لـــعـــّدة ســـاعـــات في 
الطوابير الطويلة تحت تهديد كورونا أمام 
ما على مستوى مراكز البريد. البنوك، وال سيَّ

 مشكلة 
ّ
فــي بــادئ األمــر اعتقد املــواطــنــون أن

د ســحــابــة صيف   مـــجـــرَّ
ّ

الــســيــولــة مـــا هـــي إال
ــهــا 

ّ
ــضــح مــع مــــرور الــوقــت أن

َّ
عـــابـــرة، ولــكــن ات

املالي  االخــتــنــاق  ــخ  ــرسِّ
ُ
ت مستعصية  مشكلة 

ــط فــيــه الـــجـــزائـــر مــنــذ أن الحــت  ــذي تــتــخــبَّ ــ الـ
أزمــــة كـــورونـــا مــع انــهــيــار أســعــار الــنــفــط في 
األفــق، وأخــذت أبعادا اجتماعية باتت تهدد 
الــبــيــوت الــجــزائــريــة بــاالنــفــجــار. وأمـــام مركز 
البريد بمنطقة حسن داي )وسط العاصمة 
ــــداري  الـــجـــزائـــريـــة(، يــقــف املـــواطـــن جـــمـــال زغـ

وعــيــنــه عــلــى مــقــدمــة الـــطـــابـــور، حــيــث يــقــول 
ــّود عــلــى هــذه  ــعـ ــه تـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــ لــــ
ــــدوم مــنــذ أشـــهـــر، عــلــى األقـــل  الــحــالــة الـــتـــي تـ
راتبه،  أجــل سحب  ينتظر نحو ساعتن من 

الذي ال يتعدى 30 ألف دينار )238 دوالرًا(.
وأضــــاف زغــــداري أن »مــراكــز الــبــريــد تسقف 
عــمــلــيــات الــســحــب الــيــومــيــة لــلــمــواطــنــن، ما 
ــه يــضــطــر لـــلـــقـــدوم مـــرتـــن لــســحــب  ــ يــعــنــي أنـ

راتبه، ما يضاعف خطر إصابته بالوباء«.
ويـــعـــتـــمـــد مــــركــــز الـــبـــريـــد الــــجــــزائــــري جـــــدواًل 
العمومي  القطاع  عــمــال  أجـــور  لسحب  زمنيًا 
واملتقاعدين وأعوان )أفراد( الشرطة والجيش، 
حيث يتم صرف أجور أعــوان األمن والجيش 
مــن 16 إلــى 19 مــن كــل شــهــر، تليها معاشات 
املتقاعدين من 20 إلى 23 من كل شهر، على أن 
تصرف أجور العمال من 26 إلى 3 من الشهر 
يرتفعان  والطلب  الضغط  يجعل  مــا  الــتــالــي، 
في الثلث األخير من كل شهر. من جانبه، قال 
املتقاعد عمار إن موعد سحب املعاش تحول 
إلـــى كـــابـــوس لـــه ولــلــمــاليــن مـــن الــجــزائــريــن، 
ــام مـــركـــز الــبــريــد  ــ ويــضــيــف: »أحـــيـــانـــا أقــــف أمـ

أضيع صالتي وحتى  الفجر،  أذان  قبل  حتى 
مواعيدي عند الطبيب من أجل سحب معاٍش 
ال يكمل أيام الشهر، مع غالء املعيشة«. وتابع 
ــامـــال، ســرد  ــر اســـمـــه كـ ــار، الـــــذي رفــــض ذكــ ــمـ عـ
التذمر  وعــالمــات  السيولة  أزمـــة  مــع  معاناته 
: »هل هذه الجزائر الجديدة 

ً
تغمر وجهه قائال

الــتــي ُوعـــد بها املــواطــن؟ هــل هــذه هــي جزائر 
العزة والكرامة التي سعت إليها الحكومات؟ 

لألسف نحن نعيش ذال منقطع النظير«.
ولم تتوقف األزمــة عند األجــراء واملتقاعدين، 
الذين  واملستثمرين،  التجار  إلــى  تعدتهم  بل 
باتوا يكابدون من أجل توفير السيولة الالزمة 
لــدفــع األجــــور ودفــــع االقــتــطــاعــات الضريبية 
والضمان الصحي، وهذه حال صاحب ورشة 
إلنتاج مواد التنظيف يدعى مولود بلعبادي، 
»العربي الجديد«، أن أزمة السيولة  الذي أكد لـ
باتت مصدر قلق له، حيث تمت زعزعة الثقة 
بينه وبن عماله وممونيه، حيث يجد صعوبة 
في تأمن كتلة األجــور وسحبها من حسابه 
الــبــريــدي ودفــــع املــســتــحــقــات األخـــــرى. وتــابــع 
أثــرت على  السيولة  »أزمـــة  أن  املتحدث نفسه 
املنتجن  تضرر  بفعل  ارتفعت  التي  األسعار 
بها، ما جعلهم يرفعون األسعار لتأمن أكبر 
قدر من األمــوال«. وكشفت مونية عــداد، وهي 
»العربي الجديد«،  مديرة أحد مراكز البريد، لـ
أن »اإلدارة العامة ملراكز البريد قررت توسيع 
ــــرف األجـــــــور مــــع تــســقــيــف عــمــلــيــات  ــتـــرة صـ فـ
كــل مركز  فــي  السيولة  السحب بحسب حجم 
مقارنة مع حجم الطلب«. وأضافت أن »حجم 
بالفعل  تــراجــع  املــركــز  على  املتدفقة  السيولة 
أخيرًا، ما أثر على عمليات السحب وأدى إلى 
وجود طوابير طويلة يوميًا، خاصة في فترة 

األزمة الصحية«.

حلول ترقيعية 
وتحت ضغط ارتفاع الطلب ونقص السيولة، 
البنوك  احتياطي  تخفيض  الحكومة  قــررت 
اإللزامي من 12 باملائة، مطلع 2020، إلى 2.5 
باملائة مطلع السنة الحالية، في سابقة هي 
ــــى مـــن نــوعــهــا فـــي تـــاريـــخ الـــجـــزائـــر. من  األولـ
تعليق عمليات  البريد  إدارة  قــررت  جانبها، 
الـــســـحـــب بــالــنــســبــة لـــألشـــخـــاص املــعــنــويــن 
)الشركات( إلــى جانب إجـــراءات أخــرى، مثل 
ــفـــاظـــا عــلــى  تــســقــيــف عـــمـــلـــيـــات الـــســـحـــب، حـ
التخفيف من أزمة السيولة. كما قرر الرئيس 
الجزائري عبد املجيد تبون، في 21 مارس/ 
للتجار  التابعة  األرصـــدة  غلق  الحالي،  آذار 
واملؤسسات في مراكز البريد وتحويلها إلى 
البنوك لتوفير السيولة لدى »بريد الجزائر« 
للمواطنن حصرا، في سابقة هي األولى من 

أن  نبيل جمعة  املالي  الخبير  نوعها. ويــرى 
»أزمة السيولة هزمت الحكومة، بغض النظر 
: »هـــل هــي متعلقة 

ً
عــن أســبــابــهــا«، مــتــســائــال

بــاألزمــة الصحية أم ال؟«. وأضـــاف أن األزمــة 
عــمــيــقــة وال تــرتــبــط بــارتــفــاع الــطــلــب بسبب 
الــجــائــحــة، فـــركـــود االقــتــصــاد جــعــل األمــــوال 
تــتــداول وتذهب في مسالك غير معروفة،  ال 
باإلضافة إلى ارتفاع اإلقبال على االقتصاد 

املوازي، بسبب األزمة الصحية«.
وأضـــاف أن »املــركــزي الــجــزائــري أعــد أوراقـــا 
نقدية جديدة من صنف ألفي دينار تمهيدا 
ــا حـــلـــول  ــهــ ــة، واألكـــــيـــــد أنــ ــقــــديــ لـــضـــخ كـــتـــل نــ
ترقيعية آنية، ويبقى الحل هو الذهاب نحو 
الدفع اإللكتروني المتصاص الكتل النقدية«.

