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توقيع اتفاق توصيل الكهرباء إلى لبنان

جالل بكور

وق ـعــت حـكــومــة ال ـن ـظــام ال ـس ــوري ،أم ــس األرب ـعــاء
مع األردن ولبنان على اتفاقية الربط الكهربائي
بني ّ
عمان وبيروت عبر األراضي السورية .وقالت
وكالة األنباء الرسمية «سانا»« :تم اليوم في بيروت التوقيع
على اتفاقية الــربــط الكهربائي مــن األردن عبر ســوريــة إلى
لبنان» .ونقلت الوكالة عن وزير الكهرباء في حكومة النظام
السوري ،غسان الزامل قوله« :سورية أنجزت كامل الترتيبات
للربط الكهربائي من األردن إلى لبنان عبر سورية ،وستقدم
كل التسهيالت إلتمام االتفاق» .وأضاف الزامل« :نحن نعتبر
هذا اإلنجاز مميزا ،ونحن في سورية من الدول األولى التي
تسعى إلى التعاون العربي العربي في جميع املجاالت».
ويــأتــي ذلــك بعد توقيع العديد مــن االتـفــاقـيــات االقتصادية
بني النظام واألردن وإعادة فتح املعابر بني الطرفني ،إضافة
لتوقيع اتفاقيات تتعلق بخط الغاز العربي الــذي من شأنه
إيصال الغاز من مصر إلى لبنان عبر سورية واألردن.
ويــذكــر أن ال ـن ـظــام ال ـس ــوري يـعـيــش أزمـ ــات اقـتـصــاديــة على

مـخـتـلــف األصـ ـع ــدة ،وت ـعــانــي مـنــاطــق سـيـطــرتــه م ــن انـقـطــاع
شبه دائم للكهرباء ،وبعضها يعاني من انقطاع دائم أيضا،
إضافة لألزمة الخانقة على مستوى املشتقات النفطية واملواد
التموينية الرئيسية .وكانت حكومة النظام قد اعتذرت في
وق ــت ســابــق عــن الـلـقــاء ال ــذي ك ــان م ـق ــررًا ،أول مــن أم ــس ،مع
الجانب األردني إلتمام االتفاق بشأن الربط الكهربائي بحجة
«الـتــريــث» .ومــن املـفـتــرض وفــق االت ـفــاق تــزويــد لبنان بنحو
 150مـيـغــاواط كـهــربــاء مــن منتصف الليل وحـتــى السادسة
صباحًا ،و 250ميغاواط خالل بقية األوقات ،وجرى التوصل
إلــى االتـفــاق بــن األط ــراف الثالثة فــي أكتوبر /تشرين األول
من العام املاضي .ومــن جانبه ،قّــال وزيــر الكهرباء اللبناني
ّ
وليد فياض ،إن لبنان واألردن وقعا ،في بيروت أمس ،اتفاقًا
لتوصيل الكهرباء إلــى لبنان عبر ســوريــة ،وبحضور وزيــر
الطاقة األردن ــي صالح الخرابشة ووزيــر الطاقة في حكومة
النظام السوري غسان الزامل.
وأكــد فياض أن االتفاق لن يبدأ العمل به على الفور ،إذ إن
الحكومة مــا زال ــت تعمل مــع البنك الــدولــي على استكمال
ترتيبات مالية ستتضح تفاصيلها فــي غـضــون شهرين.

وقــال فياض إنها «اتفاقية متواضعة لكن أهميتها كبيرة
للشعب اللبناني الــذي بحاجة اليوم إلى كل ساعة كهرباء
ّ
إضــافـيــة» .وقــال وزيــر الطاقة األردن ــي صالح الخرابشة إن
سعر الكهرباء التي سيبيعها األردن للبنان سيكون مرتبطًا
بسعر خام النفط برنت.
وات ـفــق وزراء طــاقــة األردن وســوريــة ولـبـنــان فــي عـ ّـمــان ،في
أكتوبر/تشرين األول املــاضــي ،على خريطة طــريــق لتزويد
لبنان بجزء من احتياجاته من الكهرباء .واالتـفــاق جــزء من
خـطــة أوس ــع تـهــدف كــذلــك إل ــى ضــخ ال ـغــاز امل ـصــري لتشغيل
محطات كهرباء في شمال لبنان عبر خط أنابيب يمر باألردن
وســوريــة ،لكنها لــم تــوقــع بـعــد .وقــالــت مستشارة سياسات
الـطــاقــة اللبنانية والـبــاحـثــة غـيــر املـقـيـمــة فــي معهد الـشــرق
األوسط ،جيسيكا عبيد لوكالة رويترز إن «الكهرباء األردنية
والغاز املصري يمكنهما توفير الكهرباء لنحو ست ساعات...
هذا مطلوب بكل تأكيد ،خاصة أن أزمة قطاع الكهرباء تحولت
إلى أزمة إنسانية» .وقال فياض أول من أمس إن مصر تنتظر
تطمينات من واشنطن فيما يتعلق باإلعفاء من العقوبات
األميركية املفروضة على سورية.
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ارتفاع إنتاج الصلب العالمي
أعلن اتحاد الصلب العاملي عن ارتفاع إنتاج الصلب الخام
ال ـعــاملــي خ ــال ال ـع ــام  2021بـنـسـبــة  3.7بــاملـئــة عـلــى أس ــاس
س ـن ــوي ،بــدعــم م ــن تـعــافــي االق ـت ـصــاد ال ـعــاملــي م ــن تــداعـيــات
جائحة كــورونــا .وأوض ــح التقرير الشهري التـحــاد الصلب،

لقطات

اجتماع للجنة االقتصادية المشتركة التركية اليونانية
استضافت العاصمة أثينا ،أمس ،اجتماع الدورة
الخامسة للجنة االقتصادية المشتركة بين تركيا واليونان.
وقالت وزارة التجارة التركية في بيان ،إن االجتماع انعقد
برئاسة نائب وزير التجارة التركي مصطفى توزجو،
ونائب وزير الخارجية اليوناني كوستاس فراغوغيانيس.
وتناول الجانبان العالقات التجارية الثنائية واالستثمارات
المتبادلة والملفات التجارية المدرجة على أجندة
االتحاد األوروبي والطاقة والسياحة والزراعة والجمارك
والنقل .ولفت البيان إلى أن النسخة األخيرة من االجتماع
انعقدت عام  2010في أنقرة ،مؤكدة على أهمية
إعادة عقد االجتماع بعد انقطاع ألكثر من  10سنوات.

أمــس األربـعــاء ،أن إنتاج الصلب العاملي سجل مليارا و950
مليون طن خالل العام املاضي ،مقارنة مع مليار و 880مليون
طن في عــام  .2020وتـصــدرت الصني (أكبر منتج ومستهلك
للصلب في العالم) ،اإلنتاج من حيث الحجم ،بمقدار مليار

الحبس االحتياطي لوزير ليبي ونائبه بتهم فساد
أصدر مكتب النائب العام أمرا بحبس وزير الصحة الليبي
علي الزناتي ،ونائبه سمير كوكو في الحكومة احتياطيا
على خلفية تورطهما في قضايا فساد مالي وإداري.
وأعلن مكتب النائب العام في ليبيا في بيان صحافي
أمس األربعاء ،مباشرة «التحقيق أول من أمس ،في
المخالفات المالية بخصوص تنفيذ ميزانية التنمية
المخصصة للصحة؛ واستجواب وزير الصحة ووكيله،
لعدم مراعاة الئحة العقود اإلدارية واإلحجام عن التقيد
بالمعايير» .وأضاف أنه «أمام قيام الدليل الكافي على
صحة ارتكابهما للواقع المسند إليهما ،انتهت النيابة
العامة إلى األمر بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية».

و 32مليون طــن ،مسجلة انخفاضا سنويا بنسبة  3باملئة.
وجــاءت الهند في املرتبة الثانية بحجم إنتاج سجل 118.1
مليون طــن بــارتـفــاع سـنــوي  17.8باملئة ،ثــم الـيــابــان بإنتاج
 96.3مليون طن ونمو  15.8باملئة.

الطاقة على طاولة المحادثات األميركية القطرية
قال البيت األبيض ،أول من أمس ،إنه سيستضيف أمير قطر
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،يوم  31يناير /كانون الثاني،
إلجراء محادثات مع الرئيس جو بايدن تتناول عددًا من
القضايا؛ منها أمن الطاقة العالمي ،وسط مخاوف
بشأن إمدادات الغاز إلى أوروبا .تأتي زيارة الشيخ تميم،
وهي األولى له إلى الواليات المتحدة منذ تولّى بايدن
السلطة قبل عام ،في الوقت الذي تبحث فيه واشنطن
مع الدول والشركات المنتجة للطاقة تحويًال محتمًال
لإلمدادات إلى أوروبا إذا غزت روسيا أوكرانيا .وقال مصدر
مطلع طلب عدم الكشف عن اسمه ّ
إن وزير الخارجية
األميركي أنتوني بلينكن ناقش األمر مع وزير خارجية قطر.

العالم يترقب
إشارات الفيدرالي
مصطفى عبدالسالم

البداية قد تنطلق من روسيا
والعمالت املشفرة ،وتمتد الحقًا
للدول النامية األكثر اقتراضا
وألسواق وسلع ومعادن أخرى،
فما يحدث اآلن في روسيا من
هروب لرؤوس األموال األجنبية
وتهاو في البورصة وقيمة
الروبل ال يرجع فقط للمخاطر
الجيوسياسية ،وتأكيد واشنطن
أن خطر الغزو الروسي ألوكرانيا
«ال يزال وشيكا» ،وإنما هناك
عامل آخر مهم دخل على الخط
وهو تحركات مجلس االحتياطي
الفيدرالي (البنك املركزي
األميركي) ،نحو رفع الفائدة،
والتي من املتوقع أن تكون بمعدل
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وإذا تم رفع الفائدة على الدوالر
بسرعة وبمعدل يفاجئ األسواق،
فإن هروب األموال واالستثمارات
لن يقتصر فقط على روسيا
وإنما سيمتد لباقي األسواق
الناشئة التي تعاني من فجوات
تمويلية بالدوالر أو تعتمد على
االقتراض في عالج عجز املوازنة
ودعم استقرار سوق الصرف.
وما حدث في سوق العمالت
املشفرة ،خاصة بيتكوين ،من
تهاو لألسعار خالل األيام
املاضية ،وربما الدخول في عصر
ّ
«التجمد» في الفترة املقبلة ال
يرجع فقط إلى تنامي التوترات
السياسية واألزمة األوكرانية ،وإنما
إلى اإلشارات الكثيرة التي بعث بها
الفيدرالي واملتعلقة برفع الفائدة
ربما في أسرع وقت ،مع تشديد
السياسة النقدية ملكافحة التضخم.
وما يهدد العمالت الرقمية أيضا
هو بدء البنوك املركزية في وضع
قواعد مشددة لتنظيم التعامل
بها ،ما يجعل مستقبلها قاتمًا،
وفق تقرير بموقع «بيزنس
إنسايدر» نشر السبت ،وأكد
أن «العصر الجليدي» لتلك
العمالت قد يأتي مع خفض
املركزي األميركي دعمه لألسواق
ولالقتصاد ،ورفع الفائدة.
إذًا بات العالم يترقب إطالق
صافرة رفع الفائدة على الدوالر
والتي ستسبب تغيرات حادة
في األسواق النامية ،حيث تحرك
مليارات الدوالرات من دولة
ألخرى ،وربما تتسبب في إفالس
دول وتعثر حكومات وتعويم
عمالت ،واندالع موجة غالء لم
يشهدها العالم منذ سنوات.
وبعد أن كانت أنظار املستثمرين
تتجه نحو أزمة أوكرانيا،
واحتماالت «الغزو» العسكري
الروسي ومخاوف أوروبا من
تداعيات األزمة على إمدادات الطاقة،
باتت األنظار تتجه أكثر نحو مقر
الفيدرالي في واشنطن ،فقرار رفع
الفائدة أهم لألسواق ربما من أزمة
سياسية بني الغرب وروسيا أو
حتى اندالع حرب في أوكرانيا.
العالم كله ربما سيدخل خالل
الفترة املقبلة حالة أقرب إلى
الغموض وعدم اليقني في ظل
توقعات بزيادة التضخم ،خاصة
أسعار النفط والغاز واألغذية،
وبالتالي فإن على الحكومات
االستعداد مبكرا ملرحلة وصفها
كل من صندوق النقد والبنك
الدولي واألمم املتحدة باملضطربة.

