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لبنان: اضراب لدعم قطاع النقل
بيروت ــ ريتا الجّمال

من املقرر أن تنفذ اتحادات ونقابات قطاع النقل 
الــبــري فــي لــبــنــان، الــيــوم األربـــعـــاء، إضــرابــًا عامًا 
 ســيــر الــســلــطــات بــمــســار رفـــع الـــدعـــم من 

ّ
فـــي ظـــل

املــحــدود  الــدخــل  تفيد بشكل خــاص ذوي  كاملة  دون خطة 
والـــســـائـــقـــن والـــعـــّمـــال والــــفــــقــــراء. ويــشــمــل الـــتـــحـــّرك فـــي ما 
أطلق عليه »يــوم الغضب« نقاطًا عــّدة من مختلف املناطق 
اللبنانية حيث سيرفع السائقون العموميون الصوت عاليًا 
الدعم  إقــرار مشروع  بهدف تحقيق مطالبهم ومــن ضمنها 

لقطاع النقل ومنع التعديات الحاصلة.
وقـــال رئــيــس اتـــحـــادات ونــقــابــات قــطــاع الــنــقــل الــبــري بسام 
وراء  أساسين  »موضوعن  إن  الجديد«  »العربي  لـ طليس 
الــعــام، هما أواًل تنفيذ االتــفــاق بدعم قطاع النقل  اإلضـــراب 
وتأمن البنزين واملازوت املدعوم مع مبلغ مقطوع 500 ألف 
ليرة كل شهر للسائق على سبيل بدل قطع غيار وصيانة، 
ثابتة بحدود  والنقل تعرفة  أن تصدر وزارة االشغال  على 
آالف  األجـــرة »ســرفــيــس« و5  لسيارة  لبنانية  ليرة  آالف   10

لــيــرة لــلــفــان«. أمــا املــوضــوع الــثــانــي، حسب طليس، فيرتكز 
التي  التعديات  مــن  القطاع  لحماية  القانون  »تطبيق  على 
تــمــارســهــا الـــســـيـــارات الــخــصــوصــيــة والـــشـــركـــات الــخــاصــة، 
وبــالــتــالــي قــمــع املــخــالــفــات الـــتـــي تـــضـــّر كــثــيــرًا بــالــســائــقــن 
حيازتهم  لقاء  وتكاليف  بــدالت  يدفعون  الــذيــن  العمومين 

اللوحة والعمل بطريقة شرعية«.
الـــذي وعدنا  املــشــروع  وشـــدد طليس على »ضــــرورة تنفيذ 
من 

ّ
واملعل والعّمال  املواطنن  وكذلك  السائقن  أجــل  من  به 

 مـــن يــلــجــؤون إلــى 
ّ

ــراء، وكــــل ــقـ ــفـ وذوي الـــدخـــل املـــحـــدود والـ
ارتفاع   

ّ
ظــل في  اآلن  خصوصًا  للتنقل  العمومية  السيارات 

أسعار املحروقات، وكذلك بهدف وضع حّد للفلتان الحاصل 
تحتسب  بــاتــت  ســيــارة  كــل  إن  بحيث  التعرفة  على صعيد 
تسعيرة خاصة بها ربطًا بالغالء املعيشي وتردي األوضاع 
 »قطاع النقل يسعى إلى 

ّ
االقتصادية واالجتماعية«. وأكد أن

تحقيق املطالب والتي بمجّرد تحقيقها نلغي التحرك فورًا«.
»العربي  وقال رئيس االتحاد العمالي العام بشارة األسمر لـ
الجديد« إن »الوعود كانت بوضع خطة متكاملة من شأنها 
والسائقن  الــعــمــال  املــحــدود وجميع  الــدخــل  ذوي  تفيد  أن 

واملتضّررين من الغالء الحاصل وأزمة الــدوالر، ومن بينها 
الدعم  رفع  إلى  الحكومة عمدت  أن  بيد  التمويلية،  البطاقة 

