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عدنان عبد الرزاق

لــلــمــرة الـــســـادســـة مــنــذ يـــولـــيـــو/تـــمـــوز املـــاضـــي وبــعــد 
تثبيت السعر لعشرين يومًا فقط، رفعت شركة »وتد« 
للمحروقات، أسعار املشتقات النفطية أمس األحد في 
الشركة  الــســوريــة. ورفــعــت  املــعــارضــة  مناطق سيطرة 
 6.35 إلــى  تركية  لــيــرات   6.19 مــن  البنزين  ليتر  سعر 
ليرات، وليتر املازوت من 5.94 ليرات إلى 6.11 ليرات، 
وليتر املــــازوت إلــى 4.33 لــيــرات. كما طــاولــت الــزيــادة 
ليصبح  ليرتني  بنحو  املنزلي  الغاز  أسطوانة  أسعار 
سعر األســطــوانــة  89 ليرة تركية. وبــررت الشركة في 

بيان لها، أول من أمس، زيــادة األسعار بارتفاع سعر 
صرف الدوالر مقابل الليرة التركية في الفترة األخيرة، 

مشيرة إلى أنها تحصل على املحروقات بالدوالر.
ــد« الــتــي تــأســســت عـــام 2018 بــســوق  ــ وتــســتــأثــر »وتـ
املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة فـــي مــنــاطــق الــشــمــال الـــســـوري، 
وتــمــتــلــك بــحــســب مـــصـــادر مـــن إدلــــــب، أربـــعـــة فـــروع 
ومــحــطــات تــكــريــر ومـــراكـــز لــبــيــع الــغــاز وهـــي الجهة 
الـــتـــي تــســتــورد املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة مـــن تــركــيــا. وال 
ــقـــدم تــســهــيــات  ــتـــي تـ ــفـــرض حـــكـــومـــة »اإلنـــــقـــــاذ« الـ تـ
لــلــشــركــة، أي ضـــرائـــب أو رســـــوم عــلــى املـــحـــروقـــات، 
باسم  اإلعــامــي  للناطق  بحسب تصريحات سابقة 

»وتد«، محمد الحسن، ورغم ذلك قامت الشركة برفع 
ــاع املعيشية  األســـعـــار، األمـــر الـــذي يــفــاقــم مــن األوضــ
لــلــســوريــني إذ ســـتـــؤدي زيــــــادة أســـعـــارالـــوقـــود إلــى 
ويقول  والخدمات.  الضرورية  السلع  أسعار  ارتفاع 
إبراهيم مرشد من ريف إدلب والذي يعمل في مجال 
تتحكم  الشركة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الوقود،  بيع 
املستورد  باعتبارها  السوري  بالشمال  األسعار  في 
واملـــــــوزع الـــحـــصـــري لــلــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة فـــي هــذه 
املــنــاطــق. ويــعــانــي الــشــمــال الــســوري مــن نــقــص حــاد 
بــاملــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، بــعــد إغــــاق املــنــافــذ مــع نظام 
)قسد(  الديمقراطية«  »قــوات سورية  وتوقف  األســد 

عــن رفـــد مــنــاطــق شــمــال غـــرب ســوريــة الــخــارجــة عن 
مرشد  ويــعــرب  النفطية.  باملشتقات  األســـد،  سيطرة 
ــادات املــســتــمــرة في  ــزيــ عـــن مــخــاوفــه مـــن انــعــكــاس الــ
أســـعـــار املـــحـــروقـــات عــلــى أســـعـــار الــســلــع الــضــروريــة 
والخدمات، خاصة الخضروات التي تعتمد ماكينات 
رّي األراضي الزراعية في تشغيلها على الوقود. وقد 
تــراجــع إنــتــاج الــنــفــط فــي ســوريــة مــنــذ بــدايــة الــثــورة 
عــام 2011 من نحو 385 ألــف برميل يوميًا، إلــى أقل 
من 40 ألف برميل حاليا يسيطر عليها نظام بشار 
األسد، وأكثر من 60 ألف برميل بمناطق شمال شرق 

سورية، تسيطر عليها »قسد«.

سورية: سادس غالء للوقود خالل عام بمناطق سيطرة المعارضة

زيادة صادرات مستحضرات التجميل
 صـــادرات كــوريــا الجنوبية 

ّ
أظــهــرت بيانات أمــس األحـــد، أن

 2020 في   %15 بنسبة  ارتفعت  التجميل  مستحضرات  من 
مقارنة بـ2019، على خلفية نمو الطلب من الواليات املتحدة 
والدول اآلسيوية. وبحسب وكالة »يونهاب« بلغت صادارت 

مليارات   6.12 التجميل  مستحضرات  من  الجنوبية  كوريا 
دوالر العام املاضي، وفقًا لبيانات من دائرة الجمارك الكورية 
وجمعية مستحضرات التجميل الكورية. وفي الوقت نفسه، 
بنسبة  التجميل  مستحضرات  من  كوريا  واردات  تراجعت 

10.7% على أساس سنوي في 2020 إلى 1.07 مليار دوالر. 
نموًا  التجميل  مــن مستحضرات  الــبــاد  وتسجل صـــادرات 
سنويًا يزيد عن 10% منذ عام 2012، حتى سجلت تباطؤًا 

مؤقتًا في 2019، إذ نمت بنسبة 4.2% فقط.

»دانة غاز« تتراجع عن بيع أصولها في مصر
إلغاء  األحد،  أمس  اإلماراتية،  غاز  دانة  شركة  أعلنت 
صفقة بيع أصولها البرية في مصر والتي كشفت عنها 
استيفاء  عدم  بسبب   ،2020 األول  أكتوبر/تشرين  في 
الشروط المطلوبة. وقالت دانة غاز في بيان لسوق أبو 
ظبي لألوراق المالية، إنها عدلت عن صفقة البيع بما 
في  وقعت  اإلماراتية  الشركة  وكانت  الطرفين.  يرضي 
أكتوبر/تشرين األول الماضي، اتفاقا ملزما لبيع أصولها 
البرية في مصر مقابل 236 مليون دوالر إلى مجموعة 
واجهت  البيان،  وحسب  األميركية.  للطاقة  آي.بي.آر 
الشروط  الطرفين الستيفاء  بين  البيع صعوبات  صفقة 
المسبقة إلتمام اتفاقية البيع وعقب انتهاء الموعد 

المحدد للوفاء بهذه الشروط. 

هبوط فائض ميزان تجارة السعودية
بين  )الفرق  السعودي  التجاري  الميزان  فائض  تراجع 
على  بالمئة   23 بنسبة  والواردات(،  الصادرات  قيمة 
إلى  الجاري  العام  من  شهرين  أول  في  سنوي،  أساس 
الهيئة  عن  صادرة  بيانات  وبحسب  دوالر.  مليار   13.17
األحد،  أمس  )حكومية(،  السعودية  لإلحصاء  العامة 
تراجع فائض الميزان التجاري من 17.09 مليار دوالر في 
الفترة المقابلة من العام الماضي. وتراجعت صادرات 
شهرين  أول  خالل  النفطية(  وغير  )النفطية  المملكة 
من العام الجاري بنسبة 6.3 بالمئة إلى 36.72 مليار دوالر، 
مقارنة مع 39.16 مليار دوالر في الفترة المناظرة على 
إعالن  مع  تزامنا  الصادرات،  تراجع  يأتي  سنوي.  أساس 

السعودية نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

افتتاح مركز الصين-آسيان لألعمال
قسم  في  رسميا  لألعمال  الصين-آسيان  مركز  افتتح 
)قوانغشي(  الصينية  الحرة  التجارة  بمنطقة  ناننينغ 
النافذة  خدمات  تقديم  إلى  يهدف  والذي  التجريبية، 
الواحدة للتعاون االقتصادي بين الصين ودول منظمة 
التجارة،  بوزارة  المسؤول  شنغ،  ده  وانغ  وقال  آسيان. 
بين  التعاون  بالتأكيد  سيسهل  المركز  إن  أمس،  من  أول 
بكين  تعزز فيه  اآلسيان، خاصة في وقت  الصين ودول 
اإلقليمية.  الشاملة  االقتصادية  الشراكة  اتفاقية  تنفيذ 
مربع،  متر   22000 حوالي  يغطي  الذي  المركز،  ويقدم 
التجارة  ذلك  في  بما  المجاالت  مختلف  في  خدمات 
واالستثمار، واالستشارات القانونية، والتمويل، والخدمات 

اللوجستية، واالبتكار العلمي والتكنولوجي. 

لقطات

مصر تخفض دعم الوقود %35
القاهرة ـ العربي الجديد

ــة مــصــر املــالــيــة الــجــديــدة  ــوازنـ أظـــهـــرت بــيــانــات مـ
ــــود بــنــحــو %35  ــــوقـ تــخــفــيــض الـــحـــكـــومـــة دعـــــم الـ
ونـــالـــت وثيقة  بــنــســبــة %1.9.  الــضــرائــب  ــادة  ــ وزيــ
ها 

ّ
مــشــروع املــيــزانــيــة مــوافــقــة مجلس الــــوزراء املــصــري، إال أن

املالية  املــوازنــة  مــشــروع  وتضمن  بــرملــانــيــًا.  تصديقًا  تتطلب 
الــذي تقدمت به الحكومة للبرملان، أمس  للعام 2021/ 2022 
األحــد، استهداف تخفيض دعم املــواد البترولية إلى 18.411 
مليار جنيه )الدوالر = نحو 15.7 جنيها( مقارنة مع 28.193 
مليار جنيه في العام السابق. كما تستهدف الحكومة زيادة 

حصيلة الضرائب 1.9% إلى 983 مليار جنيه.
ويـــأتـــي ذلــــك وســــط تـــخـــوف مـــن زيــــــادات جـــديـــدة فـــي أســعــار 
الوقود خال الفترة املقبلة في حال إقرار املوازنة وتخفيض 
دعم الوقود. وكانت الحكومة قد قررت يوم الجمعة املاضي 
 فئاته بمقدار 0.25 جنيه، موضحة 

ّ
رفع أسعار البنزين بكل

مــن 8.5 جنيهات  ارتــفــع  أوكـــتـــان  الــبــنــزيــن 95  ليتر   ســعــر 
ّ
أن

إلــى 7.75،  مــن 7.5 جنيهات  أوكــتــان  إلــى 8.75، والبنزين 92 
والبنزين 80 أوكتان من 6.25 جنيهات إلى 6.5.

 مشروع املوازنة 
ّ
وأكــد وزيــر املالية املصري محمد معيط، أن

الدعم،  لباب  جنيه  مليار   321 تخصيص  يتضمن  الجديدة 
مــنــهــا: 87.2 مــلــيــار جــنــيــه لــدعــم الــســلــع الــتــمــويــنــيــة بــزيــادة 
للمعاشات  مليار جنيه  و19  الحالي،  املالي  العام  عن   %3.2
الــضــمــانــيــة وبــرنــامــج »تــكــافــل وكـــرامـــة« بــمــا يــســمــح بتقديم 
دعم نقدي شهري ألكثر من 3.6 مايني أسرة من األسر األقل 
، وتخصيص 7 مــلــيــارات جنيه لــعــاج املــواطــنــني على 

ً
دخـــا

الشامل  الصحي  الــتــأمــني  منظومة  مظلة  ومـــّد  الــدولــة،  نفقة 
ملحافظات األقصر وأسوان واإلسماعيلية والسويس وجنوب 
املــرافــق«  ودعــم  النقدي  »للدعم  جنيه  مليارات  و7.8  سيناء، 
الحكومة تستهدف   

ّ
أن لإلسكان االجتماعي. وأوضــح معيط 

في املوازنة املالية للعام املالي 2021/ 2022، معدل نمو بنسبة 
5.4% للناتج املحلى، وتخفيض العجز الكلي إلى 6.7% من 
الناتج املحلى، وتحقيق فائض أولي 1.5% لضمان استقرار 
مــســار ديـــن أجــهــزة املـــوازنـــة للناتج املــحــلــي مــع نــهــايــة الــعــام 

املالي املقبل. وتبلغ نسبة العجز املتوقعة 7.7% في ميزانية 
ــادة  زيــ مــصــر  وتــتــوقــع  الــحــالــي 2020/ 2021.  ــالـــي  املـ الـــعـــام 
االحتياجات التمويلية 7.1% إلى 1.068 تريليون جنيه )68.1 
مليار دوالر(. وتستهدف مصر في مشروع املوازنة الذي ُوزع 
أمس، على أعضاء مجلس النواب أن تبلغ التمويات املحلية 
990.133 مــلــيــار جــنــيــه مــن اإلجــمــالــي، مــقــارنــة مــع 832.293 
مليارا في 2020/ 2021، والتمويات الخارجية 78.375 مليار 
جنيه، انخفاضًا من 165.440 مليارا. ومن املتوقع في مشروع 
إلى  الدولية  السندات  الــجــديــدة، أن تصل إصـــدارات  املــوازنــة 
املالي  العام  في  مليارًا مستهدفة   72 66 مليار جنيه، مقابل 
السابق. وتستهدف الحكومة أن يبلغ متوسط سعر الفائدة 
الخزانة 13.2%، من 14% متوقعة في  األذون وســنــدات  على 
2020/ 2021، وأن يزيد عمر الدين إلى 4.2 أعوام من 3.6 أعوام 

متوقعة بنهاية يونيو/ حزيران املقبل.
 الحكومة تستهدف شــراء 8.61 

ّ
أن املــوازنــة  وأوضــح مشروع 

مـــايـــني طـــن مـــن الــقــمــح، مــنــهــا 5.11 مـــايـــني طـــن عـــن طــريــق 
االستيراد. ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم.

