
9

أميركا تخفض عقوبة األسمدة المغربية
الرباط ـ مصطفى قماس

قــــــررت الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة مـــراجـــعـــة الـــعـــقـــوبـــات 
املفروضة على صادرات املغرب من األسمدة، وهي 
فــي شكل رســوم جمركية  التي جــاءت  العقوبات 
تــعــويــضــيــة قــبــل شــهــر. وكـــانـــت الــــواليــــات املــتــحــدة فــرضــت، 
الفوسفاتية  الشهر املاضي، رسوما على صــادرات األسمدة 
تعتبر  الــتــي  مــوزايــيــك  شــركــة  قدمتها  شكاية  بعد  املغربية، 
منافسا للمجمع الشريف للفوسفات في سوق تلك السلعة. 
وفرضت السلطات األميركية، في 24 نوفمبر املاضي، رسما 
األســـمـــدة من  واردات  عــلــى  حــــدود %23.46  فـــي  تــعــويــضــيــا 
املغرب، علما أن الرسوم توازي عادة قيمة الدعم، وهو تدبير 

تسمح له منظمة التجارة العاملية.
غــيــر أن الـــقـــرار الــــذي صــــدر، أمـــس األربـــعـــاء، خــفــض الــرســم، 
حيث قلصه إلى 16.88%، ما دفع مصدرا من املكتب الشريف 
أن  على  الجديد«،  »العربي  لـ تعليق  في  للتأكيد  للفوسفات 
أن قرار  التقدير، معتبرا  قــرار نوفمبر جــاء نتيجة خطأ في 

الرسوم التعويضية غير مبرر، وال سند له في الواقع.
ــي، الــفــاعــل املــجــمــع  واشــتــكــت مـــوزايـــيـــك، فـــي الــصــيــف املـــاضـ
ــارة الــدولــيــة  ــتـــجـ ــارة ولــجــنــة الـ ــتـــجـ لــــدى وزارة الـ ــربـــي،  ــغـ املـ

بواشنطن، داعية إلى فتح تحقيق حول ما تعتبره ممارسات 
تجارية تعرضها للضرر، مطالبة بسن رسوم تعويضية.

أنها  بعد وضــع شكايتها، على  األمــيــركــيــة،  الشركة  وأكـــدت 
الـــواردات املدعمة  اتخذت ذلــك التدبير ألن كميات مهمة من 
بــطــريــقــة غــيــر عـــادلـــة، واآلتـــيـــة مـــن املـــغـــرب وروســـيـــا تسبب 

أضرارا كبيرة ألنشطتها.
الــذي تختزن أرضــه  املــغــرب،  وتــزعــم الشركة األميركية أن 
70% مـــن احــتــيــاطــي الــفــوســفــات الــعــاملــي، يــوفــر للمجمع 
لــلــفــوســفــات، دعــمــا يتيح لــه تنافسية أكــبــر عبر  الــشــريــف 
ــان املــجــمــع املــغــربــي اعــتــبــر أن فـــرض رســـوم  األســـعـــار. وكــ
جمركية تعويضية غير مبرر وال سند له، مؤكدا على أن 
تراجعت  الذين  األميركيني،  باملزارعني  الضرر  يلحق  ذلك 

إيراداتهم في األعوام األخيرة.
ــــددت مـــصـــادر فـــي املــجــمــع عــلــى الــتــعــاون مـــع الــســلــطــات  وشـ
املختصة خالل فترة التحقيق، مؤكدة على أن املجمع مستمر 
في الدفاع عن مواقفه في املرحلة الثانية من املسلسل الذي 
سيستمر إلى مارس املقبل، علما أنه يمكن للمجمع الطعن 

في القرار األميركي لدى منظمة التجارة العاملية.
وعــبــر املــجــمــع، الـــذي كـــان أكـــد أنـــه ســيــدافــع بــقــوة عــن موقفه 
ضــد مــا يــعــتــبــرهــا مــزاعــم مــغــرضــة لــشــركــة »مـــوزايـــيـــك«، عن 

قدرته على تقديم الدليل على غياب أية أسس لفرض حقوق 
الــواردات من األسمدة املغربية، مؤكدا على  تعويضية على 

التزامه شريكا متميزا ومجددا للمزارعني األميركيني.
ولم تؤثر املزاعم األميركية إلى حدود اآلن على أداء املجمع 
السوق  في  مبيعاته  على  للفوسفات، حيث حافظ  الشريف 
ــادرات الــصــني، وارتــفــاع  الــدولــيــة، خــاصــة فــي ظــل تــراجــع صــ

الطلب اآلتي من الهند وأوروبا وأميركا الالتينية وأفريقيا.
إلــى أن عمالءه  وذهــب املجمع املغربي، في مناسبة سابقة، 
ــدة الـــتـــي يــنــتــجــهــا،  ــمــ األمـــيـــركـــيـــني مـــا زالــــــوا يــفــضــلــون األســ
املضافة  والقيمة  الــجــودة  مــن  النتظاراتهم  تستجيب  ألنها 
والــتــنــافــســيــة، مــشــيــرا إلـــى أن فــاعــلــني فـــي الــقــطــاع الـــزراعـــي 
ورسميني أميركيني عبروا عن انشغالهم جراء األضرار التي 
سيفضي إليها فــرض رســوم على واردات األســمــدة، خاصة 
بالنسبة للمزارعني األميركيني. وبلغت صادرات املغرب إلى 
العالم من األسمدة في العام املاضي، نحو 3 مليارات دوالر، 
حــســب بــيــانــات رســمــيــة أوضــحــت أن املــبــيــعــات إلـــى االتــحــاد 
األوروبي استقرت في حدود 430 مليون دوالر، بينما وصلت 
قيمة الصادرات إلى البرازيل إلى 660 مليون دوالر من 530 
املتحدة من  الواليات  إلى  املبيعات  مليون دوالر، وتراجعت 

800 مليون دوالر إلى 570 مليون دوالر.

القاهرة ـ عبد اهلل عبده

واصلت أسعار حديد التسليح في مصر ارتفاعها رغم 
حالة الركود التي تسيطر على سوق البناء والتشييد 
في البالد، وحسب تجار فقد ارتفع سعر طن الحديد 
من 9900 جنيه » الدوالر = 15.7 جنيها«، تسليم أرض 
املصنع مع بداية الشهر املاضي إلــى   12.7 ألــف جنيه 
ألف  و12.9  الــجــاري  الشهر  نهاية  مع  التجزئة  لتاجر 
املائة  ارتفاع تخطت 25 في  جنيه للمستهلك،  بنسبة 
خالل أقل من شهرين.  وأرجع شريف عياد، صاحب أحد 
مصانع الحديد، االرتفاعات  املتتالية في السعر، والتي 

إلى  ارتفاع  الواحد،  الطن  وصلت إلى 2500 جنيه في 
أســعــار الــخــامــات عــاملــًيــا، إذ ارتــفــع طــن البليت بمعدل 
180  دوالرا في الطن و100 دوالر لكل من خام الحديد 
ا  إلى أن تكلفة إنتاج الطن على مصانع 

ً
والخردة، الفت

الدرفلة تصل إلى 13 ألف  جنيه، وبأسعار اليوم تكون 
املــنــتــج.   يتحملها  املــتــوســط  فــي  الــخــســائــر 700 جنيه 
الجديد«:  »العربي  لـ  في تصريحات خاصة  ويضيف 
البعض يتساءل عن أسباب زيادة  أسعار الحديد، في 
الوقت الذي تمتلئ فيه املخازن بآالف األطنان  الراكدة، 
والتي تم حساب تكاليف إنتاجها باألسعار القديمة، 
وقبل  ارتفاعها عاملًيا، موضًحا أنه في حال البيع على 

حساب التكلفة  القديمة، فاملتحصل عليه من البيع لن 
يكفي لشراء نفس خامات  الكميات املبيعة.  ويشير إلى 
هناك حوالي 5 مصانع درفلة خرجت من دائرة  اإلنتاج 
خالل هذا العام، نتيجة عدم قدرتها على تحمل البيع 
تراجع  نتيجة  املاضيني  العامني  مــدار  على   بخسائر 
املبيعات،  متوقًعا أن تبدأ حركة األســواق في الــدوران 
ــا لــالشــتــراطــات  ـ

ً
ــق ــاب  تـــراخـــيـــص الـــبـــنـــاء وفـ مـــع فــتــح بــ

البنائية الجديدة التي حددتها  الحكومة.  ويؤكد أحد 
القاهرة«، أن ارتفاع  تجار الحديد بالدقهلية » شمال 
األســعــار سيعمق مــن  أزمـــة الــركــود الــحــالــي فــي سوق 
الـــعـــقـــارات، بــعــد أن كـــان فــي الــســابــق يــحــرك األســــواق، 

وخاصة  مع وقف إصدار التراخيص الجديدة ودخول 
موسم الشتاء.  ويشير إلى تراجع مبيعاته من حديد 
التسليح بمعدالت تخطت 90%  باملقارنة بنفس الفترة 
من العام املاضي، وهو ما قد يدفعه إلى  إغالق نشاطه 

عقب جمع أمواله من السوق، على حد قوله. 
وكـــانـــت شـــركـــات حــديــد عـــز، أكــبــر مــنــتــج لــلــحــديــد في 
أبــلــغــت  الــبــورصــة تكبدها 4.1 مــلــيــارات جنيه  مــصــر، 
صافي خسائر  التسعة أشهر األولي من 2020، مقابل 
خــســائــر 4.3 مــلــيــارات  جــنــيــه خـــالل نــفــس الــفــتــرة من 
2019، مع انخفاض املبيعات من 35.2 مليار جنيه في 

2019، إلى 26.4 مليارات  في 2020. 

مصر: قفزة في سعر حديد التسليح رغم ركود األسواق

بيتكوين 
تستقر فوق 
23 ألف دوالر

شـــدت بــيــتــكــويــن، أشــهــر 
ــة، أنــــظــــار  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ عــــمــــلــــة رقـ
املـــســـتـــثـــمـــريـــن، وهـــــو مــا 
ــا يــســتــقــر  ــرهـ ــعـ ــل سـ ــعـ جـ
ألـــف  فـــــوق مـــســـتـــوى 23 
تــــــــداوالت  ــــالل  ــ خـ دوالر 
ا لبيانات 

ً
الخميس، وفق

»كــــــــــــــويــــــــــــــن ديـــــــــــســـــــــــك«، 
ــل  ــبـ ــريـ ــا تـــــحـــــاول الـ ــمـ ــيـ فـ
االرتــــــــفــــــــاع مــــــــرة أخــــــرى 
بــعــد تـــراجـــع دام يــومــني 
ــــوى  ــد مــــواجــــهــــة دعــ ــعــ بــ
قــضــائــيــة فــــي الــــواليــــات 
ــتــــهــــاكــــهــــا  املــــــتــــــحــــــدة النــ
حـــــقـــــوق املـــســـتـــثـــمـــريـــن، 
خــالل  انخفاضها  وبــلــغ 
ــداوالت األربـــعـــاء، أكثر  تــ
ــعــــت  ــراجــ وتــ  ،%30 ــن  ــ مــ
 %2.6 بنحو  اإليثيريوم 
دوالرا،   581.92 مسجلة 
فـــيـــمـــا ارتــــفــــعــــت الـــريـــبـــل 
 26 إلـــــــى  ــتـــصـــل  لـ  %2.1
العمالت  وتــلــقــى  ــا. 

ً
ســنــت

الرقمية اهتماما متزايدا 
مــــن قـــبـــل الـــبـــاحـــثـــني عــن 
الــــثــــراء الـــســـريـــع فـــي ظل 
ــلـــى  ــد عـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــعـ ــ ــ تـــــــدنـــــــي الـ
ــــالت الـــرئـــيـــســـيـــة،  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الدوالر واليورو،  ومنها 
سعر  بتراجع  وتوقعات 
العملة األميركية في ظل 
تزايد مخاطر االقتصاد 
األمــيــركــي جـــراء جائحة 

كورونا.