طوابير سحب 
الرواتب في الجزائر

ورواتبهم  لسحب مدخراتهم  البريد  ومراكز  البنوك  أمام  الجزائريين  تفاقمت ظاهرة طوابير 
األخيرة،  الفترات  خالل  النقدية  السيولة  عجز  تصاعد  ووسط  كورونا،  فيروس  تهديد  تحت 

وفي المقابل تحركت الحكومة نحو تخفيف األزمة عبر العديد من اإلجراءات والقرارات
زيادة االستثمارات في االقتصاد األزرق

تهدف االستراتيجية الوطنية لالقتصاد األزرق 2030 إلى تطوير رؤية 
جديدة للنشاطات البحرية واملالحة مع استقطاب املستثمرين العموميني 
والخواص قصد تنويع االقتصاد الجزائري وضمان التنمية املستدامة، 

حسبما أكد ذلك وزير الصيد البحري، سيد أحمد فروخي.
وخالل ندوة حول االستراتيجية الوطنية لالقتصاد األزرق، أول من أمس، 
قال فروخي إن »االقتصاد األزرق الذي نعتزم اعتماده يندرج في إطار 
تنفيذ برنامج الحكومة في شقه املتعلق بالصيد البحري وتربية املائيات 
ألن األمر يتعلق هنا بسلسلة كاملة من القيم انطالقًا من البحر نحو 

الساحل واملناطق الداخلية«. وفي هذا السياق، أوضح الوزير الجزائري 
املتدخلني في  الفاعلني  الــوزاريــة حريصة على إشـــراك كافة  أن دائــرتــه 
لهم في  الــجــديــدة  االستراتيجية  هــذه  مــن خــالل توضيح دور  الــقــطــاع 
مواءمة املحاور األساسية للتدخل لتطوير النشاطات املرتبطة بالبحر، 
والتنمية  للنمو  املائيات قصد جعلها محركًا  وتربية  الصيد  ال سيما 
املستدامة. وأشار الوزير إلى املساهمة الواسعة لهذه االستراتيجية في 
من خالل  والخاصة  العمومية  لالستثمارات  مالئمة  جذابة  بيئة  خلق 

آليات التنسيق املؤسساتي املناسبة.

كورونا 
فاقم 
األوضاع 
المعيشية 
للمواطنين 
)رياض 
كرامدي/
فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

أثار إغالق قناة السويس بسبب 
حــــــادث جـــنـــوح نـــاقـــلـــة حـــاويـــات 
واســـعـــة  أفــــعــــال  ردود  عـــمـــالقـــة، 
انــتــقــد مــراقــبــون صمت  محليا وعــاملــيــا، إذ 
ملــدة 24 ساعة قبل أن  السويس  هيئة قناة 
تعلق على الحادث، في حن نشرت وكاالت 
أنباء والعديد من املوقع تفاصيل الحادث. 
ــادث كــشــف عن  ــحـ كــمــا أكــــد املـــراقـــبـــون أن الـ
ضــعــف الــتــجــهــيــزات فــي مــواجــهــة مــثــل هــذه 
الــــحــــوادث. وعــلــى الــجــانــب األخــــر تــكــّدســت 
البواخر في القناة وارتبكت حركة املرور، ما 
النفط في األســواق  إلــى ارتفاع أسعار  أدى 

العاملية.
وتـــعـــطـــلـــت حــــركــــة املـــــالحـــــة الــــبــــحــــريــــة فــي 
قــنــاة الــســويــس، مــنــذ عــصــر أول مــن أمــس، 
ــات الــعــمــالقــة  ــاويــ بـــعـــد جـــنـــوح نـــاقـــلـــة الــــحــ
»إيـــفـــرجـــيـــفـــن«، الـــتـــابـــعـــة لـــلـــخـــط املـــالحـــي 
»إيفرغرين«، وعلى متنها حاويات محملة 
بأكثر من 220 ألــف طن من البضائع. وهو 
مـــا تــســبــب فـــي إعـــاقـــة حـــركـــة املـــــرور لــبــاقــي 
السفن العابرة، وسط اتجاهات باستخدام 
الطريق القديم، والذي يعرف بـ »رأس الرجاء 
ــالــــدوران حــــول قــــارة أفــريــقــيــا.  الـــصـــالـــح«، بــ

أكثر  تظهر  فيديو  مقاطع  كذلك  وانتشرت 
من 15 سفينة رست وسط القناة في انتظار 

تعويم السفينة العالقة.
وقـــالـــت شـــركـــة »فـــورتـــيـــكـــســـا« لــلــتــحــلــيــالت 
ــاء، إن عــشــر نــاقــالت  ــعـ الــنــفــطــيــة، أمـــس األربـ
تحمل 13 مليون برميل من الخام قد تتأثر، 
بــعــدمــا جــنــحــت ســفــيــنــة حـــاويـــات فـــي قــنــاة 

السويس ومنعت عبور السفن.
وأضافت الشركة أن املعدل التقريبي لتراكم 
السفن يبلغ نحو 50 سفينة يوميا، وأن أي 
تأخيرات تؤدي إلى تعديل املسار ستضيف 
15 يـــومـــا لــرحــلــة مـــن الـــشـــرق األوســـــط إلــى 

أوروبا.
وصــعــد ســعــر نــفــط بــرنــت بــنــحــو 3 بــاملــائــة 
إلـــى أكــثــر مــن 62 دوالرا لــلــبــرمــيــل، بــعــد أن 
الــســويــس، مما  قــنــاة  جــنــحــت السفينة فــي 
ــم أن  ــ ــأن اإلمـــــــــــدادات، رغـ أثــــــار مــــخــــاوف بـــشـ
املــــخــــاوف مـــن بــــطء تــعــافــي الــطــلــب بسبب 
اإلغــالق األوروبــي أدت إلى تقليل املكاسب. 
إلى  السويس  قناة  في  السفن  وتــم تحويل 
مــرور  عرقلة  إلــى  أدى  مما  القديمة،  القناة 
السفن عبر أحد املمرات املائية األكثر أهمية 

في العالم.
ــيـــفـــري هــــالــــي، مــــن شــــركــــة أوانـــــــدا  وقـــــــال جـ
للسمسرة، إن »االنقطاع املحتمل لإلمدادات 
ــار«، فـــي إشــــــارة إلــى  ــ ــعـ ــ أدى إلــــى رفــــع األسـ
ــة الـــســـويـــس. »لـــكـــن الـــتـــأجـــيـــل يــبــدو  ــادثــ حــ
ــا«، حسب هــالــي. وبعد أكثر مــن أربــع 

ً
مــؤقــت

كــــد رئــيــس 
ٔ
وعــشــريــن ســاعــة مـــن الــصــمــت، ا

ربيع،  ســامــة 
ٔ
ا الفريق  السويس،  قناة  هيئة 

ن وحدات االٕنقاذ وقاطرات 
ٔ
ا أمس األربعاء، 

الــهــيــئــة تــواصــل جــهــودهــا الٕنـــقـــاذ وتــعــويــم 
»إيفر  العمالقة  البنمية  الــحــاويــات  سفينة 
مـــس، خالل 

ٔ
ا مــن  أول  التي جنحت،  غيفن« 

ــا لـــقـــنـــاة الــــســــويــــس ضـــمـــن قــافــلــة  ــبــــورهــ عــ
الــجــنــوب فـــي رحــلــتــهــا الــقــادمــة مـــن الــصــن 

واملتجهة إلى روتردام.
املالحة  أن حركة  بيان،  الهيئة، في  وذكــرت 
خرى من خالل مجرى القناة 

ٔ
انتظمت مرة ا

األصــلــيــة )املــجــرى الــقــديــم( وأنــهــا ال تدخر 
جهدا لضمان انتظام املالحة وخدمة حركة 

التجارة العاملية.
ن الـــحـــادث يــعــود بشكل 

ٔ
وضـــــح الــبــيــان ا

ٔ
وا

ساسي إلى انعدام الرٔوية الناتج عن سوء 
ٔ
ا

األحوال الجوية، نظرًا ملرور البالد بعاصفة 
ترابية، بلغت معها سرعة الرياح 40 عقدة، 
ــدرة عــلــى تــوجــيــه  دى إلــــى فـــقـــدان الـــقـ

ٔ
مــمــا ا

السفينة ومن ثم جنوحها.
ن طول السفينة الجانحة 

ٔ
تجدر اإلشارة إلى ا

يبلغ 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ 
لف طن.