اقتصاد
مصطفى عبدالسالم

ال يستطع مراقب تقديم إحصاء 
دقيق بعدد الوعود الروسية 

حول إعادة سياحها إلى مصر 
ومنتجعاتها في البحر األحمر على 

مدى السنوات املاضية، أو يرصد 
بدقة عدد التصريحات التي أطلقها 
كبار املسؤولني الروس واملصريني 
بمن فيهم فالديمير بوتني نفسه 

حول قرب حدوث انفراجة في 
ملف عودة حركة الطيران بني 
البلدين وحركة السياح الروس 

إلى مصر بعد ست سنوات من 
الغياب. فمنذ حادث تحطم طائرة 

روسية فوق سيناء في نهاية 
2015، ووفاة 224 شخصا على 
متنها، والتصريحات حول عودة 
الطيران والسياح ال تتوقف. آخر 

تصريحات رسمية جاءت في بيان 
صادر عن الرئاسة املصرية كشف 

عن اتفاق السيسي وبوتني يوم 
الجمعة على استئناف الرحالت 

الجوية الروسية إلى مصر.  
لقرار، بحسب البيان، جاء بعد 

تأكيد مفتشني روس على توفير 
املطارات املصرية الواقعة باملقاصد 
السياحية في شرم الشيخ وغيرها 

معايير األمن والسالمة للسياح. 
سبقت البيان تصريحات لوكالة 

إنترفاكس نقلت فيها عن مصدر 
بقطاع الطيران األسبوع املاضي 

أن رحالت )الشارتر( الروسية إلى 
الغردقة وشرم الشيخ قد تستأنف 
في 10 مايو/أيار. إذا صدق الروس 

هذه املرة في وعودهم، فإن هذا 
يعني طَي صفحة هذا امللف املزمن 

في العالقات السياحية، وحسم 
النقاط العالقة منذ 6 سنوات 

وأبرزها الخالف حول التعويضات 
التي طالبت بها موسكو لضحايا 

الحادث، وتعويض الطائرة 
املتضررة، وضرورة مشاركة رجال 

أمن روس في تفتيش الطيران 
املتجه إلى روسيا من مطارات 
مصر، وهو الشرط الذي كانت 

ترفضه بشدة السلطات املصرية. 
السياحة الروسية مهمة لالقتصاد 

املصري خاصة على مستوى 
العدد واإليرادات والتوقيت، فحسب 

تقديرات فإن عودة السياحة 
الروسية قد تجلب ملصر عائدات 
بنحو 3.5 مليارات دوالر سنويا، 
وعلى مستوى العدد فإن مصر 

كانت تجذب قبل حادث 2015 نحو 
3 ماليني سائح روسي سنويا 

يمثلون نحو 25% من السياحة 
الوافدة، كما أن قطاع السياحة 

املصري يراهن على جذب نحو 
مليون سائح روسي إلى البالد 

خالل 2021، وهو ما يعوض جزءا 
من السياحة األوروبية الغائبة 

بسبب تفشي وباء كورونا حول 
العالم والقيود التي تفرضها معظم 
الدول على حركة السياحة والسفر.
ورغم أجواء التفاؤل التي يعيشها 

قطاع السياحة املصري هذه األيام، 
تبقى أرقام السياحة الروسية 
مصدر تشكيك إلى حد كبير 

خاصة مع استمرار تفشي كورونا 
وتأثيراته الخطيرة على قطاعي 

السفر والسياحة حول العالم، 
ولذا من املبكر الحديث اآلن عن 

»املزايا الضخمة« التي يحصدها 
االقتصاد املصري جراء عودة 

السياحة الروسية.

سياحة مصر... 
هل يصدق الروس 

هذه المرة؟

Monday 26 April 2021
االثنين 26 إبريل/ نيسان 2021 م  14  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2429  السنة السابعة

)فرانس برس(
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

لــم يعد أمـــام تــونــس إال االقــتــراض 
من السوق الدولية من أجل تجاوز 
في  ولــكــن  الخانقة،  املالية  أزمتها 
املــقــابــل تــواجــه الحكومة تــحــديــات عــديــدة قد 
تــؤدي إلــى إحجام صندوق النقد الدولي عن 
ــداد الـــبـــاد بـــالـــقـــروض، مــمــا يــضــعــهــا على  ــ إمـ
كبيرة. وحسب  مالية ومخاطر  كــارثــة  أبـــواب 
مــراقــبــني، فـــإن أكــبــر الــعــقــبــات أمـــام االقــتــراض 
الــخــارجــي تتمثل فــي غــيــاب بــرنــامــج إصــاح 
اقتصادي واضح وتواصل تأثيرات الخافات 
السياسية على املشهد العام في الباد وسط 
حاجة ملحة ملليارات الدوالرات من أجل سداد 
قــروض سابقة وســـداد عجز املــوازنــة. وقالت 
حكومة هشام املشيشي إن وفدا رفيع املستوى 
يــرأســه وزيـــر املــالــيــة عــلــي الــعــكــلــي، ومحافظ 
ــروان الــعــبــاســي، ســيــســافــر  ــ الــبــنــك املـــركـــزي مــ
بداية مايو/ أيار القادم إلى الواليات املتحدة 
األميركية للقاء وفد من صندوق النقد الدولي 
ــــي لــاقــتــصــاد  ــــاحـ ــامـــج اإلصـ ــرنـ ــبـ وعــــــرض الـ
بهدف توقيع اتفاق تعاون جديد مع مؤسسة 
القرض الدولية. وتمثل موافقة صندوق النقد 
ــرام اتـــفـــاق جــديــد مـــع تــونــس  ــ الـــدولـــي عــلــى إبـ
خـــطـــوة أســاســيــة نــحــو تــعــبــئــة مـــــوارد بــأكــثــر 
مــن 18 مليار ديــنــار )الــــدوالر = 2.74 ديــنــار( 
املستحقة  الــقــروض  لــســداد  الــبــاد  تحتاجها 

هذا العام، وتمويل عجز املوازنة. 
غــيــر أن الــخــبــيــر املـــالـــي، عــز الــديــن ســعــيــدان، 
يرى أن الحصول على موافقة صندوق النقد 
عــلــى قــــرض جـــديـــد أمــــر صــعــب بــســبــب عــدم 
التي أوصى بها  تطبيق الشروط األساسية 
الــصــنــدوق فــي تــقــريــره األخــيــر حـــول تونس 
الـــصـــادر فــي فــبــرايــر/ شــبــاط املـــاضـــي. وقــال 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــصــنــدوق  ســعــيــدان لـــ
طـــلـــب مــــن الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة مــصــارحــة 
ــادي،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــعــــب بـــحـــقـــيـــقـــة الـــــوضـــــع االقـ الــــشــ

والشروع في رفع الدعم وإصاح املؤسسات 
الــحــكــومــيــة، لــكــن حــكــومــة املــشــيــشــي ال تـــزال 
املطالب األساسية،  متعثرة في تطبيق هذه 
أن الصندوق  بحسب تأكيده. وأكد سعيدان 
طــلــب اســتــراتــيــجــيــة إنـــقـــاذ تـــصـــادق عليها 
ومجلس  املــركــزي  البنك  ومحافظ  الحكومة 
ــواب الــشــعــب واملــنــظــمــات الــكــبــرى، غــيــر أن  نــ
تـــونـــس بــوضــعــهــا الــســيــاســي الـــحـــالـــي غير 
قادرة على جمع مختلف هذه األطراف حول 
يقلص من حظوظ  ما  استراتيجية موحدة، 

الباد في الحصول على أي تمويات. 
وقـــــال إن صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي هـــو املـــاذ 
الخارجية  الــقــروض  لتعبئة  لتونس  الوحيد 
الــتــي تــحــتــاجــهــا، مــطــالــبــا الــحــكــومــة بــتــدارك 
للقاء خبراء  واشنطن  إلــى  السفر  قبل  أمــرهــا 
الصندوق. وحول قيمة القرض الذي ستطلبه 
أن حقوق  االقــتــصــادي  الخبير  أكــد  الحكومة، 
الــســحــب الــقــانــونــيــة لــتــونــس ال تــتــجــاوز 2.9 
الــذي  الــقــرض  قيمة  مليار دوالر، وهــي نفس 
وقعت عليه تونس في مايو/ أيار 2016، وهو 
األكــبــر فــي تــاريــخ تــعــاون الــبــاد مــع صندوق 
النقد الدولي. ويمثل االقتراض الجانب األكبر 
مــن الــتــمــويــل فــي مـــوازنـــة 2021، حــيــث تنوي 
دينار  مليار   19.5 حــوالــي  اقــتــراض  الحكومة 
الداخلية  السوقني  من  دوالر(  مليارات   7.22(
والـــخـــارجـــيـــة، بــمــا يـــعـــادل 37% مـــن إجــمــالــي 

املـــــوازنـــــة الـــتـــي صــــــادق عــلــيــهــا الــــبــــرملــــان فــي 
 52.6 بقيمة  املــاضــي،  األول  كــانــون  ديسمبر/ 
الــديــون املستحقة  مليار ديــنــار. ويقدر ســداد 
الــعــام بنحو 16 مليار ديــنــار، مقابل 11  هــذا 
النقد  دينار في 2020. وحــذر صندوق  مليار 
ــرًا مــــن وصــــــول الـــعـــجـــز املـــالـــي  ــــي مــــؤخــ ــــدولـ الـ
فــي تــونــس إلـــى 9 بــاملــائــة مــن الــنــاتــج املحلي 
اإلجمالي في 2021، مشيرًا إلى أهمية تطبيق 
ــز. وتــــحــــاول  ــعــــجــ ــن الــ ــ اإلصــــــاحــــــات لـــلـــحـــد مـ
الــحــكــومــة الــبــحــث عـــن مــســانــديــن خــارجــيــني 
وازنـــــني لــخــطــتــهــا االقـــتـــصـــاديـــة قــبــل الــتــوجــه 
إلـــى صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، حــيــث استقبل 
رئــيــس الــحــكــومــة هــشــام مــشــيــشــي الخميس 
قبل املاضي سفير الواليات املتحدة األميركية 

بتونس، دونالد بلوم.
ــــرض رئــــــيــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة جـــمـــلـــة  ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واسـ
اإلصاحات االقتصادية التي تنوي الحكومة 
تنسيق  القادمة وسبل  الفترة  في  اعتمادها 
الــجــهــود مـــع أصـــدقـــاء تــونــس لــحــشــد الــدعــم 
قبل املفاوضات املزمع إجراؤها مع صندوق 