الجزائر :تحذيرات من تداعيات فرض ضرائب على واردات النسيج
الجزائر ـ عثمان لحياني

حــذرت منظمات مهنية وأهلية في الجزائر الحكومة
مــن تطبيق ق ــرار ف ــرض ضــرائــب جــديــدة عـلــى بعض
السلع والبضائع املوردة من الخارج ،وطالبت بتجميد
هـ ــذه ال ـض ــرائ ــب تـجـنـبــا ل ــرف ــع أس ـع ــاره ــا ف ــي ال ـب ــاد،
وملـتــاعــب اجتماعية قاسية على الـجــزائــريــن فــي ظل
تهاوي القدرة الشرائية للمواطنني في الفترة األخيرة.
وأف ــاد بـيــان مـشـتــرك بــن املنظمة الـجــزائــريــة لحماية
وإرشاد املستهلك ،واالتحاد العام للتجار والحرفيني
ال ـجــزائــريــن ب ــأن «ب ـعــض املـنـتـجــات ال ـتــي ظ ـهــرت في

القائمة املعدلة املتواجدة على مستوى األمانة العامة
للحكومة قصد نشرها في الجريدة الرسمية ،لتدخل
حيز التنفيذ ،تضم قائمة ملنتجات ال نملك فيها اكتفاء
ذاتيا كاملالبس الجاهزة والنسيج ،وكالهما ال يغطيان
 20في املائة من احتياجات السوق ،ورغم هذا فقد طبق
عليها رسم بـ 30في املائة» ،ما يعني أن أسعار املالبس
وامل ـش ـتــريــات الـنـسـيـجـيــة ،مــرش ـحــة ل ــارت ـف ــاع بسبب
هذه الضرائب الجديدة ،لكون إنتاجية قطاع النسيج
ضعيفة في الجزائر.
وجرى في منتصف التسعينات تفكيك البنية التحتية
ل ـق ـط ــاع ال ـن ـس ـي ــج فـ ــي ال ـ ـجـ ــزائـ ــر ،ب ـف ـعــل اإلصـ ــاحـ ــات

الهيكيلية التي فرضها صندوق النقد الدولي حينها
عـلــى ال ـجــزائــر مـقــابــل ق ــروض قــدمـهــا فــي تـلــك الـفـتــرة،
حيث أغلقت مصانع للنسيج كانت رائــدة فــي البالد
ُ
وف ـت ــح ال ـب ــاب أمـ ــام الـ ـ ـ ــواردات م ــن الـ ـخ ــارج ،م ــا سمح
ل ــواردات املالبس خاصة من فرنسا وتركيا وسورية
بالهمينة على السوق املحلية.
وات ـخ ــذت الـحـكــومــة ه ــذه ال ـق ــرارات فــي س ـيــاق تــدابـيــر
ل ـل ـحــد م ــن ال ـ ـ ـ ـ ــواردات م ــن ال ـ ـخـ ــارج وخـ ـف ــض ف ــات ــورة
االستيراد وتشجيع اإلنتاج املحلي ،خاصة مع دخول
مــركــب اس ـت ـث ـمــاري تــركــي يـضــم سـلـسـلــة مـصــانــع في
منطقة غليزان غربي الجزائر ،حيث بات يغطي لوحده
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جزءا من االحتياجات املحلية في الجزائر من املالبس
الجاهزة .لكن املنظمتني تعتبران أن مطالبتها بتجميد
ال ـضــرائــب عـلــى بـعــض ال ـ ـ ــواردات ال ـتــي ال يــوفــر فيها
اإلنتاج املحلي كفاية ،متأتية «من خالل متابعة واقع
السوق واملستجدات التنظيمية للمعامالت التجارية،
خ ــاص ــة ف ــي ال ــوض ــع ال ــراه ــن ال ـ ــذي ت ـم ـيــزه الـجــائـحــة
املستمرة وتأثيراتها امللموسة على القدرة الشرائية
للمستهلكني والقطاع التجاري ومناصب الشغل التي
يوفرها» وشددتا على أنه يتعني على الحكومة تنفيذ
الـتــوصـيــات املـتـكــررة لرئيس الجمهورية فــي إشباع
حاجيات املواطنني وحماية قدرتهم الشرائية.
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السودان

مال وسياسة

غالء الكهرباء يحاصر القطاعات اإلنتاجية

العصر الذهبي للفساد في مصر:

القمع يحمي كبار اللصوص
أسهم القمع األمني
في تواصل انتشار الفساد
بمختلف قطاعات الدولة
للعام الثامن على التوالي،
وأصبحت سرقة المال
العام عملية ممنهجة
وسط ضعف األجهزة
الرقابية

القاهرة  -العربي الجديد

ب ــات الكثير مــن م ــوارد مـصــر في
ق ـب ـضــة ال ـف ــاس ــدي ــن ،إذ أصـبـحــت
عمليات سرقة املال العام ممنهجة
ف ــي ظ ــل ق ـم ــع أمـ ـن ــي أضـ ـع ــف دور ال ـج ـهــات
الرقابية وزاد من تدخالت األجهزة السيادية
فــي عقود ومناقصات بمليارات ال ــدوالرات،
مــا سـ ّـهــل الـتـسـتــر عـلــى مـخــالـفــات بـمـلـيــارات
الدوالرات أيضًا .وللعام الثامن على التوالي
ت ـم ـنــح مـنـظـمــة ال ـش ـفــاف ـيــة ال ــدول ـي ــة درجـ ــات
مـتــدنـيــة ملـصــر فــي تـقــريــرهــا ال ـس ـنــوي ،حــول
«مــؤشــر مــدركــات الـفـســاد فــي الـعــالــم» ،لعدم
قدرتها على مكافحة الفساد ،في القطاعات
الحكومية والعامة .وكشف التقرير أن مصر
على مدار السنوات املاضية (منذ عام 2013
وحـتــى اآلن) ،كــانــت تـتـقــدم درج ــة وتـتــراجــع
درجـ ـ ــات ،ح ـيــث حـصـلــت ع ـلــى  33نـقـطــة من
مائة عامي  2021و ،2020لتظل فــي املنطقة
ال ـح ـم ــراء .وت ـحــت ع ـن ــوان «ح ـق ــوق اإلن ـســان
ٌ
والـ ـفـ ـس ــاد» َب ـ ـ ّـن ت ـح ـل ـيــل ملـنـظـمــة الـشـفــافـيــة
الدولية أن دعم حقوق اإلنسان أمر حاسم في
مكافحة الفساد.
التدخل السياسي واألمني

يرجع خبراء اقتصاد وناشطون في املجتمع
املــدنــي انـتـشــار الـفـســاد ،إلــى تــدخــل الرئاسة
فــي إسـنــاد املـنــاقـصــات بـمـلـيــارات ال ــدوالرات
لشركات محلية ودولية باألمر املباشر ودون
إجراء مزاد حسب القانون ،وسيطرة األجهزة
األمـ ـنـ ـي ــة ع ـل ــى ص ـن ــاع ــة الـ ـ ـق ـ ــرار ال ـس ـيــاســي
واالقتصادي في الدولة ،وقبضتهم الحديدية
على وســائــل اإلع ــام ،واألح ــزاب السياسية،
مــع منعهم حــريــة ت ــداول املـعـلــومــات ،وحرية
ال ـت ـع ـب ـيــر ،وغ ـل ــق بـ ــاب ال ـن ـق ــاش ال ـع ـل ـنــي في
الـشــأن ال ـعــام ،بما يـهــدر ق ــدرة املجتمع على

رقابة املؤسسات العامة .وفي هذا السياق،
يــؤكــد خـبـيــر اق ـت ـصــادي تـجـنــب ذك ــر اسـمــه،
لـ«العربي الجديد» ،استغالل بعض الــوزراء
واملسؤولني وجــود القبضة األمنية للتستر
على مخالفاتهم ،مشيرًا إلى ما يحدث حاليًا
ف ــي وزارة ال ـص ـحــة م ــن م ـحــاك ـمــات لبعض
ق ـيــادات ـهــا وارتـ ـب ــاط الـ ــزوج ال ـســابــق لــوزيــرة
الصحة هــالــة زاي ــد ونجلها ،بقضية فساد،
دون أن يعلم املجتمع ،مــا هــي القضية وما
عــاقــة ال ــوزي ــرة ب ـهــا ،وحـ ــدود ال ـجــرائــم التي
ارتكبت رغم إحالة األمر على القضاء.
ولـفــت الخبير االقـتـصــادي إلــى تـقــدم بعض
العاملني فــي املجتمع املــدنــي الــذيــن يعانون
من املالحقات األمنية إلى الدائنني الدوليني
وم ـن ـهــم ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد وال ـب ـنــك ال ــدول ـي ــان،
يطالبونهم بالتدخل لدفع الحكومة املصرية
إلى تحقيق الشفافية في القروض الضخمة
ال ـ ـتـ ــي ت ـم ـن ـح ـه ــا مل ـ ـصـ ــر ،وال ـ ـتـ ــي سـيـتـحـمــل
أعباؤها املواطنون واألجيال املقبلة.
عدم الشفافية في إنفاق القروض

وأك ــد م ـصــدر ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن إدارة
صـنــدوق النقد الــدولــي وع ــدت تلك الجهات
املصرية بمراجعة دقيقة ملدى التزام الحكومة
ال ـش ـفــاف ـيــة وإجـ ـ ـ ــراءات ال ـحــوك ـمــة ،ف ــي إدارة
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حـــصـــلـــت مــــصــــر عــلــى
مساعدات مالية عاجلة من
النقد الــدولــي لمواجهة
تداعيات وباء كوفيد ـ ،19
بلغت قيمتها اإلجمالية
نحو  2.5مليار دوالر ،وسط
غــمــوض حـــول عمليات
اإلنفاق بسبب عدم وجود
رقــابــة حكومية كافية
عليها.

