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القاهرة ـ العربي الجديد

املــصــري حنفي جبالي،  الــنــواب  أعــلــن رئــيــس مجلس 
الــثــاثــاء، ســحــب مــجــلــس الـــــوزراء أحـــد عــشــر تشريعًا 
إلعادة مراجعتها، كانت الحكومة قد تقدمت بها إلى 
الشارع املصري.  البرملان، وذلــك بعدما أججت غضب 
وأبـــــــرز هـــــذه الـــتـــشـــريـــعـــات قــــوانــــن الــتــعــلــيــم واملــــــرور 
وضــريــبــة »راديــــو الــســيــارات«، والــتــي أثـــارت حــالــة من 
املــواطــنــن، كونها تفرض املزيد  الــواســع بــن  الغضب 
الــرســوم على املصرين، في وقــت يعانون فيه من  من 
التشريعات  قائمة  وشملت  صعبة.  معيشية  أوضـــاع 

السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  التي سحبتها حكومة 
ثــاثــة مــشــاريــع قـــوانـــن بــتــعــديــل بــعــض مــــواد قــانــون 
املـــــــرور، ومــــشــــروع تــعــديــل قـــانـــون تــنــمــيــة الــتــصــديــر، 
وتعديل  الطبيعية،  املحميات  تنظيم  قانون  وإصـــدار 
بــعــض أحــكــام قــانــون الــنــظــافــة الــعــامــة، وتــعــديــل قــرار 
رئيس الجمهورية في شــأن رســوم اإلذاعـــة واألجهزة 
الــاســلــكــيــة. كــمــا تــضــمــنــت مـــشـــروع تــنــمــيــة وتــطــويــر 
صناعة املــركــبــات والــصــنــاعــات املــغــذيــة لــهــا، وتعديل 
قانون  تعديل  التعليم، ومشروع  قانون  أحكام  بعض 
صيد األسماك وتنظيم املزارع السمكية، وقانون أماك 
الــدولــة الــخــاصــة. وكــان تعديل قــانــون »رســـوم اإلذاعــة 

واألجـــهـــزة الــاســلــكــيــة« يــنــص عــلــى أن يــدفــع كــل مالك 
ســيــارة فيها جــهــاز اســتــقــبــال )راديـــــو(، رســمــًا سنويًا 
ــى الــضــريــبــة الــخــاصــة  ــة إلــ ــافـ مــــقــــداره 100 جــنــيــه إضـ
)رأيــه  الشيوخ املصري  السيارة. ورفــض مجلس  على 
اســتــشــاري( تــعــديــل قــانــون الــتــعــلــيــم، الــــذي نــص على 
عــــودة الــتــحــســن فـــي شـــهـــادة الــثــانــويــة مــقــابــل ســـداد 
ــادة، وتــحــويــلــهــا إلـــى نظام  ــ خــمــســة آالف جــنــيــه عــن املـ
السنوات الثاث بداًل من سنة واحدة، باعتباره سيزيد 
الــطــاب واألســر  مــن األعــبــاء والضغوط النفسية على 
املـــصـــريـــة. وقـــــال تــقــريــر لــلــجــنــة الــتــعــلــيــم فـــي مجلس 
الشيوخ إن »فـــرض رســـوم على الــراغــبــن فــي تحسن 

ــادة االمـــتـــحـــانـــات، يــتــعــارض مع  ــ درجــاتــهــم مــقــابــل إعـ
اإللزام الدستوري الخاص بمجانية التعليم الحكومي 
بمراحله املختلفة، واملبدأ الدستوري الخاص بتكافؤ 

الفرص بن جميع املواطنن«.
ــا فــي مــا يتعلق بــقــانــون املـــــرور، فــقــد حـــذر أعــضــاء  أمـ
النواب من محاولة األغلبية تمريرها من  في مجلس 
دون تأهيل البنية التحتية للطرق، وتطبيق منظومة 
التشريع يفرض  أن  اإللكترونية، خصوصًا  اإلشــارات 
الـــعـــشـــرات مـــن الـــغـــرامـــات والــــرســــوم والـــضـــرائـــب على 
ذر بموجة غاء جديدة تزيد 

ُ
سائقي السيارات، ما ين

من األعباء املعيشية على املواطنن.

حكومة السيسي تسحب 11 تشريعًا خوفًا من الشارع

انكماش اقتصاد ألمانيا
أعلن املكتب االتحادي لإلحصاء في أملانيا، الثاثاء، انكماش 
بقليل  أكثر  العام  هــذا  بداية  في  األملاني  االقتصادي  الناتج 
مما كان متوقعًا في وقت سابق في ظل أزمة جائحة كورونا. 
األول  الربع  املحلي اإلجمالي في  الناتج  أن  املكتب  وأوضــح 

مــن هــذا الــعــام تــراجــع بنسبه 1.8 فــي املــائــة مــقــارنــة بالربع 
الــســابــق لـــه. وكــــان مــكــتــب اإلحـــصـــاء قــد تــوقــع فــي حــســابــات 
أولية انخفاضًا بنسبة 1.7 في املائة. في املقابل، أظهر مسح 
الثاثاء أن ثقة الشركات بأملانيا تحّسنت في مايو/ أيار مع 

تنامي تــفــاؤل الشركات فــي ظــل تــراجــع اإلصــابــات بكورونا 
وخــطــوات حـــذرة تــجــاه استئناف أنشطة أكــبــر اقــتــصــاد في 
أوروبــا. وقال معهد ايفو إن مؤشر مناخ األعمال ارتفع إلى 

99.2 من قراءة معدلة عند 96.6 في إبريل/ نيسان.

الصينية  »هواوي«  شركة  مؤسس  فاي،  تشنغ  رن 
عقوبات  تفادي  إلى  موظفيه  دعا  لالتصاالت، 
أميركية عرقلت مبيعاتها من الهواتف الذكية بشكل 
التجارية  المنافسة  قلب  في  »هواوي«  وكانت  كبير. 
في  والصين  المتحدة  الواليات  بين  والتكنولوجية 
األميركي  الرئيس  إدارة  واتهمتها  األخيرة،  السنوات 
دون  بكين  عن  نيابة  بالتجسس  ترامب  دونالد  السابق 
داخلية  مذكرة  في  فاي  ودعا  دامغة.  أدلة  تقديم 
استقاللية  وتسريع  لمجموعته  شامل  تحول  إلى 
البرمجيات، وبالتالي »لن يكون للواليات المتحدة سيطرة 
»الهجوم  وأضاف  المستقبلية«.  تنميتنا  على  تذكر 
هواتف  بتزويد  ووعد  للدفاع«،  وسيلة  أفضل  هو 

»هواوي« بنظام تشغيل جديد »يتكيف مع العالم«.

محمد نوري أرصوي، وزير الثقافة والسياحة التركي، 
قال إن وزارته تتوقع أن يكون الموسم السياحي للعام 
الحالي أفضل مما كان عليه العام الفائت 2020. وأضاف 
أن »برنامج السياحة اآلمنة« الذي أطلقته وزارته كان له 
دور فّعال في تنشيط الحركة السياحية في البالد. وأكد 
فعالية  البرامج  أكثر  من  اآلمنة«  السياحة  »برنامج  أن 
حول العالم التي وضعت معايير وتدابير للحيلولة دون 
أن  على  التركي  الوزير  وشدد  كورونا.  جائحة  تفشي 
الموسم السياحي لهذا العام سيكون أفضل بكثير مما 
كان عليه في العام 2020. ولفت إلى أن تركيا استقبلت 

كان  الهدف  أن  رغم  سائح،  مليون   16 الماضي  العام 
استقبال 15 مليونًا.

اتحاد الصناعات البريطاني أعلن أن المبيعات عاودت 
التراجع إلى المستويات المعتادة في وقت سابق من 
الشهر الحالي، بعد فورة في الطلب في إبريل/ نيسان، 
إذ سمح تخفيف قيود العزل العام بإعادة فتح متاجر 
وقال  أشهر.  منذ  األولى  للمرة  الضرورية  غير  السلع 
االتحاد إن مؤشره الشهري بشأن ما إذا كانت المبيعات 
العام،  الوقت من  الطبيعي في هذا  أقل من  أو  أكثر 
انخفض إلى سالب ثالثة في مايو/ أيار من 16 في إبريل/ 

نيسان، ما يشير إلى مستويات شبه طبيعية.

أسماء في األخبار

االحتالل يخفف قيوده على غزة
غزة ـ يوسف أبو وطفة

بدأت سلطات االحتال اإلسرائيلي، أمس الثاثاء، 
فرضتها  التي  ــراءات  واإلجــ القيود  من  التخفيف 
عــلــى قــطــاع غـــزة والــتــي تمثلت فــي إغـــاق البحر 
أمام الصيادين واملعابر أمام حركة البضائع التجارية عبر 
املنفذ الوحيد كرم أبو سالم أو خروج املسافرين والحاالت 
االحــتــال، مساء  وأعــلــن  بيت حــانــون.  اإلنسانية عبر معبر 
اإلثنن، فتح معبر كرم أبو سالم املنفذ التجاري الوحيد أمام 
دخول املواد الغذائية األساسية واألعاف الخاصة باملاشية 
والطيور ومرور بعض الوقود الخاص باملحطات التجارية 
ومــحــطــة تــولــيــد الــكــهــربــاء والـــســـمـــاح بـــدخـــول الــصــحــافــيــن 
ــانـــب لــلــقــطــاع. أمــــا مــســاحــة الــصــيــد فــقــد قــــرر االحــتــال  األجـ
ــنـــوات حيث  ــــى مــنــذ سـ تــقــلــيــصــهــا بــشــكــل كــبــيــر لــلــمــرة األولــ
ــاد فتحها حــتــى مــســافــة 6 أمــيــال بــحــريــة فــقــط فــي جميع  أعـ
مناطق القطاع بعد أن كانت فــي السابق تــتــراوح مــا بــن 9 
 فــي بــعــض املــنــاطــق، وهـــو مــا سينعكس سلبًا 

ً
إلـــى 15 مــيــا

على الصيادين. في األثــنــاء، أفــاد مدير معبر كــرم أبــو سالم 
بــســام غــن، بأن  العقيد  الفلسطيني،  الــجــانــب  فــي  الــتــجــاري 
االحتال سيسمح بإدخال املواد الغذائية األساسية وبعض 
ــــاف، وفــقــًا للتنسيق  األغـــذيـــة الــخــاصــة بــالــحــيــوانــات واألعــ
»العربي الجديد« أن  الخاص بعملية اإلدخال. وأوضح غن لـ
من املقرر أن يشهد اليوم األربعاء، السماح بإدخال كميات من 
القطاع  إلــى  التجارية  الخاص باملحطات  الــوقــود والــســوالر 
بالشكل املعتاد، مشيرًا إلــى أن عــدم وجــود تنسيق إلدخاله 
أمــس عبر املعبر أّجــل إدخــالــه يومًا إضــافــيــًا. وأشـــار إلــى أن 
هذه هي املرة األولى التي يسمح فيها االحتال بإدخال مواد 
والطيور  والحيوانات  باملاشية  الخاصة  واألعـــاف  غذائية 
إلى القطاع بعد قرابة 14 يومًا من اإلغاق املتواصل للمعبر، 
واقتصار فتحه على مرتن تخللهما إدخال شاحنات لوكالة 
وبخاف  »أونــــروا«.  الفلسطينين  الاجئن  وتشغيل  غــوث 
جوالت التصعيد واملواجهات السابقة التي كانت تدور مع 
رفع  يعلن  االحــتــال  كــان  فقد  الفلسطينية،  املقاومة  فصائل 
القيود فورًا عن القطاع ويعيد فتح املعابر ويقوم بتوسعة 

مساحة الصيد، فقد تأخر هذه املرة في فتح املعابر وإنهاء 
الطوق البحري لقرابة 5 أيام. 