الصين تخطط لدعم اقتصادها 
من خالل زيادة المساواة

قرر الحزب الشيوعي الصيني الجديد إصالح جانب الطلب 
تتعلق  سياسات  تنفيذ  إلى  يشير  مما  االقتصاد،  لدعم 
وتقليل  المساواة  لزيادة  االستهالكي  اإلنفاق  بتحفيز 
الحزب  وغير  المختلفة.  الشعب  فئات  بين  الفجوة 
العرض  جانب  دعم  على  ركزت  التي  السابقة  سياسته 
المتضخمة،  القطاعات  وإصالح  بالصناعة  واالرتقاء 
الطلب،  جانب  على  التركيز  ضرورة  مرة  ألول  ذكر  إذ 
لوكالة  وفًقا  الحالي،  الشهر  السنوي  اجتماعه  خالل 

»بلومبيرغ«. 
زيادة  خالل  من  الطلب  توازن  إعادة  الصين  وتحاول 
الفئات  بين  الفجوة  وتنتج  االستهالكي،  اإلنفاق 

وتراكم  األجور  في  التفاوت  من  الصينية  المختلفة 
أرباح  حصة  وزيادة  إنفاًقا،  وأقل  ثراًء  األكثر  األسر  دخل 
اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من  األموال  رؤوس  أصحاب 

في الوقت الذي تظل فيه أجور العمال كما هي. 

استدعاء أكثر من 210 آالف سيارة
أكثر  استدعاء  السيارات  لصناعة  شركات  خمس  تعتزم 
وزارة  حسب  بها،  عيوب  إلصالح  سيارة  آالف   210 من 
وتستدعي  الخميس.  الكورية  التحتية  والبنية  النقل 
دبليو  إم  وبي  وأودي  موتورز  جنرال  من  كل  فروع 
 76 نحو  كوريا  في  الموجودة  كرايسلر  وفيات  ونيسان 
موديًال من السيارات البالغ عددها 210.7 آالف. وتشمل 
شيفروليه  سيارات  في  اآللي  الحركة  ناقل  اإلصالحات 

إم  بي  من  موديال   44 في  التوقيت  وسلسلة  السيتي، 
 .»6 »إيه  أودي  موديالت  في  التحكم  ونظام  دبليو، 

وبدأت الشركات بالفعل عمل اإلصالحات مجانًا. 

اإلمارات: تراجع تحويالت العمالة إلى الخارج 
الخارج  إلى  اإلمارات،  في  العاملين  تحويالت  انخفضت 
إلى 40.1 مليار درهم خالل الربع الثالث من العام الجاري، 
وبنسبة 7.6% مقابل 43.4 مليار درهم خالل نفس الفترة 
تمت  المركزي  للمصرف  ووفقا  الماضي.  العام  من 
وبنسبة  الصرافة  شركات  خالل  من  التحويالت  معظم 
70%، تالها البنوك. وانخفضت التحويالت عبر الصرافات 
التحويالت  زادت  حين  في  درهم،  مليارات   6.9 بقيمة 

عبر البنوك بقيمة 3.6 مليارات درهم.

أخبار سريعة

اقتصاد
مصطفى عبدالسالم

كأن فقراء العرب ال تكفيهم قسوة 
الفقر والبطالة وفقدان الوظائف 

والعوز والفساد، وحاالت التشرد 
والهجرة خارج األوطان، والحرمان 
من حقوقهم األساسية كالصحة 

والتعليم، وقلة التغذية وانعدام 
األمن الغذائي والدواء، واختفاء 

سلع وغالء األسعار، ليأتي شتاء 
هذا العام ليكون األقسى على 

هؤالء الذين يقدر عددهم بأكثر 
من 100 مليون فقير.

شتاء هذا العام ليس فقط قارس 
البرودة والطقس، لكنه قاس من 

حيث أزماته غير املسبوقة، فهناك 
كورونا، وأزمات معيشية طاحنة، 

وحكومات عاجزة عن توفير 
الحد األدنى من الخدمات بأسعار 

تناسب دخل املواطن، بل وتلوح 
بعضها بالتوقف عن صرف 

الرواتب بزعم تراجع اإليرادات، 
وزيادة عجز املوازنة وتفاقم أعباء 
الديون، وهناك دول باتت تغترف 
املزيد من القروض داهسة، ليس 
حقوق األجيال الحالية فقط، بل 

حقوق األجيال القادمة أيضا، 
ومعظم الحكومات باتت تفرض 

مزيدًا من الضرائب والرسوم 
والبرامج التقشفية رغم الحالة 
البائسة التي يمر بها املواطن 

وتراجع قدرته الشرائية ودخله.
لقد وجد ماليني الفقراء العرب 

أنفسهم هذا العام أمام أسوأ أزمة 
صحية، وقطاع صحي متدهور، 

وحكومات تتعامل باستهانة 
شديدة مع صحة هؤالء، فمع 

تفشي كورونا باتت رائحة املوت 
تفوح في كل ركن من أركان األسر 
العربية جراء هذا الوباء املتوحش، 

وبات املئات يتساقطون يوميا 
جراء الفيروس، وال بارقة أمل في 

وأد هذا الوباء الجامع الذي شل 
الجميع، دوال واقتصادات ومواطنا، 

ورفع من معدالت الفقر والبطالة 
والتعثر والرشوة والفساد.

لم يفاجأ ماليني الفقراء العرب 
بتدهور القطاع الصحي، والغالء 

الفاحش لألدوية والعالج، فهم 
يلمسون ذلك بأنفسهم كل يوم 

وقبل ظهور الوباء الذي كشف عن 
عدم جاهزية هذا القطاع، حتى 

للميسورين والقادرين على سداد 
ثمن العالج والحجر الصحي.
ورغم الدمار الذي خلفه وباء 
كورونا، ال يزال فقراء العرب 

يواجهون أزمات أخرى، فهناك 
الحروب والنزاعات التي تعصف 

بماليني الفقراء في سورية وليبيا 
واليمن والعراق والسودان، وال 

تزال الثورات املضادة تحول دون 
تحقيق تطلعات هؤالء الفقراء 

في الحرية والعدالة، وتحول دون 
استفادتهم من موارد وثروات 
بالدهم التي باتت تستأثر بها 

طبقة محدودة مرضي عنها 
سياسيا. 

حتى األمل في مستقبل أفضل 
تمت سرقته من أجندة الفقراء 

بنهب املال العام، وبيع موارد 
الدولة، ورهن األصول العامة، 

والتوسع القياسي في االقتراض، 
وبعثرة املوارد املحدودة على 

مشروعات ال تمثل شيئا 
ملاليني الفقراء وال قيمة مضافة 

لالقتصاد.

ما أقسى 
هذا الشتاء 

على الفقراء

Friday 25 December 2020
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اقتصاد

بغداد ـ براء الشمري

األزمة النقدية تتصاعد في العراق. 
واالقتصاد  هبوطًا،  يزيد  الدينار 
يــضــيــق انــكــمــاشــًا. مــلــفــات الــفــســاد 
بــــدأت تــظــهــر عــلــى الـــطـــاولـــة. مــجــلــس الــقــضــاء 
ــلـــى كــشــف عـــن عــمــلــيــات تــهــريــب للعملة  األعـ
األجنبية إلــى الــخــارج، وتــحــايــل وتــزويــر في 
الكل يطرح تساؤالت حول  العملة.  بيع  مــزاد 
البنك  وتغطيه.  بالتهريب  تقوم  التي  الجهة 
ــو املـــؤســـســـة الـــوحـــيـــدة  ــــزي الــــعــــراقــــي هــ ــركـ ــ املـ
املــخــولــة بــيــع العملة األجــنــبــيــة إلـــى مــصــارف 
مــن قبله، بعد شرائها من  وشــركــات معروفة 
وزارة املالية. في املقابل، تتزايد االحتجاجات 
ــار ورفـــع  ــنـ ــديـ الــشــعــبــيــة ضـــد خــفــض ســعــر الـ
األسعار. مجلس القضاء األعلى قال في بيان، 
األربـــعـــاء، إنـــه يــجــري تحقيقا فــي عــمــل مــزاد 
من  مخالفات  ووجـــود  األجنبية،  العملة  بيع 
قبل بعض املصارف، مؤكدا أن التحقيق أثبت 

وجود عمليات مخالفة للقانون. 
وتــــابــــع أن »مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء األعــــلــــى وجـــه 
التحقيق  مــحــاكــم  كــافــة  عــنــه  ــادر  صــ بتعميم 
بــاتــخــاذ اإلجـــــــراءات الــقــانــونــيــة بــحــق كـــل من 
تسبب بالضرر لالقتصاد الوطني، سواء من 
املحتكرين  التجار  أم  األجنبية  العملة  تجار 
للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية 
الــتــي يحتاجها املــواطــنــون يــومــيــا«. وأوضــح 
أن مــحــكــمــة الــتــحــقــيــق املــخــتــصــة بــمــكــافــحــة 
غسل األمــوال باشرت منذ عدة أيام التحقيق 
ــيــــع الـــعـــمـــلـــة األجـــنـــبـــيـــة  بــــخــــصــــوص مــــــــزاد بــ
للقانون  الخاصة  املــصــارف  بعض  ومخالفة 

لالشتراك فيه.
وأشار مجلس القضاء األعلى إلى أن التحقيق 
وصل إلى مراحل متقدمة بشأن وجود عمليات 
في  لالشتراك  وتــزويــر  وتحايل  قانونية  غير 
مزاد بيع العملة وتهريب العملة إلى الخارج.  

وأكـــــد مـــصـــدر فـــي الــلــجــنــة املـــالـــيـــة بــالــبــرملــان 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ الـــعـــراقـــي، فـــي حـــديـــث لـ
أن مــلــف الــفــســاد فـــي بــيــع الــعــمــلــة وعــمــلــيــات 
التالعب ستكون له األولوية في القضايا التي 
ستطرح عند استجواب وزير املالية علي عبد 
العراقي  املركزي  البنك  األمير عــالوي، ومدير 
مصطفى غالب عند استضافتهما في البرملان 

في الجلسة التي يجري التحضير لها.
بـــنّي املــصــدر أن املــعــلــومــات الــتــي أدلــــت بها 
السلطة القضائية املتمثلة بمجلس القضاء 
األعلى بشأن تهريب العملة األجنبية مهمة 
ــدا وخــطــيــرة، وال بـــد مـــن الــعــمــل مـــن أجــل  جـ
وقـــف عــمــلــيــات الــتــهــريــب ومــعــرفــة الــجــهــات 

التي تقف خلفها. 
ــار إلـــى وجــــود مــلــفــات أخــــرى ستطرح  ــ وأشـ
خالل استجواب عالوي وغالب، موضحا أن 
هذه امللفات لها عالقة باإلرباك الذي تسبب 
املالية  الصرف من قبل وزارة  رفــع سعر  به 

والبنك املركزي. 
ــام حــراكــًا  ــ ويــشــهــد الـــبـــرملـــان الـــعـــراقـــي مــنــذ أيـ
متسارعًا الستضافة رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، واستجواب وزير ماليته في مجلس 
النواب، على خلفية رفع سعر صرف الدوالر، 
ووجود بعض البنود في موازنة العام املقبل 

الــتــي مـــن شــأنــهــا أن تــثــقــل كــاهــل الــعــراقــيــني.  
ــة الــقــانــون« سعد  ــدد عــضــو ائــتــالف »دولــ وشـ
ــــاص مــــع »الـــعـــربـــي  ــبـــي، فــــي حــــديــــث خــ ــلـ املـــطـ
ــــور فـــي الـــعـــراق تسير  الـــجـــديـــد«، عــلــى أن األمـ
نحو املجهول، مبينا أن بعض األحزاب حققت 
أرباحًا بسبب الفرق في سعر صرف الدوالر، 

وربما تستخدمها لتمويل االنتخابات. 
وأوضــح أن الحكومة هي التي تبيع الــدوالر، 
واألحــــــــزاب املـــقـــربـــة مــنــهــا هـــي الـــتـــي تــشــتــري 
ــى أن  ــ ــ الـــــــــــدوالر بـــســـعـــر مــــخــــفــــض، مــــشــــيــــرا إلـ
»األحزاب املقربة من الحكومة تمتلك مصارف 
الــدوالر وتهريبه إلى  ولها القدرة على شــراء 