عن املحروقات قبل أن تقّدم أي بديل في املقابل«.
 خطة النقل العام باتت 

ّ
وأكد األسمر أننا »تلقينا وعودًا بأن

العملية  الــتــرجــمــة  ننتظر  ونــحــن  التطبيق  مــشــارف  عــلــى 
الخاص، ونحن نستكمل  النقل  إلى جانب دعم  امللموسة 
التحركات  العمل ألن كل  اتصاالتنا واجتماعاتنا ملواكبة 
مستمرة إلى حن تحقيق املطالب«، داعيًا املسؤولن إلى 
السلبية  التداعيات  ألن  الغد  قبل  الــيــوم  األزمـــة  »معالجة 
الــخــطــيــرة ســريــعــة جـــدًا وتــزيــد مــعــانــاة الــنــاس اجتماعيًا 

ومعيشيًا«.
مــن جــهــتــه، قـــال رئــيــس نــقــابــة أصــحــاب الــشــاحــنــات، شفيق 
الــثــالثــاء، لــإعــالن عن  القسيس، فــي مؤتمر صحافي أمــس 
البري  النقل  قــطــاع   

ّ
إن الــتــجــّمــع،  تفاصيل اإلضــــراب ونــقــاط 

يعاني صعوبات كثيرة، مؤكدًا أننا »لم نعد نستطيع تحّمل 
األعباء الكبيرة واملرهقة«، مناشدًا جميع املسؤولن »إقرار 
املواطن والسائق،  للتخفيف عن  البري  النقل  مطالب قطاع 

باعتبار أن التحركات ستبقى حتى تحقيق املطالب«.

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــع اتــــحــــاد أصــــحــــاب مـــحـــطـــات الــــوقــــود فــــي تــركــيــا  ــ رفـ
الـــســـيـــارات  بــنــزيــن  ــاء، ســعــر  ــثـــالثـ الـ أمــــس   ،)EPGİS(
بــمــقــدار 44 ســنــتــًا، لــيــزيــد ســعــر الليتر مــن 7.92 إلــى 
8.36 ليرات في إسطنبول، ومن 8.03 إلى 8.47 ليرات 
في أنقرة، ومن 8.03 إلى 8.47 ليرات في إزمير. وكان 
االتحاد قد رفع في 24 سبتمبر/ أيلول املاضي سعر 

بنزين السيارات »LPG« بمقدار 15 قرشًا. 
الطاقة  زيـــادة جمعية تنظيم ســوق  ذلــك بعد  وجـــاء 
التركية أسعار الكهرباء للمستهلكن 15% في مطلع 

آخــر بنسبة  بــرفــع  املــاضــي، وأتبعتها  تــمــوز  يوليو/ 
األول  تشرين  أكتوبر/  مــن  األول  مــن  اعتبارًا   %14.9
ـــ100  الــحــالــي، لــيــصــبــح 71.22 لــيــرة تــركــيــة مــقــابــل الــ

كيلوواط/ساعة.
والكهرباء  النفطية  املشتقات  أسعار  رفع  وانعكس 
التي تشهد  بتركيا،  واملنتجات  السلع  أسعار  على 
ارتــفــاعــات زادت عــن 70% خــالل عــام، بحسب رصد 
ــر أســـعـــار  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، مــــع تــســجــيــل مـــؤشـ
املــســتــهــلــك )الــتــضــخــم( فـــي تــركــيــا ارتـــفـــاعـــًا بنسبة 
ليبلغ  املــاضــي،  أيــلــول  فــي سبتمبر/  بــاملــائــة   1.25
19.58 بــاملــائــة على أســـاس ســنــوي. وارتــفــع مؤشر 

املــاضــي بنحو 1.55  الشهر  املنتجن خــالل  أســعــار 
باملائة على أساس شهري، فيما بلغ 43.96 باملائة 
على أســـاس ســنــوي، لتبلغ نسبة ارتــفــاع األســعــار 
التركية،  بيانات هيئة اإلحصاء  املستهلك، بحسب 
نحو 16.42 باملائة، وأسعار املنتجن بنسبة 33.83 
بــاملــائــة اعــتــبــارًا مــن سبتمبر، مــقــارنــة مــع مــعــدالت 

األشهر الـ12 األخيرة.
أسعار  ارتفاع  أن  أوزون  التركي خليل  املحلل  ويــرى 
ــذا ال يعني أن األســعــار  الــغــذاء هــو حــالــة عــاملــيــة، وهـ
الشرائية  الــقــدرة  تــؤثــر على  لــن  أو  ترتفع  لــم  بتركيا 
للمستهلكن، كما أن رفع أسعار الطاقة بتركيا أخيرًا، 

