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لبنان :تواصل احتجاجات السائقين
الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

تـسـتـمـ ّـر ت ـحـ ّـركــات ســائـقــي ال ـس ـي ــارات الـعـمــومـيــة
(األجـ ـ ـ ـ ــرة) ف ــي ل ـب ـن ــان ،ع ـل ــى وق ـ ــع زي ـ ـ ــادة أس ـع ــار
امل ـحــروقــات ،مــن دون ّ
أي تـجــاوب مــن املـســؤولــن،
حتى الساعة ،مع مطالبهم ومعاناتهم التي فاقمها رفع الدعم
ّ
والغالء املعيشي ،في ظل غياب أي خطوة عالجية ملموسة
أو بدائل للصمود .وقطع سائقو السيارات العمومية ،أمس
االثنني ،عددًا من الطرقات ،خصوصًا في العاصمة اللبنانية
وصـ ـي ــدا ج ـن ــوب ــي ال ـ ـبـ ــاد ،اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى ارت ـ ـفـ ــاع أس ـع ــار
املحروقات والفوضى الكبيرة التي يشهدها القطاع ،وسط
تـجــاوزات فاضحة للسائقني غير الشرعيني الــذيــن يعملون
لحسابهم الـخــاص أو لـشــركــات أج ــرة بـلــوحــات خصوصية،
وه ــو م ــا يــؤثــر كــذلــك عـلـيـهــم ،ن ـظ ـرًا لـلـتـكــالـيــف واملـتــوجـبــات
والبدالت امللقاة عليهم بعكس املخالفني.
وحمل ّ
تحرك السائقني شعار «جعنا» ،بعدما تخطى سعر
صفيحة البنزين عتبة الـ 300ألف ليرة ،عدا عن الزيادة الكبيرة

التي طــاولــت أسـعــار امل ــازوت (الــديــزل) وال ـغــاز ،مرفقة بغالء
معيشي غير مسبوق انسحب على الخبز واملـيــاه ومختلف
أنواع السلع واملواد الغذائية التي ال يمكن االستغناء عنها،
وكــذلــك األم ــر بالنسبة إل ــى الـخــدمــات األســاس ـيــة .وق ــد ّ
عبر
ّ
السائقون عن غضبهم ملا وصلت إليه األمور ،وطالبوا بحل
ّ
سريع لــأزمــة ،خصوصًا أن الغالء طــاول أيضًا قطع الغيار
وصيانة السيارات التي باتت أسعارها إما بالدوالر النقدي
أو تبعًا لسعر الصرف اليومي ،ما يجعلهم غير قادرين على
مـتــابـعــة عملهم وه ــم ال يـجـنــون مــا يــوفــر لـهــم ال ـحــد األدن ــى
ـت لــم يلتئم مـجـلــس ال ـ ــوزراء مـنــذ تــاريــخ
لـلـصـمــود .وف ــي وق ـ ٍ
ّ
 12أكتوبر/تشرين األول الـجــاري ،في ظــل استمرار الخالف
ال ـس ـيــاســي ح ــول مـصـيــر امل ـح ـقــق ال ـعــدلــي ف ــي ان ـف ـجــار مــرفــأ
بيروت ،القاضي طارق البيطار ،ترأس رئيس الحكومة نجيب
ميقاتي اجتماعًا ،صباح أمس ،لبحث األوضــاع االقتصادية
قبل أن يتوجه إلــى الـعــراق فــي زي ــارة رسمية التقى خاللها
رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ال ـعــراقــي مـصـطـفــى ال ـكــاظ ـمــي .وأك ــد مـصــدر
ّ
مقرب من ميقاتي لـ«العربي الجديد» أن املباحثات تطرقت

ّ
إلى وضع لبنان في ظل األزمة الراهنة ،وملف النفط العراقي
وسبل التعاون في املرحلة املقبلة.
وحـضــر االجـتـمــاع ال ــذي تــرأســه ميقاتي قبيل س ـفــره ،وزيــر
العمل مصطفى بيرم ،وقد ّ
ضم رئيس الهيئات االقتصادية
محمد شقير ،ورئيس االتحاد العمالي العام بشارة األسمر،
وت ــم خ ــال االج ـت ـمــاع بـحــث األوض ـ ــاع االق ـت ـصــاديــة تمهيدًا
الجتماع لجنة املــؤشــر الــذي ينعقد األربـعــاء ب ــوزارة العمل،
ويتعلق بتحسني الرواتب واألجور في القطاع الخاص.
وقــال وزيــر العمل اللبناني« :نحن فــي مرحلة إدارة األزمــة،
ّ
وبــالـتــالــي ف ــإن الـحـلــول ليست حـلــول ازدهـ ــار ،بــل إدارة أزمــة
تنقسم إلــى عــدة أقـســام ،وهــي بــدل النقل ليكون مــوحـدًا بني
الـقـطـ َ
ـاعـ ْـن الـعــام وال ـخــاص ،ومـســألــة الـبــدل املتعلق باملنحة
ّ
التعليمية لكل ولــد في القطاع الرسمي وامل ــدارس الخاصة،
وتــم االتـفــاق أيضًا على إمكانية منح سلفة شهرية للقطاع
ال ـخــاص ،وه ــذه األم ــور ستكون قيد ال ــدرس بطريقة علمية
متوازنة في لجنة املؤشر» ،مضيفًا «كما جرى البحث بشكل
معمق في مسألة تعويضات نهاية الخدمة».

()Getty

تعطل اإلمدادات يكبح المصانع األلمانية
أظهر مسح ،أمس االثنني ،أن معنويات قطاع األعمال األملاني
انخفضت للشهر الــرابــع على التوالي فــي سبتمبر /أيلول
املاضي ،إذ أدى تعطل اإلمــدادات لكبح إنتاج املصانع .وقال
معهد إيفو للبحوث االقتصادية إن مؤشره ملناخ األعمال

لقطات

أسهم اليابان تغلق على انخفاض
انخفضت األسهم اليابانية عند اإلغالق أمس االثنين،
بعد أرباح مخيبة لآلمال ،وكانت األسهم المرتبطة
بأشباه الموصالت من بين األكثر تراجعا مقتفية أثر
االنخفاضات في أسهم شركات التكنولوجيا األميركية
نتيجة ضعف األرباح والمخاوف بشأن تقليص برنامج
مجلس االحتياطي االتحادي للتحفيز.
ونزل نيكي  204نقاط أو  ،%0.71ليغلق عند 28600.41
نقطة ،وكان قد نزل خالل الجلسة إلى ما دون 28500
نقطة ،مسجال أدنى مستوى له في عشرة أيام.
وتراجع المؤشر توبكس األوسع نطاقا  %0.34إلى
 1995.42نقطة.

هبط إلــى  97.7مــن  98.9املعدلة بــالــزيــادة فــي سبتمبر ،في
أدن ــى ق ــراءة للمؤشر مـنــذ إبــريــل /نـيـســان .وك ــان استطالع
«روي ـ ـتـ ــرز» آلراء امل ـح ـل ـلــن ق ــد ت ــوق ــع أن ت ـك ــون الـ ـق ــراءة في
سبتمبر  .97.9ومــن املتوقع أن تخفض الحكومة األملانية،

قفزة لواردات السعودية من اإلمارات
أظهرت بيانات رسمية ،أمس ،أن قيمة واردات
السعودية من اإلمارات في أغسطس /آب زادت بنحو
 %31على أساس شهري ،في قفزة من انخفاض حاد
في يوليو /تموز .وأفادت بيانات من الهيئة العامة
لإلحصاء بأن الواردات من اإلمارات ارتفعت إلى 4.1
مليارات ريال ( 1.09مليار دوالر) ،من  3.1مليارات ريال في
يوليو /تموز .تأتي الزيادة الشهرية في أعقاب انخفاض
 % 33في يوليو ،عندما عدلت السعودية القواعد
الخاصة بالواردات من دول مجلس التعاون الستبعاد
السلع المصنعة في المناطق الحرة أو التي تستخدم
مدخالت إسرائيلية.

غدا األربعاء ،توقعاتها للنمو االقتصادي هذا العام ،بعدما
خفضت املـعــاهــد االقـتـصــاديــة ال ــرائــدة ،توقعاتها املشتركة
للنمو إلى  2.4باملائة من  3.7باملائة هذا العام ،وتوقعت أن
يكون النمو العام املقبل  4.8باملائة.

انخفاض مؤشر المصرفيين الصينيين
سجل مؤشر نشاط االقتصاد الكلي للمصرفيين %38.6
في الصين ،بانخفاض  7.3نقاط مئوية عن الربع السابق،
وفقا لمسح مصرفي على مستوى البالد أجراه
البنك المركزي .ومن بين المصرفيين الذين شملهم
االستطالع ،اعتبر  %71.8منهم أن مناخ االقتصاد الكلي
الحالي «طبيعي» ،بانخفاض  7.5نقاط مئوية عن الربع
السابق ،واعتبر  25.5في المائة منهم أنه «هادئ
نسب ًيا» ،بزيادة  11نقطة مئوية عن الربع السابق .بالنسبة
للربع المقبل ،من المتوقع أن يصل مؤشر توقعات
االقتصاد الكلي للمصرفيين إلى  ، %42.5بزيادة  3.9نقاط
مئوية عن الربع الحالي.

انقالب السودان
وخطيئة
حمدوك
مصطفى عبد السالم

ُ
تحكم املؤسسة العسكرية
السودانية قبضتها على األنشطة
االقتصادية الرئيسية ،وتسيطر
على مئات الشركات العاملة في
قطاعات ال عالقة لها باألنشطة
العسكرية والدفاعية ،مثل الزراعة
والتجارة والسياحة والطاقة
والتنقيب عن النفط واملعادن.
ال تتوقف السيطرة عند مزاحمة
الجيش شركات الدولة والوزارات
واملؤسسات االقتصادية ،بل
وصل األمر إلى حد احتكار بعض
األنشطة االستثمارية ،ومزاحمة
الشركات الخاصة في املشروعات
املدنية ،وامتالك أسماء بارزة في
القوات املسلحة لشركات مدنية.
ال يتوقف األمر عند حد انخراط
املؤسسة العسكرية في النشاط
االقتصادي ،بل إن قوات الدعم
السريع التي يقودها (حميدتي)،
تسيطر على قطاع الذهب الحيوي،
كما سيطرت بشكل كامل على
مناجم جبل عامر .وفي السنوات
األخيرة بات حميدتي أحد أبرز
أركان تهريب الذهب إلى الخارج ،ال
سيما إلى اإلمارات.
ال يتوقف األمر عند سيطرة
املؤسسة العسكرية وقوات الدعم
السريع على أنشطة اقتصادية
رئيسية ،فهناك املليشيات التي
تفرض إتاوة على املواطن للسماح
له بممارسة حياته الطبيعية من
زراعة وتجارة وصناعة وغيرها.
وعقب قيام ثورة ديسمبر /كانون
األول  ،2018بدأت تحركات قوى
ثورية ونخب مدنية في محاولة
إلقناع الجيش بضرورة االنسحاب
من األنشطة االقتصادية ،وإخضاع
شركاته لرقابة الدولة ،لكن املجلس
العسكري رفض ذلك بشدة ،بل
وتوسعت املؤسسة العسكرية
بعد ذلك في األنشطة االقتصادية
على حساب االقتصاد واملوازنة
واملواطن ،والنتيجة أرباح ومليارات
الجنيهات تتدفق على موازنة
الجيش ،في الوقت الذي تجف
فيه األموال والسيولة من خزانة
الدولة ،وتشهد األسواق قفزات
في األسعار لم تشهدها من قبل
لدرجة أن التضخم قفز ألكثر من
 %420في يونيو /حزيران ،وهو
من أعلى املعدالت في العالم .وانضم
عبد الله حمدوك ،رئيس الوزراء،
إلى مطالب الحكومة املدنية والقوى
الثورية املطالبة بإقصاء الجيش
عن البيزنس والصفقات واألنشطة
االقتصادية ،حيث أكد مرات على
رغبة حكومته في تحويل الشركات
اململوكة للجيش إلى شركات
مساهمة يمكن للجمهور االستثمار
فيها .بل أعلن صراحة أن مشاركة
الجيش في شركات القطاع الخاص
أمر غير مقبول وأن مثل هذه
الشركات يجب أن تتحول إلى
شركات عامة مملوكة للسودانيني.
خطيئة حمدوك أنه تحدث علنًا
عن ضرورة إقصاء املؤسسة
العسكرية عن البيزنس والصفقات،
وأكد رفضه املطلق تدخل الجيش
في الحياة االقتصادية ،ولو غض
حمدوك الطرف عن املطلب وغيره
فربما كان سيحظى بحماية ودعم
أعضاء املجلس العسكري ،ال
االنقالب عليه.

