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ليبيا: قانون لتقليص فجوة الرواتب
طرابلس ـ أحمد الخميسي

إلى  فــي طرابلس  الليبي  الــنــواب  يسعى مجلس 
إصــــدار قــانــون جــديــد بــشــأن الـــرواتـــب واألجــــور، 
وذلــــــك لــتــقــلــيــص الـــفـــجـــوة بــــن الـــحـــديـــن األعـــلـــى 
ــا. ويشكل 

ً
واألدنــــى لــلــرواتــب، إذ يصل الــفــرق إلــى 30 ضــعــف

الــعــامــلــون فـــي الــقــطــاع الــحــكــومــي 31% مـــن عــــدد الــســكــان، 
بحسب بيانات رسمية. 

ــنـــواب، عــبــد املنعم  وقــــال رئــيــس الــلــجــنــة املــالــيــة بمجلس الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــقــانــون  بــالــكــور، فــي تــصــريــحــات لـــ
الجديد يقلص الفجوة بن الحدين األعلى واألدنى لألجور 
وسيبلغ األدنـــى 460 ديــنــارًا واألعــلــى 2700 ديــنــار )الـــدوالر 
= 1.4 دينار(. وأضــاف بالكور أنه سيتم تحويل 30 جدواًل 
للرواتب إلى جدول واحد يتم من خالله وضع آليات بشأن 
صرف األجور، وذلك من أجل رفع املستوى املعيشي لألفراد 

واستقرار الدينار.
املختار،  االقتصاد بجامعة عمر  أستاذ  اعتبر  ومن جانبه، 
إلــى معيار  صقر الجيباني، أن توحيد األجــور للكل يفتقد 

الـــكـــفـــاءة، إذ إن هــنــاك مــعــيــار الــشــهــادة الــعــلــمــيــة والـــدرجـــة 
الوظيفية والــخــبــرة بــاإلضــافــة إلـــى اعــتــمــاد املـــهـــارة، واملــهــم 
 تكون الفجوة واسعة بن مرتبات ومزايا القطاع العام. 

ّ
أال

بــقــطــاع التعليم فــي ليبيا ال  املــوظــف  وأوضــــح أن مــرتــبــات 
تتجاوز األلف دينار كحد أقصى.

الحكومة  املدفوعة من  املرتبات  العدالة في توزيع  إن  وقــال 
ة من أحد طاملا التزم املوظف بعمله 

ّ
حق للجميع وليس من

ــرادات النفط  وطــاملــا مصدر الــدخــل للجميع واحــد وهــو )إيــ
والغاز( والذي هو ملك لجميع الليبين.

للعاملن  الوظيفي  الــكــادر  فــي  التضخم  مــن  ليبيا  وتعاني 
الــبــاب األول  املــرتــبــات فــي  الــعــام، إذ يستحوذ بند  بالقطاع 
من املوازنة العامة على 21.8 مليار دينار، ويشكل 66% من 
اإلنفاق العام، وترغب وزارة املالية في إضافة 300 ألف موظف 
حكومي جديد في موازنة 2021 ليصبح عدد العاملن في 
الرئاسي  املجلس  وكــان  موظف.  مليون   2.15 العام  القطاع 
ألــف ليبي  الــوفــاق الوطني قد وعــد بتوظيف 244  لحكومة 
القطاع  ليبيا على  والــخــاص. وتعتمد  الــعــام  القطاعن  فــي 
النفطي كمصدر رئيسي للدخل، إذ يمثل نحو 95 باملائة من 

إيراداتها، بحسب بيانات رسمية. وارتفعت فاتورة املرتبات 
إلــى 21.8 مليار دينار عام  عــام 2010  من 8 مليارات دينار 
2020، وزاد عــدد املــوظــفــن مــن 900 ألــف مــوظــف عــام 2010 
إلى 1.85 مليون موظف حتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين 
األول املاضي. وتعتمد صفوف قطاعات ليبية واسعة بشكل 
الحكومية مع صعوبة  املرتبات  في معيشها على  أساسي 
الــســيــطــرة عــلــى الــنــفــقــات فــي ظــل تــداعــيــات الــصــراعــات على 
الرشيد،  غير  التوظيف  في  واالستمرار  القطاعات  مختلف 

»العربي الجديد«. بحسب مراقبن لـ
وأكد مدير مركز أويا للدراسات االقتصادية، أحمد أبولسن، 
 الــقــطــاع الـــعـــام يــســتــوعــب النسبة 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن لـــ

القطاع  أن  الــســكــان، مضيفًا  العاملة مــن  الــقــوة  الــكــبــرى مــن 
الخاص غير منتج ويغلب عليه الطابع التجاري ومن ثمة 

فإن معدل مساهمته في حل البطالة محدود جدًا.
وأشــــار إلـــى أن تعميق الــفــجــوة فــي مــســتــويــات األجــــور بن 
ــة  ــام والــــخــــاص ســيــجــهــض خــطــط رفــــع درجـ ــعـ الــقــطــاعــن الـ
اســتــيــعــاب الــقــطــاع الـــخـــاص لــلــعــمــالــة الــوطــنــيــة وبــالــتــالــي 

استمرار زيادة أعداد العاطلن عن العمل.

الرباط ـ مصطفى قماس

وجهت الرباط انتقادات إلى أميركا بسبب فرض رسوم 
ــادرات املــغــرب مــن األســمــدة. وقــررت  جمركية على صــ
الواليات املتحدة، فرض رسوم جمركية على صادرات 
بعد   ،%23.46 بنسبة  املغربية  الفوسفاتية  األســمــدة 
شــكــوى رفــعــتــهــا شــركــة »مـــوزايـــيـــك« األمــيــركــيــة، التي 
املغربي  للفوسفات  الشريف  للمجمع  منافسًا  تعتبر 

في سوق تلك السلعة. 
وفي أول رد له على القرار األميركي الصادر، أول من 
 فــرض 

ّ
أمــــس، اعــتــبــر املــجــمــع الــشــريــف لــلــفــوســفــات أن

 ذلك 
ّ
لــه، مؤكدًا أن رســوم جمركية غير مبرر وال سند 

تراجعت  الذين  األميركين،  باملزارعن  الضرر  يلحق 
إيــراداتــهــم فــي األعــــوام األخـــيـــرة. وشـــدد املــجــمــع الــذي 
يعتبر رائدًا في سوق األسمدة العاملية على أنه تعاون 
مع السلطات املختصة خالل فترة التحقيق في شكوى 
الشركة األميركية، الفتًا إلى إمكانية الطعن في القرار 

األميركي لدى منظمة التجارة العاملية.
وقال، في بيان له، إنه سيدافع بقوة عن موقفه ضد ما 
يعتبرها مزاعم مغرضة لشركة »موزاييك«، مشيرًا إلى 
قدرته على تقديم الدليل على غياب أي أسس لفرض 

رسوم جمركية على الواردات من األسمدة املغربية.

التي تقدمت بها »موزاييك«، الصيف  ووفــق الشكوى 
الدولية  التجارة  ولجنة  التجارة  وزارة  إلــى  املــاضــي، 
 »كــمــيــات مهمة مــن الـــــواردات املدعمة 

ّ
األمــيــركــيــة، فـــإن

بطريقة غير عادلة، واآلتية من املغرب وروسيا تسبب 
املغربية  الـــدولـــة  كــبــيــرة ألنــشــطــتــهــا«، متهمة  ــرارًا  ــ أضـ
أكبر  تنافسية  لــه  يتيح  دعمًا  للفوسفات  توفر  بأنها 

عبر األسعار.
وكانت قيمة صادرات املغرب من األسمدة إلى مختلف 
ــلـــيـــارات دوالر  الـــعـــام قـــد وصـــلـــت إلــــى نــحــو 3 مـ دول 
الصرف  بــيــانــات مكتب  2019، بحسب  املــاضــي  الــعــام 
الـــواليـــات  إلــــى  مــلــيــون دوالر  مــنــهــا 570  الـــحـــكـــومـــي، 

العام 2018  املتحدة بتراجع بلغت نسبته 28.7% عن 
مــلــيــون دوالر.  الـــــصـــــادرات خـــاللـــه 800  بــلــغــت  الـــــذي 
وتــخــتــزن أرض املــغــرب 70% مــن املــخــزون الــعــاملــي من 
الفوسفات، ما يجعل منه العبًا حاسمًا في السياسة 
الزراعية في العالم، عبر األسمدة املتنوعة التي يسعى 

إلى توفيرها كي توافق نوعية التربة.
ونفذ املجمع الشريف للفوسفات من أجل بلوغ أهدافه 
خطة بنحو 8.2 مليارات دوالر بن 2008 و2017، قبل 
للفترة  ثانية بحوالي 11 مليار دوالر  أن يطلق خطة 
بن 2018 و2028. ويراد من الخطة الثانية جذب نحو 

50% من الطلب العاملي اإلضافي.

انتقادات مغربية لفرض أميركا رسومًا على األسمدة

الهند توجه 
»ضربة رقمية« 

للصين
حظرت الهند 43 تطبيقا 
املحمولة،  للهواتف  آخــر 
تــطــبــيــق مجموعة  مــنــهــا 
ــة  ــابــــضــ ــقــ عـــــلـــــي بــــــابــــــا الــ
ــتـــجـــارة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة  ــلـ لـ
)عــــلــــي إكـــــســـــبـــــرس(، فــي 
ــدة  ــ ــديـ ــ إطـــــــــــار مــــــوجــــــة جـ
مـــن عـــقـــوبـــات تــســتــهــدف 
ــد مـــواجـــهـــة  ــعــ ــــن بــ ــــصـ الـ
ــهـــور  ــذ شـ ــنــ مــــســــتــــمــــرة مــ
عــلــى الـــحـــدود املــشــتــركــة 
ــــي  بـــــــــــــن الـــــــــبـــــــــلـــــــــديـــــــــن فـ
وزارة  وقالت  الهيمااليا. 
االتـــصـــاالت الــهــنــديــة في 
الــتــطــبــيــقــات،  إن  بــــيــــان، 
تهدد  صينية،  وأغــلــبــهــا 
»ســـيـــادة الــهــنــد ووحــــدة 
الهند  وكانت  أراضيها«. 
قـــد حـــظـــرت فـــي الــســابــق 
تــطــبــيــقــا.  مــــن 170  ــر  ــثـ أكـ
وبـــــدأت هــــذه الــخــطــوات، 
وزارة  ــا  ــهـ ــتـ ــفـ وصـ الــــتــــي 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بــالــهــنــد 
بــأنــهــا »ضـــربـــة رقــمــيــة«، 
مـــقـــتـــل 20 جــنــديــا  بـــعـــد 
ــا فــــي اشـــتـــبـــاكـــات  ــديـ ــنـ هـ
مــع الــقــوات الصينية في 
ــــدودي مــتــنــازع  مـــوقـــع حــ
عليه فــي الــهــيــمــااليــا في 
يونيو/ حزيران املاضي. 
وقالت السفارة الصينية 
ــد، أمــــــس، إنــهــا  ــنـ ــهـ فــــي الـ
تـــعـــارض تــمــامــا الــحــظــر. 
وتمثل الخطوة انتكاسة 
ملجموعة علي بابا، وهي 
شركة  في  مستثمر  أكبر 
»بــــــاي تـــــــــي.إم« الــهــنــديــة 
ألنــظــمــة الـــدفـــع لــلــتــجــارة 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة والــتــقــنــيــة 

املالية.