النقد الدولي وفق باغ لرئاسة الحكومة. 
األمــيــركــي عّبر  السفير  إن  الــحــكــومــة  وقــالــت 
عــــن دعـــــم بــــــاده لـــتـــونـــس فــــي مــفــاوضــاتــهــا 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي قـــصـــد تــعــبــئــة  مــــع صــ
اإلدارة  أن  الضرورية، مضيفا  املالية  املــوارد 
ــداد ملــســانــدة  ــعــ ــتــ ــة عـــلـــى أتـــــم االســ ــيـ ــركـ ــيـ األمـ
مجهودات التنمية في تونس وإنجاح املسار 
برملانيون  يطالب  املــقــابــل،  فــي  الديمقراطي. 
االقتصادية  خطتها  عــن  الحكومة  بإفصاح 
النقد حتى ال يكون  لــصــنــدوق  الــتــوجــه  قبل 
ــيــــرة لــلــتــصــديــق على  الـــبـــرملـــان املــحــطــة األخــ
البرامج دون أي درايـــة. وقــال عضو البرملان 
هادي املاكني، إن مهمة البرملان الرئيسية هي 
مراقبة العمل الحكومة، داعيا إلى مناقشة أي 
خطة اقتصادية بشكل مسبق حتى يتسنى 
في  تنفيذها  مراقبة  الشعب  الــنــواب  ملجلس 
مــرحــلــة الحـــقـــة. وأفـــــاد املــاكــنــي فـــي تــصــريــح 
ــأن الــبــرملــان لـــم يطلع  »الــعــربــي الــجــديــد« بـ لـــ
التي ستقدمها حكومة  على خطة اإلصــاح 
املشيشي لصندوق النقد الدولي، لكنه اعتبر 
أن وضــــع تـــونـــس الــســيــاســي واالقـــتـــصـــادي 
يضعها في خانة الدول ذات املخاطر املرتفعة 
من حيث قدرتها على سداد القروض. وطالب 
عضو البرملان بوضع خطة لصرف القروض 
الجديدة التي ستحصل عليها الباد وإعادة 
ترتيب األولويات بإعطاء األولوية للمشاريع 
الخالقة للثروة لزيادة نسب النمو وتحسني 
ــبـــاد عــلــى ســـــداد ديـــونـــهـــا الــســابــقــة  قـــــدرة الـ
ب االقتراض بنسب فائدة مشطة تزيد 

ّ
وتجن

من إغراق الباد في دوامة الديون.

الرباط ـ مصطفى قماس

تحفيزات  بتقديم  السياحي  القطاع  في  املستثمرون  يطالب 
تخفض أسعار الفنادق والخدمات في املغرب من أجل جذب 
 توقع بتأخر 

ّ
السياح املحليني لزيارة املدن السياحية، في ظل

ــودة األجـــانـــب بــســبــب حــالــة عـــدم الــيــقــني املــرتــبــطــة بــاألزمــة  عــ
الصحية. يأتي ذلك في ظل توجه املغرب نحو إغــراء السياح 
املحليني واملــغــتــربــني بــزيــارة اململكة فــي الــصــيــف املــقــبــل، مع 
اســتــهــداف الــســيــاح األجـــانـــب بــخــطــاب يــضــمــن تــدفــقــهــم على 
اململكة بــعــد تحسن الــوضــع الــصــحــي. وكـــان الــتــراجــع الــحــاد 
ومؤسسات،  مستثمرين  استنفر  املغربي،  السياحي  للقطاع 
مــن أجـــل الــبــحــث عــن حــلــول إلنــقــاذ ذلـــك الــنــشــاط، الـــذي يمثل 
ــائـــة مـــن الـــنـــاتـــج الـــداخـــلـــي اإلجـــمـــالـــي ويـــوفـــر نصف  7 فـــي املـ
 حــالــة عدم 

ّ
مليون فــرصــة عــمــل. ويتوقع املستثمرون فــي ظــل

اليقني املرتبطة بالجائحة، خصوصًا في األســواق التقليدية 
القطاع،  يعرفه  الـــذي  الــركــود  يــتــواصــل  أن  للسياح،  املــصــدرة 
بعدما لم يستقبل املغرب في العام املاضي سوى 2.8 مليون 
ســائــح. ورّجـــح البنك املــركــزي، فــي تقديراته فــي مـــارس/ آذار 
إلــى حوالي 3.7 مليارات  إيـــرادات السياحة  املاضي، أن تصل 
العام  في  دوالر  مليارات   3.9 مقابل  الحالي،  العام  في  دوالر 
املاضي، بعدما تجاوزت قبل الجائحة 8 مليارات دوالر. ويرى 
على  سُيقبلون  الـــذي  املحليني  الــســيــاح  عـــدد   

ّ
أن مستثمرون 

زيارة املناطق السياحية في الصيف املقبل، سيكون أكبر من 
للجائحة.  ثالثة  موجة  فــي حالة ظهور  إاّل  املــاضــي،  الصيف 
 إغاق الحدود 

ّ
وتؤكد وزيرة السياحة، نادية فتاح علوي، أن

ســيــحــفــز املـــغـــاربـــة عــلــى الــســفــر داخــــل املــمــلــكــة، بــعــدمــا كــانــوا 
ُيقبلون على وجهات خارجية، ما سيساهم في إنقاذ املوسم 

السياحي في الصيف.
الــســيــاحــي بمنطقة مــراكــش،  الــقــطــاع  فــي  ويــذهــب املستثمر 
ــــه بــاإلضــافــة إلـــى الــتــرويــج للمنتج 

ّ
مــحــمــد بــنــحــمــو، إلـــى أن

عبر خفض  بــذل مجهود  يفترض  املحليني،  لــدى  السياحي 

الــضــريــبــة بــهــدف خــفــض األســـعـــار فـــي الـــفـــنـــادق. ويــتــصــور 
للسلطات  يمكن  ــه 

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ في حديثه  بنحمو 

الــضــريــبــة على  إلـــى تخفيض  يــرمــي  قـــرار  اتــخــاذ  العمومية 
القيمة املضافة أو إلغاؤها، كي تخفض السعر الذي يتحمله 
الــســائــح املــغــربــي فــي الــفــنــادق واملــطــاعــم والــنــقــل السياحي. 
وتدعو الكونفدرالية الوطنية للسياحة، التي تمثل مصالح 
الذين  للموظفني  تحفيزات  منح  إلــى  الــقــطــاع،  فــي  املهنيني 
كـــانـــوا فـــي الــصــفــوف األمــامــيــة عــنــد مــواجــهــة الــجــائــحــة كي 
ــه يمكن  ــ ـ

ّ
ــتـــصـــورون أن يــســاهــمــوا فـــي إنـــعـــاش الــســيــاحــة. ويـ

ملؤسسات مثل تلك التي تهم الصحة والتعليم، منح شيكات 
»اإلجازة« بصورة »سفر« ملوظفيها، كي يتمكنوا من اإلقامة 
في الفنادق ويترددوا على املطاعم في فترة عطلهم. ويندرج 
إنعاش السياحة املحلية، ضمن خطة تهدف إلى جعل املغرب 
أكثر استعدادًا لعودة النشاط السياحي عند نهاية الجائحة 
ــــع الــتــدابــيــر املــرتــبــطــة بـــوقـــف الــتــنــقــل عــلــى الــصــعــيــديــن  ورفـ
الذي  التصور  مع  التوجه  هــذا  والــدولــي. وينسجم  الوطني 
 األزمــــة تعتبر 

ّ
عــبــرت عــنــه وزيــــرة الــســيــاحــة، الــتــي تــؤكــد أن

املكتب  ويــرى  السياح.  بكيفية جــذب  التفكير  فرصة إلعـــادة 
 االستراتيجية التي يستهدف 

ّ
الوطني املغربي للسياحة، أن

تــنــفــيــذهــا، ســتــتــيــح لـــه الــتــكــيــف مـــع الــطــلــب عــنــدمــا تتحسن 
الذي  املكتب  بالجائحة. وبلور  املرتبطة  الصحية  الوضعية 
املغربي، ثاثة ماركات  السياحي  للمنتج  الترويج  له  يعود 
للفاعلني  وأخــرى موجهة  املحلي  السائح  تستهدف  واحــدة 
ه في انتظار 

ّ
أن املؤسساتيني، وثالثة للسياح املحليني. غير 

تحسن الوضع الصحي، تراهن االستراتيجية التي وضعها 
فــي الصيف  يــراد جذبه  الــذي  السائح املحلي،  املــغــرب، على 
املقبل، وهو ما يوافق تمنيات املهنيني في القطاع السياحي. 
ــن أجــــل الـــتـــرويـــج ملــنــتــجــه الــســيــاحــي  ــغـــرب مـ وســيــتــوســل املـ
املواقع  على  قويًا  إذ سيسجل حضورًا  الرقمية،  بالوسائط 
اإللكترونية ومنصات التواصل االجتماعي املتخصصة، مع 

 صنف من السياح املستهدفني.
ّ

إنتاج محتوى لكل

العجز عن االقتراض: 
تونس مهّددة بكارثة مالية

)Getty( األوضاع المعيشية للمواطنين تزداد صعوبة)كورونا قلّص إيرادات السياحة العام الماضي إلى 3.9 مليارات دوالر )فاضل سنّا/فرانس برس

تحفيزات لجذب السائح المحلي

تصاعدت التحذيرات 
من تداعيات الخالفات 

السياسية في تونس على 
األوضاع المالية، وسط 

مخاوف من إحجام 
صندوق النقد عن 

إقراض الحكومة

مصر تتوقع أكثر من مليون 
سائح روسي

قالت نائبة وزير السياحة واآلثار في 
مصر، غادة شلبي، إن بالدها تتوقع 

زيارة ما يفوق مليون سائح روسي خالل 
العام الجاري 2021، بعد قرار استئناف 

جميع الرحالت الجوية بني البلدين، خالل 
مكاملة بني الرئيسني عبد الفتاح السيسي 

وفالديمير بوتني. وتم تعليق الرحالت 
الجوية إلى الوجهات السياحية الشهيرة 

في مدينتي شرم الشيخ والغردقة املطلتني 
على البحر األحمر، بعد تحطم طائرة 

ركاب روسية إثر انفجار وقع على متنها 
في سماء سيناء، شمال شرق مصر، في 

أكتوبر/تشرين األول 2015، مما أسفر عن 
مقتل 224 شخصا، فيما تبنت جماعة 
مسلحة موالية لتنظيم داعش اإلرهابي 

مسؤولية إسقاط الطائرة. وذكرت وكالة 
إنترفاكس الروسية لألنباء، األسبوع 
ستأنف في 

ُ
املاضي، أن الرحالت قد ت

النصف الثاني من مايو/أيار املقبل. 
وأضافت نائبة وزير السياحة واآلثار 

املصرية، في اتصال هاتفي مع رويترز، أن 
»القطاع الخاص كان ينتظر هذا القرار، ملا 
تمثله السياحة الروسية من كثافة عددية 

ورواج، أتصور ممكن أن تفوق املليون 
سائح روسي خالل 2021«.

السعودية تنتظر توفير 
213 مليار دوالر

قال وزير املالية السعودي، محمد الجدعان، 
إن اململكة قد توفر أكثر من 200 مليار 

دوالر على مدى العشر سنوات املقبلة، من 
خالل استبدال الوقود السائل املستخدم 
محليا بالغاز ومصادر الطاقة املتجددة، 
وسط مساع لخفض التكاليف. وشرعت 
أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في 
خطة خالل السنوات األخيرة، لتحديث 

االقتصاد وتوفير فرص العمل والحد من 
االعتماد على إيرادات النفط. وقال الجدعان، 

أمس، إن »إحدى املبادرات التي نحن 
بصدد االنتهاء منها استبدال السوائل، 

هذا البرنامج سيوفر للحكومة حوالي 800 
مليار ريال )213.3 مليار دوالر( على مدار 

السنوات العشر املقبلة، يمكن استغاللها 
في االستثمار«. وكانت الحكومة السعودية 
عت، في وقت سابق من إبريل/نيسان 

ّ
قد وق

الجاري، اتفاقات لشراء الكهرباء مع سبعة 
مشروعات للطاقة الشمسية، في إطار 

خطة لتحقيق أقصى استغالل ملزيج الطاقة 
املستخدم في توليد الكهرباء.

