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القاهرة ـ العربي الجديد

تــتــجــه الــحــكــومــة املــصــريــة نــحــو تــطــبــيــق رســــوم على 
عــربــات الــطــعــام املتنقلة، بــهــدف زيــــادة مــــوارد الــدولــة 
والحد من االقتصاد املوازي. وأوصت لجنة املشروعات 
ــري الــحــكــومــة  ــــواب املــــصــ ــنـ ــ ــي مــجــلــس الـ الـــصـــغـــيـــرة فــ
»تفعيل قانون رسوم عربات الطعام املتنقلة الصادر  بـ
التراخيص  إجــــراءات إصـــدار  فــي عــام 2018، وتيسير 
للراغبني، في إطــار الحرص على دمــج االقتصاد غير 
الــشــبــاب على  الــدولــة، وتحفيز  الــرســمــي فــي منظومة 
إنشاء مشاريعهم الخاصة«. وفرض القانون رسمًا ال 

ألــف جنيه )956 دوالرا تقريبا(  يتجاوز خمسة عشر 
لترخيص عــربــات الــطــعــام املتنقلة كــل ثــاث ســنــوات، 
 لــلــتــجــديــد، ُيــســدد نــقــدًا أو بشيك مــقــبــول الــدفــع 

ً
قــابــا

أو بــإحــدى طــرق الــدفــع اإللــكــتــرونــي، وإعــفــاء الــوحــدات 
ــــرخــــص لــهــا مـــن الــضــريــبــة عــلــى األربـــــــاح الــنــاتــجــة 

ُ
امل

عــن مــمــارســة نــشــاطــهــا ملـــدة ثـــاث ســنــوات مــن تــاريــخ 
ــفـــاء بــعــد انــقــضــاء  ــواز مــنــح اإلعـ الــتــرخــيــص، وعــــدم جــ
هذه املدة، بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو 

رخص له أو ألي سبب آخر.
ُ
امل

وقالت اللجنة، في تقرير لها، إنها حريصة على تتبع 
دراسة األثر التشريعي للقانون، وحصيلة االستفادة 

منه لصالح خــزانــة الــدولــة، بــدعــوى أهميته فــي خلق 
فرص العمل للشباب على مستوى الجمهورية، داعية 
التصاريح،  إصـــدار  إجــــراءات  تسهيل  إلــى  املحافظني 
والـــتـــواصـــل مـــع جــهــاز تــنــمــيــة املـــشـــروعـــات املــتــوســطــة 
والصغيرة لتعريف الشباب بمزايا القانون، وضوابط 

تنفيذه، وإجراءات تراخيص وعمل هذه العربات.
وأضــــاف الــتــقــريــر أن الــقــانــون ال يــــزال يــواجــه الــعــديــد 
تــدشــني حملة  مــا يتطلب  التطبيق،  فــي  املشكات  مــن 
تسويقية عن طريق وسائل اإلعام، واألجهزة البلدية، 
املواطنني  إلطــاع  املحافظات،  فــي  املحلية  والــنــشــرات 
عــلــى مـــزايـــا الــتــشــريــع، وتــذلــيــل الـــعـــوائـــق الــتــي تمنع 

تنفيذه على نطاق واسع. وصدق الرئيس عبد الفتاح 
السيسي على قانون رسوم عربات الطعام في يونيو/

إلى  املصرية  الحكومة  إطــار سعي  حزيران 2018، في 
حصد ما يمكنها من اإليرادات والضرائب من وحدات 
مدة  الحبس  عقوبة  القانون  وفــرض  املتنقلة.  الطعام 
شـــهـــر، إضـــافـــة إلــــى غـــرامـــة مــالــيــة ال يـــتـــجـــاوز حــدهــا 
األقصى 20 ألف جنيه )الدوالر = 15.7 جنيهًا(، لكل من 
شغل وحدة طعام متنقلة من دون ترخيص، أو باع أو 
حضر أو أعد األطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام 
باملخالفة  الــجــديــدة  املـــدن  أو  املــحــافــظــات  فــي  املتنقلة 

ألحكام الترخيص.

مصر: رسوم عربات الطعام تستهدف زيادة إيرادات الدولة

خسائر باهظة لمطار هيثرو
 خسائره التراكمية من جائحة كورونا، 

ّ
أعلن مطار هيثرو أن

بلغت 2.9 مليار جنيه استرليني )3.8 مليارات دوالر(، خال 
النصف األول من العام الجاري. وقالت إدارة املطار في بيان، 
أمــس اإلثــنــني، إن أقــل مــن أربــعــة مايني مسافر تنقلوا عبر 

املطار في النصف األول من العام الجاري، وهو رقم يعادل 
عدد املسافرين في 18 يومًا فقط في عام 2019. وحذر املطار 
 أعداد الركاب قد تكون أقل هذا العام مما كانت عليه في 

ّ
من أن

2020، مع استمرار القيود املفروضة في عديد االقتصادات، 

»دلتا«. وفي  الهندي  املتحور  وبالتحديد  الجائحة،  بسبب 
2020، استخدم املطار حوالي 22.1 مليون مسافر، أكثر من 
نصفهم في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2020، قبل 

أن تؤدي أزمة الفيروس إلى انهيار الطلب.

األردن: ارتفاع اإليرادات المحلية 
اإليرادات  إن  اإلثنين،  أمس  األردنية،  المالية  وزارة  قالت 
الشهور  خالل  ملحوظا  تحسنا  شهدت  المحلية 
بنحو  ارتفعت  حيث  العام،  هذا  من  األولى  الخمسة 
ما  أو  دوالر(،  مليار   1.18 )حوالي  دينار  مليون   848.9
الماضي.  العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة   ،%  38 نسبته 
إلى  يعود  االرتفاع  أن  بيان،  في  الوزارة،  وأوضحت 
ارتفعت  التي  الضريبية  اإليرادات  تحصيل  في  التحسن 
بحوالي 540.9 مليون دينار، واإليرادات غير الضريبية التي 
ارتفعت بحوالي 308 ماليين دينار، األمر الذي يشير إلى أن 
التحسن رغم كل الصعوبات يظهر أن عجلة االقتصاد 

الوطني تسير في اتجاه إيجابي.

المغرب وإسرائيل يوّقعان اتفاقية سياحية
األحد،  مساء  اإلسرائيلي،  واالحتالل  المغرب  وّقع 
المغرب  لوجهة  الترويج  في  للشروع  اتفاقية 
السياحة  حركة  لتعزيز  المشترك  والتسويق  السياحية، 
المكتب  بيان  بحسب  االتفاقية،  وتهدف  الوافدة. 
الوطني المغربي للسياحة، إلى ترويج مكاتب السياحة 
في  السياحية  للمرافق  والمغرب،  إسرائيل  في  والسفر 
البلد األفريقي، بهدف تنشيط الرحالت إلى أبرز مرافقه. 
واألحد، هبطت طائرة تتبع شركة »إل عال« اإلسرائيلية، 
على متنها سياح ومسؤولو مكاتب سياحية وعشرات 
إليهم  موجهة  لدعوة  تلبية  والمؤثرين،  الصحافيين 

من طرف المكتب الوطني المغربي للسياحة.

الجزائر تستبعد اللجوء إلى صندوق النقد
لن  بالده  أّن  تبون  المجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  أّكد 
تطلب قروًضا من صندوق النقد الدولي والمنّظمات 
واالقتصاديّة  االجتماعيّة  األزمة  رغم  الدوليّة،  الماليّة 
رئاسة  قالت  الوزراء،  لمجلس  جلسة  وإثر  تعانيها.  التي 
»طمأن  تبون  إّن  األحد،  مساء  بيان  في  الجمهوريّة، 
بخصوص الوضعية االقتصادية العامة للبالد، ُمستدلًّا 
بعدم لجوء الجزائر إلى االستدانة الخارجية، خالًفا لكثير 
 2021 وبداية   2020 نهاية  حّددت  التي  التوّقعات  من 
موعًدا لشروع الجزائر في اللجوء إليها«. وشّدد، وفقا 
عدم  مبدأ  تثبيت  »ضرورة  على  برس«،  »فرانس  لوكالة 

االستدانة الخارجيّة، تعزيًزا لسيادة الجزائر«.

لقطات

لبنان: الدوالر يواصل التراجع
بيروت J ريتا الجّمال

سّجل سعر صرف الدوالر في لبنان، أمس االثنني، 
إلــى ما دون  الــســوداء  انخفاضًا كبيرًا في السوق 
ألف ليرة لبنانية، وذلــك بالتزامن مع انطاق   16
االســتــشــارات الــنــيــابــيــة املــلــزمــة فــي قــصــر بــعــبــدا الجمهوري 
الــدوالر  وكــان سعر صــرف  للحكومة.  رئيس جديد  لتكليف 
ـــ19 ألــف  ــ ــــس، إلــــى مـــا دون الــ قـــد انــخــفــض، مـــســـاء أول مـــن أمـ
ليرة، بعدما كان تجاوز عتبة 23 ألف ليرة، مع اعتذار سعد 
الحريري عن عدم تشكيل الحكومة، علمًا أن خبراء اقتصاد 
»شح العملة الوطنية«،  يربطون االنخفاض الحاصل أيضًا بـ
بيع  على  املاضيني  األسبوعني  في  املواطنون  تهافت  بعدما 

دوالراتهم على السعر املرتفع خشية انخفاضه.
وفـــي الــســيــاق، طــلــب وزيـــر االقــتــصــاد والــتــجــارة فــي حكومة 
املــســتــورديــن وأصــحــاب  مــن  األعــمــال، راؤول نعمة،  تصريف 
املؤسسات التجارية، خفض األسعار بأقصى سرعة، وبشكل 

ملحوظ، قبل صباح الغد كحٍد أقصى، وذلــك مع االنخفاض 
الــكــبــيــر فـــي ســعــر الـــصـــرف. وأكــــد نــعــمــة، فـــي بــيــان أمــــس، أن 
االستمرار في التاعب باألسعار أو الغش سيعّرض أصحابه 
إلى »أقصى العقوبات، وصواًل إلى الطلب من القضاء بإغاق 
فــي حكومة  مؤسساتهم«. وشــدد وزيــر االقتصاد والــتــجــارة 
تــصــريــف األعـــمـــال عــلــى أن »فــــرق مــديــريــة حــمــايــة املستهلك 
املرعية  القوانني  إلــى  استنادًا  الرقابية،  جوالتها  ستواصل 
ــــراء لــحــمــايــة املــســتــهــلــك«، مــشــيــرا إلـــى أن الـــــوزارة تتفهم  اإلجـ
ارتفاع أسعار بعض السلع في حال ارتفاع سعر الصرف، إال 
ر من تمادي بعض أصحاب املؤسسات التجارية 

ّ
أنها »تحذ

في عدم خفض األسعار مع انخفاض سعر الصرف، وهو أمر 
الصعبة  الــظــروف  فــي ظــل  غير مقبول ال أخاقيًا وال مهنيًا 

التي يعاني منها اللبنانيون«.
وتستمّر األزمات في لبنان بمسارها التصاعدي، خصوصًا 
على صعيد الكهرباء التي باتت مقطوعة بشكل شبه كامل عن 
 التقنني الحاّد الذي بدأ يعتمده 

ّ
كل األراضي اللبنانية، في ظل

أصــحــاب املــولــدات الخاصة، وصـــواًل فــي عطلة األســبــوع إلى 
إطفاء قسم كبير منهم مولداتهم نهائيًا لنفاد مادة املازوت. 