العراق :تفاهمات مع تركيا لحل أزمة المياه
بغداد ـ براء الشمري

أكـ ــد وزي ـ ــر املـ ـ ـ ــوارد امل ــائ ـي ــة الـ ـع ــراق ــي ،م ـه ــدي رش ـيــد
ال ـح ـمــدانــي ،أم ــس االثـ ـن ــن ،ال ـتــوصــل إل ــى تـفــاهـمــات
م ــع تــرك ـيــا ،ب ـشــأن ح ـصــة ال ـع ــراق م ــن امل ـي ــاه ،كــاشـفــا
عن املضي في إجــراءات تدويل أزمــة املياه مع إيــران.
وللشهر الثالث على التوالي ،تعاني مدن ومحافظات
عراقية حدودية مع إيران من موجة جفاف ،على إثر
قـطــع إيـ ــران ع ــددا مــن م ـيــاه روافـ ــد األن ـه ــار وتـحــويــل
مسارها إلــى داخــل أراضيها أو إقامة ســدود عليها.
ال ــوزي ــر ال ـع ــراق ــي ك ـشــف ع ــن أن الـ ــزيـ ــارات املـسـتـمــرة

إلــى تركيا أثـمــرت عــن نتائج إيجابية ،منها تفعيل
مذكرة التفاهم التي ُوقعت عام  2009ودخولها حيز
التنفيذ ،ومن أهم بنودها إعطاء حصة عادلة للعراق
مــن امل ـيــاه .مـشـيــرا ،فــي حــديــث لصحيفة «الـصـبــاح»
الرسمية ،إلى أن هذا الجهد لم يتحقق منذ  40عاما.
ولفت إلى أن البالد تعاني من التغيرات املناخية التي
تسببت في أزمة جفاف ،موضحا أن العراق يبحث في
آليات التغلب على هذه املشكلة .وتابع« :على العكس
من التفاهمات مع تركيا ،نتمنى أن نتفاهم قريبا مع
الجارة إيران ،كون العراق املتضرر األكبر من التغيرات
املناخية األخيرة» ،ملوحا بتقديم شكوى ضد إيران

في املحكمة الدولية ،عقب قطع جميع واردات املياه
املـتـجـهــة ل ـل ـعــراق م ــن األراضـ ـ ــي اإلي ــران ـي ــة .وأضـ ــاف:
«طالبت الـ ــوزارة ،عبر وزارة الخارجية والــرئــاســات
الثالث (رئاسة الجمهورية ورئاسة الــوزراء ورئاسة
البرملان) ،بتقديم شكوى رسمية في املحكمة الدولية
ضد إيــران ،ألجل أن تستجيب وتطلق حصة العراق
مــن امل ـيــاه» .مــن جــانـبــه ،أكــد املستشار الفني ل ــوزارة
امل ــوارد املائية ،عــون ذيــاب ،أن «املباحثات مع تركيا
وص ـل ــت إلـ ــى ت ــوق ـي ــع ورق ـ ــة ت ـف ــاه ــم م ـش ـتــركــة ب ـشــأن
حصة العراق املائية ،وتمت املصادقة عليها من قبل
الـحـكــومــة الـتــركـيــة ودخ ـلــت حـيــز الـتـنـفـيــذ» .مـســؤول
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حكومي عــراقــي قــال ل ـ «الـعــربــي الـجــديــد» إن الـعــراق
ملس تعاونا تركيا كبيرا في ملف املياه خالل األشهر
األخـيــرة ،موضحا أن الجانب التركي ّ
تفهم إلــى حد
كـبـيــر حــاجــة ال ـع ــراق لـلـمـيــاه ال ـتــي تــأتــي م ــن تــركـيــا.
وأشـ ــار إل ــى أن املـشـكـلــة تـكـمــن فــي الـجــانــب اإليــرانــي
الذي يرفض تزويد العراق بحصته من املياه .مبينا
أن قطع روافــد املياه من إيــران تسبب في ضرر كبير
لعدد من مناطق الـعــراق ،خصوصا محافظة ديالى
الحدودية مع إيران التي اضطرت وزارة الزراعة إلى
وضعها خ ــارج الخطة الــزراع ـيــة ،واالكـتـفــاء بتوفير
مياه الشرب فيها بسبب شح املياه.
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مصر

مال وسياسة

السودان :أزمات اقتصادية
مفتعلة لتبرير االنقالب
لم يكن تدهور االقتصاد
بعيدًا عن التطورات
األخيرة في السودان ،إذ
كان أحد األسباب الرئيسية
وراء اشتعال الشارع غضبًا
من تدهور أوضاعه
المعيشية
الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

جـ ـ ـ ـ ــاءت األزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
امل ـف ـت ـع ـلــة ف ــي الـ ـ ـس ـ ــودان ك ـخ ـطــوة
أولــى ساهمت فــي تمهيد األجــواء
لالنقالب العسكري عبر إثــارة غضب الشارع
من الحكومة التي واجهت العديد من العراقيل
ّ
املتعمدة ،حسب مراقبني لـ«العربي الجديد».
ويعيش الـشــارع الـســودانــي على وقــع أزمــات
معيشية متصاعدة طــوال الشهور املاضية،
تـشـمــل ارت ـف ــاع ــات كـبـيــرة ف ــي األس ـع ــار وشــح
السلع األساسية وضعف الـخــدمــات ،مــا دفع
آالف املواطنني إلى تنظيم احتجاجات شعبية
طوال الفترات املاضية .وفي هذا السياق ،قال
الخبير االقتصادي ،إبراهيم توفيق ،لـ«العربي
ال ـج ــدي ــد» ،إن أزم ــة إغ ــاق ــات ش ــرق ال ـس ــودان
واملـ ــوانـ ــئ اف ـت ـع ـل ـهــا ال ـج ـيــش م ــن أجـ ــل وضــع
العراقيل أمام الحكومة السودانية ،وبالفعل أدى
ذلك إلى تصاعد األزمات االقتصادية واملالية ،ما
أثار احتجاجات الشارع الذي يعاني من تدهور
األوضاع املعيشية .ونقلت رويترز تصريحات
ملــديــر مـكـتــب رئ ـيــس ال ـ ــوزراء ال ـس ــودان ــي ،آدم
حريكة ،أمس اإلثنني ،قال فيها إن الجيش أثار
الغضب في شــرق الـســودان واستغل األزمــات
للقيام بانقالب على حكومة رئيس الوزراء عبد
الله حمدوك .وأضاف :الجيش مسؤول عن إثارة
االضـطــراب في شــرق الـســودان .وأعلن رئيس
مجلس السيادة االنتقالي في الـســودان عبد
الفتاح البرهان ،أمس اإلثنني ،حالة الطوارئ في
ّ
جميع أنحاء السودان ،وحل مجلسي السيادة
ّ
والوزراء في البالد ،وكذلك علق العمل في بعض
مواد الوثيقة الدستورية.
إشعال االحتجاجات

ويغلق محتجون الـطــرق التي تربط املوانئ
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ب ـب ــاق ــي املـ ـن ــاط ــق فـ ــي ال ـ ـسـ ــودان،

مـعـطـلــن ك ــل إمـ ـ ــدادات الـ ـس ــودان ،ويـطــالـبــون
بإلغاء اتفاق وقعته حكومة عبد الله حمدوك
مــع مجموعات يعتبرها املحتجون ال تمثل
اإلقليم الشرقي .وتحديدًا منذ  17سبتمبر/
أيلول املاضي ،يغلق «املجلس األعلى لنظارات
الـبـجــا وال ـع ـمــوديــات املـسـتـقـلــة» (ق ـب ـلــي) ،كل
املوانئ على البحر األحمر ،والطريق الرئيسي
بني الخرطوم وبــورتـســودان ،احتجاجا على
م ــا ي ـق ــول إنـ ــه تـهـمـيــش ت ـن ـمــوي ت ـعــانــي منه
املناطق الشرقية.
ووصـ ـ ـ ــف وزيـ ـ ـ ــر املـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ــودان ـ ــي ،ج ـبــريــل
إب ــراه ـي ــم ،ف ــي ت ـصــري ـحــات ســاب ـقــة ف ــي شهر
أكتوبر /تشرين األول املاضي ،موقف البالد
من السلع االستراتيجية باملقلق وغير املريح،
جــراء إغــاق املوانئ والطريق القومي الرابط
بني العاصمة الخرطوم ،ومدينة بورتسودان
شرقي البالد .وحادثة إغالق شرق السودان لم
تكن األولى من نوعها ،إذ أغلق املجلس األعلى
لنظارات البجا ،في  5يوليو /تموز املاضي
الطريق القومي بني الخرطوم وبورتسودان
لثالثة أيام ،قبل إرسال الحكومة وفدا وزاريا
ف ــي ال ـ ـ  17م ــن الـشـهــر ذات ــه لـلـتـفــاوض معهم
حول مطالبهم ،لكن من دون االستجابة لها،
بحسب تصريحات لقيادات املجلس.