الخرطوم ـ هالة حمزة

ق ــررت الحكومة الـســودانـيــة تعديل أسـعــار تعرفة الكهرباء
لكافة القطاعات السكنية والصناعية والزراعية والخدمية،
وس ــط م ـخ ــاوف م ــن تـكـبــد ال ـق ـطــاعــات اإلن ـتــاج ـيــة املـخـتـلـفــة
خسائر باهظة.
وق ـ ــال وزي ـ ــر ال ـ ــري واملـ ـ ـ ــوارد امل ــائ ـي ــة ،ض ــو ال ـب ـيــت م ـن ـصــور،
لـ«العربي الجديد» إن الزيادة الجديدة في تعرفة الكهرباء
ترتبط بامليزانية الجديدة للعام الحالي .2022
وبحسب تصريحات الوزير الخاصة فــإن الــزيــادة الجديدة
«تؤدي الرتفاع فاتورة الري الكهربائي للمشاريع الزراعية،
مــا يضطرنا لتعديل تـعــرفــة ال ــري بالطلمبات الكهربائية
لـتـغـطـيــة ال ـع ـج ــز» ،وهـ ــذه الـ ــزيـ ــادات ت ــؤث ــر بـشـكــل كـبـيــر في
مجملها على القطاع الزراعي في السودان ،حسب وزير الري.
وكان وزير الطاقة والنفط املكلف بالسودان ،محمد عبد الله،
أكد أول من أمس أن الحكومة رفعت أسعار الكهرباء ،وهي
من بني عدد قليل من املنتجات التي ال تزال مدعومة ،في إطار
حزمة إصالحات اقتصادية جارية.
ُ
وتشمل التغييرات السعرية ،التي تطبق بأثر فــوري ،زيادة
حادة في أسعار االستهالك الزراعي من  1.6جنيه للكيلواط
إلــى تسعة جنيهات ،كما تشمل زي ــادات كبيرة لالستهالك
املنزلي أيضا .وقــال عبد الله لرويترز ،إن من الصعب على
الحكومة في الظروف الحالية تقديم الدعم بالطريقة القديمة.
وأضاف أن الحكومة تدرس مشروعات استثمارية في الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح ،لكنها تواجه صعوبة بسبب الدعم.
وتوقعت الغرفة التجارية بالخرطوم حدوث نتائج وصفتها
بــالـكــارثـيــة عـلــى الـقـطــاع الـتـجــاري نتيجة لــزيــادة الكهرباء
والتي تزامنت مع تذبذب كبير في أسعار الــدوالر بالسوق
امل ــوازي وال ــذي تــراجــع مــؤخــرا مــن خانة الـ ــ( )505إلــى ()495
جنيها للبيع.
وقــال األمــن الـعــام السابق للغرفة التجارية فــي الخرطوم،
الـط ـيــب ط ـلــب ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» إن ال ــزي ــادة ف ــي أس ـعــار

القروض التي حصلت عليها من الصندوق.
وتشمل اإلجـ ــراءات مطالبة الحكومة بعدم
االكـتـفــاء بـمــراجـعــة الـبـنــك املــركــزي والـجـهــاز
املـ ـ ــركـ ـ ــزي ل ـل ـم ـح ــاس ـب ــات لـ ـبـ ـن ــود ال ـ ـصـ ــرف،
وسيطلبون إشراف مراجعني ماليني دوليني
على الحسابات التي يودعها الصندوق في
حسابات الحكومة لــدى البنك املــركــزي ،مع
ضرورة نشر كل املعلومات عن طريقة إنفاق
القروض ونتائج املراجعات املالية.
وأع ـ ــرب امل ـص ــدر ع ــن خـشـيـتــه م ــن أن ي ــؤدي
ع ــدم ال ـت ــزام الـحـكــومــة تـلــك الـتـعـلـيـمــات ،إلــى
تعطيل الـقــروض التي ستطلبها الــدولــة في
املفاوضات املقبلة مع الصندوق.
جذور عميقة في المؤسسات

يـصــف الـتـقــريــر ال ـس ـنــوي ملـنـظـمــة الشفافية
الــدول ـيــة ،ال ــذي ص ــادف إعــانــه ي ــوم احتفال
امل ـص ــري ــن امل ـك ـت ــوم بـ ـث ــورة  25ي ـن ــاي ــر ال ـتــي
أش ـع ـل ـهــا ال ـف ـس ــاد ال ـس ـيــاســي واالج ـت ـمــاعــي
فــي مصر عــام  ،2011الحالة املصرية بأنها
«األس ـ ــوأ واألك ـث ــر إج ــرام ــا ع ــام  ،2021حيث
أصبح الفساد ُم َم َ
نهجًا ،وله جذور عميقة في
املؤسسات العامة والحياة اليومية بداية من
الفساد السياسي رفيع املـسـتــوى ،وانتشار
املحسوبية واالنـتـهــاكــات الجسيمة لحقوق
اإلنسان.
وي ــأت ــي ذلـ ــك ف ــي ظ ــل ض ـع ــف دور األج ـه ــزة
ال ــرق ــابـ ـي ــة ب ـس ـب ــب ال ـ ـتـ ــدخـ ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
واألمـ ـنـ ـي ــة ،وك ــان ــت ال ـس ـل ـط ــات امل ـص ــري ــة قــد
أل ـقــت الـقـبــض عـلــى رئ ـيــس ال ـج ـهــاز املــركــزي
لـلـمـحــاسـبــات (ح ـك ــوم ــي) امل ـس ـت ـشــار هـشــام
جنينة في  13فبراير/شباط  ،2018بعد جدل
كبير حول تقرير له في أثناء توليه منصبه،
ق ــال فـيــه إن ال ـف ـســاد ف ــي ال ـج ـهــاز الـحـكــومــي
للدولة تجاوز  600مليار جنيه مصري (نحو
 67.5مليار دوالر حسب سعر الصرف وقت
صدور التقرير) في ثالث سنوات .وعقب ذلك
ُ
ُعزل جنينة من منصبه واعت ِقل.
ت ـح ـظــر ال ـح ـك ــوم ــة امل ـص ــري ــة م ــوق ــع مـنـظـمــة
ال ـش ـفــاف ـيــة ال ــدولـ ـي ــة ع ـلــى «اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت» ،مــن
الـظـهــور فــي م ـصــر ،مـنــذ ع ــام  ،2016حينما
أصـ ـ ـ ــدرت تـ ـق ــريـ ـرًا تـ ـح ــذر ف ـي ــه مـ ــن اش ـت ـع ــال
احتجاجات جديدة ،مع عدم اتخاذ إجراءات
صــارمــة ملكافحة الـفـســاد ،وسيطرة شركات
مــرتـبـطــة بــالـجـيــش واألجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة على
االقتصاد املحلي.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

إسناد مشروعات باألمر المباشر أسهم في تفاقم الفساد (خالد دسوقي/فرانس برس)

الكهرباء انسحبت على بعض أسـعــار السلع االستهالكية
خاصة زيوت الطعام.
وأض ـ ــاف ط ـلــب :رغ ــم ع ــدم اع ـت ـمــاد ال ـق ـطــاع ال ـص ـنــاعــي على
الكهرباء بشكل كلي بسبب مشاكلها املتكررة في السودان
وتركيزه أكثر على التوليد بالجازولني ،إال أن ذلك يتسبب
أيضا فــي زي ــادة تكلفة السلع االستهالكية املنتجة محليا
والـ ـت ــي ت ـط ــرح لـلـمـسـتـهـلــك األخـ ـي ــر ل ـع ــدم ت ـح ـمــل املـنـتـجــن
واملصنعني تكلفة منصرفات التشغيل واإلنـتــاج بمفردهم.
وأش ــار إل ــى أن األث ــر األك ـبــر ل ــزي ــادة الـكـهــربــاء سـتـكــون على
القطاع الزراعي والحيواني ومنتجاتهما.
من جانبه ،دعا املحلل االقتصادي ،هيثم فتحي ،في حديثه
لـ«العربي الجديد» الحكومة للتراجع عن قرار زيادة تعرفة
الكهرباء والــذي يقلل ربحية املزارعني الذين يفكرون جديا
في ترك املهنة ،وبيع ممتلكاتهم لسداد ما عليهم من أقساط
نتجت عن مشاكل التسويق والركود االقتصادي ،مشيرا إلى
أهمية إعادة النظر في أسعار الكهرباء على القطاع الزراعي
وتـخـفـيـضـهــا ،ح ـتــى ال يـهـجــر امل ــزارع ــون أراض ـي ـه ــم بسبب
تكبدهم خسائر مالية باهظة .وقال فتحي إن املواطن أصبح
يعاني من االرتفاع املستمر في األسعار وعدم اإلحساس به
يخلق لديه حالة من القهر والظلم وعــدم الشعور باألمان،
خــاصــة فــي ظــل ارتـفــاع األسـعــار وثـبــات الــدخــل ،مبينا تأثر
كافة املستهلكني بزيادة تعرفة الكهرباء األمــر الــذي تترتب
عـلـيـهــا أع ـبــاء اق ـت ـصــاديــة واجـتـمــاعـيــة جــديــدة عـلـيـهــم .كما
ي ـطــاول ارت ـفــاع الــرســوم زي ــادة فــوريــة فــي أس ـعــار املشتقات
النفطية وأجور النقل ،والخبز وغيره ،حسب فتحي .وتعاني
شبكة الكهرباء السودانية من عقود من اإلهمال وصعوبة
س ــداد تكاليف الــوقــود وقـطــع الـغـيــار ،مما أدى إلــى انقطاع
التيار لفترات طويلة خالل شهور الصيف هذا العام .وقدرت
وزارة املالية والتخطيط االقتصادي في موازنتها الجديدة
لـلـعــام الـحــالــي  2022دعــم الـقـطــاع الـكـهــربــائــي بـ ــ 735مليون
جنيه مقابل  308.245ماليني جنيه في موازنة العام السابق
بنسبة زيادة  ،%138ورغم ذلك تم رفع أسعار الكهرباء.

الشارع على موعد جديد مع الغالء (أشرف شاذلي/فرانس برس)

تقارير عربية
مصارف

توحيد «المركزي الليبي» خطوة في طريق االستقرار
طرابلس ـ أسامة علي

جــاء قــرار املـصــرف املــركــزي الليبي ،بانطالق
مـ ـ ـس ـ ــار تـ ــوح ـ ـيـ ــد ج ـ ـنـ ــاح ـ ـيـ ــه ،فـ ـ ــي ط ــرابـ ـل ــس
وال ـب ـي ـضــاء ،بـمـثــابــة خ ـطــوة إي ـجــاب ـيــة ق ــادرة
على مزيد من دفع االقتصاد الليبي والذهاب
أكثر نحو مزيد من االستقرار والحد من حالة
االنقسام التي يشهدها املشهد السياسي في
البالد ،حسب مراقبني.
وجــاء هذا اإلعــان يوم الخميس املاضي ،من
خالل بيان صادر عن املصرف املركزي الليبي،
إثر لقاء جمع رئيسه ،املحافظ الصديق الكبير،
ب ـنــائــب امل ـحــافــظ ل ـل ـفــرع ال ـشــرقــي ع ـلــي ســالــم
الحبري ،حيث ذكر البيان بأن جهود التوحيد

ت ــأت ــي ت ـت ــوي ـج ــا ل ـل ـج ـه ــود املـ ـب ــذول ــة إلن ـج ــاز
امل ـه ـمــة؛ «إذ تــم تــوقـيــع عـقــد لـتـقــديــم خــدمــات
استشارية مع شركة للخدمات املهنية لدعم
تنفيذ خارطة إعادة التوحيد املتفق عليها»،
مشددًا على أن «إعادة التوحيد ستكون ضمن
أربــع مــراحــل ،سينتج عنها نموذج تشغيلي

توقعات بعقدد
أول اجتماع في نهاية
الشهر المقبل

مـتـطــور لـلـمـصــرف امل ــرك ــزي امل ــوح ــد ،يحاكي
أفضل املمارسات العاملية».
أول اجتماع موحد

وحسب مصادر مقربة من الحبري ،لـ«العربي
الـجــديــد» ،فــإن اللجنة الفنية املكلفة بتنفيذ
إج ـ ـ ـ ــراءات ت ــوح ـي ــد املـ ـص ــرف س ـت ـش ــرف عـلــى
أول اج ـت ـمــاع مــوحــد ل ـكــامــل أع ـض ــاء مجلس
إدارة ال ـب ـنــك ،نـهــايــة ف ـبــرايــر /ش ـبــاط املـقـبــل.
وقــالــت املـصــادر ،التي رفضت ذكــر أسمائها،
إن االجـتـمــاع سيناقش الـنـمــوذج التشغيلي
ل ـل ـم ـصــرف ك ــأول ــى خـ ـط ــوات خ ــارط ــة طــريــق
تــوح ـيــد املـ ـص ــرف .وقـ ــد القـ ــى إع ـ ــان الـكـبـيــر
وال ـح ـبــري تــرحـيـبــا واس ـعــا عـلــى املـسـتــوىيــن