الــــوزراء اللبناني األسبق،  وفــي هــذه األجــــواء، اقــتــرب رئيس 
الــحــكــومــة  ثــالــثــة لتشكيل  مـــرة  مـــن تكليفه  مــيــقــاتــي،  نــجــيــب 
الــجــديــدة، ومـــن املــتــوقــع أن يحظى بــأكــثــر مــن ســتــني صــوتــًا. 
ــم مــيــقــاتــي، املــلــيــارديــر الــلــبــنــانــي واملــصــنــف من  ويــرتــبــط اسـ
ــه يــنــحــدر مــن طــرابــلــس شــمــااًل أفقر  أغــنــيــاء الــعــالــم، عــلــمــًا أنـ
املدن في الحوض املتوسط، بشبهات فساد، أبرزها في ملف 

االتصاالت والقروض السكنية املدعومة. 
وادعــــت مــدعــي عـــام جــبــل لــبــنــان، الــقــاضــيــة غـــادة عـــون، إّبـــان 
انتفاضة 17 أكتوبر 2019، على ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه 
ــك عــــــودة« بـــجـــرم اإلثـــــــراء غــيــر املــــشــــروع، لــحــصــول  ــنـ ــه و»بـ طـ
شــركــاتــهــم عــلــى 10 قــــروض ســكــنــيــة مــدعــومــة يــفــتــرض أنــهــا 
الــدخــل، وذلـــك لــشــراء شــقــق في  مخصصة للفئات مــحــدودة 
بــنــايــة مــطــلــة عــلــى نــــادي الــيــخــوت فــي بــيــروت تــبــلــغ قيمتها 

اإلجمالية 34.1 مليون دوالر.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

هل يحل االنقالب أزمات 
التونسيني؟

هل أحوال التونسيني املعيشية 
ستتحسن عقب االنقالب الذي قاده 
الرئيس قيس سعيد على الدستور 

والبرملان والحكومة الشرعية 
واملؤسسات املنتخبة؟ وهل أزمات 

البالد االقتصادية واملالية والصحية 
الصعبة ستجد طريقها للحل 

عقب االنقالب؟ وهل االستثمارات 
األجنبية ستتدفق على تونس في 
ظل عودتها إلى حكم الفرد الذي 

ودعته في 2010؟
اإلجابة بالطبع ال، والعكس هو 

املتوقع، فاالنقالب سيفتح الباب 
أمام تفاقم األوضاع املعيشية 

للمواطن وزيادة منسوب أزمات 
االقتصاد، بل وربما الوقوع في 
فخ التعثر املالي واإلفالس كما 

حدث في لبنان، إال إذا فتحت دول 
الثورات املضادة خزائنها للحكومة 

املنقلبة ومنحتها مساعدات 
عاجلة بمليارات الدوالرات، وأغدق 

صندوق النقد أمواله على النظام 
املستبد الجديد بعد أن حبسها عن 
الحكومة املنتخبة واشترط تطبيق 

سّير 
ُ
إجراءات تقشفية حادة، وقد ت

بلدان خليجية حاويات نفط عمالقة 
لحكومة قيس سعيد في حال نجاح 

االنقالب. انقالب تونس سيفتح 
الباب أمام حالة من االستقطاب 

وعدم االستقرار األمني والسياسي 
قد تطول في حال عدم سقوطه، 
وسيترك املشهد املرتبك بصمته 
على األوضاع املعيشية للمواطن 
واألنشطة االقتصادية املختلفة، 

خاصة السياحة، وقد تعود 
االحتجاجات العمالية لتتصدر 

املشهد، خاصة في حال خضوع 
السلطة الجديدة إلمالءات صندوق 

النقد وتطبيق شروطه التعسفية 
التي تحفظت عليها الحكومة 

املنتخبة. في ظل االنقالبات وحكم 
الفرد، يكون االعتماد األول في 

تنشيط االقتصاد ليس على 
زيادة اإلنتاج، بل على القروض، 

وهو ما يغرق البالد في مستنقع 
الديون واالرتهان إلمالءات الدائنني، 

والنتيجة حدوث قفزات في الدين 
وعجز املوازنة وأسعار السلع 

وانهيار في قيمة العملة، وزيادة 
التضخم والفقر والبطالة واإلفالس 

واالنتحار والهجرة.
وفي ظل االنقالبات أيضا، تنشط 
عمليات الفساد وتهريب األموال، 

واالحتكارات وسيطرة املؤسسات 
السيادية على مفاصل االقتصاد 

وانتعاش بزنس الجنراالت، أما في 
ظل حكم الدستور ودولة القانون، 

فإن الشعوب تتنفس حرية، ومعها 
ينمو االقتصاد وتصعد مؤشراته 
وتتحسن الصورة الذهنية للبالد، 

وهو ما يساعد في تنشيط 
السياحة والصادرات واالستثمارات 

األجنبية.
االقتصادات والسلع واملؤشرات 

واملدخرات والعملة واألسواق تنمو 
وبقوة وتتنفس بشكل صحيح 
في ظل الحرية، وتموت وتصاب 

بأمراض الركود والكساد والتضخم 
والديون في ظل القمع وحكم الفرد 

واألنظمة املستبدة، وتونس باتت 
اليوم مخيرة بني القبول بانقالب 
قيس سعيد، أو العيش في حرية.

هل يحل 
االنقالب أزمات 

التونسيين؟

)فرانس برس(

Tuesday 27 July 2021
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اقتصاد

ريان محمد

ــم يـــعـــد مــــن الـــســـهـــل الـــحـــصـــول عـــلـــى رغــيــف  لــ
الخبز في العاصمة السورية دمشق، في ظل 
التي تثقل  ــات  األزمـ مــن  أزمــة تتفاقم كغيرها 
كـــاهـــل الــدمــشــقــيــن جـــــراء الــعــجــز عـــن تــأمــن 
الوقت  كــان  اليومية.  الحياة  متطلبات  أبسط 
تـــجـــاوز مــنــتــصــف الــلــيــل ولــحــســن الــحــظ كــان 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي مــوصــواًل لــســاعــة ونصف 
ــد أم عـــدي  ــأكـ ــتـ فــــي هــــــذا الـــــوقـــــت، فــــي حــــن تـ
الحموي )56 عــامــا(، سيدة مــنــزل، مــن وجــود 
وتوجهت  فــي محفظتها،  الــذكــيــة«  »الــبــطــاقــة 
مسرعة إلــى الفرن، وهــي ترجو الله أن تجده 
ــا كــــعــــادتــــه، لــكــن  ــمـ ــزدحـ يـــعـــمـــل، وأال يـــكـــون مـ
عــنــدمــا وصــلــت كــانــت ال تـــزال أبـــوابـــه مغلقة، 
وعشرات األشخاص من أطفال ونساء ورجال 
يفترشون الرصيف أمامه عله يفتح ويؤمنون 
دورا قريبًا.  وقالت الحموي التي تعيش اليوم 
وحيدة مع زوجها بعدما فرقت الحرب شمل 
عائلتها، بعدما سافر أبناؤها، وال تزال مقيمة 
في أحــد أحياء جنوب دمشق، في حديث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »هـــذه املــحــاولــة السادسة 

الرباط ـ مصطفى قماس

ســعــت شــركــات الــدولــة املــغــربــيــة إلـــى تقليص 
ــداد مـــا فـــي ذمــتــهــا تـــجـــاه املـــورديـــن،  ــ ــال سـ ــ آجـ
غــيــر أن ذلـــك لـــم يــتــجــل فـــي الــقــطــاع الــخــاص، 
حيث تجد الشركات الصغيرة نفسها مجبرة 
على االنــتــظــار مــدة طويلة قبل الــوصــول إلى 
مــســتــحــقــاتــهــا املــــوجــــودة فـــي ذمــــة الــشــركــات 
الديون  ســداد  مــدة  الكبيرة. ووصــل متوسط 
ــركــــات الـــدولـــة  الـــتـــي فـــي ذمــــة مـــؤســـســـات وشــ
إلــى 40.4 يوما في يونيو/ حــزيــران املاضي، 
مقابل 40.58 يوما في الفترة نفسها من العام 
املاضي  السبت  صــدر  تقرير  حسب  املــاضــي، 
عــن مرصد آجــال الــســداد. غير أن تلك املــدة ال 
تخفي طول مدة ســداد ما في ذمة مؤسسات 

خــال يــومــن، فــي الحصول على ربــطــة خبز، 
لكني فشلت، ففي األمس أكلنا بعض الفتات 
الذي كان متبقيًا لدينا، واليوم طبخت القليل 
البرغل وتناولناه دون خبز، فنحن ليس  من 
بــمــقــدورنــا شــــراء ربــطــة الــخــبــز بــألــف أو ألــف 
وخــمــســمــائــة لـــيـــرة ســـوريـــة، فـــي حـــن ثمنها 
نــحــو 3200  )الــــــــدوالر =  لـــيـــرة  الـــرســـمـــي 200 
لــيــرة(«.  وفي الجهة املقابلة من دمشق، وفي 
حي ركن الدين على سفح جبل قاسيون املطل 
على العاصمة، وصــل أبــو طــارق محي الدين 
)45 عاما(، وهو موظف في دمشق، إلى الفرن 
الــســاعــة 3 صــبــاحــا وكــلــه أمـــل فــي أن يحصل 
على ربطة الخبز املخصصة له قبل أن يحن 
مــوعــد عــمــلــه، قــائــا فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
الــجــديــد«: »أصــبــح الــوقــوف أمـــام الــفــرن مهمة 
يومية لــي، حيث يجب أن أقضي مــا بــن 4-3 
ساعات في الطابور حتى أحصل على ربطة 
خبز، وكم كنت أتمنى لو كانت لدي اإلمكانات 
لشراء ربطة الخبز من السوق السوداء بـ1500 
ــرة، أو ربـــطـــة خــبــز ســيــاحــي بــــــــ1250 لــيــرة  ــيـ لـ
أو حتى السمون بــــ2200 لــيــرة«.  وأضـــاف أن 
»الوقوف على األفــران من أبشع املواقف التي 

وشــــركــــات تــابــعــة لـــلـــدولـــة تـــجـــاه مــــورديــــن أو 
ــار صـــفـــقـــات، حيث  ــ مــنــجــزي مـــشـــاريـــع فـــي إطـ
تصل تلك املدة إلى 220 يوما لشركة الدراسات 
تلك  وتأتي  البصرية.   السمعية  واإلنــجــازات 
ــات ومـــؤســـســـات  ــركــ الـــشـــركـــة ضـــمـــن عـــشـــر شــ
صــرحــت بــأصــول أجـــل لــلــســداد، حــيــث تنتقل 
إلــــى 177 يــومــا بــالــنــســبــة للمكتب  املــــدة  تــلــك 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب، و97 
يــومــا لـــدى الــشــركــة الــوطــنــيــة لــلــنــقــل الــجــوي، 
الــرســمــي للتحاليل  املــخــتــبــر  لـــدى  يــومــا  و82 
ــدار الـــبـــيـــضـــاء.   ــ ــالـ ــ ــبــــحــــوث الــكــيــمــيــائــيــة بـ والــ
الطويلة  الــســداد  آجــال  أن  مراقبون  ويتصور 
جــدا،  الصغيرة  الــشــركــات  أكثر  منها  تتضرر 
التي ال تتوفر على قدرة تفاوضية تساعدها 
على الحصول على آجال قصيرة في عاقتها 
بــالــشــركــات الــكــبــيــرة وحــتــى املــتــوســطــة. وإذا 
كــانــت شــركــات ومــؤســســات املــمــلــوكــة لــلــدولــة 
تحرص في األعـــوام األخــيــرة على الــوفــاء بما 
في ذمتها تجاه الشركات، إال أن تلك املنتمية 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص راكـــمـــت مـــتـــأخـــرات كــبــيــرة. 
وكــان رئيس االتــحــاد الــعــام ملــقــاوالت املغرب، 
شكيب لعلج، الــذي يــدافــع عــن مصالح رجــال 