انخفاض أرباح شركات الخليج
الشركات  أرباح  انخفاض  أمس،  بحثي،  تقرير  أظهر 
الثالث  الربع  خالل  الخليجية  األسهم  بأسواق  المدرجة 
وسط  سنوي،  أساس  على  بالمئة   34.5 بنسبة   2020 من 
استمرار تأثيرات فيروس كوفيد-19. وحسب تقرير شركة 
كامكو إنفست الكويتية )خاصة(، سجلت أرباح الشركات 
الخليجية خالل هذه الفترة نحو 25.1 مليار دوالر، مقابل 

38.2 مليار دوالر بالربع الثالث من 2019.
وأفاد التقرير بأن األرباح المعلنة للشركات الخليجية ظلت 
منخفضة مقارنة بالمستويات التاريخية، إال أنها كشفت 
عن تحسن ملحوظ مقارنة بالربع الثاني من 2020 مع 
خروج اقتصادات المنطقة من اإلغالق بسبب الجائحة. 

قفزة التضخم السنوي في لبنان
 136.8 بنسبة  لبنان  في  المستهلك  أسعار  تضخم  قفز 
األول  أكتوبر/تشرين  خالل  سنوي،  أساس  على  بالمئة 
الليرة أمام  الماضي، تحت ضغوط ضعف سعر صرف 
الرسمية  الوكالة  ونقلت  المحلية.  السوق  في  الدوالر 
اللبنانية عن إدارة »اإلحصاء المركزي«، أمس، قولها إن 
مؤشر أسعار المستهلك صعد بنسبة 3.89% على أساس 
ويقيس  الماضي.  أيلول  سبتمبر/  مع  مقارنة  شهري، 
أسعار  في  التغيرات  البالد  في  المستهلك  أسعار  مؤشر 
تستهلكها  التي  والخدمات  السلع  من  مجموعة 
األسر، والتي تؤثر على القدرة الشرائية. يعاني لبنان منذ 

شهور، من أزمة اقتصادية وتدهور للعملة المحلية.

سجن وزير جزائري سابق
في  آخر  وزير  إيداع  أمس،  الجزائري،  القضاء  قرر 
الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، السجن  حكومات 
تنازله  بالفساد، بعد نحو شهر من  لتورطه في قضايا 
التحقيق  قاضي  وقرر  طواعية.  النيابية  الحصانة  عن 
في محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية 
إيداع وزير الموارد المائية واألشغال العمومية األسبق، 
محاكمته،  حتى  المؤقت  السجن  واعلي،  القادر  عبد 
غير  بطريقة  صفقات  منح  تخّص  فساد  قضية  في 
قانونية لمصلحة علي حداد، زعيم الكارتل المالي في 
عهد بوتفليقة، الموقوف في السجن، بعدما وافق 

حداد على التنازل عن الحصانة البرلمانية.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

تسير اإلمارات وبسرعة فائقة 
نحو تحالف اقتصادي وشراكة 
طويلة األجل مع تل أبيب بغض 

النظر عن اسم ساكن البيت 
األبيض، ورفض الشعوب العربية 
والخليجية لهذا التطبيع املاراثوني 

والذي سيؤثر سلبًا على األمن 
القومي واالقتصادي لدول عربية 

في مقدمتها مصر واألردن، 
خاصة أن الشراكة تتضمن إقامة 
مشروعات ضخمة منافسة لقناة 
السويس واملوانئ املصرية وخط 

سوميد، ونقل النفط الخليجي 
إلى الخارج عبر موانئ إيالت 

وعسقالن.
ويومًا بعد يوم تبهرنا اإلمارات 
بحجم التحالف االقتصادي مع 

دولة االحتالل، فاالتفاقات ال تكاد 
تتوقف يومًا واحدًا منذ اإلعالن 

عن تطبيع العالقات في أغسطس 
املاضي، وما إن تلتقط أنفاسك 

من متابعة صفقة تبرمها أبوظبي 
حتى تجد بعدها مباشرة اتفاقات 

اقتصادية ومالية وتجارية أكبر 
وتصب في مصلحة االقتصاد 

اإلسرائيلي، وفي الوقت الذي 
تتوقع فيه سقفًا محددًا من 

التطبيع االقتصادي بني اإلمارات 
وإسرائيل، فإذا بك تجد مستوى 

أعلى وبسرعة فائقة.
دليل ذلك ما حدث أمس، ففي 

يوم واحد شهدنا تطورات عدة 
أخطرها بدء حركة التجارة بني 
دولة االحتالل واإلمارات والذي 

 إن 
ً
احتفى به نتنياهو قائال

التطور سيفضي إلى خفض 
أسعار الكثير من السلع في 

إسرائيل. فقد استقبل ميناء 
جبل علي حاوية تحمل بضائع 
ومنتجات إسرائيلية في سابقة 

أولى من نوعها، وقبلها رست أول 
سفينة تجارية إماراتية في ميناء 

حيفا.
وقبل أيام زار وفد من قادة 
املستوطنات أبوظبي إلبرام 

اتفاقيات تقضي بتصدير بضائع 
ومنتجات من املستوطنات في 

الضفة الغربية إلى اإلمارات.
أمس أيضًا وقعت سوق أبوظبي 

العاملي مذكرة تعاون مع هيئة 
األوراق املالية بتل أبيب وأكبر 

البنوك اإلسرائيلية »هبوعليم«، 
لدعم التكنولوجيا املالية.
وفي مقابل التسهيالت 

الضخمة التي منحتها أبوظبي 
للمستثمرين واملواطنني 

اإلسرائيليني ومنها اإلعفاء من 
تأشيرات السفر، أوقفت اإلمارات 

أمس إصدار تأشيرات ملواطني 13 
دولة، معظمها عربية، هي سورية 
ولبنان والعراق وتونس والجزائر 

وليبيا واليمن والصومال.
ومنذ اإلعالن عن التطبيع وقعت 
أبوظبي مئات االتفاقات مع دولة 

االحتالل مّهدت الطريق الستيراد 
السلع اإلسرائيلية بهدف توزيعها 

في السوق اإلماراتية أو إعادة 
تصديرها من أراضيها إلى بلدان 

أخرى، من خالل إلغاء قانون 
مقاطعة إسرائيل.

السؤال: هل ستتوقف سلع 
ومنتجات إسرائيل عند حدود 

أسواق اإلمارات، أم ستجد 
طريقها ألسواق الدول العربية 

واإلسالمية؟

اإلمارات وترويج 
السلع اإلسرائيلية

Thursday 26 November 2020
الخميس 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  11  ربيع اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2278  السنة السابعة
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1011
اقتصاد

شح وغالء المازوت يرفعان سعر الحطب

9.3
ماليين   9.3 من  أكثر  يفتقر 
سوري إلى الغذاء الكافي، 
في وقت قد يتسارع فيه 
كــورونــا،  فــيــروس  تفشي 
حسب تقرير لوكاالت إغاثة 
المتحدة  ــأمــم  ل تــابــعــة 
حزيران  يونيو/  فــي  صــدر 

الماضي.

تحقيق

مواطنون يلجأون إلى 
وسائل خطرة مثل حرق 

النايلون

ارتفاع أسعار 
مستلزمات التدفئة إلى 

أكثر من الضعف

عدنان عبد الرزاق

لـــم تـــــوزع حــكــومــة بـــشـــار األســـد 
مــــازوت الــتــدفــئــة عــلــى الــســوريــن 
العام، ما اضطرهم في ظل  لهذا 
انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي لــفــتــرات طويلة 
وأحيانًا  الحطب  على  للتدفئة  اللجوء  إلــى 
ــل أخـــــرى خــطــرة  ــائــ الــفــحــم الـــحـــجـــري ووســ
صــحــيــًا لــلــهــروب مـــن بــــرد الــشــتــاء وتقليل 
املــصــاريــف، فــي ظــل ارتــفــاع أســعــار املـــازوت 
في السوق السوداء نتيجة ندرته. وتعاني 
ســـــوريـــــة مـــــن شـــــح شــــديــــد فـــــي املـــشـــتـــقـــات 
النفطية، بعد تراجع اإلنتاج املحلي إلى أقل 
من 25 ألف برميل نفط يوميًا، في حن تبلغ 
احتياجات سورية أكثر من 145 ألف برميل، 
حصة املازوت منها نحو 6 مالين ليتر، ما 
مليون   200 لنحو  النفطية  الــفــاتــورة  يرفع 
ــانـــات رســمــيــة  ــيـ بـ بــحــســب  ــًا،  ــريـ ــهـ دوالر شـ

ملؤسسات النظام السوري. 
ويـــــقـــــول الــــعــــامــــل الــــســــابــــق فـــــي مــحــافــظــة 
دمشق، خضر محمد: لم تف حكومة األسد 
بالسعر  التدفئة  مــازوت  بتوزيع  بوعودها 
املــــدعــــوم حــتــى اآلن، بـــل تـــركـــت الــســوريــن 
عــرضــة لــجــشــع تــجــار الـــســـوق الــــســــوداء، إذ 
وصل سعر ليتر املازوت إلى نحو 700 ليرة 
)الــــــدوالر = نــحــو 3 آالف لــيــرة فـــي الــســوق 

السوداء(. 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أن  لـــ ويشير محمد 
ــــازوت الــشــهــر املــاضــي لــم يــؤد  رفـــع ســعــر املـ
إلــى توفره كما وعــد نظام بشار األســد، ما 
أدى إلى انتشار طرق التدفئة على الحطب، 
كــحــل وحــيــد مـــتـــاح، بـــواقـــع انــقــطــاع الــتــيــار 
الــكــهــربــائــي لــســت ســـاعـــات مــقــابــل وصلها 

ساعتن على مدار اليوم.
القديمة  التدفئة  وأدى اإلقبال على وسائل 
ــار الـــحـــطـــب واملـــــدافـــــئ،  ــ ــعـ ــ إلــــــى ارتـــــفـــــاع أسـ
ــــالء جـــمـــيـــع مــســتــلــزمــات  بــــالــــتــــوازي مــــع غــ
الــشــتــاء، بــأســعــار خــيــالــيــة، بــحــســب وصــف 
مــحــمــد. وكــــان نــظــام األســــد قــد رفـــع الشهر 
املــــاضــــي ســـعـــر لـــيـــتـــر املـــــــــازوت الــصــنــاعــي 
بــنــســبــة 120 بـــاملـــائـــة، لــيــصــل ســعــر الــلــيــتــر 
الــواحــد 650 لــيــرة، بــالــتــوازي مــع رفــع سعر 

البنزين بنسبة 23.55 باملائة، ليصل سعر 
الليتر إلى 1050 ليرة سورية.