خارج العراق«. 
إلــى أن بعض األمـــوال املهربة  ولــفــت املطلبي 
اآلخر  إلــى حسابات خاصة، والبعض  تذهب 

قد يستخدم ملساعدة دول معينة. 
وبني أن وجود مبالغ مالية مهربة يشير إلى 
مضيفا  خلفها،  تقف  حزبية  حــركــات  وجـــود 
أن »مــــن يــشــتــري الــــــدوالر ويــهــربــه هـــي جهة 

حكومية أو قريبة جدا من الحكومة«. 
يشار إلى أن البنك املركزي العراقي قرر، بدءًا 
مــن األحـــد املــاضــي، رفــع سعر صــرف الـــدوالر 
لــلــمــصــارف، و1470 ديــنــارا  إلــى 1460 ديــنــارا 
ما  املــالــيــة،  وزارة  مــع  بالتنسيق  لــلــجــمــهــور، 
تسبب بإرباك في السوق العراقية وارتفاع في 
موازنة  مــســودة  كما تضمنت  السلع،  أســعــار 
رواتـــب  لتخفيض  بــنــودًا  املــســربــة   2021 ــام  عـ

املوظفني وفرض ضرائب جديدة. 
وكان عضو لجنة النزاهة في البرملان العراقي، 
طــه الــدفــاعــي، قــد أشــــار فــي وقـــت ســابــق، إلــى 
وجــود معوقات تحول دون اســتــرداد األمــوال 
املهربة إلى خارج البالد، الفتا إلى أن استعادة 
النزاهة، وتحديدا  هذه األمــوال مناطة بهيئة 
بــدائــرة االســـتـــرداد. لكن عمل هــذه الــدائــرة لم 
يكن بمستوى الفساد وحجم األموال املهربة.  
وبني أن السبب الرئيس وراء ضعف إجراءات 
االسترداد يعود إلى عدم وجود تعاون في 
هـــذا املــلــف مــن قــبــل املــؤســســات الحكومية، 
ومــنــهــا وزارة الــخــارجــيــة، والــبــنــك املــركــزي 
لم  التي  العالقة،  ذات  واملؤسسات  العراقي، 
تتحرك لعقد اتفاقيات مهمة مع الحكومات 
أموال  بوجود  تفيد  معلومات  توفرت  التي 
مــهــربــة ملــســؤولــني عــراقــيــني فـــي دولـــهـــا، من 
أجــــل اســــتــــرداد األمـــــــوال واألشــــخــــاص عبر 

االنتربول الدولي والعربي.  
وأكد وجود مشكلة مهمة تتمثل بعدم وجود 
تعاون من بعض الدول مع العراق في متابعة 
األمــوال واألشــخــاص، موضحًا أن هــذه الــدول 

مستفيدة من وجود األموال في مصارفها.

الجزائر ـ حمزة كحال

غالبية  مثل  أسعارها،  في  كبيرة  قفزات  البناء  مــواد  تشهد 
الكثير من  يرجع  الــجــزائــريــة.  الــســوق  فــي  واملنتجات  السلع 
التجار هذا الصعود إلى تهاوي قيمة الدينار واستمرار منع 
كــورونــا. وارتفع  االستيراد وركــود األســـواق بسبب جائحة 
إلـــى 8.49 دوالرات،  ســعــر كــيــس اإلســمــنــت )50 كــيــلــوغــرامــًا( 
وفاق سعر القنطار الواحد من الحديد 70 دوالرًا. وبلغ سعر 

شاحنة »الرمل األصفر« ذات حمولة 18 طنا 550 دوالرًا...
ووضعت الحكومة الجزائرية، العام املاضي، مواد البناء في 
قائمة املواد املعنية بعملية منع االستيراد والتي مست قرابة 
ألف منتج، وذلك لكبح فاتورة واردات هذه املواد التي سجلت 
دوالر سنة  مليار  و1.5  دوالر  مليار   1.1 2019 حوالي  سنة 
2018، مقابل 2.1 مليار دوالر سنة 2015. كما أوقفت الجزائر 
ــــك بــعــد تغطية  نــهــائــيــا اســـتـــيـــراد الــحــديــد واإلســـمـــنـــت، وذلـ
الجزائر  بــدأت مصانع  الداخلي. كما  للطلب  املحلي  اإلنتاج 

السنة الحالية عملية تصدير اإلسمنت الى دول أفريقية.
وأجمع تجار وبائعو مواد البناء على تبرئة ذمتهم من حمى 
ارتفاع أسعار مواد البناء، مرجعني الزيادات في األسعار إلى 
عــدة عوامل خارجة عن إرادتــهــم. وقــال عبد الــقــادر خمخوم 
تاجر مواد البناء بشارع »املنظر الجميل« املخصص لتجارة 
مواد البناء  لـ »العربي الحديد« إن »تجار التجزئة هم الحلقة 
األضعف في سلسلة الربح والخسارة، املضاربون واملمولون 
ــاف أن »مــنــع االســتــيــراد  ــ هـــم مـــن يــتــحــكــم فـــي الــســعــر«. وأضـ
املستوردة من إسبانيا  السوق. فاملواد  أحــدث اضطرابا في 
وإيطاليا تشكل قرابة 60 في املائة من السوق. أما املنتجون 
املحليون يدفعون ثمن املــواد األولية بالعملة الصعبة التي 
هو  اليوم  والدينار  بالدينار،  املــركــزي  البنك  من  يشترونها 

في الحضيض«. 
وشـــرح »إذن رفـــع املــنــتــجــون األســعــار للحفاظ عــلــى هامش 
الــربــح مرتفعا، خــاصــة وأنــهــم وحــدهــم فــي الــســوق مــن دون 

منافسة من املواد املستوردة«. وتابع: »كما أن كورونا زادت 
الضغط على التجار، الذين رفعوا من هوامش الربح ملواجهة 
الخسائر املترتبة عن ركود األسواق، من جراء إجراءات الغلق 

التي أضرت بنا كثيرا«.
وكـــان الــبــنــك املــركــزي الــجــزائــري قــد لــجــأ إلـــى تبني سياسة 
الــتــعــويــم، مــا هــبــط بقيمة الــعــمــلــة الــوطــنــيــة إلـــى مستويات 
قياسية مقابل الدوالر والعملة األوروبية املوحدة »اليورو«. 
ــواردات فــي ظــل انخفاض  الــهــدف هــو كبح ارتــفــاع فــاتــورة الــ
ــرادات الــجــزائــر مــن بــيــع الــنــفــط، ولــلــحــد أيــضــا مــن ارتــفــاع  ــ إيـ
نهاية 2019،  فــي  املــائــة  فــي   4.1 بلغت  الــتــي  التضخم  نسبة 

حسب الديوان الوطني الجزائري لإلحصاء.
ارتفاع األسعار  الجزائري نفسه بني مطرقة  املواطن  ووجــد 
وســنــدان بــنــاء ســقــف لبيته، وهــنــا تــبــدأ رحــلــة الــبــحــث عمن 
يبيع بأقل األسعار. وقال رياض زروقي الذي التقته »العربي 
الجديد« في إحدى نقاط بيع مواد البناء إنه »ادخر مليون 
غــرفــة  بــيــتــه وبـــنـــاء  لــتــرمــيــم  ديـــنـــار جـــزائـــري )9000 دوالر( 
إضافية، لكنه مضطر اآلن ملراجعة حساباته، »كل شيء زاد 
اء والدّهان والرّصاص، ربما 

ّ
سعره، دون أن ننسى أجرة البن

جّمد األشغال إلى حني توفير املزيد من األموال«.
ُ
قد أ

وكان من املتوقع أن يكون قطاع البناء في الجزائر من أكثر 
الــقــطــاعــات تــأثــرا بــالــهــزات االرتـــداديـــة الــتــي خلفتها األزمـــة 
االقـــتـــصـــاديـــة واملـــالـــيـــة الـــتـــي ضـــربـــت الـــبـــالد بــســبــب تــراجــع 
ــود وجــائــحــة »كــــورونــــا«. حسب  ــ مــداخــيــل بــيــع الـــذهـــب األسـ
ــة أعــدتــهــا الــنــقــابــة الــوطــنــيــة لــلــمــهــنــدســني املــعــمــاريــني  ــ دراسـ
املعتمدين فإن »تكاليف البناء ارتفعت بحوالي 45 في املائة«، 
لـ  الدين  الهادي تقي  النقابة عبد  وفــق ما قاله نائب رئيس 
الوطني  املجمع  رئيس  اعتبر  الجديد«. من جهته،  »العربي 
للمهندسني الجزائريني عبد الحميد بــوداود في حديث مع 
األول  املتضرر  املقاوالت هم  أن »أصحاب  الجديد«  »العربي 
ومن سيتكبد خسائر جمة، حيث سيضطرون إلى دفع فارق 

األسعار من أجل استكمال مشاريعهم«.

الفساد المالي في العراق 
من يهرب العملة األجنبية؟

ارتفاع األسعار يلحق أضرارًا بالمشاريع )ناصر الدين زيبار/ Getty(خالل احتجاج في بغداد ضد رفع األسعار )مرتضى السوداني/ األناضول(

قفزة بأسعار مواد البناء في الجزائر

أكد مجلس القضاء 
األعلى في العراق على 
وجود عمليات تهريب 

للعملة األجنبية إلى 
خارج البالد، إضافة إلى 
مخالفات واسعة في 

مزاد بيع العملة

احتجاجات نفطية 
في البصرة

أغلق متظاهرون، الخميس، شركتي توزيع 
املنتجات النفطية وتعبئة الغاز السائل في 

محافظة البصرة، جنوبي العراق. وقام 
املئات من املتظاهرين، وأغلبهم من حملة 
الشهادات الجامعية واملعاهد، بغلق مبنى 

شركة توزيع املشتقات النفطية ومبنى 
شركة تعبئة الغاز السائل، احتجاجا على 

عدم تلبية مطالبهم بتوفير فرص عمل 
لهم في املنشآت النفطية. وقال املحتجون 
إنهم سلموا مطالبهم قبل أشهر للجهات 

املسؤولة، التي وعدتهم بتوفير فرص 
عمل، لكن الوعود لم تتحقق، لذا أغلقوا 

الشركتني للضغط عليهما. وتقول 
الحكومة العراقية إن الوظائف في موازنة 

عام 2021 ستكون محدودة، بسبب 
األزمة املالية التي تعاني منها البالد. 

ويعيش العراق أزمة مالية خانقة جراء 
تراجع أسعار النفط، تحت ضغط جائحة 
»كورونا«، التي شلت قطاعات واسعة من 

اقتصادات العالم. 

رفع األجور في األردن
أكدت اللجنة الثالثية لشؤون العمل في 
األردن )تمثل العمال وأصحاب العمل 

والحكومة(، في اجتماعها األخير 
برئاسة وزير العمل ووزير الدولة لشؤون 
االستثمار معن القطامني، على رفع الحد 

األدنى لألجور من 220 دينارًا )308 
دوالرات(، إلى  260 دينارًا )364 دوالرًا(، 
أي بنسبة 18 في املائة، وتطبيقه اعتبارًا 
من األول من يناير/ كانون الثاني املقبل.

ه حرصًا على رفع 
ّ
وقالت اللجنة إن

مستوى معيشة شريحة كبيرة من 
العاملني في القطاع الخاص، توافقت 
اللجنة خالل اجتماعها األخير على 
املوازنة بني حق العمال في تحسني 
أجورهم وبني الظروف االقتصادية 

ألصحاب العمل، وذلك باستثناء القطاعات 
األكثر تضررًا والقطاعات غير املسموح 
لها بالعمل من قرارها رفع الحد األدنى 

لألجور اعتبارًا من  األول من يناير /
كانون الثاني حتى 31 مايو/ أيار، على أن 

يسري عليها قرار الحد األدنى لألجور 
اعتبارًا من األول من يونيو/ حزيران 

املقبل. وقال املرصد العمالي األردني التابع 
ملركز الفينيق للدراسات االقتصادية 

واملعلوماتية، إّن هذه الزيادة »متواضعة«، 
وال تلبي الحد األدنى املطلوب لتوفير 

حياة كريمة للعاملني.