أعيشها يوميا، حيث االزدحــام الشديد، دون 
أي اعتبار النتشار فيروس كورونا، ويترافق 
ــتـــي تــتــحــول  ــادات الــكــامــيــة والـ ذلــــك مـــع املــــشــ
فــي بعض األحــيــان إلــى اشــتــبــاكــات بــاأليــدي، 
واملــضــايــقــات وغــيــرهــا مــن املــواقــف املستفزة، 
أن  مبينا  آخـــر«،  أي خيار  أمامنا  ليس  ولكن 
»األزمة األخرى أننا نسرق علنًا؛ حيث إن وزن 

ربطة الخبز أقل من الوزن النظامي«. 
مــن جهته، قــال أبــو محمد الــــدادا )39 عــامــا(، 
ســائــق ســيــارة أجـــرة فــي دمــشــق: »الــيــوم أحــد 
ــو تـــأمـــن ربـــطـــة الــخــبــز  الـــهـــمـــوم الـــيـــومـــيـــة هــ
ــة أن األفـــــــران تــبــيــع الــخــبــز  الــيــومــيــة، وخـــاصـ
عــبــر الــبــطــاقــة الــذكــيــة، الــتــي أصــبــحــت وسيلة 
وأخيرا  التموينية  واملــواد  املحروقات  توزيع 
الخبز«، وكشف أنه »في دمشق، لم تحدد بعد 
تعميما   هناك 

ّ
لكن للفرد،  الخبز  مخصصات 

يحدد عدد الربطات بحسب عدد أفراد العائلة، 
ولكن بشكل غير كاٍف«. ولفت إلى أن »االتجار 
الــيــوم، وخاصة  الرائجة  األعــمــال  مــن  بالخبز 
أن شبكات الفساد والتهريب متواجدة في كل 
السوق  في  يباع  الخبز  من  فجزء  القطاعات، 

السوداء بأضعاف سعره الرسمي«.

األعمال، أكد أنه في غياب طلبيات وصفقات 
الشركات  سيولة  تراجعت  املاضي،  العام  في 
الــتــي وجــــدت صــعــوبــة فــي ســــداد مستحقات 
املــــــورديــــــن. ويـــتـــصـــور االقــــتــــصــــادي إدريـــــس 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  الــفــيــنــا، فـــي حــديــثــه لــــ
فــي ذروة  تــأثــرت  الخاصة باملغرب  الــشــركــات 
ذلك  مــس  حيث  مبيعاتها،  بتراجع  الجائحة 
ترتبط  التي  واألنشطة  السياحة  أكبر  بشكل 
الــبــنــاء واألشــغــال العمومية.   بــهــا، كما طـــاول 
ــال مــســتــحــقــات الــــســــداد،  ــ ــ ويـــفـــضـــي طـــــول آجـ
حديثه  في  بوطيبة،  علي  االقتصادي  حسب 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى إفــــاس الــعــديــد من  لـــ
الـــشـــركـــات، خــاصــة عــنــدمــا تــكــون غــيــر قـــادرة 
ــمــــويــــات مــصــرفــيــة  عـــلـــى الــــحــــصــــول عـــلـــى تــ

بسبب تــشــدد املــصــارف فــي تــوزيــع الــقــروض 
عــلــى بــعــض الــقــطــاعــات. ويــســجــل بوطيبة أن 
التأخر في سداد مستحقات املوردين خاصة 
بعض  أو  الخاصة  الكبرى  الشركات  قبل  مــن 
شركات الدولة، ينعكس على فرص العمل في 
الــشــركــات الــصــغــيــرة جـــدا الــتــي تعتبر األكــثــر 
تضررا الظرفية االقتصادية الحالي. وطرحت 
ــغـــرب فـــكـــرة تــعــويــض غــــرامــــات تــأخــيــر  فـــي املـ
الشركات  تطاول  بعقوبات  املستحقات  سداد 
املحدد  للسداد  الــقــانــون  األجــل  تتجاوز  التي 
في ستن يوما أو تسعن يوما عندما يتفق 
على ذلك العقد.  وأفضت األزمة الصحية إلى 
املوردين  إطالة أجــل ســداد بعض مستحقات 
والشركات العاملة لفائدة مؤسسات وشركات 
السداد بشكل  الدولة، حيث عانت من تأخير 
خــاص الــشــركــات الصغيرة جـــدا. وكـــان وزيــر 
اعتبر  بنشعبون،  واملــالــيــة، محمد  االقــتــصــاد 
في رسالة موجهة للوزراء، واملديرين العامن 
للمؤسسات وشركات الدولة مع بداية انتشار 
الجائحة، الضغط  الفيروس، أن من تداعيات 
الصغيرة جدا  الشركات، خاصة  على خزينة 

والشركات الصغرى واملتوسطة.

المغرب: تأخير المستحقات يهّدد الشركات الصغيرةدمشقيون يعانون من أزمة نقص الخبز

قرارات سعيّد تهبط 
بالسندات... وخسائر 

لمعظم شركات البورصة

تونس ـ إيمان الحامدي

مـــا زال الــغــمــوض يــكــتــنــف اآلفــــاق 
السياسية ملا بعد انقاب الرئيس 
وتجميد  ســعــّيــد،  قيس  التونسي 
ــة حـــكـــومـــة هـــشـــام املــشــيــشــي  ــ ــالـ ــ الــــبــــرملــــان وإقـ
املنتخبة، وهي القرارات التي اعتبرها رئيس 
الــبــرملــان، راشـــد الــغــنــوشــي، وقـــوى سياسية، 
 االرتـــــــدادات 

ّ
انــقــابــًا عــلــى الـــدســـتـــور، غــيــر أن

ــة الــســيــاســيــة املــتــفــجــرة  االقـــتـــصـــاديـــة لــــأزمــ
أتـــت ســريــعــًا مـــن الـــســـوق املــالــيــة الـــدولـــيـــة، إذ 
تراجعت قيمة السندات التونسية، كما دخلت 
 انخفاض 

ّ
البورصة في الدائرة الحمراء في ظل

على  مخاوف  وهناك  الشركات،  معظم  أسهم 
 توقعات 

ّ
الــدوالر في ظــل الدينار مقابل  قيمة 

بتراجع إيــرادات الباد من النقد األجنبي في 
األوســاط  فــي  املــخــاوف  املقبلة. وزادت  الفترة 
االقتصادية من دفع االقتصاد نحو االنهيار 
الكامل وربما الدخول في حالة تعثر وإفاس 
 غياب رؤية 

ّ
مالي كما حدث في لبنان، في ظل

واضحة إلنقاذ مختلف القطاعات االقتصادية 
من براثن االنقاب الحالي واألزمة السياسية 

وتداعيات كورونا. 
»الــعــربــي  وحـــســـب مـــراقـــبـــن تـــحـــدثـــوا أمــــس لـــ
املعيشية ستتصاعد  ــات  األزمــ  

ّ
فـــإن الــجــديــد« 

ــــاب عـــلـــى مـــؤســـســـات الــــدولــــة  ــقـ ــ  االنـ
ّ

فــــي ظـــــل
املتفاقمة  واألمنية  السياسية  واالضطرابات 
فــي الـــبـــاد، وانــشــغــال املــؤســســات الحكومية 
بــتــداعــيــات االنـــقـــاب الــخــطــيــرة وغــيــاب رؤيــة 
واضحة إلنقاذ مختلف القطاعات االقتصادية 

التي تعاني من تداعيات الجائحة الصحية.
ــيـــل األحـــــــد املـــــوافـــــق لــــلــــذكــــرى الـــــــــ64 إلعــــان  لـ
الــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة، أعــلــن ســعــّيــد إعــفــاء 
رئيس الحكومة، وتجميد عمل واختصاصات 
املجلس النيابي ملّدة 30 يومًا، ورفع الحصانة 
 أعضاء مجلس نواب الشعب، 

ّ
البرملانية عن كل

 السلطات في يده.
ّ

وجمع كل

تهاوي السندات الحكومية
ــيـــة الـــدولـــيـــة  ــالـ وجـــــــاءت ردة فـــعـــل الــــســــوق املـ
سلبية على انقاب قيس سعّيد، فقد تهاوت 
ســـنـــدات الــبــنــك املـــركـــزي مـــن الــعــمــلــة الصعبة 
الدين  ارتــفــاع مخاطر  مقابل  لتسجل هبوطًا 
االقتصادي  االختناق  من  لتزيد  للباد  العام 
لتونس التي تواجه الوباء ومعدالت قياسية 

من الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا.
ونزل إصدار السندات، التي ينتهي أجلها في 
عامي 2027 و2024، بأكثر من خمسة سنتات 
 منها، إلى أدنى مستوى منذ ما يربو على 

ّ
لكل

التي ينتهي أجلها في  السندات  عــام. ونزلت 
الــــدوالر، بحسب  فــي  86.57 سنتًا  عند   2027

بيانات »تريدويب«.
 إصـــــدار الــســنــدات 

ّ
كــمــا أظـــهـــرت الــبــيــانــات أن

املقومة بالدوالر التي ينتهي أجلها في 2025 
نزل بمقدار 4.8 سنتات، ليتداول عند 83.88 
سنتًا في الدوالر، وهو أدنى مستوى منذ 14 
شــهــرًا. كــذلــك، نــزلــت ســنــدات مقومة باليورو 
ــل 2024 بـــأكـــثـــر مــــن ثـــاثـــة ســـنـــتـــات إلـــى  ــ ألجـ
86.348 سنتًا في اليورو، قرب أدنى مستوى 

»تريدويب«. في تسعة أشهر، وفقًا لـ
ــيـــر الــــدولــــي  ــبـ وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قــــــال الـــخـ
 
ّ
املتخصص فــي املــالــيــة، أيــمــن الــوســاتــي، إن

ســـنـــدات الــبــنــك املـــركـــزي مـــن الــعــمــلــة الصعبة 
تــراجــعــت مـــا بـــن 4 و5 بــاملــائــة صــبــاح أمــس 
ــنـــن، لــيــصــبــح مـــردودهـــا مـــا بـــن 11 و13  االثـ

ــخ ســــداد  ــ ــاريـ ــ فــــي املــــائــــة بـــحـــســـب الـــعـــمـــلـــة وتـ
ــــي فـــــي تـــصـــريـــح  ــــاتـ ــــوسـ الــــــديــــــن. ووصــــــــف الـ
ــادي  ــتـــصـ ــع االقـ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« الــــوضــ لــــ
رؤية  غياب  في  والخطير  بالغامض  لتونس 
واضحة الختيارات الرئيس سعّيد السياسية 
في  لتونس  االقــتــصــادي  للتسيير  ومشروعه 
انزالقها  أو  الــبــاد  إفــاس  ملنع  املقبلة  الفترة 