واستطلعت »العربي الجديد« آراء سورين 
من محافظات عــدة، حول اللجوء إلى طرق 
الــتــدفــئــة عــلــى الــحــطــب ومــســتــوى األســعــار 
بــعــد إقـــبـــال املــواطــنــن عــلــى الــحــل الــوحــيــد 

املتاح للتحايل على برد الشتاء.
يــقــول املـــواطـــن إبــراهــيــم الـــدايـــخ مــن مدينة 
حماة وسط سورية: »انتشرت سوق سوداء 
الــعــامــة إلدارة  الــهــيــئــة  للحطب بــعــد إعــــالن 
وتطوير الغاب عن عدم قدرتها على تلبية 
كامل احتياجات السوق بعد زيــادة الطلب 

هذا العام«. 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــه  ويــضــيــف الـــدايـــخ لـــ
 عن مديرية الحراج بزراعة حماة، فإن 

ً
نقال

واملوجود  متوافر،  غير  العام  لهذا  الحطب 
ــداء والـــجـــرحـــى  ــهـ ــشـ ــر الـ ــ مـــنـــه تــــم بــيــعــه ألسـ
بسعر 12 ألف ليرة للطن وبمعدل 500 كلغ 
لألسرة الواحدة، مشيرًا إلى أن سعر الطن 
لــيــرة ومرشح  ألــف  بــالــســوق يبلغ نحو 80 

ــادة الــطــلــب  ــال زيـــــ ــ لــــالرتــــفــــاع. وانـــســـحـــب حـ
على الحطب إلى جنوبي سورية، إذ يؤكد 
ــن، مـــن مــحــافــظــة الــســويــداء  ــديـ ســامــر عـــز الـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »ســعــر طــن الحطب  لـــ
ارتـــفـــع هــــذا الـــعـــام بــنــحــو 150 بـــاملـــائـــة، في 

حــن لــم يـــزد ســعــر الــطــن الــعــام املــاضــي عن 
ــل الــيــوم إلـــى نــحــو 175  65 ألـــف لــيــرة، وصـ
ألـــف لـــيـــرة«. ويــشــيــر عــز الــديــن إلـــى أن شح 
املــازوت رفــع سعر الليتر إلــى أكثر من 600 
ــنـــاطـــق، مـــا دفــــع معظم  لـــيـــرة فـــي بــعــض املـ
على  التدفئة  إلــى  للتوجه  املحافظة  أهالي 
ــرد مــــدن ســـوريـــة. وبــحــســب  ــ الــحــطــب فـــي أبـ
الجديد«،  »العربي  لـ مواطنن  تصريحات 
فــقــد كـــان ارتـــفـــاع ســعــر الــحــطــب بمحافظة 
إدلـــــب الــخــاضــعــة لــســيــطــرة املـــعـــارضـــة هو 
املــواطــن محمد العساني  يــؤكــد  إذ   األعــلــى، 
ــفـــع مـــن نــحــو 70  أن ســعــر طـــن الــحــطــب ارتـ
دوالرًا إلــى 130 دوالرًا هــذا العام، وال قدرة 
شرائية لدى السورين في املحافظة، لشراء 

املازوت.
ويــلــفــت الــعــســانــي إلــــى أن »قــطــع األشــجــار 
والــتــحــطــيــب الــجــائــر انــتــشــرا بــكــثــرة، خــالل 
ــــرق لــلــتــدفــئــة  ــرة، فـــإيـــجـــاد طـ ــ ــيـ ــ الـــفـــتـــرة األخـ
والهروب من البرد تغلبا على سكان إدلب 
الــتــي تــؤوي  ثـــروات املحافظة  على حــســاب 

ــوري، بـــعـــد وصــــول  ــ ــ ــثـــر مــــن 3 مـــاليـــن سـ أكـ
ــات إلـــيـــهـــا«.  ــافـــظـ ـــن بــقــيــة املـــحـ املـــبـــعـــديـــن مـ
على  التدفئة  انتشار  إلى  العساني  ويشير 
فبعض  أيــضــًا،  الــلــجــوء  بمخيمات  الحطب 
وتركت  املدافئ  وزعــت  اإلنسانية  املنظمات 

أمر تأمن الوقود للنازحن.
وتـــواصـــل أســعــار مــســتــلــزمــات الــتــدفــئــة في 
سورية تسجيل ارتفاعات قياسية مع بداية 
كـــل فــصــل شـــتـــاء، إذ ارتــفــعــت إلـــى أكــثــر من 
الضعف خالل أقل من شهر وبنحو %200 

مقارنة مع العام املاضي. 
ــاع  ــفـ ــى ارتـ ــ وتـــشـــيـــر مــــصــــادر مــــن دمـــشـــق إلـ
الضعفن خــالل عام  املدافئ بمقدار  أسعار 
واحــــد، مــمــا دفـــع بــعــض املــواطــنــن لوصف 
شــتــاء هــذا الــعــام بــأنــه سيكون األبـــرد على 
اإلطــــــالق، ألنـــهـــم اســتــغــنــوا عـــن الــكــثــيــر من 
مصادر الدفء، وما زالوا يعانون للحصول 

على الغاز واملازوت.
ووصــل سعر املــدفــأة الكبيرة إلــى 150 ألف 
تقريبًا  ليرة  ألــف  بارتفاع 30  ليرة سورية، 
ـــم يــتــجــاوز  ــــي، بــيــنــمــا لـ ــــاضـ ـــن الـــشـــهـــر املـ عـ
ســعــرهــا الــعــام املــاضــي 50 ألـــف لــيــرة، ومــع 
طويلة،  لساعات  الكهربائي  التيار  انقطاع 
الـــوشـــيـــعـــتـــن  ذات  املــــــدفــــــأة  ســــعــــر  ارتـــــفـــــع 
)قضيبن( من 5000 ليرة إلى 20 ألف ليرة، 
واملدفأة بـ3 وشائع مع توربن حجم كبير 
بلغت نحو 150 ألــف لــيــرة. وحــتــى املــدافــئ 
التي توصف بالخطرة على الصحة، وصل 
سعرها إلى نحو 40 ألف ليرة، في حن لم 
يتعدَّ سعر هذه النوعية 6 آالف ليرة العام 

املاضي، بحسب مواطنن من دمشق.
وفي هذا السياق، يقول االقتصادي السوري 
»تأتي  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ حسن جميل، 
تــكــالــيــف املــعــيــشــة بــالــشــتــاء مــضــاعــفــة على 
الــســوريــن الـــذيـــن يــعــيــشــون حــيــاة صعبة، 
لتزيد من فقرهم، ففاتورة املعيشة الشهرية 
خــالل فصل الــشــتــاء، بــواقــع ارتــفــاع أسعار 
تزيد  واأللبسة،  والغذاء  النفطية  املشتقات 
عن 600 ألف ليرة لألسرة الواحدة، في حن 

من له دخل ثابت، ال يزيد عن 60 ألف ليرة.
ــحـــد األدنـــــــى مــن  ــى أن الـ ــ ويـــشـــيـــر جــمــيــل إلـ
احتياجات األســرة هو 300 ليتر مــازوت أو 
التدفئة  3 أطــنــان مــن الحطب، وثمن وقــود 
ــرة، لــذا بدأنا  فقط هــو أعــلــى مــن دخــل األســ
نسمع عن طرائق تدفئة عبر حرق النايلون 
والفحم الحجري أو قشور الفستق، لتخلف 
عــواقــب صحية خــطــرة تــضــاف إلــى فواتير 

الفقراء في سورية.
املتحدة  تابعة لألمم  إغاثة  وكانت وكــاالت 
ــو/ حــــزيــــران  ــيــ ــونــ قـــــد حــــــــذرت فـــــي شــــهــــر يــ

املاضي من أن سورية تواجه أزمة فقر غير 
مــســبــوقــة، إذ يــفــتــقــر أكـــثـــر مـــن 9.3 مــاليــن 
شــخــص إلــــى الـــغـــذاء الـــكـــافـــي، فـــي وقــــت قد 
كــورونــا. وقال  يتسارع فيه تفشي فيروس 
بــإفــادة في جنيف  العاملي  برنامج األغــذيــة 
ــن يــفــتــقــرون إلــى  ــذيـ ــدد األشــــخــــاص الـ إن عــ
ارتفع بواقع 1.4  الغذائية األساسية  املــواد 
املاضية.  الستة  األشهر  في غضون  مليون 
وذكرت املتحدثة باسم البرنامج، إليزابيث 
ارتفعت  الغذائية  السلعة  أسعار  أن  بايرز، 
بأكثر من 200 باملائة في أقل من عام بسبب 
االنــهــيــار االقـــتـــصـــادي فـــي لــبــنــان املـــجـــاور، 
ــام الـــتـــي فــرضــتــهــا  ــعــ ــزل الــ ــعــ وإجـــــــــــراءات الــ

سورية الحتواء مرض كوفيد-19. برد السوريين 
بال تدفئة

يواجه السوريون في مختلف المحافظات عقبات كبيرة للحصول على وسائل تدفئة في 
اللجوء للحطب ووسائل أخرى  إلى  الكثير منهم  الذي دفع  األمر  المازوت،  ظل شح وغالء 

خطرة صحيًا، مثل النايلون والفحم الحجري، هربًا من شدة البرودة في الشتاء
غالء السجاد والمالبس الشتوية

تضاعفت أسعار السجاد في سورية مع دخول فصل الشتاء. ويقول 
»العربي الجديد«، إن سعر متر السجاد  مواطنون من العاصمة دمشق، لـ
محلي الصنع في دمشق ارتفع إلى ما بني 25 و30 ألف ليرة سورية، 
لــيــرة، و12 مــتــرا بنحو  ألــف  الــســجــادة 6 أمــتــار نحو 180  ويبلغ سعر 
360 ألف ليرة )الــدوالر = نحو 3000 ليرة(. وكــان سعر متر السجاد 
املحلي يباع قبل نحو شهرين بـ15 ألف ليرة. ووصل سعر متر السجاد 
املستورد إلى أكثر من 60 ألف ليرة، ليبلغ سعر السجادة 12 مترا إلى 
السورية  املؤسسة  فيه  أطلقت  ليرة، في وقــت  ألــف  ما بني 700 و800 

ليرة دون  ألــف  بقيمة 200  الــدولــة  في  العاملني  لجميع  للتجارة قرضًا 
فوائد، بالتزامن مع افتتاح معرض للسجاد واملدافئ في مجمع أفاميا 
بمدينة الالذقية. وذكر مدير عام املؤسسة أحمد نجم، في تصريحات 
صحافية األسبوع املاضي، أن املعرض يوفر تشكيلة واسعة ومتنوعة 
أقل من  لتكون  املربع  للمتر  ليرة سورية  السجاد وبسعر 11300  من 
»العربي  األســواق بنسبة تفوق 20 باملئة. وتؤكد مصادر من دمشق لـ
الــجــديــد«، على ارتــفــاع كبير ألســعــار املــالبــس الــشــتــويــة، ليصل سعر 

البيجامة )مالبس النوم(  إلى 50 ألف ليرة سورية.