ارتفاعات قياسية في أسعار الحديد
القاهرة ـ عبداهلل عبده

سجلت أسـعــار حديد التسليح فــي مصر ارتـفــاعــات قياسية
غير مسبوقة ،خالل األيام القليلة املاضية ،إذ وصل سعر البيع
للمستهلك إلــى  15.6ألــف جنيه للطن (حــوالــي  1000دوالر)،
بزيادة  1000جنيه عن الشهر املاضي ،بزيادة بنسبة  52في
املائة عن أسعار أكتوبر /تشرين األول من العام املاضي ،إذ
ً
جنيها .وأرجع مصدر مسؤول
سجل سعر الطن وقتها 9550
باتحاد الصناعات املصرية ،في حديثه لـ«العربي الجديد»،
أس ـبــاب االرت ـف ــاع إل ــى زي ــادة أس ـعــار ال ـخــامــات عــاملـ ًـيــا وكــذلــك
ً
عامليا
أسـعــار الــوقــود .وكــانــت أسـعــار «البيليت» قــد ارتفعت
دوالرا للطن مع نهاية الشهر املاضي ،إلى  730دوالراً
ً
من 630
للطن في منتصف الشهر الجاري.
وحول حدوث قفزة في صادرات الحديد املصري ،أكد مسؤول
بغرفة الصناعات املعدنية ،رفض ذكر اسمه ،أن شركة حديد
عــز أصـبـحــت هــي الـشــركــة الــوح ـيــدة ال ـتــى ت ـصــدر مسطحات
الصلب بنسبة  100في املائة ،وذلــك بعد غلق شركة الحديد
والصلب املصرية ،كما أنها تستحوذ على  99فــي املــائــة من
صادرات املنتجات األخرى من الحديد ،باإلضافة إلى أكثر من
 40في املائة من اإلنتاج املحلي لحديد التسليح.
وأرجع املسؤول قفزة صــادرات الشركة خالل األشهر التسعة
األول ــى مــن  2021متخطية حــاجــز املـلـيــار دوالر ،إل ــى تــراجــع
اإلن ـت ــاج ال ـعــاملــي ،كــأحــد تــداع ـيــات جــائـحــة ك ــورون ــا ،وه ــو ما
أدى إلى زيادة الطلب على املنتج املصري ،باإلضافة الرتفاع
األسعار في البورصة العاملية نتيجة ارتفاع أسعار الخامات
وال ــوق ــود .وأف ـص ـحــت شــركــة «ح ــدي ــد عـ ــز» ،أخـ ـيـ ـرًا ،ف ــي بـيــان
للبورصة املـصــريــة ،عــن ارت ـفــاع قيمة صــادراتـهــا إلــى 1.013
مليار دوالر خالل أول  9أشهر من .2021
وكانت بيانات املجلس التصديري للحراريات والصناعات
املعدنية قــد أظـهــرت ارت ـفــاع ص ــادرات الـحــديــد خــال األشهر
التسعة األولــى من  ،2021مسجلة  1.097مليار دوالر ،مقابل

صراع مبكر بين الجناحين

وبـ ــدأت قـصــة ح ــدة االت ـهــامــات امل ـت ـبــادلــة بني
جـنــاحــي الـحـكــومــة االنـتـقــالـيــة ف ــي ال ـس ــودان
(املــدنــي والـعـسـكــري) فــي التصاعد منذ عدة
شهور على خلفية عمل الجيش في األنشطة
االق ـت ـص ــادي ــة .إذ أع ـل ــن رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء عبد
ال ـلــه ح ـم ــدوك ،فــي منتصف شـهــر ديسمبر/
كانون األول املاضي ،أن مشاركة الجيش في
شــركــات الـقـطــاع ال ـخــاص أم ــر «غـيــر مـقـبــول»
وأن شـ ــركـ ــات كـ ـه ــذه ي ـج ــب أن ت ـت ـح ــول إل ــى
شركات «مساهمة عامة» .وقال حمدوك« :كل
جيوش العالم لديها عالقة باالستثمار ،لكن
االستثمار املتعلق بميزتهم التفضيلية ،مثل
االستثمار في الصناعات الدفاعية ،هذا مهم
ومشروع ،لكن أن تستثمر املؤسسة العسكرية
في قطاع اإلنتاج وتزيح وتحل محل القطاع
الـخــاص أمــر غير مقبول» .ويسيطر الجيش
الـ ـس ــودان ــي ،الـ ــذي يـحـكــم م ــع ت ـحــالــف مــدنــي
خالل فترة انتقالية بعد إطاحة الرئيس عمر
البشير في إبريل  /نيسان  ،2019على العديد
من الشركات في قطاعات الــزراعــة والتعدين
والـ ـط ــاق ــة .وي ــرف ــض ال ـج ـن ــاح ال ـع ـس ـك ــري فــي
املقابل رفع قبضته عن األنشطة االقتصادية
ويصر على ّ
تمسكه بها ووضعها تحت بند
«ال ـخ ـط ــوط الـ ـحـ ـم ــراء» ،ب ـح ـجــة أن ال ـشــركــات
واملؤسسات العسكرية «قطاع عام».

 369مليون دوالر خالل الفترة نفسها من العام املاضي،2020 ،
بنسبة  197في املائة.
وارت ـف ــع ع ــدد الـ ــدول ال ـتــي تــم الـتـصــديــر إلـيـهــا إل ــى  94دول ــة،
واسـ ـتـ ـح ــوذت  5دول ع ـل ــى ح ــوال ــي  70ف ــي امل ــائ ــة م ــن تـلــك
الـصــادرات ،وجــاءت على رأس القائمة إيطاليا ب ــ 269مليون
دوالر ،وإسـبــانـيــا بـ ــ 258مـلـيــون دوالر ،ثــم الـسـعــوديــة ب ــ100
مليون دوالر ،وحلت الواليات املتحدة األميركية رابعة ،وكندا
خامسة بـ 598مليون دوالر ،حسب بيانات رسمية.
وتستحوذ شركة «حديد عــز» على  42في املائة من إجمالي
إنتاج الحديد الصلب في مصر بـ 5.4ماليني طن ،تليها شركة
«السويس للصلب» بـ 2.4مليون طن ( 19في املائة) ،ثم شركة
«ب ـشــاي» بمليوني طــن ( 15فــي امل ــائ ــة) ،وحـلــت «املـصــريــن»
رابعة بـ 1.6مليون طن ( 12في املائة).
ّ
ويؤكد خبراء في القطاع العقاري أن الحكومة ساهمت أيضا
بشكل مباشر في ارتفاع األسعار إلى مستويات غير مسبوقة،
موضحني أنه بجانب تحرير سعر صرف الجنيه الذي ألهب
أسعار مختلف السلع والخدمات ،دخلت الحكومة في منافسة
مع القطاع الخاص لرفع أسعار العقارات ،بل وكانت هي التي
تبدأ برفع أسعار األراضي والوحدات السكنية التي تطرحها
ويقتفي الـقـطــاع الـخــاص أثــرهــا فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة .وهو
مــا انـعـكــس عـلــى أس ـعــار م ــواد الـبـنــاء ومـنـهــا ال ـحــديــد ،الــذي
شـهــدت أس ـعــاره ارت ـفــاعــات قـيــاسـيــة أخ ـيــرا .وحـســب بيانات
رسمية ،انخفضت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات
والصناعات املعدنية بنحو  2في املائة خالل الفترة من يناير/
كــانــون الثاني إلــى يونيو /حــزيــران  ،2021لتسجل مليارين
و 998مليون دوالر ،مقابل  3مليارت و 46مليون دوالر خالل
الفترة نفسها من  .2020يشار إلى أن الصادرات املصرية غير
البترولية حققت زي ــادة ملموسة بنسبة  22فــي املــائــة خالل
األش ـهــر ال ــ 7األول ــى مــن ع ــام  ،2021لتسجل  17مـلـيــارًا و701
مليون دوالر ،مقابل  14مليارًا و 552مليون دوالر خالل الفترة
نفسها من عام  ،2020وبفارق  3مليارات و 148مليون دوالر.

تعطيل متعمد

%21.74
ســجــل مــعــدل التضخم
فــي الـــســـودان انخفاضًا
خــال شهر سبتمبر/أيلول
الماضي ،وصل إلى 365.82
بالمائة ،مقارنة مع 387.56
بالمائة في شهر أغسطس
/آب الماضي ،بتراجع قدره
 21.74نقطة ،إال أنه يبقى
عند مستويات قياسية.

وي ـ ـ ــرى م ــراقـ ـب ــون أن مـ ــا حـ ـ ــدث مـ ــن تــدخــل
لـلـجـيــش ال ـس ــودان ــي ف ــي امل ـلــف االق ـت ـصــادي
وإص ـ ـ ــراره ع ـلــى ب ـقــاء ال ـش ــرك ــات ال ـتــاب ـعــة له
تـحــت سـيـطــرتــه ،ســاهــم فــي وض ــع العقبات
أمام الحكومة التي حاولت تحسني األوضاع
االقتصادية واملعيشية ،في حني يرى آخرون
أن الجيش ال يتحكم إال في نسبة قليلة من
االقتصاد ،وبالتالي ما تفعله الحكومة هو
تـبــريــر فشلها االقـتـصــادي بـتــدخــل الجيش
في هذا امللف .االقتصادي السوداني ،أحمد
خضر إبــراهـيــم ،أكــد لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أن
امل ـكـ ّـون الـعـسـكــري عـمــل مـنــذ بــدايــة الـشــراكــة
مـ ــع الـ ـجـ ـن ــاح املـ ــدنـ ــي ع ـل ــى ع ــرق ـل ــة م ـس ـيــرة
الـحـكــومــة ب ــاإلص ــرار عـلــى ع ــدم نـقــل تبعية
شركاته لوزارة املالية .وقال إبراهيم إن %80
مــن اإليـ ــرادات العامة خ ــارج سيطرة املـكـ ّـون
املدني بسبب سيطرة الجيش على العديد
من القطاعات االستراتيجية ،مشيرًا إلى أنه
رغــم توصل حكومة حـمــدوك إلــى اتـفــاق مع
ّ
املكون العسكري لنقل تبعية الشركات إال أنه
فوجئ بتعطيل هذا االتفاق.

زيادة كبيرة في أسعار مواد البناء (خالد الشاذلي/فرانس برس)

تدهور األوضاع المعيشية أشعل غضب الشارع (فرانس برس)

تقارير عربية
أسواق

الجزائر :المضاربة تقفز بأسعار الخضر والفواكه
الجزائر ـ حمزة كحال

«حرام عليهم ما فعلوه بنا ،هم أشد فتكًا من
الحكومة ومن فيروس كورونا» هي صرخة
املواطن عبد الهادي عبد القادر من العاصمة
ال ـجــزائــريــة ،ضــد ال ـغ ــاء ،وه ــو ال ــذي فوجئ
بأسعار الخضر والفواكه في األسواق .يقول
عـبــد ال ـقــادر لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إن ــه اضطر
للبحث فــي  3أس ــواق عــن الـبـطــاطــا وعندما
وجـ ــدهـ ــا ،ك ــان ــت ب ـس ـعــر يـ ـف ــوق  100دي ـن ــار
للكيلوغرام الواحد ،وبنوعية رديئة.
ح ــال ــة ع ـبــد ال ـ ـقـ ــادر ،يـتـقــاسـمـهــا جــزائــريــو
ال ـعــاص ـمــة وامل ـحــاف ـظــات املـ ـج ــاورة ل ـهــا ،إذ
فــوجـئــوا بـقـفــزات فــي أسـعــار الخضر زادت

قفزات هائلة في أسعار البطاطا (فرانس برس)

 200ب ــامل ــائ ــة ع ـلــى ب ـعــض األن ـ ـ ــواع واس ـعــة
االس ـت ـه ــاك كــالـبـطــاطــا ال ـت ــي ق ـفــز سـعــرهــا
م ــن  45ديـ ـن ــارا إلـ ــى  100ديـ ـن ــار ( 1دوالر
أيام قليلة،
أميركي=  137دينارًا) في ظرف ٍ
والطماطم التي ارتـفــع سعرها مــن  60إلى
 120دينارا ،والبصل من  45دينارا إلى .70

تسخير قوات أمن
القتحام نقاط تخزين
«سوداء» غير قانونية

ل ـه ـي ــب أسـ ـ ـع ـ ــار الـ ـخـ ـض ــر جـ ـع ــل امل ــواطـ ـن ــن
ينتفضون ضــد التجار وغـيــاب الــرقــابــة ،في
ظل اكتواء جيوبهم بغالء األسعار في وقت
قررت فيه السلطات إشهار سيف التهديدات
في وجه «التجار املضاربني».
تـقــول املــواطـنــة كــوثــر لــ«الـعــربــي الـجــديــد»:
«ما كنا نخشاه حدث ،جشع التجار دفعهم
إلــى مضاعفة أسعار الخضر في ظــرف 72
ساعة» .وتضيف نفس املتحدثة لـ«العربي
الـ ـج ــدي ــد» أن «الـ ـحـ ـك ــوم ــة غ ــائ ـب ــة وت ــرك ــت
املواطن بني فكي جشع التجار».
ولقيت هذه التصرفات االحتكارية من طرف
بعض التجار ،انتقادات واسعة على مواقع
التواصل إذ طالب مواطنون بتشديد الرقابة