أغلب مصارف الصين آمنة 
من المخاطر

قال بنك الشعب الصيني )البنك املركزي(، 
أمس، إن أغلب املؤسسات املالية املصرفية 

الصينية آمنة من املخاطر حتى نهاية الربع 
الرابع من العام املاضي 2020. وأضاف البنك 

املركزي أن أغلب املؤسسات املالية الـ4399 
مصنفة من قبل بنك الشعب الصيني، بما 

فيها 24 مصرفًا كبيرًا، و3999 مصرفًا 
متوسطًا وصغيرًا، و376 مؤسسة مالية 

غير مصرفية، وجميعها كانت ضمن 
مستويات آمنة، وتشكل أصولها 98 باملئة 

من اإلجمالي. وحسب وكالة األنباء الصينية 
)شينخوا(، سجلت مصارف حكومية 

كبيرة وأخرى أجنبية وخاصة متوسطة 
وصغيرة، نتائج تصنيف جيدة في الفترة 

املذكورة، ووجه البنك املركزي الصيني 
املؤسسات املالية بضرورة تعزيز السيطرة 
على املخاطر ومشاركة نتائج التصنيف مع 

الحكومات املحلية للمساعدة على مراقبة 
املخاطر والوقاية منها.

إيران عاشر أكبر منتج للصلب
أعلنت شركة »ايميدرو« لتطوير وتجديد 

املناجم والصناعات اإليرانية، نقال عن 
»الرابطة العاملية ملنتجي الصلب«، أن إيران 

احتلت املركز العاشر بني الدول املتقدمة في 
إنتاج الصلب خالل الربع األول من العام 
2021. واستدل املصدر نفسه بالتقرير 
اإلحصائي الصادر عن الرابطة العاملية 

للصلب في 2021؛ والذي أشار إلى أن حجم 
هذا املنتج لدى 64 دولة في غضون الربع 

األول من العام الحالي، بلغ 486 مليونا 
و900 ألف طن؛ بما يشير إلى 10 باملئة 

زيادة مقارنة بذات الفترة من العام 2020، 
حسب وكالة األنباء اإليرانية )إرنا(. هذا 

التقرير يضيف أن دول الصني والهند 
واليابان وأميركا وروسيا، حسب التسلسل، 
أحرزت املراكز من األول وحتى الخامس بني 
البلدان املنتجة للصلب في العالم خالل الربع 

األول من العام 2021.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%15.9
تنفيذ  نتائج  تقرير  كشف 
 2020 لسنة  الدولة  ميزانية 
المالية  وزارة  أصدرته  الذي 
التونسية عن ارتفاع خدمة 
بنسبة  الــعــمــومــي  ــن  ــدي ال
بسنة  مقارنة  بالمائة   15.9
في  قيمته  لتستقر   ،2019

حدود 11.1 مليار دينار.

تقارير عربية

المغربتمويل

بــلــغ حــجــم أعـــمـــال املــجــمــع النفطي 
العمومي )سوناطراك( 6.8 مليارات 
دوالر، خالل الثلث األول من 2021، 
حسب ما أفاد به، أمس األحد، وزير 
الــجــزائــري، محمد  واملناجم  الطاقة 
املجمع  أن  الوزير  عرقاب. وأوضــح 
مــلــيــارات  مــن تحقيق 6.8  »تــمــكــن 
دوالر كــحــجــم أعــمــال ســونــاطــراك 
الــســنــة  مـــــن  األول  الـــثـــلـــث  خـــــــالل 
الجارية، بإنتاج يقدر بـ 46.7 مليون 
منها 24  البترول،  من  طن مكافئ 
مليون طن موجهة للتصدير، بينما 
ســيــخــصــص الــبــاقــي لــالســتــهــالك 
املــســؤول نفسه  املحلي«. ووصـــف 
ــر بـــالـــجـــيـــد، بــاعــتــبــاره  ــذا املــــؤشــ ــ هـ
يــشــجــع عــلــى بــلــوغ األهـــــداف حتى 
نــهــايــة الــســنــة، فـــي ظـــل االنــتــعــاش 
ــدًا« املــســجــل، مقارنة  ــ الــطــفــيــف »جـ
املاضية.  السنة  مــن  الفترة  بنفس 
ــطــلــب انــتــعــش  وقـــــال عـــرقـــاب إن ال
على الــغــاز فــي هــذه الفترة، بسبب 
مــوجــة الــبــرد الــتــي اجــتــاحــت بــلــدان 
جنوب أوروبــــا تــحــديــدًا، تزامنًا مع 
لجوء العديد من البلدان إلى القيام 

بحمالت التلقيح ضد كوفيد-19.

زيادة طفيفة 
إلنتاج 

سوناطراك
بيروت ــ ريتا الجّمال

 
ٌ
عـــبـــارة ــام 2019«..  عــ مــنــذ  »نـــحـــن صــائــمــون 
 لبناني تسأله عن 

ّ
يمكن أن تسمعها من كل

وضــعــِه فــي شهر رمــضــان، على وقـــِع انهيار 
الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة والـــغـــاء الــفــاحــش وجشع 
الـــتـــجـــار الـــذيـــن يــنــتــظــرون هــــذه املــنــاســبــات 
لــرفــع األســعــار واحــتــكــار البضائع واحــتــال 
واملحاسبة  الرقابة  غياب  مستغلني  الــســوق 
واعتكاف  األزمــة  إدارة  في  املسؤولني  وفشل 
الــحــكــومــة عـــن تـــأديـــة مــهــامــهــا فـــي الـــظـــروف 

االستثنائية التي تمّر بها الباد.
يـــقـــول رونـــــي أبــــو خـــاطـــر، وهــــو مـــوظـــف في 
»الــعــربــي الــجــديــد« »لــم نذق  شــركــة خــاصــة لـــ

الـــســـمـــك مــنــذ  الــــدجــــاج أو  الــلــحــمــة أو  طـــعـــم 
ــة أشــهــر، الــبــراد فـــارغ وحتمًا ال 

ّ
أكــثــر مــن ســت

الشهري ال  راتبي  العام،  موائد لإلفطار هذا 
فقط  دوالرا   160 أي  لــيــرة،  مليوني  يتجاوز 
وفــق سعر الــصــرف فــي الــســوق الــســوداء في 
حال احتسبناه على 13 ألف ليرة، وبالتالي 

واملــواد  السلع  أسعار  فيما  قيمته،  تدهورت 
الــغــذائــيــة ارتــفــعــت أربــعــة وخــمــســة اضــعــاف، 

حتى الخضار ال قدرة لنا على شرائها«.
وفـــي جــولــٍة عــلــى بــعــض الــســوبــرمــاركــت في 
بيروت، كانت الزحمة موجودة، ولكن السال 
ــة، حــيــث يــمــكــن رصــــد مــواطــنــني  ــارغــ شــبــه فــ
ــون فــي  ــقــ ــ

ّ
ــدق ــلـــى الـــبـــضـــائـــع، يــ يـــتـــفـــّرجـــون عـ

ــاذا السلع  ــرّددون بــغــضــب، »ملــ ــ أســعــارهــا، ويــ
غــالــيــة ومـــا تـــزال مــســعــرة عــلــى 15أالـــــف ليرة 
للدوالر رغم أنه شهد انخفاضًا في األسابيع 
ألــف؟ وكيف يعقل أن تكون  إلــى 11  املاضية 
املواد الغذائية املحلية بهذا الغاء؟« ومنهم 
من يصل الى الصندوق ليدفع ثمن أغراضه 
املــوجــود  ــال  املـ بـــأن قيمتها تخطت  فــُيــصــَدم 

في جيبه نظرًا لعدم ثبات األسعار وتغّيرها 
ــدأ بــــإعــــادة بــعــض الــســلــع الــتــي  ــبـ يـــومـــيـــًا، ويـ
ف من األولويات 

َّ
يراها ثانوية رغم أنها تصن

والحاجات األساسية.
ويـــقـــول صـــاحـــب ســـوبـــرمـــاركـــت فـــي بــيــروت 
 ارتــفــاع سعر صرف 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

ــدوالر الـــذي عـــاود التحليق مــن جــديــد في  الــ
الــســوق الـــســـوداء يكّبلنا فــي شــهــر رمــضــان، 
ويحول دون محاولة تخفيض األسعار لرفع 
القدرة الشرائية بعض الشيء، ولكن مع ذلك، 
نحاول قدر املستطاع جذب الزبائن وتخفيف 
وطــأة األزمــة عليهم من خــال عــروض بدأنا 
الــفــتــرة، كــضــّم سلعتني  لــهــذه  بها مخصصة 
معًا بسعٍر واحــٍد، أو منح هدايا رمزية عند 
الــــشــــراء بــمــجــمــوع مـــعـــنّي، أو طــــرح بــضــائــع 
عــلــى الـــرف بــمــاركــات أخـــرى لــم يعتد عليها 

.
ّ

اللبنانيون لكن يبقى سعرها أقل
فــي اإلطـــار، نشر مرصد األزمـــة فــي الجامعة 
األميركية في بيروت مع بداية شهر رمضان 

املؤشر األسبوعي لكلفة إفطار أساسي.
وقـــــام بــاحــثــو املـــرصـــد بــحــســب تــقــريــر نشر 
إفطار  لكلفة وجبة  مؤخرًا، باحتساٍب دقيٍق 
الــعــدس، سلطة  مــن حبة تمر، حساء  نة  مكوَّ
 مع دجــاج ونصف كوب 

ّ
أرز الفتوش، وجبة 

مــن لــن الــبــقــر، وذلــــك اعــتــمــادًا عــلــى املــقــاديــر 
ــــف بـــاء  ــتـــاب »ألــ والـــكـــمـــيـــات املـــنـــشـــورة فــــي كـ
ــار الـــتـــعـــاونـــيـــات فــي  ــ ــعـ ــ ــلــــى أسـ الــــطــــبــــخ« وعــ
بيروت، مع العلم بأنه تم احتساب األطعمة 
للفرد  حرارية  سعرة   1400 لتقدم  والكميات 

كمعدل ضروري إلفطار شخص.
ر  تقدَّ إلــيــه،  املــشــار  والحساب  للتقرير  وتبعًا 
ـــف مـــن مــكــونــات 

َّ
ــؤل ــار الــيــومــي املـ كــلــفــة اإلفـــطـ

ووجبة أساسية للفرد الواحد بـ 12.050 ألف 
وفــق  دوالرا   40( لــيــرة  ألـــف   60.250 أي  لــيــرة 
يوميًا   ،)1515 البالغ  الرسمي  الصرف  سعر 
الكلفة  أفـــراد، أي ستقدر  ألســرة مؤلفة مــن 5 
أفــراد  لــإلفــطــار ألســـرة مؤلفة مــن 5  الشهرية 
بحوالي مليون و800 ألف ليرة لبنانية )1200 
دوالر(. مع العلم بــأن هــذه الكلفة ال تتضمن 
أو  والــغــاز،  الحلويات  أو  العصائر،  أو  املياه، 
مع  مــقــارنــة  وفــي  التنظيف.  ومـــواد  الكهرباء 

الــســنــوات املــاضــيــة، يظهر االرتــفــاع فــي كلفة 
اإلفــطــار األســاســي مــن حــوالــي 445 ألــف ليرة 
لـــيـــرة في  ألــــف  عــــام 2018 و467  الــشــهــر  فـــي 
الشهر عام 2019 الى حوالي 600 ألف شهريا 
عام 2020. وبالتالي، ستتكبد األسر في هذا 
الــشــهــر أكــثــر مــن مــرتــني ونــصــف )2.6( الحد 
األدنـــــى لـــأجـــور لــتــأمــني إفـــطـــارهـــا، وستجد 
42.5% من األسر في لبنان، والتي ال تتعدى 
صعوبة  شهريًا،  ليرة  مليون   1.2 مداخيلها 

في تأمني قوتها بالحد األدنى املطلوب.
ويـــقـــول مـــديـــر مـــرصـــد األزمــــــة فـــي الــجــامــعــة 
ــر يــــاســــني،  ــ ــــاصـ األمــــيــــركــــيــــة فـــــي بــــــيــــــروت، نـ
»العربي الجديد« إن الحكومة اللبنانية لم  لـ
احتياجات  لتوفير  مــحــددة  ــراءات  إجــ تتخذ 
شــهــر رمـــضـــان، ولــجــم األســـعـــار الــتــي تحلق 
أكثر في خال فترة رمضان،  عاليًا، وترتفع 
 استغال التجار لهذا الشهر، مشيرا 

ّ
في ظل

إلــــى أن الـــدعـــم الــــذي مـــا يــــزال مــســتــمــرًا على 
ــــواد الــغــذائــيــة والــســلــع األســاســيــة،  بــعــض املـ
ومــنــهــا املـــحـــروقـــات أيــضــًا واألدويـــــــة، مـــا من 
التكاليف  الشيء من  أن يخفف بعض  شأنه 
هــو معنوي  التخفيف  هــذا   

ّ
أن علمًا  لــأســر، 

 عـــدم وجــــود بــضــائــع مــدعــومــة 
ّ

ــل أكــثــر فـــي ظـ
في األسواق أو عدم عرضها كلها في املحال 
ــاالت بني  ــكــ ــرار اإلشــ ــكـ ــى تـ ــا يـــــؤدي إلــ ــو مـ وهــ
إضافة  املدعومة،  املــواد  الزبائن على حيازة 
 هـــذه الــبــضــائــع تــذهــب هــــدرًا وتــهــرب 

ّ
الـــى أن

 لم يكن من 
ً
 الدعم أصا

ّ
إلى الخارج، علمًا أن

الــدولــة بــل مــن مــصــرف لــبــنــان وبــالــتــالــي من 
أموال اللبنانيني وودائعهم.