نحو مخاطر غير محسوبة العواقب.
الحفاظ على   

ّ
فــإن الوساتي،  ووفــق تقديرات 

الحد األدنى من االستقرار االقتصادي واملالي 
يــحــتــاج إلـــى قـــــرارات ســريــعــة لــتــفــادي هـــروب 
ــنـــوك والـــســـحـــوبـــات املــكــثــفــة  ــبـ األمــــــــوال مــــن الـ
التونسي  الدينار  من  لحساباتهم  للمودعن 
أو العملة الصعبة خوفًا من سيناريو لبنان. 
ــــي املـــتـــخـــصـــص فــي  ــدولـ ــ وأضــــــــاف الـــخـــبـــيـــر الـ
 سعّيد مطالب بتوضيح موقفه من 

ّ
املالية أن

مواصلة املحادثات مع صندوق النقد الدولي 
بشأن برنامج التمويل الذي تحتاجه تونس 
الدولية  الــســوق  االقــتــراض مــن  بعدما أصبح 

أمرًا شبه مستحيل، حسب قوله.
ــــح الــوســاتــي أن يــصــدر الــبــنــك املــركــزي  ورّجـ
الــتــونــســي قـــــــرارات ســريــعــة لــحــمــايــة رصــيــد 
الــذي  الــديــنــار  انــهــيــار  الصعبة ومــنــع  العملة 
تهدده السحوبات املكثفة ألموال املودعن من 
الدينار  توقع محافظة  ه 

ّ
لكن الصعبة،  العملة 

التي  النقدية  على استقراره بفضل السياسة 
 
ّ
أن اعتبر  كــذلــك،  املــركــزي.  البنك  بها  يتمسك 

املــصــيــر االقــتــصــادي لــلــبــاد مــرتــبــط بموقف 
الــــــدول الـــداعـــمـــة لـــتـــونـــس، ال ســيــمــا االتـــحـــاد 
األوروبي والواليات املتحدة األميركية بشأن 

قرض صندوق النقد الدولي.

البورصة في الدائرة الحمراء
الــبــورصــة الــتــونــســيــة وســــوق املــــال كــانــتــا من 
ــرز الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة املــتــأثــرة سلبا  أبــ
للدستور  املخالفة  وقــرارات سعّيد  باالنقاب 
رغـــم ضــعــف نــشــاطــهــمــا ومــحــدوديــة الــتــداول 
بهما، إذ دخلت الــبــورصــة، أمــس االثــنــن، في 
الدائرة الحمراء، لجهة تكبدها الخسائر عقب 
ــقـــاب. وفــقــدت الــبــورصــة في  اإلعــــان عــن االنـ
جلسة أمس أكثر 0.8 في املائة من قيمتها مع 
إغــاق حصة الــتــداول كــأول ردة فعل للسوق 
أسهم  هبوط  املالية  الــســوق  وسجلت  املالية. 
29 مؤسسة مدرجة مقابل ارتفاع قيمة أسهم 
6 مؤسسات فقط إلى جانب استقرار أسهم 15 
شركة مدرجة. كذلك، لم يتجاوز عدد األسهم 

لم  تـــداوالت  املــتــداولــة 571.253 سهمًا بحجم 
يتجاوز 2.1 مليون دينار.

»العربي  لـ البورصة، طال عياد،  وقــال خبير 
والسياسي  االقــتــصــادي  الــوضــع   

ّ
إن الجديد« 

 حركة 
ّ
أن الــبــاد، معتبرًا  فــي  زال غــامــضــًا  مــا 

ــرآة عــاكــســة لــلــواقــع في  الـــســـوق املــالــيــة هـــي مــ
 بــورصــة تــونــس عرفت 

ّ
الــبــاد. وأكـــد عــيــاد أن

 األحداث املفصلية التي 
ّ

انخفاضات خال كل
االستثمار  مــنــاخ   

ّ
أن مــؤكــدًا  الــبــاد،  عاشتها 

يــحــتــاج إلــــى تــطــمــيــنــات ســيــاســيــة بــاألســاس 
لــضــمــان اســـتـــقـــرار تـــدفـــق األمــــــوال وحــركــتــهــا 
ــد نحتاج  ــل الـــســـوق املــالــيــة. وأضـــــاف: »قـ داخــ
إلــى أيــام أو أشهر من أجــل عــودة الــتــداول في 
 ذلك 

ّ
أن الــعــادي« معتبرًا  إلــى نسقه  البورصة 

مرتبط باستقرار الوضع السياسي في الباد 
أساسًا.

وتعاني بورصة تونس منذ أشهر من ضعف 
األزمــة  الــتــداول وتــراجــع االستثمارات بسبب 

السياسية وتداعيات انتشار الوباء.

ديون متفاقمة
ــة املــالــيــة املــتــفــاقــمــة منذ  وعــلــى مــســتــوى األزمــ
 هناك مخاوف من أن يقود انقاب 

ّ
أشهر، فإن

قيس سعّيد إلــى دخــول الباد في حــال تعثر 
مالي وربما إفاس في حال عدم قدرتها على 
سداد أعباء الديون الخارجية املستحقة على 
الـــبـــاد، ووفــــق أرقــــام رســمــيــة تــحــتــاج تونس 
خــال األســبــوع املقبل إلــى توفير 500 مليون 
 أجــلــه يــوم 

ّ
دوالر لـــســـداد ديــــن خـــارجـــي يــحــل

اخــتــبــار  أّول  وهــــو  املـــقـــبـــل،  آب  أغـــســـطـــس/   5
الباد ما بعد 25  اقتصادي مهم قد تواجهه 
يوليو/ تــمــوز. وكــانــت تونس قــد تمكنت من 
ســداد ديــن خارجي بقيمة 506 ماين دوالر 
األســبــوع املــاضــي بــتــدخــل مــن الــبــنــك املــركــزي 
التونسي الذي ربما يكون قد استقطع املبلغ 
من احتياطي الباد من النقد األجنبي. وسمح 
الــبــنــك املـــركـــزي بــتــدخــل مــبــاشــر مــنــه بتوفير 

فــي شكل سندات  مــا قيمته 1.4 مليار ديــنــار 
تمويل  ملواصلة  أسبوعًا(   13( األجــل  قصيرة 

املوازنة وتوفير السيولة الازمة للبنوك.
في املقابل، أبقى البنك املركزي السبت املاضي، 
ــال انــعــقــاد دائــــم مبديًا  مــجــلــس إدارتـــــه فــي حـ
اعــتــراضــًا عــلــى قــانــون اإلنـــعـــاش االقــتــصــادي 

الذي أقره البرملان مؤخرًا. 
 قـــانـــون 

ّ
وقــــــال الـــبـــنـــك املــــركــــزي الـــتـــونـــســـي إن

ــراءات تــؤدي  ــ إنــعــاش االقــتــصــاد »تــضــمــن إجــ
إلـــى عــرقــلــة قــيــادة الــســيــاســة الــنــقــديــة، وتــؤثــر 
وقدرة  لتونس  الدولية  االلتزامات  بعض  في 
ــلــــة تـــعـــبـــئـــة الـــتـــمـــويـــات  ــلـــى مــــواصــ ــــاد عـ ــبـ ــ الـ
الـــخـــارجـــيـــة الــــضــــروريــــة«. وأضـــــــاف املـــركـــزي 
التونسي، السبت، عقب اجتماعه االستثنائي 
 »القانون 

ّ
الذي عقده يوم الجمعة املاضي، أن

وآليات  مبادئ  مباشرة  الجديد يمس بصفة 
عمل البنك واألهداف التي يتحمل هذا األخير 
ــا  املــســؤولــيــة املـــبـــاشـــرة فـــي تــحــقــيــقــهــا«. ودعـ
ــركـــزي الــتــونــســي فـــي بــيــانــه إلــــى »ضــــرورة  املـ
الــتــنــســيــق بــن مختلف األطـــــراف املــعــنــيــة في 
خصوص اإلجراءات على الصعيد االقتصادي 
ــذا املــــجــــال فــي  ــ ــي، نـــظـــرًا لــحــســاســيــة هـ ــ ــالـ ــ واملـ
الوقت الراهن«. وفي هذا السياق، أكد الخبير 
 البنك 

ّ
االقتصادي، محمد منصف الشريف، أن

املــركــزي وّجـــه مــن خــال بــيــان مجلس إدارتـــه 
ــًا مــن  ــاس خـــوفـ ــاألســ ــارج بــ ــخــ ــــى الــ رســـائـــلـــه إلـ
تداعيات خطيرة لقانون اإلنعاش االقتصادي 
ال  املــركــزي،  للبنك  النقدية  الصاحيات  على 
املالي  التحويل  بعمليات  املتعلقة  تلك  سيما 
بالعملة الصعبة. وأفاد الشريف في تصريح 
في  السياسية  األزمـــة   

ّ
أن الــجــديــد«  »العربي  لـ

الباد تزيد األوضــاع االقتصادية واملعيشية 
للتونسين تعقيدًا، متوقعًا أن تمتد ارتدادات 

األزمة إلى ما بعد عام 2022.
ــه تـــونـــس  ــ ــواجـ ــ ــريــــف أن تـ ــك، رّجــــــــح الــــشــ ــ ــذلـ ــ كـ
نتيجة  أجــور موظفيها  توفير  في  صعوبات 
 
ّ
العجز املتفاقم في املوازنة العامة، معتبرًا أن

إصاح أوضاع املالية العمومية من أولويات 
املرحلة املقبلة.

الدخول  انحسار  من  التونسين  معاناة   
ّ
لكن

ــة ســـتـــســـتـــمـــر، بــحــســب  ــاديــ ــتــــصــ واألزمــــــــــة االقــ

ــًا قــريــبــًا في  ــفـــراجـ الـــشـــريـــف، الـــــذي ال يــــرى انـ
األجــانــب  املستثمرين  تأجيل  متوقعًا  األفـــق، 
انقشاع  حــن  إلــى  مشاريعهم   

ّ
لكل واملحلين 

الغيمة من سماء الباد.

شرارة األزمات المعيشية
سعّيد  أنهى  التي  املشيشي  حكومة  واجــهــت 
مهامها ليل األحد، بقرارات انقابية، في أكثر 
من مناسبة، احتجاجات شعبية لعدة أسباب 
واألزمــة  االقتصادي  الوضع  أبــرزهــا هشاشة 

املالية الخانقة.
وضــرب الــوبــاء تونس فــي الــوقــت الــذي كانت 
حكومة املشيشي تكافح فيه إلنقاذ االقتصاد 
ثــورة 2011 بسبب حــوادث  الــذي يعاني منذ 
اإلرهاب واالحتجاجات واإلضرابات العمالية 

خصوصًا في قطاع الفوسفات.
ــم مـــنـــتـــدى  ــ ــاسـ ــ وقـــــــــال املــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بـ
رمضان  واالجتماعية،  االقتصادية  الحقوق 
ــفـــجـــار االجـــتـــمـــاعـــي مــتــوقــع   االنـ

ّ
بـــن عـــمـــر، إن

بسبب تصاعد األزمة والتوتر السياسي بن 
ــــراف الــحــكــم. ورجــــح بـــن عــمــر أن تــتــواصــل  أطـ
الــتــحــركــات االحــتــجــاجــيــة فـــي الــفــتــرة املقبلة 
لــلــوضــع  الـــحـــقـــيـــقـــيـــة  األســـــبـــــاب  زوال  ــدم  ــعــ بــ
الطبقات  الــبــاد. وقــال: »ستشعر  املتفجر في 
الضعيفة واملفقرة أكثر فأكثر بتبعات الصدام 
ــبــــاد« مــتــوقــعــًا أن يـــطـــاول  الـــســـيـــاســـي فــــي الــ
 الــخــدمــات الــعــامــة بسبب أزمــة 

ّ
الــضــعــف »كـــل

العمومية«. كما الحظ بن عمر خروج  املالية 
ــرار  ــرة الـــتـــي ســبــقــت قــ ــ ــيـ ــ االحـــتـــجـــاجـــات األخـ
التقليدية  وأشكالها  سياقاتها  عن  االنــقــاب 
برمتها  السياسية  الطبقة  برحيل  باملطالبة 

هذه املرة.