وتسليط أقـســى الـعـقــوبــات عـلــى املـضــاربــن
الذين استغلوا وبــاء كورونا لرفع األسعار.
وال ــاف ــت أن ال ـق ـف ــزات ال ـتــي عــرفـتـهــا أس ـعــار
ال ـخ ـضــر والـ ـف ــواك ــه ،ت ــأت ــي ب ـعــد أي ـ ــام قليلة
مــن حملة قــادهــا م ــزارع ــو ال ـجــزائــر ،ملطالبة
ال ـح ـك ــوم ــة ب ــال ـت ــدخ ــل ل ـت ـس ــوي ــق م ـحــاص ـيــل
البطاطا والطماطم ،بعدما سجلوا فائضا
في اإلنتاج هوى بأسعارها.
وملواجهة ظاهرة املضاربة التي استفحلت
ف ــي األسـ ـ ـ ــواق الـ ـج ــزائ ــري ــة ،اق ـت ــرح ــت وزارة
الـتـجــارة قانونا ملكافحة املـضــاربــة عرضته
على الــرئـيــس الـجــزائــري عبد املجيد تبون،
وينتظر عــرضــه على الـبــرملــان فــي األسابيع
املقبلة .وحسب مشروع القانون الذي تقدمت
به وزارة التجارة الجزائرية ،واطلعت عليه
«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» فـسـيـتــم وض ــع عـقــوبــات
إداريــة على املحتكرين ،كالشطب والحرمان
ال ـن ـهــائــي م ــن م ـم ــارس ــة ال ـن ـش ــاط ال ـت ـج ــاري،
وسـ ـح ــب ال ـس ـج ــل الـ ـتـ ـج ــاري ل ـس ـن ــوات ع ــدة
للمتلبسني بممارسة االحتكار ،فيما تصل
عقوبة املضاربني بالسلع إلى  30سنة سجنًا
نــاف ـذًا أو الـسـجــن املــؤبــد إذا ثـبــت أن نشاطه
حدث في شكل منظم.
كما منحت السلطات الجزائرية املــزارعــن
والتجار واملوردين ،مهلة حتى نهاية شهر
نوفمبر /تشرين الثاني املقبل ،للتصريح
ع ـ ــن ك ـ ــل املـ ـ ـخ ـ ــزون ـ ــات ال ـ ــزراعـ ـ ـي ـ ــة وال ـس ـل ــع
االس ـت ـه ــاك ـي ــة امل ـ ــوج ـ ــودة فـ ــي م ـخ ــازن ـه ــم.
وهـ ــددت ف ــي ح ــال مـخــالـفــة ذلـ ــك ،بحجزها
وتحويلهم إلى القضاء بتهمة املضاربة.
ووسط تبادل االتهامات ،برأ رئيس الجمعية
الـجــزائــريــة للتجار والحرفيني الجزائريني،
ال ـحــاج طــاهــر بــول ـنــوار ،ذم ــة الـتـجــار .ووجــه
االت ـ ـ ـهـ ـ ــامـ ـ ــات لـ ـلـ ـسـ ـم ــاس ــرة الـ ـ ــذيـ ـ ــن ألـ ـهـ ـب ــوا
األس ـعــار ،مــؤكــدا أنـهــم ليسوا ت ـجــارا ،بــل هم
وسطاء يستغلون األزم ــات لفرض منطقهم
بــاالحـتـكــار وامل ـضــاربــة ،ويـعـمـلــون فــي جنح
الظالم وخــارج أســواق الجملة ،أين يشترون
ال ـخ ـض ــر والـ ـف ــواك ــه م ــن ال ـف ــاح ــن م ـبــاشــرة
ويعيدون بيعها لتجار الجملة.
وأرج ــع رئـيــس الجمعية الــوطـنـيــة للتجار

وال ـح ــرف ـي ــن ال ـج ــزائ ــري ــن ف ــي تـصــريـحــات
لـ«العربي الجديد» ارتفاع أسعار الخضر
فـ ــي أسـ ـ ـ ــواق ال ـج ـم ـل ــة إل ـ ــى ارت ـ ـفـ ــاع ال ـط ـلــب
عـلــى الـخـضــر ف ــي األيـ ــام الـقـلـيـلــة املــاضـيــة،
بــاإلضــافــة إل ــى نـقــص الـتـمــويــن خــاصــة من
م ــادة ال ـب ـطــاطــا ،بـعــد ع ــزوف امل ــزارع ــن عن
جني محصولهم ،خوفا من املضاربة التي
تجعلهم الحلقة األضعف.
وق ـصــد ض ـبــط األس ـ ـ ــواق ،اض ـط ــرت وزارتـ ــا
التجارة والــزراعــة للتدخل ،من خالل شراء
امل ـن ـت ـجــات واس ـع ــة االس ـت ـه ــاك كــالـبـطــاطــا
مــن عند الـفــاحــن مـبــاشــرة وإع ــادة بيعها
ب ــأسـ ـع ــار مـ ـ ـح ـ ـ ّـددة ال ت ـت ـع ــدى  50ديـ ـن ــارًا
للكيلوغرام الواحد ،مع تسخير قوات األمن
القتحام نقاط تخزين «سوداء» غير مصرح
بها وتحويل الخضر املحجوزة للبيع في
األسواق مباشرة.
إل ــى ذلـ ــك ،ك ـشــف م ــدي ــر ال ــدي ــوان ال ـج ــزائ ــري
املهني املشترك للخضر واللحوم ،عبد العزيز
أوشـمــن ،أن «الــديــوان شــرع فــي ثــالــث عملية
تـفــريــغ مل ــادة الـبـطــاطــا مــن امل ـخــازن وضخها
في أسواق الجملة واألسواق الجوارية ،بغية
ضـبــط األس ـع ــار ،والـعـمـلـيــة مـســت  14والي ــة
وبمساهمة  30متعامل مـخــزن ،إذ ستشهد
ت ــوزي ــع ك ـم ـيــات ك ـب ـيــرة م ــن ال ـب ـطــاطــا تكفي
لتغطية احتياجات الطلب املتزايد».
وأوضح نفس املتحدث لـ«العربي الجديد» أن
«مباشرة الــديــوان تموين السوق بـ  10آالف
طن من البطاطا في العملية التي انطلقت في
 7اكتوبر /تشرين األول الجاري وستستمر
طيلة فترة الفراغ املمتدة إلى أواخر نوفمبر/
تـشــريــن ال ـثــانــي امل ـق ـبــل ،وسـتـشـهــد العملية
ت ـفــريــغ م ـخ ــازن والي ـ ــات ال ـج ــزائ ــر ،الـبـلـيــدة،
ت ـي ـب ــازة ،امل ــدي ــة ،بـ ــومـ ــرداس ،الـ ـب ــوي ــرة ،عني
الدفلى ،الشلف ،غليزان ،معسكر ،مستغانم،
سعيدة ،سكيكدة ،الطارف ،ومنها ستتوسع
لتشمل تسويق املنتج عبر أس ــواق الجملة
واألسـ ـ ـ ــواق الـ ـج ــواري ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى تـمــويــن
ال ـعــديــد م ــن ن ـقــاط الـبـيــع املـعـتـمــدة بــأسـعــار
محددة بـ  50دينارا للكيلوغرام الواحد من
البطاطا بأكياس تزن  5كيلوغرامات».

ارتفاع العجز
التجاري
لألردن

بـلـغــت قـيـمــة امل ـس ـت ــوردات الكلية
لـ ــأردن خ ــال األش ـه ــر الـثـمــانـيــة
األول ــى مــن الـعــام الحالي ()2021
 9.497مـ ـلـ ـي ــارات ديـ ـن ــار (13.3
م ـل ـيــار دوالر) ،ب ــارت ـف ــاع نسبته
 %21.3م ـقــارنــة بــال ـف ـتــرة ذات ـهــا
م ــن عـ ــام  ،2020ح ـســب تـقــريــر
دائرة اإلحصاءات العامة الشهري
الحكومية .وبلغت قيمة الصادرات
ال ـك ـل ـيــة  4.127مـ ـلـ ـي ــارات دي ـن ــار
( 5.777مليارات دوالر) ،بارتفاع
نسبته  %13.7مـقــارنــة بالفترة
نفسها من عام .2020
وبلغت قيمة ال ـصــادرات الوطنية
خـ ــال األشـ ـه ــر ال ـث ـمــان ـيــة األولـ ــى
من عــام  2021ما مقداره 3.745
م ـل ـيــارات دي ـنــار ( 5.24مـلـيــارات
دوالر) ،بــارتـفــاع نسبته %15.9
مـ ـق ــارن ــة ب ــالـ ـفـ ـت ــرة ن ـف ـس ـه ــا مــن
ع ــام  ،2020وبـلـغــت قـيـمــة املـعــاد
تصديره  381مليون دينار (533
م ـل ـي ــون دوالر) ،خـ ــال األش ـه ــر
الـثـمــانـيــة األولـ ــى مــن ع ــام ،2021
بانخفاض نسبته .%4.3

المغرب

استثمارات قياسية في موازنة 2022
الرباط ـ مصطفى قماس

ي ـتــوقــع أن ت ــرف ــع ال ـح ـكــومــة املـغــربـيــة
ح ـج ــم االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـع ـم ــوم ـي ــة فــي
العام املقبل ،ما يشكل فرصة للشركات
ال ـخ ــاص ــة ل ــاس ـت ـف ــادة م ــن ال ـص ـف ـقــات
العمومية في إطار األفضلية الوطنية،
ع ـل ـمــا أن اس ـت ـث ـم ــارات ال ــدول ــة تـحــرك
االقـتـصــاد رغ ــم الـنـقــاش الـســائــد حــول
ضعف مردوديتها .وتخطط الحكومة
املغربية إلنـجــاز استثمارات عمومية
ف ــي حـ ــدود  27م ـل ـيــار دوالر ،وه ــو ما
يمثل  22في املائة من الناتج اإلجمالي
امل ـ ـح ـ ـلـ ــي ،حـ ـي ــث ي ـع ـت ـب ــر االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
املوعود غير مسبوق في تاريخ اململكة.
َّ
يتعد متوسط االستثمارات التي
ولم
تنجزها الدولة املغربية عبر املوازنة
والشركات واملؤسسات الحكومية 17
في املائة من الناتج اإلجمالي املحلي،
ع ـل ـم ــا أن الـ ـسـ ـن ــة امل ـق ـب ـل ــة س ـت ـضــاف
استثمارات صندوق محمد السادس
لالستثمار.
ويـتـجــه امل ـغــرب إل ــى تفعيل صـنــدوق
م ـح ـمــد ال ـ ـسـ ــادس ل ــاس ـت ـث ـم ــار ال ــذي
ينتظر أن تصل استثماراته إلى 4.97
مليارات دوالر ،وهو صندوق يندرج
ض ـم ــن خ ـط ــة اإلن ـ ـعـ ــاش االق ـت ـص ــادي
التي يرتقب أن تصل إلى  13.25مليار
دوالر .ويتصور الخبير االقتصادي،
إدريــس الفينا ،في حديثه لـ«العربي
الجديد» أن تكون ميزانية االستثمار
املـتــوقـعــة ،قـيــاسـيــة ،ويـمـكــن أن تنجز
في إطار الشراكة بني القطاعني العام
والخاص ،مؤكدا على ضرورة تحفيز
الـ ـش ــرك ــات ف ــي ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص كــي
يـكــون شــريـكــا فــي املـجـهــود التنموي
باملغرب .ويرى الخبير االقتصادي أن
االستثمار مشترك بني موازنة الدولة
والـ ـش ــرك ــات ال ـع ـمــوم ـيــة وال ـج ـمــاعــات
املحلية ،حيث سيساهم ذلك في دعم
الـجـهــد االس ـت ـثـمــار ف ــي س ـيــاق متسم