 الدعم ما كان يجب أن يحدث، 
ّ
ويرى ياسني أن

وخصوصًا بهذه الطريقة غير املنظمة، وكان 
 الــظــروف 

ّ
ــدى وال ســيــمــا الـــيـــوم فـــي ظـــل ــ األجـ

الــــطــــارئــــة تـــقـــديـــم مــــســــاعــــدات مـــبـــاشـــرة إلـــى 
الناس، والعائات األكثر حاجة، بدل صرف 
مــايــني الــــدوالرات سنويًا لــدعــم مـــواد تهرب 
للخارج وتبقى محتكرة ومحتجزة عند كبار 
التجار. كذلك، كان األجدى بالوزارات املعنية 
خصوصًا االقتصاد والزراعة، أن تبحث عن 
مصادر أرخص لأمن الغذائي، وتركز الدولة 

جديًا في دعم اإلنتاج املحلي.

استمالة البرلمان بـ»كوبونات التموين«ارتفاع كلفة إفطار رمضان لمستويات قياسية

الشارع يعاني من موجات غالء متتالية )جوزيف عيد/فرانس برس(

عّمان ـ زيد الدبيسية

اتــســعــت دائــــرة االنـــتـــقـــادات للحكومة 
األردنــيــة خــال األيـــام املاضية بسبب 
إقــدامــهــا عــلــى خــطــوة وصــفــت بأنها 
تدخل في إطار االحتواء غير املشروع 
ملــجــلــس الــــنــــواب مــــن خـــــال مـــنـــح كــل 
تــمــويــنــيــة  بــــطــــاقــــة   150 فــــيــــه  عــــضــــو 
بطاقة  لــكــل  دوالرا   50 حــوالــي  بقيمة 
ــا عــــلــــى أبــــــنــــــاء مــنــطــقــتــه  ــهــ ــعــ ــوزيــ ــتــ لــ
االنــتــخــابــيــة فـــي ســابــقــة لـــم يــعــهــدهــا 
الــــشــــارع مـــن قـــبـــل. واعـــتـــبـــر مــراقــبــون 
أن الــحــكــومــة أخــفــقــت بــهــذا الــتــصــرف 
ــاءة ملــجــلــس الـــنـــواب،  ــ الــــذي يــشــكــل إسـ
الـــجـــهـــة الــتــشــريــعــيــة والـــرقـــابـــيـــة فــي 
األردن، وسلطته تتقدم على الحكومة 
بــحــســب الــــدســــتــــور الــــــذي نــــص عــلــى 
وراثـــي.  ملكي  نيابي  الحكم  نــظــام  أن 
وحــســب املــراقــبــني، فــإن هــذا التصرف 
ســيــؤدي إلـــى زيــــادة درجــــة االحــتــقــان 
تقدم  لم  التي  الحكومة  ضد  الشعبي 
حلوال ناجعة للمشكات االقتصادية 
والفقر والبطالة والتداعيات السلبية 
ــا عــلــى  ــورونــ الـــنـــاتـــجـــة عــــن جـــائـــحـــة كــ
األفراد والقطاعات املختلفة. ولم يخف 
ــي،  األردنــ االجــتــمــاعــيــة  التنمية  وزيـــر 
ــة، وزعــــت  ــكـــومـ ــح، أن الـــحـ ــلـ ــفـ أيـــمـــن املـ
عــلــى كــل نــائــب 150 كــوبــونــا )قــســائــم 
دوالرا   50 بــقــيــمــة  ــة(  ــيـ ــانـ مـــجـ شـــــــراء 
لـــغـــايـــات تـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى املــحــتــاجــني 
فــــي مــنــاطــقــهــم االنـــتـــخـــابـــيـــة، إضـــافـــة 
إلــى مــا يتم توزيعه مــن قبل الجهات 
الــحــكــومــيــة. ويــعــانــي املـــواطـــنـــون من 
ــات مــعــيــشــيــة غـــيـــر مــســبــوقــة  ــوبـ ــعـ صـ
ــــدان  ــقـ ــ بـــســـبـــب ارتــــــفــــــاع األســــــعــــــار وفـ
الــوظــائــف بسبب  عــشــرات اآلالف مــن 
وارتفاع  وتداعياتها  كورونا  جائحة 
الــبــطــالــة إلـــى أكــثــر مــن 25% وتــجــاوز 
تداعيات  مع  27% سيما  الفقر  نسبة 
ومن  رسمية.  بيانات  وفــق  الجائحة، 
ــــال عـــضـــو مــجــلــس الـــنـــواب  جـــانـــبـــه، قـ

»الــعــربــي  ــــي، مــوســى هــنــطــش، لـــ األردنـ
الــجــديــد« إنـــه كـــان األجــــدى بالجهات 
ــع تـــلـــك املــــســــاعــــدات  ــ ــــوزيـ الـــرســـمـــيـــة تـ
إقحام  دون  املحتاجني  على  مباشرة 
البيانات  قــاعــدة  تتوفر  الــنــواب حيث 
عن األسر الفقيرة لدى وزارة التنمية 
الفعل  ردة  في  تسبب  ما  االجتماعية 

الرافضة لذلك األمر من قبل الشارع.
وأضــــــاف أنــــه نـــظـــرا لـــتـــردي األوضـــــاع 
ــلـــمـــواطـــنـــني وحـــاجـــاتـــهـــم  املـــعـــيـــشـــيـــة لـ
ــن عــمــل  ــ ــــول جـــــــزء مــ ــحـ ــ ــد تـ ــقــ ــة فــ ــحــ ــلــ املــ
الــنــائــب لــلــخــدمــة الــعــامــة عــلــى حساب 
الرقابة والتشريع، ما يؤدي في بعض 
مــواقــف بعض  عــلــى  للتأثير  األحـــيـــان 
النواب من خال استمالتهم بتحقيق 
مطالب ملناطقهم االنتخابية أو تقديم 
املــســاعــدات ألبــنــائــهــا مــا يــشــكــل خرقا 
مجلس  دور  ويضعف  النيابي  للعمل 
النواب. وقد تم انتخاب مجلس النواب 
الــحــالــي فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
املجلس 130  املاضي ويضم  العام  من 
ــع مــجــلــس األعـــيـــان  نـــائـــبـــا ويـــشـــكـــل مــ
الـــــذي يــعــني بـــقـــرار مـــن املـــلـــك الــســلــطــة 

التشريعية في الباد.
ــال الـــوزيـــر والــنــائــب األســـبـــق بــســام  وقــ
الـــعـــمـــوش، إن مــنــح الــحــكــومــة لــلــنــواب 
كــوبــونــات مــســاعــدات اجــتــمــاعــيــة عمل 
ــلـــى  ــتـــحـــق اإلدانـــــــــــــة والـــــــرفـــــــض وعـ يـــسـ
الــحــكــومــة أن تــتــراجــع بــســرعــة عــن ذلــك 
الــفــعــل املــشــني وغــيــر الــقــانــونــي واملـــدان 
»الــعــربــي  ديــنــيــا. وأضـــــاف الــعــمــوش لـــ
الـــجـــديـــد« أن الـــحـــكـــومـــة هــــي الــســلــطــة 
الــتــنــفــيــذيــة وهــــي الـــتـــي لــديــهــا قــاعــدة 
ــان  ــتـــاجـــني وكــ ــات الــــفــــقــــراء واملـــحـ ــانـ ــيـ بـ
أن تقوم هي بتقديم املساعدات  عليها 
لــلــنــاس. وتــابــع أن »الـــنـــواب هــم سلطة 
رقـــابـــة وتـــشـــريـــع وعـــلـــى كـــل نـــائـــب حر 
ويــفــهــم عــمــلــه أن يــرفــض هـــذه الــرشــوة 
املكشوفة واملعروفة أهدافها في تطويع 
الـــعـــمـــل الـــنـــيـــابـــي ومــــمــــارســــة ابـــتـــاع 
ســلــطــة الـــرقـــابـــة واملـــحـــاســـبـــة«. ووفــــق 

املحلل االقتصادي، حسام عايش، فإن 
الحكومة باتت في وضع حرج خاصة 
ــنــــواب عــلــى خـــط تــوزيــع  مـــع إدخــــــال الــ
املساعدات على األسر الفقيرة ما ألحق 
األذى بالنواب أنفسهم ملا ينطوي ذلك 
ــتــــواء  الـــتـــصـــرف عـــلـــى مـــمـــارســـات االحــ
وكسب تأييد أعضاء البرملان سيما في 
يــواجــه فيها األردن  الــتــي  هــذه املرحلة 
بسبب  تفاقمت  اقــتــصــاديــة  صــعــوبــات 
»الــعــربــي  ــاف لـــ ــ جــائــحــة كـــورونـــا. وأضـ
الجديد« أن الحكومة من خال أذرعها 
في كان املحافظات قــادرة على إيصال 
أي مساعدات للفقراء واملحتاجني دون 
الــحــاجــة إلـــى تــوزيــع الــكــوبــونــات على 
النواب والذي يعتبر استمالة ملواقفهم 
وسيؤدي إلى تراجع الثقة في مجلس 

النواب بشكل أكبر من قبل الشارع.
ــادي، ســـامـــة  ــ ــــصــ ــتــ ــ وقــــــــال املــــحــــلــــل االقــ
الدرعاوي: »آخر صرعات الحكومة في 
موضوع اإلصاح السياسي ومأسسة 
العاقة مع السلطة التشريعية هو منح 
على  لتوزيعها  قسائم شرائية  النواب 
االنتخابية«.  دوائــرهــم  فــي  املحتاجني 
ويقول ساخرًا: »بموجب آلية اإلصاح 
ــتـــي ســتــســجــل  الـــســـيـــاســـّي الـــجـــديـــدة الـ
لحكومة  الفكرية  امللكية  حقوق  ضمن 
ــل نــائــب  ــ بــشــر الــخــصــاونــة ســيــتــلــقــى ُك
150 قسيمة«. وتساءل: »من هي الجهة 
الــــتــــي أشــــــــارت عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة بــمــنــح 
لتوزيعها  رمضانية  كوبونات  النواب 
عــلــى املــحــتــاجــني مـــن أبـــنـــاء دوائـــرهـــم 
االنتخابية؟« وأضاف: ال شك أنها جهة 
ومجلس  الــحــكــومــة  بــهــذه  شـــرًا  أرادت 
ــي فــــخ ال يــمــكــن  ــا فــ ــهـ ــتـ ــعـ ــــواب وأوقـ ــنـ ــ الـ
ــربــت مصداقيتها 

ُ
إذ ض مــنــه  الـــخـــروج 

في العمق هذه املرة، فمن سمع خطاب 
الثقة لرئيس الوزراء يجد أن الحكومة 
ومــجــلــس الــنــواب ســيــكــونــان نــّديــن في 
من  العامة،  املصلحة  لخدمة  التسابق 
خــــال االشـــتـــبـــاك اإليـــجـــابـــي، ولـــكـــن ما 

حدث هو العكس.