سوريون 
لم يجدوا 
إال التدفئة 
على الحطب 
)األناضول(

عّمان ـ زيد الدبيسية

تــفــاعــلــت قــضــيــة املــــال األســـــود في 
األردني  النواب  انتخابات مجلس 
التي جــرت فــي العاشر مــن الشهر 
الــــجــــاري، بــعــدمــا ضــبــطــت الــهــيــئــة املــســتــقــلــة 
ــوات  ــ ــتـــخـــاب حـــــــاالت مــثــبــتــة لــــشــــراء أصــ لـــالنـ
الناخبن من قبل بعض املرشحن وأنصارهم، 

ومنهم من فاز الحقا باالنتخابات.
ــــي بــاهــتــمــام الـــقـــرارات  ويـــراقـــب الـــشـــارع األردنـ
الــقــضــائــيــة الـــتـــي ســتــصــدر بــحــق املــتــورطــن 
باملال األســود، حيث تنظر الجهات املختصة 
إليها  املحالة  القضايا  من  كبير  بعدد  حاليا 
من قبل الهيئة املستقلة لالنتخاب في سابقة 

هي األولى من نوعها في األردن.
واستغل مرشحون تدهور األوضاع املعيشية 
لـــألردنـــيـــن مـــن أجــــل الــضــغــط عــلــيــهــم وشــــراء 
دراســة  وقالت  مالية.  مبالغ  مقابل  أصواتهم 
حديثة للبنك الدولي، صدرت الشهر الجاري، 
إن خــط الفقر فــي األردن يبلغ 68 ديــنــارا )95 
مليون  أن  مــوضــحــة  شــهــريــا،  لــلــفــرد  دوالرا( 

أردني يعيشون تحت خط الفقر.
إلــى ذلــك، قــال املتحدث الرسمي باسم الهيئة 

ــي، فــي  ــنــ ــومــ ــاد املــ ــهــ ــتـــخـــاب جــ املـــســـتـــقـــلـــة لـــالنـ
»العربي الجديد«، إن الهيئة  تصريح خاص لـ
وتأكدت  بالفعل  ضبطت  لالنتخاب  املستقلة 
مــــن وقـــــــوع حـــــــاالت شـــــــراء أصــــــــوات مــــن قــبــل 
مرشحن، منهم أشخاص فازوا باالنتخابات.
وأضــاف املومني أن عدد القضايا املضبوطة 
بشراء األصــوات بلغ 31 قضية حتى اآلن من 
أصــل أكثر من 80 قضية تــجــاوزات انتخابية 
ــئـــة املـــســـتـــقـــلـــة لـــلـــقـــضـــاء، مــن  ــيـ أحـــالـــتـــهـــا الـــهـ
بينها بــاإلضــافــة إلــى املـــال األســــود، التالعب 
ــرات االنــتــخــابــيــة  ــقــ ــة املــ ــامــ بـــاالنـــتـــخـــابـــات وإقــ
خــالفــا ألحـــكـــام الـــقـــانـــون والــتــشــكــيــك بــنــزاهــة 

االنتخابات. 
ــانـــون االنــتــخــابــات،  ــن قـ ــا لـــلـــمـــادة 20 مـ ــقـ ووفـ
ــقـــدم مــــن خـــالل  يــحــظــر عـــلـــى أي مـــرشـــح أن يـ
قيامه بالدعاية االنتخابية هدايا أو تبرعات 
أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من 
املنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو 
معنوي، ســـواء كــان ذلــك بــصــورة مباشرة أو 
بــواســطــة غــيــره بما فــي ذلــك شـــراء األصـــوات. 
كما يحظر القانون على أي شخص أن يطلب 
مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو املساعدات أو 

الوعد بها من أي مرشح.
وقال املومني إن الفصل في تلك القضايا يعود 
إلى القضاء، حيث جرم القانون التعامل بأي 
شكل مــن األشــكــال بــاملــال األســـود للتأثير في 
العملية االنتخابية وشراء أصوات الناخبن. 
وأشـــــار إلــــى أن الــهــيــئــة املــســتــقــلــة لــالنــتــخــاب 

قيام  حــول  وموثقة  مــصــورة  معلومات  تلقت 
مرشحن وأنــصــارهــم بــشــراء األصـــوات وذلــك 

خالل يوم االقتراع وقبل ذلك بعدة أيام.
ــنـــي، فـــإنـــه إذا حــكــم عــلــى أحــد  وحـــســـب املـــومـ
شراء  بتهمة  النيابية  باالنتخابات  الفائزين 
أصــوات بعقوبة مدتها تزيد عن سنة تسقط 

عضويته في مجلس النواب الجديد.
وتنص املادة 59 من قانون االنتخاب رقم )6( 
لسنة 2016 على أنه »يعاقب بالسجن ملدة ال 
تــقــل عــن 3 ســنــوات وال تــزيــد عــلــى 7 ســنــوات 
كل من أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير 
مباشرة من أجل حمله على االقتراع على وجه 

خاص أو للتأثير على غيره لالقتراع«.
ــم الـــهـــيـــئـــة املــســتــقــلــة  وأشــــــــار املــــتــــحــــدث بــــاســ
لالنتخاب إلــى أن أصــل شــروط الترشح التي 
نص عليها القانون أال يكون املرشح محكومًا 
عــلــيــه بــالــســجــن مـــدة تــزيــد عــلــى ســنــة واحـــدة 
عــنــه حيث  يــعــف  ولـــم  غــيــر سياسية  بجريمة 

تعتبر هذه جريمة غير سياسية.
من جانبه، قال رئيس ديوان التشريع والرأي 
ــة، إن املــرشــحــن  ــارمـ ــعـــجـ الـــســـابـــق، نــــوفــــان الـ
الــفــائــزيــن بــاالنــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الـــذيـــن تم 
ة 

ّ
تحويلهم إلى القضاء من قبل الهيئة املستقل

لــالنــتــخــاب ســيــفــقــدون عــضــويــتــهــم باملجلس 
الــنــيــابــي الــتــاســع عــشــر فــي حـــال صـــدور حكم 

قضائي بعقوبة أكثر من سنة.
أن اإلجـــراءات  وأكــد في تصريحات صحافية 
ــؤالء املـــرشـــحـــن تــســيــر فـــي مــســارهــا  ــ بــحــق هـ
ال  التي  الجزائية  للمخالفات  نظرا  القانوني 
ذلك  ومــن  فــي عضويتهم  بالطعن  لها  عــالقــة 

إقامة االحتفاالت وخرق أوامر الدفاع.
وبــن أنــه وبعد صــدور حكم قضائي سيفقد 
النيابي دون  املجلس  في  يــدان عضويته  من 
الحاجة إلى تصويت مجلس النواب في حال 

كانت العقوبة أكثر من سنة.
وحسب مراقبن، فإن املال السياسي بات سيد 

الكويت ـ أحمد الزعبي

على الرغم من رفــض مجلس األمــة الكويتي 
قـــانـــون الــضــمــان املـــالـــي ملــســاعــدة مــتــضــرري 
الحكومة ما يقرب  جائحة كــورونــا، رصــدت 
مـــســـاعـــدات ألصــحــاب  مــلــيــون دوالر  مـــن 40 
ــات تــفــشــي  ــيـ ــداعـ ــال املـــتـــضـــرريـــن مــــن تـ ــمــ األعــ
الجائحة فــي الــبــالد، حسب مــا ذكــره مصدر 

حكومي كويتي لـ »العربي الجديد«.
وقال املصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، 
جائحة  ملتضرري  الحكومية  املــســاعــدات  إن 
كورونا تأتي بعد اإلجراءات االحترازية التي 
أقرتها السلطات وتسببت في توقف أعمالهم 
وتكبدهم خسائر فادحة، الفتا إلى أن حزمة 
ــارئ  ــدات ســيــتــم إقـــــرارهـــــا بــشــكــل طــ ــاعــ ــســ املــ
عــلــى هــيــئــة مـــســـاعـــدات مــالــيــة لــلــمــتــضــرريــن 

وكوبونات شراء وسداد إيجارات.
البرملان  وأضــاف أن الحكومة تنتظر انعقاد 
ــاء مــجــلــس  ــ ــــضــ ــد انــــتــــخــــاب أعــ ــعــ الــــجــــديــــد بــ
ــة الــكــويــتــي خـــالل االقـــتـــراع املـــقـــرر فـــي 5  األمــ
ديسمبر/كانون األول املقبل، من أجل إجراء 
مناقشات موسعة مــن الــنــواب الــجــدد إلقــرار 

حــزمــة مــســاعــدات كــبــيــرة ألصــحــاب األعــمــال 
املــتــضــرريــن. وحـــّمـــل املـــصـــدر، مــجــلــس األمـــة 
الكويتي السابق، مسؤولية عدم إقرار حزمة 
املــســاعــدات املــقــررة أو إقـــرار قــانــون الضمان 
ــان ســـيـــســـاهـــم بـــشـــكـــل كــبــيــر  ــ املــــالــــي الـــــــذي كــ
فـــي انـــتـــشـــال أصـــحـــاب املـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة 
ــن االنــــهــــيــــار أو املـــالحـــقـــات  ــ ــتــــوســــطــــة مـ واملــ

القضائية بسبب تراكم الديون واإليجارات.
ويــنــص قــانــون الــضــمــان املــالــي الـــذي رفضه 
الــكــويــتــي عــلــى قــيــام الحكومة  ــة  مجلس األمـ
ــات  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ بــــضــــمــــان قــــــــــروض أصــــــحــــــاب املـ
للتمويل  أقصى  بحد  واملتوسطة  الصغيرة 
إجــمــالــيــة  بــقــيــمــة  دوالر،  ألــــف   600 ــد  ــواحــ الــ

لحجم التمويالت تقدر بـ 3 مليارات دوالر.

تقرير حكومي كويتي  الــســيــاق، كشف  وفــي 
صــــادر عـــن إدارة االقــتــصــاد الــكــلــي الــتــابــعــة 
قيمة  إجمالي  عــن  الكويتي،  الـــوزراء  ملجلس 
ــائـــر أصــــحــــاب املــــشــــروعــــات الــصــغــيــرة  خـــسـ
واملــتــوســطــة الــتــي تــقــدر بـــ 2.4 مــلــيــار دوالر 
خالل 7 أشهر في الفترة من شهر مارس/آذار 

وحتى نهاية أكتوبر/تشرين األول املاضي.
من جانبه، قال الخبير االقتصادي الكويتي 
الرقم  إن  الجديد«  »العربي  لـ  الحميدي،  بدر 
ــذي خــصــصــه مــجــلــس الـــــــــوزراء الــكــويــتــي  ــ الــ
ملساعدة املتضررين لجائحة كورونا ال يرقى 
ترجح  كانت  التي  للطموحات  األدنــى  للحد 
تــخــصــيــص مــبــالــغ كــبــيــرة تــســاعــد أصــحــاب 

األعمال الذين أصبحوا على حافة االنهيار.
وأضــــاف الــحــمــيــدي، أنـــه كـــان يــتــوقــع إصـــدار 
مرسوم ضــرورة من الحكومة الكويتية بعد 
ــرار مــســاعــدات طارئة  فــض دور االنــعــقــاد إلقـ
ألصــحــاب األعــمــال الــذيــن انــتــظــروا كثيرا من 
ــل الــنــظــر إلــــى مــعــانــاتــهــم املــســتــمــرة منذ  أجــ
أشهر، ولكن لألسف مجلس الوزراء الكويتي 
باستهتار  معاناتهم  مــع  يتعامل  اآلن  حتى 

شديد.