الفلسطينين، نزار  في مــوازاة ذلــك، قال نقيب الصيادين 
عــيــاش، إن فــتــح االحــتــال اإلســرائــيــلــي مــســاحــة الــصــيــد لـ 
6 أمــيــال فــقــط سينعكس بــالــســلــب عــلــى واقـــع الــصــيــاديــن 
الساحل  مساحة  لضيق  نــظــرًا  املهنة  هــذه  فــي  والعاملن 
قريبة.  مسافات  على  الصيد  وصعوبة  بالقطاع  الخاص 
»الــعــربــي الــجــديــد« على  وشــــدد عــيــاش فــي تــصــريــحــات لـــ
على  املفروضة  اإلسرائيلية  للقيود  املطلق  النقابة  رفض 
الصيادين باعتبارها تنعكس بالسلب على أكثر من 5500 
شخص يعملون في مهنة الصيد من بينهم 4500 صياد 
فلسطيني يعملون على ألف قارب في كل القطاع. وطالب 
النقابي الفلسطيني، املؤسسات الدولية والدول الوسيطة 
بــالــضــغــط عــلــى االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي لــتــوســعــة مساحة 
الصيد، كما هو مقر في االتفاقيات املبرمة معه لتصبح 22 
 بحريًا والتوقف عن فرض الطوق البحري باعتباره 

ً
ميا

مخالفًا للمواثيق الدولية.

اقتصاد
مصطفى عبدالسالم

ال أعرف من هي الجهة التي 
يجب أن تحاكم رئيس شركة 
»تيسال«، أيلون ماسك، على 
الجرائم التي يرتكبها بحق 

ماليني املستثمرين، خاصة الذي 
تكبدوا خسائر فادحة تجاوزت 

مئات املليارات من الدوالرات ومن 
بينهم آالف املستثمرين العرب 
والشباب الخليجيني. املطلوب 

أوال وقف تربحه وتالعبه بهؤالء، 
وبعدها محاكمته سواء أمام 

محاكم فيدرالية باعتباره مواطنًا 
أميركيًا يترأس أكبر شركة إلنتاج 
السيارات الكهربائية حول العالم، 
أو محاكمته شعبيا وبرملانيا في 
عدة دول تضرر مستثمروها من 

أالعيب ماسك.
واحدة من أبرز الجرائم التي 

ارتكبها ماسك هي التالعب بسوق 
العمالت الرقمية، ودفع ماليني 

املستثمرين والراغبني في حصد 
األرباح السريعة نحو التكالب على 
شراء تلك العمالت، لدرجة أنه خلق 

ما يشبه حالة الهوس والجنون 
بها، وهو ما دفع بعملة بيتكوين، 

ألن يقفز سعرها إلى 65 ألف 
دوالر قبل أيام مقابل أقل من 20 

ألف دوالر في ديسمبر/كانون 
األول، وأن يحصد ماسك مليارات 
الدوالرات على حساب كل هؤالء، 
وأن يحرك سعر بيتكوين ألعلى 

بتغريدة، وأن يخفضها ويفقد 
قيمتها السوقية مليارات الدوالرات 

بتغريدة أخرى، والنتيجة دخول 
سوق العمالت الرقمية في حالة 

من التخبط والغموض الشديدين، 
ودخول املستثمرين حالة من التيه 

وفقدان البوصلة. 
وال أحد يعرف، هل ستعود 
األسعار لالرتفاع، وبالتالي 

تعويض جزء مما خسروه، أم 
ستواصل التراجع، وبالتالي 
فقدان مدخرات وتحويشة 

عمر صغار املدخرين الذين ال 
يمتلكون الخبرة الكافية في إدارة 

األموال، وال يعرفون حيل وأالعيب 
كبار املضاربني ومنهم رئيس 

أكبر شركة إلنتاج السيارات 
الكهربائية في العالم.

البداية كانت في صباح أحد أيام 
يناير/كانون الثاني عندما أضاف 

ماسك هاشتاغ »#bitcoin« إلى 
سيرته الذاتية على تويتر، ساعتها 
قفزت العملة بنسبة 20% في يوم 

واحد تقريًبا، وفي الشهر التالي، 
أعلن ماسك أن »تيسال« اشترت 

بيتكوين بقيمة 1.5 مليار دوالر. لم 
يكتِف بإلقاء هذه القنبلة التي أحدث 
دويا هائال في السوق االفتراضية، 

بل أعلن أن شركته ستقبل 
بيتكوين كعملة سداد.

وعلى أثر التغريدات املثيرة، 
شهدت العمالت الرقمية قفزات 

متواصلة تخللتها بعض 
التذبذبات الناتجة عن صدور 

تحذيرات من قبل بنوك مركزية 
بشأن خطورة مثل هذا النوع من 
االستثمار. ويومًا بعد يوم، بات 
ماسك الرقم الصعب في سوق 

العمالت املشفرة، وباتت السوق 
تتراقص على تغريداته املتناقضة، 
وأصبح املستثمرون يترقبون أي 

إشارة ولو عابرة منه ليحددوا 
على أثرها قرار واتجاه االستثمار، 

بيعا وشراء، زيادة أم تراجعا.

حاكموا 
إيلون ماسك

Wednesday 26 May 2021
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بغداد ـ براء الشمري، محمد علي

ــار املـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة  ــعــ شـــهـــدت أســ
واإلنــشــائــيــة انــفــاتــا، خــال الفترة 
األخيرة، بسبب رضوخ الشاحنات 
لــدفــع إتــــاوات لــجــهــات متنفذة فــي املــعــابــر أو 
التاجر  يضطر  حيث  الخارجية،  الطرق  على 
ــلـــغ مــــالــــي عـــلـــى ســـعـــر الــســلــعــة  ــبـ إلضـــــافـــــة مـ
لــتــعــويــض مـــا دفـــعـــه لـــقـــاء تــمــريــر بــضــاعــتــه. 
ــداد بــتــصــاعــد  ــغــ ــتـــرف مـــســـؤولـــون فــــي بــ ــعـ ويـ
ظــاهــرة اإلتــــاوات الــتــي تمارسها جــهــات عدة 
في محافظة ديالى شرقي العراق والحدودية 
مع إيران، على البضائع املستوردة عبر طريق 
العراق )شمال(، أو من خال  إقليم كردستان 
إيــــران بشكل مــبــاشــر، مــؤكــديــن تـــورط جهات 
تتبع فصائل مسلحة في فرض مبالغ مالية 
بــاتــت أشــبــه مــا تــكــون بــرســوم على الشاحنة 
بــحــســب نـــوع حــمــولــتــهــا والــجــهــة املــســتــوردة 
لها. ووفقا ملسؤول عراقي في وزارة الداخلية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــــإن ظــاهــرة  ــبـــغـــداد، لــــ بـ
التفتيش  فـــي حـــواجـــز  االبــــتــــزاز  أو  ــاوات  ــ ــ اإلتـ
في  كثيرا  تراجعت  ومعابر حدودية مختلفة 
كركوك ونينوى، لكنها ما زالت تمارس بشكل 
ــى تــفــاوت  ــا أدى إلــ ــو مـ كــبــيــر فـــي ديــــالــــى، وهــ
في عملية  أيضا  األسعار وتأخر  في  حقيقي 
الـــنـــقـــل، كــمــا أنـــهـــا بـــاتـــت أحــــد مــــــوارد تــمــويــل 
املليشيات والجماعات الخارجة عن القانون«. 
وأقر املسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، بتورط 
جــهــات أمنية فــي استفحال ظــاهــرة اإلتـــاوات 
إذ  الجدية في وقفها،  عــدم  أو  التستر  بسبب 
تفتيش،  نفوذها على شكل حــواجــز  تــمــارس 
والــشــاحــنــات الــتــي ال تــدفــع تــتــأخــر وتضطر 
للبقاء ســاعــات أو فــتــرات ألكــثــر مــن يــوم دون 
التجار يعترف  بــاملــرور. مجتمع  لها  السماح 
بتنامي هذه الظاهرة الخطيرة، إذ قال عضو 
اتحاد املستوردين العراقين، أحمد املوسوي، 
إن ظاهرة اإلتاوات أو إجبار السائقن والتجار 
على دفع مبالغ مالية لتمرير بضائعهم باتت 
مـــــوردا مــالــيــا ضــخــمــا لــجــهــات وشــخــصــيــات 

متنفذة، والحكومة فشلت منذ عام 2014 في 
»العربي الجديد«  وضع حلول لها. وأضاف لـ
ــاتـــت مــنــطــقــة عـــصـــابـــات رئــيــســة  ــالــــى بـ أن ديــ
تــعــثــرت الــحــكــومــة فـــي مــواجــهــتــهــا، والــتــاجــر 
التجار ساهموا  بها وبعض  للمرور  مضطر 
في استفحال الظاهرة فهم يرغبون بدفع ألف 
أو ألفي دوالر لتمرير بضائعهم على أن تسلك 
طرقا أخرى، وبعضهم مضطر للدفع لكن في 
لحماية  قــانــون  وجـــود  عــدم  وبسبب  النهاية 
من  دفعه  مــا  بإضافة  التاجر  يقوم  املستهلك 
رشـــــوة عــلــى ســعــر الــبــضــاعــة الـــــذي يتحمله 
املــواطــن. وتــحــدث املــوســوي أيــضــا عــن تــورط 
ملليشيات وبعض أفراد العشائر التي تمر بها 

قوافل الشاحنات في الظاهرة.
التميمي، أكد  فـــرات  الــعــراقــي،  الــبــرملــان  عضو 
ــــرض اإلتـــــــاوات  بـــــــدوره اســـتـــمـــرار عــمــلــيــات فـ
الــرغــم من  ديــالــى على  فــي مناطق بمحافظة 
موضحا  خطورتها،  من  املتكررة  التحذيرات 
أن فــرض اإلتــــاوات أصــبــح يمثل مــصــدر دعم 
مــالــي لــجــهــات ســيــاســيــة مــتــنــفــذة لــم يسمها. 
وأشار التميمي في إيجاز قدمه للصحافين 
مــن الــبــرملــان إلـــى وجـــود نــقــاط تفتيش تقوم 
 ســائــقــي الــشــاحــنــات 

ّ
بــفــرض اإلتـــــاوات وتــبــتــز

والــتــجــار، فــي عـــدد مــن الــطــرق الــخــارجــيــة في 
ديــالــى، وخــصــوصــا الــقــريــبــة مــن الــحــدود مع 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان، وهــــذه الــعــمــلــيــات مـــا تـــزال 

املنفذ  »ديــالــى تمثل  أن  إلــى  مستمرة«. ولفت 
األكـــبـــر الــــذي تــمــّر مـــن خــالــه الــبــضــائــع الــتــي 
العاصمة  باتجاه  كــردســتــان،  إقليم  مــن  تأتي 
بغداد، وبقية املحافظات العراقية، وكنا نعّول 
على مقترح تقدمنا به للسيطرة على الظاهرة 
ـــى مــحــاربــتــهــا، 

ّ
مـــن خــــال قـــــوات أمــنــيــة تـــتـــول

لكن لــم تحصل أي اســتــجــابــة«. ولــفــت إلــى أن 
ــــاوات تــحــول إلـــى نــوافــذ دعـــم مالي  فـــرض اإلتـ
كبيرة لجهات سياسية متنفذة حصلت على 
مــلــيــارات الــــدوالرات مــن تلك اإلتــــاوات. وتابع 
أن  التميمي، وهــو نائب عن محافظة ديــالــى، 
»استمرار فرض اإلتــاوات خطأ جسيم يسيء 
ــة، ويــمــثــل انــتــهــاكــا للقانون  إلـــى هــيــبــة الـــدولـ
وغـــض الــنــظــر عـــن مــثــل هـــذه الــقــضــايــا يمكن 
مساس  لها  كبيرة  مشاكل  بخلق  يتسبب  أن 