تحذيرات اتحاد الشغل
االتحاد العام التونسي للشغل، النقابة األكثر 
 في تونس، اعتبر في بيان صدر أمس، 

ً
تمثيا

أن  الــبــاد سبق  إليها  التي وصلت  األزمـــة   
ّ
أن

نبهت إليها املنظمات إلى خطورة الوضع في 
ل دوالــيــب الدولة 

ّ
الباد الــذي وصــل حــّد تعط

وتفّكك أواصرها وأجهزتها وترّدي الوضعن 
االجتماعي واالقتصادي.

االنقالب يضع االقتصاد التـونسي على حافة االنهيار

ألقى انقالب تونس، الذي جرى مساء األحد 
والمالي  االقتصادي  الوضع  على  بظالله 
والمعيشي برّمته، إذ زاد من ضبابية المشهد 

كما  المستقبلية،  المستثمرين  خطط  وأربك 
المتأزم  االقتصاد  دفع  من  المخاوف  زادت 
الذي  االنقالب  عقب  الكامل،  االنهيار  نحو 

هشام  حكومة  وأقال  البرلمان  أعمال  جّمد 
السندات  وشهدت  المنتخبة.  المشيشي 
فعل  رّدة  في  ملحوظًا  تراجعًا  الحكومية 

سريعة على األزمة السياسية المتفجرة، كما 
المتداولة  الشركات  أسهم  معظم  دخلت 

في البورصة في الدائرة الحمراء

إفالس العديد 
من الشركات بسبب 

ضعف التمويالت

الشركات الصغيرة في 
المغرب أكثر المتضررين 
من تأخير المستحقات 

المالية

متفرقات اقتصادية

انتعاش السوق السوداء للخبز )لؤي بشارة/فرانس برس(

)Getty( توقعات بتفاقم األزمات المعيشية بسبب الصراع السياسي

فيروس كورونا ساهم في تدهور األوضاع االقتصادية )فتحي بلعيد/فرانس برس(

الحدث

الفرنسي  الدراسات االقتصادية بمجمع بنك »كريديه أغريكول«  قالت إدارة 
الخارجية  ديونها  تحمل  على  تونس  قــدرة  لتقييم  خصص  تقرير  في 
تجاه  المالية  بالتزاماتها  اإليفاء  من  المنظور  المدى  في  تمكنها  ومدى 
دائنيها، إن النظام السياسي المشتت يمنع أي إصالح، موضحة أن الضغوط 
خوف  عامل  وتشكل  االقتصاد  انحراف  في  تساهم  للنقابات  االجتماعية 
سداد  في  تونس  تعثر  أن  البنك  تقرير  وذكــر  األجانب.  المستثمرين  لدى 
ديونها أمر وارد، مشيرا إلى أن الدين الخارجي لمختلف األطراف االقتصادية 
في تونس يصل إلى 40 مليار دوالر، أي ما يعادل 105% من الناتج المحلي 

اإلجمالي، منها 17 مليار دوالر هي على عاتق الدولة بشكل مباشر.

تصاعد مخاوف المستثمرين األجانب

Tuesday 27 July 2021 Tuesday 27 July 2021
الثالثاء 27 يوليو/ تموز 2021 م  17  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2521  السنة السابعة الثالثاء 27 يوليو/ تموز 2021 م  17  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2521  السنة السابعة

مؤشرات
األسواق

قطر
ــعــام  ــر ال ســجــل املـــؤشـ
لــبــورصــة قــطــر، أمــس 
اإلثــــــنــــــن، انـــخـــفـــاضـــا 
ما  أي  نــقــطــة،   98.41 بــقــيــمــة 
ليصل  بـــاملـــئـــة،   0.91 نــســبــتــه 
إلى 10 آالف و679.25 نقطة. 
وتم خالل جلسة أمس، تداول 
112 مليونا و605 آالف و284 
مــلــيــونــا  بــقــيــمــة 345  ســهــمــا 
ريـــال،  و675.732  ألــفــا  و183 
نتيجة تنفيذ 9832 صفقة في 
جميع القطاعات. وارتفعت في 
الــجــلــســة أســهــم 10 شــركــات، 
 32 أســعــار  انــخــفــضــت  بينما 
حافظت  فيما  ــرى،  أخــ شــركــة 
5 شركات على سعر إغالقها 
السابق. وبلغت رسملة السوق 
التداول 619  في نهاية جلسة 
مليارا و386 مليونا و894 ألفا 
 = )الـــــدوالر  ريـــاال  و832.960 
3.65 رياالت(، مقارنة مع آخر 
جلسة تداول والتي بلغت 623 
مليارا و626 مليونا و385 ألفا 

و205.715 رياالت.

الكويت
ارتــــــفــــــعــــــت بـــــورصـــــة 
ــت فــــــي خـــتـــام  ــ ــويـ ــ ــكـ ــ الـ
لثاني  أمــس؛  تعامالت 
بالتزامن  التوالي،  على  جلسة 
مـــع صــعــود غــالــبــيــة قــطــاعــات 
ــنــــوك.  ــبــ ــ الـــــســـــوق بــــــصــــــدارة ال
للبورصة  الــعــام  املــؤشــر  أنهى 
 ،%1.02 مرتفعًا  اليوم  جلسة 
الرابح  األول  السوق  فيما كان 
ــفــــع بــنــحــو  ــبــــر بـــعـــدمـــا ارتــ األكــ
املــــؤشــــران  ــل  وســـجـ  ،%1.21
و»رئــــيــــســــي 50«  الـــرئـــيـــســـي 
نموًا بنسبة 0.47% و%0.56 
سيولة  وزادت  الــتــرتــيــب.  على 
 %29.7 بنحو  اليوم  البورصة 
مــلــيــون   71.38 إلــــــى  لـــتـــصـــل 
مليون   55.02 مــقــابــل  ديـــنـــار 
ديــنــار بــاألمــس، كــمــا ارتفعت 
 %9.6 بنسبة  الــتــداول  أحجام 
سهم  مــاليــن   403.53 لــتــبــلــغ 
مــلــيــون سهم   368.16 مــقــابــل 

بجلسة األحد.

اإلمارات
أغــــــــلــــــــقــــــــت أســـــــــــــــواق 
ــة فــي  ــيــ ــ ــارات ــال اإلمــ ــ املــ
تعامالت جلسة أمس 
لينخفض  تباين  على  االثنن، 
ســوق دبــي املــالــي، فيما ارتفع 
املالية  لـــأوراق  أبوظبي  ســوق 
لــيــواصــل رحــلــة الــصــعــود إلــى 
أكثر  فــي  قياسية  مــســتــويــات 
عـــــامـــــًا. ومـــــــع خـــتـــام  مـــــن 12 
ــامــــالت أمــــــس انــخــفــض  ــعــ ــتــ ــ ال
 0.55 املـــــــالـــــــي  دبـــــــــي  ســـــــــوق 
إلــى 2758.82   

ً
باملائة، وصــوال

نـــقـــطـــة، مــــع إقــــفــــال الــجــلــســة. 
وجـــرت تــعــامــالت عــلــى أسهم 
مليون   108.29 بــحــجــم  دبـــي 
مــلــيــون   111.3 بــقــيــمــة  ســهــم، 
درهـــــم. وقــفــز ســــوق أبــوظــبــي 
بــاملــائــة  ــيــة 0.89  املــال ــــأوراق  ــ ل
 7169.03 مـــســـتـــويـــات  إلــــــى 
تاريخه  فــي  مـــره  نــقــطــة، ألول 
عبر تعامالت بحجم 259.67 
بــقــيــمــة 1.34  مـــلـــيـــون ســـهـــم، 

مليار درهم.

السعودية
واصـــــل املــســتــثــمــرون 
والخليجيون  األجانب 
فــــــي ســــــــوق األســــهــــم 
الـــســـعـــوديـــة تــســجــيــل صــافــي 
ــــن خــــــالل تــعــامــالتــهــم  ــع مـ ــيـ بـ
على األسهم املدرجة بالسوق 
الرئيسي »تاسي« في األسبوع 
تموز  يــولــيــو/   15 فــي  املنتهي 
الــجــاري، األســبــوع األخــيــر من 
الـــــتـــــداوالت قـــبـــل إجـــــــازة عــيــد 
األضحى، مقارنة مع األسبوع 
يوليو/   8 فــي  املنتهي  السابق 
على  الشراء  غلب  فيما  تموز، 
تــعــامــالت الــســعــوديــن. ووفقًا 
الــصــادر  األســبــوعــي  للتقرير 
عن شركة »تداول السعودية«، 
ــل األجــــــــانــــــــب  ــ ــ ــجـ ــ ــ أمــــــــــــــــس، سـ
ــافــــي بــيــع  ــيـــون صــ ــجـ ــيـ ــلـ ــخـ والـ
ريــال  مــلــيــون   358.85 بقيمة 
عــلــى  ريــــــال  مـــلـــيـــون  و21.86 
الــتــوالــي، مقابل صــافــي شــراء 
 380.72 بــقــيــمــة  لــلــســعــوديــن 

مليون ريال.
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املستثمرين  كبار  رهــان  يتواصل 
ــــدوالر خـــال النصف  عــلــى قـــوة الــ
الــثــانــي مـــن الـــعـــام الـــجـــاري وســط 
املـــخـــاوف مـــن تــداعــيــات املــتــحــور »دلـــتـــا« من 
فــــيــــروس كــــورونــــا عـــلـــى الـــنـــمـــو االقـــتـــصـــادي 
الـــعـــاملـــي وهــــــروب املــســتــثــمــريــن مـــن مــخــاطــر 
األسواق الناشئة إلى »املاذات اآلمنة« وعلى 

رأسها سندات الخزانة األميركية. 
وبــحــســب مــســح ملــصــرف »بــنــك أوف أمــيــركــا« 
األحــد،  يــوم  ستريت«  »وول  صحيفة  نشرته 
املستثمرين حول مستقبل  تفاؤل   معدل 

ّ
فــإن

الــســوق األمــيــركــي مــا زال مرتفعًا وســط قوة 
الدوالر والبحث عن العائد مدفوعني في ذلك 
باألرباح الكبرى التي تحققت من سوق »وول 
ستريت« املــالــي خــال الــعــام املــاضــي مقارنة 

بتلك التي تحققت في أسواق املال األوروبية 
واآلسيوية. 