ٔ
حمولتها االٕجمالية 224 ا

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة 
دفــعــت بـــ8 قــاطــرات منذ أمــس للتعامل مع 
ــقـــرر أن تــدفــع  ــن املـ الــســفــيــنــة الــجــانــحــة، ومــ
كــراكــة للمساعدة في  بــقــاطــرة إضــافــيــة و2 
وسائل  »نــزيــد  واستكمل:  التعويم،  عملية 

املساعدة لسرعة إنجاز املهمة«.
ـــن أهـــــم الـــقـــنـــوات  وتـــعـــد قـــنـــاة الـــســـويـــس مـ
واملــضــائــق حــول الــعــالــم، وهــي أقــصــر طرق 
ــا، وافــتــتــحــت  ــ ــيـ ــ ـــن أوروبـــــــــا وآسـ الـــشـــحـــن بـ
 8 كلفت  التي  الجديدة«  السويس  »تفريعة 

مليارات دوالر في أغسطس/آب 2015.
وعــبــر عـــدة تــغــريــدات مــدعــومــة بــالــصــورة، 
تــحــدث املــهــنــدس نــائــل شــافــعــي عـــن وضــع 

طرابلس ــ أحمد الخميسي

املــركــز الوطني ملكافحة األمـــراض  قــال مــديــر 
في ليبيا، بدر الدين النجار، في تصريحات 
»الــعــربــي الــجــديــد«: ال تــوجــد أمــــوال كافية  لـــ
ــيـــروس كــــورونــــا وتــوفــيــر  حــالــيــا ملـــواجـــهـــة فـ
الـــلـــقـــاحـــات، مـــحـــذرًا مـــن أن »نـــقـــص األمـــــوال 
سيتسبب في أزمة صحية في البالد ال طاقة 
لنا بها«. وأوضح النجار أننا بحاجة بشكل 
عـــاجـــل، خـــالل عـــام 2021، إلـــى مــلــيــار ديــنــار 
)نحو 225 مليون دوالر( من موازنة الطوارئ 
بموازنة 2021 ملواجهة جائحة كورونا، ولكن 
املــصــرف املــركــزي يرفض بحجة عــدم وجــود 
مــــوازنــــة مــعــتــمــدة مــــن املـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي 

)البرملان( حتى اآلن.
وأضــاف النجار أن ليبيا من الــدول املتأخرة 
ــيـــة مــن  ــمـ بــــشــــأن الــــلــــقــــاحــــات، إذ حــــجــــزت كـ
الــلــقــاحــات مـــن مــجــمــوعــة »كـــوفـــاكـــس« الــتــي 
تقدر  العاملية  الصحة  منظمة  عليها  تشرف 
بحوالي 2.8 مليون جرعة، بقيمة 9.4 مالين 
إال 20% من  تــكــفــي  أمــيــركــي، وهـــي ال  دوالر 
ســكــان لــيــبــيــا، مــؤكــدا عــلــى وجــــود تــعــاقــدات 

بشأن لقاح أكسفورد بعدد 2.2 مليون جرعة، 
أن  وأكــد  لوصولها.  تاريخ محدد  يوجد  وال 
واإلمكانات  الطبية  الــكــوادر  فــي  نقصا  هناك 
املختلفة، والوضع يتجه إلى مستوى الخطر 
إذا استمر ارتفاع عدد اإلصــابــات، ولن يكون 
بــمــقــدور مـــراكـــز الـــعـــزل اســتــيــعــابــه، إذ وصــل 
إجــمــالــي اإلصــابــات بــالــفــيــروس إلــى أكــثــر من 
ــّدر مــصــروفــات وزارة  ــقـ ــابـــة. وتـ ألـــف إصـ  118
مليار دوالر سنويا،  بــــ2.5  ليبيا  فــي  الصحة 
وفقا لتقرير ديوان املحاسبة لسنة 2020. من 
جــانــبــه، يــقــول املــواطــن علي املــشــاط، مــن أمــام 
زاويــة عمورة  كــورونــا، بمنطقة  مركز تحليل 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن املـــواطـــن  بـــجـــنـــزور، لــــ
يــتــحــمــل كـــافـــة الـــتـــكـــالـــيـــف لــتــحــلــيــل فـــيـــروس 

كـــورونـــا. وفـــي قــريــة مــــزدة الــنــائــيــة )187 كلم 
الرحيم  املــواطــن عبد  شمال طــرابــلــس(، يقول 
»العربي الجديد«، إن »املنطقة ال  لـ بوعجيلة، 
يوجد بها أي مراكز تحاليل لفيروس كورنا، 
وال حــتــى مـــراكـــز عــــزل، فــاملــواطــن يــذهــب إلــى 

طرابلس إلجراء التحليل«.
الصحي  العزل  مراكز  في  العاملون  ويعاني 
ــــن عــــــدم صــــــرف مــســتــحــقــاتــهــم املــــالــــيــــة أو  مـ
تـــأخـــرهـــا. وقــــــال الــطــبــيــب عـــلـــى الــفــطــيــســي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه »لـــم يــصــرف راتــبــه  لـــ
مــنــذ بــدايــة الــجــائــحــة، ولــكــن الــواجــب املهني 
يــتــطــلــب حـــضـــورنـــا«. وفــــي هــــذا اإلطــــــار، قــال 
»العربي  لـ سعيد،  علي  االقتصادي  الباحث 
ــد«، إن مــــصــــروفــــات جـــائـــحـــة كـــورنـــا  ــديــ ــجــ الــ
للعام الحالي سوف تتضاعف بسبب زيادة 
الــــحــــاالت، وعــــدم وجــــود مـــراكـــز عــــزل صحي 
بالفيروس،  املصابة  الــحــاالت  لجميع  تكفي 
املحلية  الــعــمــلــة  قيمة  تخفيض  إلـــى  إضــافــة 
من 1.4 دينار مقابل الدوالر إلى 4.45 دنانير 
ليبيا 900 مليون  ــــدوالر. وصــرفــت  الـ مــقــابــل 
دوالر ملــواجــهــة فــيــروس كـــورونـــا خـــالل عــام 

2020، وفقا لبيانات مصرف ليبيا املركزي.

بيروت ــ العربي الجديد

اللبنانية  والــتــجــارة  االقــتــصــاد  وزارة  رفــعــت 
سعر الخبز، مرجعة السبب إلى انخفاض قيمة 
العملة املحلية مقابل الدوالر، في الوقت الذي 
الــذي  البلد  فــي  البنزين،  جــرى فيه رفــع سعر 
يشهد أزمــة متواصلة في املحروقات تسببت 
في إغالق العديد من محطات الوقود. وأعلنت 
الـــوزارة رفع سعر ربطة الخبز من 2500 ليرة 
إلى 3000 ليرة، قائلة في بيان لها إنها »تأسف 
لعدم تشكيل الحكومة، مما أدى إلى انخفاض 
وبالتالي  الــــدوالر،  مقابل  الليرة  بقيمة  كبير 
أدى إلى ارتفاع في أسعار املــواد األولية التي 
تدخل في إنتاج ربطة الخبز«. وجراء خالفات 
بن القوى السياسية، يعجز لبنان عن تشكيل 
حــكــومــة لــتــخــلــف حــكــومــة تــصــريــف األعـــمـــال 
الراهنة، والتي استقالت في 10 أغسطس/ آب 
أيــام من انفجار كارثي بمرفأ  املاضي، بعد 6 

العاصمة بيروت.  
ــوزارة فــي الــبــيــان الــصــادر مساء  وأضــافــت الــ
الثالثاء، أنها »حددت السعر الجديد استنادًا 
إلى سعر القمح في البورصة العاملية، وسعر 
ربطة  إنتاج  عن  للتوقف  ومنعًا  املحروقات، 
الــخــبــز واملــــس بــاألمــن الــغــذائــي، وبــنــاء على 
ــــدول تــحــلــيــل كــلــفــة الــتــصــنــيــع والـــتـــوزيـــع  جــ

ــارت إلـــى أن ربــطــة الــخــبــز من  ــ والــبــيــع«. وأشـ
غــرامــًا كحٍد  تــزن 960  الكبير، والــتــي  الحجم 
أدنى، ُحدد سعرها بـ3000 ليرة )دوالران وفق 

سعر الصرف الرسمي البالغ 1500 ليرة(.
الــلــيــرة مــربــوطــة عــنــد 1500 مقابل  ورســمــيــًا، 
الـــــــدوالر، لــكــن يــتــم تـــداولـــهـــا اآلن فـــي الــســوق 
ألف  الرسمية( عند حوالي 12  )غير  السوداء 
الـــدوالر حاجز  أن كسر  لــيــرة لكل دوالر، بعد 
15 ألــف لــيــرة األســبــوع املــاضــي. وقــبــل األزمــة 
االقـــتـــصـــاديـــة، كــــان ســعــر ربــطــة الــخــبــز 1500 
لــيــرة، ثــم ارتــفــع إلـــى 2500 لــيــرة فــي فــبــرايــر/ 

شباط املــاضــي، قبل أن يصل إلــى 3000 ليرة 
للمرة األولى في تاريخ لبنان. ومنذ أكثر من 
عــام، يعيش لبنان أســوأ أزمــة اقتصادية منذ 
ــام 1990، أدت إلــى  الــحــرب األهــلــيــة عـ انــتــهــاء 
في  وتــراجــع حــاد  انهيار مالي غير مسبوق، 
احتياطي العمالت باملصرف املركزي، وارتفاع 
جنوني بأسعار السلع الغذائية واملحروقات.