بـتــواضــع اسـتـثـمــار الـقـطــاع الـخــاص،
الـ ـ ــذي ي ـف ـت ــرض ف ـي ــه أن ي ـك ــون ق ــائ ــدا
ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،خـ ـص ـ ً
ـوص ــا الـ ـنـ ـم ــوذج
التنموي.
وكــان املغرب راهــن منذ العام الحالي
على االستثمار العمومي فــي سياق
اإلنـ ـع ــاش االقـ ـتـ ـص ــادي ،ح ـيــث كــانــت
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـس ــاب ـق ــة ب ــرئ ــاس ــة سـعــد
الدين العثماني ،برمجت استثمارات
عبر املــوازنــة واملــؤسـســات والشركات
الحكومية في حدود  25مليار دوالر.
وي ــرتـ ـق ــب أن ت ـس ــاه ــم املـ ـي ــزانـ ـي ــة فــي
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة بـ ـ ـ ـ ــ9.65
م ـ ـل ـ ـيـ ــارات دوالر فـ ــي ال ـ ـعـ ــام امل ـق ـب ــل،
حيث سعت الدولة إلى دعم اإلنعاش
ال ـع ـم ــوم ــي ع ـب ــر االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـتــي
تتيحها امل ــوازن ــة .وينتظر أن توجه
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــارات ال ـ ـت ـ ــي س ـت ـن ـج ــزه ــا
الـ ـ ــدولـ ـ ــة عـ ـب ــر امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة وال ـ ـشـ ــركـ ــات
وامل ــؤس ـس ــات الـعـمــومـيــة والـجـمــاعـيــة
ل ـل ـم ـشــاريــع ال ـك ـب ــرى ،ال ـت ــي ت ـهــم امل ــاء
واملــوانــئ والـطــرق والسكك الحديدية
والـ ـل ــوجـ ـسـ ـتـ ـي ــك .ويـ ــرت ـ ـقـ ــب أن ت ـهــم
اس ـت ـث ـم ــارات امل ــؤس ـس ــات وال ـشــركــات
الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة ال ـ ـطـ ــاقـ ــة واالتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت
والـ ـسـ ـكـ ـن ــى والـ ـ ـف ـ ــاح ـ ــة والـ ـكـ ـه ــرب ــاء
واملـ ــاء ال ـصــالــح لـلـشــرب والـفــوسـفــات
ومشتقاته وال ـطــرق الـسـيــارة والنقل
الجوي والبحرى والسككي.
وستوجه االستثمارات التي ستنجزها
الجماعات املحلية إلى تدعيم البنيات
الـتـحـتـيــة ،ح ـيــث س ـتــركــز ع ـلــى تـقــويــة
شبكة التظهير وبناء املنشآت الثقافية
وال ــري ــاض ـي ــة وال ـتــرف ـي ـه ـيــة واألسـ ـ ــواق
والبنايات العمومية وتهيئة الحدائق
واملساحات الخضراء.
ويـعـتـبــر االس ـت ـث ـمــار الـعـمــومــي ال ــذي
تـ ـنـ ـج ــزه ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة عـ ـب ــر امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة أو
الـ ـش ــرك ــات وامل ــؤسـ ـس ــات ال ـع ـمــوم ـيــة،
حــاس ـمــا بــالـنـسـبــة ل ـش ــرك ــات الـقـطــاع
الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص م ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـص ـ ـف ـ ـقـ ــات

العمومية ،علما أن املـغــرب يرنو إلى
م ـنــح األف ـض ـل ـيــة ل ـل ـشــركــات الــوطـنـيــة
فــي إن ـجــاز الـصـفـقــات فــي ظــل اإلق ــاع
االقـتـصــادي .ورغــم اإلعــان عن زيــادة
االستثمارات في العام املقبل ،إال أنه
جــرت ال ـعــادة عـلــى أال يـتـجــاوز معدل
تنفيذ االلـتــزامــات ما بني  60و 70في
املائة ،حيث يرتبط ذلك بوتيرة إطالق
طلبات العروض الخاصة.
وأوص ـ ـ ـ ــى االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـ ـعـ ــام مل ـ ـقـ ــاوالت
املـ ـغ ــرب ،ال ـ ــذي ي ـم ـثــل م ـصــالــح رج ــال
األع ـ ـمـ ــال ،بـتـفـعـيــل ت ــوص ـي ــات تـقــريــر
ال ـن ـمــوذج الـتـنـمــوي ،ال ــذي يجعل من
أولوياته ،مواكبة الشركات الصغيرة
واملـتــوسـطــة والـصـغـيــرة ج ــدا ،خاصة
عبر إعادة النظر في املعايير التي تهم
الصفقات العمومية ،بما يساعد على
تشجيع الطلب وتحفيز عالمة «صنع
باملغرب».
ويـلــح االت ـحــاد الـعــام لـلـمـقــاوالت على
إعـ ـ ـط ـ ــاء األول ـ ــوي ـ ــة ل ـت ـل ــك ال ـ ـشـ ــركـ ــات،
م ــع ال ـق ـطــع م ــع م ــا يـعـتـبــرهــا مـعــايـيــر
تمييزية في طلبات تقديم العروض،
ال ـ ـتـ ــي تـ ــركـ ــز عـ ـل ــى سـ ـ ـن ـ ــوات ال ـخ ـب ــرة
وحجم الشركات ،مؤكدة على ضرورة
تغليب االندماج املحلي في الصفقات
ال ـع ـم ــوم ـي ــة .ودأب االت ـ ـحـ ــاد ع ـل ــى أن
ي ــؤول ج ــزء م ــن الـصـفـقــات العمومية
التي تنجزها الدولة لفائدة الشركات
الـخــاصــة املـغــربـيــة ،مــع تغليب العمل
ب ـم ـبــدأ األف ـض ـل ـيــة الــوط ـن ـيــة .ويـعـتـقــد
خ ـ ـب ـ ــراء أن ال ـ ـت ـ ـحـ ــدي ال ـ ـ ـ ــذي ي ــواج ــه
ال ـح ـكــومــة يـتـمـثــل ف ــي ت ـســريــع وت ـيــرة
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات امل ـب ــرم ـج ــة كـ ــي ي ـكــون
ل ــإن ـف ــاق أثـ ــر حـقـيـقــي وم ـب ــاش ــر على
االقـ ـتـ ـص ــاد ،ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ي ــرون
أن التحدي يكمن فــي تعبئة االدخ ــار
الـ ــوط ـ ـنـ ــي وال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ب ـ ـهـ ــدف ت ـف ـع ـيــل
صـنــدوق محمد الـســادس لالستثمار
التي سيكون له دور فعال في إنعاش
نشاط املقاوالت والتشغيل.
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أخبــار
العرب
«أرامكو» و«توتال»
تدشنان أول محطتين
مشتركتين
دشنت أرامكو السعودية ،أكبر شركة
نفط في العالم ،وشركة توتال إنيرجيز
الفرنسية ،أول محطتني لبيع الوقود في
العاصمة الرياض ،ومدينة سيهات في
املنطقة الشرقية .بحسب بيان مشترك،
أمس ،يأتي التدشني في أعقاب التوقيع
على اتفاقية مشروع مشترك مناصفة
بني الشركتني في عام  ،2019في ظل
خطط لتحديث شبكة محطات ُمستحوذ
عليها تتكون من  270محطة خدمة،
وبناء محطات نوعية في جميع مناطق
اململكة .وستعمل هذه املحطات تحت
العالمتني التجاريتني للشركتني .وفي
 ،2018أسست «أرامكو السعودية»
شركة تابعة مملوكة لها بالكامل ،تعمل
بمجال محطات وقود السيارات .وقال
إدارييها
رئيس أرامكو السعودية وكبير
ُ
التنفيذيني ،أمني الناصر ،أثناء تدشني أقيم
في الرياض« :لدينا عدة آالف من محطات
الوقود في أعمالنا الدولية في شرق آسيا
وأميركا الشمالية ،ولكن هذه املرة األولى
التي تبيع فيها الشركة الوقود بعالمتها
التجارية في اململكة منذ أن توقفت عن
ذلك في الستينيات».
حكومة األسد ُتحضر
لرفع أسعار الكهرباء
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة
الكهرباء في حكومة بشار األسد ،عن
خطة لرفع أسعار الكهرباء في سورية،
وذلك بعد رفع أسعار املازوت والغاز
للقطاعني الصناعي والتجاري ،أمس
األحد ،ليتخلى تدريجيًا عن دعم املشتقات
النفطية ،بينما يواجه املواطنون ظروفًا
معيشية قاسية في ظل تفاقم الغالء
وتردي األجور .وتستهدف الوثيقة التي
اطلع عليها «العربي الجديد» رفع الدعم
تدريجيًا عن أسعار الطاقة الكهربائية
ملختلف القطاعات االقتصادية ،وكذلك
الشرائح العليا من االستهالك املنزلي التي
تزيد على  1500كيلوواط .وبررت الوزارة
سحب الدعم باإلسهام في تخفيض
الخسائر املالية ملؤسسات الكهرباء
الناجمة عن الدعم املباشر ،وتوفير
السيولة املالية الستمرار عمل املنظومة
ً
الكهربائية ،فضال على تحفيز املشتركني
لالعتماد على مصادر الطاقات املتجددة
«أسوة بالعديد من الدول».

أخبــار
العالم
«تركسات» تشارك في معرض
«كابسات »2021
أعلنت شركة «تركسات» التركية عن
اعتزامها املشاركة في املعرض الدولي
لإلعالم الرقمي واتصاالت األقمار الصناعية
«كابسات  ،»2021املزمع عقده في مدينة دبي
اإلماراتية .وأفاد بيان صادر عن الشركة
التركية ،أمس االثنني ،بأن املعرض الذي يعقد
في الفترة بني  28 – 26أكتوبر /تشرين األول
الجاري ،يعد من أكبر املعارض في منطقة
الشرق األوسط ،على صعيد اإلعالم الرقمي
واتصاالت األقمار الصناعية .وأكد البيان ّأن
«تركسات» بصدد البحث عن فرص جديدة
مع نظيراتها في دول املنطقة ،وذلك على
هامش معرض «كابسات  .»2021وتخطط
الشركة التركية لعرض مختلف منتجاتها
املحلية وخدماتها في املعرض .ومن املقرر
أن يشهد معرض «كابسات  »2021إطالق
حوارات حول مواضيع تشمل قطاعات البث
واإلعالم والترفيه لعام  2021وما بعده.
أرباح « »HSBCترتفع %108
أعلن بنك «إتش إس بي سي» البريطاني
(أكبر بنك في أوروبا من حيث األصول)،
عن ارتفاع األرباح بعد الضرائب خالل
الربع الثالث من  2021بنسبة  %108على
أساس سنوي .وقال البنك البريطاني في
بيان ،أمس ،إن صافي األرباح خالل األشهر
الثالثة املنتهية في سبتمبر /أيلول بلغ
 4.242مليارات دوالر ،قياسا بـ 2.039مليار
دوالر في الفترة املماثلة من العام السابق.
وعلى صعيد فترة األشهر التسعة األولى
من العام الحالي ،ارتفع صافي أرباح البنك
بعد الضريبة بنسبة  %145إلى 12.664
مليار دوالر ،قياسا بـ 5.164مليارات دوالر
في الفترة املقارنة من  .2020وأرجع البنك
نمو األرباح إلى انخفاض خسائر االئتمان
املتوقعة ورسوم انخفاض القيمة ،في املقابل
ارتفعت حصة األرباح املحققة من الشركات
الزميلة .وذكرت البيانات أن جميع مناطق
نشاط البنك سجلت أرباحا في الربع الثالث.
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رؤية