الخزانة  سندات  على  العائد  تراجع  ويؤشر 
األمــيــركــيــة، أجــل 10 ســنــوات، مــن مستوياته 
فـــوق 1.6% فــي مــايــو/ أيـــار املــاضــي إلـــى أقــل 

من 1.2% خال األسبوع املاضي، إلى جاذبية 
الــعــائــد على   

ّ
إن إذ  األمــيــركــيــة،  الــديــن  أدوات 

عـــادة ينخفض حينما  األمــيــركــيــة  الــســنــدات 
ــزايـــد اإلقــــبــــال عـــلـــى األصـــــــول األمـــيـــركـــيـــة.  ــتـ يـ
 املــســتــثــمــريــن األجـــانـــب 

ّ
ــراء أن ــبـ كــمــا يــــرى خـ

 
ّ
فــي الــســوق األمــيــركــي بــاتــوا ينظرون إلــى أن
املركزي  )البنك  الفيدرالي  االحتياط  مجلس 
ــدوالر فــي الــوقــت  األمــيــركــي( يحبذ ارتــفــاع الــ
الراهن.  وكان تقرير شركة »ريفينيتف ليبر« 
البريطانية قد أشار أول من أمس األحد، إلى 
 حــجــم الــتــدفــقــات األجــنــبــيــة عــلــى الــســوق 

ّ
أن

األميركي بلغ أعلى مستوياته منذ عام 1992، 
إذ بلغ 900 مليار دوالر، وهو ما يمنح صوت 
ثقة في االنتعاش األميركي ومستقبل النمو 

االقتصادي. 
جــــي«  إن  »آي  ــمــــصــــرف  بــ ــلـــني  ــلـ مـــحـ ووفـــــــــق 
 أّي إشارة من مجلس االحتياط 

ّ
الهولندي، فإن

األميركي في اجتماعه املقبل يوم غد األربعاء 
الــــدوالر، خــاصــة مقابل  سيدعم سعر صــرف 
اليورو والني الياباني، حيث تعاني السندات 
األوروبــــيــــة والــيــابــانــيــة مـــن الــعــائــد السلبي 

مقارنة بالعائد على السندات األميركية. 
ــقـــوي مفيد  الـ الــــــدوالر   

ّ
أن اآلن  ــبـــدو حــتــى  ويـ

لاقتصاد األميركي الذي يعاني منذ شهور 
مــن دورة ارتــفــاع الــتــضــخــم. ومـــن املــتــوقــع أن 
تــســاهــم قــــوة الــعــمــلــة األمـــيـــركـــيـــة فـــي خفض 
مــعــدل األســـعـــار الــتــي يــعــانــي مــنــهــا املــواطــن، 
ــتـــوردة  ــسـ ــار املـــــــواد املـ ــعــ ــــــه يــخــفــض أســ

ّ
إذ إن

رهان على 
الدوالر القوي

أميركا تواصل 
ضخ 120 مليار 

دوالر شهريًا 
باألسواق 

)Getty(

وسط  الجاري  العام  خالل  قوته  الدوالر  يواصل  أن  محللون  يتوقع 
مخاطر االستثمار في األسواق الناشئة والفوائد المتحققة من ارتفاع 
سعره على صعيد خفض معدل التضخم. ويرى خبراء أّن هناك ثالثة 

عوامل تدعم قوة العملة األميركية خالل الشهور المقبلة

العائد اإليجابي في أميركا 
يدعم الورقة الخضراء 

مقارنة بالفوائد السلبية 
في اليابان وأوروبا

مخاطر الفيروس 
تخيف المضاربين على 

النفط خالل 2021

د الصين ضد  تشدُّ
التعدين شّكل ضربة 

للعمالت الرقمية

»دلتا« وزيادة 
المخاطر ونزوح 
األموال تدعم 

العملة األميركية

)Getty( محطة وقود في والية بنسلفانيا األميركية)Getty( مواطن سلفادوري يراجع حساباته في ماكينة بيتكوين
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االستثمارية  واملــصــارف  النفط  تــجــار  حصد 
التي ضاربت على عقود تحوط بمبالغ زهيدة 
في العام املاضي أرباحًا مالية ضخمة خال 
الــجــاري حينما ارتفعت األســعــار فوق  الــعــام 
بلومبيرغ  وكالة  للبرميل. وحسب  دوالرًا   70
كسبت شركة فيتول، واحدة من أربع شركات 
ــارة الـــنـــفـــط بـــســـويـــســـرا 3.2  ــ ــجـ ــ ــي تـ ــ كــــبــــرى فـ
مليارات دوالر خال عام 2020 حينما انهارت 
العام. وكانت مصارف  النفط في ذلك  أسعار 
االســتــثــمــار الــعــاملــيــة وكــبــار تــجــار الــنــفــط في 
ــا وآســيــا قــد اســتــأجــروا مــخــازن للنفط  أوروبــ
الـــرخـــيـــص وقــتــهــا وكـــذلـــك ســفــنــًا عــائــمــة في 
البحار. على صعيد صفقات التحوط، وحسب 
رويـــتـــرز، قـــال محلل الــنــفــط الــبــريــطــانــي جــون 
النفط عقودًا مستقبلية  كيمب: اشترى تجار 
بلغت 24 مليون برميل حتى األسبوع املنتهي 

في 13 يوليو/ تموز في العام الجاري. 
الحكومية  النفط  شركات  من  العديد  وكانت 
تــتــخــوف مــن احــتــمــال انــهــيــار أســعــار الــنــفــط، 
املكسيكية  النفط  شركة  مثل  شركات  خاصة 
الــصــخــري األمــيــركــيــة والتي  وشــركــات النفط 
وقـــعـــت صــفــقــات تـــحـــوط رخــيــصــة فـــي بــدايــة 
النفط  ارتفاع أسعار  العام الجاري. ولكن مع 

لندن ـ العربي الجديد

ــة ارتـــــفـــــع ســــعــــر عــمــلــة  ــئـ ــاجـ ــفـ فـــــي خــــطــــوة مـ
مقتربًا  الرقمية،  الــعــمــات  أشــهــر  بيتكوين، 
من 40 ألف دوالر في تعامات أمس اإلثنني. 
وبــحــســب بـــيـــانـــات مــنــصــة »كـــويـــن ديــســك« 
لـــلـــعـــمـــات املــــشــــفــــرة، بــلــغــت الـــعـــمـــلـــة األكـــثـــر 
دوالرًا   39.544 املشفرة  العمات  بني  تـــداواًل 
مستفيدة في ذلــك من تقارير حــول احتمال 
الحسابات  وتسوية  للدفع  كوسيلة  قبولها 
فــــي شـــركـــة »أمــــــــــازون« األمـــيـــركـــيـــة، وقــبــلــهــا 
الكهربائية.  للسيارات  »تــســا«  شــركــة  لــدى 
كــمــا اســتــفــادت بــيــتــكــويــن كــذلــك مـــن تغطية 
مستثمرين ملراكز مكشوفة، بحسب صحيفة 

»وول ستريت جورنال«. 
لــعــمــلــة بيتكوين  الــســعــري  وهــــذا املــســتــوى 
يعتبر األعلى منذ منتصف يونيو/ حزيران 
املاضي. ومنذ يوم الجمعة املاضي، ارتفعت 
ـــهـــا مــــا زالــــت 

ّ
لـــكـــن بـــيـــتـــكـــويـــن بــنــســبــة %18 

منخفضة بنسبة 40% عن أعلى سعر بلغته 
في منتصف إبريل/ نيسان املاضي عند 65 
ألف دوالر، وهنالك توقعات بعودة بيتكوين 
للتحليق مرة أخرى خال العام الجاري لكن 

ال تدعمها وقائع السوق. 
 »أمـــازون دوت كوم« 

ّ
وقالت تقارير أمــس إن

قبل  الرقمية  بيتكوين  عملة  لقبول  تتطلع 
ــا، وذلــــك  ــهـ ــة بـ إصـــــــدار عــمــلــة مـــشـــفـــرة خـــاصـ
تــزامــنــًا مـــع ســعــي الــشــركــة لــتــوظــيــف خبير 
فريقها  »بلوك تشني« في  الـ في تكنولوجيا 
شر 

ُ
ن للتوظيف  للمدفوعات.  ووفقًا ملنشور 

 فريق »أمازون« لقبول املدفوعات 
ّ
أخيرًا، فإن

يتطلع لتعيني قائد ذي خبرة لتطوير عملة 
رقــمــيــة لــلــشــركــة واســتــراتــيــجــيــة فـــي مــجــال 
»بــلــوك تــشــني«. ووفــقــًا ملــا ذكــرتــه مــصــادر  الـــ
الــبــريــطــانــيــة،  إيـــــه إم«  لــصــحــيــفــة »ســـيـــتـــي 
 »أمـــــازون« تتطلع إلـــى مــا هــو أبــعــد من 

ّ
ــإن فـ

ــر ال  ــ  األمــ
ّ
ــرة، وإن ــفـ ــشـ ــات الــعــمــلــة املـ ــوعـ ــدفـ مـ

يــقــتــصــر فــقــط عــلــى حـــلـــول الـــدفـــع بـــهـــا، لكن 
يــمــتــد إلــــى اآللـــيـــة املــســتــقــبــلــيــة لــكــيــفــيــة عمل 
 »أمــــازون« 

ّ
الــشــركــة. وبــحــســب املـــصـــادر، فـــإن

إيــثــريــوم،  تخطط إلضــافــة بيتكوين وكــذلــك 
وبــيــتــكــويــن كـــاش، وكـــاردانـــو، كــطــرق للدفع 

عبر منصتها اإللكترونية.
ألكبر  تعرضت  قد  املشفرة  العمات  وكانت 
يونيو/  فــي  الصينية  الحكومة  مــن  ضــربــة 
ــعـــت قــيــمــة  ــراجـ ــاضــــي حــيــنــمــا تـ ــــران املــ ــزيـ ــ حـ
عملة بيتكوين أكثر مــن 10 فــي املــائــة جــّراء 
الواسع  تكثيف بكني حملتها على قطاعها 
رة، 

ّ
الذي يجري عمليات تعدين العملة املشف

التعدين في  مــع فرضها حــظــرًا على مــواقــع 
مقاطعة رئيسية جنوب غربي الباد.

وتـــرفـــد مـــواقـــع إجـــــراء مــعــامــات اســتــخــراج 
بــيــتــكــويــن الــصــيــنــيــة نــحــو 80 فــي املــائــة من 
ــرة رغم 

ّ
املــشــف العمات  فــي  العاملية  الــتــجــارة 

ــام 2017،  ــداول بــهــا مــحــلــيــًا مــنــذ عـ ــتـ حــظــر الـ
 مقاطعات عدة أمرتها السلطات بإغاق 

ّ
لكن

مــواقــع عمليات االســتــخــراج فــي وقــت بــدأت 
بكني استهداف القطاع. وأمرت السلطات في 
مقاطعة سيتشوان بإغاق 26 موقعًا تحتوي 
عــلــى حـــواســـيـــب ضــخــمــة إلجــــــراء مــعــامــات 
ــراج بـــيـــتـــكـــويـــن األســـــبـــــوع املــــاضــــي،  ــخــ ــتــ اســ
بحسب مذكرة تم تداولها بشكل واسع على 
وسائل التواصل، وأّكدها شخص كان يعمل 
سابقًا فــي الــقــطــاع. ومــنــذ ذلــك الــوقــت، هبط 
ســعــر بيتكوين إلـــى مــســتــويــات أقـــل مــن 35 
املستويات  تتأرجح حول  ألف دوالر وظلت 
الدنيا حتى نزلت إلى أقل من 30 ألف دوالر 

قبل أن تسترد جزءًا من عافيتها أمس.