ــاء،  ــعـ فـــي األثــــنــــاء، شــهــدت الـــســـوق، أمــــس األربـ
ارتفاعًا في سعر صفيحة البنزين بقيمة 400 
إلى  أوكــتــان«  البنزين »95  لــيــرة، ليصل سعر 
ليرة،  إلــى 40400  أوكــتــان«  لــيــرة و»98   39300
فــيــمــا انــخــفــض ســعــر املــــــازوت 200 لـــيـــرة إلــى 
27500 ليرة للصفيحة. وقال جورج البراكس، 
عضو نقابة أصحاب محطات املحروقات في 
بيان، أمس، إن »ارتفاع سعر صفيحة البنزين 
400 لــيــرة فــقــط نــاتــج عــن تــراجــع ســعــر النفط 
عامليًا ما يقارب 6 دوالرات هذا األسبوع، حيث 
وصل إلى 61 دوالرًا لبرميل برنت بعد ما المس 
منذ عشرة أيام 70 دوالرًا«، مشيرًا إلى استمرار 
تأثيرات هبوط الليرة على األســعــار. وأضــاف 
أنــه ال يـــزال هناك تأخير فــي فتح االعــتــمــادات 
املــالــيــة الـــالزمـــة الســتــيــراد الــنــفــط، مــشــيــرًا إلــى 
أنــه نتيجة هــذا الــوضــع »نـــرى إقــفــااًل ملحطات 
عديدة، وخصوصًا في األطراف، كمناطق عكار 

والبقاع والجنوب وأعالي جبل لبنان«.

جنوح سفينة 
قناة السويس

انهيار الليرة تسبب في ارتفاع أسعار السلع 
األساسية )حسين بيضون(

نقص األموال يقلص قدرات مواجهة كورونا

لبنان: زيادة أسعار الخبز والبنزين

تكّدس البواخر وارتفاع أسعار النفط
تسبب حادث جنوح 
سفينة عمالقة في 

قناة السويس في تكّدس 
البواخر وارتباك حركة 

المرور، األمر الذى أدى 
إلى ارتفاع أسعار النفط

ليبيا نقل

أسواق

هيئة قناة السويس 
تعلن مواصلة الجهود 

لتعويم السفينة

إنفاق 900 مليون 
دوالر لمواجهة الجائحة 

الصحية في 2020

الــســفــيــنــة الــجــانــحــة، واآلثــــــار الــتــي تــرتــبــت 
: »ســفــيــنــة الــحــاويــات 

ً
عــلــيــهــا عــاملــيــا، قـــائـــال

Evergiven تشحط في قناة السويس وتدور 
ــنـــاة. طــابــور  ــقـ حــتــى غـــرســـت فـــي ضــفــتــي الـ
السفن املنتظرة من طرفي القناة يمتد حتى 
الهند شرقا وإيطاليا غربا. فشل محاوالت 
الــتــعــويــم. الــســفــن تـــجـــازف بــاإلبــحــار حــول 
بالقراصنة متجهة  املــلــيء  األفــريــقــي  الــقــرن 

وتابع متحدثا  الصالح«.  الرجاء  رأس  إلى 
عن التقصير في التعامل مع املشكلة: »كان 
الواجب أن يكون لدى هيئة قناة السويس 
ــان( مـــثـــل هـــذا  ــ ــنــ ــ اثــ صــــنــــدل تـــخـــلـــيـــص )أو 
الــصــنــدل الــهــولــنــدي. ولــلــعــلــم حــن أنشئت 
فيها صندل مخصص  كــان  السويس  قناة 
لـــذلـــك. واآلن هــيــئــة قــنــاة الــســويــس أنــشــأت 
حديقة الديناصورات لجذب االستثمارات«. 

الحظ( الزمت  )أو سوء  »أخطاء  واستكمل: 
مـــرشـــد الــقــنــاة مـــن أول لــحــظــة تـــولـــى فيها 
انظر  الــســويــس.  فــي خليج  السفينة  قــيــادة 
كيف دارت السفينة حول نفسها عشوائيا 6 
مرات، قبل دخولها القناة. قد تكون صدفة، 
لكن أرجو أن تعلن هيئة قناة السويس عن 
دورانــه  املرشد، ومؤهالته ومالبسات  اسم 

حول نفسه«.

انتقادات لضعف 
التجهيزات 
المخصصة إلنقاذ 
الناقالت )خالد 
دسوقي/فرانس برس(

Thursday 25 March 2021 Thursday 25 March 2021
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لندن ــ العربي الجديد

ــر الـــــــــــذي فـــرضـــتـــه  ــ ــظـ ــ ــــحـ ــع الـ ــ ــــضـ يـ
ــل عــــلــــى دبـــلـــومـــاســـيـــن  ــ ــسـ ــ ــروكـ ــ بـ
وأكـــاديـــمـــيـــن صــيــنــيــن »اتــفــاقــيــة 
االتــــحــــاد  بــــن دول  الـــشـــامـــلـــة«  االســـتـــثـــمـــار 
الطرفن  التي وقعت بن  األوروبـــي والصن 
األول، في  كــانــون  فــي نهاية شهر ديسمبر/ 
غــرفــة اإلنـــعـــاش. وربـــمـــا يــهــدد الــحــظــر الـــذي 
ــا وكـــل مــن الـــواليـــات املــتــحــدة  ــ فــرضــتــه أوروبـ
الشخصيات  بعض  على  وكــنــدا  وبريطانيا 
ــر الـــــتـــــجـــــاري  ــ ــوتــ ــ ــتــ ــ ــ ــة بــــــــزيــــــــادة ال ــيــ ــنــ ــيــ الــــصــ
ــتــــصــــادي والــتــقــنــي بـــن بــكــن والـــــدول  واالقــ
الــغــربــيــة. ويــقــضــي الــحــظــر، الـــذي صـــدر يــوم 
اإلثنن، بتجميد أصول املسؤولن الصينين 
املعنين بالحظر ومنعهم من السفر إلى هذه 

الـــــدول. ويــتــوقــع خـــبـــراء أن يــتــطــور الــصــراع 
ــادي بـــن بــكــن وواشـــنـــطـــن ويــتــخــذ  ــتـــصـ االقـ
قــضــايــا حـــقـــوق اإلنــــســــان واملــلــكــيــة الــفــكــريــة 

منصة خالل األشهر املقبلة. 
وهذه هي املرة األولى التي تعاقب فيها دول 

االتحاد األوروبي الصن على خروقات حقوق 
اإلنــســان مــنــذ مــجــزرة »تــيــانــانــمــن سكوير« 
نفذته  الــذي  الحظر  ويعد  التسعينيات.  فــي 
الستراتيجية  فعلي  تطبيق  أول  دول،  أربـــع 
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن بــقــيــادة تــحــالــف غــربــي 
ومعاقبتها  الصينية  الحكومة  لعزل  منسق 
على خروقات حقوق اإلنسان. وقال مسؤول 
في اإلدارة األميركية لصحيفة »وول ستريت 
جورنال«، يوم الثالثاء، إن »الحظر من جانب 
واحـــد لــم يــؤد إلــى تــحــول ديــمــقــراطــي فــي أي 
مــكــان فــي العالم ولــن يــكــون فــعــااًل فــي غياب 

