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تزايد المتعثرين في األردن
عمان ـ زيد الدبيسية

ــيــــة فــي  ــرر الـــلـــجـــنـــة املــــالــ ــقــ قــــــال مــ
النائب  األردنــــي  الــنــواب  مجلس 
ضـــرار الــحــراســيــس فــي تصريح 
»العربي الجديد« إن عدد املتعثرين  خاص لـ
ارتفاعًا شهريًا في  األفـــراد يشهد  ماليًا من 
املــمــلــكــة، بــســبــب عــــدم الـــقـــدرة عــلــى تــســديــد 
لصالح  عليهم  املترتبة  والقروض  األقساط 
املصارف. وتوقع أن ترتفع أعداد املتعثرين 
إلــى أكثر مــن مليون شخص خــال األشهر 
املقبلة، معتبرًا أن تأجيل األقساط لعدة أشهر 
ولفت  املتعثرين.  نسبة  تخفيض  شأنه  من 
إلى أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات حتى 
ومنحهم  املــتــعــثــريــن،  أوضــــاع  ملعالجة  اآلن 
الفرص الكافية لتصويب أوضاعهم والعمل 
عــلــى مــنــع حــبــس املـــديـــن مـــن خــــال تــعــديــل 
البنوك  أن  وأكـــد  الــقــضــائــي.  التنفيذ  قــانــون 

لــم تــتــجــاوب بــالــشــكــل املــطــلــوب مــع مطالب 
تــأجــيــل األقـــســـاط املــتــرتــبــة عــلــى املــواطــنــن 
والتي  عنهم،  األعــبــاء  لتخفيف  أشهر  لعدة 

تفاقمت بسبب جائحة كورونا. 
وشــرح أن جمعية املصارف اكتفت بالطلب 
لها  املستحقة  األقــســاط  تأجيل  البنوك  مــن 
على املقترضن لشهر نيسان/ أبريل فقط، 
مشيرا إلى أن القرار لن يحدث فرقا بالنسبة 
واحــد  شهر  على  يقتصر  كــونــه  للمواطنن 
ويـــأتـــي بــالــتــزامــن مـــع شــهــر رمـــضـــان الـــذي 
على  وإنفاقها  األســـر  متطلبات  فيه  ترتفع 
النائب الحراسيس  التموينية. ولفت  املــواد 
إلى أنه نتيجة لعدم تجاوب البنوك مع تلك 
املــطــالــب، فــإنــه ســيــتــم دعــــوة مــحــافــظ البنك 
املركزي زياد فريز الجتماع خال األسبوع 
املقبل، للضغط مجددا على البنوك لتأجيل 
ــراد ملـــدة أربــعــة  ــ أقـــســـاط املــقــتــرضــن مـــن األفــ
أشهر. وأضاف أن على البنوك أن تكون أكثر 

تعاونا وإيجابية مع األوضاع التي يمر بها 
املواطن األردني في هذه املرحلة، والتي نتج 
وتــراجــع  املعيشية  ــــاع  األوضـ تــدهــور  عنها 
ــقــــدان أعــــــداد كــبــيــرة  الــــقــــدرات الـــشـــرائـــيـــة وفــ
لــوظــائــفــهــم وإغــــاق الــعــديــد مــن الــقــطــاعــات 
واملــــنــــشــــآت فــــي إطــــــار اإلجـــــــــــراءات املــتــخــذة 
ملواجهة وبـــاء كــورونــا. وأشـــار إلــى تحقيق 
الــبــنــوك نــتــائــج مــالــيــة إيــجــابــيــة وبـــمـــردود 
املاضية، وهي نتاج  العقود  عال على مدى 
الــفــوائــد والـــعـــوائـــد املــتــحــقــقــة مـــن الــقــروض 
والــتــســهــيــات االئــتــمــانــيــة، والـــيـــوم مطلوب 
منها الــوقــوف إلـــى جــانــب املــواطــن وتحمل 
جــزء من املعاناة ولــو بتأجيل األقــســاط من 

دون إضافة عموالت وفوائد جديدة.
ــركـــزي األردنــــي  وبــحــســب بــيــانــات الــبــنــك املـ
تـــجـــاوزت مــديــونــيــة األفــــــراد فـــي األردن 15 
فــــي كــشــوفــات  املــــوثــــق  ــو  ــ مـــلـــيـــار دوالر، وهـ
ــنـــوك املـــحـــلـــيـــة، فــيــمــا هـــنـــالـــك مــديــويــنــة  ــبـ الـ

لجهات أخرى غير املصارف، ما يرفع حجم 
ديــــون األفـــــرد عـــن هـــذا املــبــلــغ. وقــــال رئــيــس 
لــجــنــة االقــتــصــاد واالســتــثــمــار  فــي مجلس 
»العربي الجديد«  النواب خالد أبو حسان لـ
إن املــواطــنــن والــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة تمر 
اليوم بظروف صعبة للغاية بسبب تداعيات 
املالية على  جائحة كــورونــا، ما زاد األعباء 
قدرتهم على تسديد  عــدم  لدرجة  املواطنن 
القروض  أن  إلــى  إضافة  املالية،  التزاماتهم 
املجدولة تسهم في توجيه األقساط ملجاالت 

إنفاق أخرى أساسية لدى املواطن.
ــزيــــد نــســبــة  ــك الـــــدولـــــي أن تــ ــنـ ــبـ وتــــوقــــع الـ
األشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.3 
دينار يوميًا )1.83 دوالر( وهو خط الفقر 
املدقع عامليًا، خال العام الحالي عن 27 في 
الذين  ارتفاع عــدد األشخاص  املائة، وكــذا 
ديــنــار يوميًا  مــن 2.25  أقــل  يعيشون على 

إلى 19 في املائة.