تــحــولــت هـــذه الــصــفــقــات إلـــى ذهـــب بالنسبة 
لــهــا. وعــلــى الــرغــم مــن الــتــراجــع الـــذي تشهده 
الثالثة  املوجة  مخاوف  بسبب  النفط  أسعار 
مــن كــورونــا، فــإن مــصــارف مثل بنك باركليز 
النفط  أســعــار  تــواصــل  أن  يتوقع  البريطاني 
ارتفاعها خال الشهور املقبلة، ولكنها قد ال 

تصل سعر مائة دوالر للبرميل. 
ويــــرى مــحــلــلــون أن الــســيــطــرة عــلــى »املــتــحــور 
دلتا« من فيروس كورونا من بني أهم العوامل 
النفط خال  أســعــار  تــوجــهــات  الــتــي ستحدد 
الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـــعـــام الـــجـــاري. وتــتــأثــر 
أســـعـــار الـــخـــام بــشــدة بــمــخــاوف عــــودة فــرض 
اقـــتـــصـــادات حــــول الـــعـــالـــم، قـــيـــودًا عــلــى عــديــد 
الــقــطــاعــات، مــع اســتــمــرار تفشي املــتــحــور من 
فيروس كورونا. ولكن من املتوقع أن يساهم 
النمو االقــتــصــادي األمــيــركــي الــقــوي وارتــفــاع 
في  النفطية  املشتقات  على  الصيني  الطلب 
دوالرًا   70 فــوق  للتماسك  النفط  أســعــار  دفــع 
خال العام الجاري. ويتطلع املستثمرون إلى 
الفيدرالي  االحتياط  القادم ملجلس  االجتماع 
األميركي وبيانات مخزونات الخام األميركية 
املــقــرر صــدورهــا فــي وقــت الحــق مــن األسبوع 
ــار. ويــتــوقــع  ــعــ ــاه األســ الـــحـــالـــي لــتــحــديــد اتـــجـ
خـــبـــراء أن تــظــل أســــــواق الــنــفــط الــعــاملــيــة في 
حالة عجز على الرغم من قرار منظمة البلدان 
املـــصـــدرة لــلــبــتــرول )أوبـــــك( وحــلــفــائــهــا زيـــادة 
الــعــام. وعـــادة تتلقى األســعــار  اإلنــتــاج لبقية 
الدعم من قوة الطلب وتوقعات بشح اإلمدادات 

في االقتصادات الكبرى املستهلكة للطاقة.
إلــــى ذلــــك فــتــحــت أســـعـــار الــنــفــط الــتــعــامــات 

األســبــوعــيــة، أمـــس اإلثـــنـــني، عــلــى تـــراجـــع، مع 
ــام فــــي األســــــواق  ــخــ ــعــــروض الــ قـــــرب زيـــــــادة مــ
اعتبارًا  »أوبــــك+«  جــانــب تحالف  مــن  العاملية 
من مطلع الشهر املقبل. ويبدأ التحالف مطلع 
أغــســطــس/آب، تخفيف قــيــود خفض اإلنــتــاج 
بمقدار 400 ألف برميل يوميًا وسيتم ضخها 
لـــأســـواق، ليستقر خــفــض اإلنـــتـــاج عــنــد 5.4 
برميل  5.8 مايني  مــن  يوميا،  برميل  مايني 

حاليًا.
في  املستثمرين  تنتاب  مــخــاوف  هنالك  لكن 
ــــودة ارتــــفــــاع الـــنـــفـــط الــصــخــري  الـــنـــفـــط مــــن عــ
ــار فــــوق 75 دوالرًا  ــعـ فـــي حــــال اســـتـــمـــرار األسـ
لــلــبــرمــيــل خــــال الــشــهــور املــقــبــلــة، خـــاصـــة أن 
بعض مــصــارف »وول ســتــريــت« رجــعــت ملنح 
ديــــون مـــرة أخــــرى لــشــركــات الــنــفــط الــصــغــرى 
املــتــحــدة. ويطمح التحالف إلى  الــواليــات  فــي 
مــواصــلــة تخفيف قــيــود اإلنــتــاج بــمــقــدار 400 
ألــــف بــرمــيــل إضــافــيــة يــومــيــا خــــال الــشــهــور 
املــقــبــلــة، وصــــــواًل إلــــى تــخــفــيــض يــبــلــغ صفر 
أن  إال   ،2022 سبتمبر/أيلول  بحلول  برميل 

ذلك يعتمد على حالة السوق. 
وتراجعت أسعار العقود اآلجلة لخام القياس 
أكتوبر/تشرين  تسليم  بــرنــت  مــزيــج  الــعــاملــي 
إلــى  ســنــتــًا   85 أو  بــاملــئــة   1.16 بــنــســبــة  األول 
أسعار  تراجعت  كما  للبرميل.  دوالرا   72.58
العقود اآلجلة للخام األميركي غرب تكساس 
الوسيط تسليم سبتمبر/أيلول، بنسبة 1.26 
باملئة أو 91 سنتا إلى 71.16 دوالرا للبرميل. 
ــي، اتــفــق  ــ ــاضـ ــ ــوع املـ ــ ــبـ ــ ويـــــــوم األحـــــــد مــــن األسـ
الــتــحــالــف عــلــى تــمــديــد اتــفــاق خــفــض اإلنــتــاج 
املــقــرر لاتفاق  حتى نهاية 2022؛ إذ كــان مــن 
الذي بدأ في مطلع مايو/أيار 2020 أن ينتهي 
فــعــلــيــًا فـــي إبــريــل/نــيــســان 2022، قــبــل إعـــان 
االجتماع  إلــى  املستثمرون  ويتطلع  تمديده. 
وبيانات  الفيدرالي  االحتياط  ملجلس  الــقــادم 
مــخــزونــات الــخــام األميركية املــقــرر صــدورهــا 
في وقــت الحــق من األســبــوع الحالي لتحديد 

اتجاه األسعار.

بيتكوين تقترب من 40 ألف دوالرشركات تكسب المليارات من ارتفاع النفط

ــقـــات الـــبـــتـــرولـــيـــة.   ــتـ ــــة واملـــشـ ــذيـ ــ ــار األغـ ــ ــعـ ــ وأسـ
وعـــادة مــا تتحرك أســعــار السلع األولــيــة في 
 
ّ
ــــدوالر، إذ إن اتــجــاه مــعــاكــس لسعر صـــرف الـ
هذا  فــي  األمــيــركــيــة.  بالعملة  مــقــوم  معظمها 
»غــولــدمــان ساكس«  الــصــدد، يتوقع مصرف 
ــيـــركـــي أن يـــرفـــع األجـــانـــب  االســـتـــثـــمـــاري األمـ

حيازة األجانب في سندات الخزانة األميركية 
إلـــى أعــلــى مستوياتها منذ  أيـــار  فــي مــايــو/ 
خــبــراء  آراء  ووفـــــق    .2020 شـــبـــاط  فـــبـــرايـــر/ 
 هــنــالــك ثــاثــة 

ّ
ــإن عــمــات ومــحــلــلــني مــالــيــني فــ

ــدوالر خــال  ــ عــوامــل رئــيــســيــة ســتــدعــم قـــوة الـ
النصف الــثــانــي مــن الــعــام الــجــاري. أول هذه 

مـــن حــجــم اســتــثــمــاراتــهــم فـــي ســــوق األســهــم 
األمـــيـــركـــي خــــال الـــعـــام الـــجـــاري بــنــحــو 200 
العام  فــي  بمستوياتها  مقارنة  دوالر  مليار 

املاضي البالغة 712 مليار دوالر. 
وفـــي ذات الــصــدد يــدلــل »غــولــدمــان ســاكــس« 
ــة الــــســــوق األمــــيــــركــــي بـــارتـــفـــاع  ــيـ ــاذبـ عـــلـــى جـ

تداعيات  مــن  املستثمرين  مــخــاوف  الــعــوامــل 
»متحور دلتا« من فيروس كورونا على النمو 
االقــــتــــصــــادي الـــعـــاملـــي، خـــصـــوصـــًا بــالــنــســبــة 

لاقتصادات اآلسيوية وأوروبا. 
والعامل الثاني يكمن في قوة نمو االقتصاد 
األميركي  املركزي  البنك  ومواصلة  األميركي 

دعم النمو االقتصادي في الواليات املتحدة. 
وحاجة الواليات املتحدة لدوالر قوي ومعدل 
لتمويل  السندات  فائدة منخفض على  سعر 

االنفاق الفيدرالي.
ــا الــعــامــل الــثــالــث فــهــو الـــفـــارق فـــي هــامــش  أمـ
 من 

ّ
ــل الــعــائــد عــلــى الــســنــدات بـــني أمــيــركــا وكــ

أوروبا واليابان. ووسط القيود املشددة التي 
تتجه الواليات املتحدة وحلفاؤها الغربيون 
الصينية  التقنية  شــركــات  على  فرضها  إلــى 
 سوق 

ّ
واستثمار املصارف الغربية فيها، فإن

»وول ســتــريــت« ســيــواصــل كــســب مــزيــد من 
املــســتــثــمــريــن ألســهــم الــتــقــنــيــة خـــال النصف 
ــال  ــوق املـ  ســ

ّ
ــن الــــعــــام. ويـــاحـــظ أن الـــثـــانـــي مـ

األميركي عاد بسرعة لتعويض خسائره في 
األسبوع املاضي. 

ــز« إلـــى أكــثــر  ــونــ وبــعــد تـــراجـــع مــؤشــر »داوجــ
مــن 700 نقطة يــوم اإلثــنــني قبل املــاضــي عاد 
فـــي الـــيـــوم الــثــانــي لـــارتـــفـــاع وبــمــعــدل كبير 
ــة عــلــى  ــيـ ــيـــركـ بــســبــب تـــدفـــق االدخـــــــــــارات األمـ
ــا يــطــلــق عــلــيــه صــفــقــات  الـــبـــورصـــة وشــــــراء مـ
»الـــدب« أي شــراء األســهــم الرخيصة جــدًا من 
قبل املستثمرين على أمل جني أربــاح كبيرة 

وسريعة. 
ــًا فــــي ســـوق  ــقـــابـ وكــــــان الــــــــدوالر قــــد حـــقـــق انـ
الــصــرف منذ بــدايــة مـــارس/ آذار املــاضــي، إذ 
العمات  مقابل  باالرتفاع  املستثمرين  فاجأ 
إلى  تشير  التوقعات  كانت  بينما  الرئيسية 
تــراجــعــه. وارتــفــع الــــدوالر فــي مـــارس املاضي 
إلـــى أعــلــى مــســتــويــاتــه فـــي 7 ســـنـــوات مقابل 
 مــن 

ّ
ــل ــ ــفــــع مـــقـــابـــل كـ ــانـــي، كـــمـــا ارتــ ــابـ ــيـ ــــني الـ الـ

الفرنك السويسري ومعظم العمات الحاملة 
لــلــتــجــارة فـــي ســــوق الــعــمــات الــعــاملــيــة. كما 
كسب مؤشر الدوالر مقابل سلة من العمات 

الرئيسية نحو 1.2% منذ بداية العام.
ــرز« تـــراجـــع مـــؤشـــر الـــــدوالر  ــ ــتـ ــ وحـــســـب »رويـ
بنسبة ضئيلة خال تعامات أمس اإلثنني، 
ــواق املــالــيــة عــلــى اجــتــمــاع  ــ وســـط تــركــيــز األسـ
الــلــجــنــة الــفــيــدرالــيــة لــلــســوق املــفــتــوح ملجلس 
ــبـــوع، لبحث  ــذا األسـ االحــتــيــاط الــفــيــدرالــي هـ
التوقيت املناسب لتقليص برنامج التحفيز. 
ويشتري مصرف االحتياط الفيدرالي سندات 
شهرية بقيمة 120 مليار دوالر لدعم السوق 
األمـــيـــركـــي. وارتـــفـــع الــــــدوالر خــــال األســبــوع 
ــا مــكــاســب 0.2% بــاعــتــبــاره 

ً
املــــاضــــي، مــحــقــق

الرغبة  ارتــفــاع  مــع  للمستثمرين  آمــنــًا  مـــاذًا 
فــي املــخــاطــرة، ووســط مــخــاوف مــن أن تــؤدي 
زيـــادة اإلصــابــات بمتغير »دلــتــا« إلــى عرقلة 

االنتعاش العاملي.