الضغط الجماعي والتنسيق«.
ورغـــم أن رد الفعل األوروبــــي على خــروقــات 
الــصــن لــحــقــوق أقــلــيــة اإليــغــور املسلمة كــان 
ضعيفًا مــقــارنــة بـــرد الــفــعــل األمــيــركــي الــذي 
وصف الخروقات األمنية ضد أقلية اإليغور 
بأنها »عملية إبادة جماعية«، إال أن رد فعل 
فرضت  إذ  قــاســيــًا،  كـــان  الصينية  الــحــكــومــة 
أوروبــيــن  برملانين   10 على  الحظر  الــصــن 
ــارة إلى  ومجموعة مــن األكــاديــمــيــن، فــي إشـ
أنها ستواصل الضغط على الدول األوروبية 
كبرى  تجارية  مصالح  شركاتها  لــدى  الــتــي 
ــســـوق الــصــيــنــي وتـــرغـــب فـــي الــحــفــاظ  فـــي الـ
عليها، خاصة الشركات األملانية التي كانت 
وراء تسريع االتفاق االستثماري مع الصن. 
في  تقطن  أقلية مسلمة  اإليــغــور  وجــمــاعــات 
وتتعرض  الــصــن،  غــربــي  شينجيان،  إقــلــيــم 
عنصري  وتمييز  وتــرحــيــل  سجن  لعمليات 

ممنهج من قبل الحكومة الصينية. 
األملانية تحقيق  الشركات  وبينما تستهدف 

عقوبات بروكسل 
على مسؤولين بالصين

المستشارة األلمانية 
أنجيال ميركل أثناء 

توقيع اتفاقية 
االستثمار عبر 

الفيديو كونفرانس 
)Getty(

غربي  تحالف  لقيادة  واشنطن  استراتيجية  لتطبيق  تجربة  أول  في 
رأسمالي ضد الصين، فرضت أربع دول عقوبات على مسؤولين صينيين 
في قضايا حقوق جماعة اإليغور التي تتعرض لالضطهاد في الصين

بكين ترغب في 
تحييد دول االتحاد 

األوروبي في نزاعها 
التجاري مع واشنطن

جمع أكثر من 3 مليارات 
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بقطاع المحركات
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نيويورك ــ شريف عثمان

ــة لــــــرد الــجــمــيــل  ــاولــ ــا يــــبــــدو أنــــــه مــــحــ ــ ــي مـ ــ فـ
ــيــــول االشـــتـــراكـــيـــة فــــي الـــحـــزب  ألصــــحــــاب املــ
الــديــمــقــراطــي، الـــذيـــن يــعــتــبــر كــثــيــرون أنــهــم 
كــانــوا أصــحــاب الــفــضــل فــي وصــولــه للبيت 
األبيض، يتجه الرئيس األميركي جو بايدن 
وإدارتــه إللغاء بعض اإلعفاءات التي جاءت 
ــــذي أقـــره  ــــالح الــضــريــبــي الـ ــانـــون اإلصــ فـــي قـ
ــرامــــب، وفـــرض  ــد تــ ــالــ الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــ
املزيد من الضرائب على أغنياء بالده، مبررًا 
املــوازنــة األميركية، نتيجة  ذلــك بتزايد عجز 
لــحــزم إنــعــاش االقــتــصــاد الــضــخــمــة الــتــي تم 

إقرارها خالل الشهور االثني عشر األخيرة.
ومــع االقــتــراب من تحييد الوباء الــذي أصاب 
أكــثــر مــن ثــالثــن مــلــيــون أمــيــركــي، وقــتــل أكثر 
مـــن نــصــف مــلــيــون مــنــهــم، بــعــد الـــتـــوســـع في 
إنــتــاج األمــصــال املــضــادة لــه واســتــفــادة أكثر 
من ثلث سكان الواليات املتحدة منها، تضع 
كسابقتها،  عليه،  أطلقت  ما  الجديدة  اإلدارة 
أولوياتها،  أهــم  ضمن  الضريبي«  »اإلصـــالح 
للمشروعات  الالزمة  األمــوال  بجمع  لإلسراع 
الضخمة التي تم اإلعالن عنها خالل الحملة 
تجديد  مشروعات  رأسها  وعلى  االنتخابية، 
البعض  التحتية املتهالكة، والتي قدر  البنية 
تكلفتها بما يقرب من ثالثة تريليونات دوالر. 
ويأتي على رأس أنواع الضرائب التي يعتزم 
الرأسمالية  األربـــاح  ضريبة  زيادتها  بايدن 
طويلة األجل، املفروضة على أرباح تعامالت 

أعلنت الــنــروج، أمــس الــثــالثــاء، أنها ستحظر 
بيع شركة نروجية لصناعة محركات بواخر 
البريطانية  رويــــس«  »رولــــز  ملجموعة  تــابــعــة 
إلى روسيا بسبب مخاوف من وضع موسكو 
ــة. وكـــانـــت  ــاسـ يـــدهـــا عـــلـــى تــكــنــولــوجــيــا حـــسـ
الدولة االسكندينافية العضو في حلف شمال 
ــز رويـــــس«، قبل  األطــلــســي قــد طلبت مــن »رولــ
»بيرغن  شركة  بيع  عملية  تعليق  أسبوعن، 
أنــجــيــنــز«، فــي حــن تــجــري تــدقــيــقــًا فــي تأثير 
الــصــفــقــة عــلــى أمــنــهــا الــقــومــي. وقـــالـــت وزيـــرة 
العدل واألمن العام النروجية مونيكا مايالند، 
الـــثـــالثـــاء: »لــديــنــا اآلن مــعــلــومــات كافية  يــــوم 
تجعلنا نستنتج أنه من الضروري للغاية منع 
إلــى شركة أخــرى تسيطر عليها  الشركة  بيع 

دولة ال يوجد تعاون معها في مجال األمن«. 
وأوضـــحـــت الــحــكــومــة الــنــروجــيــة فـــي بــيــان، 
بيرغن  تستخدمها  الــتــي  »التكنولوجيا  أن 
تكون  قد  التي تصنعها  واملحركات  أنجينز 
ذات أهــمــيــة كــبــرى مـــن الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة 

ــا«. وأضــــافــــت أن الــصــفــقــة »ســتــعــزز  ــيـ لـــروسـ
القدرات العسكرية لروسيا بطريقة تتعارض 
ــا لــســيــاســة  ــيـ ــلـ ــعـ ــالــــح الـ ــع املــــصــ ــ ــوح مـ ــ ــــوضـ بـ
الــــنــــروج األمــــنــــيــــة«. وتــــقــــوم شـــركـــة »بــيــرغــن 
فــيــهــا 950 شخصًا  يــعــمــل  الـــتـــي  أنـــجـــيـــنـــز«، 
واستحوذت عليها »رولــز رويــس« في العام 
البحري  األســطــول  محركات  بصيانة   ،1999
الـــنـــروجـــي، وبــلــغــت مــبــيــعــاتــهــا 312 مــلــيــون 
دوالر عام 2019. وكانت السفارة الروسية في 
أوسلو قد انتقدت، في 9 مارس/ آذار املاضي، 

»اإلشارات العدائية ضد روسيا« بعد تعليق 
هو  املحتمل  واملشتري  موقتًا.  البيع  عملية 
مجموعة »تي أم اتش« الخاصة في روسيا، 
التي تعمل في صناعة عربات القطارات وكل 
ل نحو 100 

ّ
ما يتعلق بالسكك الحديد، وتشغ

ألف شخص في 235 موقعا في العالم. 
الثالثاء،  أمــس  الروسية،  املجموعة  وأعربت 
عــن »خــيــبــة أمـــل شـــديـــدة«، مــشــيــرة إلـــى انها 
كــانــت عــلــى اســتــعــداد إليــجــاد حــلــول تضمن 
عقود الشركة مع البحرية النروجية والرقابة 
الــنــروجــيــة عــلــى الــــصــــادرات. وكـــانـــت شــركــة 
في  الصفقة  أعلنت عن  قد  أنجينز«  »بيرغن 
أغــســطــس/ آب املـــاضـــي مــقــابــل 150 مــلــيــون 
يورو. والصفقة هي جزء من مخطط كشفت 
ــول بــقــيــمــة  ــ ــ عـــنـــه »رولــــــــز رويــــــــس« لـــبـــيـــع أصـ
مليار   2.8 )نــحــو  إسترليني  جنيه  مــلــيــاري 
دوالر(، بــهــدف تــعــزيــز مــالــيــة الــشــركــة، وقــد 