باألمن واالستقرار«.
قــال عضو مجلس محافظة ديالى  من جهته 
الــســابــق، أحــمــد الـــعـــزاوي، إن الــدولــة مطالبة 
ــن أيـــضـــا ومــعــرفــة  ــ ــوات األمـ ــ ــع قـ بــالــتــحــقــيــق مـ
فــي حديث  مبينا  بــالــظــاهــرة«،  مـــدى صلتها 
»العربي الجديد« أن هناك ضابطا وعناصر  لـ
أجـــل نقلهم للعمل على  يــتــوســطــون مــن  أمـــن 
ــوع لــه  الــــطــــرق الـــخـــارجـــيـــة ويــــبــــدو أن املــــوضــ
صلة مباشرة باإلتاوات التي يتم تحصيلها 
مــن الــتــجــار وســائــقــي الــشــاحــنــات، مــؤكــدا أن 
مــلــيــشــيــات مـــرتـــبـــطـــة بـــبـــعـــض األحـــــــــزاب هــي 
ــيـــات فـــرض  ــلـ ــمـ ــة بــــــاإلشــــــراف عـــلـــى عـ ــمـ ــهـ ــتـ املـ
اإلتاوات. وديالى محافظة حدودية مع إيران، 
وتــحــد بــغــداد مــن الــشــمــال الــشــرقــي، واملسافة 
وبغداد  املحافظة(  )مركز  بعقوبة  مدينة  بن 
ال تتجاوز 60 كيلومترا، ورغــم إعــان تحرير 
ــــدن املـــحـــافـــظـــة مــــن ســـيـــطـــرة تــنــظــيــم  جــمــيــع مـ
»داعش« قبل سنوات، إال أن املحافظة ال تزال 
تــشــهــد خـــروقـــات أمــنــيــة مـــتـــكـــررة، مـــع وجـــود 

نشاط واضح ملليشيات مسلحة. 
االقتصادي  بالشأن  الخبير  رأى  ذلــك  وحــول 
الـــعـــراقـــي، مــحــمــد الــطــالــبــي، إمــكــانــيــة لــلــدولــة 
»جــمــاعــات  فـــي الــســيــطــرة عــلــى مـــا وصــفــهــا بـــ
اإلتاوات«، لو كانت جادة في ذلك. وأضاف أن 
من  قياسها  يمكن  ال  املبالغ  تلك  أخــذ  عملية 
ناحية تجارية أو مالية بقدر ما هي عمليات 
فــســاد مــالــي خــطــيــرة تــهــدد قــطــاع االستثمار 
أيــضــا ولــيــس االســتــيــراد والتصدير فحسب، 
ــة«.  ــدولــ وتــــؤســــس ملـــافـــيـــات خـــطـــيـــرة تـــهـــدد الــ
»العربي الجديد«  وأشار الطالبي في حديث لـ
إلــــى أن »ديـــالـــى لــيــســت وحـــدهـــا مـــن يخضع 
التجار فيها وسائقو الشاحنات لابتزاز، بل 
هناك محافظات كثيرة مثل األنبار والبصرة 
وكركوك لكنها تجرى بشكل مستتر وتتورط 

بها حتى جهات حكومية«.

الرباط ـ مصطفى قماس

عقارات  على  االســتــيــاء  ظــاهــرة  تتبع  لجنة  تلتئم  أن  ينتظر 
الغير بــاملــغــرب مــن أجــل الــوقــوف على حصيلة مــحــاربــة ذلك 
السلوك الذي أثار في األعوام األخيرة احتجاجات املتضررين 

منها.
غــيــر أنـــه قــبــل اجــتــمــاع الــلــجــنــة، عـــاد نــــواب بــرملــانــيــون إلثـــارة 
هــذا املــوضــوع حيث اعــتــبــروا أن القضاء على الــظــاهــرة ليس 
بــاالعــتــمــاد على اآللــيــات  صعبا، مــؤكــديــن على أن ذلــك يمكن 
التحفيظ  العقارية والتشجيع على  الترسانة  التحدين:  عبر 

العقاري خاصة عبر خفضها.
ويـــؤكـــدون أن ثــمــن الـــرســـوم الــعــقــاريــة مــرتــفــع جـــدا بالنسبة 
للمواطنن، ما يدفع الناس إلى تفادي التحفيظ )التسجيل( 
القطع مع  الرقمنة والعمل على  إلــى تكريس  العقاري، داعــن 

األرشيف الورقي وتسريع تنفيذ األحكام العقارية.
وكان العاهل املغربي محمد السادس، دعا في رسالة إلى وزير 
الــعــدل قبل أربــعــة أعـــوام ونــصــف، إلــى وضــع خطة للتصدي 
لظاهرة االستياء على عقارات الغير، داعيا إلى التصدي ملن 

يتورطون في االستياء على األراضي واجتثاث الظاهرة.
على  االستياء  قضايا  من  العديد  بعد  الحكومة  واستنفرت 
عــقــارات الغير الــتــي وصــلــت إلــى الــقــضــاء، غير أن الــبــت فيها 
استغرق مدة طويلة، بينما كان يشتكي الكثيرون من شيوع 
عــمــلــيــات االســـتـــيـــاء فـــي املــــدن الــكــبــيــرة مــثــل الـــــدار الــبــيــضــاء 

والرباط وطنجة والقنيظرة وجدة وآسفي والناظور.
»الــعــربــي  ويــعــتــبــر االقـــتـــصـــادي، عــلــي بــوطــيــبــة، فــي حــديــثــه لـــ
الــغــيــر، كشفت عن  عــقــارات  السطو على  أن مسألة  الــجــديــد«، 
وجود ما يشبه العصابات املنظمة، التي تسعى إلى الحصول 
اململكة ولم  يــوجــدون بخارج  على معلومات حــول أشخاص 
يـــعـــودوا إلــيــهــا ملــــدة ســـنـــوات مـــا يــســهــل عــمــلــيــة الــتــاعــب في 
الــعــقــارات يعود  السعي لاستياء على  أن  الــوثــائــق. ويــؤكــد 
يستدعي  مــا  يمتلكها،  مــن  على  طائلة  إيــــرادات  تــدر  لكونها 
صارمة  قــوانــن  عبر  الحقيقين  املــالــكــن  حماية  على  العمل 
وعقوبات رادعة في حق املتاعبن في الوثائق، مع العمل على 

تعميم التحفيظ خاصة في ظل تعدد أشكال ملكية األراضي 
والعقارات باملغرب. وتجلى من الشكايات التي توصلت بها 
املحاكم في األعوام األخيرة، أن ثمة أشخاصا يعملون بشكل 
مــنــظــم فــي بــعــض األحـــيـــان مــن أجـــل االســتــيــاء عــلــى عــقــارات 

الغير، حيث لم يسلم من ذلك مغتربون مغاربة وأجانب.
دون  قانوني  غير  الغير  ممتلكات  بيع  أن  املشتكون  ويــؤكــد 
أن االعتداء على ملكيتهم يتم  إلى  موافقتهم، حيث يشيرون 
عبر تزوير وكاالت ووثائق امللكية عبر اإلرث ووثائق الهوية.

وذكر وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أول من أمس، بمجلس 
ــواب بـــالـــرســـالـــة الـــتـــي رفــعــهــا الـــعـــاهـــل املـــغـــربـــي مـــن أجــل  ــنــ الــ
الظاهرة أضحت  أن  الــوزيــر  اعتبر  الــظــاهــرة، حيث  محاصرة 
الــرســالــة تم  إثــر تلك  أنــه على  إلــى  منظمة ومتشعبة، مشيرا 
التي  اللجنة  أن  إلــى  القطاعات. وأشــار  إحــداث لجنة متعددة 
الغير،  عــقــارات  االستياء على  تتبع ظاهرة  أجــل  أحدثت من 
اشتغلت في عدة اتجاهات، حيث تم على الصعيد التشريعي 
والــقــانــون  العينية  بــالــحــقــوق  الــخــاصــة  املقتضيات  مــراجــعــة 

الجنائي واملسطرة الجنائية وقانون االلتزامات والعقود.
جرد  بعملية  الــقــيــام  يتم  التنظيمي  الصعيد  على  أنــه  وأكـــد 
والــتــي وصــل عددها  املهملة  املحفظة  الــعــقــارات  لكافة  شامل 
إلى 4073 عقارا، باإلضافة إلي إطاق خدمة تسهل للمالكن 
تتبع وضعية عقاراتهم. وشدد على أن التدابير التي اتخذت 
جعلت اللجنة، التي تنسق أشغالها وزارة العدل، مطمئنة إلى 
أن الظاهرة تقلصت، مؤكدا أن ذلك سيفضى إلى القضاء على 

ظاهرة االستياء على العقارات نهائيا.
لتتبع  معلوماتية  بيانات  قاعدة  إحــداث  عن  الوزير  وتحدث 
كافة قضايا االستياء على العقارات املعروضة على محاكم 
اململكة، مشيرا إلى أنه إلى غاية نهاية مــارس/ آذار املاضي، 

كان هناك حوالي 42 ملفا معروضا على محاكم اململكة.
وتــطــرح مــســألــة االســتــيــاء عــلــى الــعــقــارات فــي وقـــت يتحدث 
املستثمرون في القطاع عن عــدم توفر ما يكفي من األراضــي 
أكده  إنجاز مشاريعهم، حسب ما  أجــل  الكبيرة من  املــدن  في 
الرئيس التنفيذي ملؤسسة العمران العقارية التابعة للدولة، 

بدر القانوني.

عصابات ديالى 
ُتنهك تجارة العراق

مطالب بتشديد عقوبات المتالعبين في وثائق العقارات )Getty(انفالت أسعار السلع بسبب اإلتاوات )فرانس برس(

المغرب يحارب لصوص العقارات

تصاعدت ظاهرة 
اإلتاوات التي تفرضها 

عصابات في محافظة 
ديالى شرقي العراق 

المحاذية إليران، على 
البضائع المستوردة

هيونداي تعلق العمل في 
الهند لتفشي كورونا

قررت شركة هيونداي موتور، أكبر شركة 
تصنيع سيارات في كوريا الجنوبية، تعليق 

العمل في مصنعها بالهند بسبب تفشي 
جائحة فيروس كورونا هناك. وقال متحدث 

باسم الشركة عبر الهاتف، وفق وكالة 
يونهاب الكورية، إن تعليق العمل في املصنع 

املقام في والية تاميل نادو الجنوبية سيتم 
ملدة خمسة أيام، بدءًا من أمس الثالثاء. 

وتعد والية تاميل نادو من أكثر الواليات 
املتضررة في الهند، وفرضت الوالية اإلغالق 
على املصانع باستثناء بعضها حتى نهاية 

مايو/ أيار الجاري. يأتي قرار هيونداي 
بتعليق العمل مؤقتًا في املصنع بعد إصابة 

عاملني بكورونا، واعتصام العديد من 
العمال، أمس االثنني، وسط مخاوف متزايدة 

من تفشي اإلصابة. 

الصين تحافظ على استقرار 
أسعار البضائع

ذكرت اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح 
أن السلطات الصينية قد حذرت الشركات 

الرئيسية في قطاع السلع السائبة لكبح 
املخالفات في السوق والحفاظ على 

استقرار أسعار البضائع. وحسب وكالة 
األنباء الصينية )شينخوا( أكدت اللجنة مع 

اإلدارات الحكومية األخرى ذات الصلة أن 
الشركات املؤثرة في السوق في قطاعات، 

مثل خام الحديد والصلب والنحاس 
واألملنيوم، عليها أن تعمل وفق القوانني 

واللوائح وتحافظ على األسعار في السوق 
بشكل منتظم. وجاء في االجتماع أن ارتفاع 

األسعار مؤخرًا في السلع كان مدفوعًا 
جزئيًا بارتفاع األسعار العاملية، غير أن 
املضاربات املفرطة في السوق قد دفعت 

أيضًا لتصاعد األسعار.
وذكر االجتماع أن الشركات الرئيسية ال 
بد أن تعمل لتعزيز التنمية املناسبة بني 

الصناعات األولية والنهائية والحفاظ على 
سالمة إيكولوجية في الصناعة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%5.6
التضخم  معدالت  ارتفعت 
األشهر  ــالل  خ ــعــراق  ال فــي 
نوفمبر/  مــن  الــخــمــســة، 
تشرين الثاني 2020 إلى مارس/ 
آذار 2021، إلى 5.6%، حسب 
تصريحات سابقة للمتحدث 
عبد  التخطيط  وزارة  باسم 

الزهرة الهنداوي.