طهران ــ صابر غل عنبري

أعلن رئيس غرفة التجارة بن إيــران والصن مجيد 
رضا حريري، الجمعة، قبيل وصول وزير الخارجية 
الصيني وانــغ لي إلــى طهران، أن حجم التجارة بن 
البلدين سجل تراجعًا قياسيًا مع انخفاضه إلى 20 
مــلــيــار دوالر فــي نــهــايــة الــعــام 2020. وأكــــد حــريــري، 
لوكالة »إيلنا« اإليرانية، أن هذا املستوى من التجارة 

بن البلدين هو األدنى منذ 16 عامًا.
وأوضح أن البيانات تؤكد أن حجم التبادل التجاري 
غير النفطي بن الصن وإيران هبط في نهاية العام 

املاضي إلى 16 مليار دوالر، مشيرا إلى أنه قد ال يبلغ 
حتى 20 مليار دوالر مع احتساب تصدير النفط إلى 

الصن بشكل غير رسمي.  
وأعــــرب عــن أمــلــه فــي أن يشهد االقــتــصــاد اإليــرانــي 
ــــارس/ آذار  فـــي الـــعـــام الــجــديــد، الــــذي بـــدأ مـــع 21 مـ
الحالي، »وضعا أفضل بالنظر إلى املسار اإليجابي 
الذي ُياحظ لحل املشاكل مع أميركا وكذلك تأقلم 
اقتصاد العالم مع مرض كورونا املستجد، وارتفاع 

أسعار النفط«. 
وأشــــار حــريــري إلـــى املــبــاحــثــات اإليــرانــيــة الصينية 
ـــ25 عــامــًا،  ــ لــلــتــوصــل إلــــى وثــيــقــة الـــتـــعـــاون الــشــامــل لـ

مــعــربــا عــن أمــلــه فــي أن يتفق الــطــرفــان عليها خــال 
توقعت  إيرانية  أنباء  وكــاالت  أن  غير  املقبلة.  الفترة 
أن يــتــم الــتــوقــيــع عــلــى الــوثــيــقــة الــســبــت، بــن وزيـــري 
ــران والـــصـــن  ــ ــ ــرت إيـ ــ ــ ــران والــــصــــن. وأجـ ــ ــ خـــارجـــيـــة إيـ
مفاوضات خال العام املاضي إلبرام اتفاقية الشراكة 
ــاالت، ال  ــرن فـــي مــخــتــلــف املـــجـ االســتــراتــيــجــيــة لــربــع قـ

سيما املجال االقتصادي.  
وأثارت هذه االتفاقية مع الصن انتقادات في أوساط 
إيرانية بعد رواج أنباء عن تسليم إيران جزرًا لبكن 
وامتيازات هائلة أخرى، لكن إيران نفت هذه األنباء. 
 برنامج التعاون االستراتيجي 

ّ
وتشير التقارير إلى أن

بن إيران والصن يتضمن استثمارات صينية هائلة 
في إيــران، تقدر قيمتها بـــ400 مليار دوالر على مدى 
االستثمارات  مليار دوالر حجم   280 25 عاما، منها 
و120  اإليرانين،  والنفط  الغاز  قطاعي  في  املتوقعة 
والسكك  واملــطــارات  الطرقات  فــي شبكة  دوالر  مليار 

الحديدية.
بكن  أن  الخميس،  الصينية،  التجارة  وزارة  وأكــدت 
لم تتلق إشعارا من اإلدارة األميركية الراهنة بفرض 
ــــذي فـــرضـــت عليه  ــرانــــي الـ عــقــوبــات عــلــى الــنــفــط اإليــ
من  اعتبارا  شاما  حظرا  السابقة  األميركية  اإلدارة 

الثاني من أيار/ مايو 2019.

تراجع قياسي لتجارة إيران مع الصين بسبب العقوبات

استكمال أنابيب 
نورد ستريم 2 

نقلت وكالة أنباء تاس الجمعة عن 
رئيس مجلس إدارة شركة غازبروم 

الروسية املنتجة للغاز فيكتور 
زوبكوف قوله إن تشييد خط 

أنابيب الغاز نورد ستريم 2 املمتد 
إلى أملانيا سُيستكمل بنهاية العام 

الجاري على الرغم من معارضة 

الواليات املتحدة للمشروع. وقالت 
الواليات املتحدة هذا األسبوع إن 

العقوبات على خط األنابيب باتت 
احتماال واقعيا. ويهدف املشروع، 

الذي تقوده غازبروم مع شركائها 
الغربيني، إلى توصيل الغاز الروسي 

إلى أملانيا تحت بحر البلطيق. 
وتقول واشنطن إن خط األنابيب 

سيزيد نفوذ موسكو اإلقليمي 
على نحو خطير. وسيتفادى 

خط األنابيب املرور بأوكرانيا، 
مما يحرمها من إيرادات عبور 

مجزية في وقت تخوض فيه كييف 
مواجهة مع موسكو.

تأخر تعافي اقتصاد أوروبا
رّجح عدد متزايد من خبراء 
االقتصاد أن تدهور الوضع 

الصحّي سيؤخر التعافي 
االقتصادي في أوروبا حيث عادت 

قّرت 
ُ
أعداد اإلصابات لالرتفاع وأ

 بطء حمالت التلقيح. 
ّ

قيود في ظل
وفتح الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون هذا النقاش في بروكسل 
بقوله إن استجابة االتحاد 

األوروبي »كانت على مستوى 
التحدي« إثر املوجة الوبائية األولى 

في ربيع عام 2020، »لكن يجب 
بال شّك أن نعّزز االستجابة في 
أعقاب املوجتني الثانية والثالثة«. 

وقّدرت شركة تأمني القروض »أولر 
هيرمس« أن االتحاد األوروبي 

متأخر سبعة أسابيع في تحقيق 
هدفه تلقيح 70 في املائة من 

سكانه بحلول نهاية العام، معتبرة 
ف االتحاد 

ّ
أن التأخير يمكن أن يكل

األوروبي خسائر تصل إلى 123 
مليار يورو عام 2021.