أكدت، يوم الثالثاء، التزامها بهذا املخطط.
وتتعارض الصفقة مع السياسات األميركية 
الــواليــات املتحدة تتجه  إذ إن  تجاه روسيا، 
ــلـــى الـــشـــركـــات  لــــفــــرض مــــزيــــد مــــن الـــحـــظـــر عـ
الصينية. وكانت وزارة الخارجية األميركية 
قد أعلنت، يوم األربعاء املاضي، أن »الواليات 
املتحدة ستدرج روسيا في قائمة الدول التي 
التعامل معها في استيراد وتصدير  ُيحظر 
األسلحة«. وجاء في بيان منشور على موقع 
الواليات  »سياسة  أن  األميركية،  الخارجية 
ــدة الـــقـــائـــمـــة حـــالـــيـــًا تــــرفــــض إعـــطـــاء  ــحــ ــتــ املــ
تراخيص أو أي تصاريح لتصدير املنتجات 
والـــخـــدمـــات الـــدفـــاعـــيـــة املـــوجـــهـــة لـــروســـيـــا«. 
وأشــــار الــبــيــان إلـــى اســتــثــنــاء الــعــمــلــيــات في 
إطــــار الــتــعــاون فــي مــجــال الــفــضــاء. وتسعى 
واشنطن منذ مدة إلى منع مد أنبوب الغاز 
إلــى أملانيا »نــورد ستريم 2«، الذي  الروسي 
يضاعف إمــدادات الغاز الروسية إلى أملانيا 
من مستواها الحالي 55 مليار متر مكعب في 

العام إلى 110 مليارات متر مكعب. 
)العربي الجديد، فرانس برس(

ــبـــورصـــة أو عــنــد بــيــع األصــــــول وتــحــقــيــق  الـ
ــيـــس األمــــيــــركــــي فــي  ــرئـ ــرغــــب الـ ــاســـب. ويــ ــكـ مـ
معاملة هــذه األربــاح مثلما يتم التعامل مع 
ــور الـــتـــي يــحــصــل عــلــيــهــا األمــيــركــيــون،  ــ األجــ
ــتــــي يـــصـــل مـــعـــدل الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى أعــلــى  والــ
طبق حاليًا 

ُ
ت إلــى 37%، بينما  شريحة فيها 

نسبة 20% فقط على األرباح الرأسمالية. 
التي  الرأسمالية،  األربـــاح  ضرائب  وبخالف 
التي  الخسائر  البعض جــزءًا من  لها  ينسب 
تعرضت لها األسهم األميركية خالل الشهر 
األخــيــر، صــرح بــايــدن فــي أكــثــر مــن مناسبة، 
قــبــل وبــعــد وصــولــه للبيت األبــيــض، بعزمه 
عــلــى رفـــع الــضــرائــب املــطــبــقــة عــلــى أصــحــاب 
الــدخــول الــتــي تــزيــد عــن 400 ألــف دوالر إلى 
دخولهم  من  أكبر  نسبة  توجيه  مع   ،%39.6
األفــقــر،  للفئات  االجتماعية  التأمينات  إلــى 
إال أنه لم يوضح إذا كان حد األربعمائة ألف 

يقصد به الدخل الفردي أم دخل الزوجن. 
فــي شهر  الكونغرس  أمــام  وخــالل شهادتها 
لــتــأكــيــد تعيينها  الـــثـــانـــي،  كـــانـــون  يــنــايــر / 
ــلـــخـــزانـــة، أكــــــدت جـــانـــيـــت يـــالـــن أن  وزيـــــــرة لـ
ــاح الــرأســمــالــيــة  ــ تــعــديــل الــضــريــبــة عــلــى األربـ
هو أحد أهــداف إدارة الرئيس بايدن طويلة 
األجــل، مضيفة »نحن نتفق على أن نظامنا 
الضريبي ال يصح أن يكون منحازًا ملصالح 
الـــشـــركـــات واألغـــنـــيـــاء بــيــنــمــا يــئــن أصــحــاب 
األجــور الضعيفة وحدهم تحت وطــأة أعباء 

غير عادلة«. 
واقترح بايدن أيضًا تغيير القواعد املتعلقة 
ــروة، مـــثـــل تـــلـــك املــطــبــقــة عــلــى  ــ ــثـ ــ بــتــحــويــل الـ

الـــتـــركـــات والـــهـــبـــات والـــهـــدايـــا، حــيــث يسمح 
القانون حاليًا للورثة بتلقي بعض األصول، 
مثل األسهم أو املنازل، بسعر السوق الحالي، 
ــــك األصـــــلـــــي. ويــمــكــن  ــالـ ــ ــن تـــكـــلـــفـــة املـ ــ بـــــــداًل مـ
الــتــي يتمتع بها  املــيــزة األســاســيــة  تلخيص 
الــوريــث فــي هـــذا الــنــظــام، فــي أنـــه يعفيه من 
ــل خــالل  ــ الــضــريــبــة عــلــى ارتــــفــــاع ســعــر األصـ

حياة املالك األصلي.
وعــلــى نــحــو مــتــصــل، يــنــوي بــايــدن تخفيض 
ســقــف املــبــالــغ املــعــفــيــة مـــن ضـــرائـــب الــتــركــات 
والــهــدايــا، مــع رفـــع مــعــدل الــضــريــبــة للمبالغ 
الــجــديــدة، لتصل إلى  الــتــي تتجاوز األســقــف 
40%. ورغم عدم تطرقه إلى الضريبة السنوية 
على الثروات حتى اآلن، إال أنها بالتأكيد في 
قــائــمــة املــطــلــوبــات الــتــي أعــدهــا شـــركـــاؤه في 
الحزب، من أمثال السيناتور إليزابيث وارين، 
مــرشــحــة الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــســابــقــة في 
واريــن  وكــانــت  للرئاسة.  األولــيــة  االنتخابات 
ثـــروة على مــن تتجاوز  اقــتــرحــت ضريبة  قــد 
ثرواتهم 50 مليون دوالر بنسبة 2%، وتصل 

إلى 3% للثروات فوق مليار دوالر.
وقــــدر إيــمــانــويــل ســائــز وغـــابـــريـــل زوكـــمـــان، 
االقـــتـــصـــاديـــان بــجــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا، عــدد 
الـــذيـــن يــمــكــن أن تــطــبــق عليهم  األمــيــركــيــن 
ــن،  ــواطـ ــــف مـ ضـــريـــبـــة الــــثــــروة بــنــحــو 100 ألـ
مليارات   3 عــن  يقل  ال  مبلغ  جمع  مرجحن 
الـــعـــشـــر األولـــــــى مــن  الـــســـنـــوات  ــــالل  دوالر خـ
البنك األبيض في  تطبيقها. ورغــم ما أعلنه 
إفصاح نشره قبل يومن، من وجود صالت 
قـــويـــة لــلــعــديــد مــــن مـــســـؤولـــي ومــســتــشــاري 
األميركية  بالشركات  الديمقراطي  الــرئــيــس 
الكبرى، على النحو الذي ربما يقلل من حدة 
الزيادات الضريبية التي سيقترحها بايدن، 
فــمــن املــؤكــد أن الــكــثــيــر مــنــهــم سيضطر إلــى 
دفــع مبالغ تــزيــد عما دفــعــوه خــالل سنوات 
حــكــم تــرامــب، إذا نــجــح بــايــدن فــي الحصول 
أعضاء  مــن  الجمهورين  بعض  تأييد  على 

الكونغرس على مقترحاته.