الطلب على االستثمار 
في تركيا

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي 
مصطفى ورانك ازدياد الطلب على 

االستثمار في بالده 30 في املائة خالل 
الفترة بني كانون الثاني/ يناير وتشرين 

الثاني/ نوفمبر 2020. وقال ورانك في 
تغريدة نشرها عبر موقع تويتر، إن 

الحكومة منحت خالل نوفمبر املاضي 
1009 وثائق تحفيز لالستثمار. وأشار 

إلى توفير فرص عمل جديدة لـ33 ألفا 
و903 أشخاص عبر استثمارات بلغت 

قيمتها 25.3 مليار ليرة تركية )الدوالر = 
7.6 ليرات(.

تحقيق مع مجموعة 
»علي بابا« 

أعلنت سلطات املنافسة الصينية فتح 
تحقيق ضد املجموعة العمالقة للبيع 

بالتجزئة على اإلنترنت علي بابا، رمز 
النجاح في مجال االقتصاد الرقمي 

في البالد، بشبهة قيامها »بممارسات 
احتكارية«.

وتسبب إعالن »إدارة الدولة لتنظيم 
األسواق« عن فتح التحقيق بانخفاض 
حاد في أسعار أسهم »علي بابا« التي 

تراجعت بنسبة تتجاوز الثمانية في املائة 
في بورصة هونغ كونغ.

كندا توقف رحالت بريطانيا
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستني 

ترودو تمديد تعليق استقبال الرحالت 
الجوية القادمة من اململكة املتحدة حتى 6 

يناير/ كانون الثاني املقبل. وقال ترودو 
في تغريدة له: »ملنع انتشار الساللة 

الجديدة من فيروس كورونا في كندا، 
قررنا تمديد تعليق استقبال رحالت 

الركاب من اململكة املتحدة ملدة أسبوعني 
حتى 6 يناير«. وأضاف: »سنواصل 

مراقبة املوقف ونفعل كل ما يلزم للحفاظ 
على سالمة املواطنني«.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%23
ــة خــفــض الــعــمــلــة  ــب ــس ن
 1450 إلى  وصوًال  الوطنية 
 1184 من  دوالر،  لكل  دينارًا 
ــر الــذي  ــارًا ســابــقــً، األمـ ــن دي
تــســبــب فــي ارتـــفـــاع في 
ــى مــا بين  األســعــار وصــل إل
األســواق  في  و%40   %30

العراقية

تقارير عربية

عقاراتمال وأعمال

ــارة  ــجــ ــزان تــ ــ ــيــ ــ ــــض مــ ــائـ ــ ــبــــط فـ هــ
)النفطية  الــخــارجــيــة  الــســعــوديــة 
النفطية( بنسبة 60.3 في  وغير 
أســاس سنوي، حتى  على  املائة 
 .2020 األول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
واســـتـــنـــادا إلـــى بــيــانــات صـــادرة 
في  لإلحصاء  العامة  الهيئة  عن 
السعودية )حكومية(، بلغ فائض 
مــلــيــار   35.9 ــتـــجـــاري  الـ ــزان  ــيــ املــ
الــعــشــرة  الــشــهــور  دوالر خــــالل 
فـــائـــض  وكـــــــان   .2020 األولـــــــــى 
امليزان التجاري بلغ خالل الفترة 
نــحــو 90.6  املــنــاظــرة مــن 2019، 

مليار دوالر.
وانـــخـــفـــضـــت قــيــمــة الــــصــــادرات 
السلعية )النفطية وغير النفطية(، 
بنسبة 34.4 في املائة، إلى 142.6 
مليار دوالر، كما هبطت الواردات 
16 في املائة، إلى 106.6 مليارات 
الصادرات  قيمة  وهبطت  دوالر. 
النفطية للسعودية، خالل الفترة 
املذكورة، بنسبة 40.6 في املائة، 

إلى 99.2 مليار دوالر.

الفائض 
التجاري 

السعودي
صنعاء ـ محمد راجح

بعد  الجديدة  اليمنية  الحكومة  عن  اإلعــالن 
نحو عام كامل من املناقشات ضمن مخرجات 
اتفاق الرياض، لم يبدد املخاوف من االنهيار 
االقـــتـــصـــادي الــشــامــل. الــشــكــوك واســـعـــة بني 
ــنــــني حـــــول قــــــدرة حــكــومــة  ــواطــ الــــخــــبــــراء واملــ
تستند إلــى اتــفــاق هــش وتتكون مــن أطــراف 
مـــتـــصـــارعـــة عـــلـــى مــعــالــجــة مـــلـــفـــات صــعــبــة. 
التركة التي خلفها الصراع الدائر بني طرفي 
البالد  الــتــي تلف  ــات  األزمــ ثقيلة.  الــحــكــومــة، 
ــريـــاض تــطــاول  مــنــذ الــتــوقــيــع عــلــى اتـــفـــاق الـ
والخدمية  واإلنسانية  املعيشية  املستويات 
. وعلى الرغم من التشاؤم، يتسلل خيط 

ً
كافة

أمـــل إلنــقــاذ مــا يمكن إنـــقـــاذه مــن بــلــد مــدّمــر. 
أن  العديني  حسن  االقتصادي  الخبير  يــرى 
على  والسيطرة  االقتصادي  االنهيار  إيقاف 
أولوية  العملة  األســعــار ووقــف تدهور قيمة 
قصوى لهذه الحكومة، إضافة إلى االستقرار 
األمني والذي يعتبره العديني أولوية أخرى 

بالغة األهمية لتأمني املجتمع وتوفير مناخ 
مناسب إلنقاذ االقتصاد.

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  ويـــقـــول الــعــديــنــي لــــ
أصعب  وضــع  فــي  شكلت  الحالية  الحكومة 
مما كانت عليه األحوال عند تشكيل حكومات 
سابقة منذ اجتياح صنعاء واندالع الحرب. 
ما يمكن مالحظته في السنوات السابقة أن 
الحكومات كانت تتشكل لكي يتربح الوزراء، 
ــاد حـــلـــول لــــأزمــــات املــتــراكــمــة.  ولـــيـــس إليـــجـ
ــلـــى مــســتــوى  ــتـــى عـ ــة حـ ــكـــومـ ــكـــن هــــــذه الـــحـ لـ
إعـــداد مــوازنــة عــامــة، تــواجــه تحديات كبرى 
مــنــهــا عـــدم تــوفــر أي بــيــانــات تــقــريــبــيــة بعد 
ــاءات، وفــق  ســبــع ســنــوات مــن تــوقــف اإلحـــصـ
العديني. يشرح أن الجهاز اإلداري املفرغ من 

ألقاربهم  السياسيون  صـــادره  الــتــكــنــوقــراط 
ــــالء  ــر وكـ ــثــ ــة إلــــــى أن أكــ ــ ــافـ ــ ــم، إضـ ــهــ ــارفــ ــعــ ومــ
الــــوزارات واملستشارين ال يــتــواجــدون داخــل 
اليمن، وليست لهم عالقة بوزارتهم وال علم 

لهم بأوضاعها.
ويــلــفــت إلـــى أن جــمــيــع مــوظــفــي الـــدولـــة على 
ــال، بــمــن فــيــهــم الـــذيـــن يشتغلون  ــثـ ســبــيــل املـ
الحوثي،  لسلطة  الخاضعة  املــحــافــظــات  فــي 
ويشير  بــرواتــبــهــم.  الحكومة  هــذه  يطالبون 
الخبير االقتصادي إلى صعوبة التعامل مع 
كل هذه التناقضات من قبل حكومة مشتتة.

والتحق املجلس االنتقالي الجنوبي املدعوم 
إماراتيًا كشريك رئيسي بالحكومة الجديدة، 
 بكشوفات التشكيالت العسكرية التي 

ً
محمال

على  بينما  رواتبهم،  بصرف  مطالبًا  تتبعه 
الطرف اآلخر في العاصمة صنعاء ومناطق 
ــال الـــيـــمـــن خـــصـــم يـــتـــواجـــد فــــي مــنــاطــق  ــمـ شـ
نــفــوذه مــئــات اآلالف مــن املــوظــفــني املنقطعة 

رواتبهم منذ سبتمبر/أيلول 2016.
وتتحدث مصادر مطلعة في هذا الخصوص 
عن جهود قام بها مكتب املبعوث األممي إلى 
اليمن مارتن غريفيث أخيرا، عبر محادثات 
مسقط  العمانية  الــعــاصــمــة  فــي  معلنة  غــيــر 
لــتــضــيــيــق هـــوة االنــقــســام املـــالـــي بـــني طــرفــي 
الصراع في اليمن وفق »إعالن مشترك«، بما 
يـــؤدي إلــى إعـــادة توحيد املــؤســســات املالية 
حت هذه 

ّ
وصرف رواتب املوظفني املدنيني. ومل

»الــعــربــي الــجــديــد«،  املــصــادر الــتــي تحدثت لـــ
إلى وضع الحوثيني شروطًا للقبول باإلعالن 
املشترك، أهمها إيجاد حل فوري يفضي إلى 

صرف رواتب املوظفني املدنيني.
وكان املوظفون املدنيون في الجهاز اإلداري 
ــاء ومــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة  ــعــ ــنــ لــــلــــدولــــة فـــــي صــ
ــفــــارغ الـــصـــبـــر عـــام  الـــحـــوثـــيـــني يـــنـــتـــظـــرون بــ
2020 لــحــل أزمــــة رواتــبــهــم املــتــوقــفــة والــتــي 
ــــع، إذ كـــانـــت قــــد بــــدأت  ــرابـ ــ ــلـــت عـــامـــهـــا الـ دخـ
اليمن  غــرب  الساحلية  الــحــديــدة  مدينة  فــي 
فرع  إلعــادة تشغيل  واسعة  ترتيبات  حركة 
بــاملــحــافــظــة وإدارة حــســاب  املـــركـــزي  الــبــنــك 
حكومي مشترك الستيعاب إيــرادات الوقود 
ومــخــتــلــف الـــقـــنـــوات اإليــــراديــــة األخــــــرى في 

ــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة الــحــوثــيــني،  املـ
وذلـــك بــإشــراف وإدارة األمـــم املــتــحــدة. ولكن 
الــقــرار، بعد قرار  األزمــة النقدية أوقفت هــذا 
الحوثيني منع تداول العملة »املطبوعة« في 

مناطق سيطرتهم.
الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  فـــــي  املـــــوظـــــف  ــغـــرب  ــتـ يـــسـ
والــــتــــجــــارة بـــصـــنـــعـــاء عــــمــــار الــــحــــمــــادي فــي 
صرف  توقف  الجديد«،  »العربي  مع  حديثه 
: »مـــا الــذنــب الـــذي ارتكبناه 

ً
رواتــبــهــم، قــائــال

حتى يقطعوا رواتبنا وقوت أطفالنا؟«. فيما 
املــواطــن عــيــدروس مــهــدي مــن ســكــان مدينة 
عتق بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، ال 
يأمل أي خير قد تأتي به الحكومة الجديدة، 
»العربي الجديد«، إن »فاقد الشيء  إذ يقول لـ
ال يعطيه«، ملمحًا إلى ضعف الحكومة وعدم 
قدرتها على التواجد بشكل طبيعي وبكامل 
ــة عـــدن  ــتـ ــؤقـ ــي الـــعـــاصـــمـــة املـ ــيـــات فــ الـــصـــالحـ
واملناطق املفترض وقوعها تحت سيطرتها. 
التقييم  من  الثالثة  املرحلة  كشفت  باملقابل، 
املــســتــمــر لــالحــتــيــاجــات فـــي الــيــمــن الـــصـــادر 
عــــن الـــبـــنـــك الــــدولــــي األســــبــــوع املــــاضــــي، عــن 
تركة ثقيلة خلفها الصراع الدائر في البالد، 
عــلــى مــســتــوى الــقــطــاعــات كــافــة، فــي حــني تم 
خطوط  وتــضــررت  والجسور،  الطرق  تدمير 