الوباء يزيد ازمات الفقراء 
دعت أكثر من 60 وكالة دولية إلى 

التمويل الفوري إلعادة مكاسب 
البلدان النامية إلى املسار الصحيح 
بعد أن أدت جائحة كوفيد-19 إلى 
اتساع نطاق عدم املساواة وأسوأ 

ركود منذ 90 عاًما وانزالق ما 
يقدر بـ 120 مليون شخص إلى 

براثن الفقر املدقع وخسائر كبيرة 
في عائدات الضرائب والتجارة 

واالستثمار األجنبي للعديد من 
البلدان. وأشار تقرير تمويل 

التنمية املستدامة 2021، الذي 
أصدرته األمم املتحدة إلى فقدان ما 

يقدر بـ 114 مليون وظيفة خالل 
الوباء، وانخفاض التحويالت ذات 
األهمية البالغة للعديد من البلدان 

الفقيرة، وزيادة الديون. وقالت 
نائبة األمني العام لألمم املتحدة، 

أمينة محمد إن 16 تريليون دوالر 
من أموال التحفيز والتعافي غير 
املسبوقة ساعدت في التخفيف 

من »أسوأ آثار هذه الكارثة العاملية، 
لكن أقل من 20 في املائة منها 

ذهب إلى البلدان النامية«. 

أخبار

نشاط 
ألماني 
قياسي

أظهر مسح الجمعة أن ثقة الشركات األملانية بلغت أعلى مستوياتها في قرابة عامن في مارس/ آذار، إذ أبقت زيادة الطلب على السلع املصنعة في أكبر اقتصاد في 
أوروبا في حالة من النشاط خال ارتفاع اإلصابات بفيروس كورونا وقيود العزل العام. وقال معهد إيفو إن مؤشره ملناخ األعمال ارتفع إلى 96.6، وهي أعلى قراءة 
منذ يونيو/ حزيران 2019، من مستوى معدل بالزيادة عند 92.7 في فبراير/ شباط. وقال كليمنس فيوست رئيس إيفو »الشركات تشعر بالرضا على نحو ملحوظ 
 الطلب املرتفع على السلع األملانية يشير إلى انتعاش 

ّ
إزاء أوضاعها الحالية، على الرغم من ارتفاع أعداد اإلصابات، بدأ االقتصاد األملاني الخريف بثقة«. وقال إيفو إن

في القطاع الصناعي، حيث سّجل التفاؤل أعلى مستوياته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2010.
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أزمة السويس تعرقل شحنات عالمية ضخمة

%7
الحبوب  شحنات  نسبة 
الرئيسية المنقولة بحرًا 
من الواليات المتحدة، 
شحنات  منها   %80
يــــؤدي  قــــد  ذرة، 
قناة  ــي  ف االزدحـــــام 
تأخرها،  إلى  السويس 
الزراعة  لـــوزارة  وفًقا 

األميركية.

تحقيق

تزايد المخاوف من 
انقطاعات إضافية في 

السلع االستهالكية

300 ألف دوالر كلفة 
إضافية باعتماد رأس 

الرجاء الصالح

لندن ـ العربي الجديد

قناة السويس مقطوعة، واألزمة 
املقبل.  األســبــوع  قــد تمتد حــتــى 
ــة الــعــاملــيــة  ــاريـ ــتـــجـ اإلمـــــــــــدادات الـ
تفتقد أحد أهم شرايينها. شركات الشحن 
ــقــــة ســـفـــنـــهـــا فـــــي ورطــــــــــة. الــــشــــركــــات  ــالــ الــــعــ
واملــــســــتــــوردون يـــحـــاولـــون تــخــطــي الــقــنــاة 
ــدة الـــرحـــات  ــــرى تـــزيـــد مــ عــبــر مـــســـارات أخـ
وترفع تكاليف الشحن. العالم يمر في أزمة 
إمدادات جديدة تهدد بنقص توافر عدد من 

السلع وارتفاع أسعارها على املستهلكني. 
لــوكــالــة »بلومبيرغ«  أكـــد خــبــراء مــاحــة  إذ 
األمــــيــــركــــيــــة، أن الـــجـــهـــود إلزاحــــــــة ســفــيــنــة 
ــات الــضــخــمــة »إيـــفـــر غــيــفــن« الــتــي  ــاويـ ــحـ الـ
يوم  حتى  ستستغرق  السويس  قناة  تسد 
األربعاء املقبل على األقل، وهي فترة أطول 
ــائـــدة. هــكــذا،  مـــن الــتــوقــعــات الــتــي كــانــت سـ
ــادث في  تـــــزداد احــتــمــالــيــة أن يــتــســبــب الـــحـ
ــــدوث اضـــطـــرابـــات فـــي ســـاســـل الــتــوريــد  حـ
العاملية من النفط، إلى الحبوب والسيارات، 
ليمتد التأثر على شركات كبرى للبيع عبر 

اإلنترنت، أبرزها »أمازون«.
ــادر لــلــوكــالــة األمــيــركــيــة أن  وشـــرحـــت املـــصـ
مــهــمــة إعـــــادة تــعــويــم الــســفــيــنــة الــتــي تبلغ 
حمولتها 200 ألف طن، والتي ال تزال عالقة 
الحيوية،  البحرية  التجارة  قناة  عبر  بقوة 
وربما  العمل  من  أسبوع  ستتطلب حوالي 
ــة أن  ــدايـ ــبـ أطــــــول. وكـــــان مـــن املـــتـــوقـــع فـــي الـ

تستمر جهود اإلنقاذ ليومني فقط.

عرقلة 300 ناقلة
ولم ينجح العمل منذ يوم الثاثاء بواسطة 
القاطرات والحفارات، وهي معدات صغيرة 
 400 طــولــهــا  يبلغ  الــتــي  بالسفينة  مــقــارنــة 
متر، وامتد طابور انتظار الناقات العابرة 
للمحيطات املحملة بمليارات الدوالرات من 
الــنــفــط والــســلــع االســتــهــاكــيــة إلـــى أكــثــر من 

ا لبيانات بلومبيرغ.
ً
300 ناقلة وفق

وفي حالة الحاجة إلى تفريغ الحمولة من 
السفينة العالقة، أو إجراء إصاحات واسعة 
النطاق للقناة نفسها، »فمن املؤكد أن فترة 

التوقف في القناة قد تستمر ملدة أسبوعني 
لــرانــدي جيفينز، نائب  ــا 

ً
عــلــى األقــــل«، وفــق

الرئيس األول لشركة إيكويتي ألبحاث نقل 
الطاقة عبر البحار.