األردنلبنان

مواطنون يستغنون 
عن سلع ضرورية بسبب 
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اقتصاد

لندن ــ موسى مهدي

يـــــــــــتـــــــــــزايـــــــــــد نــــــــــــفــــــــــــوذ الــــــــطــــــــاقــــــــة 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـي، وتــــأثــــيــــره عــلــى 
مسار العاقات الدولية حتى بعد 
عنها  أعلن  التي  املتجددة  الطاقة  سياسات 
بني  بايدن ووضعها  األميركي جو  الرئيس 
السنوات  خال  لسياسته  الرئيسية  الركائز 
األربـــــع املــقــبــلــة والـــتـــي مـــن املــتــوقــع أن تقلل 

االعتماد على النفط في توليد الطاقة. 
وتنبع أهمية الطاقة األحفورية ببساطة رغم 
سياسة الطاقة النظيفة، من كون البدائل التي 
 مكان النفط ما زالت في طور الطفولة 

ّ
ستحل

ــــدول الــكــبــرى  ــنـــال لــلــعــديــد مـــن الــ وبــعــيــدة املـ
املــســتــهــلــكــة لـــلـــهـــيـــدروكـــربـــونـــات، خــصــوصــًا 
الــدول  من  والعديد  والهند  للصني  بالنسبة 
الفقيرة في أفريقيا وآسيا الوسطى وأميركا 
حتى  طويلة  لعقود  تحتاج  الــتــي  الاتينية 

تتمكن من تطوير وإنتاج الطاقات النظيفة.
فــي تحليل لنشرة »إس  وال يستبعد خــبــراء 
أنــــد بـــي غـــلـــوبـــال بـــاتـــس« أن يـــأخـــذ إنــتــاج 
الطاقات املتجددة عقودًا عدة قبل أن تصبح 
العالم  احتياجات  تلبية  فــي  فعلي  أثــر  ذات 
 خـــبـــراء الــطــاقــة 

ّ
مـــن الـــطـــاقـــة، وبــالــتــالــي، فــــإن

ــار الـــنـــفـــط يــــراقــــبــــون بـــحـــذر تـــداعـــيـــات  ــجــ وتــ
الطاقة  امـــدادات  على  الجيوسياسي  التوتر 
»ساح فعال« في  وكيفية استخدام الطاقة كـ

العاقات الدولية. 
الطاقة  أســواق  أقلقت  التي  القضايا  من بني 
ــام، تــوتــر الــعــاقــات  ــ وتـــجـــار الــنــفــط هـــذه األيــ
بني موسكو وواشنطن، خاصة بعد الحشد 
الــروســي على حــدود أوكــرانــيــا، ومــا تــا ذلك 
من عقوبات اقتصادية ومالية فرضتها إدارة 

الرئيس جوزيف بايدن على روسيا. 
ــل  ــ وال يــســتــبــعــد مـــحـــلـــلـــون فــــي نــــشــــرة »أويــ
بــــرايــــس« أن يـــقـــود الـــتـــوتـــر الــعــســكــري على 
الــحــدود األوكــرانــيــة إلــى حــرب بـــاردة جديدة 
بــني الــغــرب وروســيــا، شبيهة بــالــحــرب التي 
نشبت في السابق على الحدود مع جورجيا.
 موسكو ربما 

ّ
في هذا الشأن، يرى التحليل أن

تستخدم النفط والغاز في أّي نزاع مستقبلي 
الغاز  نفوذ   

ّ
إن إذ  الغربية،  الــدول  ينشب مع 

التزايد في أوروبـــا، كما أن  الروسي يواصل 
نــفــوذهــا الــنــفــطــي لـــدى الــشــركــات األمــيــركــيــة 
بـــــات مـــلـــحـــوظـــًا بـــعـــد تـــشـــديـــد حـــظـــر الــنــفــط 
في  املصافي  معظم   

ّ
أن ويــاحــظ  الفنزويلي. 

أمــيــركــا قــديــمــة وكـــانـــت تــســتــخــدم الــخــامــات 
الــفــنــزويــلــيــة، وبــالــتــالــي لــجــأت لــســد النقص 
النفط الروسي. وكانت الطاقة  عبر استيراد 
ــل مــــن الـــشـــّد  ــويـ الـــروســـيـــة مـــصـــدر صــــــراع طـ
ــــوال ســـنـــوات إدارة  والـــجـــذب والـــعـــقـــوبـــات طـ
ــذا الــعــامــل هو  الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب. وهــ
الــذي دعا موسكو إلى زيــادة صادراتها إلى 
ــدادات الــطــاقــة تحت  هــذه األســــواق وجــعــل إمــ
نــفــوذ شــركــاتــهــا، وبــالــتــالــي تــعــزيــز نــفــوذهــا 

السياسي على القرار الغربي.
عــلــى الــصــعــيــد األوروبــــــــي، مـــا زالـــــت روســيــا 
إلى  الطبيعي  الــغــاز  ــدادات  إمــ عمليًا  تحتكر 
دول االتــحــاد. وبحسب بــيــانــات نــشــرة »إس 
 
ّ
أنــــد بـــي غـــلـــوبـــال بـــاتـــس« األمـــيـــركـــيـــة، فـــإن
روسيا ال تزيد من حجم إمــدادات الطاقة في 
الــرأســمــالــي فحسب،  الــغــربــي  املــعــســكــر  دول 
سوق  على  هيمنتها  على  ستحافظ  ها 

ّ
لكن

الغاز األوروبية لعقود، حتى عام 2040. 
ارتفعت صادرات  النفطية،  النشرة  وبحسب 
الغاز الــروســي إلــى أوروبـــا بنسبة 30%، في 
الــجــاري، أي بنحو 53  العام  الربع األول من 
مليار متر مكعب. وتصدر شركة »غازبروم« 
 من 

ً
كبرى شركات الغاز في العالم، أكثر قليا

لــدول االتحاد  200 مليار متر مكعب سنويًا 
األوروبي، أي نحو 35% من إجمالي إمدادات 

الغاز التي تحتاجها القارة العجوز. 
ــارة شـــديـــدة الـــبـــرودة   أوروبـــــا قــ

ّ
ومـــعـــروف أن

الصعب  مــن  وبالتالي،  الشتاء،  فــي  وتتجمد 
أن تدخل في نــزاع حقيقي مع موسكو خال 
 ذلك ربما سيقود إلى كارثة 

ّ
فترة الشتاء، ألن

وبالتالي،  دولــهــا.  فــي  واقــتــصــاديــة  إنسانية 
ــاد األوروبــــــــي على  ــحــ اعـــتـــمـــاد دول االتــ  

ّ
فـــــإن

الــــغــــاز الــطــبــيــعــي الــــروســــي يــقــلــق واشــنــطــن 

أرجـــأ وفـــد فــرنــســي يــضــم قــضــاة ومحققني 
زيارة للبنان لاستماع إلى كارلوس غصن 
لــلــمــرة األولـــــى فـــي تــحــقــيــقــني يــنــظــر فيهما 
في فرنسا، إلى 31 مايو/ أيــار املقبل، وفق 
وكــان  مــصــادر قضائية مطلعة.  أفــــادت  مــا 
وصول الوفد إلى بيروت مقررًا في 17مايو 
لاستماع على مدار أيام إلى املدير السابق 
لتحالف »رينو - نيسان« املوجود في لبنان 

تنفيذ  فــي  معها  تحالفها  عــلــى  تــعــّول  الــتــي 
استراتيجيات »الهيمنة والنفوذ« في العالم. 
 

ّ
وبــســبــب هـــذه املــخــاطــر عــمــلــت واشــنــطــن كــل
ــبــــوب الـــغـــاز  ــا فــــي وســـعـــهـــا لـــعـــرقـــلـــة مـــــّد أنــ مــ
 
ّ
الــروســي »نــورد ستريم 2« إلــى أملانيا، إذ إن
تـــزايـــد اعــتــمــاد أوروبــــــا عــلــى الـــغـــاز الــروســي 
القرار  في  وتأثيرها  موسكو  نفوذ  من  يرفع 
السياسي في أوروبــا. وتقلق واشنطن كذلك 
الغاز إلحــداث  إمـــدادات  من استخدام روسيا 
انقسامات داخل أوروبا وربما تفتيت التكتل 
فــي املستقبل. ولـــدى دول االتــحــاد األوروبـــي 
الروسي  الغاز  أهمية  في  متضاربة  مصالح 
الصناعة  لحركة  الحيوية  الطاقة  توليد  في 
االنقسام   

ّ
أن يــاحــظ  إذ  االقــتــصــادي.  والنمو 

الحالي على زيادة واردات الغاز الطبيعي من 

روسيا يتمدد ليشمل العديد من دول الكتلة، 
إذ بينما تضغط أملانيا من أجل إكمال مشروع 
»نورد ستريم 2« وزيادة اإلمــدادات، تعارض 
 مـــن بــريــطــانــيــا وفــرنــســا زيـــــادة إمـــــدادات 

ّ
كــــل

الطاقة الروسية إلى أوروبا وتعتبرها خطرًا 
الصعيد  على  األوروبــــي.  القومي  األمــن  على 
األميركي، يستخدم الرئيس فاديمير بوتني، 
األميركي  نظيره  ذراع«  »لــّي  لـــ الــطــاقــة  ســاح 
جــو بــايــدن، وإجـــبـــاره عــلــى عـــدم فـــرض املــزيــد 
الرئيس جو  بــاده. وكــان  العقوبات على  من 
الجاري  الشهر  بايدن قد فــرض في منتصف 
عقوبات على موسكو، أهمها حظر املصارف 
األمــيــركــيــة مــن شــــراء أدوات الــديــن الــروســي، 
السندات  وطــرح  السيادية.  الدين  سندات  أي 
الروسية في األســواق املالية الغربية من أهم 

منذ هروبه من اليابان في ديسمبر/ كانون 
 النيابة العامة اللبنانية 

ّ
األول 2019، غير أن

 إرجاء الزيارة إلى 31 مايو حدث 
ّ
أوضحت أن

بسبب عدم توافر قاٍض، كما أكد ذلك مصدر 
ثاٍن مطلع على امللف. ومن املقرر االستماع 
إلى غصن )67 عامًا( للمرة األولى في قصر 
الـــعـــدل فـــي بـــيـــروت، أمــــام قــضــاة التحقيق 
في  بــه  املتعلقة  القضايا  بمتابعة  فني 

ّ
املكل

الجلسات  هــذه  يحضر  أن  ويتوقع  فرنسا. 
ــاة مــــن نـــيـــابـــة نــانــتــيــر )فـــرنـــســـا( ومـــن  قـــضـ
محققون  وأيضًا  الفرنسية،  املالية  النيابة 
من املكتب املركزي ملكافحة الفساد والجرائم 
املالية والضريبية. وياَحق غصن بقضايا 
عدة في فرنسا، عاوة على ملفات اختاس 

مالي في اليابان.
فــي تحقيق  الــقــضــاء  نــانــتــيــر، يشتبه  وفـــي 
اتفاقية موقعة  غصن منفعة شخصية من 
بـــني »ريـــنـــو« واملـــؤســـســـة الــتــي تــديــر قصر 
ــاي، وتـــنـــظـــيـــم حـــفـــلـــني خــــاصــــني فــيــه.  ــ ــــرسـ فـ
ــًا بــقــضــيــة تــتــعــلــق  ويـــهـــتـــم املـــحـــقـــقـــون أيـــضـ
ها 

ّ
بــمــدفــوعــات تــقــدر بمايني تــم اإلبـــاغ أن

مشبوهة بــني شــركــة »آر أن فــي بــي« الفرع 
الهولندي لتحالف »رينو - نيسان« وموزع 
شـــركـــة تــصــنــيــع الـــســـيـــارات الــفــرنــســيــة في 