الكهرباء، وتعطل إنتاج النفط والغاز.
ــات الـــخـــاصـــة بــالــتــعــافــي  ــاجـ ــيـ ــتـ ــقــــدر االحـ وتــ
التي تم تقييمها  وإعــادة اإلعمار للقطاعات 
ــنـــاطـــق الــجــغــرافــيــة الـــتـــي تــشــمــلــهــا هــذه  واملـ
ــم املـــســـتـــمـــر  ــيـ ــيـ ــقـ ــتـ ــن الـ ــ ــة مــ ــثــ ــالــ ــثــ املــــرحــــلــــة الــ
دوالر  مليار  و25   20 بــني  بما  لالحتياجات، 

على مدى خمس سنوات.
ويـــرى الــبــاحــث االقــتــصــادي عــصــام مقبل أن 
الــهــش تضم  الــتــوافــقــي  الشكل  بــهــذا  حكومة 
أطــــرافــــًا مـــتـــنـــازعـــة، ال يــمــكــن لـــهـــا أن تــحــقــق 
أي شــيء فــي مــواجــهــة مــا تشهده الــبــالد من 
تـــدهـــور اقـــتـــصـــادي مـــريـــع وانـــهـــيـــار الــعــمــلــة 
وتــفــكــك ملـــؤســـســـات الــــدولــــة املـــتـــنـــازع عليها 
ويسأل  اليمن.  فــي  منطقة  كــل  مستوى  على 
ــربـــي الـــجـــديـــد«: »كــيــف  ــعـ فـــي حـــديـــث مـــع »الـ
وتحمل  مسبقًا  منقسمة  حكومة  ستتعامل 

أسماء تفتقد الخبرة مع هذه امللفات؟«.

الكويت تعيد هيكلة أصولها في أوروباتشكيك بقدرة الحكومة على وقف االنهيار 

)Getty /الموظفون يطالبون برواتبهم المتوقفة )محمد حمود

الكويت ـ أحمد الزعبي

البدء  إلــى  الكويتية  الحكومة  تسعى 
فـــي إجـــــــراءات تــحــوطــيــة بــســبــب أزمـــة 
ــن خـــــــالل إعـــــــــــادة هــيــكــلــة  ــ ــا مــ ــ ــ ــورونـ ــ ــ كـ
أصـــولـــهـــا الـــخـــارجـــيـــة، خــصــوصــًا في 
الــدول األوروبية، تحسبًا ألي خسائر 
مــســتــقــبــلــيــة، وفـــقـــا لــوثــيــقــة حــكــومــيــة 

اطلعت عليها »العربي الجديد«.
الــــصــــنــــدوق  أن  الــــوثــــيــــقــــة  وكــــشــــفــــت 
ــتــــي الـــــــــذي تــــديــــره  ــكــــويــ ــادي الــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الهيئة العامة لالستثمار يقوم حاليًا 
ــواق الــعــاملــيــة  ــاع األســــــ ــ ــ ــة أوضـ ــدراســ بــ
ــد الــقــطــاعــات الــخــاســرة أو التي  ورصـ
يتوقع تحقيقها خسائر خالل الفترة 
املــقــبــلــة بــســبــب الــجــائــحــة. كــــذا، يــقــوم 
برصد القطاعات الرابحة من كورونا، 
ــــات الــتــكــنــولــوجــيــا  ــــركـ ــا شـ خـــصـــوصـ
العمالقة والرعاية الصحية وشركات 
ساهمت  التي  الحيوية  التكنولوجيا 
ــــات  ــركـ ــ ــــشـ ــــات والـ ــاحـ ــ ــقـ ــ ــر لـ ــويــ ــطــ فــــــي تــ
ــتـــاج ســـيـــارات  الـــتـــي لــديــهــا خــطــط إلنـ
كهربائية في ظل التوجه العاملي نحو 

الطاقة النظيفة.
القطاعات  بعض  أن  الوثيقة  وذكـــرت 
أوروبـــــــــــــا  دول  فــــــــي  ــة  ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ االقـ
تــشــهــد تــراجــعــا كــبــيــرا بــســبــب األزمـــة 
االقـــتـــصـــاديـــة الـــنـــاجـــمـــة عــــن جــائــحــة 
العقاري  الــقــطــاع  خصوصا  كــورونــا، 
الـــــذي يــشــهــد تـــراجـــعـــا كـــبـــيـــرا. أيــضــًا، 
تتقلب العمالت فيما تسعى الحكومة 
إلــى االســتــفــادة مــن عائدات  الكويتية 
صندوق الثروة السيادي ضمن خطة 
جــــديــــدة مــقــتــرحــة لــتــوفــيــر الــســيــولــة 
الالزمة للحكومة التي تعاني من أزمة 

مالية طاحنة.
وأشارت الوثيقة إلى الخسائر الكبيرة 
ــمـــارات املـــواطـــنـــني الــكــويــتــيــني  ــثـ ــتـ السـ
فــي الـــخـــارج، وخــصــوصــا فــي الــقــطــاع 
الــعــقــاري الــــذي يــشــهــد تــراجــعــا خــالل 
ــــى أزمــــة  األشــــهــــر املـــاضـــيـــة. ولـــفـــتـــت إلـ

عقارات املواطنني في العديد من الدول 
األوروبــــيــــة، مــنــهــا إســبــانــيــا واملــمــلــكــة 
املـــتـــحـــدة وإيـــطـــالـــيـــا، الـــتـــي تــتــعــرض 
لــلــنــهــب بــســبــب عـــدم تــمــكــن املــواطــنــني 
ــن الـــســـفـــر ملـــتـــابـــعـــة اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم  ــ مـ
وعـــقـــاراتـــهـــم. كــمــا ذكــــرت الــوثــيــقــة أنــه 
املشكالت  ملتابعة  لجنة  تكليف  سيتم 
في  املواطنني  الستثمارات  القانونية 
الخارج ستكون مهمتها التنسيق مع 
في  الكويتية  والقنصليات  السفارات 
الـــخـــارج والــبــحــث عــن حــلــول ملعالجة 

تلك األزمات.
وبــحــســب الــبــيــانــات الــرســمــيــة للهيئة 
ــة لــــالســــتــــثــــمــــار، تـــبـــلـــغ قــيــمــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
صندوق الثروة السيادي الكويتي ما 
يقرب من 540 مليار دوالر، ويأتي في 
عربيا  والثاني  عامليا  الرابعة  املرتبة 

بعد الصندوق السيادي ألبوظبي.
وقــــال الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي الــكــويــتــي 
ـــ«الــــعــــربــــي  ــاوي، لــ ــكــ ــلــ ــيــ ــفــ ــم الــ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ
الـــجـــديـــد«، إن األشـــهـــر املــاضــيــة الــتــي 
أعــــقــــبــــت تــــفــــشــــي فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
الــتــي  الـــعـــالـــم واإلغــــــالقــــــات  فــــي دول 
شهدتها دول أوروبا، أحدثت تقلبات 
فــــي األســـــــــواق الـــعـــاملـــيـــة والـــقـــطـــاعـــات 
االقـــتـــصـــاديـــة، حــيــث تــراجــعــت أســهــم 
العديد من الشركات فضال عن انهيار 
بعض الشركات العاملية، مثل ما حدث 
مــع شــركــة إكـــس مــوبــيــل، فــيــمــا قفزت 
أســهــم شـــركـــات أخـــــرى، مــثــل شــركــات 
التكنولوجيا والرعاية الصحية التي 

استفادت من الوباء.
وذكــــر الــفــيــلــكــاوي أنـــه يــنــبــغــي اتــخــاد 
إجـــــــــــراءات تـــحـــوطـــيـــة بــــهــــدف حــمــايــة 
االســتــثــمــارات الــكــويــتــيــة فـــي الــخــارج 
والــبــحــث عــن مــواطــن الــقــطــاعــات التي 
تــحــقــق فــوائــد وعـــوائـــد جــيــدة وإعــــادة 
هيكلة األصــول التي تشهد انخفاضا 
على خلفية تداعيات جائحة كورونا. 
ــــى اتــــخــــاذ الـــتـــدابـــيـــر الـــالزمـــة  ــا إلـ ــ ودعــ
مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى قــيــمــة ومــكــانــة 

صــنــدوق الـــثـــروة الــســيــادي الــكــويــتــي. 
ــر صـــــــادر عــــن مــعــهــد  ــريـ ــقـ وبـــحـــســـب تـ
تراجعت  السيادية،  الــثــروة  صناديق 
ــتــــي تــــديــــرهــــا أكــبــر  قـــيـــمـــة األصــــــــول الــ
الــصــنــاديــق الــســيــاديــة فــي الــعــالــم إلــى 
الــشــهــر،  هــــذا  دوالر  تــريــلــيــونــات   7.8
ــلـــيـــونـــات  تـــريـ  8.2 نــــحــــو  مــــقــــابــــل  فـــــي 
دوالر خــــالل شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
ــي. وتـــعـــانـــي الـــكـــويـــت  ــ ــاضـ ــ الـــثـــانـــي املـ
ــة  فـــي الــســنــة املــالــيــة الــحــالــيــة مـــن أزمـ
حــادة فــي تمويل عجزها املــالــي الــذي 
ــبـــوط الــكــبــيــر  ــهـ ــد يــتــفــاقــم بــســبــب الـ قــ
ألســــعــــار الـــنـــفـــط والـــتـــكـــالـــيـــف املــالــيــة 
اإلضـــافـــيـــة الـــتـــي تــكــبــدتــهــا الــحــكــومــة 
بسبب أزمــة كــورونــا. من ناحيته، أكد 
ــتـــصـــادي الــكــويــتــي علي  الــبــاحــث االقـ
السيادي  الصندوق  أهمية  أن  الفهيد 
املاضية،  الفترة  بــرزت خــالل  الكويتي 
خصوصا في ظل األزمــات املالية غير 
املــســبــوقــة، مــثــل تــفــاقــم عــجــز امليزانية 
وشح السيولة، مشيرا إلى أن عائدات 
في عالج  السيادي تساهم  الصندوق 

األزمة املالية الراهنة.
وأشــــار الــفــهــيــد، خـــالل اتــصــال هاتفي 
مع »العربي الجديد«، إلى أن انخفاض 
قيمة االستثمارات واألصول الكويتية 
ــارج قـــد يــتــســبــب فـــي تــراجــع  ــخــ فـــي الــ
ما  للدولة، وهو  االئتماني  التصنيف 
يؤثر سلبا على املركز املالي الكويتي 
فــضــال عـــن تـــراجـــع ثــقــة املــســتــثــمــريــن، 
تزامنا مع انهيار النفط خالل األشهر 

التي أعقبت تفشي كورونا.
وأوضـــــح أنــــه يــجــب إعـــــادة الــنــظــر في 
اســتــراتــيــجــيــة وهــيــكــلــة االســتــثــمــارات 
ثابتة وواضــحــة  آلــيــة  وفــق  الخارجية 
لــــــــــدى الــــــكــــــويــــــت مــــــــن أجــــــــــل تـــخـــطـــي 
العقبات التي فرضتها الجائحة على 
االقتصاد العاملي، ومختلف القطاعات 
االقـــتـــصـــاديـــة، وخــصــوصــا الــشــركــات 
ــرة مــن  ــيـ ــبـ ــتــــي تــــضــــررت بــــصــــورة كـ الــ

اإلغالق وبالتالي انخفاض أسهمها.