ويـــمـــر حـــوالـــي 12 فـــي املـــائـــة مـــن الــتــجــارة 
الــعــاملــيــة عــبــر الــقــنــاة كــل عـــام، كــل شـــيء من 
ــى الــقــهــوة  ــ ــبـــوب إلـ ــى الـــحـ ــ ــام إلـ الـــنـــفـــط الــــخــ
سريعة التحضير. ومن دون قناة السويس، 
النفط  تحمل  عــمــاقــة  نــاقــات  عــلــى  يتعني 
 من الشرق األوســط إلى أوروبــا 

ً
الخام مثا

إضافية حول  ميل   6000 ملسافة  تسافر  أن 
أفـــريـــقـــيـــا، مما  فـــي  الـــصـــالـــح  ــاء  ــرجــ الــ رأس 
يضيف حوالي 300 ألف دوالر في تكاليف 
الوقود. والقناة هي املمر الرئيسي لواردات 
أوروبا من الغاز الطبيعي املسال من الشرق 
ــقـــادمـــة من  األوســــــط وبـــعـــض الــشــحــنــات الـ

البحر املتوسط إلى آسيا.
وتـــضـــاعـــف ســعــر شــحــن حـــاويـــة 40 قــدًمــا 
ــا أربـــع مـــرات تقريًبا  مــن الــصــني إلــى أوروبــ
ا 

ً
مــقــارنــة بــالــعــام املــاضــي، مــمــا أضـــاف عبئ

التي  العاملية  التوريد  على ساسل  جديًدا 

تــعــانــي بــالــفــعــل مـــن جــائــحــة كـــورونـــا الــتــي 
ــال كــريــس  ــت الــكــثــيــر مـــن الــفــوضــى. وقــ زرعــ
روجرز، كبير محللي التجارة في بانجيفا 
ــورز جـــلـــوبـــال مــاركــت  ــ ــد بـ مـــن ســـتـــانـــدرد آنــ
إنتليجنس، »من املرجح أن تؤدي التأخيرات 
ــة إلــى  ــافـ ــادة تــكــالــيــف الـــشـــحـــن، إضـ ــ إلــــى زيــ
على  بالفعل  املــوجــود  التضخمي  الضغط 

ساسل التوريد. ستكون آثار االرتفاع على 
ــادة فـــي احــتــمــالــيــة نــفــاد  املــــدى الــقــصــيــر زيـــ
املخزون في السلع االستهاكية، واملخاطر 
املتمثلة في أن ساسل التوريد التصنيعية 
لــاضــطــراب بسبب  تــعــرضــت بالفعل  الــتــي 
ــي  ــ ــروج بــريــطــانــيــا مـــن االتــــحــــاد األوروبــ ــ خـ
مزيًدا  تــواجــه  قــد  األساسية  السلع  ونقص 

من االنقطاعات«.
فيما تتأثر آسيا بتأخر شحنات األخشاب 
والـــــــــورق  ــمــــد  املــــجــ ــر  ــقــ ــبــ الــ ــم  ــ ــــحـ ولـ واآلالت 
الخنزير  ولحم  والبيرة  واألثـــاث  والحليب 
والشوكوالتة  الــســيــارات  ومــركــبــات  املجمد 

ومستحضرات التجميل.

البحث عن بدائل
ــارك مـــــا، مــــالــــك شــــركــــة »ســـيـــبـــاي«  ــ ــ ــال مـ ــ ــ وقـ
الــتــي تــنــقــل بــضــائــع تباع  الـــدولـــي  للشحن 
عــلــى مــنــصــة »أمـــــــازون«، إن شــركــتــه لديها 
انتظار  فــي  السفن  إلــى 30 حــاويــة على   20
عبور القناة املسدودة. وأضاف: »إذا تأخرت 
األزمــة أسبوعًا، فسيكون األمــر مــروًعــا«. إذ 

سترتفع أسعار الشحن وتتأخر املنتجات.
املستأجرة  النفط  ناقات  أسعار  وارتفعت 
 
ً
عــادة تنقل  التي  . سفن سويز ماكس، 

ً
فعا

تكاليفها  زادت  الــقــنــاة،  عبر  برميل  مليون 
اضطرت  وإذا  يومًيا،  دوالر   17000 حوالي 
املـــزيـــد مـــن الــســفــن لـــإبـــحـــار حــــول الــطــرف 
الــجــنــوبــي مــن أفــريــقــيــا، فــســيــؤدي ذلـــك إلــى 

زيادة األسعار مع زيادة أوقات الرحات.
وأصــــــدرت شــركــة »أتــــش أم أم« فـــي كــوريــا 
الجنوبية تعليمات لسفينة حاويات غادرت 
اململكة املتحدة يوم االثنني بالتحول حول 
رأس الرجاء الصالح لتجنب االزدحام. كما 
أن مـــا ال يــقــل عـــن ســبــع ســفــن غـــاز طبيعي 

مسال لديها طرق معدلة بعيدة عن القناة.
ــى وقــف  ويــــــؤدي انــــســــداد الـــقـــنـــاة حـــالـــًيـــا إلــ
تدفقات  من  يومًيا  برميل  مليوني  حوالي 
التي تشحن  البضائع  النفط، وكــذا ناقات 
املـــنـــتـــجـــات مــــن الـــقـــمـــح إلـــــى خـــــام الـــحـــديـــد 
وغيرها. وقالت ريستاد إنرجي لألبحاث إن 
تعويم سفينة الحاويات الجانحة في قناة 
السويس، قد يرجئ تسليم نحو مليون طن 
من الغاز الطبيعي املسال إلى أوروبــا على 
مــن عــشــر ســفــن إذا اســتــمــر تــوقــف املــاحــة 

ألسبوعني.
وشرح كارلوس توريس دياز رئيس أسواق 
تم  إذا  »حتى  ريستاد  في  والكهرباء  الغاز 
ــبــــوع، هـــنـــاك صف  فــتــح الـــطـــريـــق خــــال أســ
القناة.  عــبــور  ينتظر  الشحنات  مــن  طــويــل 
الطبيعي سيستغرق  الــتــدفــق  إلـــى  الــعــودة 

بعض الوقت«.
ويــســبــب تــوقــف قــنــاة الــســويــس اضــطــرابــا 
لناقات  الشحن  تكاليف  ارتــفــاع  عنه  نجم 
املنتجات البترولية إلى املثلني تقريبا هذا 
األسبوع، ويتوقع محللون تأثيرا أكبر على 
الناقات األصغر واملنتجات البترولية، مثل 
صــــادرات النفتا وزيـــت الــوقــود مــن أوروبـــا 
إلى آسيا، إذا ظلت القناة متوقفة ألسابيع.