تقارير عربية

أسواقمال وسياسة

قالت ستاندرد أند بورز غلوبال 
إنــه من املرجح  في تقرير جديد 
البنوك  املودعون في  أن يتضرر 
تكلفة  امتصاصها  مع  اللبنانية 
إعـــادة هيكلة ديــون الــبــالد. وفي 
ضــــوء حــيــازاتــهــا الــضــخــمــة من 
الـــديـــن الــحــكــومــي، تــجــد الــبــنــوك 
أزمــة  بــؤرة  فــي  نفسها  اللبنانية 
مــالــيــة مــســتــمــرة ألكــثــر مـــن عــام 
الحكومة عن سداد  منذ تخلفت 
في  الصعبة  بالعملة  التزاماتها 
وجــمــدت   .2020 آذار  مــــــارس/ 
ــعــمــالء  ــنـــوك مــعــظــم ودائـــــــع ال ــبـ الـ
الدوالرية وحظرت تحويل األموال 
انــدالع  الــخــارج منذ  إلــى  السائلة 
االضطرابات أواخر 2019. وقال 
مــحــمــد دامــــــاك مــحــلــل االئــتــمــان 
فى ستاندرد أند بورز: »في ظل 
السيولة،  لتدبير  البنوك  معاناة 
فإن تضرر املودعني، بشكل ما، 
القطاع املصرفي  مرجح إذا كان 
إلعادة  العالية  التكلفة  سيمتص 
الهيكلة«. وتواصل تهاوي سعر 
األجنبية،  العمالت  مقابل  الليرة 

خالل الفترة األخيرة.

تضرر مودعي 
البنوك اللبنانية

تونس ـ إيمان الحامدي

ــــع الــتــجــمــيــد عــــن حــســابــات  ــاء مــطــلــب رفـ ــ جـ
ــدة فــــــي تـــــونـــــس كـــشـــرط  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـــلـــيـــبـــيـــن املـ
الدبيبة  الحميد  عــبــد  مــن حــكــومــة  أســاســي 
اقتصادي مشترك، في وقت  لبناء مستقبل 
تـــحـــّولـــت الــــجــــارة الــجــنــوبــيــة لـــتـــونـــس إلـــى 
ساحة سباق واسعة للشركات التي تسعى 
للمشاركة في إعمار البلد املنهك من الحرب 
والتوتر األمني الذي دام نحو عشر سنوات.

التجميد  ليبيا ملف رفع  ووضعت حكومة 
أمــوال مواطنيها في تونس واستعادة  عن 
الزيارة  حساباتهم على رأس جــدول أعمال 
الرسمية لرئيس الحكومة التونسية هشام 

املشيشي إلى طرابلس، على رأس وفد رفيع 
املستوى، السبت املاضي، التي دامت يومن.

مؤتمر  في  الليبية،  الحكومة  رئيس  وطلب 
صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــــع نـــظـــيـــره الــتــونــســي، 
اســــتــــعــــادة الــلــيــبــيــن لــحــســابــاتــهــم املــالــيــة 
ــع الــتــجــمــيــد عــن  ــ فــــي تـــونـــس ومـــنـــاقـــشـــة رفـ

ــة املـــــرصـــــودة فــــي بــنــوك  ــيـ ــالـ ــابـــات املـ الـــحـــسـ
ــا الــدبــيــبــة نــظــيــره التونسي  تــونــســيــة. ودعــ
الذين  مواطنيه  مــن  عــدد  لصالح  »للتدخل 
حــجــزت أمــوالــهــم فــي فــتــرة عـــدم االســتــقــرار 
ــال  وهـــجـــرتـــهـــم لـــتـــونـــس ومـــعـــانـــاتـــهـــم«. وقــ
ه يتعّن على الحكومتن تسهيل 

ّ
الدبيبة إن

وحركة  والسلع  األشــخــاص  انسياب  حركة 
الليبين ال يحتاجون  التجار   

ّ
وإن األمـــوال، 

لتسيير  املستندية  االعــتــمــادات  إلـــى  دائــمــًا 
تجارتهم.

 السلطات املالية الرسمية ال تكشف 
ّ
ورغم أن

ــم الـــحـــســـابـــات الـــلـــيـــبـــيـــة املـــجـــمـــدة  عــــن حـــجـ
 لجنة 

ّ
 أن

ّ
واألصـــول املــودعــة فــي الــبــنــوك، إال

أعلنت  املــركــزي  البنك  فــي  املــالــيــة  التحاليل 

 الساحة املالية التونسية 
ّ
منذ عام 2016، أن

شــبــه غـــارقـــة فـــي الــتــدفــقــات املــالــيــة املــتــأتــيــة 
اعتمادات مستندية مفتعلة.  ليبيا عبر  من 
وجـــــاء فـــي الــــدراســــة الـــتـــي أنــجــزتــهــا لجنة 
التحليل  مــخــرجــات  حـــول  املــالــيــة  التحاليل 
االســتــراتــيــجــي لــلــوضــع املـــالـــي الــتــونــســي - 
ية 

ّ
املتأت املالية  قات 

ّ
التدف  

ّ
أن الليبي حينها، 

مفتعلة  مستندية  اعتمادات  عبر  ليبيا  من 
ـــدة ومــرّكــبــة 

ّ
لــلــتــغــطــيــة عــلــى عــمــلــيــات مـــعـــق

الهدف منها املضاربة وتبييض األموال.
النوري  التونسي خالد  املالي  وقال الخبير 
ه ال يوجد جرد رسمي للحسابات الليبية 

ّ
إن

ــدة فــــي تـــونـــس أو األمــــــــوال الــلــيــبــيــة  ــمـ املـــجـ
 قــيــمــة هــــذه األمـــــوال 

ّ
ــدًا أن ــؤكـ ــجـــوزة، مـ ــحـ املـ

ــنــــوري فـــي تــصــريــح  ــددة. وبـــــّن الــ ــحــ غــيــر مــ
 أغــلــب الــحــســابــات 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ

بمقتضى  املـــحـــجـــوزة  أو  املــجــمــدة  الــلــيــبــيــة 
ــرار قــضــائــي أو جــمــركــي تـــم رصـــدهـــا من  ــ قـ
مكلفة  كانت  التي  التونسية  املــصــارف  قبل 
الحسابات  ب 

ّ
بتعق املــركــزي  البنك  قبل  مــن 

املــشــبــوهــة وتــحــويــل األمــــــوال غــيــر املـــؤيـــدة 
 الــبــنــوك 

ّ
بــاعــتــمــادات مــســتــنــديــة، مـــؤكـــدًا أن

التونسية لم تكن شفافة بالقدر الكافي في 
التعامل مع هذا امللف.

 
ّ
بأن السياق نفسه،  املالي، في  الخبير  وأفــاد 
طــفــرة تــحــويــل األمــــوال الليبية نــحــو تونس 
جــرت فــي الفترة املــتــراوحــة بــن عامي 2014 
و2015، وهو ما ساهم بشكل واضح حينها 
في ارتفاع موجودات البنك املركزي من العملة 
 إدراج تونس ضمن البلدان 

ّ
الصعبة، غير أن

املتهمة بتبييض األموال، جعل الباد تواجه 
ضغوطًا من قبل املؤسسات األجنبية املراقبة. 
 أغلب األموال املجمدة كانت 

ّ
وفّسر النوري أن

املقاصة  نظام  عبر  تجارية  موجهة ألنشطة 
ــان مــعــتــمــدًا قــبــل 2011 واســـتـــمـــر ملا  ــذي كــ ــ الـ
ــه تـــم التضييق  ــ

ّ
ــورة الــبــلــديــن، غــيــر أن بــعــد ثــ

النشاط بسبب مخاوف من تحّول  على هذا 
تونس إلى مغسلة لألموال الليبية. وأضاف 
لجنة  إلــى  كانت تحيل  التونسية  البنوك   

ّ
أن

التحاليل املالية التصاريح بالشبهات، وهو 
ما يقتضي تجميد الحسابات وإحالتها إلى 

القضاء املالي تطبيقا لبنود قانون الصرف 
التونسي.

وقال رئيس مجلس األعمال التونسي الليبي 
العاقات   عودة 

ّ
إن السكروفي  الحفيظ  عبد 

االقتصادية والتجارية بن البلدين تقتضي 
ــك املــتــعــلــقــة   الــعــراقــيــل بــمــا فـــي ذلــ

ّ
ــل ــة كــ ــ إزالــ

ــوال بــن الــبــلــديــن، مــشــددًا على  ــ بــحــركــة األمـ
ضــــــرورة رفــــع الـــقـــيـــود عــلــى حـــركـــة األمـــــوال 
الــحــدود  عبر  تتم  الــتــي  التجارية  لألنشطة 
»الــعــربــي  ــة. وأضــــــاف فـــي تــصــريــح لـــ ــريـ ــبـ الـ
 تــســهــيــل املـــبـــادالت الــتــجــاريــة 

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

يتطلب إلغاء العمل باالعتمادات املستندية 
التبادل  مستويات  الستعادة  الجانبن  من 

التجاري إلى ما قبل 2010 وتطويرها.
واالعـــتـــمـــاد املــســتــنــدي هـــو إجـــــراء أســاســي 
ــة، وهــو  ــيـ ــدولـ لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات الـــتـــجـــارة الـ
بــمــثــابــة رســـالـــة تــعــّهــد صــــــادرة عـــن الــبــنــك 
زبائنه  أحــد  على طلب  بناء  االعتماد  فاتح 
املستوردين يتعّهد فيه البنك بدفع مبلغ أو 

قبول سحوبات لصالح املستفيد.
في  الــتــجــاريــة  عملياتهم  الليبيون  ويــســّيــر 
املــال املشترك  الغالب عبر البنوك ذات رأس 
الــبــنــوك غــيــر املقيمة،  الــلــيــبــي أو  الــتــونــســي 
ــال أفـــريـــقـــيـــا الــــدولــــي،  ــمـ ومـــنـــهـــا مـــصـــرف شـ
والـــبـــنـــك الــتــونــســي الــلــيــبــي. وفــــي تــصــريــح 
ــإدارة  ــال املـــســـؤول بــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، قـ لـــ
االعتمادات بمصرف شمال أفريقيا الدولي 
)مصرف ليبي غير مقيم ينشط في تونس(، 
 فتح االعتمادات املستندية لشركات ليبية 

ّ
إن

إشكااًل  تطرح  كانت  تونس  في  مقيمة  غير 
 املركزي التونسي 

ّ
منذ عام 2016 باعتبار أن

ال يــســمــح إال بــاعــتــمــاد الــديــنــار الــتــونــســي، 
 الشركات التي ليست لها حسابات 

ّ
مؤكدًا أن

إجــراء  في  تواجه صعوبات  كانت  بالدينار 
التحويات وخاص املزودين، ما تسبب في 

تراجع كبير في العمليات التجارية.
ــاء  ــقــ ــى االرتــ ــ وتــتــطــلــع ســـلـــطـــات الـــبـــلـــديـــن إلـ
ــى مـــلـــيـــاري دوالر  ــبـــادالت الــتــجــاريــة إلــ ــاملـ بـ
سنويًا على املدى القريب، من خال تكثيف 
املشتركة  االقتصادية  الــغــرف  بــن  الــتــعــاون 

والرفع التام للقيود.