بنحو 15% زاد وال شك من تكاليف اإلنتاج. ويضيف 
أن الــدولــة رفــعــت الــحــد األدنـــى لــأجــور وتــقــدم دعمًا 
مباشرًا وبطرائق متعددة، سواء عبر التدخل بالبيع 
بـــاألســـواق وبــأســعــار مــنــافــســة أو مــالحــقــة االحــتــكــار 

وجشع التجار.
»الــعــربــي  لـــ ويــلــفــت أوزون، خــــالل تــصــريــح ســـابـــق 
ــار  ــن آثـ ــى أن بـــــالده خـــرجـــت لــتــوهــا مـ ــد«، إلــ ــديـ الـــجـ
كــورونــا، وتــعــانــي مــن اســتــهــداف سياسي وضغط 
مــتــعــدد الــجــبــهــات، وهـــذا ســبــب مــهــم بــرأيــه لتراجع 
الرئيس لزيادة  الذي يعتبره السبب  سعر الصرف 

األسعار ونسب الفقر.

غالء النفط عالميًا يدفع تركيا لرفع أسعار البنزين

االقتراب 
من لقب 

أول »تريليونير« 
في التاريخ

بـــاتـــت ثـــــروة املــلــيــارديــر 
ماسك،  إيــلــون  األميركي 
ــة تــســال  ــ ــركـ ــ ــــس شـ ــــؤسـ مـ
ــارات  ــ ــيــ ــ ــســ ــ لــــصــــنــــاعــــة الــ
ــر  ــ ــبـ ــ الــــــكــــــهــــــربــــــائــــــيــــــة، أكـ
مـــــن الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة 
لــعــمــالق الــنــفــط الــعــاملــي 
»إكــســون مــوبــيــل«، وهو 
فـــــــي طـــــريـــــقـــــه لـــيـــصـــبـــح 
فــي  تـــريـــلـــيـــونـــيـــر«  »أول 
لتوقعات  وفقًا  التاريخ، 
االستثمار  بنك  محللي 
األمـــــــيـــــــركـــــــي مـــــــورغـــــــان 
ســتــانــلــي. وقـــفـــزت ثـــروة 
مـــــاســـــك، الــــــــذي يــصــنــف 
أغــــــــــنــــــــــى شــــــــخــــــــص فــــي 
العالم، إلى 288.6 مليار 
أمـــــس،  ــــن  مـ أول  دوالر، 
بلومبيرغ  ملــؤشــر  وفــقــًا 
ــيــــارديــــرات، حــيــث  ــلــ ــلــــمــ لــ
أضــاف مالك تسال 36.2 
ثروته  إلــى  دوالر  مليار 
في أعقاب ارتفاع أسعار 
ــة، بــعــدمــا  ــركـ أســـهـــم الـــشـ
طـــلـــبـــت شــــركــــة »هـــيـــرتـــز 
ــغـــز«  ــنـ ــديـ ــولـ غــــلــــوبــــال هـ
لــتــأجــيــر الـــســـيـــارات في 
الـــواليـــات املــتــحــدة نحو 

100 ألف سيارة.
ــد إيـــــــلـــــــون مــــاســــك  ــ ــعــ ــ ويــ
ــاء الــعــالــم  ــريـ مـــن أكــثــر أثـ
ــارة لــلــجــدل،  ــ وأمــيــركــا إثـ
خاصة في ظل اقتحامه 

عالم العمالت املشفرة.

السطو على فرع بنك فلسطين
بيان صدر عنها،  الفلسطينية في  النقد  شجبت سلطة 
حادثة السطو على فرع بنك فلسطين، أول من أمس، 
حدث  »ما  أن  معتبرة  جنين،  قضاء  يعبد،  مدينة  في 
الفروع  أحد  مقر  على  مسلح  وسطو  اعتداء  من 
المصرفية المرخصة خارج عن أخالق وعادات شعبنا«. 
األجهزة  مع  المستوى  عالي  التنسيق  إلى  وأشارت 
على  والوقوف  الحادث  هذا  متابعة  بهدف  األمنية 
تفاصيله ومالحقة الفاعلين. وأكدت سلطة النقد أن 
الحادث لن يؤثر على سالمة الجهاز المصرفي ومتانته 
الستمرار  والمصارف  النقد  سلطة  وتطلعات  وسياسة 

تقديم الخدمات المصرفية لكافة الفئات. 