النروج تحظر بيع شركة محركات لروسيابايدن يتجه لزيادة الضرائب على األغنياء

مـــبـــيـــعـــات ضـــخـــمـــة فــــي الــــســــوق الــصــيــنــيــة، 
ك مجموعة 

ّ
تستهدف الشركات الصينية تمل

ــة.  ــ ــيـ ــ الـــشـــركـــات الــتــقــنــيــة فــــي الـــــــدول األوروبـ
وأظهرت دراسة أجراها معهد »إيفو« األملاني 
لألبحاث االقــتــصــاديــة، أنــه مــن بــن أكــثــر من 
70 ألــف صفقة استحواذ جــرت فــي 92 دولــة 

ــالــــشــــركــــات الــــتــــي اشــــتــــراهــــا مـــســـتـــثـــمـــرون  بــ
اتــفــاقــيــة  ــبــــراء أن  مــــن دول أخـــــــرى. ويــــــرى خــ
االســتــثــمــار الــشــامــلــة بــن الــصــن واملفوضية 
األوروبــــيــــة اتــفــاقــيــة مـــحـــدودة وحـــدثـــت تحت 
ضــغــط الـــشـــركـــات الــكــبــرى فـــي أملــانــيــا وعــلــى 
رأسها شركات السيارات األملانية، مثل شركة 

استحوذ  املاضين  العقدين  خــالل  أوروبــيــة 
شــركــة،   1900 عــلــى  الصينيون  املــســتــثــمــرون 
من بينها 171 شركة أملانية. وحسب بيانات 
الشركات  فــإن  املعهد،  نشرها  التي  الــدراســة 
مــســتــثــمــرون صينيون يزيد  اشــتــراهــا  الــتــي 
ــــرات مــقــارنــة  حــجــمــهــا فـــي املــتــوســط ســبــع مـ

ــزءًا كــبــيــرًا من  ــ فــولــكــســفــاغــن، الـــتـــي تــصــنــع جـ
ســيــاراتــهــا الــكــهــربــائــيــة فــي الــصــن، وتسعى 
الــصــن مــن خــالل االتفاقية إلــى بــنــاء عالقات 
اســتــثــمــاريــة مــتــســاويــة بـــن الـــطـــرفـــن تتيح 
ــة اخــــتــــراق الــــســــوق األوروبـــــيـــــة.  ــلـ لـــهـــا مـــواصـ
من  النهاية  في  الصن  تخدم  االتفاقية  ولكن 

ناحيتن، األولــى السماح للشركات الصينية 
بــاالســتــثــمــار فــي بــعــض التقنيات األوروبــيــة 
التي تحتاجها، والناحية الثانية تحييد دول 
ــزاع بــكــن الــتــجــاري  االتـــحـــاد األوروبــــــي فـــي نــ
والتقني مــع الــواليــات املــتــحــدة. وكــانــت بكن 
بايدن  االتفاقية خطة  هــذه  تعرقل  بــأن  تــأمــل 
لبناء »تحالف رأسمالي غربي« لكبح تمددها  
االقتصادي، كما تتخوف الصن، التي خرجت 
مبكرًا من جائحة كورونا ويعتمد نموها على 
الصادرات، من أن تعرقل العقوبات األوروبية 

صادراتها املتنامية إلى أوروبا.  
وحسب إحصائيات مصلحة »يورو ستات« 
في بروكسل، بلغ حجم التجارة املشتركة بن 
العام  فــي  مليار دوالر   650 وأوروبــــا  الصن 
التجاري  املــيــزان  2019 ويميل  املــاضــي،  قبل 
لــصــالــح الـــصـــن. وتــشــيــر اإلحــصــائــيــات إلــى 
أن حــجــم الـــصـــادرات األوروبـــيـــة إلـــى الصن 
بلغ 242 مليار دوالر، بينما بلغت الــواردات 
األوروبــيــة من الصن نحو 442 مليار دوالر 
الــعــام 2019. ولــكــن هنالك تــقــاريــر تشير  فــي 
إلــى أن حجم الــتــجــارة املشتركة بــن أوروبـــا 

والصن ربما سيرتفع خالل العام الجاري. 
ــــس لـــجـــنـــة الـــتـــجـــارة  ــيـ ــ ــبــــرملــــانــــي ورئـ وقـــــــال الــ
بالبرملان األوروبي بيرنارد النغ، في تعليقات 
نقلتها صحيفة »بوليتكو«: »إن ما يحدث من 
خروقات لحقوق اإلنسان في الصن يجب أال 
ينظر إليه كأمر عادي«، في إشارة إلى ضرورة 
قال  من جانبه،  بكن.  على  العقوبات  تشديد 
الصينية  الشؤون  في  الخبير  لوكور،  فيليب 
بجامعة هارفارد، إن »اتفاقية االستثمار كانت 
محاولة أوروبية إلرضاء الشركات األوروبية 
الــكــبــرى فـــي أوروبـــــــا، ولــكــنــهــا تـــخـــدم الــصــن 
أكــثــر مــن أوروبــــــا«. ويــأتــي الــحــظــر األوروبــــي 
اتفاقية  تنتظر  وقــت  في  الصيني  الفعل  ورد 
االستثمار الشاملة التي اتفق عليها الجانبان 
ــرملــــان  ــبــ ــنــــي تــــصــــديــــق الــ ــيــ األوروبــــــــــــــي والــــصــ
من  رسميًا  اعــتــمــادهــا  ليتم  عليها  األوروبــــي 
ــاد وتــصــبــح اتــفــاقــيــة ســاريــة  قــبــل دول االتـــحـ
املــفــعــول. ويـــرى الــبــروفــســور روبــــرت بــيــزداو، 
من جامعة »لندن سكول أوف إيكونومكس«، 
أن اتــفــاقــيــة االســتــثــمــار الــصــيــنــيــة األوروبـــيـــة 
فـــضـــفـــاضـــة، وربــــمــــا لــــن تــتــمــكــن مــــن مــقــاومــة 
الخالفات الحالية. ويقول بيزداو، في تحليل 
على موقع »لندن سكول أوف إيكونومكس«، 
جزائية  شـــروط  على  تحتوي  ال  االتفاقية  إن 
في حال خرقها من أي من األطراف، رغم أنها 
الــتــجــاريــة حقوقًا  الــشــركــات واألعـــمـــال  تمنح 

متساوية في االستثمار.

تراجعت العملة األوروبية »اليورو« إلى أدنى مستوياتها، أمس األربعاء، بسبب 
هروب المستثمرين من المخاطرة في األسواق المالية  التي تعاني من تفشي 
كورونا.  جائحة  من  الثانية  الموجة 
االتــحــاد  الــعــديــد مــن دول  ــادت  وعـ
خالل  التجاري  النشاط  إلغالق  األوروبي 
اليورو كذلك  تأثر  األخيرة. كما  األسابيع 
بالنزاع الجاري بين بكين وبروكسل بشأن 
البلدين.  من  مسؤولين  دخول  حظر 
الرئيسية  الخيارات  من  الـــدوالر  ــان  وك
فيه  تثار  وقت  في  المستثمرين  في 
للنمو  جديد  تهديد  من  المخاوف 

االقتصادي العالمي.

تراجع كبير لليورو

مال وسياسة

يتجه بايدن إللغاء 
اإلعفاءات الضريبية 

على األغنياء وزيادة 
الضرائب على أرباح رأس 

المال والثروة

رؤية

جواد العناني

واتجاهات  تتناول موضوع  التي  والتحليالت  املقاالت  كثيرة هي 
الــدراســات أن يرتفع سعر  النفط عام 2021، وقد توقعت  أسعار 
النفط خالل عام 2021 ليراوح بني 63 و70 دوالرًا للبرميل الواحد، 
وهـــو أعــلــى مــن الــتــوقــعــات الــتــي ســــادت فــي نــهــايــات عـــام 2020، 
النقد  لقد نشر صندوق  أسباب.  إلى عدة  يعود  املراجعة  وسبب 
األميركية جانيت  الخزانة  وزيــرة  مثل  الدولي، وخبراء مرموقون 
بانتعاش  مبشرة  وتصريحات  تــقــاريــر   ،)Janet Yellen( يلني 
الــتــوقــعــات على األمــل  اقــتــصــادي خــالل عــام 2021. وبنيت هــذه 
بالسيطرة خالل أشهر على فيروس كوفيد-19 بسبب النجاح في 

تطوير عدد من املطاعيم، وبعض أنواع العالجات له. 
وكذلك، قامت التقديرات على توقعات نمو في الصني تقدر ِبـ%6، 
إلــى 4.5% - 5.0%، لكّن هــذه األرقـــام قد  وبنمو عاملي قد يصل 
تخيب عامليًا، وإن كان هناك من يتوقعون أّن االقتصاد األميركي 
سينمو سريعًا بعد إقــرار قانون الدعم االقتصادي للرئيس جو 