الجزائر ـ حمزة كحال

ــدأ مــنــتــجــو الــحــمــضــيــات فــــي الـــجـــزائـــر فــي  ــ بـ
ــائـــرهـــم جـــــــراء تــــواصــــل مــوجــة  إحــــصــــاء خـــسـ
الجفاف التي تمر بها البالد، ونقص مياه الري 
بسبب شــح األمــطــار، فــي األشــهــر األخــيــرة، ما 
فاقم خسائرهم وينذر بأزمة نقص املعروض 
من هذا الصنف في موسمه املنتظر مع نهاية 
فــصــل الــخــريــف، فــي وقـــت تــراهــن الــبــالد على 
اإلنتاج املحلي بعد تجميد عمليات استيراد 
ــة الــــحــــزن طـــاولـــت  ــالـ الــحــمــضــيــات ســـابـــقـــًا. حـ
»الــعــربــي  ــزارع كــمــال بـــن عــمــر، الــــذي قـــال لـــ ــ املــ
الجديد«، إن محصول هذه السنة كان كارثيًا 
بــســبــب شـــح األمـــطـــار الــتــي لـــم تــتــســاقــط منذ 
أشــهــٍر بشكل كـــاف، إال مـــرة واحــــدة أو مرتن 
طيلة موسم الصيف. وأضاف املتحدث نفسه: 
»نحن في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، ولم 
تسقط األمطار بعد، وننتظر أن تجود علينا 
السماء لعلها تنقذ غلة يناير/ كانون الثاني 
ــرايــــر/ شـــبـــاط املــقــبــلــن مــــن ضـــعـــف غــلــة  ــبــ وفــ
أكتوبر/ تشرين األول ونوفمبر املاضين من 

البرتقال والليمون واملاندرينا«.
ــو  ــ ــزارعـ ــ ــر مـ ــ ــطـ ــ وأمـــــــــــام هـــــــذه الــــوضــــعــــيــــة، اضـ
الحمضيات في منطقة متيجة )90 كلم جنوب 
الــعــاصــمــة(، املــشــهــورة بـــزراعـــة الــحــمــضــيــات، 

اآلبــار  ومياه  الجوفية  باملياه  االستعانة  إلــى 
ــار، مـــا زاد في  ــطــ لــتــعــويــض نــقــص مـــيـــاه األمــ
حـــجـــم املـــصـــاريـــف الـــتـــي تــــجــــاوزت تــوقــعــات 
بعض املزارعن حتى قبل بداية موسم جني 
املـــحـــاصـــيـــل. ويـــقـــول املـــــــزارع عـــمـــار خـــتـــال إن 
»نقص تساقط األمــطــار، فــي األشــهــر السبعة 
األخيرة، دفع بعض املزارعن إلى االستنجاد 
بــاملــيــاه الــجــوفــيــة لـــري األشـــجـــار، وتــرتــب عن 
هـــذا الــخــيــار إنــفــاق مــصــاريــف إضــافــيــة، مثل 
شــــــراء الــــوقــــود لــتــشــغــيــل املـــضـــخـــات وشـــــراء 
أنابيب جديدة بالنسبة لبعضهم، كما اضطر 
بعض املــزارعــن إلــى شــراء صهاريج مملوءة 

في  نفسه،  املتحدث  وأوضـــح  يوميًا«.  باملياه 
»العربي الجديد«، أن بعض املزارعن  حديث لـ

اضطروا إلى االقتراض.
ــاد الـــــجـــــزائـــــري الــــعــــام  ـــ ـــحـ ويــــــــرى رئــــيــــس االتـــ
ــمـــد عــــلــــيــــوي، أن »مــــوســــم  لــــلــــمــــزارعــــن، مـــحـ
من  كارثيا  سيكون  السنة  لهذه  الحمضيات 
حيث حجم اإلنتاج وذلك في حال تواصل شح 
تساقط األمطار وامتداد الجفاف حتى نهاية 
»العربي  السنة«. وأضاف عليوي، في حديث لـ
الجديد«، أن التوقعات تصب عند إنتاج 6 أو 
7 مــاليــن قــنــطــار فــي أحــســن األحــــوال املــوســم 
الجاري، متوقعا أن تشهد أسعار الحمضيات 
ارتـــفـــاعـــًا غـــيـــر مـــعـــهـــود فــــي األشــــهــــر الـــقـــادمـــة 
ــذي كــان  الخـــتـــالل كــفــتــي الـــعـــرض والــطــلــب، الــ
املــاضــي بما يتم استيراده  ارتــفــاعــه فــي  يسد 

من حمضيات، خاصة من فرنسا وإسبانيا.
وجه  في  االستيراد  أبــواب  الحكومة  وأغلقت 
بـــارونـــات الــحــمــضــيــات، بــعــدمــا أخــرجــت هــذه 
الخاضعة  السلع  دائــرة  من  الفواكه  من  الفئة 
لرخص االستيراد، ونقلها إلى دائرة »القائمة 
الــــســــوداء« لــلــســلــع املــمــنــوعــة مـــن االســـتـــيـــراد، 
بأوامر مباشرة من الرئيس عبد املجيد تبون. 
وتستورد الجزائر سنويًا ما قيمته 20 مليون 
دوالر من الحمضيات، خاصة البرتقال، وتعد 
إسبانيا وفرنسا املمون األول للجزائر سابقا.

المال األسود 
في األردن

)Getty( توقعات بتراجع إنتاج الحمضيات

الكويت: 
مساعدات حكومية للمستثمرين المتضررين

الجزائر: الجفاف يفاقم خسائر منتجي الحمضيات

القضاء يالحق نوابًا متورطين 
في شراء أصوات الناخبين

استغل مرشحون 
في انتخابات البرلمان 

األردني تدهور األوضاع 
المعيشية للمواطنين 

من أجل الضغط عليهم 
وشراء أصواتهم مقابل 

مبالغ مالية

شركات مال وسياسة

زراعة

مليون أردني يعيشون 
تحت خط الفقر بأقل 

من 95 دوالرًا شهريا

تخصيص 40 مليون دوالر 
ألصحاب األعمال لتخفيف 

تداعيات كورونا

املــوقــف فــي الــعــديــد مــن الـــدوائـــر االنــتــخــابــيــة، 
لشراء  املــال  املرشحن  بعض  يستخدم  حيث 
األصــــــــــوات وتـــغـــيـــيـــر اتــــجــــاهــــات الـــنـــاخـــبـــن، 
مــشــيــريــن إلــــى أن هــــذا املـــــال نــشــط حــتــى في 
بعض  تجريها  التي  التمهيدية  االنتخابات 
الــعــشــائــر واملــنــاطــق لــفــرز مــرشــح يمثلها في 

االنتخابات النيابية.
وقد تمكن البعض من الحصول على غالبية 
أصـــــوات قــاعــدتــه االنــتــخــابــيــة الــصــغــيــرة في 
االنـــتـــخـــابـــات الـــداخـــلـــيـــة الـــخـــاصـــة بـــعـــدد مــن 

العشائر واملناطق والتي تجري منذ أسابيع.
ونشطت عملية شراء األصوات، بحسب شهود 
عــيــان، قبل موعد االنــتــخــاب بعدة أيــام ويــوم 
االقـــتـــراع، حــيــث وصـــل ســعــر الــصــوت الــواحــد 
إلــى 200 دوالر، وخصص  في بعض املناطق 
ــــدوالرات لهذه  مــرشــحــون مــئــات اآلالف مــن الــ

الغاية. 
ويأتي ذلك في ظل استغالل البعض لألوضاع 
ــــالد وشــــــراء  ــبـ ــ ــــي الـ ــة املــــتــــأزمــــة فـ ــاديــ ــتــــصــ االقــ
ع 

ّ
األصوات من أجل العبور إلى البرملان. وتوق

الــبــنــك الــــدولــــي، فـــي تــقــريــر ســـابـــق، أن تـــؤدي 
حاالت اإلغالق املحلية نتيجة فيروس كورونا 
ــادي الـــعـــاملـــي،  ــتــــصــ ــبـــاطـــؤ االقــ ــتـ الــــجــــديــــد، والـ
واضطرابات التجارة، وتعليق السفر الدولي، 
إلى  الخارج،  في  العاملن  وتراجع تحويالت 
زيادة معدالت الفقر في املدى القصير بنسبة 
أعــضــاء مجلس  األردن. ويبلغ عــدد  فــي   %11
نائبا موزعن على 12 محافظة،  النواب 130 
وكلها مقسمة إلى دوائر انتخابية باستثناء 

املحافظات الصغيرة.

مليون أردني تحت 
خط الفقر واألعداد 
مرشحة لالرتفاع )خليل 
مزراوي/فرانس برس(

Thursday 26 November 2020 Thursday 26 November 2020
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موسى مهدي

ربــــمــــا تـــنـــتـــهـــي الــــفــــوضــــى الـــتـــي 
ضــربــت أســعــار الــصــرف العاملية 
ــركــــي  ــيــ ــيـــــس األمــ ــ ــرئـ ــ ــد الـ ــهــ فــــــي عــ
السياسات  تــرامــب، بسبب  الخاسر دونــالــد 
الــنــقــديــة املــضــطــربــة الـــتـــي نــفــذتــهــا إدارتـــــه 
ــدات املـــتـــضـــاربـــة  ــ ــريـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ والـــتـــعـــلـــيـــقـــات والـ
واملتناقضة التي صدرت منه ومن مساعديه 
حول الدوالر طوال السنوات األربع املاضية. 
تــارة يعلن ترامب أنــه يريد دوالرًا قويًا، ثم 
ــــدوالر  يـــعـــود فـــي الـــيـــوم نــفــســه لــيــقــول إن الـ
القوي يخدم منافسي الواليات املتحدة، وأنه 
الــســوق لخفض سعر  فــي  بالتدخل  سيقوم 
العملة األميركية، كما حــدث فــي 26  صــرف 
الــدوالر  يوليو/ تموز 2019، حينما قال إن 
الـــقـــوي شـــيء جــمــيــل لــكــنــه يــجــعــل املــنــافــســة 
اتخاذ  أنــه ال يستبعد  أمــرا صعبا، مضيفًا 
إجـــراًء مــن أجــل إضــعــاف العملة األميركية. 
الوقت  ذلــك  في  ترامب  تعليقات  وتناقضت 
ــتــــصــــادي  ــع تـــصـــريـــحـــات املـــســـتـــشـــار االقــ ــ مـ
للبيت األبيض الري كودلو، الذي جزم بأن 
ــواق  ــات املـــتـــحـــدة لـــن تــتــدخــل فـــي أســ الــــواليــ
ــذا تــتــنــاقــض مـــع تــصــريــحــات  ــ الـــعـــمـــات. وكـ
ــــدة التحليل  نـــائـــب مــســاعــد ســـابـــق فـــي وحـ
االقــتــصــادي الــدولــي فــي وزارة الــخــزانــة هو 
بــراد سيتسر، الــذي قــال إن سياسة الــدوالر 
القوي انتهت بمجرد شكوى ترامب من قوة 

الورقة الخضراء.
ــريــــحــــات املـــتـــنـــاقـــضـــة لـــتـــرامـــب  ــتــــصــ هـــــــذه الــ
ــت كــــبــــار املــســتــثــمــريــن  ــ ــكـ ــ ومـــســـتـــشـــاريـــه أربـ
ــعــــروف أن ســيــاســة تــرامــب  فـــي الــــــــدوالر. ومــ
االقتصادية تركزت حول مبدأ »أميركا أواًل« 
فــي  الـــتـــجـــاري  املــــيــــزان  أدوات  واســـتـــخـــدمـــت 
كانت  كما  العالم،  دول  مــع  عاقاتها  تحديد 
تــرغــب فــي زيـــادة الـــصـــادرات وخــفــض العجز 
التجاري األميركي، ولكنها فشلت في تحقيق 
املــذكــورة وانتهت بأضعاف  أي مــن األهـــداف 