أرباح بنك »يو بي إس« ترتفع %9
الثروات  إلدارة  السويسري  إس«  بي  »يو  بنك  بيانات  أظهرت 
بنسبة   2021 من  الثالث  الربع  خالل  األرباح  صافي  ارتفاع 
قسم  من  المسجلة  األرباح  بدعم  سنوي،  أساس  على   %9
صافي  أن  الثالثاء،  أمس  بيان،  في  البنك  وأوضح  الثروات. 
الربح العائد للمساهمين بلغ 2.289 مليار دوالر خالل هذه 
 .2020 من  الثالث  بالربع  دوالر  مليار   2.094 مقابل  الفترة، 
وارتفعت أرباح البنك العائدة للمساهمين في فترة األشهر 
دوالر،  مليارات   6.127 إلى   2021 عام  من  األولى  التسعة 
مقارنة مع 4.927 مليارات دوالر بالفترة المقابلة من 2020. 
وذكر البنك أنه قام بتسهيل استثمارات بقيمة إجمالية 26 

مليار دوالر في األسواق العالمية، حتى سبتمبر الماضي.

مبادرة مستقبل االستثمار في السعودية
مستقبل  لمبادرة  الخامسة  الدورة  أعمال  انطلقت 
السعودية  العاصمة  في  أمس،   ،2021 االستثمار 
تستمر  اإلنسانية«.  في  »االستثمار  عنوان  تحت  الرياض، 
أيام بمشاركة أكثر من 2000 بعثة،  الدورة ثالثة  أعمال 
وخمسة آالف مشارك من صناع القرار، وقادة شركات 
جميع  من  ومبتكرين  ومستثمرين  سياسات  وصانعي 
المخترعة  وقالت  للمبادرة.  بيان  وفق  العالم،  أنحاء 
وسيدة األعمال السعودية غادة المطيري، في الكلمة 
»سنواصل  الخامسة،  النسخة  هذه  في  إنه  االفتتاحية، 
المناطق  أفضل  أحد  في  العقول  وجمع  إحضار 

شبابية في العالم«، في إشارة للسعودية. 

لقطات
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اقتصاد
مصطفى عبد السالم

آخر ما يشغل بال واهتمام 
عبد الفتاح البرهان رئيس 

املجلس العسكري في السودان 
هو املواطن وأحواله املعيشية 

املتدهورة منذ سنوات، وبالتالي 
فإن حديثه عن تحسني مستوى 

معيشة املواطن، وهي الكلمة 
العابرة الواردة في خطاب إعالنه 
االنقالب أول من أمس، هو كالم 

لالستهالك املحلي ليس إال، 
وسبق أن وعد به مئات املستبدين 
قبله ولم يفعلوا شيئا. فالرجل لم 
يساعد املواطن على الخروج من 

هاوية الغالء والفقر وتدهور البنية 
التحتية، ولم يمد يده لحكومة 

حمدوك ملساعدتها على تحقيق 
أبسط حقوق املواطن ومنها رفع 

مستوى معيشته والحد من 
قفزات أسعار السلع والخدمات، 
ووقف موجة التضخم التي تعد 
األعلى في العالم، وتوفير فرصة 

عمل، والعثور على مقعد في 
املدارس، أو سرير في مستشفى، 

أو دواء رخيص.
بل لعب برهان دورا خبيثا ساهم 
في تفاقم األزمات املعيشية عبر 
االتفاق مع الحكومة على اتخاذ 

قرارات عنيفة بحق املواطن، 
ومنها إلغاء دعم الوقود ورفع 

أسعار األدوية والسلع األساسية 
وتعويم الجنيه، واالنبطاح 

لصندوق النقد والتمهيد لخفض 
الرواتب وبيع الشركات. والبرهان 

لم يقدم على خطوة واحدة 
ملعالجة أزمة الفقر املستشري، 

ولم يفتتح مصنعا يخلق فرص 
عمل للشباب العاطل، ولم يهتم 

بتطوير الصحة والتعليم، بل راح 
يدعم مركز املؤسسة العسكرية 

في الهيمنة على األنشطة 
االقتصادية. األمر نفسه يتكرر 
مع »حميدتي« قائد قوات الدعم 