استثماراتاليمن 

رواتب الموظفين 
من أبرز الملفات الشائكة 

أمام الحكومة
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اقتصاد

لندن ــ موسى مهدي

ــاٍس عـــلـــى بــريــطــانــيــا،  ــ ــام قــ ــ بـــعـــد عـ
عــــانــــت فـــيـــه املـــمـــلـــكـــة املـــتـــحـــدة مــن 
لفيروس  الجديدة  الساللة  تفشي 
ومــفــاوضــات مرهقة  وتــداعــيــاتــهــا،  كوفيد 19 
امتدت ألكثر من 4 سنوات، توّصل املفاوضون 
األوروبيون والبريطانيون إلى اتفاق تجاري 
ملــرحــلــة مـــا بــعــد »بــريــكــســت« يــــوم الــخــمــيــس، 
وفــق مــا أفــاد مــســؤولــون مــن الجانبني، حيث 
إنه  البريطانية  الحكومة  باسم  متحدث  قــال 
اإلسترليني  الجنيه  ليحافظ  االتـــفـــاق«،  ــّم  »تـ
على مكاسبه قرب أعلى مستوياته في عامني 
ونـــصـــف، بــعــدمــا قـــالـــت لـــنـــدن إنـــهـــا تــوصــلــت 
االتــفــاق. وارتــفــع اإلسترليني 0.8% بعد  إلــى 
أقل  أي  دوالر،   1.361  

ً
مسجال االتــفــاق  تأكيد 

املسجلة  الـــذروة  قليال فحسب من مستويات 
فــي مــايــو/ أيـــار 2018. وبــهــذا االتــفــاق املربح 
بالنسبة إلى االقتصاد البريطاني من وجهة 
نـــظـــر مـــســـؤولـــني بـــريـــطـــانـــيـــني، نـــجـــت الــعــمــلــة 
البريطانية من مجزرة محققة كانت تنتظرها 
في حــال عــدم التوصل إلــى اتفاق تجاري مع 

الكتلة األوروبية. 
دوالر،   1.36 فــوق  اإلسترليني  الجنيه  ق 

ّ
وحل

وقــــد يــرتــفــع ســعــره أكــثــر فـــي الـــعـــام الــجــديــد، 
كــان  الــــذي  مـــن مــســتــوى 1.48 دوالر  مــقــتــربــًا 
عـــام 2016.  فــي  اســتــفــتــاء بريكست  قــبــل  عليه 
لــكــن كــريــس تــيــرنــر، الــخــبــيــر بــشــركــة »أي أن 
جي« املالية الهولندية، يعتقد أن اإلسترليني 
ســيــرتــفــع بــمــعــدالت مــتــواضــعــة فـــي الــشــهــور 

املقبلة، وربما إلى 1.38 دوالر. 
وكان من املمكن إعالن االتفاق مساء األربعاء، 
ــــؤولـــــني بـــريـــطـــانـــيـــني  ــــسـ ــســــب تـــــأكـــــيـــــدات مـ حــ
وأوروبيني، إال أنه تأجل بسبب الخالف الذي 
حــدث فــي اللحظات األخــيــرة بــشــأن موضوع 
قضية  وهي  الكهربائية،  السيارات  بطاريات 
ــتـــحـــول الــــجــــاري فــــي قــطــاع  ــيـــرة، لـــكـــن الـ ــغـ صـ
ــارات يــجــعــل مـــنـــه مــوضــوعــًا  ــيــ ــســ تــصــنــيــع الــ
مهمًا خالل السنوات املقبلة. وقال مصدر في 
الحكومة الفرنسية الخميس إن البريطانيني 
ــــوا »تــــــنــــــازالت هــــائــــلــــة«، وال ســـيـــمـــا فــي  ــــدمـ قـ
مـــجـــال صــيــد الـــســـمـــك، حــجــر الـــعـــثـــرة األخــيــر 
قال  دبلوماسيًا  مصدرًا   

ّ
لكن املفاوضات.  في 

بــتــحــركــات، لكن  قــام  البريطاني  »الــجــانــب  إن 
الـــشـــيـــطـــان يــكــمــن فــــي تــفــاصــيــل الـــنـــصـــوص، 
ــعــــد«. وأضــــــاف:  ــك بــ ــ ــى ذلـ ــ ــم نـــصـــل إلـ ونـــحـــن لــ

»نتحقق من أن جميع الضمانات متوافرة«.
القانونيون  الــخــبــراء  يعكف  خــبــراء،  وحــســب 
من الجانب البريطاني واألوروبي منذ مساء 
األربعاء على وضع اللمسات األخيرة لالتفاق 
املكون من 2000 ورقة الذي من املتوقع أن تكون 
نصوصه قد ضمنت السيادة البريطانية على 
أراضيها وقوانينها، وفي ذات الوقت تتمكن 
ــا  فــيــه مــن مـــرور الــســلــع والــخــدمــات مــن أوروبـ
ر حجم  وإلــيــهــا دون جــمــارك أو رســــوم. ويــقــدَّ
ــيـــة  الــتــجــارة بـــني بــريــطــانــيــا والــكــتــلــة األوروبـ
األوروبــيــة هي  والكتلة  دوالر،  ترليون  بنحو 
ـــَعـــّد 

ُ
الــشــريــك الــتــجــاري األول لــبــريــطــانــيــا. وت

الـــتـــرتـــيـــبـــات الـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي تــضــمــن حــريــة 
التجارة مع أوروبــا، جائزة ثمينة لبريطانيا 
ــتــــجــــاري الـــجـــديـــد بــعــد  فــــي بــــنــــاء الـــفـــضـــاء الــ
العام  أوروبــا في بداية  االنفصال رسميًا عن 
عت مجموعة 

ّ
الجاري. وكانت بريطانيا قد وق

من الشراكات التجارية في إطار بناء الفضاء 
التجاري الجديد لفترة ما بعد بريكست. 

مــن بــني هـــذه الـــشـــراكـــات، شــراكــة تــجــاريــة مع 
ــن املــتــوقــع  ــدا وســـنـــغـــافـــورة. ومــ ــنـ الـــيـــابـــان وكـ
تعزيز موقف  فــي  بريكست  اتــفــاق  أن يساهم 
بــريــطــانــيــا فـــي املــنــاقــشــات الــتــجــاريــة املقبلة 
َعّد 

ُ
وت أميركا.  مع  التجارية  الشراكة  لتوقيع 

الـــواليـــات املــتــحــدة ثــانــي أكــبــر شــريــك تــجــاري 
لــبــريــطــانــيــا، كــذلــك إن حــــّي املــــال الــبــريــطــانــي 
الكبرى  التجارية  يستضيف معظم املصارف 
مثل »غــولــدمــان ســاكــس« و»جــي بــي مورغان 
»وسيتي بانك«. وهذه البنوك تتخذ من لندن 
التجارة وتقديم خدماتها لدول  مقرًا لها في 
االتحاد األوروبي. وعلى الرغم من أن االتفاق 
ضــمــن حــريــة الــتــجــارة الــبــيــنــيــة دون حــواجــز 
الخدمات  لــم يشمل  أنــه  إال  جمركية ورســـوم، 

لندن ــ العربي الجديد

في  بريطانيا  خسائر  ترتفع  أن  خبراء  توقع 
حـــال االنــفــصــال عـــن االتـــحـــاد األوروبــــــي دون 
األوروبـــي  االقتصاد  إن  إذ  تجارية،  ترتيبات 
اقــتــصــاد ضــخــم، كما أن عــدد املستهلكني في 
ويقدر  ببريطانيا.  مقارنة  جــدًا  كبير  أوروبـــا 

عليها مصارف وشركات  تعتمد  التي  املالية 
ــال الـــبـــريـــطـــانـــي »ســيــتــي  ــ ــّي املــ الـــوســـاطـــة بـــحـ
لندن«. وبالتالي، يرى محللون وخبراء  أوف 
ُيَعّد نقطة ارتكاز رئيسية  ماليون أن االتفاق 
الرئيس  إدارة  بــني  املستقبلية  الــعــالقــات  فــي 
األميركي املنتخب جوزيف بايدن وبريطانيا، 
كــذلــك فــإنــه ســيــدعــم مــوقــع مــركــز لــنــدن املــالــي 
ــة  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ ــارف االسـ ــ ــــصــ ــة املــ ــيــ ــاذبــ بـــســـبـــب جــ
األميركية وأهميتها بالنسبة إلى التمويالت 

األوروبية.
فــي هـــذا الــشــأن، قـــال الخبير مــارشــال غيتلر 
فــــي شـــركـــة »دي بــــي ســــويــــس« الــســويــســريــة 
فـــي تــعــلــيــقــات نــقــلــهــا مــوقــع مــجــلــة »بـــارونـــز« 
 »نجاح اتفاق بريكست ُيَعّد أمرًا 

ّ
األميركية، إن

مع  املستقبلية  بريطانيا  لعالقات  جــدًا  مهمًا 

الــواليــات املتحدة، إذ إن بــايــدن قــال بوضوح 
اتــفــاق بريطاني مــع دول  عــدم توقيع  إن  تــام 
االتــــحــــاد األوروبـــــــي بــعــد االنـــفـــصـــال ســيــدمــر 
ــنـــطـــن ولـــنـــدن،  ــة بــــني واشـ الـــعـــالقـــات الـــخـــاصـ
كــذلــك ســيــهــدد اتــفــاق الــشــراكــة الــتــجــاريــة مع 
بــريــطــانــيــا«. وســتــعــزز الــتــرتــيــبــات الــتــجــاريــة 
ِفق عليها، مركز بريطانيا التفاوضي 

ُّ
التي ات

ــة املـــقـــبـــلـــة الــــجــــاري  ــاريـ ــجـ ــتـ فــــي الــــشــــراكــــات الـ
التفاوض حولها مع كل من الهند وأستراليا. 
وعلى الرغم من أن االتفاق لم يشمل الخدمات 
ــواز املــــرور الــتــجــاري«  املــالــيــة ولـــم يضمن »جــ
ــال الــبــريــطــانــي، ولــكــن حتى  ملـــصـــارف حـــّي املــ
كانت  التي  الجماعية  الهجرة  تحدث  لم  اآلن 
ــيــــة مــن  ــالــ ــاع الــــخــــدمــــات املــ ــطــ ــــي قــ مـــتـــوقـــعـــة فـ
بريطانيا إلــى الـــدول األوروبــيــة خــالل فترات 

الــبــنــك الـــدولـــي حــجــم الــنــاتــج املــحــلــي للكتلة 
في  دوالر  تــرلــيــون   18.377 بنحو  األوروبـــيـــة 
العام 2020، ويقدر سكانها بنحو 510 ماليني 
ــاتـــج املــحــلــي  ــنـ نـــســـمـــة، بــيــنــمــا يـــقـــدر حـــجـــم الـ
دوالر.  ــيـــون  ــرلـ تـ  2.978 بــنــحــو  الـــبـــريـــطـــانـــي 
وبالتالي فإن الشركات البريطانية ستستفيد 
مــن الــســوق األوروبــــي بمعدل أكــبــر كثيرًا من 

الــفــائــدة الــتــي تجنيها الــشــركــات األوروبـــيـــة. 
في هذا الصدد، قال مفوض السوق الداخلية 
تييري بريتون: »سأقولها من قلبي، بريكست 
ــدة ســتــكــون  ــحــ ــتــ املــ مــــــأســــــاة«، ألن »املـــمـــلـــكـــة 
ــق تـــقـــديـــرات نــقــلــتــهــا وكــالــة  ــ الـــخـــاســـرة«. ووفـ
يورونيوز، كان سيؤدي عدم التوصل التفاق 
إلى خسارة الناتج املحلي اإلجمالي لالتحاد 
األوروبـــي ما نسبته 0.75 بحلول نهاية عام 
فستكون  البريطاني،  الجانب  فــي  أمــا   .2022
الــخــســارة أربـــع مـــرات أكــبــر، بنسبة 3%. كما 
ــاتــــج املــحــلــي  ــنــ ــتــــوقــــع أن يـــنـــخـــفـــض الــ ــــن املــ مـ
اإلجمالي ملنطقة اليورو بنسبة 7.8%، مقارنة 
بانخفاض نسبته 11.3% في اململكة املتحدة.