امل ـح ـل ــي والـ ـ ــدولـ ـ ــي ،ف ـق ــد عـ ـب ــرت امل ـس ـت ـش ــارة
األممية ،ستيفاني وليامز ،عــن تفاؤلها ،في
تغريدة عبر تويتر ،بــأن يتخذ املصرف هذه
ال ـخ ـطــوة ل ــ«تــوح ـيــد م ـصــرف لـيـبـيــا املــركــزي
بشكل رسمي» ،مشيرة إلــى أن «هــذه املبادرة
تستند إلى توصيات املراجعة املالية املستقلة
للمصرف املركزي ،برعاية بعثة األمم املتحدة
ل ـلــدعــم ف ــي ل ـي ـب ـيــا» .ك ـمــا ح ـثــت ول ـي ــام ــز ،في
تدوينة ثانية ،املصرف على «املضي قدما في
تنفيذ خارطة طريق إعــادة توحيد املصرف،
ال ـتــي تـطـبــق وت ــراع ــي امل ـعــاي ـيــر وامل ـم ــارس ــات
الدولية ،وذلك من أجل تعزيز االستقرار املالي
والسياسي الذي ليبيا في أمس الحاجة إليه».
وت ـ ـكـ ــرر فـ ــي أوق ـ ـ ـ ــات س ــاب ـق ــة م ـش ـه ــد ال ـن ــاس
املـصـطـفــن أم ــام امل ـص ــارف الـلـيـبـيــة بــانـتـظــار
ال ـح ـصــول عـلــى بـضــع م ـئــات م ــن ال ــدي ـن ــارات،
ً
هــي جــزء مما يملكونه فـعــا فــي حساباتهم
الـبـنـكـيــة ،بسبب أزم ــة الـسـيــولــة الـتــي تعاني
مـنـهــا ال ـب ــاد ،ول ـكــن ه ــذه ال ـظــاهــرة تــراجـعــت
خالل الفترة األخيرة.
االنعكاسات على االقتصاد

انعكاسات إيجابية لقرار توحيد المركزي على المصارف الليبية (فرانس برس)

وج ــاء اإلع ــان بـعــد أن أنـهــت شــركــة ديلويت
للمحاسبة الــدولـيــة ،بــإشــراف األمــم املتحدة،
مطلع الـعــام املــاضــي ،عملية املــراجـعــة املالية
ملـصــرف ليبيا املــركــزي بفرعيه فــي طرابلس
والبيضاء ،قبل تسلم تقرير املراجعة لسلطات
البنك املركزي في يوليو من العام املاضي.
وصــرح الخبير االقتصادي الليبي ،سليمان
الشحومي ،لــ«العربي الجديد» بــأن مشروع
اإلدمــاج انطلق منذ فترة ،إال أنه يرى أنه من
املبكر القول بأن «هذه العملية اكتملت اآلن»،
مــوضـحــا أن «م ـش ــروع اإلدمـ ــاج لــم يظهر في
شكله النهائي حتى وإن عــاد مجلس اإلدارة
للعمل من جديد ،وستظل منقوصة ما لم يتم
الدمج الكامل وإثبات كل العمليات التي تمت
خصوصًا من طرف البنك املركزي بالبيضاء
وإعادة دمجها في حسابات البنك املركزي في
طرابلس» .وأضاف الخبير الليبي أن النجاح
في عملية اإلدماج «يحتاج إلى عودة املقاصة
ب ـش ـكــل ط ـب ـي ـعــي وان ـس ـي ــاب ــي م ــا ب ــن ال ـش ــرق

والغرب الليبي فهي عملية غير مكتملة حتى
اآلن وما زالت نتائجها لم تظهر بشكل كامل
عـلــى االق ـت ـصــاد الـلـيـبــي» ،مـشـيــرا إل ــى أهمية
ضـ ـ ــرورة ال ـق ـي ــام ب ــدم ــج حـقـيـقــي لـلـحـســابــات
وإدخــال كل العمليات الخاصة بالدين العام
الذي ترتب عن اإلنفاق من قبل حكومة الشرق.
وحـ ـ ــول انـ ـعـ ـك ــاس ــات ع ـم ـل ـي ــات الـ ــدمـ ــج عـلــى
االقتصاد الليبي ّ
بي الشحومي أنه ال يمكن
ألي بلد أن يكون له أكثر من بنك مركزي .وقال:
«وجود بنكني كان له آثار مدمرة على النظام
املـصــرفــي الليبي وه ــذه الـخـطــوة ق ــادرة على
إرجاع الثقة له وعودة الدور الرقابي وإشراف
البنك املركزي على القطاع املصرفي وتطوير
نظام الدفع» ،معتبرا أن أولى فوائدها تقلص
املعاناة السيولة وتسهيل عودة املقاصة بني
بنوك الشرق والبنك املركزي.
كما شدد الشحومي على الحاجة إلى تنظيم
وصياغة وضبط السياسات النقدية في ليبيا،
ب ـهــدف مـعــالـجــة عــديــد امل ـشــاكــل االقـتـصــاديــة
«وعلى رأسها التضخم وارتفاع سعر صرف
ال ـ ـ ـ ــدوالر» ،م ــؤك ــدا أي ـض ــا ع ـلــى أن االق ـت ـصــاد
الليبي في حاجة إلى عديد اإلصالحات.
وم ـ ــن ت ـل ــك اإلص ـ ــاح ـ ــات الـ ـت ــي ي ــؤك ــد عـلـيـهــا
الشحومي «اإلصــاح الهيكلي وهــي العملية
ت ـح ـتــاج إلـ ــى م ـش ــروع ط ــوي ــل امل ـ ــدى إلص ــاح
عـمــل املــؤس ـســات واألدوات االسـتـثـمــاريــة إن
كـ ــان ال ـق ـط ــاع ال ـع ــام أو الـ ـخ ــاص ف ــي تـحــريــك
عـجـلــة االق ـت ـصــاد وتـحـقـيــق الـتـنـمـيــة والـنـمــو
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي» .وح ـ ـ ـ ــول ت ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــات خ ـط ــوة
دم ــج جـنــاحــي الـبـنــك امل ــرك ــزي عـلــى الصعيد
ال ـس ـي ــاس ــي ،أكـ ــد ال ـش ـحــومــي أن «االس ـت ـق ــرار
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي هـ ـ ــو مـ ـ ــا يـ ـصـ ـن ــع االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار
ال ـس ـيــاســي ،فـسـهــولــة عـمــل ال ـن ـظــام املـصــرفــي
وتـنــاقــل األم ــوال والـتـجــارة الــداخـلـيــة وتناقل
البضائع ستنتج عنها زيــادة مواطن الشغل
وت ـع ــزي ــز قـ ـ ــدرات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد» .وتـ ــابـ ــع« :م ــن
الضروري أيضا أن يركز الجميع على تعزيز
الفرص لالستثمار والتنمية ال تعزيز فرص
لالنقسام والصراع ،وأن توحيد البنك املركزي
يـجــب أن ي ـكــون مـتـبــوعــا بـضـمــان استقاللية
عمله وإبعاده عن الصراعات السياسية».

ارتفاع أرباح
أكبر مصارف
دبي

أعلن بنك اإلم ــارات دبــي الوطني
أكبر مصارف دبي أمس األربعاء،
ع ــن ارت ـف ــاع صــافــي أرب ــاح ــه في
الـعــام  2021مــع تعافي اقتصاد
ال ـ ــدول ـ ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة فـ ــي أع ـق ــاب
الــركــود ال ــذي تسبب بــه فـيــروس
ك ــورون ــا .وق ــال الـبـنــك وه ــو ثاني
أكـبــر بنك فــي اإلم ــارات فــي بيان
ّإن صافي أربــاحــه ارتـفــع بنسبة
 34بــاملـئــة إل ــى  2.5مـلـيــار دوالر
مــن  1.9مليار دوالر فــي .2020
وأوضح البنك في بيان أن ارتفاع
األرب ــاح «يعكس مستوى مرونة
نـهــج أع ـمــالــه امل ـت ـنــوع واالن ـت ـعــاش
ال ـقــوي الـنــاتــج عــن زخ ــم التعافي
االق ـت ـص ــادي امل ـل ـحــوظ ف ــي الـعــام
 .»2021وقــال إن إجمالي الدخل
ارت ـف ــع إل ــى  6.5م ـل ـي ــارات دوالر
من  6.3مليارات دوالر في العام
ال ـســابــق .وف ــي ع ــام  ،2020قــال
ال ـب ـن ــك املـ ــركـ ــزي اإلم ـ ــارات ـ ــي إن ــه
ض ــاع ــف حـ ــزم الـتـحـفـيــز بـهــدف
دعــم االقـتـصــاد والـبـنــوك املحلية
في مواجهة الجائحة.

عمالت

األردن يتمسك بالدينار في التعامالت
عمان ـ زيد الدبيسية
ّ

يـتـمـســك األردن ب ـس ـيــاس ـتــه الـنـقــديــة
القائمة على ربط سعر صرف عملته
الــديـنــار ب ــال ــدوالر الـتــي يطبقها منذ
الـ ـع ــام  1995والـ ـت ــي عـ ـ ــززت بـحـســب
البنك املركزي األردني الثقة بالدينار
وزادت جــاذبـيـتــه االدخ ــاري ــة .ويــأتــي
ذل ـ ـ ــك رغ ـ ـ ــم ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
واملــالـيــة الـتــي تتعرض لها الحكومة
بسبب تــداعـيــات الجائحة الصحية،
واالض ـط ــراب ــات باملنطقة وال ـتــي أدت
إلــى تــراجــع حــاد فــي ص ــادرات البالد،
وزي ـ ــادة الــديــن ال ـخــارجــي ،بــاإلضــافــة
على هبوط تحويالت املغتربني.
غالبية التعامالت بالدينار

وقـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـصـ ــرافـ ــن
السابق وعضو غرفة تـجــارة األردن،
ع ــاء دي ــران ـي ــة ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـجــديــد»
إن غ ــال ـب ـي ــة الـ ـتـ ـع ــام ــات ال ـت ـج ــاري ــة
والـ ـخ ــدمـ ـي ــة واملـ ــال ـ ـيـ ــة داخ ـ ـ ــل األردن
ت ـتــم ب ــال ــدي ـن ــار ن ـظ ــرا لـلـثـقــة الـعــالـيــة
بالعملة املحلية نتيجة لــربــط سعر
صرفها منذ سنوات طويلة بالدوالر.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ـ ــه بـ ـخ ــاف بـ ـل ــدان أخ ــرى
ف ـ ــإن ال ـت ـع ــام ــات ب ــال ــدي ـن ــار األردنـ ـ ــي
أم ــر أســاســي ،وال تــوجــد أي مـخــاوف
ل ــدى رجـ ــال األعـ ـم ــال وامل ــواط ـن ــن من
تلك التعامالت باعتبار أن السياسة
النقدية الـتــي يطبقها البنك املــركــزي
مستقرة ومرتبطة بالعملة األميركية.
وقــال إنــه بالنظر إلــى حجم مدخرات
األردن ـ ـيـ ــن ف ــي ال ـب ـن ــوك امل ـح ـل ـيــة ف ــإن
غــال ـب ـت ـي ـهــا ب ــال ــديـ ـن ــار ال ـ ـ ــذي يـتـمـتــع
بجاذبية ادخــاريــة كبيرة ،إلــى جانب
ارتـفــاع العائد املــالــي املتحقق عليها
لدى اإليداع في الجهاز املصرفي.
وبحسب ديــرانـيــة فــإن الــديـنــار أيضا
يسيطر على التعامالت املختلفة وهو
الـعـمـلــة ال ـس ــائ ــدة ف ــي ك ــاف ــة األنـشـطــة

االقـتـصــاديــة بخاصة حــركــة التجارة
واألسـ ـ ـ ـ ــواق وتـ ـس ــدي ــد أث ـ ـمـ ــان ال ـس ـلــع
وال ـخــدمــات .وأك ــد الـبـنــك املــركــزي أنــه
يواصل منذ عام  1995املحافظة على
سعر الـصــرف الثابت للدينار مقابل
الدوالر عن سعر وسطي للدوالر ،وقد
شهد العام املاضي انخفاضا للدينار
مقابل العمالت األخ ــرى .ويبلغ سعر
الدوالر نحو  0.71دينار ،حسب البنك
املركزي.