البطاطس مصدر رزقمطالبة برفع تجميد أموال الليبيين في تونس

البلدان يسعيان إلى رفع المبادالت التجارية إلى ملياري دوالر )ياسين قائدي/األناضول(

صنعاء ـ محمد راجح

ــنـــي طـــــارق  ــمـ ــيـ لـــــم يــــتــــحــــرج الـــــشـــــاب الـ
الـــصـــهـــبـــانـــي والـــــــــذي يـــحـــمـــل شـــهـــادة 
جامعية واملــوظــف فــي إحـــدى الــدوائــر 
الــعــامــة، مــن العمل فــي بيع البطاطس 
في شوارع وأسواق العاصمة صنعاء، 
بــعــدمــا فــقــد راتــبــه الــحــكــومــي املتوقف 
منذ ما يقارب أربع سنوات وتسريحه 
ــال لـــجـــأ إلـــى  ــ ــمـ ــ مــــن عـــــدة شــــركــــات وأعـ
وضعيتها  تــردي  بسبب  فيها،  العمل 
وتقليص أنشطتها وتسريح أكبر عدد 
مــمــكــن مــن عــمــالــهــا. يــقــول الصهباني 
ــه قـــرر خــوض  »الــعــربــي الــجــديــد«، إنـ لـــ
مــغــامــرة شــاقــة غــيــر مــألــوفــة بالنسبة 
أسرته  إلعالة  البطاطس  بيع  في  إليه 
ــراد، إذ بـــدأ بيعها  املــكــونــة مــن ســتــة أفــ
في رصيف  أوان صغيرة  في  وسلقها 
أحد الشوارع وتطور األمر إلى توفير 
خـــاص  ــــك«  ــشـ ــ »كـ وفــــتــــح  كـــبـــيـــرة  أوان 
إقباال  تشهد  كوجبة  البطاطس  لبيع 
مــنــاســبــا مـــن قــبــل املـــواطـــنـــن، مــشــيــرًا 
إلـــــى تــــوســــع مـــشـــروعـــه بـــعـــد ذلـــــك مــن 
ــذه الـــوجـــبـــة بــأشــكــال  خــــال تــطــويــر هــ
وأنواع مختلفة وتقديمها مع البيض 
املـــســـلـــوق واألجـــــبـــــان. ودفــــعــــت الــفــاقــة 
والــبــطــالــة أعــــدادا كــبــيــرة مــن اليمنين 
للبحث عن أي فرص للعمل وتوفير ما 
التي  الــدخــل وســبــل العيش  تيسر مــن 
تــســاعــدهــم عــلــى الـــبـــقـــاء وتـــوفـــيـــر أهــم 
الصعبة  املعيشية  الــحــيــاة  متطلبات 
لتلبية  األمــريــن  تقاسي  التي  ألســرهــم 
واالستهاكية  الغذائية  احتياجاتها 

والطبية والتعليمية.
وأجـــبـــرت الـــظـــروف واألوضـــــــاع كــثــيــرا 
املناطق واملــدن  فــي عموم  الشباب  مــن 
الــيــمــنــيــة عــلــى الــتــخــلــي عـــن عــاداتــهــم 
ونــظــراتــهــم الــدونــيــة لــألعــمــال واملــهــن. 
ــم شــــــــوارع وأســـــــــواق صــنــعــاء  ــ ــزدحـ ــ وتـ
اليمنية مثل تعز وعدن  املــدن  وبعض 
الــجــائــلــن  بــالــبــاعــة  وإب والــــحــــديــــدة، 

لــــلــــبــــطــــاطــــس املـــــســـــلـــــوقـــــة واملــــقــــلــــيــــة 
»شبسي«. ويؤكد الباحث االقتصادي، 
»الـــعـــربـــي  ـــ جــــمــــال حـــســـن الـــعـــديـــنـــي، لـ
الــجــديــد«، أن بــيــع الــبــطــاطــس مــن أهــم 
املشاريع التي اجتذبت الشباب اليمني 
وأصحاب مشروعات األعمال الخاصة 
فــــي الـــفـــتـــرة األخــــيــــرة والــــتــــي تـــطـــورت 
معظم  فــي  الفـــت  بشكل  بيعها  عملية 
الــيــمــن، بــســبــب تكاليفها  املــنــاطــق فــي 
من  الكثير  يجعل  مــا  املناسبة،  املالية 
محدودي الدخل يقبلون على شرائها 
من  رئيسية  وجــبــة  عليها  واالعــتــمــاد 
ــًا لـــعـــوائـــدهـــا املــجــزيــة  ــيـــة، وأيــــضــ نـــاحـ

للعاملن في بيعها من ناحية أخرى.
ــن الــبــطــاطــس  ــاج الــيــمــن مـ ــتـ ويـــصـــل إنـ
سنويًا وفــق بيانات زراعــيــة إلــى نحو 
233 ألف طن من مساحة زراعية تقدر 
تــســتــحــوذ  هـــكـــتـــارًا،   15711 بـــحـــوالـــي 
محافظة إب وسط اليمن النسبة األكبر 
من عملية اإلنتاج بحوالي 82 ألف طن، 
تليها عمران شمال صنعاء بنحو 24 

ألف طن، وذمار 17 ألف طن.
ويــشــيــر ولــيــد أحـــمـــد، الــــذي يــعــمــل في 
مــحــل خـــاص لــبــيــع الــبــطــاطــس املقلية 
ــارع الــقــاهــرة شمال  فــي أحـــد أحــيــاء شـ
صنعاء، إلى أن هناك إقباال كبيرا على 
الــــشــــراء، خــصــوصــًا مـــن قــبــل األطـــفـــال 
وفق  بيعها  يبدأ عملية  إذ  والــشــبــاب، 
»العربي الجديد«، خال فترة  حديثه لـ
مــا بــعــد الــظــهــر إلـــى الــســاعــة الــعــاشــرة 
مساء، بينما ال أسعار محددة لبيعها 
والــتــي تعتمد عــلــى حــجــم الــكــمــيــة من 
شرائها  باإلمكان  حيث  »الشيبسي«، 
بأي سعر ممكن من 50 رياال فما فوق 

)الدوالر = نحو 600 ريال(.
ويــحــرص كثير مــن املــواطــنــن وعــمــال 
الــيــومــي على تــنــاول البطاطس  األجـــر 
ــي ال تــكــلــف  ــتــ ــار والــ ــ ــطـ ــ فــــي وجـــبـــة اإلفـ
ــى  إلــ ــة  ــ ــافــ ــ ريـــــــــــال، إضــ ــن 200  ــ مــ ــر  ــ ــثـ ــ أكـ
اليمنية على  األســـر  مــن  اعــتــمــاد كثير 
الغداء،  البطاطس كوجبة رئيسية في 

إذ يكفي كيلوغرام أو كيلوغرامن من 
الــبــطــاطــس، ويــصــل ســعــر الــكــيــلــوغــرام 
الــواحــدة  للوجبة  ريـــال  إلــى نحو 300 

ألسرة مكونة من أربعة أفراد. 
ويــنــتــج الــيــمــن مــجــمــوعــة مـــن أصــنــاف 
»كينبيك«  »دايــمــنــت«،  مثل  البطاطس 
»ديــــزري«، وسوبتينا« وهــي عبارة  و 
عــن أصــنــاف هــولــنــديــة املــنــشــأ، حسب 
تقارير زراعية رسمية تشير إلى تركز 
بموسمي  اليمن  في  البطاطس  زراعــة 
ــريــــف، بــســبــب األمـــطـــار  ــخــ ــع والــ ــيـ ــربـ الـ
الصيف  فــصــل  فــي  بــغــزارة  املتساقطة 
ــلـــف املـــحـــصـــول،  ــــى تـ والــــتــــي تـــــــؤدي إلــ
بــيــنــمــا يــتــســبــب الــصــقــيــع فـــي الــشــتــاء 
ــة املـــحـــصـــول بـــالـــعـــديـــد مــن  ــابــ فــــي إصــ
األمــراض املدمرة ملحصول البطاطس. 
ويــتــمــيــز الــيــمــن بــمــنــاطــق تــعــد موطنا 
خصوصًا  البطاطس،  لــزراعــة  رئيسيا 
الــبــون في  قــاع  الشهيرة،  قيعانها  فــي 
محافظة عمران )30 كيلومترا شمالي 
ــاع جـــهـــران فـــي محافظة  صــنــعــاء(، وقــ
اليمن والـــذي يعتبر من  ذمــار شمالي 
أشــهــر مــنــاطــق الــيــمــن زراعــــة ملحصول 

البطاطس.
ويقول تقرير صادر عن إدارة اإلرشاد 
الزراعي التابعة لوزارة الزراعة والري 
اليمنية، إن زراعة البطاطس في اليمن 
ــتــــشــــار بـــســـبـــب مـــشـــروع  أخــــــــذت بــــاالنــ
على  والتركيز  البطاطس  بــذور  إكــثــار 
األرض  في  للزراعة  املائمة  األصــنــاف 
ــدأ تـــدشـــن تــــجــــارب هـــذا  ــ الــيــمــنــيــة. وبــ
املــشــروع في قــاع جــهــران، وقــاع الحقل 
فــي كــل مــن محافظة ذمــار شــمــااًل وإب 
وسط اليمن، ومنها توسعت زراعتها 
ــاء  ــيـــضـ ــبـ ــات الـ ــظــ ــافــ ـــحــ ــد إلــــــــى مـ ــتـ ــمـ ــتـ لـ
ــأرب  وصــنــعــاء وتــعــز وحــضــرمــوت ومـ
زراعتها  تحقيق  عــن  ناهيك  وعــمــران، 
سيما  وال  عالية،  إنتاجية  مستويات 
بــعــد اإلقــبــال الكبير مــن املـــزارعـــن في 
تلك املناطق على إدراج تلك األصناف 

في أراضيهم الزراعية.

اليمناستثمارات

تعّقب الحسابات 
المشبوهة واألموال غير 

المؤيدة بمستندات

Wednesday 26 May 2021 Wednesday 26 May 2021
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أبوظبي تلجأ لالقتراض 
مجددًا رغم تعافي النفط
أعلنت أبوظبي بيع سندات دوالرية )أداة 

لالقتراض( في أول مسعى لها في أسواق 
الدين العاملية هذا العام لجمع سيولة لخزائن 

الدولة رغم التعافي األخير ألسعار النفط. 
وحددت أبوظبي السعر االسترشادي 

األولي لسندات مقومة بالدوالر ألجل سبع 
سنوات عند ما بني 70 و75 نقطة أساس 

فوق سندات الخزانة األميركية، ومن املتوقع 
تسعيرها في وقت الحق من اليوم، فيما لم 

تحدد املبلغ الذي تنوي جمعه. وتضررت 
اإلمارات، وعاصمتها أبوظبي، بشدة من 
جائحة فيروس كورونا وانهيار أسعار 
النفط العام املاضي، لكّن تعافي الطلب 

العاملي مع عودة النشاط االقتصادي قلل من 
إلحاح االقتراض ألغراض امليزانية.

وقالت زينة رزق، املديرة التنفيذية للدخل 
الثابت في شركة »أرقام كابيتال«: »سمعت 
أّن حجم اإلصدار في حدود ملياري دوالر 
فقط«، مضيفة أّن بعض األموال قد تذهب 

لدعم احتياطي العملة الصعبة. وأظهرت 
وثيقة صادرة عن أحد البنوك واطلعت عليها 
»رويترز« أّن املديرين الرئيسيني املشتركني 

ومديري الدفاتر املشتركني هم »سيتي بنك« 
و»بنك أبوظبي األول« و»إتش.إس.بي.سي« 

و»جيه.بي مورغان« و»ستاندرد تشارترد«.