وتعتمد منافذ اململكة التجارية بشكل كبير 
على أوروبا، فهي تصدر ما نسبته 45% من 
األوروبية. ولكن، في  القارة  إلى  منتجاتها 
حال عدم التوصل التفاق، كانت منتجاتها 
ســـتـــتـــعـــرض لــتــكــالــيــف جـــمـــركـــيـــة إضــافــيــة 
)التعريفات واللوجستيات( بحوالى %12، 
مــقــابــل ال شـــيء عــنــدمــا كــانــت فـــي االتــحــاد 
الجمركي، حسب تقديرات آنا بواتا، رئيسة 
التأمني  شركة  في  الكلي  االقتصاد  أبحاث 

على االئتمان أولر هيرميس.
وكانت بريطانيا في حال عدم توقيع االتفاق 
ــا  ــ ــهـ ــ ســـتـــتـــعـــرض لـــكـــلـــف إضـــافـــيـــة فــــي وارداتـ
وســتــضــطــر لــلــتــعــامــل مـــع الــكــتــلــة األوروبـــيـــة 
عــبــر الــتــعــرفــة الــجــمــركــيــة املــنــصــوص عليها 
في منظمة التجارة العاملية. ويرى خبراء أن 
بنسبة  اإلسترليني  الجنيه  قيمة  انخفاض 
10%، ربما يجعل الواردات أكثر تكلفة. وتشير 
البريطاني  املــركــزي  البنك  أن  إلــى  التوقعات 
مـــرة في  كـــان سيلجأ وألول  إنــكــلــتــرا«  »بــنــك 
الصفر  الــفــائــدة تحت  تــاريــخــه لخفض سعر 
مع  ستتضافر  الــتــي  بريكست  أزمـــة  ملعالجة 

أزمة جائحة كورونا.

عددهم 450 ألفًا.  ووفــق محللني ماليني، فإن 
اتفاق بريكست قد يكون ذا تأثير في السوقني 
البريطاني واألوروبي وأسواق املال على املدى 
القصير، ولكن هنالك عوامل أخــرى أكبر منه 
األســــواق،  تــوجــهــات  الــتــي تعتمد عليها  هــي 
ومن بينها محاصرة جائحة كورونا وخروج 
الركود. في هذا الصدد  العاملي من  االقتصاد 

قال املحلل املالي األميركي، جي جي كينهان، 
لنشرة بارونز: »على املدى القصير فإن اتفاق 
بريكست نبأ عظيم لأسواق املالية، ولكن على 
املدى الطويل فإن تأثيره يعتمد على تطبيق 

االتفاق«. 
تــبــرز خــالفــات في  أن  مــحــلــلــون  وال يستبعد 
املحاكم  إلــى  الــطــرفــان  فيها  يحتاج  التطبيق 
التجارية للبّت فيها في املستقبل، خاصة ما 

يخص قضايا املنافسة واملعايير التجارية. 
ــا مــن تــحــّول بــريــطــانــيــا إلــى  ــ وتــتــخــوف أوروبـ
ســـوق حـــرة بــعــد االنــفــصــال، وتــؤثــر بــذلــك في 
تدفق رأس املال األجنبي إلى أوروبا. وتخطط 
بــريــطــانــيــا وفــقــًا لــحــكــومــة جــونــســون إلنــشــاء 
ــارة حـــــرة فــــي املــقــاطــعــات  ــجــ عـــشـــر مـــنـــاطـــق تــ
البريطانية الفقيرة. لكن على صعيد تأثيرات 

ــي عــلــى أســــواق  ــ ــ ــاق الــبــريــطــانــي األوروبـ ــفـ االتـ
املــــال، لــم يــكــن الــتــأثــيــر كــبــيــرًا بــســبــب اإلغـــالق 
الختامية  الحسابات  املبكر لأسواق وإغالق 

للعام الجاري لكبار املستثمرين. 
ــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، أخــــذت األســـــواق في  ومـ
ــع اتــــفــــاق بـــريـــكـــســـت مــنــذ  ــيـ ــوقـ حـــســـابـــاتـــهـــا تـ
األســـبـــوع املـــاضـــي، كــذلــك إن مــعــظــم املــكــاســب 
ــاق كــــانــــت فــــي يـــوم  ــ ــفـ ــ ــتــــي تــحــقــقــت مــــن االتـ الــ
األربــعــاء، إذ سجلت األســــواق ارتــفــاعــًا، كذلك 
كسبت أســعــار النفط وارتــفــعــت الــســنــدات، إذ 
إنها، حسب رويترز، تلقت دعمًا من أنباء عن 
األوروبــــي على وشك  واالتــحــاد  بريطانيا  أن 
نهاية فوضوية  تجاري وتجنب  اتفاق  إبــرام 
النــفــصــالــهــمــا. لـــكـــن تـــركـــيـــز املــســتــثــمــريــن قــد 
ــلـــى نــجــاح  ـــــالل الــــعــــام الــــجــــديــــد عـ يـــنـــصـــب خـ

الــلــقــاحــات املــــضــــادة لـــفـــيـــروس كــــورونــــا وفــك 
ــة مــن  ــ ــيــ ــ ــادات الــبــريــطــانــيــة واألوروبــ ــتــــصــ االقــ

إجراءات العزل االجتماعي وإغالق املتاجر. 
قــال ساتورو يوشيدا، محلل  في هــذا الصدد 
لــــأوراق املالية  لــدى راكــوتــني  السلع األولــيــة 
ــال عــلــى املــخــاطــرة  ــبــ لـــرويـــتـــرز: »تــحــســن اإلقــ
األسهم  فــي  انتعاش  بسبب  املستثمرين  بــني 
الــعــاملــيــة، مـــا يــؤكــد أن املـــخـــاوف مـــن الــســاللــة 
.»

ً
الجديدة من فيروس كورونا انحسرت قليال

يـــذكـــر أن مـــفـــاوضـــات بــريــكــســت وصـــلـــت إلــى 
ذروات خــطــرة، هـــددت أكــثــر مــن مـــرة بــخــروج 
تــجــاري، خــاصــة وسط  اتــفــاق  بريطانيا دون 
ــــان يــحــصــل عــلــيــه رئــيــس  ــــذي كـ الــتــشــجــيــع الــ
ــوزراء الــبــريــطــانــي، بــوريــس جــونــســون من  ــ الــ

الرئيس دونالد ترامب.

التوصل التفاق 
بريكست

الشركات البريطانية مستفيدة

)Getty( المفاوضون البريطانيون يحزمون أمتعتهم للعودة من بروكسل

)Getty( صيد السمك من العقبات الكأداء التي اعترضت المفاوضات)Getty( بريكست أكبر اختبار لرئيس الوزراء البريطاني جونسون

)Getty( عبوات من الفاكهة البلجيكية معدة لالستهالك

اتفاق بريكست قد يكون 
ذا تأثير في السوقين 

البريطاني واألوروبي

ــر املــفــاوضــات وذروة الــخــالف واحــتــمــال 
ّ
تــعــث

خروج بريطانيا دون اتفاق تجاري. 
ــتـــصـــادي فـــي مــركــز  ــال االقـ ــذا الـــصـــدد قــ فـــي هــ
الــدولــيــة،  واملــعــلــومــات  املستقبلية  الـــدراســـات 
فنسان فيكار: »ال يبدو أن مستقبل حّي املال 
القصير،  املــدى  على  تــســاؤل  اللندني موضع 
ألنـــه ال يــوجــد مــركــز مــالــي جــديــد نــاشــئ في 

أوروبا ينافسه حتى اآلن«. 
وأشار في تعليقات نقلتها نشرة »يورو نيوز« 
إلى أن عمليات نقل نحو 7500 وظيفة مالية من 
لندن إلى القارة األوروبية وفقًا لبيانات شركة 
»إرنـــســـت أنـــد يـــونـــغ« إلـــى الــعــديــد مـــن املــراكــز 
وهولندا  وأملانيا  وفرنسا  إيرلندا  في  املالية، 
ولوكسمبورغ، ال تضاهي على اإلطالق مكانة 
البالغ  بموظفيها  سيتي«  بلندن  املـــال  »حـــّي 

لندن تعتبره صفقة مربحة لالقتصاد 
البريطاني... واإلسترليني يرتفع

بروكسيل ــ العربي الجديد

من املتوقع أن يتضرر العديد من عمال 
مزارع بساتني الفاكهة في بلجيكا بشدة 
إذا لم يجِر التوصل إلى اتفاق تجاري ما 
بني االتحاد االوروبي واململكة املتحدة 
ــادرات  بــحــلــول نــهــايــة الــعــام. وتــمــثــل صـ
الفاكهة أكثر من 5% من الناتج املحلي 
ر إجــمــالــي  ــقــــدَّ اإلجـــمـــالـــي لــبــلــجــيــكــا، ويــ
ــتـــاج الــســنــوي مـــن الــكــمــثــرى بنحو  اإلنـ
330 ألـــف طـــن. ويـــوضـــح مــــارك إيـــفـــرار، 
فروت  »بلجيكا  لشركة  التجاري  املدير 
ر خــارج  : »تقليديًا، نــصــدِّ

ً
قــائــال فــالــي«، 

االتحاد األوروبي، كمنظمة، وشركاؤنا 
التجاريون متعودون كشركات التعامل 

مع هذه األنواع من الحاالت«. 
وكان التجار يخشون من أن التعريفات 
الجديدة ستضر باألسعار في مختلف 

ر الـــعـــديـــد مــن  أشـــكـــالـــهـــا، حـــيـــث ُيــــصــــدَّ
الكمثرى  لكن  املختلفة،  الفاكهة  أنــواع 
ــة األكــــبــــر مــن  ــلـــى الـــحـــصـ تـــســـتـــحـــوذ عـ
السوق، و8% منها موجهة إلى اململكة 
املتحدة. وحسب يورونيوز، فإن »قلق 
ــاتــــج بــشــأن  املـــنـــتـــجـــني فــــي بــلــجــيــكــا نــ
إنه  فإنهم يقولون  الكميات واألسعار، 
إذا تحقق سيناريو عدم وجود اتفاق، 
فــإنــه فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد الــبــريــكــســت، 
ســـيـــكـــون أحـــــد مـــخـــاوفـــهـــم الــرئــيــســيــة 
حدوث خلل في سلسلة التوريد، تمامًا 
مثل سلسلة إنتاج التغليف«. قد يؤدي 
عـــدم الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق، إلـــى تــوقــف 
الـــتـــعـــامـــالت الـــتـــجـــاريـــة، حــيــث يقضي 
األمر حينها أن تتحقق السلطات مما 
إذا كــانــت الــشــركــات الــبــريــطــانــيــة التي 
دفعت  قد  البلجيكية  الفواكه  تستورد 

رسومًا عليها أو ال.