عـلـيـهــا أن ـهــا تـتـعـلــق بتخفيض كلف
الـ ــواردات أحـيــانــا ،وع ــدم اإلب ـقــاء على
ت ـب ـع ـيــة ال ـس ـي ــاس ــة ال ـن ـق ــدي ــة لـ ـق ــرارات
ال ـب ـنــك ال ـف ـي ــدرال ــي األم ـي ــرك ــي (ال ـب ـنــك
امل ــرك ــزي األمـ ـي ــرك ــي) وخ ــاص ــة لجهة
رفع أو تخفيض أسعار الفوائد حيث
يضطر البنك املركزي األردني التخاذ
قــرارات متزامنة مع قــرارات الفيدرالي
إضــافــة لـعــوامــل أخ ــرى منها تنشيط
السياحة.

السياسات النقدية

ال مخاوف

وخـ ــال ال ـع ــام امل ــاض ــي واصـ ــل الـبـنــك
امل ــرك ــزي تـطـبـيــق س ـيــاس ـتــه الـنـقــديــة
الـ ــرام ـ ـيـ ــة ل ـل ـح ـف ــاظ عـ ـل ــى االسـ ـتـ ـق ــرار
الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــدي وامل ـ ـ ــال ـ ـ ــي وتـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز ال ـث ـق ــة
ب ــال ــدي ـن ــار األردنـ ـ ـ ــي ك ــوع ــاء ادخ ـ ــاري
مــن خــال توفير هيكل أسـعــار فائدة
يتناسب مــع ال ـت ـطــورات االقـتـصــاديــة
امل ـح ـل ـيــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدولـ ـي ــة ،إلــى
جــانــب ذلــك ســاهــم البنك املــركــزي في
تـحـقـيــق االس ـت ـق ــرار امل ــال ــي م ــن خــال
رفــع مناعة ومتانة الجهاز املصرفي
وات ـخ ــاذ اإلجـ ـ ــراءات ال ـهــادفــة لتنظيم
عمل البنوك وتقوية مراكزها املالية.
ووفقا ألحــدث بيانات للبنك املركزي
األردنــي ،بلغ رصيد إجمالي الودائع
لدى البنوك املرخصة في نهاية شهر
سبتمبر /أيلول من العام الحالي ما
قيمته  38.4مليون دينار منها 29.8
مليون ديـنــار بالعملة املحلية و8.6
م ــاي ــن دي ـ ـنـ ــار لـ ـل ــودائ ــع بــال ـع ـمــات
األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة .وح ـ ـسـ ــب دي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ،ف ــإن
الـسـلـطــات املختصة تطبق إج ــراءات
رق ــاب ـي ــة وم ـت ــاب ـع ــة ل ـح ــرك ــة ال ـع ـمــات
وكـ ـيـ ـفـ ـي ــة ت ـ ـمـ ــويـ ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــات بــن
األفــراد وأصحاب األعمال وغالبيتها
العظمي تتم بالدينار وليس بعمالت
أخرى كالدوالر .وكانت هناك العديد
م ــن امل ـطــال ـبــات ب ـفــك ارتـ ـب ــاط الــدي ـنــار
ب ــال ــدوالر الع ـت ـب ــارات ي ــرى الـقــائـمــون

وقـ ـ ـ ــال ال ـخ ـب ـي ــر االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ،مـ ــازن
م ـ ــرج ـ ــي ،ل ـ ــ«ال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» إن ــه
بالنظر في حجم الودائع لدى الجهاز
امل ـص ــرف ــي وعـ ـم ــات اإليـ ـ ـ ــداع يـتـضــح
م ـقــدار اس ـت ـقــرار الــدي ـنــار ،مـشـيـرًا إلــى
أن ال ـت ـع ــام ــل ب ــه ف ــي ش ـت ــى املـ ـج ــاالت
يـعـكــس ال ـث ـقــة ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي تــولــدت
لدى األفراد وأصحاب األعمال وحتى
املستثمرين ،وعدم وجود مخاوف في
ظــل الـسـيــاســة الـنـقــديــة الـحــالـيــة التي
يطبقها البنك املركزي.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـخـ ـبـ ـي ــر االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي أن
الطلب على الدينار أيضا مرتفع في
السوق املالي ،وربما توجد تعامالت
ت ـج ــاري ــة واق ـت ـص ــادي ــة ت ـتــم ب ــال ــدوالر
مثل تغطية ال ـص ــادرات األردن ـيــة الى
م ـخ ـت ـل ــف األس ـ ـ ـ ـ ــواق .ويـ ـص ــل م ــرج ــي
إلــى خالصة وهــي أنــه ال توجد دواع
للتعامل ب ــأوراق نقدية أخ ــرى داخــل
البالد ،فدرجة االطمئنان على سالمة
السياسة النقدية واستقرارها يزيل
أي مـ ـخ ــاوف ع ـل ــى مـسـتـقـبــل الـعـمـلــة
األردنـ ـ ـي ـ ــة .وأوض ـ ـ ــح أنـ ــه ح ـت ــى خ ــال
األزم ـ ـ ـ ــات امل ــالـ ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـح ــدث عـلــى
املستوى العاملي والهزات االقتصادية
ح ــاف ــظ ال ــديـ ـن ــار ع ـل ــى ق ــوت ــه وب ـق ـيــت
املـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ــرات بـ ـ ــه ع ـ ـنـ ــد م ـس ـت ــوي ــات ـه ــا
االع ـت ـي ــادي ــة ،ب ــل ازداد اإلقـ ـب ــال على
االدخار بالعملة املحلية.
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أخبــار
العرب
السياح األوروبيون
يعودون للشمال
الموريتاني
عاد السياح األوروبيون مجددا إلى
الشمال املوريتاني ،لالستمتاع بأجواء
الصحراء واكتشاف املناظر الطبيعية
واملواقع األثرية في البلد العربي الواقع
غرب أفريقيا .ووصلت أول دفعة إلى
مدينة أطار (شمال) ،في رحلة على متنها
 109سياح قادمة من العاصمة الفرنسية
باريس في  18ديسمبر /كانون األول
 .2021فيما أعلنت السلطات املوريتانية
أنها ستنظم ابتداء من هذا التاريخ رحلة
كل سبت بني مطار شارل ديغول في
باريس ،ومطار مدينة أطار ،على أن
تتواصل الرحالت املباشرة حتى نهاية
مارس /آذار املقبل .وعاد السياح إلى
الشمال املوريتاني رغم انتشار متحور
فيروس كورونا «أوميكرون» في بلدان
عدة ،إذ سجلت موريتانيا  14إصابة به.
وقال املكتب الوطني املوريتاني للسياحة
(حكومي) ،إنه اتخذ كل اإلجراءات الكفيلة
بضمان نجاح املوسم ،بالتعاون مع
الجهات األمنية واإلدارية.
لبنان يحدد المعدل
الوسطي لسعر الصرف
حددت وزارة املالية اللبنانية املعدل الوسطي
لسعر الصرف  10.083آالف ليرة لبنانية
للدوالر الواحد في مشروع قانون املوازنة
العامة لعام  .2022وشددت على ضرورة
اعتماد سعر صرف «واقعي» في تقدير
أرقام املوازنة ،معتبرة إياه «التحدي األكبر»،
موضحة ّأن «عملية تقدير اإليرادات
والنفقات بالتزامن مع أسعار صرف فعلية
تساهم في إنجاز موازنة واقعية ولكن غير
تضخمية» .ويشهد لبنان منذ عام 2019
ّ
انهيارًا اقتصاديًا غير مسبوق ،صنفه
البنك الدولي من بني األسوأ في العالم
منذ منتصف القرن املاضي ،ويترافق مع
شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات
إصالحية ّ
ّ
وتحسن من
تحد من التدهور
نوعية حياة السكان الذين بات أكثر من
 %50منهم تحت خط الفقر ،وفق البيانات
الرسمية .ويشترط املجتمع الدولي تطبيق
إصالحات بنيوية مقابل توفير الدعم
املالي .وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من %90
من قيمتها أمام الدوالر ،منذ  ،2019وأكبر
املتضررين من ذلك القوى العاملة التي
تتقاضى رواتبها بالليرة ونسبتها تصل
إلى .%95

أخبــار
العالم
العسل التركي يصل إلى
أسواق  55دولة
وصل العسل التركي خالل العام املاضي،
إلى أسواق  55دولة أبرزها الواليات
املتحدة وأملانيا وإسبانيا .وبحسب بيانات
أحصتها األناضول من اتحاد مصدري
منطقة شرقي البحر األسود في تركيا ،فإن
عائدات البالد من العسل بلغت  30مليونا
و 498ألفا و 600دوالر ،خالل عام .2021
ووصلت كمية صادرات العسل إلى  9آالف
و 875طنا ،بزيادة قدرت بـ  65باملئة مقارنة
بعام  .2020كما حققت صادرات العسل
التركي نموا في العائدات ،وصل إلى 18
باملئة ،مقارنة بعام .2020
وعلى صعيد البلدان املستوردة ،تصدرت
الواليات املتحدة القائمة بـ  8ماليني و860
ألفا و 506دوالرات ،تلتها أملانيا بـ  6ماليني
و 940ألفا و 35دوالرا .وقال صفوت
قليونجو ،رئيس اتحاد مصدري منطقة
شرقي البحر األسود ،إنهم تمكنوا من رفع
قيمة وكمية صادرات العسل ،خالل ،2021
رغم قيود كورونا.
ارتفاع صافي أرباح كيا
في الربع األخير
قالت شركة كيا ،ثاني أكبر شركة لتصنيع
السيارات في كوريا الجنوبية ،األربعاء
إن صافي أرباحها للربع األخير من العام
املاضي ارتفع بنسبة  %30على أساس
سنوي بفضل ضعف الوون وزيادة
مبيعات السيارات الرياضية متعددة
االستخدامات ( .)SUVوقالت الشركة
في بيان إن صافي أرباح األشهر الثالثة
املنتهية في ديسمبر /كانون األول قفز إلى
 1.248تريليون وون ( 1.04مليار دوالر)
من  961.6مليار وون خالل نفس الفترة
من عام .2020
وقال البيان« :ساعد ضعف الوون وتحسني
تشكيلة املنتجات وتقليل الحوافز في
تعويض تأثير مشاكل سلسلة التوريد
للرقائق وفيروس كورونا املستجد».
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رؤية

مال وسياسة
تمر األسواق الروسية بأوقات عصيبة بسبب التوترات الجيوسياسية
اآلخذة في التصاعد على خلفية األزمة األوكرانية وإشهار الواليات
المتحدة سالح العقوبات االقتصادية في وجه موسكو ،إذ يتعرض
الروبل وسوق األسهم لخسائر حادة

مكتب صرافة
في موسكو
(فرانس برس)