إلغاء عضوية وزير المالية 
السابق في بنك قطر الوطني

قال بنك قطر الوطني )أكبر بنك بالبالد 
من حيث األصول( إّن جهاز قطر 

لالستثمار )الصندوق السيادي( ألغى 
عضوية وزير املالية السابق، علي شريف 

العمادي، كممثل للجهاز بمجلس إدارة 
البنك، بعد اتهامات فساد. كان العمادي 
يشغل منصب رئيس مجلس إدارة قطر 
الوطني، لكن، الحقته مؤخرًا تهم فساد 

متعددة تخضع لتحقيقات النيابة القطرية. 
وأضاف البنك في بيان لبورصة قطر، 
أمس، أّن نائب رئيس املجلس فهد بن 
فيصل آل ثاني سيقوم بمهام رئيس 

املجلس، إلى حني انتخاب رئيس مجلس 
إدارة للبنك. ويملك الصندوق السيادي 
حصة حاكمة من أسهم »قطر الوطني« 
بنسبة 51.9 في املائة، حسب البيانات 

املنشورة على بورصة قطر. وفي 6 مايو/ 
أيار الحالي، أعفى أمير قطر تميم بن 

حمد، وزير املالية، علي شريف العمادي، 
من منصبه، وجرى تكليف وزير التجارة 

والصناعة، علي بن أحمد الكواري، بمهامه.
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سجلت اململكة املتحدة عجزًا في 
املــيــزانــيــة بــلــغ 31.7 مــلــيــار جنيه 
دوالر(  مـــلـــيـــار   45( إســـتـــرلـــيـــنـــي 
فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان مـــع بـــدء الــســنــة املــالــيــة 
الـــجـــديـــدة. ويــتــمــاشــى الــعــجــز، الــــذي كشف 
الــثــاثــاء،  الوطنية  اإلحـــصـــاءات  مكتب  عنه 
ولكنه  االقــتــصــاديــن،  توقعات  مــع متوسط 
أقل بكثير من 47.3 مليار جنيه إسترليني 
املسجل في إبريل من العام املاضي، عندما 
ــا  كــــورونــ لــــفــــيــــروس  األول  اإلغــــــــاق  ــرب  ــ ضــ
ــمــــوازاة هـــذه املـــؤشـــرات،  املــالــيــة الــعــامــة. وبــ
ــــف الـــســـيـــر  ــوقـ ــ بـــــــــدأت الـــــــدعـــــــوات تــــتــــزايــــد لـ
العجز،  لتغطية  إضافية  بــزيــادات ضريبية 
وهـــو مـــا يــتــمــاشــى مـــع وعــــود وزيــــر املــالــيــة 
ــــوازن بــن  ــتـ ــ ريـــشـــي ســــونــــاك فــــي تــحــقــيــق الـ
اإلنـــفـــاق واإليــــــــرادات مـــن دون فـــرض املــزيــد 

مــن الـــزيـــادات الــضــريــبــيــة. لــكــن هـــذا التوجه 
األميركية،  »بلومبيرغ«  وكالة  وفق  يعتمد، 
عـــلـــى تــكــلــفــة اإلنــــفــــاق املــســتــقــبــلــي املــتــعــلــق 
بــالــفــيــروس. كــمــا أنـــه ســيــتــوقــف عــلــى مــدى 
األعمق  الركود  الناجم عن  الضرر  استمرار 
ــرب بــريــطــانــيــا.  ــ فــــي ثـــاثـــة قــــــرون الــــــذي ضـ

مع  قــوي  االســتــعــداد النتعاش  يتم  وبينما 
عودة االقتصاد إلى االنفتاح، من املتوقع أن 
الندوب قائمة. وقــال سوناك في بيان  تظل 
»نــســعــى لــلــحــفــاظ عــلــى املــالــيــة الــعــامــة على 
ــــاس مــســتــدام مـــن خــــال الــســيــطــرة على  أسـ
لكننا نحتاج  املتوسط،  املــدى  الــديــون على 
أيضًا إلى التركيز على دفع عجلة انتعاش 
ــاء«. وتــابــع:  ــوبــ اقـــتـــصـــادي قــــوي مـــن بــعــد الــ
»ولـــهـــذا الــســبــب تـــواصـــل الــحــكــومــة تــقــديــم 
الشركات  ملساعدة  الــدعــم  مــن  حزمة شاملة 
ــة إلـــى أن خطتنا  ــ والــعــامــلــن، وتــشــيــر األدلـ
للوظائف تعمل بنجاح«. وأشار سوناك إلى 
ارتفاع الضرائب في امليزانية، حيث تجاوز 
إجــمــالــي اإلنــفــاق على فــيــروس كوفيد 400 
مليار جنيه إسترليني. وبلغ العجز 300.3 
بــانــخــفــاض   ،2021-2020 فـــي  جــنــيــه  مــلــيــار 
يكاد  ولكن  السابقة.  التقديرات  عــن  طفيف 
يــكــون مــن املــؤكــد أن يــتــم تــعــديــل هـــذا الــرقــم 
إلـــى األعــلــى عــنــدمــا يــدمــج مكتب اإلحــصــاء 
املمنوحة  الـــقـــروض  شــطــب  تكلفة  الــوطــنــي 
للشركات بسبب الوباء. وتقدر هيئة الرقابة 
املالية في اململكة املتحدة تكلفة القيام بذلك 

بحوالي 27 مليار جنيه إسترليني.
ونقلت جريدة »الغارديان« البريطانية عن 
التي تعنى بقضايا  ريزوليوشن،  مؤسسة 
ــول املـــتـــوســـطـــة واملـــتـــدنـــيـــة،  ــدخــ أصــــحــــاب الــ
فـــي اململكة  ــتــــراض  االقــ فـــي  أن االنـــخـــفـــاض 
املتحدة في إبريل يعني أنه سيكون لوزير 
مما  أكثر  للمناورة«  أكبر  »مساحة  املالية 

مؤشرات 
بريطانية إيجابية

عودة الحركة 
االقتصادية بعد 

تخفيف اإلجراءات 
)بيليندا جياو/ 

)Getty

أنشطة  تحرك  مع  تضيق  بريطانيا  في  المالي  العجز  فجوة  بدأت 
االقتصاد والخروج من إجراءات اإلغالق. المؤشرات اإليجابية المتصاعدة 

زادت الدعوات لردم العجز بالنمو، ال بإقرار زيادات ضريبية جديدة

توقعات بنمو %7.5 
هذا العام بعد انكماش 

10% في 2020

إعادة هيكلة السلطة 
النقدية للتوافق 

مع السياسة المالية

تغريدات ماسك واحدة 
من األدوات المؤثرة في 

سعر بيتكوين

نمو متسارع 
قد يجّمد خطط 

زيادة الضرائب

سعر بيتكوين يدخل نفق التذبذب )جوزيف نير/ Getty(مساٍع لتأمين االستقرار النقدي في تركيا )أوزان كوزي/ فرانس برس(

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

عـــّن الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــــان 
ــبـــروفـــســـور ســمــيــح تــــومــــان نـــائـــبـــًا جـــديـــدًا  الـ
لرئيس البنك املــركــزي، بـــداًل مــن أوغــوزخــان 
التعين بمرسوم نشرته  أمــر  أوزبــــاش. وتــّم 
الجريدة الرسمية الصادرة، صباح الثاثاء. 
»العربي الجديد«  ورجحت مصادر خاصة لـ
من أنقرة أن يكون سبب إقالة نائب محافظ 
املصرف املركزي التركي يعود »للخاف على 
 سياسة اإلدارة 

ّ
رفع سعر الفائدة«، معتبرة أن

السابق  املحافظ  يقودها  كــان  التي  السابقة 
الفائدة هذه  ناجي آغبال »تفضل رفع سعر 
الفترة كطريقة لتحسن سعر صرف الليرة«، 
وهو ما ال يتناسب مع نهج الرئيس التركي 

املعروف بعدائه لسعر الفائدة املرتفع.
 عـــزل أوزبــــاش 

ّ
ــــرددت مــعــلــومــات أن وفــيــمــا تـ

مــرتــبــط بــطــلــب أمـــيـــركـــي أو بــلــقــاء الــرئــيــس 
التركي االفتراضي، األربعاء، مع مسؤولي 20 
 »قرار 

ّ
شركة كبرى أميركية، أكدت املصادر أن

عــــزل أوزبــــــاش فــنــي بــحــت يــتــعــلــق بسياسة 
املــركــزي واســتــخــدام أداة رفـــع ســعــر الــفــائــدة 

املصرفية«.
ويـــأتـــي قــــرار الــرئــيــس الـــتـــركـــي، بــعــدمــا عــزل 
ــــارس/ آذار املـــاضـــي مــحــافــظ املــصــرف  فـــي مـ
ــاجــــي آغـــــبـــــال، وتـــعـــيـــن شـــهـــاب  املــــــركــــــزي، نــ
كافجي أوغلو محافظًا جديدًا، وهو املعروف 
بما  الفائدة،  سعر  لرفع  العدائية  بسياسته 
التي  السياسية  الــقــيــادة  رؤيـــة  مــع  يتناسب 

واشنطن ـ العربي الجديد

من  مرحلة  فــي  املشفرة  بيتكوين  عملة  تمر 
املستثمرون  يــرتــبــك  ومــعــه  الــكــبــيــر،  التخبط 
فــي الــســوق الرقمية مــا بــن شــراء وبــيــع. فقد 
خــاض هــؤالء رحلة أخــرى مــن االنخفاضات 
األسبوع  نهاية  بيتكوين  في سعر  املفاجئة 
املاضي، بعدما تراجع إلى 32 ألف دوالر قبل 
 يـــوم اإلثــنــن، لــيــدور حــول 

ً
أن يتعافى قــلــيــا

سعر 37 ألف دوالر ظهر الثاثاء. 
هذه التقلبات، قادت املستثمرين إلى خسائر 
كــبــيــرة، ودفــعــت الــكــثــيــريــن إلـــى الـــخـــروج من 
ســـوق الــعــمــات املــشــفــرة، بــعــد هــبــوط سعر 
بلغته  مستوى  أعــلــى  عــن  الشهيرة  عملتهم 
في إبريل/ نيسان املاضي عند 65 ألف دوالر.
وتراجعت القيمة اإلجمالية لجميع العمات 
املشفرة بأكثر من 400 مليار دوالر في األيام 
»كـــوريـــن مــاركــت  ـــ ــا لـ ـ

ً
ــق الــســبــعــة املـــاضـــيـــة، وفـ

ــاب«، وهـــو مــوقــع يــتــتــبــع أســـعـــار الــعــمــات  ــ كـ

املشفرة. 
ــفــــاض فــــي أســــعــــار الـــعـــمـــات  ــخــ ويــــأتــــي االنــ
املــشــفــرة بــعــد تــظــافــر الــعــديــد مـــن الــعــوامــل، 
ــا تـــغـــريـــدات وتــصــريــحــات املــلــيــارديــر  ــرزهـ أبـ
واملدير التنفيذي لشركة »تيسا« للسيارات 
األخير  أعلن  فقد  ماسك.  أيلون  الكهربائية، 
في فبراير/ شباط املاضي أن شركة »تيسا« 
اشـــتـــرت بــيــتــكــويــن بــقــيــمــة 1.5 مــلــيــار دوالر 
وأكد أن الشركة ستقبل هذه العملة املشفرة 
دفع  ما  الزبائن،  مع  التجارية  عملياتها  في 
على  مستوياتها  أعــلــى  إلــى  املشفرة  العملة 

ــار أعــلــن مــاســك  اإلطـــــاق. وفـــي 12 مـــايـــو/ أيــ
أن الــشــركــة عــلــقــت قــبــول الــبــيــتــكــويــن كدفعة 
قلقون  تويتر: »نحن  ملركباتها. وشــرح على 
بشأن الزيادة السريعة في استخدام الوقود 
األحــــفــــوري لــتــعــديــن الــبــيــتــكــويــن، وخــاصــة 