السريع ونائب رئيس املجلس 
العسكري الذي أصبح في صدارة 

املشهد السياسي، فآخر ما 
يشغله ليس دعم عملية االنتقال 
 لالنتخابات 

ً
الديمقراطية، وصوال

كما قال قبل أيام، بل هدفه األول 
هو الصعود لحكم البالد وربما 

حكمها لألبد حتى ولو كلفه األمر 
القيام بعدة انقالبات عسكرية 

أخرى وارتكاب مجازر بحق 
املواطنني، كما فعلت قواته في 

مجزرة القيادة العامة.
واملجلس العسكري الحاكم في 

السودان ال تعنيه مقاومة موجة 
الغالء التي جعلت السودان الدولة 

األغلى، وال يهمه القضاء على 
الطوابير أمام األفران ومحطات 

الوقود، فهذا أمر قد يسعده ألنه 
يشغل الناس عن متابعة الشأن 

السياسي والعام، وليس على 
أجندته قضية غاية في األهمية 

وهي تحقيق االكتفاء الذاتي من 
القمح واألغذية، وزيادة الصادرات، 

وجذب االستثمارات الخارجية، 
وتنشيط تحويالت املغتربني، فهذه 

القضايا خارج اهتمامه، فكل ما 
يهم أعضاء املجلس هو السطو 

على السلطة واإلمساك بزمام 
الحكم لألبد ومعها التمتع بالنفوذ 
واملال والبزنس وحصد االمتيازات 

واألموال الضخمة، وقبلها وأد 
أحالم املواطن في أن يتمتع 

بخيرات وثروات بالده.

العسكر ووأد 
أحالم السودانيين

Wednesday 27 October 2021
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الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

فـــي  االنــــــــقــــــــاب  ــات  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــداعـ ــ ــ تـ أدت 
الــســودان إلــى جمود في األســواق، 
ــرار  ــ ــكـ ــ ــا فـــــــي أعـــــــقـــــــاب تـ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
النداءات، أمس الثاثاء، بالدخول في عصيان 
مــدنــي شـــامـــل، مـــا أثـــر بـــصـــورة تــلــقــائــيــة على 
الباد في  في  للمواطنني  املعيشية  األوضــاع 
ظل إغاق معظم املتاجر واملخابز واملصارف 
وحدوث قفزات بأسعار السلع الضرورية. كما 
أعلن قطاع النفط في السودان تعليق تزويد 

محطات الوقود باملشتقات النفطية.
ومع تزايد وتيرة دعــوات اإلغــاق الشامل في 
الباد ومنع حركة املرور في املداخل الرئيسية 
للكباري بالخرطوم تأثرت اإلجراءات املتعلقة 
املركزية لألسواق  األســواق  السلع من  بمرور 

الفرعية بمناطق العاصمة.
ــة،  ــيـ ــــوات املـــســـلـــحـــة الـــســـودانـ ــقـ ــ وكــــــان قـــائـــد الـ
ــان، أعـــلـــن أول مـــن أمـــس،  ــبـــرهـ عــبــد الـــفـــتـــاح الـ
حــالــة الـــطـــوارئ فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــســـودان، 
 مجلسي الــســيــادة والــــوزراء فــي الــبــاد، 