ت ـ ـت ـ ـعـ ــرض األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ــروس ـ ـيـ ــة
ل ـض ـغــوط مـ ـت ــزاي ــدة ،ت ـحــت وط ــأة
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ــرات الـ ـجـ ـي ــوسـ ـي ــاسـ ـي ــة
املتصاعدة بني روسيا والـغــرب على خلفية
األزم ـ ــة األوك ــرانـ ـي ــة ،إذ تـتـسـبــب ال ـت ـهــديــدات
األميركية واألوروبـيــة بفرض عقوبات على
مــوسـكــو ت ـط ــاول الــرئ ـيــس فــاديـمـيــر بــوتــن
شخصيا فــي ت ـهــاوي س ــوق األس ـهــم وسعر
صرف الروبل.
واس ـت ـه ـل ــت األس ـ ـ ـ ــواق الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،األس ـ ـ ــواق
األسـ ـب ــوع ال ـح ــال ــي ب ـت ـعــامــات ع ـص ـي ـبــة ،إذ
ً
تجاوز سعر صرف الدوالر حاجز الـ 79روبال،
يوم االثنني املاضي ،ألول مرة منذ نوفمبر/
تشرين الثاني  ،2020بينما ال تزال األسعار
تتحرك في هــذا النطاق رغــم تحسنها قليال
أمــس األربـعــاء ،ليسجل سعر صــرف الــدوالر

سيناريوهات سلبية

مؤشرا بورصة موسكو
و«أر تي إس» خسرا خالل
أيام مكاسب 2021

الروبل الروسي
يتهاوى...
والخسائر
تمتد ألوكرانيا

ً
نحو  78.7روبــا .كما خسر مؤشرا بورصة
مــوس ـكــو و«أر ت ــي إس» لــأس ـهــم امل ـم ـت ــازة،
املكاسب التي حققاها في عام  2021بأسره
بعد تعافي االقتصاد الروسي من تداعيات

تراجع المحللون االستراتيجيون في بنك االستثمار األميركي «جيه
بي مورغان» عن توصية العمالء بزيادة استثماراتهم في الروبل
الـــروســـي لتحقيقه مكاسب
متوقعة ،وذلك في ظل زيادة
حــالــة عــدم اليقين المتعلقة
بتصاعد التوترات حول أوكرانيا.
وذكر البنك في مذكرة بحثية،
وفق وكالة بلومبيرغ األميركية
أن «توصياتنا االستثمارية طويلة
األجـــل سابقًا لــم تعد مناسبة
اآلن ،إذ ال يمكن استبعاد حدوث
سيناريوهات سلبية».

جائحة فيروس كورونا .وأشهرت الواليات
امل ـت ـح ــدة وب ــري ـطــان ـيــا ودول غ ــرب ـي ــة أخ ــرى
س ــاح ال ـع ـقــوبــات ف ــي وج ــه روس ـي ــا .إذ قــال
الرئيس األمـيــركــي جــو بــاديــن ،يــوم الثالثاء
امل ــاض ــي ،إن ــه مستعد ل ـفــرض عـقــوبــات على
نظيره الروسي شخصيًا إذا هاجمت روسيا
أوكرانيا ،محذرا من أن هذه الخطوة تترتب
عليها «نتائج هائلة» حتى أنها قــد «تغير
العالم».
وم ـن ـســوب ال ـتــوتــر ف ــي ه ــذه األزم ـ ــة آخ ــذ في
التصاعد ،مع تأكيد البيت األبيض أن خطر
الغزو الــروســي ألوكرانيا «ال يــزال وشيكا»،
بـيـنـمــا تـنـفــي مــوسـكــو ذل ــك .وح ــذر مـســؤول
أمـيــركــي رف ـيــع مــن أن ب ــاده لــن تـتــوانــى عن
فــرض عـقــوبــات قاسية على روس ـيــا ،تشمل
ق ـيــودًا عـلــى صـ ــادرات م ـعـ ّـدات التكنولوجيا
ّ
املتقدمة األميركية ،مطمئنًا حلفاء واشنطن
األوروب ـي ــن إل ــى أن أي اسـتـخــدام مــن جانب
م ــوس ـك ــو لـ ـص ــادراتـ ـه ــا مـ ــن ال ـن ـف ــط والـ ـغ ــاز
كـ«سالح» ستأتي بنتائج عكسية.
ولـفــت امل ـســؤول األم ـيــركــي ،قـبــل يــومــن ،إلــى
أن الــواليــات املتحدة وحلفاءها األوروبـيــن
يبحثون فــي األسـ ــواق الـعــاملـيــة عــن مـصــادر
ب ــديـ ـل ــة ل ـل ـط ــاق ــة ل ـل ـت ـخ ـف ـيــف مـ ــن ت ــداعـ ـي ــات
أي ن ـ ــزاع ،ف ــي وق ــت ت ـعــانــي ف ـيــه أوروبـ ـ ــا في
األس ـ ــاس م ــن ارت ـف ــاع أس ـع ــار ال ـطــاقــة بشكل
كبير خالل الشتاء .وباإلضافة إلى العقوبات

االق ـت ـصــاديــة ،ف ــإن ال ــوالي ــات املـتـحــدة تعتزم
فــرض عقوبات مالية على روسيا من خالل
منع املصارف الروسية من استخدام الدوالر.
ومــن شــأن مـثــل هــذا ال ـقــرار أن يـسـ ّـدد ضربة
ّ
السيما وأنــه
قاسية ج ـدًا القتصاد روسـيــا،
مـنــذ مـطـلــع الـسـنــة تــواجــه بــورصــة موسكو
وأسـ ـع ــار صـ ــرف ال ــروب ــل ص ـع ــوب ــات بسبب
حالة انعدام اليقني.
وم ــع ذلـ ــك ،ات ـفــق خ ـب ـيــران مــال ـيــان روس ـيــان
اسـ ـتـ ـطـ ـل ــع «ال ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــد» ع ـ ـلـ ــى أن
االض ـط ــراب ــات ب ــاألس ــواق الــروس ـيــة وغـيــرهــا

م ــن أس ـ ــواق ال ـ ــدول ال ـنــاش ـئــة لـيـســت نــاجـمــة
عـ ــن ال ـ ـتـ ــوتـ ــرات ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة وح ــده ــا،
وإنـمــا بــاتــت أيـضــا رهينة تـحــركــات مجلس
االحـ ـتـ ـي ــاط ــي ال ـ ـفـ ــدرالـ ــي األمـ ـي ــرك ــي (ال ـب ـن ــك
املركزي) حيال أسعار الفائدة والتي يتوقع
رفعها بضع مرات في العام الحالي.
وتعتبر ناتاليا ميلتشاكوفا ،نائبة رئيس
مــركــز «ألـ ـب ــاري» لـلـتـحـلـيــل وامل ـع ـل ــوم ــات ،أن
األسـ ــواق الــروسـيــة واج ـهــت مطلع األسـبــوع
الجاري صدمة مزدوجة ،موضحة في حديث
لـ«العربي الجديد» أن «السبب األول لتهاوي

التوترات ترفع أسعار القمح ...ودول عربية مهددة
يتعرض األمن الغذائي
في الكثير من الدول
العربية للخطر في
حال اندالع حرب بين
روسيا وأوكرانيا اللتين
تستحوذان وحدهما
على نحو ثلث تصدير
القمح
لندن ـ العربي الجديد

مزارع روسي يحصد القمح (فرانس برس)

قفزت أسعار القمح إلى أعلى مستوى لها في
شهرين ،بعد أن أثارت العالقات املتوترة بني
الــواليــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة وروس ـيــا بشأن
أوكرانيا املخاوف حيال الشحنات املستقبلية
لـلـحـبــوب ،خــاصــة مــن أوروبـ ــا الـشــرقـيــة التي
تستحوذ وحــدهــا على نحو ثلث الشحنات
الـعــاملـيــة لـهــذه الـسـلـعــة .وي ـهــدد ع ــدم تصدير
القمح من الدول الرئيسية املنتجة له في حال
اندالع حرب ،باشتعال أسعاره عامليًا ويضع
ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ف ــي مـ ــأزق ح ــاد،
خاصة مصر والجزائر اللتني تعتمدان على
استيراد كميات كبيرة من هذه السلع لتلبية
ُ
اح ـت ـيــاجــات ـه ـمــا .وت ـم ـث ــل روس ـي ــا وأوك ــران ـي ــا
فـقــط أكـثــر مــن  %35مــن ثـلــث شـحـنــات القمح
والـشـعـيــر الـعــاملـيــة ،كـمــا تـسـتـحــوذ الــواليــات
املتحدة على نحو  %16من الشحنات.
وتـتـصــاعــد الـتــوتــرات العسكرية بــن روسـيــا
وأوكرانيا وسط دعم غربي لكييف ،إذ تؤكد
واشنطن أن خطر الغزو الروسي ألوكرانيا «ال
يزال وشيكا» ،بينما تنفي موسكو ذلك.
وق ــال ج ــاك سـكــوفـيــل ،نــائــب رئ ـيــس مؤسسة
«بــرايــس فـيــوتـشــرزغــروب» فــي شيكاغو عبر

«الالمساواة تقتل»
جواد العناني

أميركا
تلوح بالعقوبات
ّ

موسكو ـ رامي القليوبي
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ال ـبــريــد اإلل ـك ـتــرونــي ،وف ــق وك ــال ــة بلومبيرغ
األم ـيــرك ـيــة إن «ف ــرص ــة عـ ــدم ت ـصــديــر الـقـمــح
من كل من روسيا وأوكرانيا في حــال انــدالع
الحرب سترفع األسعار».
كـمــا ي ــؤدي تــدهــور ظ ــروف زراع ــة املحاصيل
األميركية إلــى ارتـفــاع العقود اآلجـلــة للقمح.
وق ـ ــال س ـك ــوف ـي ــل« :مـ ــا ي ـ ــزال ال ـج ــو ج ــاف ــا فــي
الـسـهــول الـكـبــرى الـغــربـيــة ،وال تــوجــد عالمة
مريحة حقيقية في األفق».
وأعلنت وزارة الزراعة األميركية ،يوم اإلثنني
املاضي ،عن انخفاض ظروف محصول القمح
ال ـش ـتــوي فــي واليـ ــات الـنـمــو الــرئـيـسـيــة ،مثل
كانساس مقارنة باألسابيع القليلة املاضية.
وقـفــز القمح القياسي األكـثــر نشاطًا بنسبة
 %3.5إلــى  8.287دوالرات للبوشل (البوشل
وح ــدة قـيــاس أمـيــركـيــة للقمح وي ـعــادل 27.2
كيلوغراما) ،مسجال أعلى سعر له منذ أواخر
نوفمبر /تشرين الثاني املاضي.
وس ـج ـل ــت ال ـع ـق ــود اآلجـ ـل ــة ل ـل ـق ـمــح ال ـش ـتــوي
األحـمــر الصلب أعـلــى مستوياتها فــي أربعة
أس ــاب ـي ــع ،ج ـن ـبــا إلـ ــى ج ـنــب م ــع ارتـ ـف ــاع فــول
الـصــويــا وال ـ ــذرة .وال تقتصر امل ـخ ــاوف على
عدم تصدير القمح الروسي واألوكراني فقط،
وإنـمــا قــد تتسع الــدائــرة لتشمل ال ــدول التي
قــد تــدخــل فــي الـصــراع فــي حــال ان ــدالع حــرب،
خاصة الواليات املتحدة التي حذر الكرملني
الـ ــروسـ ــي فـ ــي وق ـ ــت س ــاب ــق مـ ــن أن ال ـت ـح ــرك
األميركي لوضع ما يصل إلى  8500جندي في
حالة تأهب «يؤدي إلى تفاقم التوترات».
وجـ ــاءت روس ـيــا فــي صـ ــدارة الـ ــدول امل ـصــدرة