تأثير على النفط
وأكدت سري بارافيكاراسو، املديرة املعنية 
لــدى إف.جــــي. إي، »نحو  بالنفط فــي آســيــا 
ــورد من 

ُ
20 في املائة من النفتا اآلسيوية ت

البحر املتوسط أو البحر األسود عبر قناة 
إعــادة توجيه مسار  أن  السويس« مضيفة 
السفن حول رأس الرجاء الصالح قد يضيف 
الرحلة وأكثر من  إلــى زمــن  نحو أسبوعني 
800 ألف طن من استهاك الوقود للناقات 
من فئة سويسماكس. والوقود أكبر مصدر 
تكلفة منفرد للسفينة، ويشكل ما يصل إلى 

60 في املائة من تكاليف التشغيل.

وعـــلـــى الــنــقــيــض، يــفــاقــم الـــتـــوقـــف الــوضــع 
ــــزل،  ــــديـ ــيـــئ لــــســــوق زيــــــت الـــــغـــــاز، أو الـ الـــسـ
بالفعل  الــضــعــف  يعتريها  الــتــي  اآلســيــويــة 
نظر ألن آسيا تصدر الوقود إلى أسواق في 
الغرب، مثل أوروبــا، والــذي يتدفق ما يزيد 
عن 60 في املائة منه عبر القناة املكتظة في 

2020 بحسب إف.جي.إي.
أن  رفينيتيف  مــن  ماحية  بيانات  وتظهر 
أكــثــر مــن 30 نــاقــلــة نــفــط تنتظر فــي شمال 
وجنوب القناة للمرور عبرها منذ الثاثاء.

الشحن  تــأخــيــرات  تأثير  إن  محللون  وقـــال 
منه  الطاقة سيخفف  أســواق  على  البحري 
موسم يتسم بانخفاض الطلب على النفط 

الخام والغاز الطبيعي املسال. شريان تجاري 
مقطوع

تراقب األسواق العالمية تطورات تعويم الناقلة العمالقة التي تغلق قناة السويس منذ الثالثاء. 
الرحالت وارتفاع في  تأخر  الحسبان،  الدوالرات تواجه تحديات لم تكن في  بمليارات  شحنات 

تكاليف الشحن. واالنعكاسات تطاول سلعًا مختلفة، أبرزها النفط والغاز
األسواق تتوقع االضطرابات

يؤكد خبراء املالحة أن ما حصل للسفينة العمالقة لم يحدث من قبل 
في تاريخ القناة املمتد على مدى 150 عاًما. فيما تستعد دول كثيرة 
التوريد  على ســالســل  املــؤقــت  الشحن  تــوقــف  الـــذي سيحدثه  للتأثير 
النقل  وزيــر  وقــال  للبضائع.  دقيقة  تسليم  عمليات  على  تعتمد  التي 
السنغافوري أونغ يي كونغ إن ميناء البالد يجب أن يتوقع اضطرابات. 
أضاف: »في حالة حدوث ذلك، سيصبح سحب بعض املخزونات أمًرا 
املوانئ األوروبية  إلى إجهاد  السفن  أن يؤدي تراكم  ضرورًيا«. يمكن 
بالفعل مــن جائحة فيروس  الـــذي يعاني  لــلــحــاويــات،  الــدولــي  ــداد  واإلمــ

كورونا، إذ كان من املقرر أن تمر 49 سفينة حاويات عبر القناة في 
األيام السبعة التي تلي يوم الثالثاء، عندما جنحت السفينة إيفر غيفن 
الغاز  السويس 3 شحنات من  قناة  في  وتنتظر  املــائــي.  املمر  وأغلقت 
للعبور إلى البحر املتوسط، مبرمجة للتسليم في مطلع أبريل، كما يوجد 
ما ال يقل عن شحنتني في بحر العرب في الطريق إلى قناة السويس، 
من  بالتحميل  قامت  التي  تندرا  جــوالر  الطبيعي  الغاز  ناقلة  وتوقفت 
للقناة  الجنوبي  الطرف  مــارس. وعند  إدكــو في مصر في 21  محطة 

تتنظر الناقلة رشيدة للعبور وعلى متنها شحنة من قطر.

صورة من 
الفضاء تظهر 
السفينة 
العمالقة 
تقطع مجرى 
)Getty( القناة

الرباط ـ مصطفى قماس

يـــســـابـــق املــــغــــرب الــــزمــــن مــــن أجـــل 
الــــــخــــــروج بــــســــرعــــة مـــــن الـــقـــائـــمـــة 
ــة حــــــول غـــســـل األمــــــــوال  ــ ــاديـ ــ ــرمـ ــ الـ
ــــاب الــتــابــعــة ملــجــمــوعــة العمل  وتــمــويــل اإلرهـ
املوضوع  وأفضت حساسية   .)GAFI( املالي 
الـــــوزارات  تــضــم مختلف  لــجــنــة  إلـــى تشكيل 
واإلدارات املــعــنــيــة، بــهــدف وضـــع خــطــة عمل 
مجموعة  إلــى  بعثه  يفترض  تقرير  ــداد  وإعــ
العمل املالي كل أربعة أشهر بهدف توضيح 
القيام بها من أجل  التي يجرى  اإلصاحات 