سلطنة عمان »سهيل بهوان للسيارات«. 
وفي باريس، يدقق قضاة منذ عام 2019، في 
الخدمات االستشارية التي أبرمتها »آر أن 
في بي« مع وزيرة العدل الفرنسية السابقة 
رشــيــدة داتــــي، وخــبــيــر الــجــريــمــة الفرنسي 
آالن باور، عندما كان غصن ال يزال الرئيس 
إدراج  وتــم  الــســيــارات.  ملجموعة  التنفيذي 
داتــي وبــاور اللذين ينفيان أّي مخالفة في 
العقود، تحت صفة شاهد مساعد، وكذلك 
املساعدة السابقة لغصن في شركة »رينو« 

وهي الفرنسية - اإليرانية منى سبهري.
وكان من املقرر االستماع إلى رجل األعمال 
بــني 18 و22 يناير/  الــلــبــنــانــي   - الــفــرنــســي 
 القيود املفروضة 

ّ
كانون الثاني املاضي، لكن

ملواجهة تفشي وباء كورونا، أدت إلى إلغاء 
الجلسات. وقد يحدد موعد جديد هذه املرة 

أيضًا في ضوء تطورات األزمة الوبائية.
)فرانس برس(

تــعــزيــز نـــفـــوذهـــا الـــعـــاملـــي بـــذكـــاء شـــديـــد، إذ 
تمكنت خـــال الــســنــوات األخــيــرة مــن تعزيز 
عـــاقـــاتـــهـــا مــــع الـــصـــني عـــبـــر صـــفـــقـــات طــاقــة 
ضخمة بلغت 400 مليار دوالر. كما تمكنت 
الحسومات  األميركية عبر  الــســوق  غــزو  مــن 
السعرية لتصبح ثالث أكبر مصدر للخامات 
املصافي  تستوردها  الــتــي  الثقيلة  النفطية 

ــهــا 
ّ
األمــيــركــيــة بــعــد كـــنـــدا واملــكــســيــك. كــمــا أن

تستخدم طاقة النفط الفائضة لدى شركاتها 
لــلــتــحــكــم فـــي أســـعـــار الـــنـــفـــط، إذ بـــاتـــت لــدى 
روســيــا اآلن طــاقــة نفطية فــائــضــة يــمــكــن أن 
 لديها 

ّ
تطلقها إلغراق السوق النفطية، كما أن

 من العراق وإيران. 
ٍّ

نفوذًا نفطيًا كبيرًا في كل
ــنــــوات عـــلـــى ضـــرب  ــا مـــنـــذ ســ ــيــ وتـــعـــمـــل روســ
صناعة النفط الصخري التي تعتبرها العدو 
الــنــفــوذ  فـــي »اســتــراتــيــجــيــة  لــلــتــوســع  األول 
 
ّ
أن ويــذكــر  الــطــاقــة«.  على  املعتمد  السياسي 
صناعة النفط الصخري واجهت أكبر اختبار 
بــقــاء خـــال الــســنــوات املــاضــيــة الــتــي انــهــارت 

فيها أسعار النفط والغاز الطبيعي. 
ــا  ــيـ روسـ تـــلـــجـــأ  أن  مـــحـــلـــلـــون  يــســتــبــعــد  وال 
»إلغــــــراق الـــســـوق« بــالــخــامــات الــنــفــطــيــة في 

حال استفحال النزاع بينها وبني واشنطن، 
حــتــى تــعــرقــل دورة انــتــعــاش شــركــات النفط 
والـــــغـــــاز الــــصــــخــــري وتـــعـــيـــدهـــا إلــــــى دائــــــرة 
استراتيجية  تــهــديــد  وبــالــتــالــي  اإلفـــاســـات، 
بــايــدن االقــتــصــاديــة. وضـــرب صناعة النفط 
املحافظة  لروسيا  عمليًا  سيعني  الصخري 
على صــادرات من الغاز إلى أوروبــا، وزيــادة 
حــصــة صـــادراتـــهـــا الــنــفــطــيــة إلــــى الـــواليـــات 
الــغــاز املسال   صـــادرات 

ّ
املتحدة. ويــاحــظ أن

ــتـــزايـــد، كــمــا تــدفــع  األمـــيـــركـــي إلــــى أوروبـــــــا تـ
واشنطن في الوقت نفسه أصدقاءها لزيادة 
شحنات الغاز املسال إلى أوروبا حتى تتمكن 
من ضرب »نفوذ الطاقة« الروسي في أوروبا. 
على  ملــوســكــو  رّد  أّي   

ّ
أن مــحــلــلــون  ويـــــرى 

»إغــــــراق الـــســـوق  الــــضــــغــــوط األمـــيـــركـــيـــة بـــــــ

القرارات  من  سيكون  بالخامات،  النفطية« 
الكبرى  املستهلكة  الـــدول  بها  تــرحــب  الــتــي 
فــي آســيــا والــتــي مــن بينها الــصــني والهند 
ه على 

ّ
واليابان ودول النمور اآلسيوية، لكن

الــصــعــيــد األمـــيـــركـــي ســيــرفــع مـــن إفــاســات 
شــركــات النفط الصخري ويــزيــد مــن معدل 
على خطط  لــذلــك، سيؤثر  وتبعًا  الــبــطــالــة، 
التي استثمر فيها  االقــتــصــادي  االنــتــعــاش 
الــرئــيــس بــايــدن بــقــوة عــبــر خــطــط التحفيز 
املــتــواصــلــة الــتــي أنــفــق عــلــيــهــا، فــي شــهــور، 
 2.3 إلنـــفـــاق  ويــتــجــه  دوالر  تــريــلــيــون   1.9
التحتية.  البنى  تريليون دوالر أخرى على 
ستتحسب  بـــايـــدن  إدارة   

ّ
فـــــإن وبـــالـــتـــالـــي، 

لــتــداعــيــات اســتــراتــيــجــيــة الــطــاقــة الــروســيــة 
على مستقبلها االقتصادي.

الطاقة 
في بؤرة الصراعات

كورونا ينقذ غصن من القضاء الفرنسي

)Getty( قلق أوروبي على إمدادات الطاقة بعد التوتر بين موسكو وواشنطن

)Getty( متجر »أمازون« في جزيرة مانهاتن بنيويورك)Getty( غصن يواجه قضايا عدة في فرنسا

)Getty( رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي جيروم باول

بوتين عزز صادرات الغاز 
في أوروبا وبدأ يتصيد 

صفقات النفط األميركي

الوسائل التي تعتمد عليها الخزينة الروسية 
في الحصول على سيولة دوالرية، إلى جانب 
حــصــيــلــة مــبــيــعــات الــنــفــط والــــغــــاز الـــروســـي. 
 خطوة العقوبات األميركية 

ّ
ويرى محللون أن

ستكبح تمويل مشروعات النمو االقتصادي 
ــه الـــحـــكـــومـــة الــــروســــيــــة بــعــد  الــــــذي تــخــطــط لــ
الخروج من جائحة كورونا. ويتخوف تجار 
النفط الذين ترّبحوا من دورة انتعاش أسعار 
الــجــاري، من تطور التوتر  النفط خــال العام 
املتحدة  الــواليــات  بــني  والعسكري  السياسي 

وروسيا. 
تــلــجــأ مــوســكــو  أن  مــحــلــلــون  يــســتــبــعــد  وال 
الســتــخــدام »ســــاح الــنــفــط« فــي الـــصـــراع إذا 
الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة. وتستخدم  تــواصــلــت 
استراتيجية  الطاقة« ضمن  »ســاح  روســيــا 

مخاوف من استخدام موسكو سالح 
النفط في نزاعها مع واشنطن

واشنطن ــ العربي الجديد

تـــوقـــع مـــصـــرف »غــــولــــدمــــان ســـاكـــس« 
االستثماري األميركي أن يبدأ مجلس 
االحــتــيــاط الــفــيــدرالــي، )الــبــنــك املــركــزي 
األمـــــيـــــركـــــي(، خـــفـــض مـــشـــتـــريـــاتـــه مــن 
الــســنــدات مــن مــعــدلــهــا الــحــالــي الــبــالــغ 
120 مليار دوالر شهريًا خال النصف 
الثاني من العام الجاري. وحسب تقرير 
بقناة » سي أن بي ســي«، فإن املركزي 
األمــيــركــي ســيــبــدأ بــخــفــض مــشــتــريــات 
الــســنــدات بــمــعــدل شــهــري يــقــدر بنحو 
مــشــتــريــات  أن  ُيـــذكـــر  دوالر.  مــلــيــار   15
الـــســـنـــدات الـــشـــهـــريـــة رفـــعـــت مــيــزانــيــة 
ويــرى  دوالر.  تريليونات   8 إلــى  البنك 
رئــيــس مــجــلــس االحــتــيــاط الــفــيــدرالــي، 
جــيــروم بـــاول، أن االقــتــصــاد األميركي 
بلغ »نقطة االنقاب«، كما أبدى تفاؤله 

ــادي فــي  ــتــــصــ حـــــول مـــعـــدل الـــنـــمـــو االقــ
أميركا. إال أن خبراء اقتصاديني باتوا 
يــتــخــوفــون مــن الــنــمــو الــســريــع املتوقع 
ــاع  ــفـ ــه عـــلـــى ارتـ ــاتـ ــيـ ــداعـ لـــاقـــتـــصـــاد وتـ

معدل التضخم في املستقبل. 
وفــــي ذات الــتــوجــه الـــتـــفـــاؤلـــي، تــوقــع 
بي  »جــي  ملــصــرف  التنفيذي  الرئيس 
مــورغــان«، جيمي ديــمــون، أن يتمكن 
ــــي مـــــن تــحــقــيــق  ــــركـ ــيـ ــ ــــاد األمـ ــتـــــصـ ــ االقـ
طـــفـــرة فـــي الــنــمــو تــســتــمــر حــتــى عــام 
األميركي  االقتصاد  ويستفيد   .2023
مــن مــعــدالت ادخـــار مرتفعة وسيولة 
ــدى املـــــصـــــارف الـــتـــجـــاريـــة  ضـــخـــمـــة لــــ
اإلنــفــاق  فــي  املتوقعة  الــفــورة  لتمويل 
االســتــهــاكــي. وتــشــيــر الــتــوقــعــات إلــى 
تــحــقــيــق االقـــتـــصـــاد األمـــيـــركـــي مــعــدل 
نمو يـــراوح بــني 6.5% وأكــثــر مــن %8 

خال العام الجاري.

نيويورك ـ العربي الجديد

اعتمدت شركة »أمازون«، عماق التجارة 
راحة  »بمسح  الدفع  نظام  اإللكترونية، 
اليد« كنظام دفع خاص بها في مختلف 
ــا، وبــــــــــدأت عـــمـــلـــيـــة تــجــربــتــه  ــرهــ ــاجــ ــتــ مــ
ها 

ّ
أن »أمـــازون«  بفاعلية. وأعلنت شركة 

ســتــقــدم نــظــام الـــدفـــع الـــخـــاص بــهــا إلــى 
مــتــجــر »هـــــول فـــــود« فـــي واليـــــة ســيــاتــل 
بني  من  األول  الخيار  ليكون  األميركية، 
مقترحات عدة أخرى من الوارد أن يطرح 
ــام الــــدفــــع فـــيـــهـــا، بــحــســب مــــا ذكــــرت  نـــظـ
قـــنـــاة »ســــي إن بـــي ســــي« االقــتــصــاديــة. 
وظهر نظام الدفع الجديد ألول مرة في 
سبتمبر/ أيلول املاضي، واتسع ليصل 
إلى عشرة متاجر من متاجر »أمــازون«. 
ويسمح هذا النظام للمتسوقني بالدفع 
عـــن طــريــق وضــــع راحـــــات أيــديــهــم فــوق 

أجــهــزة مسح ضــوئــي. وفــي املــرة األولــى 
الــتــي يــســتــخــدم فــيــهــا املــتــســوق املــتــجــر، 
يـــتـــوجـــب عــلــيــه إدخـــــــال بـــطـــاقـــة ائــتــمــان 
لربطها مــع بصمة الــيــد، ومــن ثــم يمكن 

للمتسوق الدفع بسهولة.
 إطاقها لنظام 

ّ
وأوضحت »أمازون« أن

الدفع بواسطة مسح راحة اليد سيكون 
ــدًا مــن بــني خــيــارات الــدفــع املتاحة  واحــ
داخل املتجر، ولن تلغي أعمال موظفيه. 
ــهــا صممت النظام 

ّ
وأكـــدت »أمــــازون« أن

ليكون نظامًا آمنًا، ال سيما مع اعتبارها 
 تقنية مــســح راحــــة الــيــد أكــثــر أمــانــًا 

ّ
أن

ــرى  ــ وخـــصـــوصـــيـــة مــــن األســـالـــيـــب األخـ
ها 

ّ
مثل التعرف على الوجه. وأضافت أن

تــرغــب فـــي بــيــع هـــذا الــنــظــام لــلــشــركــات 
التجزئة واملاعب، كما  األخــرى وتجار 
تــجــري الــيــوم مــنــاقــشــات حـــول ذلـــك مع 

عدد من عمائها.