أسعار القمح تصل أعلى
مستوى منذ
نوفمبر /تشرين الثاني 2021

للقمح خــال عــام  ،2020وفــق بيانات صــادرة
حديثًا عن وزارة الزراعة األميركية ،بما يصل
إلى  37.3مليون طن سنويا ،تليها الواليات
امل ـت ـحــدة بـ ـ  26.1م ـل ـيــون ط ــن وك ـن ــدا بـ ـ 26.1
مليونا ،فرنسا بـ ــ 19.8مليون طــن ،أوكرانيا
 18.1مليون طن ،األرجنتني  10.6ماليني طن،
وأستراليا  10.5ماليني طن ،أملانيا  9.2ماليني
ط ــن ،كــازاخ ـس ـتــان  5.2مــايــن ط ــن ،وبــولـنــدا
بنحو  4.7ماليني طن.
ويهدد وضع تصدير القمح في ظل التوترات
الجيوسياسية ،األمن الغذائي في الكثير من
ال ــدول املـسـتــوردة لـهــذه السلعة ،ومنها دول
عربية عدة على رأسها مصر والجزائر.
ووفـ ـ ــق ب ـي ــان ــات وزارة الـ ــزراعـ ــة األم ـي ــرك ـي ــة،
استوردت مصر خالل  ،2020نحو  9.6ماليني
طن تشكل  %5.8من واردات العالم من القمح
في ذلك العام ،كما استوردت الجزائر حوالي
 7م ــاي ــن طـ ــن ،ت ـم ـثــل  %4.3م ــن االس ـت ـي ــراد
العاملي في العام ذاته.
وتـحــل الـعــديــد مــن ال ــدول الـعــربـيــة فــي مــراكــز
تالية ،إذ يأتي املغرب بعد الجزائر بــواردات
تبلغ نحو  4.8ماليني طن ،العراق  3.3ماليني
ط ــن ،الـيـمــن  3.3مــايــن ط ــن ،الـسـعــوديــة 3.2
ماليني طن ،السودان  2.7مليون طن ،اإلمارات
 1.8مليون طن ،وتونس  1.6مليون طن.
ويلقي ارتـفــاع أسـعــار الـغــذاء بتداعيات على
الكثير من الدول ،ال سيما في الشرق األوسط،
حيث شكل الغالء وتــردي الـظــروف املعيشية
املـتــرديــة ،دافـعــا لـثــورات الربيع العربي ،وفق
محللني جيوسياسيني.
وم ـنــذ نـهــايــة ع ــام  ،2019ارت ـفــع مــؤشــر األمــم
املتحدة ألسعار املــواد الغذائية بنحو الثلث،
فيما يتوقع اسـتـمــرار األس ـعــار فــي الصعود
خالل العام الحالي .وتعد دول الشرق األوسط
وشـ ـم ــال أف ــري ـق ـي ــا م ـث ــل ال ـ ـس ـ ــودان ،وال ـي ـم ــن،
ول ـب ـن ــان ،وت ــون ــس ،ومـ ـص ــر ،األكـ ـث ــر تـعــرضــا
ألس ـعــار ال ـغــذاء املــرتـفـعــة ،وفـقــا لـ«بلومبيرغ
إيكونوميكس».

الروبل واضح ،وهو املخاطر الجيوسياسية
وامل ـخ ــاوف مــن ف ــرض عـقــوبــات جــديــدة على
روسيا وحظر االستثمار في سنداتها وحتى
فصلها عــن مـنـظــومــة ســويـفــت للتحويالت
املالية العاملية ،أما السبب الثاني ،فهو ترقب
األس ـ ـ ــواق ل ـن ـتــائــج ل ـج ـنــة الـ ـس ــوق املـفـتــوحــة
الـتــابـعــة لــاحـتـيــاطــي ال ـف ـيــدرالــي األمـيــركــي،
وهو ما سيترتب عليها تعزيز سعر صرف
الدوالر وتراجع عمالت األسواق الناشئة».
وتـتــوقــع ميلتشاكوفا تحسنا ألداء الــروبــل
ف ــي ح ــال ت ــراج ــع امل ـخــاطــر الـجـيــوسـيــاسـيــة،

مضيفة أن فرض عقوبات قاسية مثل فصل
روسيا عن منظومة «سويفت» غير واقعي،
كونه سيكبد املنظومة خسائر مالية فادحة
وأعـبــاء فسخ العقود مع املـصــارف الروسية
ال ـك ـب ــرى ،ول ـي ــس م ــن ال ــواض ــح م ــن سـيـكــون
الخاسر األكبر جراء ذلك.
وت ـق ــول إن ــه «ف ــي ح ــال ت ــراج ــع امل ـخ ــاط ــر ،قد
ينخفض الدوالر إلى مستوى  73 - 72روبال،
شأنه في ذلك شأن أي أصول بعد الطفرة في
الطلب عليها ،كما أن ارتفاع أسعار الفائدة
ع ـلــى ال ــودائ ــع واألص ـ ــول امل ــدرج ــة بــالــروبــل

يجعل العملة الروسية مغرية للمستثمرين».
وم ــن الــافــت أن املــوجــة األخ ـيــرة مــن التوتر
ال ـج ـيــوس ـي ــاســي شـ ــرق أوكـ ــران ـ ـيـ ــا ،تــزام ـنــت
مــع تــراجــع احـتـيــاطــات الـغــاز باملستودعات
تحت سطح األرض األوروب ـي ــة واألوكــرانـيــة
إل ــى أدنـ ــى م ـس ـتــوى تــاري ـخ ـيــا ،م ـمــا زاد من
ال ـت ـس ــاؤالت ح ــول إذا م ــا ك ــان ع ـمــاق الـغــاز
الروسي «غــازبــروم» سيستثمر هذا النقص
ملـ ـع ــاون ــة ال ـك ــرم ـل ــن فـ ــي مـ ـم ــارس ــة ض ـغــوط
سياسية على الغرب.
إال أن الـ ـن ــاط ــق ال ــرسـ ـم ــي ب ــاس ــم ال ــرئ ــاس ــة
الــروسـيــة ،دمـيـتــري بيسكوف ،س ــارع مطلع
األسبوع الجاري ،إلى وصف التقارير حول
احتمال قيام روسيا بتقليص إمدادات الغاز
إلــى أوروب ــا فــي حالة فــرض عقوبات ،بأنها
«ن ـمــوذج للهيستريا املـفـبــركــة» ،م ـشــددا في
تصريحات صحافية على أن روسـيــا حتى
فــي أص ـعــب الـلـحـظــات لـلـعــاقــات مــع الـغــرب
«كانت ضامنا يعتمد عليه ألمان الطاقة في
أوروب ــا» ،ومضيفا أن «روسـيــا كانت تــؤدي
التزاماتها التعاقدية على أكمل وجه».
وفــي هــذا الـسـيــاق ،تشير ميلتشاكوفا ،إلى
تباين املقاربتني األميركية واألوروبية حيال
مسألة العقوبات بحق روسيا ،حيث ال تريد
دول االتـحــاد األوروب ــي فــرض عقوبات على
خط أنابيب الغاز «السيل الشمالي »2-لنقل
ال ـغــاز الــروســي إل ــى أملــانـيــا ،إدراكـ ــا منها أن
أسـعــار الـغــاز ستكون مبالغا فيها فــي حال
تعطيل املشروع.
ويــؤكــد م ــارك غــويـخـمــان ،كبير املحللني في
مجموعة «تيلي تريد» للتداول في موسكو،
أن املـخــاطــر الـجـيــوسـيــاسـيــة لـيـســت الـعــامــل
ال ــوح ـي ــد الـ ـ ــذي ي ـخ ـيــم ع ـل ــى الـ ــروبـ ــل ،قــائــا
ف ــي تـعـلـيــق ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد»« :الخلفية
االقتصادية الخارجية غير مواتية أيضا».
ويلفت غويخمان إلى أن العامل الوحيد لدعم
الــروبــل فــي املرحلة الحالية ،هــو فترة جني
الضرائب عن العام املاضي ،وقيام املصدرين
ب ـب ـيــع ال ـع ـم ــات األج ـن ـب ـيــة ل ــدف ــع ال ـضــرائــب
بالعملة الــروسـيــة .وفــي مؤشر لعدم وجــود
راب ـح ــن م ــن ال ـتــوتــر الـسـيــاســي والـعـسـكــري
ال ـحــالــي ،لــم تـسـلــم األسـ ــواق األوكــران ـيــة هي
األخـ ــرى م ــن ال ـت ــراج ــع ،إذ خ ـســرت الـسـنــدات
األوروبية األوكرانية املدرجة بالدوالر نحو
 %8مــن قيمتها منذ بــدايــة الـعــام ،فيما يعد
ثــانــي أسـ ــوأ نـتـيـجــة ب ــن األسـ ـ ــواق الـنــاشـئــة
بـعــد األرج ـن ـتــن ،بينما تــراجــع سـعــر صــرف
الهريفنا األوكرانية بنسبة .%4.5

 4سيناريوهات قد تقلب أسواق النفط
نيويورك ـ العربي الجديد

رغـ ـ ــم ات ـ ـجـ ــاه ب ــوص ـل ــة أس ـ ـ ـ ــواق ال ـن ـف ــط نـحــو
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــؤر امل ـ ـ ـتـ ـ ــوتـ ـ ــرة ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم ،ال س ـي ـم ــا
التصعيد الـعـسـكــري بــن روس ـيــا وأوكــرانـيــا
واالض ـ ـطـ ــرابـ ــات ف ــي ك ــازاخ ـس ـت ــان ون ــزاع ــات
ليبيا ،إال أن متداولي النفط ينظرون بأهمية
بــال ـغــة إلـ ــى املـ ـح ــادث ــات ال ـن ــووي ــة اإلي ــران ـي ــة،
باعتبارها تحمل سيناريوهات عدة قد تقلب
أســواق النفط .وارتفعت أسعار النفط بأكثر
مــن  %10منذ بــدايــة الـعــام الـحــالــي ،ليتجاوز
خ ــام ب ــرن ــت  88دوالرًا ل ـل ـبــرم ـيــل ،فـيـمــا يــرى
محللون أنها مسألة وقــت فقط قبل أن تصل
إلى رقم مؤلف من ثالث خانات للمرة األولى
منذ ثماني سنوات ،إذ تتوقع بنوك استثمار
عــاملـيــة أن تـكـســر األس ـع ــار حــاجــز  100دوالر
للبرميل وربـمــا تصل إلــى  120دوالرًا خالل
الـعــام الـجــاري .لكن هناك مــن يــرى أن اندفاع
األسعار إلى هذا املستوى أو تراجعها ،يرجع
إلى عودة إيران إلى أسواق الطاقة العاملية إلى
حد كبير ،حيث تخوض طهران مفاوضات في

فيينا مع القوى العاملية ،بما في ذلك الواليات
املتحدة ،في محاولة إلحياء االتفاق النووي
الذي جرى التوصل إليه في  ،2015وانسحبت
مـنــه واشـنـطــن خ ــال والي ــة الــرئـيــس الـســابــق
دونــالــد تــرامــب فــي  .2018والسيناريو األول،
الذي سيحدد مصير أسعار النفط يتمثل في
احتمال التوصل إلــى اتفاق شامل مع إيــران.
وقد تكون إيــران قــادرة على زيــادة صادراتها
بما يكفي لخفض أسعار النفط الخام ،وبناء
على ذلك فإن إيــران تعتبر «العامل الحاسم»
لهذا العام فيما يتعلق بإنتاج النفط ،ووفقًا
ملــا ي ــراه املحللون اإلسـتــراتـيـجـيــون فــي «بنك
أوف أم ـي ــرك ــا» .وال ـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق جــديــد

«بنك أوف أميركا»
يتوقع صعود سعر النفط
إلى  120دوالرًا للبرميل

ناقلة نفط إيرانية ترسو في ميناء لتصدير الخام (فرانس برس)