اإلفات من القائمة الرمادية.
ويـــأتـــي ذلــــك بــعــدمــا عـــمـــدت املـــجـــمـــوعـــة، في 
ــر/ شــبــاط  ــرايـ ــبـ الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن مــــن فـ
املـــاضـــي، إلـــى إدراج املــمــلــكــة ضــمــن الــائــحــة 
مراقبة  تستدعي  التي  البلدان  أي  الــرمــاديــة، 
عشرة  سبع  الائحة  تلك  وتضمنت  مكثفة. 
أربــعــة أشهر  كــل  يتم تجديدها  دولـــة، حيث 
حـــســـب تـــطـــور الـــتـــشـــريـــعـــات فــــي اتــــجــــاه 40 
تــوصــيــة تــحــددهــا تــلــك املــنــظــمــة بــاعــتــبــارهــا 

معايير ملزمة للخروج من الائحة.
ــبــــرت املـــنـــظـــمـــة أن املــــغــــرب يــســتــجــيــب  ــتــ واعــ
إلــى تأهيل ممارسته  مــعــيــارًا، ويحتاج  لـــ37 

بتنمية  تتعلق  معايير  ثاثة  مستوى  على 
لهيئات  املخولة  واملــاديــة  البشرية  الوسائل 
املــــراقــــبــــة، وتـــخـــطـــي ضـــعـــف الـــعـــقـــوبـــات فــي 
حــق املــخــالــفــني لــلــقــانــون، وتــطــويــر الــجــوانــب 
املؤسسات  بــني  املــعــلــومــات  بــتــبــادل  املتصلة 
واملهنيني. وتعتبر املنظمة أنه منذ انخراطه 
فــي املــجــهــود الــعــاملــي ملــحــاربــة غــســل األمـــوال 
ــاب، حــقــق املــغــرب الــعــديــد من  ــ وتــمــويــل اإلرهـ
القانونية  ترسانته  ماءمة  أجــل  من  التقدم 
أن  علما  املنظمة،  التي تحددها  املعايير  مع 
إلى  يرمي  قانون  مشروع  وضعت  الحكومة 
مــراجــعــة تــعــريــف غــســل الــرســامــيــل وتشديد 

العقوبات الحالية.
ورأى الــخــبــيــر فــي الــقــطــاع املــصــرفــي، عضو 
محمد  املستهلك  لحقوق  املغربية  الجامعة 
العربي، أن املغرب انخرط في وضع األسس 
الــقــانــونــيــة والــفــنــيــة، بــهــدف الــتــصــدي لغسل 
ــة تــمــويــل اإلرهــــــــاب، الــتــي  ــاربـ األمـــــــوال ومـــحـ
تتعاظم أخطارها بسبب الرقمنة التي يتسم 
في  ولفت  املالية.  واملــعــامــات  االقتصاد  بها 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن هــذه 
التحديات تفرض تطوير مقاربات استباقية 

في مواجهة العمليات املالية القذرة.
وذهـــــب االقـــتـــصـــادي عــلــي بــوطــيــبــة إلــــى أن 
وجود املغرب في الائحة الرمادية سيفضي 
إلـــى تـــردد املستثمرين األجــانــب فــي املــجــيء 
إلى اململكة خوفًا من املنافسة غير املشروعة 
واحتماالت وجود فساد في القطاعات، علما 
أن اململكة تعول على االستثمارات األجنبية 

لتنمية االقتصاد، خاصة مع انتشار فيروس 
القطاعات  مــن  الكثير  على  وتأثيره  كــورونــا 

األساسية في الباد.
وأضاف في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
الــرمــاديــة سيؤدي  الــائــحــة  وجـــود بلد على 
على  التصدير  عند  صعوبات  مواجهة  إلــى 
اعــتــبــار أن الـــبـــلـــدان املـــســـتـــوردة ســتــراودهــا 
شكوك حول وجود بعض التكاليف املخفية 
املخفضة، ما سيثير مشكات في هذا اإلطار 

قد تؤثر على الوضعية التجارية للمملكة.
وســعــى املــغــرب إلــى دفــع أصــحــاب املــهــن غير 
املالية نحو ضرورة املساهمة في الوقاية من 
املعتمدين  املحاسبني  األمـــوال، خاصة  غسل 
والوكاء والوسطاء العقاريني وتجار املعادن 
والكازينوهات  الكريمة  واألحــجــار  النفيسة 
ــلــــني فـــــي تـــــجـــــارة األعــــــمــــــال الــفــنــيــة  ــامــ ــعــ والــ
والـــشـــركـــات الـــتـــي تـــقـــدم خـــدمـــات فـــي مــجــال 

إحداث املقاوالت وتنظيمها وتوطينها.
وتفرض القوانني في املغرب على كل مصرف 
تدبير  مهمتها  مستقلة،  وحــدة  على  التوفر 
حيث  الــداخــلــيــة،  واملــراقــبــة  اليقظة  منظومة 
تعود إليها دراسة العمليات غير االعتيادية 
أو املــعــقــدة، والــســهــر عــلــى تــتــبــع الــحــســابــات 
ــة أو  الــــتــــي تـــســـجـــل عـــمـــلـــيـــات غـــيـــر اعـــتـــيـــاديـ
مشبوهة. كما تشدد القوانني على محاصرة 
أن تنطوي على  التي يمكن  األعمال  عاقات 

مخاطر مرتفعة.
ــيـــة وإصــــاح  ــالـ وبـــعـــث وزيـــــر االقـــتـــصـــاد واملـ
إلـــى  بـــخـــطـــاب  بـــنـــشـــعـــبـــون  مـــحـــمـــد  اإلدارة 
مــجــمــوعــة الــعــمــل املـــالـــي، مـــن أجــــل الــطــمــأنــة 
حــول االنــخــراط فــي اإلصــاحــات الضرورية. 
فــيــمــا اعـــتـــبـــر مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك املــــركــــزي عــبــد 
الجواهري أن مشروع القانون حول مراجعة 
التدابير حول غسل األمــوال، الذي أحيل إلى 
البرملان من أجل البت فيه، يعتبر مهمًا جدًا 
فــي إطـــار االلــتــزام باملعايير الــدولــيــة. وشــدد 
التي  للقواعد  أن يكون موافقا  على ضــرورة 