 بمقدار 1.9 تريليون دوالر.
ً
ر تمويال

ّ
بايدن، والذي وف

وبالفعل، وبعد إقرار ذلك القانون بأصوات الحزب الديمقراطي في 
الكونغرس، ومعارضة كاملة من الحزب الجمهوري، انتعش سوق 
الجاري  آذار  مــارس/  النفط خــالل  واستعاد سعر  العاملي،  النفط 
السبب  عافيته، وارتفع إلى حدود 70 دوالرًا )مزيج برنت(. لكّن 
)أوبـــك(  للنفط  املــصــدرة  الــــدول  اتــفــاق منظمة  كـــان  األهـــم بالطبع 
على تقليل اإلنتاج، في آخر اجتماع عقدته في الرابع من مارس/ 
آذار الحالي، وبحضور أعضاء من غير »أوبــك«، حيث اتفق على 
تخفيض اإلنتاج بمقدار 8 ماليني برميل يوميًا. وتزامن هذا القرار 
مع انعقاد املؤتمر السنوي للحزب الشيوعي الصيني، الذي وافق 
النمو  بــزيــادة نسبة  بينغ  الصيني شــي جــني  الرئيس  على خطة 
انتعاشًا واضحًا  السابق، ما يعني  العام  إلــى 6% عن  العام  هــذا 
»أوبــك«  بعد مؤتمر  برنت  وارتــفــع سعر  االستهالكي.  الطلب  في 
النقص في املعروض من  إلــى قرابة 80 دوالرًا، وذلــك ألّن  ليصل 
نفط »أوبــك« قابلته زيادة في طلب الدول إلعادة بناء مخزوناتها 
الطلب  منحنى  نقل  إلــى  بالطبع،  أّدى،  مــا  النفط،  مــن  االحتياطية 
إلى مستوى أعلى، وأنزل منحنى العرض إلى مستوى أدنى. وملا 

كبرت الفجوة بني العرض والطلب، ارتفعت األسعار. 
وبــالــطــبــع، كــان املستفيد األكــبــر مــن هــذا الــوضــع، خصوصًا إذا 
 من روسيا، وإيران، وفنزويال، الذين تجمعهم خالفاٌت 

ٌّ
استمر، كل

حــاّدة مع الــواليــات املتحدة. وقــد أّدى هــذا األمــر إلــى زيــادة اإلنتاج 
ــــدول عـــن بــنــاء مــخــزونــهــا عند  الــنــفــطــي، فـــي وقـــت تــوقــفــت فــيــه الـ
األسعار املرتفعة، ما أّدى إلى تراجع األسعار إلى 66 دوالرًا ملزيج 

.)WTI( برنت، وحوالي 63 دوالرًا لنفط غربي تكساس
وما أدى إلى زيادة التراجع في أسعار النفط اشتداد حّدة كورونا 
أملانيا،  فرنسا،  املتحدة،  اململكة  مثل  كثيرة،  دول  فــي  وأزمتها 
إسبانيا، إيطاليا، روسيا والبرازيل، ودول في أميركا الالتينية، 
ودول عــربــيــة. ولـــذلـــك تـــراجـــع ســعــر الــنــفــط، وعـــدلـــت الــتــوقــعــات 
ألسعار النفط على املستقبل األبعد، مثل عام 2022، لتكون أقل 

من أسعار 2021.
والسبب املهم اآلخر للتوقعات غير املتفائلة كثيرًا بارتفاع أسعار 
النفط في السنوات املقبلة هو التفاؤل بإمكانية الوصول إلى حلول 
سياسية، ومصالحات بني الفرقاء األعداء، وحصول تسويات في 

كثير من بلدان الصراع ومناطقه. 
ومن األخبار املهمة في هذا الشأن، االجتماع األميركي - الصيني 
على مستوى وزراء الخارجية خالل األسبوع املاضي في مدينة 
 QUAD اجتمعت مجموعة بعدما  أالســكــا،  واليـــة  فــي  أنــكــوريــج 
واليابان وأستراليا،  والهند  املتحدة  الواليات  املكونة من  الرباعية، 

ووصلت إلى تفاهمات ملواجهة الصني.
املــجــال، ومنها على سبيل  لكن، هناك مــؤشــرات سلبية فــي هــذا 
 في 

ّ
املــثــال، تــدهــور الــوضــع االقــتــصــادي فــي لــبــنــان مــن دون حـــل

األفق، خصوصًا بعد املواجهات التي جرت بني رئيس الجمهورية 
وانتصار  الحريري،  املكلف سعد  الـــوزراء  ورئيس  عــون  ميشال 
أمني عام حزب الله حسن نصر الله للرئيس عون عن طريق لغة 
بقيادة  التحالف  قــوات  بــني  املتبادلة  الهجمات  واشــتــداد  التهديد، 
السعودية والحوثيني، وكذلك اشتداد الحرب في منطقة مأرب بني 

الحكومة في عدن وقوات الحوثي.
أّن هناك تهدئة. والــعــراق، على   على 

ّ
ليبيا، فتدل أمــا األخــبــار من 

الــرغــم مــن أزمــتــه االقــتــصــاديــة الــخــانــقــة، يسعى إلـــى الــتــفــاهــم مع 
جيرانه مثل األردن، ومن خالل األردن، مع مصر من ناحية، ومع 

دول الخليج وإيران في منطقة الخليج من ناحية أخرى. 
لكّن الوضع في سورية قد تفاقم، وكثرت الهجمات املتبادلة بني 
 املعارك في سورية 

ّ
املعارضة وقوات الجيش. ومع هذا، يبدو أّن كل

 إلى حالة الوضع التفاوضي بني 
ً
واليمن ولبنان صارت مشدودة

 
ّ

املتحدة بشكل غير مباشر، وحيث يسعى كل والــواليــات  إيــران 
طرف إلى تحسني موقفه التفاوضي حيال الطرف اآلخر.

املراقب ال يمكن له إغفال لعبة شد الحبل بني إدارتــي الرئيسني، 
في  انخرطا  إذ  بوتني،  فالديمير  والروسي  بايدن،  األميركي جو 
أّن  ويبدو  والشخصي.  املؤّسسي  املستويني  على  التحّدي  حرب 
رغبة الرئيس بوتني في تمرير قانون ليبقى رئيسًا مدى الحياة 
 هذه الحرب الباردة 

ّ
تضغط على أعصاب اإلدارة األميركية. ولعل

إلــى حــّد كسر العظم بني روسيا والــواليــات املتحدة هي ما يدفع 
وتقليل  إنتاجها،  لــزيــادة  »أوبـــك«  على  للضغط  األميركية  اإلدارة 

أسعار النفط.
دخل على التحليل عنصرًا هامًا جديدًا؛ التراجع 

ُ
وأخيرًا، ال بّد أن ن

الكبير وغير املفاجئ في أرباح شركة »أرامكو« النفطية السعودية. 
العمالقة من 88.2 مليار دوالر عام  الشركة  أربــاح  وقد تراجعت 
عــام  مــلــيــارًا   49.0 إلـــى   2018 عـــام  دوالر  مــلــيــار  و111.1   ،2019
2020. وهــذه نسبة هبوط كبيرة، وإن لم تؤثر كثيرًا على مركز 
الشركة من حيث الحجم، باملقارنة مع الشركات العمالقة العاملية.

 ما تتحمل العبء 
ً
والسؤال اآلن: أيهما أفضل للسعودية التي عادة

األكبر في تخفيض اإلنتاج الذي تقره منظمة »أوبك« هل تحافظ 
على تراجع اإلنتاج في الوقت الذي تخسر فيه أسواقها؟ أم تحافظ 

على إنتاجها على حاله وإن بيع بسعر أقل؟ 
احتماالت  ترفع  قد  السائدة،  العاملية  السياسية  الظروف  ظل  في 
التهدئة من إنتاج دول كثيرة، مثل إيران والعراق، في وقٍت تزداد 
فــيــه الــتــحــوالت إلـــى أنــــواع أخــــرى مــن الــطــاقــة. صـــار ســعــر النفط 
مستوى  وتخفض  ترفع  تحويلية  بــظــروف  وبالتدريج،  مرهونًا، 
الطلب بُمْجَمِله، وتقلل من أثر العوامل قصيرة األجل، مثل نقص 

املخزون أو زيادته.

سعر النفط في 2021
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