مشابه التـفــاق ُ ،2015
سيمكن إي ــران مــن بيع
ما يقرب من  80إلى  90مليون برميل مخزنة
لديها ،ويقع العديد منها في سوقها الرئيسي
فــي آسـيــا .وسيزيد اإلنـتــاج فــي حقول النفط
في نفس الــوقــت ،حيث قد يرتفع اإلنـتــاج من
حوالي  2.5مليون برميل يوميًا  -تستهلكها
الشركات املحلية في الغالب  -إلى  3.8ماليني
برميل فــي غـضــون ستة أشـهــر ،وفـقــا لوكالة
الـطــاقــة الــدولـيــة .ويـقــول «بـنــك أوف أمـيــركــا»،
وفــق وكالة بلومبيرغ ،إن صــادرات إيــران في
العام الذي يلي أي اتفاق شامل ستضيف ما
يصل إلــى  400مليون برميل ،وهــو مــا يكفي
لتحويل أرصدة النفط العاملية إلى فائض.
ويتوقع البنك أن يرتفع سعر النفط إلى 120
دوالرًا لـلـبــرمـيــل بـحـلــول منتصف ال ـع ــام ،إال
أن ــه سينخفض بـعــد ذل ــك إل ــى  71دوالرًا في
املتوسط في الربع األخير من العام ،ويرجع
ذلك جزئيًا إلى اإلمدادات اإليرانية اإلضافية.
والسيناريو الثاني يتمثل فــي التوصل إلى
اتفاق جزئي ،فهناك حديث متزايد عن اتفاقية
مــؤق ـتــة ال ت ــرق ــى إلـ ــى م ـس ـتــوى اس ـت ـع ــادة ما
يسمى بخطة العمل الشاملة املشتركة .ويمكن
أن يؤدي ذلك على األقل إلى تهدئة التوترات
الجيوسياسية.
لـكــن م ــا ت ــزال االن ـق ـســامــات الـعـمـيـقــة تعصف
بــاملـفــاوضــات ،الـتــي ط ــال أمــدهــا مـنــذ إبــريــل/
نـيـســان  ،2021وعـلــى ه ــذا األس ــاس يتمحور
الـسـيـنــاريــو ال ـثــالــث .ويـشـيــر بـنــك «غــولــدمــان
ساكس» إلى أن السيناريو األكثر ترجيحًا هو
عدم التوصل إلى اتفاق حتى نهاية هذا العام،
مع زيادة إنتاج إيران من النفط فقط في عام
 .2023ويتوقع البنك أن يرتفع خام برنت إلى
 100دوالر للبرميل في الربع الثالث من العام
ومتوسط  96دوالرًا للعام بأكمله.
والسيناريو الرابع يتمثل في انهيار محادثات
فـيـيـنــا ،مــع انـسـحــاب إيـ ــران أو إح ــدى الـقــوى
األخرى ،ما يؤدي إلى تصعيد التوترات ،وهو
ما يدعم مواصلة أسعار النفط الصعود.

عشرة أشخاص من أصحاب الباليني «املـلـيــارات» تمكنوا في
العامني األول ــن مــن تفشي جائحة كــورونــا ،2021-2020 ،من
مضاعفة ثــرواتـهــم الشخصية مــن  750مليار دوالر إلــى 1.5
تريليون دوالر ،أو بما يساوي  15ألف دوالر في الثانية أو 1.3
مليار دوالر كل يــوم .وفــي الوقت نفسه ،هبطت حظوظ %99
من سكان العالم وثرواتهم ،ودخل حوالي  160مليون فرد إلى
صفوف الفقراء.
ه ــذه كــانــت أبـ ــرز امل ـع ـلــومــات الـ ـص ــادرة ع ــن مـنـظـمــة أوكـسـفــام
( )Oxfamوهـ ــي ح ــرك ــة عــامل ـيــة ت ـس ـعــى لـلـتـغـلــب ع ـلــى الـفـقــر
والالمساواة وذلك في تقريرها الصادر يوم  17من شهر يناير/
كانون الثاني الحالي.
ُ
و«أوكـسـفــام» منظمة خيرية أنشئت عــام  1942فــي بريطانيا
إلنهاء الجوع والحد من الفقر حول العالم ،وغيرت حياة الكثيرين
مــن الـنــاس .وفــي عــام  ،1948فتحت أول متاجرها فــي اململكة
املتحدة .وتضم املنظمة اليوم أكثر من  25ألف متطوع يعملون
دون مقابل فــي مـئــات املـتــاجــر املنتشرة حــول الـعــالــم .وتتلقى
املنظمة سنويًا أطنانًا من املالبس الجديدة واملستعملة لتوزيعها
وبيعها لصالح أعمالها الخيرية.
واحتلت منظمة أوكـسـفــام الخيرية املرتبة الــرابـعــة فــي اململكة
املـتـحــدة مــن بــن أفـضــل  100جمعية خـيــريــة لجمع التبرعات
الخيرية عام  ،2017بعد جمعيات أبحاث السرطان ومؤسسة
القلب البريطانية ومكميالن ألبحاث السرطان.
ولـكــن قــامــت بـعــد ذل ــك (أوك ـس ـفــام الــدول ـيــة) ع ــام  1995كهيئة
مستقلة تتخذ من نيروبي ،عاصمة كينياّ ،
مقرًا لها .وهدفها
املعلن وضع حلول دائمة ملكافحة الفقر ،والجوع والظلم ،علمًا
ّ
أن هدفها ملا أنشئت في بريطانيا عام  1942تركز على مقاومة
املجاعة ّإبان فترة الحرب العاملية الثانية « .»1945-1939
وفــي ال ـعــودة إلــى التقرير ال ــذي صــدر عــن املنظمة مــوســومــا بـ
«الالمساواة تقتل» ( ،)Inequality Killsفإنه يؤكد أنه لو فقد
أغنى عشرة رجــال في العالم  %99.999من ثروتهم ،أي لو لم
يبق لكل واحد منهم سوى ( %...1واحد في األلف في املائة) من
ثروته الحالية ،فإنهم سيبقون أغنى من  %99من األشخاص
في العالم.
ّ
تسببت هذه الالمساواة الفادحة والفاحشة في الثروة ،حسب
تقرير «أوكـسـفــام» فــي مــوت  21ألــف شخص فــي الـيــوم .ومن
وجـهــة نظر الـتـقــريــر ،ال يعكس هــذا الــرقــم الـعــدد الحقيقي ملن
يموتون في العالم نتيجة الحرمان من العناية الصحية والعنف
ضد النساء ،والجوع ،وانهيار البيئة.
ّ
تــذكــرنــا هــذه الـصــورة الظالمية الـتــي يعكسها التقرير الــدولــي
بالغياب الخلقي واملسؤولية التكافلية في العالم .وأشير هنا إلى
الفقراء عن األغنياء
أن مثل هذه الفجوة الشاسعة التي تفصل
ّ
تذكرنا باآلية الكريمة َ«وإ َذا َأ َر ْد َنا َأن ُّن ْه ِل َك َق ْر َي ًة َأ َم ْر َنا ُم ْت َر ِف َ
يها
َََ ُ
َ َ َ َّ َ َ ْ ِ َ ْ َ ْ ُ َ َ َّ ْ َ َ َ
ْ
ً
ففسقوا ِفيها فحق عليها الــقــول فدمرناها تد ِميرا (اآليــة 16
ّ
سورة اإلسراء) .وحتى تذكرنا ببيت الشاعر أحمد شوقي في
قصيدة ولد الهدى:
ّ
ُ
سواء.
أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى /فالكل في حق الحياة
وال يخرج تقرير «أوكسفام» عن الحقيقتني املاثلتني في اآلية
الكريمة ،وفي بيت الشعر ألحمد شوقي.
ّ
ويتحدث التقرير ليس فقط عن ارتـفــاع نسب الوفيات بسبب
ال ـف ـقــر ،ول ـكــن أي ـضــا عــن ال ـت ـفــاوت الـكـبـيــر بــن إن ـفــاق األغـنـيــاء
والفقراء على الطاقة ووسائل استهالكها.
ّ
ويقدر التقرير أن مقدار التلوث الذي ّ
يسببه أحد األغنياء الكبار
ّ
في العالم يعادل مائة ألــف مــرة مقدار التلوث الناتج عن الفرد
ّ
ال ـعــادي .ويـقــول التقرير إن البنوك املــركــزيــة العاملية ،بضخها
تريليونات ال ــدوالرات فــي أســواقـهــا ،حتى تحافظ على حيوية
االقـتـصــاد لــم تنتبه أن معظم هــذه السيولة قــد آل ــت ،فــي نهاية
املطاف ،إلــى حساب الشركات الكبرى ،مثل شركات اإلنترنت
وتكنولوجيا املعلومات ،والذكاء االصطناعي ،واألدويــةّ ،
وتجار
ً
العقار ،ما ّ
سبب لهم تخمة مالية.
وفي املقابل ،يعطي حصر الثروة في أيد قليلة هذه األيدي قوة
ّ
احتكارية خارقة تمكنها من التحكم في األسواق ،سواء دخلت
مشترية أو دخلت السوق بائعة .وهي في كال الطرفني مستفيدة
واكله».
واكله ،نازله ِ
كاملنشار ،كما يقول املثل «طالعة ِ
ً
حال كهذا ال يمكن أن يستمر ،فقد رأينا مثال بعد
والصبر على ٍ
الثورة الصناعية األولى في القرنني الثامن عشر والتاسع عشر
ّ
حصول أمر مشابه ،تركز الثروة في أيدي قلة من األشخاص،
ولكن سوء التوزيع لم يصل إلى الحد الذي نراه في القرن الحادي
والعشرين والثاني والعشرين.
وبسبب تركز الثروة ،وزيــادة األربــاح ،وتراجع األجــور ،وازدياد
ً
معدالت البطالة ،فإن الفرق كله يذهب دخوال إلى األغنياء .وفي
لغة كارل ماركس في كتابه «رأس املال» ،فإن نسبة االستغالل
( )exploitation rateترتفع.
وقد رأينا أن العالم لم يخرج من حالة التفاوت الكبير في الدخل
وال ـث ــروة إال بـعــد فــن ك ـبــرى ،وح ــروب طــاحـنــة ،وان ـقــابــات في
االنظمة السياسية في روسيا ،وبــروز حركات عمالية عنيفة،
وكساد كبير تخلل الفترة بني الحربني العامليتني األولى والثانية.
ولكن مهمة تغيير هذا الحال قد تكون أصعب بكثير في الوقت
الحاضر ،بسبب التفوق التكنولوجي السيبراني ،والقدرة على
استبدال الجنود بالروبوت والطائرات بدون طيار ،والصواريخ
رؤوس نووية.
الدقيقة العابرة للمسافات والقادرة على حمل
ٍ
ّ
وكــذلــك نــرى أن مظاهر الغنى تـتــركــز فــي ال ــدول العظمى التي
يوجد فيها األثرياء ،وليس فاحشي الثراء فحسب ،فالصني التي
ّ
كانت تتبنى الفلسفة الشيوعية هي اآلن أكبر منتج للرأسماليني
الجدد ،وكذلك روسيا بعد انهيار االتحاد السوفياتي في العام
 .1991إذن ،ربما تأتي الـثــورة داخــل الــدول النامية التي تــزداد
فقرًا ،وليس عندها القدرة ملحاربة الكبار .الحل أن تحارب الدول
الغنية عمليات تهريب األم ــوال ،وترفع الضرائب على األثرياء،
وتعيد إنفاقها على الـفـقــراء ،وتبني نـظــام إنـتــاج عــاملــي عــادل،
وتعيد توزيع تقسيم العمل الدولي ،حتى يكون للفقراء نصيب
في العمل والحياة الكريمة .لقد تحولت العوملة إلى سالح ّ
حاد
للتمييز ،والتفاوت ،وزيادة الفقر ،وتدهور الحياة كما نعرفها.
يرسم تقرير «أوكسفام» املــوســوم «الــامـســاواة تقتل» صورة
قاتمة جـدًا ،وهو بحق يفتح علينا أبــواب جهنم ويقرع الجرس
ّ
محذرًا من األخطار املقبلة.