الفيدرالي األميركي يقلص 
مشتريات السندات

»أمازون« تبتدع نظام 
دفع »مسح راحة اليد«

سياسة ومال

بينما يتزايد التوتر بين موسكو وواشنطن وتفرض إدارة الرئيس جوزيف 
بايدن عقوبات مالية حظرت بموجبها المصارف األميركية من التعامل 
بوتين  استخدام  من  النفط  تجار  يقلق  الروسية،  الدين  سندات  في 

النفط كسالح في نزاعه المقبل مع الواليات المتحدة

قفز إنتاج النفط في روسيا إلى نحو 10.25 ماليين برميل يوميًا، في فبراير/ 
شباط الماضي، كما أّن شركات النفط الروسية تسيطر على حقول نفطية 
وتواصل  وفنزويال.  الــعــراق  في 
الطاقة  إنتاج  في  التوسع  روسيا 
الحظر  ــح  كــواب مــن  ــرغــم  ال على 
للتقنيات  وافــتــقــارهــا  األمــيــركــي 
الحديثة في استخراج النفط والغاز. 
الرئيسية  ــدول  ال من  تعّد  وروسيا 
تمكن  الذي   »+ »أوبك  تحالف  في 
من  النفطية  السوق  إخــراج  من 
التخفيض  عبر  انهيار  دورة  أســوأ 

الضخم في سقف اإلنتاج.

قفزة بإنتاج روسيا النفطي

رؤية

عصام شعبان

خالل اجتماع لجنة الشؤون األفريقية، في مجلس النواب املصري 
الذي ُعقد قبل أيام، عرض وزير الخارجية سامح شكري، تطورات 
أزمة سد النهضة بعد فشل جوالت التفاوض األخيرة، وما تال ذلك 
من إعالن إثيوبيا قرارها بامللء الثاني في الصيف، وما يترتب عليه 
من سيناريوهات ومخاطر، وألول مرة، يعرض مسؤول مصري، 
مساهمة شركات عربية في تمويل السد، ورغم ما بدا من إشارة 
وزير الخارجية بوصفها إيضاحا لشبكة مصالح واسعة تصطف 
املــراوحــة بني  قـــدرا مــن  مــع إثيوبيا، إال أن مــا نشر رسميا يحمل 
أن هناك  نفي  وبــني  التمويل،  فــي  أطـــراف عربية  اإلقـــرار بمشاركة 
الخطاب  السد، بمعنى آخر هناك فصل في  »دوال صديقة« تمول 
الرسمي بني استثمارات شركات »الدول الصديقة« في سد النهضة 
وبني »الدول الصديقة«، وبالتالي تبرئة لألطراف التي يأتي ذكرها 
الــقــاهــرة عــن مناقشة ذلــك صــراحــة، نظرا  مجهال. ويــرجــع تحفظ 
للعالقات التي تربطها بدول خليجية قدمت دعما ملصر في صورة 
استثمارات ومساعدات وقروض بعد 30 يونيو، لكن ذلك ال يخفي 
قلقا رسميا أظهرته القاهرة من دعم السعودية واإلمارات االقتصاد 
اإلثيوبي وسد النهضة خصوصا. وفي املوضوع أطروحتان، األولى 
ال إمكانية للفصل بني الشركات واملستثمرين املشاركني في تمويل 
السد وبني جنسيتهم ودولهم، كما هناك شواهد على دعم وتوجيه 
رسمي لتلك االستثمارات، سواء املتعلقة بسد النهضة أو مجاالت 

أخرى ترتبط بالسد.
أما األطروحة الثانية فهي أنه ال يمكن الفصل بني التعاون االقتصادي 
وال  النهضة،  بناء سد  وفترة  وإثيوبيا،  دول خليجية  بني  املتنامي 
أو محاولة  اقتصادي وسياسي،  هو  ما  بني  الفصل  أيضا  ينطلي 
املصالح  عــن  منزهة  إنمائية  مــســاعــدات  بوصفه  الــتــعــاون  تسويق 
السياسية وامتالك النفوذ عبر بوابة االقتصاد، وفي تعهد اإلمارات 
دعم االقتصاد اإلثيوبي بثالثة مليارات دوالر في شهر يونيو 2018 
مثال واضح. وفي هذا السياق نجد شكلني من التعاون: األول مباشر 
يترتب  أو ما  والتبرعات واملنح،  التمويل،  املساهمة في  ويتمثل في 
على بناء السد من مشروعات اقتصادية مستقبلية، مثل مشروعات 
الطاقة والزراعة وغيرها. أما الشكل الثاني فيرتبط بحجم التعاون 
ــوال ال يمكن  االقــتــصــادي، املتزامن مــع إنــشــاء الــســد، وفــي كــل األحـ
الفصل التعسفي بني أشكال التعاون واالستثمار االقتصادي، سواء 
املوجه للسد بشكل مباشر أو ملشروعات أخرى، كما فك االرتباط 
مــا بــني هــو سياسي واقــتــصــادي فــي ظــل عــالــم يــمــوج بالصراعات 
والتنافس، وتجاهله يخفي حقائق ومرتكزات عالقات القوة والتأثير، 
 
ً
إلــى أن التعامي عــن دراســـة ورؤيـــة الحقائق ينتج خطأ بــاإلضــافــة 

البعض عن فك االرتــبــاط بني الشركات  في تقدير املوقف. يتحدث 
ــدول، وهـــذا صحيح نسبيا، فــي نــمــط اقــتــصــادي مــعــولــم، عابر  ــ والـ
للحدود، وبالنسبة لشركات ذات الصبغة الكونية، لكن هذه الشركات 
ومنها األميركية واألوروبية خصوصا، وربما بدرجة أقل الشركات 
بينها وبني مرتكزاتها  الصلة  انقطاع  يعني  ال  والروسية  الصينية 
ذلك في عدة  وانتماءات شخوصها وجنسياتهم، ويمكن مالحظة 
الصينية،  الشركات  األميركية ضد  اإلدارة  توجهات  منها  مواقف، 
وإذا ما كانت الصراعات واالرتباطات قائمة في السوق العاملي، ومع 
كيانات اقتصادية يمكن وصفها عابرة للحدود ومتعددة الجنسيات، 
فاألمر أكثر وضوحا ألنشطة املستثمرين العرب وشركاتهم، والتي 
تولد أحيانا من مؤسسات السلطة وتوجهها الدول. وفي الشركات 
مع  لالرتباط  نموذج  إثيوبيا  في  وأنشطتها  والسعودية  اإلماراتية 
الــعــرب ال تنقطع صالتهم عن  املستثمرين  أن  الــدولــة، كما  أجــهــزة 
الــدول،  نفي مشاركة  أو  هنا،  والفصل  والسلطة،  السياسة  مجتمع 
عبر األفراد، أو الشركات، أو ترحيبها أو غض الطرف على األقل ال 
يغير النتائج وال حقائق التعاون. ليست االستنتاجات هنا بارتباط 
اســتــثــمــارات الــشــركــات الــســعــوديــة واإلمــاراتــيــة بسياسة الــدولــتــني، 
موقفا مسبقا أو نابعا من رؤية نظرية ال تستند إلى الوقائع. هذه 
تمارس  الخليجية  والــشــركــات  املــصــالــح  مجموعات  مــن  التكتالت 
أن  منها  أمثلة  بعدة  هنا  التدليل  ويمكن  برعاية رسمية،  أنشطتها 
أنشطة منتدى املستثمرين السعوديني في إثيوبيا، يحضر فاعلياته 
مسؤولون على مستوى رفيع، بل إن نمو االستثمارات السعودية 
العامة والــخــاصــة، وكــذلــك االســتــثــمــارات اإلمــاراتــيــة تــزامــن مــع فترة 
بناء السد، وبرعاية رسمية، وهو مربوط بأهداف متنوعة تترجمها 
الــزراعــيــة  املنتجات  توفير  إثــيــوبــيــا، وليست  مــع  الــدولــتــني  اتــفــاقــات 

فحسب )املبادرة السعودية لالستثمار الزراعي واألمن الغذائي(.
االستثمارات  تعثر   2013 وحتى   2009 من  الفترة  وحــني شهدت 
السعودية، تدخلت اململكة بشكل رسمي مكثف، ودخلت العالقات 
بني الدولتني حينها في طور جديد. وفي عام 2016، وبالتزامن مع 
الــزراعــة السعودي إلثيوبيا، وبعدها زيــارة مستشار  زيــارة وزيــر 
الـــديـــوان املــلــكــي، إلـــى ســد الــنــهــضــة، وضـــح أن الــتــعــاون الــســعــودي 
أمنية  اتفاقات  ترجمتها  استراتيجية  خطة  ولــه  يتمدد،  اإلثيوبي  ــ 
ــراد  ــر الـــدفـــاع الــســعــودي أفـ ــي لــقــاء وزيــ وتــجــاريــة بــني الــبــلــديــن. وفـ
الجالية اإلثيوبية )نوفمبر 2017( مثال على تزامن امللفات األمنية 
تقرير  الــســد، وحسب  تمويل  واالقــتــصــاديــة، حيث طرحت مسألة 
إثيوبيا  مع  الــريــاض  وقعت   )2019( للتنمية  السعودي  الصندوق 
النقل  بقطاع  مشروعات  لدعم  دوالر،  مليون   140 بقرض  اتفاقًا 
والــطــرق واملــيــاه والــصــرف الــصــحــي. وعملت الــشــركــات اإلمــاراتــيــة 
في إثيوبيا حسب تقارير رسمية بمجال اإلعمار والبناء )شركة 
حديد اإلمارات(، وكذلك شركات تأجير املعدات. وتوضح مؤشرات 
على  يزيد  ما  تضمنها   2017 عــام  املباشرة  غير  التجارية  السلع 
بوابات وجسور سدود،  خمسة ماليني دوالر كسلع من ضمنها 
الــوزاريــة املشتركة والتي عقدت  اللجنة  ــوج بإنشاء 

ُ
ت التعاون  وهــذا 

اجتماعها األول في إبريل/نيسان 2015.
إجماال، نحن أمــام تعاون رسمي في شكل لجان مشتركة رفيعة 
وجه رسميا، لذا يصبح التعاون 

ُ
املستوى، وأنشطة القطاع الخاص ت

االقتصادي بني دول خليجية وإثيوبيا، عمليا عامل تعزيز لجبهة 
الدولي  البنك  كــان  ما  وإذ  النيل،  وادي  دولتي  مواجهة  في  إثيوبيا 
لتمويل  كشرط  املــيــاه  بشأن  جيرانها  مــع  بالتفاهم  إثيوبيا  طالب 
سد النهضة )يونيو 2020( كان من األولى أن يكون االندفاع نحو 
املفاوضات،  السد مربوطا بتقدم سير  االستثمارات ودعم تمويل 
وليس العكس. لذا فإن مقوالت أن االستثمارات الخليجية في إثيوبيا 
واملساهمة في دعم سد النهضة تقتصر على شركات استثمارية 
إلــى مراجعة إلعــادة تقدير  وغير ذات صلة بــدول صديقة، تحتاج 
االنــدفــاع من  املوقف، ويستلزم هــذا املشهد االنتباه ملا يخلفه هــذا 

أخطار ال تمس دولتي وادي النيل وحدهما في ملف سد النهضة.

أصدقاء مصر 
وتمويل السد
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