الفحم«. 
هــــذه الــتــغــريــدة كــانــت كــفــيــلــة بــتــغــيــيــر مـــزاج 
املـــســـتـــثـــمـــريـــن نـــحـــو عـــمـــلـــيـــات بـــيـــع واســـعـــة 
ــنــــطــــاق، مــــا هـــبـــط بــالــعــمــلــة املـــشـــفـــرة إلـــى  الــ
مــســتــويــات قــاســيــة. ولــكــن يـــوم اإلثـــنـــن، عــاد 
في  أيــضــًا  معلنًا  بــالــســوق،  ليتاعب  مــاســك 
تغريدة أنه تحدث مع عمال مناجم البيتكوين 
الطاقة  عمليات  حــول  الشمالية  أمــيــركــا  فــي 
املتجددة، وأنهم التزموا بنشر بيانات حول 
اســتــخــدامــات هـــذه الــطــاقــة فــي الــتــعــديــن. إال 
لــم يتجاوب عمليًا مــع تطمينات  الــســوق  أن 
ــاســـك، حــيــث اســتــمــر فـــي طـــريـــق الـــتـــراجـــع.  مـ
ولكن تغريدات أيلون ماسك ليست الوحيدة 
الــتــي أثــــرت عــلــى ســعــر بــيــتــكــويــن. فــقــد أعلن 
األميركية عن خطة  الخزانة  وزارة  مسؤولو 
جديدة لامتثال الضريبي لجمع 700 مليار 
دوالر إضافية، بما في ذلك إجراءات لتعزيز 

متطلبات اإلباغ عن العمات املشفرة. 
املــبــادرة التي أعلن عنها الخميس  في إطــار 
الــشــركــات التي تتلقى  املــاضــي، سُيطلب مــن 
عــمــلــة مــشــفــرة بــقــيــمــة ســوقــيــة عـــادلـــة تــزيــد 
ــرادات  عــن 10 آالف دوالر أن تــزود دائـــرة اإليـ

الداخلية بمزيد من املعلومات املالية. 
في نفس اليوم، قال مسؤولون في بنك كندا 
إن التطور السريع ألسواق العمات املشفرة 

»يمثل نقطة ضعف مالية ناشئة«. 
ووفق موقع »واشنطن بوست« األميركي، فإن 
قلق املستثمرين يتزايد أكثر، بعد املقترحات 
ــم طــرحــهــا يــــوم الــجــمــعــة  الــحــكــومــيــة الـــتـــي تـ
العمات  تــبــادل  عمليات  مــن  ستحد  والــتــي 
املــشــفــرة املـــوجـــودة فــي هــونــغ كــونــغ لخدمة 
املستخدمن املحترفن فقط، أي أولئك الذين 

لديهم بالفعل محفظة استثمارية كبيرة.

بـــدلـــت ثـــاثـــة مــحــافــظــن لــلــمــصــرف املـــركـــزي 
خال عام ونصف العام. وقال املحلل التركي، 
ــه لــم يــتــم تــقــديــم أّي  ـ

ّ
يــوســف كــاتــب أوغــلــو، إن

 السبب 
ّ
 األرجح أن

ّ
سبب رسمي لإلقالة، لكن

»خـــاف عــلــى الــســيــاســة الــنــقــديــة،  يــرتــبــط بــــ
السياسية دعم  والــقــيــادة  الرئيس   هــدف 

ّ
ألن

الــقــطــاع اإلنــتــاجــي وخــفــض سعر الــفــائــدة أو 
تثبيتها، كما حدث في آخر اجتماع للمركزي 
الفائدة  أيــار، وليس رفــع سعر  مطلع مايو/ 

لزيادة األموال في املصارف«.
وكـــان املــصــرف املــركــزي الــتــركــي قــد ثــبــت في 
ــالـــي ســعــر  الـــحـ الـــشـــهـــر  األســــبــــوع األول مــــن 
الــفــائــدة املصرفية عند 19 فــي املــائــة، وجــدد 
تــعــهــده بــإبــقــائــه فـــوق مــعــدل الــتــضــخــم الــذي 
ارتفع ألكثر  بعدما  يتراجع  أن  البنك  يتوقع 
من 17 في املائة مع انخفاض الليرة. إذ تأثر 
سعر العملة التركية سلبًا بعد إقالة املحافظ 
الــســابــق آغــبــال، وخــســرت 13 فــي املــائــة منذ 

منتصف شهر مارس/ آذار املاضي.
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  وأشــــــار كـــاتـــب أوغـــلـــو لــــ
إلــــى حـــزمـــة مـــن اإلجـــــــــراءات أقـــرهـــا الــبــرملــان 
الــتــركــي، اإلثـــنـــن، ولـــم تــصــدر بـــقـــرار رســمــي 
بــعــد. وتــتــعــلــق هـــذه اإلجــــــراءات بــاإلعــفــاءات 
للدولة  املتعثرة  الــديــون  الضريبية وجــدولــة 
ليرة.  مليار   462 بقيمة  األعــمــال  قــطــاع  على 
 هـــــذه الــــخــــطــــوات »ســتــخــســر 

ّ
ولـــفـــت إلـــــى أن

خزينة الدولة« وال يمكن زيادة الضغط على 
القيام بهزات جديدة من  أو  العامة  الخزينة 
النائب   

ّ
أن الــفــائــدة. واعتبر  رفــع سعر  خــال 

املــعــزول للمحافظ هــو مــمــن يــقــتــرحــون رفــع 
ســعــر الــفــائــدة لــوقــف تــراجــع الــلــيــرة الــتــي لم 
تتأثر بــقــرار عــزل أوزبـــاش، الــثــاثــاء، وبقيت 

بن 8.35 و8.39 ليرات مقابل الدوالر.
املركزي  املصرف   

ّ
أن التركي  املحلل  وأضــاف 

يــلــجــأ مــنــذ نــحــو عــامــن إلــــى األداة األســهــل 
ــة تـــــراجـــــع ســعــر  ــهــ ــواجــ »ســــعــــر الـــــفـــــائـــــدة« ملــ
الــــصــــرف، حـــيـــث قـــــام بــرفــعــهــا ثـــــاث مـــــرات. 
 حصر مواجهة التضخم بهذه 

ّ
أن ولفت إلى 

األداة الــنــقــديــة فــقــط يــتــنــافــى مـــع الــســيــاســة 
ــــات الـــتـــي أعــلــنــتــهــا  ــــاحـ االقـــتـــصـــاديـــة واإلصـ
أعلنها  التي  الدولة  بسياسة  »وتضّر  تركيا 
 

ّ
ـــه مــن حق

ّ
ــان«. وأشـــار إلــى أن ــ الرئيس أردوغـ

أو  إقالة املحافظ  الدولة وصاحياته  رئيس 
العامة  الــســيــاســة  نــائــبــه، حينما يــخــرج عــن 
االقتصادية التي أعلنتها الباد »وليس في 
ذلــك تدخل أو إســـاءة للمركزي أو أّي ضرب 
للثقة، بل إعادة ضبط نهج السياسة النقدية 

لتتناسب مع الخطة العامة للدولة«. 
مواليد  من  تــومــان،  الجديد سميح  والنائب 
الــشــرق  فـــي جــامــعــة  االقــتــصــاد  1977، درس 
األوســــط الــتــقــنــيــة، وتــابــع دراســــة االقــتــصــاد 
ــــام 2006، وحـــصـــل عـــلـــى درجــــة  فــــي لـــنـــدن عـ
األميركية  شيكاغو  جــامــعــة  مــن  املاجستير 
عــام 2007، ثــم حصل على درجـــة الــدكــتــوراه 
ــام 2012. وعــمــل  ــا فـــي عــ ــهـ مـــن الــجــامــعــة ذاتـ
تومن سابقًا في مناصب مختلفة في البنك 
املركزي ملدة 16 عامًا حتى عام 2018، وترك 
املدير  منصب  شغل  بعدما  النقدية  السلطة 
العام املسؤول عن قسم البحوث االقتصادية 
الهيكلية. منذ ذلك الحن، كان مستشارًا في 
التركية،  الرئاسة  البشرية في  املــوارد  مكتب 

وفقًا لوكالة »بلومبيرغ«. 
أمـــا أوزبـــــاش، أحـــدث نــائــب مــحــافــظ أطــيــح، 
فقد تــم تعيينه فــي يــولــيــو/ تــمــوز مــن عام 
الـــبـــيـــرق، صهر  ــيـــرات  بـ ــان  كــ 2019، عــنــدمــا 
أردوغــــــــان، يـــشـــرف عــلــى االقـــتـــصـــاد كــوزيــر 

للخزانة واملالية.

تقلبات بيتكوين ُترهق المستثمرينأردوغان يقيل نائب رئيس »المركزي التركي«

الخريف.  ميزانية  إعـــداد  عند  متوقعًا  كــان 
وأشـــــــارت املـــؤســـســـة إلــــى أن األولــــويــــة هي 
تــحــقــيــق »انــتــعــاش ســـريـــع«، مـــع انــخــفــاض 
ــا يعني  ــراض الــحــكــومــي، مـ ــتــ تــكــالــيــف االقــ
ضــغــوطــًا أقـــل لــتــشــديــد الــســيــاســات املــالــيــة. 
ــابـــق ملــكــتــب املــيــزانــيــة  وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر سـ

االقتصادية في معهد الدراسات املالية، من 
املتوقع اآلن أن ينتعش االقتصاد البريطاني 
أسرع مما كان متوقعا في ميزانية مارس. 
ومن شأن ذلك أن يعزز املالية العامة، حيث 
مــن املمكن أن يــكــون ارتــفــاع مــعــدل البطالة 
أقل من املتوقع، واإليرادات الضريبية أعلى 

العمومية، فإن ميزانية مارس/ آذار سترفع 
ــــى أعــلــى  الــــعــــبء الـــضـــريـــبـــي لــبــريــطــانــيــا إلـ
-2025 بحلول  الستينيات  منذ  مستوياته 

الــدخــل  عــتــبــات ضــريــبــة  مــع تجميد   ،2026
وزيادة ضريبة الشركات في عام 2023. 

ــبـــيـــرة  ووفـــــــــق إيـــــزابـــــيـــــل ســــتــــوكــــتــــون، الـــخـ

ــتـــوقـــع، مـــا يــعــنــي أن االقــــتــــراض من  مـــن املـ
املفترض أن يتراجع. وأوضحت ستوكتون 
»الــغــارديــان«: »كـــان االقـــتـــراض فــي إبــريــل  لـــ
2021 هــو ثــانــي أعــلــى مــعــدل على اإلطـــاق. 
وهــذا يعني أن االقتراض على مدى االثني 
عشر شهرًا املاضية آخذ في االنخفاض اآلن 

بداًل من ارتفاعه. لكن اقتراض ما يقدر بـ32 
مليار جنيه إسترليني في إبريل هو عمليًا 
الــذي تم  ما يقرب من ثاثة أضعاف املبلغ 
اقــتــراضــه فــي إبــريــل 2019، وهـــو 11 مليار 

جنيه إسترليني.
وكان بنك إنكلترا )املصرف املركزي( توقع 
نموًا بنسبة 7.5 فــي املــائــة هــذا الــعــام، بعد 
انكماش بنحو 10 في املائة في عام 2020. 
وتــظــهــر أرقــــام املــالــيــة الــعــامــة لــشــهــر إبــريــل 
بالسوء  لــيــس  للحكومة  املــالــي  الــوضــع  أن 
الذي توقعه مكتب مسؤولية امليزانية قبل 
شــهــريــن فــقــط، كــمــا قــالــت روث غــريــغــوري 
وهذا  إيكونوميكس.  كابيتال  مؤسسة  من 
يعني أنه يمكن تجنب الزيادات الضريبية 
وخفض اإلنفاق الذي يخشاه معظم الناس، 
إلــى  األقــــــوى  الــنــمــو  إذا أدى  تـــتـــوقـــع،  كــمــا 
تحسن املالية العامة. ولفتت إلى أن القيمة 
إسترليني  جنيه  مليار   93 بمبلغ  املــقــدرة 
)4.1 في املائة من الناتج املحلي اإلجمالي( 
ــبـــط بـــكـــورونـــا فــي  لـــلـــدعـــم الـــحـــكـــومـــي املـــرتـ
ــام  ــعـ الـ ــراض  ــ ــتــ ــ االقــ ـــبـــقـــي 