تقرير
يضع االرتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي والنفط تحديات أمام
خطط الطاقة النظيفة التي تستهدفها «قمة المناخ» .وتشهد
شركات الطاقة في أسواق المال األميركية واألوروبية ارتفاعًا ،وسط
تدفق االستثمارات الباحثة عن األرباح والتوزيعات النقدية

محطة وقود
في العاصمة
الفرنسية باريس
()Getty

ت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل ص ـ ـن ـ ــادي ـ ــق ال ـ ـت ـ ـحـ ــوط
ال ـع ــامل ـي ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فـ ــي أس ـهــم
شــركــات النفط والـغــاز الطبيعي،
أو م ــا ُيـ ـع ــرف بــال ـطــاقــة ال ـه ـيــدروكــربــون ـيــة،
رغم الضغوط الشعبية في أوروبــا وأميركا
ل ـل ـت ـح ــول م ــن ت ــول ـي ــد الـ ـط ــاق ــة م ــن املـ ـص ــادر
التقليدية امللوثة للبيئة إلى الطاقة النظيفة.
وتـبــرر صـنــاديــق الـتـحــوط استثماراتها في
ش ــرك ــات ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز الـطـبـيـعــي ،بـقــولـهــا
إن «االس ـت ـث ـمــار فــي ه ــذه ال ـشــركــات سيدعم
التحول نحو الطاقة النظيفة في املستقبل،
ألنه سيوفر لها االستثمارات الالزمة لتمويل
مشاريع الطاقة النظيفة «.
لكن خـبــراء فــي استثمارات الطاقة يــرون أن

تراجع االستثمارات في
الطاقة النظيفة بسبب
ارتفاع أسهم شركات
النفط والغاز

شركات النفط
والغاز تجذب
استثمارات
صناديق التحوط

هذه التبريرات غير صحيحة ،إذ أن األهداف
الرئيسية مــن االستثمار فــي أسهم شركات
الـنـفــط وال ـغــاز الطبيعي تــرجــع إلــى األرب ــاح
املتحققة لصناديق التحوط في هذا القطاع
الذي ارتفعت أسعاره بمستويات لم تكن في
الحسبان ،وانعكس ذلــك على أسـعــار أسهم

مستوى قياسي من الغازات الملوثة

أكدت المنظمة العالمية لألرصاد الجوية التابعة لألمم المتحدة ،أن
تركيزات الغازات الدفيئة وصلت إلى مستوى قياسي في  ،2020وأن
العالم أصبح بعيدًا عن المسار
الصحيح للحد من ارتفاع درجات
ً
ووفقا لبيان المنظمة،
الحرارة.
فإن مستويات ثاني أكسيد الكربون
زادت إلى  413.2جزءًا في المليون
فــي الــعــام الــمــاضــي .وشــددت
عــلــى أن الــتــبــاطــؤ االقــتــصــادي
بسبب كورونا لم يكن له أي تأثير
مــلــحــوظ عــلــى نــمــو مــعــدالت
غازات االحتباس الحراري.

شــركــات الـطــاقــة الـتـقـلـيــديــة .فــي ه ــذا الـشــأن،
ي ـق ــول رئ ـي ــس ش ــرك ــة «آبـ ـك ــس فــايـنــانـشـيــال
س ـيــرف ـي ـســز» األم ـي ــرك ـي ــة ،م ــال ــي ب ـي ـكــر« ،مــن
الـصـعــب ت ـف ــادي املـسـتـثـمــريــن ركـ ــوب مــوجــة
ارت ـف ــاع أس ـهــم ش ــرك ــات ال ـطــاقــة الـتـقـلـيــديــة».
وينصح بيكر ،في تعليقات نقلتها صحيفة
«وول ستريت جورنال» ،املستثمرين ،بشراء
أسهم شركات النفط والغاز الكبرى ،خاصة
أسهم شركات أكسون موبيل وشيفرون.
ُ
وب ـي ـن ـم ــا ت ـ ِـع ــد الـ ـش ــرك ــات ال ـن ـف ـط ـيــة إلع ــان
ب ـي ــان ــات األرب ـ ـ ــاح ل ـلــربــع ال ـث ــال ــث م ــن ال ـع ــام،
ف ـق ــد ت ــوق ـع ــت ش ــرك ــة «رايـ ـسـ ـت ــاد إن ـي ــرج ــي»
النرويجية ألبحاث الطاقة أن تتمكن شركات
النفط الصخري من تحقيق دخل يصل إلى
 195مليار دوالر خالل العام الجاري .وكانت
هذه الشركات قد تعرضت لخسائر ضخمة
خالل العام املاضي ،بسبب جائحة كورونا.
والح ــظ خـبــراء أن معظم صـنــاديــق التحوط
اسـتـثـمــرت مـبــالــغ ضـخـمــة فــي أس ـهــم النفط
وال ـغــاز الطبيعي خ ــال ال ـعــام ال ـج ــاري ،كما
ه ـج ــر ب ـع ـض ـهــم ش ــرك ــات ال ـط ــاق ــة الـنـظـيـفــة،
وهو ما يمثل شبه انقالب على قمة «الطاقة
النظيفة» التي ستعقد مؤتمرها بعد أسبوع
في مدينة غالسكو شمالي إنكلترا.
وحسب تقرير بريتش بتروليوم السنوي عن
الطاقة ،فإن الوقود التقليدي من النفط والغاز
الطبيعي والفحم ال يزال يمثل نسبة %83.1
مــن إجـمــالــي الـطــاقــة املستهلكة فــي الـعــالــم،
وهو ما يعني أن العالم ال يزال بعيدا جدًا عن

أهداف التحرير من الغازات الهيدروكربونية
املـلــوثــة للجو وال ـتــي تتسبب فــي التسخني
الحراري .وتشير بيانات «داو جونز ماركت
داتا» إلى أن أسهم شركات الطاقة التقليدية
شهدت أكبر ارتفاعاتها خالل العام الجاري،
بينما تراجع مؤشر االستثمار في شركات

الطاقة النظيفة بعد موجة التدفقات املالية
الضخمة التي شهدتها في العام املاضي.
وحـســب بـيــانــات «داوجــونــز مــاركــت» ،ارتفع
مــؤشــر قـطــاع الـطــاقــة التقليدية فــي املــؤشــر
ال ـعــام لـقـيــاس األس ـهــم األمـيــركــي «سـتــانــدرد
آند بوورز  »500بنسبة  %54منذ بداية العام

الصين ّ
تئن تحت أزمات المال والعقارات
يواصل البنك المركزي
الصيني ضخ عشرات
المليارات شهريًا لتالفي
انهيار السوق الذي
تعرّض مؤخرا ألكبر هزات
بكين ـ العربى الجديد

مقر البنك المركزي الصيني في بكين ()Getty

تــواجــه الـصــن صـعــوبــات مـتــزايــدة فــي النمو
االقتصادي خالل العام الجاري ،وسط أزمات
ال ـق ـط ــاع الـ ـعـ ـق ــاري وتـ ــراجـ ــع أسـ ـه ــم الـتـقـنـيــة
وخ ـطــط ان ـت ـقــال املـ ـص ــارف االس ـت ـث ـمــاريــة من
جــزيــرة هونغ كــونــغ .وســط هــذه الصعوبات،
خ ـ ـفـ ــض م ـ ـ ـصـ ـ ــرف االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار األم ـ ـيـ ــركـ ــي
«غــولــدمــان ســاكــس» ،أمــس االث ـنــن ،توقعاته
لـنـمــو االق ـت ـصــاد الـصـيـنــي لـلـعــام امل ـق ـبــل ،مع
الـ ـت ــزام ال ـح ـكــومــة ب ــأه ــداف ـه ــا طــوي ـلــة األجـ ــل،
مثل تقليل الــديــون الـعـقــاريــة .وحـســب وكالة
بلومبيرغ ،أعلن البنك األميركي فــي مذكرة،
أمــس اإلث ـنــن ،خـفــض تــوقـعــاتــه لنمو الناتج
املحلي اإلجمالي الصيني من  %5.6إلى %5.2
ف ــي ال ـع ــام الـ ـج ــاري .ويـ ــرى ال ـب ـنــك أن ضعف
ال ـن ـمــو االقـ ـتـ ـص ــادي وتـ ـس ــارع ال ـت ـض ـخــم فــي
الــربــع الـثــالــث ربـمــا يـكــون مؤقتا فــي الصني،
وأن البالد ربما تعود لالنتعاش خالل الربع
الــرابــع .أمــا على أســاس سـنــوي ،فمن املتوقع
تباطؤ النمو إلى  %3.1خالل الربع السنوي
ال ـحــالــي .وأوض ــح الـبـنــك أن ات ـجــاه السياسة
طويلة األجــل مثل خفض املديونية العقارية
لم يتغير ،كما يتضح من آخر األنباء حول بدء
فرض ضرائب على العقارات في بعض املدن.
وم ـنــذ ش ـه ــور ،ت ــواص ــل الـسـلـطــات الـنـقــديــة
الصينية ضخ مئات املليارات من الدوالرات
في أسوق املــال ،خوفًا من حدوث انهيارات
مدمرة لثقة املستثمرين في الصني .وتشير

أزمة الطاقة الصينية
واالقتصاد العالمي
أحمد ذكر اهلل

قفزة
أسهم الطاقة

لندن ـ العربي الجديد
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آخر البيانات إلى أن البنك املركزي الصيني
ض ــخ ،ي ــوم االث ـن ــن ،نـحــو  200مـلـيــار يــوان
(نحو  31.3مليار دوالر) في النظام املالي،
مــن خــال عمليات إع ــادة ال ـشــراء العكسي،
بهدف الحفاظ على اسـتـقــرار السيولة في
ال ـن ـظــام امل ـص ــرف ــي .ووف ـق ــا مل ــا أع ـل ـنــه الـبـنــك
امل ــرك ــزي ،ف ــإن مـعــدل الـفــائــدة عـلــى عمليات
إعــادة الشراء العكسي ملــدة سبعة أيــام بلغ
 .%2.2ويــأتــي ذل ــك فــي ظــل م ـخــاوف بشأن
تـفـشــي ع ــدوى أزم ــة دي ــون شــركــة التطوير
العقاري الصينية «إيفرغراند» ،إلى جانب
سـ ـع ــي ال ـ ـصـ ــن ل ـل ـح ـف ــاظ عـ ـل ــى امل ـ ـعـ ــروض
ال ـن ـق ــدي .وقـ ــال ي ــي ج ــان ــج ،م ـحــافــظ الـبـنــك
امل ــرك ــزي ،ف ــي وق ــت ســابــق ه ــذا ال ـش ـهــر ،إن
الـسـلـطــات يـمـكـنـهــا اح ـت ــواء امل ـخــاطــر الـتــي
يتعرض لها االقـتـصــاد الصيني والنظام
املالي جراء أزمة «إيفرغراند».
وح ـ ـسـ ــب بـ ـي ــان ــات م ـج ـم ــوع ــة «غ ــول ــدم ــان
ســاكــس» املـصــرفـيــة األم ـيــرك ـيــة ،ف ــإن ديــون
القطاع اإلسكاني في الصني الضخم ربما
ت ـك ــون أك ـب ــر م ـه ــدد لــاق ـت ـصــاد ع ـلــى امل ــدى
الـقـصـيــر .وي ـقــدر حـجــم س ــوق اإلس ـك ــان في
الصني بنحو  52تريليون دوالر ،أي أكثر
من ثالثة أضعاف حجم االقتصاد الصيني
املـ ـق ــدر ب ـن ـحــو  13.5تــري ـل ـيــون دوالر .كما
يعادل سوق العقارات السكنية بهذا الحجم
ضعفي سوق اإلسكان األميركي وأكبر من
سوق السندات األميركية املقدرة بنحو 40
تريليون دوالر .ويترقب املستثمرون كيفية
مـعــالـجــة ال ـح ـكــومــة الـصـيـنـيــة أزمـ ــة شــركــة