أمين العاصي

ارتــفــعــت أســعــار املــــواد الــغــذائــيــة فــي مناطق 
غير  إلى مستويات  السوري  النظام  سيطرة 
ــاع الـــــــدوالر إلــــى 4 آالف  ــفــ مــســبــوقــة، مـــع ارتــ
ليرة ســوريــة. ويــقــول أبــو إبــراهــيــم املقيم في 
»العربي الجديد« إن سعر  ضواحي دمشق لـ
الــبــيــض واملــتــضــمــن 30 بيضة سجل  صــحــن 
8600 لــيــرة أي مــا يــعــادل أكــثــر مــن دوالريــــن 
ونـــصـــف الـــــــدوالر. ويــعــتــقــد أبــــو إبـــراهـــيـــم إن 
التي تنظمها  التموينية  السلع  الرقابة على 
مديريات التجارة الداخلية وحماية املستهلك 
وتستهدف  أكثر  ال  »إعامية  املحافظات  في 
التجارية،  املحال  أصحاب  أو  التجار  صغار 
وال تشمل املستوردين والتجار الكبار الذين 
ــال الــتــجــاريــة  يـــفـــرضـــون عــلــى أصـــحـــاب املـــحـ
أسعارًا مخالفة تماما لألسعار التي تضعها 

وزارة التجارة«.  
ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ ــنــــت الــــــــــــوزارة عـــبـــر مـ ــلــ وأعــ
االجــتــمــاعــي أنـــهـــا نــظــمــت فـــي دمـــشـــق خــال 
الـــجـــاري 684 ضبطًا  الـــعـــام  مـــن  الـــربـــع األول 
ملـــخـــالـــفـــات تـــمـــويـــنـــيـــة »جـــســـيـــمـــة« مــتــعــلــقــة 

ضبطا   26 نظمت  أنها  وبّينت  باملحروقات. 
تــمــويــنــيــا فــــي مـــخـــالـــفـــات االتــــجــــار بــالــخــبــز 
التمويني. وتؤكد مصادر »العربي الجديد« 
أن هـــنـــاك عـــائـــات كــثــيــرة تــقــف عــلــى حــافــة 
الجوع نتيجة ارتفاع األسعار وتدني القيمة 
الشرائية لليرة السورية، مشيرة إلى أن راتب 
املــوظــف يـــتـــراوح مــا بــني 15 إلـــى 20 دوالرًا، 
الناس لاستغناء  من  الكثير  يدفع  ما  وهــو 
عــن الكثير مــن املـــواد الــغــذائــيــة واالســتــهــاك 

بالحدود الدنيا«.
أشرفية  فــي ضاحية  القاطنة  وتــبــنّي ســمــاح 
املحال  أصحاب  أن  دمشق،  صحنايا جنوب 
التجارية »يبيعون املواد الغذائية وفق سعر 
الدوالر في اليوم ذاته«. وأضافت: »منذ أكثر 

من عام لم تدخل اللحمة إلى بيتي، فاألسعار 
ترتفع ولكنها ال تنزل عندما يتحسن أحيانًا 

وضع الليرة أمام الدوالر«. 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مقيم  ويـــقـــول مـــصـــدر لـ
ــل عــدم ذكــر اســمــه: »هناك 

ّ
فــي العاصمة فــض

تخوف حقيقي مــن تبعات ارتــفــاع األســعــار، 
ــيـــث يــــطــــرق الــــجــــوع األبـــــــــواب ويــــزيــــد مــن  حـ
النظام »لم  إلــى أن  مشكات األســـر«. ويشير 
ــام تـــردي الحالة  يــعــد بــإمــكــانــه فــعــل شـــيء أمـ
ــه، بــحــيــث  ــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـ املـــعـــيـــشـــيـــة فـ
لــالــتــفــات  اإلرادة  وال  األدوات  ال  يــمــتــلــك  ال 
إلــــى األوضــــــاع املــعــيــشــيــة لـــلـــنـــاس«، مضيفًا 
ــون الــــرســــمــــي يــــعــــرض بــــرامــــج  ــزيــ ــفــ ــلــ ــتــ : »الــ
تستضيف مختصني إلقناع الناس أن السكر 
مضر والخبز مضر، وهو دليل واضــح على 
للحصول  الناس  يدفع بعض  قد  ما  العجز، 

على طعام ألطفالهم بالقوة«. 
وعّمق تطبيق قانون »قيصر« في منتصف 
للنظام.  االقتصادية  ــات  األزمـ املــاضــي  الــعــام 
كــمــا شـــل الـــقـــانـــون حــلــفــاء الــنــظــام وأفــقــدهــم 
القدرة على دعمه وهو ما مّهد الطريق أمام 

االنهيار الحاصل اليوم. 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

الليبية  املــوازنــة  عن  رسمية  بيانات  كشفت 
ــوالــــي نـــصـــف مــخــصــصــات  الــــجــــديــــدة أن حــ
الــــتــــنــــمــــيــــة ســـــتـــــكـــــون مـــــوجـــــهـــــة لـــقـــطـــاعـــي 
أن هذه  األرقـــام  والنفط. وشــرحــت  الكهرباء 
دينار  مليار   22.350 قيمتها  املخصصات 
املــائــة  فـــي   25 وتــشــكــل  مــلــيــارات دوالر(،   5(
مــن حــجــم اإلنـــفـــاق الـــعـــام، وهـــي أكــبــر حصة 
التنمية خــال عشر سنوات، حيث  ملشاريع 
ــة مــــن حــجــم  ــائــ كـــانـــت ال تـــتـــعـــدى 10 فــــي املــ