سعر صرف الدوالر. 
ــراء االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــنــقــديــة  ــبــ ويـــعـــيـــب خــ
أنــه يريد  ــه  واالقتصادية على ترامب وإداراتـ
رسمه  الــذي  العظمى«  »أميركا  شعار  تنفيذ 
»اســتــراتــيــجــيــة قزمية«  لــلــواليــات املــتــحــدة، بـــ
تهتم بجزئيات غير أساسية وتهدم األسس 
الــعــظــمــى«، والتي  »أمــيــركــا  الــتــي بنت مكانة 
يأتي على رأسها الدوالر القوي الذي يهيمن 
ــارة وأســــــــــواق الـــصـــرف  ــجــ ــتــ ــة الــ ــويـ ــلـــى تـــسـ عـ
الــعــاملــيــة ويـــحـــدد مــصــيــر دول، فــهــو ال يـــزال 
يهدم حكومات ويبني نظما جديدة ويصنع 

تحالفات.
ووفــق األرقـــام الــصــادرة عن مؤسسات مالية 
ــإن الـــــــدوالر يــهــيــمــن عــلــى الــتــجــارة  دولــــيــــة، فــ
الـــخـــارجـــيـــة لــــلــــدول واالحـــتـــيـــاطـــات الــنــقــديــة 
العاملية وأســواق الصرف التي يقدر حجمها 
عملة  أنــه  كما  دوالر،  تريليونات   6.6 بنحو 
الــدول  التي تحتاجها جميع  »الــبــتــرودوالر« 
املــســتــهــلــكــة لــلــبــتــرول ومــشــتــقــاتــه، وبــالــتــالــي 
يــنــظــر الـــعـــديـــد مــــن أســــاطــــن االقـــتـــصـــاد فــي 
ــالـــدوالر عــلــى أســاس  أمــيــركــا إلـــى الــتــاعــب بـ
أنه تاعب بمكانة »القوة العظمى« للواليات 

املتحدة. 
فــي هــذا الــشــأن، انتقد وزيــر الخزانة األسبق 
في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون الذي 
عــمــل كــذلــك رئــيــســًا لــجــامــعــة هــــارفــــارد، الري 
سمرز، سياسات دونالد ترامب التي تاعبت 
فإنه »ليس  الـــدوالر. وبحسب ســمــرز،  بمركز 
من العقل في شيء أال تهتم اإلدارة األميركية 
في عهد ترامب بسعر صرف الــدوالر وتعمل 
ــلـــى خـــفـــضـــه أمـــــــام الــــعــــمــــات الـــرئـــيـــســـيـــة«.  عـ
ويقول في مذكرة ينصح فيها وزير الخزانة 
األمـــيـــركـــي املــقــبــل: »الـــوقـــت قـــد حــــان لــلــعــودة 

للدوالر القوي«. 
لكن مــا الـــذي تتوقعه أســـواق الــصــرف خال 
عـــهـــد الـــرئـــيـــس املـــنـــتـــخـــب جــــو بــــايــــدن الــــذي 
في  املــتــحــدة  الـــواليـــات  إدارة  فعليًا  سيتولى 
الثاني بعد موافقة ترامب  20 يناير/ كانون 
عــلــى نــقــل ســلــس لــلــســلــطــة فـــي الـــعـــام املــقــبــل؟ 
بــات من املتوقع على نطاق واســع أن رئيسة 
)البنك املركزي  مجلس االحتياطي األميركي 
ستصبح  يلن،  جانيت  السابقة،  األمــيــركــي( 
وزيرة الخزانة في عهد بايدن، وربما لن تجد 
داخــل  للمنصب  ترشيحها  تــمــنــع  مــعــارضــة 

لندن ـ العربي الجديد

تــقــتــرب دول االتـــحـــاد األوروبــــــي مـــن توقيع 
االتـــفـــاق الــنــهــائــي لــلــتــرتــيــبــات الــتــجــاريــة مع 
إذ  االنتقالية.  الفترة  انتهاء  بعد  بريطانيا 
أّكــدت رئيسة املفوضية األوروبــيــة أورســوال 
ــر اليـــــن، أمــــس األربــــعــــاء، أن اتــفــاقــًا  ــون ديــ فــ
 ملــرحــلــة مـــا بــعــد بريكست 

ً
تــجــاريــًا مــحــتــمــا

بــن االتــحــاد األوروبــــي وبريطانيا يجب أال 
يؤثر على »تكامل السوق املوحدة«. وبحسب 

اإلدارة  تبنى  أن  املتوقع  من  كما  الكونغرس. 
االقتصادية واملالية في عهد بايدن على نمط 
التي ســادت في  الفوضى  عــن  محافظ بعيدًا 

عهد ترامب. 
الديمقراطي على نظرية  ويقوم مبدأ الحزب 
»الــــــــــــدوالر الـــــقـــــوي يـــعـــكـــس قــــــوة االقـــتـــصـــاد 
الحزب  إدارات  نفذته  مبدأ  وهــو  األمــيــركــي«، 
الديمقراطي املتعاقبة منذ عهد الرئيس بيل 
كلينتون مرورًا بعهد باراك أوباما، ولكن قد 
تجد إدارة بايدن صعوبة في تنفيذه بسبب 
االقتصاد  بها  مــر  التي  االقتصادية  املتاعب 
ــلـــى خــلــفــيــة جــائــحــة  ــركــــي وال يـــــــزال عـ ــيــ األمــ
على  ســتــعــمــل  ــايـــدن  بـ إدارة  إن  إذ  كــــورونــــا، 
الـــدوالرات في السوق لتوفير  ضخ مزيد من 
الــســيــولــة وإنـــعـــاش االقــتــصــاد، وربــمــا تجيز 
حزمة تحفيز تفوق تريليوني دوالر في حال 
حــصــولــهــا عــلــى أغــلــبــيــة فـــي مــجــلــس الــنــواب 

األمـــيـــركـــي بــعــد انــتــخــابــات واليــــة جــورجــيــا، 
في  املتدفقة  الــدوالريــة  الكتلة  فــإن  وبالتالي 
الــســوق ربــمــا لــن تــســمــح لـــلـــدوالر بالصعود 

خال السنوات األولى من حكم بايدن.
فــي هـــذا الــصــدد، يــتــوقــع خــبــراء أنـــه فــي حــال 
تــســلــم يــلــن ملــنــصــب وزيـــــرة الـــخـــزانـــة، فــإنــهــا 
ستتبع سياسة وسطية تجاه الدوالر، وربما 
ســتــتــفــادى الــتــعــلــيــق حـــول ســعــر صــرفــه كما 
كــانــت تــفــعــل وقـــت تــولــيــهــا مــنــصــب محافظة 

البنك الفيدرالي. 
وســبــق لــهــذه الــســيــدة أن قــالــت إنــهــا ال تحبذ 
ــقـــوي أو الــضــعــيــف. ولـــكـــن خــبــراء  ــدوالر الـ ــ ــ الـ
ــــرون أن الــــــدوالر على  فـــي أســـــواق الـــصـــرف يـ
ــــال الـــعـــام  املـــســـتـــوى الـــقـــصـــيـــر، وتـــحـــديـــدًا خـ
املــقــبــل، ســيــواصــل الــتــراجــع مــقــابــل الــعــمــات 
الشأن، يقول استراتيجي  الرئيسية. في هذا 
الـــعـــمـــات بـــمـــصـــرف »ســــتــــانــــدرد تـــشـــارتـــرد« 

فــرانــس بــرس قالت أمــام الــنــواب األوروبــيــن 
مرحلتها  في  املفاوضات  أصبحت  وقــت  في 
األخيرة، »سنفعل كل ما في وسعنا للتوصل 
إلـــى اتــفــاق. نــحــن مــســتــعــّدون إلثــبــات حسنا 

االبتكاري«. 
لتقويض  مستعدين  لسنا  »لكننا  وأضــافــت 
احــتــرام  خصوصًا  املـــوّحـــدة«،  سوقنا  تكامل 
أو  واملالية  واالجتماعية  البيئية  معاييرها 

املساعدات الحكومية. 
وشـــّددت فــون ديــر اليــن على ضــرورة وضع 

آليات في االتفاق املستقبلي في حال انحرف 
االتحاد األوروبي أو بريطانيا مع الوقت عن 
املعايير املشتركة املتفق عليها. وقالت »الثقة 

جيدة، لكن القانون أفضل«. 
باتخاذ  لها  تسمح  بآلية  بروكسل  وتطالب 
تـــدابـــيـــر مـــضـــادة فـــوريـــة وأحــــاديــــة الــجــانــب 
فـــي حــــال حــــدوث تــغــيــيــر مــفــاجــئ للمعايير 
ــب حــصــول 

ّ
مـــن جـــانـــب أحــــد الـــطـــرفـــن لــتــجــن

الـــذي ترفضه  األمـــر  أي منافسة غير عــادلــة، 
اململكة املتحدة. 

وذّكرت فون دير الين بأن هذه الضمانات في 
ما يخص املنافسة العادلة هي إحدى النقاط 
الــثــاث الــتــي تــعــرقــل املــفــاوضــات، بــاإلضــافــة 
ــــول األوروبــــيــــن إلــــى املــيــاه  إلــــى مــســألــة وصـ

البريطانية وحوكمة االتفاق املستقبلي. 
وفــــي مـــا يـــخـــّص مــســألــة الــصــيــد الـــتـــي تعد 
ــعــــدد مــــن الــــــدول  ــر بـــالـــنـــســـبـــة لــ مــــصــــدر تــــوتــ
األعــضــاء في االتــحــاد األوروبـــي، ومــن بينها 
فرنسا، قالت فون دير الين إن »ال أحد يشكك 
فـــي ســـيـــادة املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة عــلــى مــيــاهــهــا 
الـــخـــاصـــة، لــكــنــنــا نـــطـــالـــب بــإمــكــانــيــة وضـــع 
الــتــوقــعــات وبــضــمــانــات لــلــصــيــاديــن الــذيــن 

يبحرون منذ عقود« في املنطقة. 
وأكدت أن »هذه أيام حاسمة للمفاوضات مع 
اململكة املتحدة. لكن بصراحة، ال يمكنني أن 
أقول لكم اليوم ما إذا سيكون هناك اتفاق في 

نهاية املطاف«. 
وتـــابـــعـــت أن األمـــــر الـــوحـــيـــد املـــؤكـــد هـــو أنــه 
ــــح بـــن أن تــكــون  »ســيــكــون هـــنـــاك فــــرق واضـ
عضوًا كامل العضوية في االتحاد وأن تكون 
 

ّ
أقــل هــنــاك  يـــزال  وال  مهمًا«.  ببساطة شريكًا 
من 40 يومًا قبل 31  ديسمبر/ كانون األول، 
تـــاريـــخ انــتــهــاء املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة مـــا بعد 

بريكست.