قفز إجمالي العوائد من عمليات االكتتاب في وول ستريت منذ بداية 
2021 بنحو 232%، مواصلة زخمها في العام الماضي. وكشفت بيانات 
شركة »رينيسانس كابيتال« أن قيمة األموال التي جمعتها الشركات من 
االكتتابات في وول ستريت وصلت 
أعلى  وهــو  دوالر  مليار   89 ــى  إل
بحسب  اإلطـــاق،  على  مستوى 
وتشير  ســي«.  بي  إن  »ســي  شبكة 
االكتتابات  قيمة  أن  إلى  التوقعات 
تتجاوز  قــد   2021 إجــمــالــي  عــن 
خال  المسجل  القياسي  المستوى 
فقاعة دوت كوم في 2000 عند 

97 مليار دوالر.

تجاوز فقاعة دوت كوم

أسواق صرف

كسبت شركات النفط 
والمضاربين على عقود 

التحوط، المليارات من 
انهيار أسعار النفط في 

2020 وعودة األسعار 
للتحليق في الربع الثاني 

من العام

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

حــالــة مــن الــتــفــاؤل انــتــابــت شــعــوب دول الــربــيــع الــعــربــي، بعد ثــورة 
تونس في ديسمبر/ كانون األول 2010، ونجاح الثورات في بلدان 
عربية أخرى، حيث انتظرت الشعوب مشروًعا تنموًيا حقيقًيا على 
االقتصادي  التكامل  مشروع  إلحياء  التمهيد  أو  البلدان،  مستوى 
العربية عند  تــزال في املنطقة  البطالة كانت وال  العربي، خاصة أن 
أعــلــى مــعــدل بــن مناطق الــعــالــم، ســـواء بــن الــكــبــار أو بــن الشباب، 
حيث تشير بيانات التقرير االقتصادي العربي املوحد لعام 2020، 
إلــى أن النسبة تصل إلــى 15.9% مــن قــوة العمل، أي وجــود 25.6 
مليون عاطل من العمل، حسب إحصائيات 2019، وترتفع النسبة 
بن الشباب )15- 24( لتصل إلى 37%. أما معدالت الفقر، فبلغت 
 عن حالة الرغبة الجامحة في 

ً
15.7% من إجمالي السكان، فضل

الهجرة خارج املنطقة العربية لفقدان األمل في حياة كريمة. 
لم تدم حالة التفاؤل كثيًرا، حيث كانت الثورات املضادة باملرصاد 
لثورات الربيع، بمساعدة الجيوش، أو السعي إلحداث حالة اقتتال 
وحروب أهلية، فزادت معدالت الفقر بشكل كبير، وأصبحت املنطقة 
تعاني من  أو كونها  للمهاجرين،  العالم تصديًرا  مناطق  أكبر  من 

ازدياد عدد النازحن.
كــانــت الــشــعــوب العربية تــأمــل فــي أن تــحــدث حــالــة مــن االســتــفــادة 
الربيع،  العربية، لتمويل االستثمارات بعد ثــورات  املــوارد املالية  من 
لتحقيق حالة للتخلص من التبعية للغرب واملؤسسات الدولية، ولكن 
لألسف، كانت بعض األموال الخليجية لها رأي آخر، حيث وظفت 
الربيع، ما  ثــورات  اغتيال حلم  السياسي، في  باملال  في ما يعرف 
أدى إلى تكريس التخلف والتبعية للقتصاديات العربية، فتم دعم 
الجيوش للقيام بانقلبات، كما حدث في مصر والسودان، وإفشال 
اليمن والسعي لدعم حفتر للنقلب في  الديمقراطية في  التجربة 

ليبيا، وإزكاء روح الحرب األهلية في سورية. 
القذر على دعــم الصدام الخشن،  السياسي  املــال  ولــم يتوقف دور 
الــربــيــع، ولــكــن استخدمت كذلك  ثـــورات  وتــدخــل الجيوش إلفــشــال 
إعــلم، وشركات علقات عامة، لتصدير  الناعمة، من  القوة  أدوات 
املمارسات  تجاه  العربية  الشعوب  لــدى  والقنوط  الــيــأس  مــن  حالة 
الديمقراطية، والعمل على تلميع قادة الجيوش، ورموز الديكتاتورية، 
وربط املساعدات والقروض بمجيء دعاة الديكتاتورية للسلطة في 
الــربــيــع. مــن الخطأ االعــتــقــاد بــأن املخطط الخارجي  ثـــورات  بــلــدان 
إلفشال ثورات الربيع كان يتركز فقط في املال السياسي، بل كان 
أنشأتها  التي  العميقة  والدولة  الجيوش،  التنسيق مع  كذلك بسبب 
الــنــظــم الــديــكــتــاتــوريــة مــا قــبــل الـــثـــورات. فــفــي تــونــس حــرصــت دول 
خليجية على استمرار حالة االختناق املالي على مدار 10 سنوات 
تــونــس مــن أزمـــات مالية حـــادة ألجأتها إلى  يــزيــد، حيث عــانــت  أو 
املؤسسات املالية الدولية، والحصول على العديد من القروض، التي 

أرهقت املوازنة، بسبب أعباء هذه الديون. 
البلدان،  الــذي ُيفسر سلوك هــذه  الوحيد  املظهر  ولــم يكن هــذا هــو 
الثورة في تونس  خصوصًا السعودية واإلمــارات، إلفشال تجربة 
عــلــى الــصــعــيــد االقـــتـــصـــادي، ولــكــن ســعــت الــدولــتــان لــلــتــأثــيــر على 
مــجــريــات االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي شهدتها تــونــس فــي 2014، 
من خلل الوعود التي قدمت في مؤتمر االستثمار بتونس، حيث 
تعهدت تلك الدول بتقديم 10 مليارات دوالر إلنشاء منطقة صناعية 
كبيرة، وتجمعات خدمية، وخلق نحو 250 ألف فرصة عمل. لكن 
الوعود تبخرت بعد االنتخابات، ولم تحظ منها تونس بشيء، على 
أرض الواقع، بل حتى في ظل معاناة تونس في ظل أزمة كورونا، 
كــانــت األمــــوال مــن السعودية واإلمــــارات املــقــدمــة مــحــدودة، بسبب 
معاداة الدولتن لحركة النهضة صاحبة الحصة األكبر في غالبية 
االســتــحــقــاقــات االنــتــخــابــيــة. وعــلــى الــرغــم مــن تحفظ البعض على 
وصف ما حدث في تونس بأنه »انقلب« دون وصفه بالعسكري، 
إال أن الساعات املاضية، ومشهد اجتماع قيس بن سعيد بالقيادات 

العسكرية واألمنية، يؤكد على عسكرة االنقلب.
العربي،  االقتصادي  املشهد  اكتملت خريطة  تونس،  انقلب  وبعد 
لنرى استمرار إهدار املوارد االقتصادية العربية، في إطار الصراعات 
البينية، أو دعم النظم الديكتاتورية، أو استمرار التبعية االقتصادية 
االقتصاديات،  لغالبية  الريعي  الــوضــع  على  اإلبــقــاء  عبر  لــلــخــارج، 
العربية. وبل شك  الصادرات  الرئيسة بن  السلعة  النفط هو  كون 
أن انقلب تونس، إن قدر له أن يكتمل، سيكون سبًبا في استمرار 
حالة الرغبة الجامحة في الهجرة من املنطقة، إلى أوروبا وأميركا، 
 عن 

ً
ســـواء مــن خـــلل الــهــجــرة الــشــرعــيــة أو غــيــر الــشــرعــيــة، فــضــل

ازدياد معدالت طلب اللجوء السياسي من الدول العربية في كل من 
أميركا وأوروبــا. بل ستكون النتيجة الحتمية، بعد انقلب تونس، 
الدول  املالية في ما يتعلق بموازنات  الضبابية  هي زيــادة مساحة 
صنيعة  كونها  الطبيعي،  لوضعها  ستعود  فالبرملانات  العربية، 
األجهزة األمنية، فلن تجرؤ على محاسبة الحكومات، كما ستكون 
ملبية  بل  الشعوب،  واحتياجات  رغبات  املــوازنــات غير معبرة عن 

لتمكن دولة العسكر وتوطيد عرى الديكتاتورية.
توظيف  تعاني من ســوء  العربية  املنطقة  الشديد، ستظل  لألسف 
للديمقراطية  املــعــاديــة  الخليجية  لــلــدول  وســتــكــون  املــالــيــة،  املــــوارد 
مواقع بارزة على خريطة النفوذ املالي، خاصة بعدما تجاوز سعر 
أزمتها  تــجــاوز  مــن  يمكنها  مــا  الــنــفــط ســقــف 70 دوالرا،  بــرمــيــل 
بما  ملــواردهــا،  السياسي  التوظيف  مــن  باملزيد  والــتــصــرف  املــالــيــة، 
يدعم الديكتاتوريات العربية. وفي ظل حالة النزاع املسلح في ليبيا، 
الحرب بن  وسورية، واليمن، والصومال، والــســودان، وإذكــاء حالة 
املغرب والجزائر، ستكون املنطقة بل مشروع تنموي، حيث تركز 

هذه البلدان على اإلنفاق على التسليح، وتجارة الحروب.
أو  الــدخــل  النفطية، متوسطة  غــيــر  الــعــربــيــة  ــــدول  ال بينما ســتــكــون 
املــالــيــة، حيث  الــنــفــوذ  بــاهــت على خريطة  الــفــقــيــرة، صاحبة مــوقــع 
الدول  رغبة  مقاومة  لعدم  عليها  املالية ضاغطة  ستكون حاجتها 
النفطية راعية الديكتاتوريات، ولن تكون هذه الرعاية صانعة نهضة 
أو تنمية، ولكنها ستكون في إطار مساعدات ال تسمن وال تغني 
من جوع، بحيث تكون الدول العربية متوسطة الدخل والفقيرة دائًما 
في حالة عوز مالي. ولن تكون املساعدات هي األداة الوحيدة لضبط 
حاضرة  الــديــون  ستكون  ولــكــن  البينية،  العربية  املــالــيــة  الــعــلقــات 

ا على إرادة الدول.
ً
وبقوة، وبخاصة أنها األداة األكثر ضغط

تعاني من  التي  للدول  استثمارات خليجية  تدفق  الحديث عن  أمــا 
ــات تــمــويــل، فلن تــكــون هــذه االســتــثــمــارات إال فــي حيز ضيق،  أزمـ
الــعــائــد، مــن خــلل مشروعات  إطــار أنشطة ريعية، وسريعة  وفــي 
العقارات والسياحة، والخدمات املالية.  االنقلبات العسكرية، الناعم 
منها والخشن، لم تجن دولنا العربية منها سوى التبعية للخارج، 
والتخلف االقتصادي واالجتماعي، وهروب املوارد البشرية الكفء.

انقالب تونس يُعّقد مستقبل 
االقتصاديات العربية
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