سوق اإلسكان وقيمته
نحو  52تريليون دوالر ،أكبر
ٍ
تحد للحكومة

ال ـجــاري ،ليتفوق على ارتـفــاع املــؤشــر العام
لكل القطاعات املسجلة في البورصة ،والذي
ب ـلــغ ن ـس ـبــة  .%21وح ـت ــى ال ـف ـحــم ال ـح ـجــري
األكثر خطرًا على البيئة ال يزال يحظى بطلب
كـبـيــر ف ــي آس ـي ــا ،إذ ارت ـف ـعــت أس ـع ــار الـفـحــم
الـحـجــري بـمـعــدالت لــم تـكــن مـتــوقـعــة ،وســط

االرتـفــاع الجنوني في أسعار توليد الطاقة
من املصادر النظيفة ،حيث ارتفع سعر الفحم
الـحـجــري فــي إنــدونـيـسـيــا ،حـســب بـيــانــات «
فــايـنــانـشـيــال تــايـمــز» الـبــريـطــانـيــة ،إل ــى 150
دوالرًا ل ـل ـطــن ف ــي ال ـش ـهــر ال ـ ـجـ ــاري ،مـقــارنــة
بنحو  90دوالرًا للطن في يونيو/حزيران من

العام املاضي .ورفعت إندونيسيا صــادرات
ال ـف ـحــم ال ـح ـج ــري إلـ ــى الـ ـص ــن ،م ــن  17طنًا
ف ــي أغ ـس ـط ــس/آب امل ــاض ــي إل ــى  21ط ـنــا في
سبتمبر/أيلول املاضي .ويرى مسؤولون أن
نهاية استخدامات الفحم الحجري في توليد
الطاقة لن تكون سريعة كما يعتقد البعض،
وربـمــا تــأخــذ ع ـقــودًا .فــي هــذا ال ـصــدد ،يقول
سيرغي موخالنيكوف ،مدير إدارة التعاون
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي الـ ـخ ــارج ــي وتـ ـط ــوي ــر أس ـ ــواق
الــوقــود بـ ــوزارة الـطــاقــة الــروس ـيــة ،إن نهاية
عصر الفحم على األرجح ستكون قبل نهاية
القرن الحالي ،لكنها لن تكون سريعة.
وأش ـ ـ ـ ــار م ــوخ ــال ـن ـي ـك ــوف إلـ ـ ــى أن ت ـحــديــد
ال ـف ـتــرة بــالـضـبــط أم ــر ص ـعــب ،بـسـبــب عــدم
وجود تطور تقني في قطاع الطاقة ،وقال:
«الـســؤال متى سيحدث ذلــك ال يــزال صعبًا
بالنسبة لي ،ألنني ال أرى اختراقًا تقنيًا من
شأنه إعادة هيكلة قطاع الطاقة في العالم
بشكل جــذري مع ضمان املستوى املطلوب
من االستقرار والسعر».
ويرى خبراء أن الدول ال تزال تعاني من فقر
الطاقة ،واليوم ُيعد الفحم من أرخص أنواع
الطاقة ،لذلك سيظل الفحم حتى عام 2040
أحد العناصر األساسية لتوازن الطاقة.
مــن جــانـبـهــا ،قــالــت وكــالــة الـطــاقــة الــدولـيــة،
في تقرير حديث ،إن االستثمار العاملي في
قطاع الطاقة مــن املتوقع أن يرتفع بنسبة
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إل ــى  1.9تــريـلـيــون دوالر ،ولـكـنــه يـظــل غير
كاف ليعوض االنخفاض املسجل في العام
ٍ
امل ــاض ــي ،ب ـس ـبــب جــائ ـحــة كـ ــورونـ ــا .وت ــرى
الوكالة ،في تقريرها السنوي عن «استثمار
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة الـ ـ ـع ـ ــامل ـ ــي» ،أن ال ـ ـعـ ــالـ ــم س ـي ـش ـهــد
اس ـت ـث ـمــارات بـقـيـمــة  750م ـل ـيــار دوالر في
تقنيات الطاقة النظيفة والكفاءة هذا العام.
ويذكر أن أسعار الخامات النفطية ارتفعت
إل ــى أع ـل ــى مـسـتــويــاتـهــا ف ــي ع ــدة س ـن ــوات،
مــع اس ـت ـمــرار شــح اإلمـ ـ ــدادات الـعــاملـيــة ،في
ظــل الطلب الـقــوي على الــوقــود فــي أميركا
وان ـت ـعــاش االق ـت ـص ــادات مــن رك ــود جائحة
كورونا وتراجع املخزون.
وحسب قناة «ســي أن بي ســي» األميركية،
ارتفعت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس
الــوس ـيــط األم ـي ــرك ــي  62سـنـتــا ب ـمــا ي ـعــادل
 %0.7إل ـ ــى  84.38دوالرا ل ـل ـب ــرم ـي ــل ،فــي
التعامالت الصباحية بلندن .كما ارتفعت
العقود اآلجلة لخام برنت  56سنتًا أو %0.7
إل ــى  86.09دوالرا لـلـبــرمـيــل ،بـعــد مكاسب
الجمعة املاضية التي بلغت .%1.1

 2.6تريليون دوالر خسائر محتملة
«أيفرغراند « التي تعاني من التخلف في
السداد.
في ذات الصدد ،كشفت دراسة استقصائية
أن م ــا ي ـق ــرب م ــن ن ـصــف ال ـب ـن ــوك الــدول ـيــة
الكبرى ومــديــري األص ــول يفكرون فــي نقل
املوظفني أو عملياتها خارج جزيرة هونغ
كونغ ،بسبب الضغوط األمنية والصحية.
ً
وبناء على خطاب أرسل خالل عطلة نهاية
األس ـبــوع إل ــى وزي ــر املــالـيــة بــالـجــزيــرة بــول
تشان ،اطلعت عليه وكالة بلومبيرغ ،قالت
راب ـط ــة صـنــاعــة األوراق املــال ـيــة واألسـ ــواق
املالية في آسيا ،وهي أكبر مجموعة ضغط
ل ـل ـش ــرك ــات امل ــال ـي ــة ف ــي امل ــديـ ـن ــة ،إن الـنـهــج
كمركز
املـتـشــدد وض ــع مـكــانــة هــونــغ كــونــغ
ً
مالي وانتعاشها االقتصادي األوسع نطاقًا
وقــدرتـهــا التنافسية فــي خـطــر .وفــي ردود
تلقتها الرابطة من  30عضوًا من أعضائها،
وجــدت أن حوالي  %90قالوا إن العمل في
الجزيرة قد تأثر بشكل معتدل أو كبير ،وأن
ما يقرب من ثالثة أربــاع الشركات الدولية
ف ــي ال ـغ ــال ــب ت ــواج ــه ص ـع ــوب ــات ف ــي ج ــذب
املواهب واالحتفاظ بها ،ويتعامل ثلثها مع
تحديات كبيرة.
ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي تبدأ فيه
املراكز املالية األخرى ،بما في ذلك سنغافورة
ول ـنــدن ون ـيــويــورك ،فــي ال ـعــودة إل ــى الحياة
الطبيعية وتخفيف قــواعــد الـسـفــر .وتشهد
هونغ كونغ سياسات الحجر الصحي األكثر
ص ــرام ــة ف ــي ال ـع ــال ــم ،إذ ي ـخ ـضــع ال ــواف ــدون
إليها إلى حجر صحي مدته ثالثة أسابيع،
ون ـج ـح ــت ت ـل ــك ال ـس ـي ــاس ــة ف ــي ج ـع ــل م ـعــدل
العدوى املحلي بالفيروس قرب الصفر .كما
فــرضــت ال ـس ـل ـطــات الـصـيـنـيــة ،ي ــوم االث ـنــن،
إغ ــاق ــا ش ـمــل ع ـش ــرات آالف األشـ ـخ ــاص في
ش ـم ــال ال ـ ـبـ ــاد ،وط ــال ـب ــت س ـك ــان ال ـعــاص ـمــة
بالحد من تنقالتهم بسبب عودة اإلصابات
بفيروس كورونا ،قبل مائة يوم من انطالق
دورة األلعاب األوملبية الشتوية في بكني.

لندن ـ العربي الجديد

ت ــوق ــع ت ـقــريــر أن يـتـكـبــد امل ـس ـت ـث ـمــرون في
س ـ ــوق الـ ـسـ ـن ــدات الـ ـع ــامل ــي خ ـس ــائ ــر بـنـحــو
 2.6ترليون دوالر ،في حــال ارتـفــاع العائد
عـلـيـهــا ب ـس ـبــب ح ـ ــدوث ت ـغ ـي ـيــرات مــرتـقـبــة
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاس ــة الـ ـنـ ـق ــدي ــة ،وق ـ ـيـ ــام ال ـب ـن ــوك
املــركــزيــة ،وفــي مقدمتها مجلس االحتياط
الفيدرالي األمـيــركــي ،برفع أسـعــار الفائدة
ع ـل ــى ال ـع ـم ــات ال ــرئ ـي ـس ـي ــة .وتـ ـق ــدر وك ــال ــة
«بلومبيرغ» االقتصادية األميركية الحجم
ال ـع ــامل ــي ال ـك ـل ــي ل ـس ــوق الـ ـسـ ـن ــدات ال ـعــاملــي
ب ـن ـح ــو  68ت ــري ـل ـي ــون دوالر ،ف ـي ـم ــا ت ـقــدر
الخسائر بنحو  2.6تريليون دوالر في حال
ارتفاع العائد بنسبة متواضعة .وعادة ما
يعني ارتـفــاع العائد على السندات تراجع
جاذبيتها لدى املستثمرين ،وحينما يرتفع

العائد يعني أن املستثمرين يهربون إلى
بــدائــل مـثــل األس ـهــم وأدوات امل ــال الـبــديـلــة.
وت ـ ـصـ ــدر الـ ـحـ ـك ــوم ــات أدوات دي ـ ــن م ـن ـهــا،
السندات وأذون الخزانة ،تقترض بموجبها
أمواال من األسواق مقابل سداد سعر فائدة،
وذلك لتمويل عجز املوازنة العامة وتوفير
اإليرادات .وحذر تقرير حول مستقبل سوق
السندات الدولية من أن حاملي السندات قد