تــلــك األدوات مــن أكبر  ومــعــروف أن جــاذبــيــة 
عــــوامــــل رفـــــع الـــطـــلـــب الـــعـــاملـــي عـــلـــى الــعــمــلــة 
األمــيــركــيــة، لكن فــي املــقــابــل يــرى متشائمون 
أن الدوالر سيخسر الكثير خال عهد بايدن. 
ــدوالر، يقول  ــ الــ الــتــفــاؤل بمستقبل  فــي شـــأن 
بانك«،  »دويتشه  بمصرف  االستثمار  خبير 
واملـــتـــحـــدة  الــــــواليــــــات  »إن  ويـــنـــكـــلـــر:  روبــــــــن 
وبريطانيا ستتمكنان من تطعيم مواطنيهما 
الثاني  ضد فيروس كورونا بحلول النصف 

مـــن الـــعـــام املــقــبــل قــبــل الــــــدول األخـــــــرى، وإن 
ذلـــك سيساهم فــي عـــودة الــنــمــو االقــتــصــادي 
ــدة«.  مــــن بــــن املــتــشــائــمــن  ــحــ ــتــ لـــلـــواليـــات املــ
حول مستقبل الدوالر، خبير أسواق الصرف 
الذي  كالفن تسي،  غــروب«  بمصرف »سيتي 
نـــحـــو 20% مــن  الـــــــــدوالر ســيــخــســر  أن  يـــــرى 
حصته في االحتياطات الدولية لدى البنوك 
املــركــزيــة الــعــاملــيــة خـــال عــهــد بــايــدن. وتــفــوق 
حصة الدوالر في احتياطات البنوك املركزية 
الــعــاملــيــة مــن الــعــمــات الــصــعــبــة نــســبــة %62، 
وال  تفوق %20.  اليورو بحصة  بعده  ويأتي 
تزال حصة العملة الصينية )اليوان( ضعيفة 
الرغم من  الدولية على  جــدًا في االحتياطات 

الثقل االقتصادي والتجاري للصن.  
ونهاية سبتمبر/ أيلول املاضي أطلق الخبير 
التدريس بجامعة  االقتصادي وعضو هيئة 
يــيــل، ستيفن روتــــش، تــحــذيــرا جــديــدا بشأن 

انـــهـــيـــار الــــــــدوالر، حــيــث قــــال إن الـــعـــام الــقــام 
سيكون قاسيا على الدوالر.

أكد  املصرفية،  الــفــائــدة  سياسة  صعيد  على 
رئــيــس مــجــلــس االحــتــيــاط الــفــدرالــي جــيــروم 
بــاول، أنــه لن يرفع سعر الفائدة التي تــراوح 
فـــي حــال  بـــن صــفــر و0.25%، حــتــى  حــالــيــًا 
ارتفاع معدل التضخم خال العامن املقبلن. 
عـــلـــى هـــــذا الـــصـــعـــيـــد، يـــــرى مــحــلــل الــعــمــات 
األمــيــركــيــة،  أم«  »أتـــــش واي ســـي  بــمــؤســســة 
جــالــز كــوفــانــد، أن ســعــر الــفــائــدة األمــيــركــيــة 
املنخفض ســيــتــواصــل خـــال األعــــوام األولـــى 
من حكم بايدن، حتى في حــال ارتفاع معدل 
التضخم فـــوق املــســتــوى املــســتــهــدف مــن قبل 

بنك االحتياط الفيدرالي البالغ %2. 
املستثمرين سيهجرون  أن  كوفاند  ويتوقع 
الدوالر خال العام املقبل ويشترون العمات 
الناشئة، خاصة عمات مثل اليوان الصيني 

والروبل الروسي والليرة التركية. كما أن الن 
الـــدوالر  مقابل  االرتــفــاع  ســيــواصــل  الياباني 
بسبب مركزه كعملة »استثمار آمن« في آسيا. 
يذكر أن الدوالر يعد من أهم أدوات السياسة 
املؤسسات  جــانــب  إلــى  األميركية  الخارجية 
ــراف مثل البنك الــدولــي  املــالــيــة مــتــعــددة األطــ
الــــواليــــات املــتــحــدة  الـــنـــقـــد، إذ إن  ــنــــدوق  وصــ
ــدوالر فـــي مــســاعــدة الــحــكــومــات  ــ تــســتــخــدم الــ
ــا وتـــمـــنـــحـــهـــا فـــرصـــة  ــهـ ــعـ الــــتــــي تـــتـــحـــالـــف مـ
ــــروض دوالريـــــــــة بـــشـــروط  ــ الـــحـــصـــول عـــلـــى قـ
مــيــســرة، بينما تــشــدد شـــروط الــقــروض على 
الخارجية.  تــعــارض سياساتها  الــتــي  الـــدول 
في  بكثافة  الـــدوالر  تستخدم  أميركا  أن  كما 
إنه  إذ  واملالي،  االقتصادي  الحظر  سياسات 
التجارية  الــتــســويــات  مــن   %88 نسبة  يشكل 
الــدول في شراء  العالم، كما تعتمد عليه  في 

السلع الرئيسية.

الدوالر 
في عهد بايدن

أوروبا تقترب من توقيع اتفاق بريكست

)Getty( العمالت الناشئة تتجه لالستفادة من عهد بايدن

)Getty( مواطن فرنسي يستخدم غوغل للبحث على الموبايل)Getty( أورسوال فون دير اليين تخاطب البرلمان األوروبي

)Getty( محطة وقود غربي البنغال في الهند

أميركا تستخدم 
الدوالر بكثافة في 

السياسة الخارجية

ــارو، فـــي مـــذكـــرة لــعــمــاء املــصــرف:  ــ ســتــيــفــن بـ
أرى أن الــــــدوالر ســيــتــراجــع فـــي عــهــد بــايــدن 
ولكن مستقبله سيأخذ أهمية كبيرة. وحول 
ما إذا كانت إدارة بايدن ستتدخل في سوق 
الصرف، قال بارو: أعتقد أنه قد انتهى العهد 
الكبرى ال تتدخل في  الـــدول  الــذي كانت فيه 

أسواق الصرف العاملية. 
وبينما يتفاءل بعض الخبراء بأن االقتصاد 
النصف  فــي  الــقــوي  للنمو  األميركي سيعود 
الثاني من العام املقبل بسبب توفر الجرعات 
الــواليــات  ملواطني  كــورونــا  لقاح  مــن  الكافية 
املتحدة قبل الدول األخرى، وبالتالي سيعزز 
ذلــــك ســعــر صــــرف الـــــــدوالر مــقــابــل الــعــمــات 
الــجــاذبــيــة  ــــرى، مستفيدًا مــن  الــرئــيــســيــة األخـ
ــائـــد الــــــــــــدوالري الــــتــــي ســتــدفــع  ــلـــعـ ــة لـ ــويــ ــقــ الــ
املستثمرين نحو شراء أدوات املال األميركية 
واألســــهــــم،  ــة  ــزانــ ــخــ الــ وأذون  ــدات  ــنــ ــســ الــ مــــن 

خبراء االقتصاد منقسمون حول 
مصير أقوى العمالت

نيودلهي ـ العربي الجديد

أظهرت بيانات ارتفاع حصة الخامات 
النفطية العربية في السوق الهندي على 
حساب خامات أفريقية. وذكرت مصادر 
هندية، أمس األربعاء، أن واردات الهند 
النفطية من الدول العربية بلغت أعلى 
مستوى في ثمانية أشهر، في أكتوبر/ 
املنتجون  قلص  بعدما  األول،  تشرين 
ــــي حــن  ــع الــــرســــمــــيــــة، فــ ــيــ ــبــ ــار الــ ــ ــعــ ــ أســ
الهندية  الشركات  مشتريات  تراجعت 
أدنــى مستوى  إلــى  األفريقي  الخام  من 
في ثاثة أشهر. وحسب وكالة رويترز، 
ــوعـــت مـــصـــافـــي الـــتـــكـــريـــر فــــي الــهــنــد،  نـ
للنفط  ومستهلك  مستورد  أكبر  ثالث 
لــتــحــســن  الــــخــــام  واردات  الـــعـــالـــم،  فــــي 
هــوامــش الــربــح. وأظــهــرت الــبــيــانــات أن 
الشرق  منطقة  دول  مــن  النفط  وارادت 

األوسط ارتفعت في أكتوبر بنسبة 27 
باملئة عن الشهر السابق، إذ بلغت 2.7 
مليون برميل يوميًا، في حن تراجعت 
باملئة   39 بنسبة  األفــريــقــيــة  الــــــواردات 
زادت  كما  يــومــيــًا.  برميل   439300 إلــى 
بنسبة  الاتينية  أميركا  مــن  الــــواردات 
89 باملئة بسبب زيادة مشتريات شركة 
ــريــــز« مــــن الــنــفــط  ــتــ ــنــــس إنــــداســ »ريــــايــ
الفنزويلي. وقال إحسان الحق، املحلل 
لــــدى شـــركـــة رفــيــنــيــتــيــف الــبــريــطــانــيــة: 
»خـــفـــض املــنــتــجــون بـــالـــشـــرق األوســــط 
ــار الـــبـــيـــع الـــرســـمـــيـــة فــــي أكــتــوبــر  ــعــ أســ
ترفع  كما  السوقية،  الحصة  الستعادة 
مــصــافــي الــتــكــريــر االســتــهــاك متوقعة 
زيــادة الطلب على الوقود قبيل موسم 
الهند  املــهــرجــانــات«. وارتــفــعــت واردات 
4.05 ماين  إلــى  النفط  مــن  اإلجمالية 

برميل يوميًا خال أكتوبر.

باريس ـ العربي الجديد

الفرنسية، أمس  أكدت وزارة االقتصاد 
األربـــعـــاء، أنـــه ســتــتــم جــبــايــة الضريبة 
ــبـــرى فــي  ــكـ ــركــــات اإلنـــتـــرنـــت الـ عـــلـــى شــ
الــعــام الــجــاري 2020، رغـــم الــتــهــديــدات 
ــالـــرد بــتــدابــيــر تــســتــهــدف  األمــيــركــيــة بـ
مــنــتــجــات فــرنــســيــة بــقــيــمــة 1.3 مــلــيــار 
بـــرس،  ــرانـــس  فـ ــة  ــالـ دوالر. وحـــســـب وكـ
إن  االقـــتـــصـــاد  فــــي وزارة  مـــصـــدر  ــال  ــ قـ
لــهــذه الضريبة  الــخــاضــعــة  »الــشــركــات 
تلقت إشعارًا ضريبيًا لتسديد أقساط 
2020«، مؤكدًا بذلك معلومات أوردتها 

صحيفة »فاينانشل تايمز«. 
وذكرت الصحيفة أن فيسبوك وأمازون 
»من بن الشركات« التي تلقت إشعارًا 
ــك ربــمــا  ــذلــ ــرة«، وبــ ــ ــيــ ــ »فـــــي األيـــــــام األخــ

أميركية  لــعــقــوبــات  فــرنــســا  ستتعرض 
انــتــقــال السلطة بــن الرئيس  فــي فــتــرة 
ــيــــركــــي املــنــتــهــيــة واليــــتــــه دونــــالــــد  األمــ

ترامب والرئيس املنتخب جو بايدن. 
الجمركية  الرسوم  رفــع  ترامب  أن  يذكر 
عــلــى الــخــمــور الــفــرنــســيــة بــنــســبــة %25 
ــول املـــســـاعـــدات  ــ ــاق الــــخــــاف حـ ــيـ فــــي سـ
وبوينغ.  إيــربــاص  لشركتي  الحكومية 
وأقر البرملان الفرنسي في يوليو/ تموز 
إيــرادات  2019 ضريبة بنسبة 3% على 
خـــطـــوة  أول  فـــــي  اإلنـــــتـــــرنـــــت،  ــة  ــقـ ــالـ ــمـ عـ
مـــن نــوعــهــا فـــي الـــعـــالـــم تـــجـــاه شــركــات 
مجموعة »غافا« )غوغل وآبل وفيسبوك 
وأمازون( وغيرها من الشركات متعددة 
الجنسيات املتهمة بالتهرب الضريبي. 
ــذه الـــضـــريـــبـــة 350  ــ وبـــلـــغـــت عــــائــــدات هـ

مليون يورو في 2019.