املوازنات السابقة.
مـــخـــصـــصـــات  أن  ــات  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ وأوضـــــــحـــــــت 
الــتــنــمــيــة تــتــوزع عــلــى ثــمــانــيــة بــنــود، أولــهــا 
ــم املـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط بــقــيــمــة 7  ــ دعـ
مليارات دينار باإلضافة إلى الشركة العامة 
بما  ديـــنـــار،  مــلــيــارات   4.5 بقيمة  لــلــكــهــربــاء 
يشكل نسبة 51 في املائة من حجم األمــوال 
مــوازنــة  فــي  التنمية  ملــشــروعــات  املخصصة 
2021. وشملت هذه املشروعات أيضًا إعادة 
بــقــيــمــة 2.4 مــلــيــار ديـــنـــار، وبقيمة  اإلعـــمـــار 
4.5 مــلــيــارات ديــنــار ملــشــروعــات الــقــطــاعــات 
الــدراســات  مــشــروعــات  وتــمــويــل  الحكومية، 
بــاإلضــافــة  ديــنــار،  مــلــيــار   1.6 بقيمة  العليا 
دينار وكذلك  بملياري  املحلية  التنمية  إلى 

تــخــصــيــص مــــشــــروعــــات الـــشـــبـــاب بــمــلــيــار 
ديــنــار، ودعـــم الــنــهــر الــصــنــاعــي بقيمة 250 

مليون دينار ليبي.
وكـــشـــفـــت مــــصــــادر مــــن املـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن املــؤســســة  لــلــنــفــط لـ
لديها مشروع خطة استثمارية خال 2021 
لرفع  4.5 مليارات دوالر  بقيمة  حتى 2023 
إلـــى 2.1 مليون  الــنــفــطــي  ــتـــاج  مـــعـــدالت اإلنـ
بــرمــيــل يــومــيــًا، بــمــعــدل إنـــفـــاق ســنــوي 1.5 

النفط  من  ليبيا  إنتاج  ويبلغ  دوالر.  مليار 
1.3 مليون برميل يومًيا. 

الشحومي في  املــالــي سليمان  املحلل  وقــال 
تصريحات لـ »العربي الجديد« إن األولويات 
امللحة في املدى القصير تدور حول االهتمام 
ودعمها  عليها  والــتــركــيــز  الــنــفــط  بصناعة 
ماليًا، واستخدام املوارد املالية النفطية ذات 

العائد املوثوق به لتنمية مشاريع أخرى.
الفترة  الليبي خــال  النفط  قــطــاع  وتــعــرض 
الزمنية 2011-2020 لصدمات محلية تمثلت 
اإلنتاج وموانئ  املتكرر لحقول  اإلغــاق  في 
التصدير وبالتالي فرض القوة القاهرة من 
قــبــل املــؤســســة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط، مـــا تسبب 
بتدني اإلنتاج والتصدير إلى مستويات 90 
ألف برميل في اليوم خال العام املاضي، مع 
الخسائر  وبلغت  صــفــريــة.  ــرادات  إيــ تحقيق 
ــــاالت غـــيـــر الــقــانــونــيــة  ــفـ ــ املـــالـــيـــة نــتــيــجــة اإلقـ
للحقول واملوانئ النفطية خال األعــوام من 

2013 حتى 2020 حوالي 180 مليار دوالر.
وتعتمد الباد على القطاع النفطي اعتماًدا 
كــلــًيــا فـــي تــســيــيــر الــنــشــاط االقـــتـــصـــادي، إذ 
يشكل حوالى 68 في املائة من هيكل الناتج 
املحلي اإلجمالي، وتساهم صادراته بما ال 
يقل عن 96 في املائة من إجمالي الصادرات 

الكلية للباد.

تصنيف 
يُقلق المغرب

محاوالت لتطوير خدمات الكهرباء )محمود 
تركية/ فرانس برس(

أسعار المواد الغذائية ترهق المواطنين

نصف مخصصات التنمية للنفط والكهرباء

مساع للخروج من قائمة 
غسل األموال

يسعى المغرب إلى 
الخروج سريعًا من 

القائمة الرمادية 
لمجموعة العمل 
الدولي حول غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب، 
عبر التطابق مع المعايير 

الالزمة

سورية مال وأعمال

ليبيا

لجنة عالية المستوى 
ستعد تقارير دورية حول 

اإلصالحات

انهيار الليرة واستنسابية 
الرقابة يطبقان 

على األسواق

املالي. ويجب على  العمل  تضعها مجموعة 
املغرب تعزيز املوارد البشرية واملالية لهيئات 
املعلومات  معالجة  وحـــدة  خــاصــة  املــراقــبــة، 
املــالــيــة، الــتــي يــعــود إلــيــهــا حــصــر املعلومات 
ذات الصلة بغسل األموال ومعالجتها والبت 
املعروضة عليها وإصــدار  البيانات  مــآل  في 

األوامر بالتحقيقات.
وأكــــد الــجــواهــري عــلــى أن الــلــجــنــة الــتــي تم 

الــحــكــومــة، تضم  تشكيلها بــرئــاســة رئــيــس 
بــهــدف  املـــعـــنـــيـــة  واإلدارات  الـــــــــــوزارات  كــــل 
تحديد املسؤوليات وبلورة تقرير سيرسل 
ــة أشـــهـــر.  ــعــ ــل أربــ ــيــــة كــ إلـــــى املـــنـــظـــمـــة الــــدولــ
وشــدد على أنــه يفترض فــي املــغــرب توفير 
املــراقــبــة،  لهيئات  واملــالــيــة  البشرية  املــــوارد 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه ضـــــرورة ســـد الــثــغــرات 
الــتــي تــعــود لــعــدم مــعــرفــة بــعــض الــفــاعــلــني 

بــتــفــاصــيــل املـــواضـــيـــع الـــتـــي تــهــم تبييض 
األموال ومحاربة اإلرهاب.

تجار  مثل  املنظمة،  غير  املهن  مثا  وضــرب 
املــجــوهــرات واملــوثــقــني والـــوكـــاالت العقارية، 
التي تبني لبعثة مجموعة العمل املالي منذ 
ثاثة أعوام، أنها ال تتوفر على معرفة وافية 
أو  األمـــوال  حــول مواضيع مكافحة تبييض 

محاربة اإلرهاب.

البقاء على 
الالئحة الرمادية 
قد يؤثر على 
)Getty( االستثمارات
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