ُ
ســـت  2022/2021

مرتفعًا. لكن النمو االقتصادي السريع من 
شــأنــه أن يــحــســن بــســرعــة تــوقــعــات املــالــيــة 
ــه قـــد يــتــم تجنيب  ــذا يــعــنــي أنــ ــ الـــعـــامـــة. وهـ
وزير املالية االضطرار إلى تنفيذ الزيادات 
املقترحة  اإلنــفــاق  وتخفيضات  الضريبية 
قبل االنتخابات العامة لعام 2024. وتعليقًا 
ــال نــائــب  ــ ــرات االقـــتـــصـــاديـــة، قـ ــ ــــؤشـ عـــلـــى املـ
املــحــافــظ جـــون ريـــــدوورد فــي تــغــريــدة على 
تويتر إنه »حان الوقت لرفع التهديد بفرض 
ضــرائــب أعــلــى فــي املــمــلــكــة املــتــحــدة. تظهر 
أرقام إبريل انخفاضًا إضافيًا في االقتراض 
الــحــكــومــي عـــن الـــعـــام املــــاضــــي، حــتــى قبل 
النمو هو  املزيد من  الكامل.  بدء االنتعاش 
السبيل لخفض العجز. التوقعات الرسمية 
لــلــديــون الــجــديــدة مــتــشــائــمــة لــلــغــايــة«. في 
املقابل، اعتبر االقتصادي أندرو سينتانس 
أن »االقتراض العام في اململكة املتحدة في 
بـــ31.7 مليار جنيه إسترليني،  إبريل بقدر 
أي حــوالــي 20 فــي املــائــة أقــل مــن التوقعات 
الرسمية البالغة 39 مليار جنيه إسترليني. 
هــــذه أدلــــة عــلــى أن االقـــتـــصـــاد يــتــعــافــى من 
كــان متوقعًا في  أكبر مما  اإلغـــاق بسرعة 
وقت سابق من هذا العام«. قل من التوقعات 
الرسمية البالغة 39 مليار جنيه إسترليني. 
هــــذه أدلــــة عــلــى أن االقـــتـــصـــاد يــتــعــافــى من 
كــان متوقعًا في  أكبر مما  اإلغـــاق بسرعة 

وقت سابق من هذا العام«.

الماضي  نيسان  إبريل/  المائة في  بنسبة 7 في  الضرائب  ارتفعت عائدات 
في   12 بنسبة  الحكومي  اإلنفاق  انخفض  بينما   ،2020 بإبريل  مقارنة 
إلى  الــديــن  وقــفــز  تقريبًا.  الــمــائــة 
في   98.5 بنسبة  جنيه  تريليون   2.17
وتعتبر  المحلي.   الناتج  من  المائة 
إعادة االقتصاد إلى سكة النهوض 
ريتشي  المالية  لوزير  شاقة  مهمة 
بكبح  يتعلق  ما  خصوصًا  سوناك، 
بــلــغ أعلى  ــذي  الـ الــعــجــز،  جــمــاح 
عند  السلم  ــن  زم فــي  مستوياته 
المحلي  الناتج  من  المائة  في   14.3
اإلجمالي في العام المالي الماضي.

مهمة سوناك الشاقة

مال وناس

تستمر التغييرات 
في رأس هرم السلطة 
النقدية في تركيا، مع 

إقالة نائب رئيس البنك 
المركزي الثالثاء

رؤية

شريف عثمان

صــديــقــي رئــيــس بــنــك يعمل فــي مــصــر، جمعتني الــظــروف به 
والتحيات، سألته  السالمات  وبعد  قهوة،  فنجان  على  لقاء  في 
»إيــه أخــبــار الجنيه املــصــري؟« فــدار بيننا حــوار طــويــل، أحــاول 
اختصاره هنا، بعيدًا عن اتهامات التخوين ومشاحنات مواقع 
من  اإللكترونية  الكتائب  عليه  يطلق  ومــا  االجتماعي  التواصل 

كال الجانبني. 
بــالــســؤال، وكــأنــه يسمعه بــصــورة متكررة،  لــم يفاجأ صديقي 
فكانت إجابته أنه مستقر، وأن الظروف الحالية أفضل كثيرًا مما 
كانت عليه في عام 2016 الــذي شهد آخر قــرار تعويم رسمي 
للعملة املصرية، فقد على أثرها نحو 60% من قيمته، قبل أن 

يستعيد جزءًا مما فقده خالل السنوات التالية. 
تجاريًا  عجزًا  يعاني  بلدًا  أن  مقتنع  غير  إنني  لصديقي  قلت 
الجاري، ترتفع قيمة  كالذي تعانيه مصر وعجزًا في الحساب 
عملته أمــام الــدوالر كما حــدث للجنيه املصري خــالل السنوات 
الثالث املاضية، التي شهدت ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدوالر بما 

يزيد عن %12. 
الــدوالر  أمــام  الجنيه  إلى انخفاض قيمة  كانت املؤشرات تشير 
 في الطلب املحلي على الواردات، 

ً
بعد زيادة املعروض منه، ممثال

 في الطلب العاملي على الصادرات 
ً
مقارنة باملطلوب منه، ممثال

لها رأي  النقدية كان  السلطات  أن  الواضح  أنه من  إال  املصرية، 
آخر.

قال صديقي إن االستثمار في أذون وسندات الخزانة املصرية 
املصرية،  العملة  األجــانــب على  رفــع من طلب  املصري  بالجنيه 
وزاد من املعروض من الــدوالر، وهو ما ساهم في ارتفاع قيمة 
إلى  تشير  الحالية  الــظــروف  أن  مــؤكــدًا  الــــدوالر،  مقابل  الجنيه 
املصرية  الــديــن  أدوات  فــي  األجنبي  االستثمار  تدفق  استمرار 

خالل الفترة القادمة.
قـــررت حــل مشكلة  النقدية  السلطات  أن  يعني  هــذا  إن  لــه  قلت 
االقــتــراض،  مــن خــالل  األجنبية  العملة  الــصــرف ونــقــص  سعر 
أنــا وصديقي من  قــواعــد تعلمناها  أبسط  مــا يتنافى مــع  وهــو 
خالل عملنا ألكثر من عقدين في القطاع املصرفي، وتحديدًا في 
قطاع الخزانة الذي يدير مراكز العملة األجنبية في البنوك ويقوم 
بتوفير السيولة املطلوبة من كل العمالت، كما استثمار الفوائض 
منها. وذكرته بأن هذه الطريقة في إدارة سعر الصرف، ال تحل 
يحدث  املستقبل، حتى  إلــى  ترحلها  وإنــمــا  العملة،  نقص  أزمــة 
أي تغيير في ظروف االقتصاد العاملي أو معدالت الفائدة على 
ــوال الــســاخــنــة بيع  ــ الـــــدوالر، يــفــرض عــلــى مستثمري هـــذه األمـ
ممتلكاتهم من أدوات الدين املصرية، واالنتقال بدوالراتهم إلى 

أسواق أخرى. 
الــطــريــقــة فــي إدارة  لــهــذه  الــتــبــعــات السلبية  لــه أيــضــًا أن  ذكـــرت 
سعر الصرف تــزداد سوءاتها حني يتزامن معها ارتفاع الدين 
الخارجي للبالد، وهو ما يحدث بالفعل في الحالة املصرية، ألن 
ذلك يعني أن سياسة ترحيل مشكلة سعر الصرف تتم بكميات 
أو  املحلية  العملة  القروض، ســواء بإصدار سندات  ضخمة من 
األجنبية، في غياب تام لالستثمار األجنبي املباشر، أو وجوده 
اعــتــرفــت به  مــا  الــبــالد، وهــو  بــصــورة تقل كثيرًا عما تحتاجه 

الحكومة املصرية في أكثر من مناسبة. 
لم يعترض صديقي على ما قلت، لكنه أشار إلى أن الحكومة 
وهي تفعل ما تفعل، كانت واعية لألزمة، لكنها قررت ترحيلها 
االقتراض طويل  إلى  أنها عمدت  أي  املعتاد،  أطول من  لفترات 
األجل، مع الدخول في اتفاقيات لتجديد ما يستحق من ودائع 
تم اقتراضها من الدول الخليجية، األمر الذي يعني أنها تراهن 
على تحسن الظروف املحيطة بالجنيه املصري، بزيادة الطلب 
االستثمارات  تــدفــق  كما  املــصــريــة،  والــخــدمــات  املنتجات  على 
األجنبية، املباشرة منها قبل غير املباشرة إلى مصر، بصورة 
تــســاهــم فـــي زيــــادة املـــعـــروض مـــن الـــــدوالر لـــشـــراء الــجــنــيــه، ال 

الدوالر املقترض. 
كان صديقي شديد التفاؤل بمستقبل االقتصاد املصري، واثقًا 
في تدفق االستثمارات األجنبية للبالد، وتزايد القدرة التصديرية 
بها، دون أن يشرح لي أسباب هذا التفاؤل، أو يدلني على مكان 
يمكن من خالله رؤية بوادر انتعاش. أما أنا فكنت غير متفائل، 
إن  التشاؤم،  أو  بالتفاؤل  الشعور  قــرار  اتخاذ  في  اعتمد  ألنــي 

، على ما أراه على أرض الواقع.
ً
كنت اتخذه بإرادتي فعال

لــم أَر على أرض الــواقــع اســتــخــدامــا أمــثــل ملــا يتم اقــتــراضــه من 
أنها  جميعًا  علمنا  رغــم  للبالد،  يــرد  ملــا  ترشيدا  وال  دوالرات، 
مــوارد محدودة، وأن أغلبها قصير العمر، األمــر الــذي يعني أن 

أصحابها قد يطلبون استردادها في األجل القريب.
كان من املمكن أن أستسلم للتفاؤل لو شاهدت هذه الدوالرات 
للبالد، من خالل خلق  التجاري  امليزان  تستخدم في تحسني 
التجاري،  العجز  قدرات تصنيعية وتصديرية، تسهم في سد 
للنقد األجنبي، يضيف  أو تستخدم في خلق أي مورد جديد 
وأنها  أما  قادمة.  لسنوات  منتظمة  منه بصورة  املعروض  إلى 
ــداد مــا يستحق مــن قـــروض،  تــأتــي فيتم اســتــخــدامــهــا فــي سـ
إضافات جديدة الحتياجاتنا  يوم عن  كل  اإلعــالن  يتم  بينما 
فائق  قطار  تشغيل  في  استخدامها  ليتم  األجنبي،  النقد  من 
طبقات  مــن  مــحــدودة  نسبة  إال  بخدماته  يستفيد  ال  السرعة 
الشعب، أو في بناء مفاعل نووي في الضبعة ال نعرف شيئًا 
من  مــا سيحتاجه  حــجــم  حــتــى  أو  تــطــوراتــه  أو  تفاصيله  عــن 
عملة أجنبية أو طريقة التمويل، أو في التوسع في بناء قصور 
لو  أن ننتظر تفاقم األزمــة،  لنا ولغيرنا، فال نملك إال  رئاسية، 
سعر  إدارة  في  عليه  هي  ما  على  النقدية  السياسة  استمرت 

الصرف للبالد. 
لم نتفق أنا وصديقي العزيز في أغلب ما تم طرحه من قضايا 
واحـــدًا جمعنا، وهو  أن شيئًا  إال  للنقاش، وهــو شــيء طبيعي، 
وجـــود احتمالية الرتــفــاع ســعــر الــــدوالر خـــالل الــفــتــرة الــقــادمــة 
لــلــدولــة فــي ظــل السياسة  الــعــامــة  لتخفيف الــعــبء على املــوازنــة 
الساخنة،  األمــــوال  ملستثمري  ذعـــرًا  تسبب  ال  بنسبة  الحالية، 
الحقيقية  الــفــائــدة  الــوقــت ال تمحو جاذبية مــعــدالت  وفــي نفس 
على العملة املصرية، التي تعد العليا في العالم في الوقت الحالي، 
وهو ما يشير إلى انخفاض سعر الجنيه مقابل الدوالر بنسبة 
8%-10% سنويًا، يحتفظ معها مستثمر الجنيه املصري بعائد 

إيجابي رغم انخفاض قيمة عملته، والله أعلم.
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