قـــال مــصــدر فــي الــحــكــومــة الفرنسية إن 
هائلة«،  »تـــنـــازالت  قــدمــوا  البريطانيني 
ال سيما فــي مــجــال صيد الــســمــك، الــذي 
كان حجر العثرة األخير في املفاوضات 
بني  تــجــاري شامل  باتفاق  انتهت  التي 
وتــركــزت  وبريطانيا.  األوروبــيــة  الكتلة 
املفاوضات على تقاسم نحو 650 مليون 
يـــــورو مـــن املــنــتــجــات الـــتـــي يــصــطــادهــا 
االتــــحــــاد األوروبــــــــــي كــــل عـــــام فــــي مــيــاه 
ــدة الــتــي ستحدد  املــمــلــكــة املــتــحــدة، واملـــ
ــاديــــن األوروبـــــــيـــــــني مــع  ــيــ لـــتـــكـــيـــف الــــصــ
الوضع الجديد. وكانت بريطانيا تصر 
فــي بــدايــة املــفــاوضــات عــلــى أن يخفض 
األوروبــيــون حصة صيدهم  الصيادون 
ثم   ،%80 بنسبة  البريطانية  املــيــاه  مــن 
خفضوا الحصة إلى 60% ثم إلى %35، 
بينما طالب االتحاد األوروبــي بخفض 
نسبته 25%. ويمثل الصيد نسبة تراوح 

بني واحــد واثنني في املائة من إجمالي 
ــــم حل  الـــنـــاتـــج املـــحـــلـــي الـــبـــريـــطـــانـــي. وتـ
القضيتني األخريني اللتني كانتا عالقتني 
بخصوص الصيد يــوم األربــعــاء. وعلى 
ــتـــصـــادي الــضــئــيــل  ــه االقـ ــ الـــرغـــم مـــن وزنـ
أنـــصـــار  أن  إال  لـــبـــريـــطـــانـــيـــا،  بــالــنــســبــة 
بــريــكــســت الــذيــن دعــمــوا حملة بــوريــس 
جــونــســون لــلــفــوز بــرئــاســة الـــــــوزراء في 
العام  التي جــرت في نهاية  االنتخابات 
الصيد  على موضوع  املاضي، يصرون 
والهجرة كقضايا سيادية ال يجب على 
بريطانيا الــتــنــازل عــنــهــا. ويــرتــدي هــذا 
الـــقـــطـــاع أهــمــيــة ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 
للعديد من الدول األعضاء، بينها فرنسا 
وهـــولـــنـــدا والــــدنــــمــــارك وأيــــرلــــنــــدا، لــكــن 
البريطانيني جعلوا منه رمزا الستعادة 

سيادتهم بعد بريكست.
)العربي الجديد(

تضرر الفاكهة البلجيكية »تنازالت هائلة« بصيد 
األسماك

مال وسياسة

األوروبي  االتحاد  تجاري مع  التفاق  التوصل  أخيرًا من  بريطانيا  تمكنت 
لمرحلة ما بعد بريكست حسب مصدر حكومي بريطاني الخميس. 
لكن التصديق على االتفاق من قبل البرلمانين األوروبي والبريطاني قد 

يتأخر بسبب عطلة الكريسماس ورأس السنة

أمس  واليورو،  الدوالر  من  كل  مقابل  ارتفاعه  اإلسترليني  الجنيه  واصل 
وحسب  الكريسماس.  عطلة  بسبب  فاترة  تعامالت  وسط  الخميس، 
أغلق  تايمز«،  »فاينانشيال  بيانات 
عند  البريطانية  العملة  صرف  سعر 
1.36 دوالر، بينما استقر اليورو أمام  
الدوالر عند 1.2197 دوالر. ودعمت 
اإلسترليني،  الجنيه  بريكست  أنباء 
بسبب  التوقعات  دون  ظل  لكنه 
العملة  واستقرت  األعياد.  موسم 
 103.6 عند  الـــدوالر  ــام  أم اليابانية 
أمــام  ــدوالر  الـ تــراجــع  يــنــات، فيما 

اليوان الصيني والفرنك السويسري.

اإلسترليني فوق 1.36

رؤية

أحمد ذكر اهلل

ضـــربـــات مــتــالحــقــة أصـــابـــت االقـــتـــصـــاد الــكــيــنــي خــــالل الــســنــوات 
االقــتــصــادي  للنمو  الــتــراجــعــات  مــن  فــي سلسلة  األخــيــرة تسببت 
للبالد، وآخرها تداعيات انتشار كورونا، والتي زادت من األوجاع 
تعيد  ربما  كبرى،  تحديات  حافة  على  البالد  لتضع  االقتصادية، 
لألذهان الصعوبات السياسية واالقتصادية الكبرى التي حدثت في 
عقد الثمانينيات من القرن املاضي. قبل انتشار كورونا كانت كينيا 
قــد خرجت لتوها مــن عــدة أزمـــات، حيث شــرد الفيضان عشرات 
اآلالف مــن الــســكــان وقــطــع الــطــرق الــرئــيــســيــة لــلــتــجــارة، مــمــا قطع 
سالسل التوريد وعطل األعمال التجارية، وال سيما الزراعية منها، 
كما أضرت أسراب الجراد باإلنتاج الزراعي، املصدر األهم ملعيشة 
استمر  كــبــرى،  جفاف  أزمــة  حدثت   2018 عــام  وبنهاية  الكينيني، 
أثرها خالل عام 2019، حيث انخفض معدل نمو االقتصاد الكيني 
في 2019 إلى 5.4% مقابل 6.3% في 2018، ويعزى تباطؤ النمو 
بشكل رئيسي إلى انكماش النشاط الزراعي بعد تأخر وعدم كفاية 
هطول األمــطــار في النصف األول من 2019، وعــوض ذلــك جزئيا 

القطاعات الخدمية التي دعمت وعوضت النشاط االقتصادي.
وذكر مكتب اإلحصاء الوطني في كينيا على موقعه اإللكتروني 
أن الناتج املحلي اإلجمالي انكمش بنسبة 5.7% في الربع الثاني 
األول،  الــربــع  نــمــوا نسبته 4.9% خــالل  أن حقق  بعد  مــن 2020، 
املــاضــي. وهي  العام  الفترة من  ونموا نسبته 5.3% خــالل نفس 
املرة األولى التي يتعرض فيها االقتصاد لالنكماش منذ 12 عاما.
وبرر املكتب األداء الضعيف خالل الربع الثاني باالنكماش امللحوظ 
املنتجات  على  والضرائب  والتعليم  والغذاء  اإلسكان  في خدمات 
والنقل والتخزين، وتزامن ذلك مع اإلغالق املحلي ملكافحة انتشار 
أفريقيا قد شهد  اقتصاد في  أكبر  ثالث  فيروس كورونا. وكــان 
آخر انكماش له في الربع الثالث من عام 2008، جراء أعمال العنف 
الدولي  البنك  الــفــتــرة. كما حــذر  تلك  فــي  االنتخابات  واكــبــت  التي 
أخيرًا من انخفاض معدل نمو االقتصاد الكيني من %5.9 - %6 
ا إلى 1% - 1.5% في العام 2020، نتيجة إلجراءات 

ً
املتوقعة سابق

الحد من انتشار )كوفيد-19(، األمر الذي أدى إلى تراجع أنشطة 
العمل  فرص  تقليص  إلى  بدورها  أدت  والتي  التجارية  الشركات 

وخفض دخل األسر ومضاعفة معدل البطالة في البالد.
كما أفاد البنك الدولي كذلك بأن كورونا دمرت سبل عيش العديد 
مــن الكينيني ودفــعــت قــرابــة مــلــيــونــي مــواطــن إلـــى هــاويــة الــفــقــر؛ 
نتيجة لإلجراءات املقيدة التي ألقت بظاللها على أنشطة الشركات 
إلى  قــد تنضم  التجارية، وبــأن نسبة ال يستهان بها مــن هــؤالء 
شريحة الفقر طويل األجــل، في حال غياب اإلجــراءات الحكومية 

الناجعة والسريعة للحيلولة دون ذلك.  
التي  املــقــومــات  الــعــديــد مــن  الكيني يمتلك  وال شــك أن االقــتــصــاد 
تساعده على مواجهة الضربات املتالحقة التي تعرض لها خالل 
الفترة األخيرة، وال سيما في ظل املرونة الكبيرة التي يتمتع بها، 
على  يحافظ  ليبرالي  اقتصادي  نظام  تشييد  فــي  الــدولــة  ونــجــاح 
في  الدولة  من  التدخل  بعض  مع  متحررة،  تجارة خارجية  نظام 

عدة قطاعات لضبط األداء وضمان الفاعلية. 
تقوم  أن  التي يمكن  القطاعات  الزراعي في مقدمة  القطاع  ويأتي 
بــدور فاعل في مواجهة األزمــة، وال سيما أن أكثر من 51% من 
األراضي الكينية تتمتع بالخصوبة ووفرة األمطار الالزمة للزراعة، 
كما أن ما يقرب من 7% إلى 8% من تلك األراضي صالحة للزراعة 
بــامــتــيــاز، وبــالــتــالــي فـــإن املــراهــنــة عــلــى املــزيــد مــن تعميق اإلنــتــاج 

والتصنيع والتصدير الزراعي ربما تساهم بشدة في املواجهة.
ورغـــم تسبب الجفاف فــي عــام 2018 مــع تــأخــر هــطــول األمــطــار 
ومعدالتها األقل من املتوسط في عام 2019 في تباطؤ نمو القطاع 
بـــ 6% فــي عــام 2018، وانــخــفــاض مساهمته  إلــى 3.6% مقارنة 
في نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي إلى 0.7% فقط مقارنة 
بــحــوالــي 1.3% فــي الــعــام الــســابــق، إال أن حـــاالت الــجــفــاف يمكن 
مواجهتها من خالل املزيد من اإلنفاق العام على مشروعات الري 
الحديث، وال سيما في ظل اعتماد ما يقرب من 75% وربما أكثر 
من الشعب الكيني على العمل في القطاع. وفي إطار استعادة زخم 
النمو املرتفع، يمكن لكينيا االعتماد على املزيد من تطوير البنية 
بتمويل  أنشئ  والـــذي  مومباسا،  ميناء  بمشروع  أســوة  التحتية 
صيني يــنــدرج ضمن مــبــادرة »الــحــزام والــطــريــق«، باإلضافة إلى 
عملية توسيع امليناء، والتي من املتوقع أن ترفع قدرته على الشحن 
والتفريغ من 19 مليون طن إلى أكثر من 30 مليون طن سنوًيا، 
بحلول 2030 بعد انتهاء املرحلة األخيرة من التوسعة. وأسوة كذلك 
بميناء  نيروبي  العاصمة  يربط  الــذي  الحديدية  السكة  بمشروع 
الكينيون  ويعتبره   ،2017 عــام  في  افتتاحه  تم  والــذي  مومباسا 
»مشروع القرن«، حيث بلغت استثماراته 3.8 مليارات دوالر، وهو 
ونفذ  استقاللها،  منذ  الــبــالد  شهدته  تحتية  بنية  مــشــروع  أكبر 
ا لتقديرات الحكومة الكينية، أصبح 

ً
بمعايير صينية شاملة. ووفق

الخط يسهم في تنمية االقتصاد بنسبة 1.5%، حيث خفض من 
أفريقيا بنسبة %79  والنقل في منطقة شرقي  الشحن  تكاليف 
والتكلفة التجارية الكلية بنسبة 40%، وهكذا يمكن لشراكات على 
التي  املشروعات  لبعض   

ً
أن توفر تمويال الصينية  الشراكة  غرار 

تمثل نقلة نوعية في البنية األساسية للبالد.
وتقدر االحتياطيات الكينية القابلة لالستخراج بنحو 750 مليون 
برميل من النفط الخام بكلفة استخراج تجاري مقبولة، ويستهدف 
»مشروع النفط املبكر« نقل ألفي برميل يوميا من النفط برا إلى 
ليتم تصديرها، وكان  الرئيسي لكينيا(  مدينة مومباسا )امليناء 
عــام 2021،  للنفط  الكامل  اإلنــتــاج  فــي  تبدأ كينيا  أن  املنتظر  مــن 
إال أن الدولة سارعت في اإلنتاج بعد أزمة كورونا لتالفي بعض 

التداعيات االقتصادية السلبية على البالد.
يمتلك االقتصاد الكيني العديد من القدرات الكامنة، وتتمتع الدولة 
باستثمار  يسمح  الــذي  السياسي  االســتــقــرار  مــن  بشيء  حاليا 
تلك القدرات، بما يساعد في تالفي الضربة الثالثية التي تلقاها 
ــة فـــي ترشيد  ــيـــرًا، وتــبــقــى الـــكـــرة فـــي مــلــعــب الـــدولـ االقــتــصــاد أخـ
استخدام األدوات والسياسات والعالقات املتاحة بحرفية وكفاءة 
القرن  املتردية في نهاية  الحالة  تبتعد باالقتصاد عن شبح  لكي 
االستثمار  بعيدا عــن  الصناعي  القطاع  يــزال  املــاضــي. وكــذلــك ال 
الــعــام والــخــاص، وربــمــا تــبــدو فــرصــة الــبــدء فــي تصدير البترول 
بنية أساسية  تــأســيــس  فــي  تــســاهــم  أن  ــدة يمكن  واعــ كــانــطــالقــة 
إلــى  فــقــط  لــيــس  الــبــالد،  تنقل  محلية،  بتروكيميائيات  لصناعة 

مصاف االكتفاء الذاتي، بل ربما إلى مصاف الدول املصدرة.

ضربة ثالثية 
لالقتصاد الكيني
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