مخاوف من تداعيات
ارتفاع الفائدة على
سوق الدين العالمي

خسائر متوقعة للمستثمرين في السندات األميركية ()Getty

يتعرضون لخسائر تصل إلــى تريليونات
الدوالرات في حالة حدوث ارتفاع متواضع
فــي ال ـعــائــدات .وأك ــدت وكــالــة «بلومبيرغ»
أن م ـق ـيــاســا أس ــاس ـي ــا ل ـل ـم ـخــاطــر لـحــامـلــي
ال ـس ـنــدات يـقـتــرب مــن مـسـتــويــات قياسية،
مشيرة إلى أنه حتى في حالة ارتفاع عائد
الـسـنــدات بمقدار نصف نقطة مئوية فقط
إلى ما يقرب من متوسط مستوياته ما قبل
الجائحة فــي  ،2019فــإن ذلــك ســوف يــؤدي
إل ــى ع ــواق ــب وخ ـي ـمــة .وسـ ــوف ي ـكــون لـهــذه
الـعــواقــب تأثير مــدمــر على الـصـنــاديــق في
جميع النطاقات ،وهــو تهديد له تداعياته
ع ـلــى ف ـئ ــات األص ـ ـ ــول ،ب ــداي ــة م ــن األس ـ ــواق
الناشئة وحتى أسهم التكنولوجيا الكبرى.
واتجهت البنوك املركزية حــول العالم إلى
التيسير النقدي في العام املاضي ملواجهة
ت ــداعـ ـي ــات ج ــائ ـح ــة ك ـ ــورون ـ ــا ،ف ـي ـم ــا زادت
ال ـت ـك ـه ـنــات أخـ ـيـ ـرًا بـ ــأن م ـج ـلــس االح ـت ـيــاط
الفيدرالي (البنك املركزي األميركي) سوف
يرفع معدل الفائدة على ال ــدوالر في العام
املقبل تزامنًا مع زيادة معدل التضخم على
مدى األشهر القليلة املاضية.
وق ـ ــال أل ـب ــرت ــو ج ــال ــو ،م ــدي ــر مـحـفـظــة لــدى
«أل ـج ـي ـب ــري ــس إن ـف ـس ـت ـم ـن ـت ــس» Algebris
 ،Investmentsإن الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األصـ ـ ــول
ال ـخ ـطــرة بــاه ـظــة ال ـث ـمــن نـتـيـجــة انـخـفــاض
أسعار الفائدة الحقيقية ،ومع سعى البنوك
املركزية للتشديد ،سوف يتغير هذا الواقع.
وأش ـ ـ ــارت ال ــوك ــال ــة إل ــى أن زيـ ـ ــادة ال ـعــوائــد
بـمـقــدار نصف نقطة مئوية قــد ت ــؤدي إلى
تكبد مؤشر «بلومبيرغ» لسندات الخزانة
األم ـي ــرك ـي ــة خ ـس ــائ ــر ت ـت ـج ــاوز  350مـلـيــار
دوالر ،إذ يتتبع املــؤشــر ديــونــا بقيمة 10
تريليونات دوالر ،فيما من املتوقع أن يتكبد
مــؤشــر «بـلــومـبـيــرغ» الـعــاملــي الـكـلــي ،الــذي
تصل قيمته إلى  68تريليون دوالر ويتتبع
السندات فــي األس ــواق املتقدمة والناشئة،
خسائر بقيمة  2.6تريليون دوالر.

بــدأت إرهــاصــات أزمــة الطاقة في الصني بداية من الصيف ،لكنها
تفاقمت بحدة الشهر املاضي وبصورة غير مسبوقة ،حيث تسببت
في انقطاع الكهرباء بشكل حاد ،ليس في املنازل واملصانع فقط ،بل
وفي الشوارع والطرقات أيضًا ،األمر الذي أجبر املقاطعات الشمالية
الشرقية للصني على قطع الكهرباء بصورة مفاجئة عن األحياء
السكنية .كما أجبرت املصانع على التحول نحو تخفيض ساعات
وأيــام العمل ووضع جــداول إنتاجية مخفضة تتماشى مع كميات
الطاقة املتاحة للتشغيل .وأعلن مسؤولون في مقاطعة قوانغدونغ،
أكبر مركز تصنيع ،بــأن مــا يقرب مــن  150ألــف شركة تضررت
مــن نقص الطاقة الشهر املــاضــي ،وأن بعضًا مــن املصانع كثيفة
ُ
استخدام الطاقة طلب منها اإليقاف الكلي لعمليات اإلنتاج.
سلط انقطاع التيار الكهربائي املفاجئ الضوء على نقاط الضعف
واملشاكل الهيكلية التي يعانيها قطاع الطاقة واالقتصاد في الصني،
حيث أدت محاوالت إنعاش االقتصاد بعد أزمــة كورونا واعتماد
سـيــاســات مــركــزيــة تـهــدف إل ــى زي ــادة كـبـيــرة بـمـعــدالت الـنـمــو إلــى
استمرار االعتماد املفرط على الفحم ،على الرغم من ارتفاع أسعاره،
وهو األمر الذي يبرز ضعف التنسيق بني السياسات االقتصادية
املركزية وسياسات قطاع الطاقة.
وتسببت عمليات اإلنعاش االقتصادي في معظم الدول الصناعية
الـكـبــرى فــي ت ـنــام غـيــر مـسـبــوق فــي الـطـلــب عـلــى م ـصــادر الـطــاقــة
وارتفاع أسعارها العاملية ،وهو ما امتد إلى أسعار الفحم أيضًا.
وما زاد من االعتماد على الفحم في الصني وتأجيج املشكلة ،هو
حالة الجفاف التي ضربت جنوب غربي البالد وتسببت في خفض
إنـتــاج الطاقة الكهرومائية ،الـتــي كــانــت تحل جزئيا محل الفحم.
عالوة على ذلك ،تبنت الصني هدف التحكم املــزدوج لحماية البيئة
الوطنية ،والذي يتعلق بخفض استهالك الطاقة لكل وحدة من الناتج
املحلي اإلجمالي (املعروف باسم كثافة الطاقة) ،وقد قطعت أشواطا
مهمة خالل الفترة  ،2020-2015وتهدف حاليًا إلى خفض كثافة
الطاقة بنسبة  %13.5بحلول عام  ،2025وخفض انبعاثات الكربون
لكل وحدة من الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة  ،%18بهدف خفض
إجمالي انبعاثات الكربون بحلول عام .2030
وتحقيقا لهذه الغاية ،تقوم الدولة بقمع إنتاج الفحم ،الذي ال يزال
يولد حــوالــي ثلثي احتياجات محطات الكهرباء ،وذلــك مــن خالل
إغــاق املناجم الصغيرة وغير الفعالة وفــرض قيود على اإلنتاج،
ما أدى إلى انخفاض اإلنتاج وارتفاع األسعار .مشكلة الطاقة في
الـصــن لــم يتسبب بـهــا ارت ـفــاع األس ـعــار الـعــاملـيــة واالستراتيجية
الــوطـنـيــة لخفض االنـبـعــاثــات وح ـســب ،بــل لـهــا ج ــذور هيكلية في
قطاع الطاقة الصيني ،حيث تشتري محطات الطاقة الفحم بسعر
السوق ،ولكن ال ُيسمح لها برفع أسعار الكهرباء على العمالء بما
يتجاوز الهوامش الصغيرة التي حددها املخططون املركزيون ،ومن
املنطقي أنه في حال ارتفاع أسعار الفحم تتوقف املحطات عن إنتاج
الكهرباء جزئيا أو كليا تحت ذرائع الصيانة في محاولة للتملص
من الخسائر.
ووفقًا لتعبير لي شو ،كبير مستشاري السياسة العاملية في غرين
بيس شرق آسيا« :لن يولد أحد الطاقة ليخسر املزيد من األمــوال،
ألنهم يعلمون أنهم ال يحرقون الفحم فحسب ،بل يحرقون األموال
ً
أيــضــا» ،وقــولــه «إن هــذا االنفصال بــن أسـعــار الفحم القائمة على
السوق وأسعار الطاقة املنظمة هو أحد أعراض قطاع الطاقة الصيني
الذي عفا عليه الزمن»« ،وإن هذا الخلل الهيكلي لقطاع الطاقة وانعدام
مرونة السوق هو الذي أجبر املقاطعات الشمالية الشرقية على قطع
التيار الكهربائي بشكل مفاجئ لتجنب انهيار الشبكة».
عمومًا وأيًا كانت األسباب الكامنة وراء األزمة ،فالحقيقة الواقعة أن
هناك سوء تخطيط صينيًا سواء على املستوى املركزي أو حتى
على مستوى املقاطعات بالتركيز على رفع معدالت النمو مع الفشل
في توفير احتياجات ذلك النمو من الطاقة ،وأن رهان قطاع الطاقة
في الصني على استمرار وأمــان التدفق من محطات الفحم أثبتت
األزمــة زيفه إلــى حد كبير .كما أن الحقيقة الراسخة أيضًا تكمن
في كــون تضرر النمو الصيني جــراء األزمــة قد يؤثر سلبيًا على
سالسل اإلمــداد والتوريد العاملية والتي لم تستعد كامل عافيتها
بعد أزمة كورونا ،وال تزال تكافح من أجل التعافي واالنتعاش .وهو
مــا عبر عنه لــويــس كــويـجــس ،كبير االقـتـصــاديــن اآلسـيــويــن في
ً
أكسفورد إيكونوميكس قائال «إذا استمر نقص الكهرباء وخفض
ً
اإلن ـتــاج ،فقد يصبحان عــامــا آخــر يتسبب فــي مشاكل للعرض
العاملي ،خاصة إذا بدأوا في التأثير على إنتاج منتجات التصدير».
ولــذلــك ،فــإن االسـت ـعــراض الـســريــع لـقــوائــم املـتـضــرريــن يشير إلــى
أنها تضم داخليا املنتجني الصغار في السوق الصيني الذين ال
يستطيعون تحمل كلفة املولدات الكهربائية ولم يتمكنوا من تلبية
تعهداتهم اإلنتاجية املتعاقد عليها ،لذا من املتوقع إفالسهم ،كما
سيحاول كبار املصنعني تعويض كلفة استئجار املولدات وتباطؤ
إنتاجهم ،وبالتالي قلة السلع التي يتم تصديرها بشكل عــام ،ما
يعني محاولتهم نقل هذه التكاليف إلى املستهلكني حول العالم في
صورة ارتفاع لألسعار.
ويدعم ذلــك تفشي حالة واسعة من عــدم اليقني حــول أرقــام النمو
الصيني للربع الثالث ،مقارنة بالتوسع الحاد بنسبة  %7.9في الربع
الثاني ،حيث راوحــت التوقعات في استطالع أجرته بلومبيرغ ما
بني  %5.8و .%4.5وبالتالي يبدو أن هناك موجة تضخمية أخرى
واسعة النطاق للمنتجات الصناعية ،كنتيجة للمشاركة العميقة
للصني فــي ســاســل الـتــوريــد الـعــاملـيــة .فعلى الــرغــم مــن مـحــاوالت
الحكومة املركزية الصينية وتدخالتها املتسارعة لحل األزمة ،والتي
جعلت بيوت الخبرة تشير إلى أن جزءا فقط من األزمة قد ينتهي
قريبا ،فــإن قيود اسـتـخــدام الطاقة على الصناعات األكـثــر كثافة
في استخدام الطاقة ،مثل الصلب واألملنيوم واإلسمنت ،ستستمر
ألشهر ،وستواصل الصني استهداف واردات الغاز الطبيعي بقوة،
وهو ما يزيد من ضغوط األسعار العاملية عليها وعلى أسعار هذه
السلع .أما خارجيا ،فلن يكون من املستغرب أن يتضرر مصدرو
مدخالت اإلنتاج إلى الصني ،وفي مقدمتهم كوريا الجنوبية وتايوان،
وكذلك سيتضرر مصدرو املعادن ،مثل أستراليا وغينيا وتشيلي،
كما سيتضرر الشركاء التجاريون الرئيسيون مثل أملانيا.
أعطت العوملة العديد من املزايا لإلنسان حول العالم ،حيث حسنت
جودة الحياة من خالل التمكن من الحصول على السلع األرخص
واألكثر جودة ومن أي مكان في العالم ،لكن األزمــات التي تضرب
العالم أخيرًا أكدت أن النظام العاملي بحاجة إلى التغيير ،وربما تكون
تجزئة املصنع الصيني الضخم أحد مستهدفات ذلك التغيير.