الهند تفضل 
النفط العربي

فرنسا تفرض ضرائب 
على اإلنترنت

تقرير

على الرغم من ترجيح كبار المستثمرين وخبراء النقد أن يواصل الدوالر 
التراجع في عهد جو بايدن، إال أن احتمال تعميم لقاح كورونا في 
أميركا قبل الدول األخرى، نهاية الصيف المقبل، ربما يساهم في عودة 

االقتصاد للنمو وتعود الجاذبية للعملة األميركية

نحو  المستثمرين  تحول  بسبب  األربعاء،  أمس  الدوالر  صرف  سعر  تراجع 
تأكد  أن  بعد  وذلك  العوائد،  عن  بحثًا  المخاطر  عالية  العمالت  أصول 
األميركي  لالقتصاد  المالي  التحفيز  من  مزيد  نحو  تتجه  بايدن  إدارة  أن 
رويترز،  وحسب  المقبل.  العام  في 
مقابل   1.1904 ــدوالر  الـ سعر  بلغ 
من  مقتربًا  األربــعــاء،  ظهر  اليورو 
كما  أسبوعين.  في  مستوى  أقل 
تراجع الدوالر كذلك مقابل العديد 
رهان  وسط  الناشئة  العمالت  من 
المستثمرين على  بقاء سعر الفائدة 
فترة  ألطول  تغيير  دون  األميركية 

ممكنة خالل عهد بايدن.

تحول المستثمرين لألصول الخطرة

رؤية

جواد العناني

الثاني  نوفمبر/ تشرين  السبت واألحــد، 21 و22  عقدت يومي 
الـــحـــالـــي، عــبــر اإلنـــتـــرنـــت، اجــتــمــاعــات الــقــمــة الــخــامــســة عــشــرة 
عبد  بــن  سلمان  املــلــك  برئاسة   ،G20 العشرين  دول  ملجموعة 
اململكة  أن  إال   ،1999 عــام  تأسست  املجموعة  أن  ومــع  الــعــزيــز. 
ــام 2008 في  الــعــربــيــة الــســعــوديــة حــضــرت الــقــمــة ألول مـــرة عـ
الــدول  نـــداءات تدعو قــادة  الـــدورة  واشنطن. سبقت انعقاد هــذه 
غير  دولــيــة  منظمات  مــن  بتحريٍض  مقاطعتها،  إلــى  األعــضــاء 
حكومية، وجهات أميركية وأوروبية، بسبب ما يسمونه سجل 
اململكة الرسمي في مخالفة حقوق اإلنسان. وتركز النقد على 
أمرين: قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية 
الثاني من أكتوبر/ تشرين األول عام  بالده في إسطنبول يوم 
والتركيز  بــدون محاكمة،  ناشطات سعوديات  واعتقال   .2018
بــالــذات على لجني الــهــذلــول، الــتــي اعتقلت عــدة مـــرات، وال تــزال 
رهينة السجن منذ شهر مايو/ أيار عام 2018. وعلى الرغم من 
هذه االحتجاجات، حضر كل رؤساء الدول األعضاء، وعددهم 
19، ورئيسة االتحاد األوروبـــي، وشــاركــوا جميعًا عبر تطبيق 
»زووم«، في إلقاء كلماتهم، كما أن وزراء املالية ومحافظي البنوك 
لقاءات  األهم كان عقد  املركزية عقدوا اجتماعات جانبية. لكن 
السعودية  املــتــنــافــرة، خصوصا  الـــدول  بعض  قـــادة  بــني  ثنائية 
أطلقوا تصريحات مشجعة على ضــرورة بدء  والذين  وتركيا، 

الحوار بني الطرفني. 
ولـــم يــشــارك الــرئــيــس األمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب بــقــوة فــي قمة 
االفتتاح في  العشرين، وإن حضر جانبًا من جلسة  مجموعة 
اليوم األول، وجلسة األعمال في اليوم الثاني. ولكنه لم ينغمس 
الفوز  النقاش، بسبب انشغاله في سعيه الخائب الستالب  في 
من املرشح الديمقراطي الناجح جو بايدن. ولو تأملنا في الدول 
الناتج  مــن  يــقــارب %90  مــا  فإنها تشكل  املــشــاركــة كمجموع، 
من  و%66  العالم،  تجارة  من   %80 وحوالي  العاملي،  االجمالي 
سكان العالم، ونصف مساحة الكرة األرضية. وهذه بالطبع قوة 

جبارة ال يستهان بها. 
مجموعة  هل ستكون  والقانوني:  األخالقي  السؤال  ثــار  ولذلك 
 عن األمم املتحدة، وخصوصا أن الرئيس ترامب 

ً
العشرين بديال

األمم  انتقاد  يمارسان  إيمانويل ماكرون،  ومعه رئيس فرنسا 
املتحدة ومنظماتها بشكل مستمر؟

خالل فترة إدارة ترامب، انسحبت الواليات املتحدة من مجلس 
ــن مــنــظــمــة الصحة  حــقــوق اإلنـــســـان الــتــابــع لــأمــم املــتــحــدة، ومـ
ــة غـــوث وتشغيل  ــطــع تــرامــب املــســاعــدات عــن وكــال

َ
الــعــاملــيــة، وق

الــالجــئــني الــفــلــســطــيــنــيــني )أونـــــــــروا(، وســـاهـــم، فـــي مــمــارســاتــه 
التجارية الحمائية واإلغالقية، بأضعاف منظمة التجارة العاملية 

التي قامت أساسًا على فكرة االنفتاح االقتصادي الدولي.
الذي  الدولي  النظام  أنهم جزء من  أكــدوا  الحضور  القادة  ولكن 
املــتــحــدة. وكذلك،  األمــم  األســـاس، منظمة  ــَزُه  ــ َرْم تمثله، وتشكل 
التجارة  ميثاق منظمة  فــي  النظر  إعـــادة  إلــى  بقوة  دعــوا  فإنهم 
العاملية وإصــالحــه، وإزالـــة الخلل فــي بــنــوده، خصوصا فــي ما 
بالالتماثلية )asymmetry(، بني معاملة صادرات  يتعلق 
األولية،  واملـــواد  الزراعية  الــصــادرات  النامية، وخصوصا  الــدول 

وصادرات الدول الصناعية املمنوحة إعفاءات أوسع. 
الــصــني والــهــنــد وإنــدونــيــســيــا وتــركــيــا  ، مــثــل 

ً
وال شـــك أن دوال

واملكسيك واألرجنتني والبرازيل، صاحبة الصوت القوي داخل 
مجموعة الدول الـ77، سوف تثير مسألة حقوق االختراع وامللكية 
الغربية  الــدول  تستخدمها  التي  املسائل  من  وغيرها  الفكرية، 
ميثاق  بموجب  املطلوبة  التجارية  الحريات  من  للتنّصل  الغنية 
الــهــامــة فــي نوفمبر/  الــدوحــة  انــعــقــاد دورة  هــذه املنظمة. ومــنــذ 
التنموية«،  الدوحة  »أجندة  وسميت   ،2001 عام  الثاني  تشرين 
لم تحقق املنظمة شيئًا مما طالبت به وتوصلت إليه من قرارات، 

وبخاصة في مجال تبادل السلع الزراعية. 
القمة، حيث  أجــنــدة  كــورونــا نفسها على  وقــد فرضت جائحة 
الجائحة  لهذه  التصّدي  الرؤساء على ضرورة  ْت خطابات 

َ
ق

َ
ف

َّ
ات

ضـــت أســــس االقـــتـــصـــاد لــــدول كــثــيــرة، وســبــبــت حــالــة  ــوَّ ـ
َ
الــتــي ق

ــــدوا أن هــذه الجائحة عّمقت 
ّ
اقــتــصــاديــة ســريــعــة. وأك انــكــمــاش 

الفوارق في الدخل والثروة بني األفــراد داخل الــدول، وبني الدول 
نفسها، وأدركوا أن استمرار الجائحة سيقود إلى نتائج وخيمة 
الــذيــن ينطبق عليهم  فــي مــجــاالت الفقر املــدقــع، حيث زاد عــدد 
هذا الوصف بنحو 150 مليون شخص، وزادت مشكلة البطالة 
التي طاولت مليار وظيفة دائمة، معظمها يعود للشباب وللنساء، 

خصوصا في الدول النامية. 
ولــكــن الــقــضــاء عــلــى الــجــائــحــة يتطلب الــتــعــاون بــني الــــدول، ألن 
بقاءها، ولو في بقعة واحدة من العالم، سوف يؤّدي إلى إعادة 
الشافي ملن  العالج  اكتشاف  لذلك  املثلى  استفحالها. والوسيلة 
يعانون منها، واألهم هو البدء في تنفيذ برنامج دولي للتطعيم 
ــذي يــحــول دون اإلصـــابـــة بــالــفــيــروس  ــ بــعــد اكــتــشــاف الــلــقــاح ال
للمساعدة  بالباليني  مبالغ  مشكورة  السعودية  وقّدمت  اللعني. 
في القضاء على هذه الجائحة. ولكن الدورة لم تنجح في وضع 
الجائحة  ين من  التي ذاقت األمرَّ الــدول  برنامج واضح ملساعدة 
فــي وضــع تصّور  االقــتــصــادي، وال حتى  الســتــعــادة نشاطها 
عــن كاهل  املــزمــن  املديونية وصــداعــهــا  ارتــفــاع  ملواجهة  مقبول 

الدول الفقيرة والنامية. 
وهنا يبرز الدور األخالقي واملعنوي الذي يتحّدث عنه الجميع، 
ولكنه ال يجد له ترجمة في القرارات، فهنالك حروب طاحنة تفتك 
مشكالت ضحايا  لحل  املؤتمرون  فعل  فماذا  الــنــاس،  بماليني 
الــحــروب والــفــن؟ ومـــاذا عــن إنــهــاء الخالفات اإلقليمية، ووضــع 
للتعامل مع املعضالت في منطقتنا،  العادلة  السياسية  الحلول 
مــن فلسطني إلــى ســوريــة والــعــراق والــيــمــن وليبيا والــصــومــال 

والسودان وغيرها؟
صوت الضمير ورد في كلمة ضيف الشرف في املؤتمر امللك 
عبد الله الثاني، الذي تحّدث عن األردن وما يعانيه من مشكالت 
ناجمة عن الجائحة والالجئني والحروب من حول بلده األردن. 
ومع هذا، فإن دولة كــاألردن قد تحّملت عبئًا كبيرًا، مثل لبنان 
ين، وتركيا التي استقبلت أكثر من  الذي يعاني اقتصاُده األمرَّ
ــاألردن بــمــواردهــا  أربــعــة مــاليــني الجـــئ. كيف تستطيع دولـــة كــ
املحدودة أن تتحّمل مسؤولية أخالقية كهذه، وتبقى تعّض على 
لم تحل  ؟ وما 

َ
يقّدم شيئا يكاد  املقابل ال  والعالم في  جراحها، 

مشكلة األخالق والسلوك العاملي، فإننا نحرث في البحر، ونبذر 
في الريح.
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