ّ
وحـــل

وكذلك تعليق العمل في بعض مواد الوثيقة 
الدستورية. وفي اتصال هاتفي يقول التاجر 
أحمد  بحري،  الخرطوم  في  املركزي  بالسوق 
انعدام  الــجــديــد«: هناك  »العربي  لـ الــديــن،  عــز 
تـــــام لـــبـــعـــض الـــســـلـــع مــــع تــــوقــــف شـــبـــه كــامــل 
الحركة  لتوقف  نتيجة  والشراء  البيع  لحركة 
كــلــيــا حــيــث ال تــوجــد مـــواصـــات أو مــركــبــات 
نــقــل عــامــة، ومـــا تبقى مــن ســلــع فــي األســـواق 
أسعارها ارتفعت بصورة كبيرة. وفي األثناء، 
أغلقت جميع املخابز أبوابها، ما جعل غالب 
الــبــدائــل )الشعيرية  يــبــحــثــون عــن  املــواطــنــني 
واملـــعـــكـــرونـــة(. ويـــقـــول مــحــمــد إبـــراهـــيـــم، وهــو 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  صــاحــب أحـــد املــخــابــز، لـــ
»لقد نفد كــل املــخــزون مــن الدقيق إلــى جانب 
انــعــدام الــغــاز ولــذا توقفنا عــن العمل فــي ظل 
هــذه األوضــــاع الــصــعــبــة«. ومــن جــانــبــه، يقول 
»العربي الجديد«  املواطن إسماعيل هارون، لـ

ــيـــق الـــــــذرة« ارتـــفـــعـــت بــصــورة  ــار »دقـ ــعـ إن أسـ
دون تحديد  مــن  املحلية  األســــواق  فــي  كبيرة 
سقف، والكل بدأ يذهب إلى »املطاحن« لشراء 
الخبز  النــعــدام  نتيجة  كبيرة  بكميات  الـــذرة 
تـــمـــامـــا فــــي الــــخــــرطــــوم. ويــــؤكــــد عـــبـــد الــغــفــار 
الــســيــد، وهـــو صــاحــب مــتــجــر لــتــوزيــع الــغــاز، 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »عــربــات  فـــي حــديــث لـــ
الغاز توقفت منذ يومني وهناك فجوة كبيرة 
ســـوف تــحــدث فــي غـــاز الــطــهــو، نتيجة لوقف 
تــوقــفــت تلقائيا وهــذا  الــشــركــات  ــداد ألن  ــ اإلمـ
ســيــؤثــر بـــــدوره عــلــى املـــواطـــن وتــظــهــر بــعــده 
السوداء«.  السوق  البيع في  مباشرة عمليات 
يضيف: »كنا نبيع أسطوانة الغاز في حدود 
ترتفع  أن  املتوقع  مــن  لكن  جنيه،   1000  -700
إلى أكثر من ألفي جنيه في ظل هذه الندرة«. 
التاجر عز الدين إبراهيم يقول: »هناك انعدام 
تـــام لــســلــعــتــي الــدقــيــق والــســكــر فـــي الــبــقــاالت 
وارتفاع لألسعار بصورة كبيرة نتيجة لهلع 
ــيـــرة«. ويــشــكــو  ــبـ املــــواطــــن وشـــــــراءه كــمــيــات كـ
نتيجة إلغاق  السيولة  انعدام  من  مواطنون 
كما  املعلن،  اإلضـــراب  بسبب  أبوابها  البنوك 
أن توقف شبكة االتــصــاالت واإلنــتــرنــت أثــرت 
التحويات  تطبيقات  على  مباشرة  بــصــورة 
الــنــقــديــة، مــا جــعــل املــواطــن يشكو مــن انــعــدام 
ــــدوره على  ــر بــ ــــذي أثــ ــر الـ ــ وقـــلـــة الــســيــولــة األمـ
ــة. عـــدد مــن الــتــجــار أكــــدوا توقف  ــ تــفــاقــم األزمـ

هموا 
ّ
الشركات الكبرى عن مّدهم بالدقيق وات

األزمــة  فــي  باالستثمار  الجملة  تــجــار  بعض 
التي تمّر بها الباد وإخفاء كثير من السلع، 
ما تسّبب في زيــادة األزمــة. أحد العاملني في 
»العربي الجديد«  شركات توزيع الدقيق قال لـ
الدقيق باملخازن ال تتعدى يومني  إن كميات 
الحالية  السياسية  األحــداث  أن  فقط، مضيفا 
مــنــعــتــهــم مـــن تـــوزيـــع الــدقــيــق نــتــيــجــة إلقــفــال 
الــكــبــاري والــطــرقــات مــا جعل الشركة تتوقف 
ــتـــوصـــل إلـــــى حـــلـــول.  عــــن الـــعـــمـــل إلـــــى حــــني الـ
شركات توزيع املياه الغازية توقفت عن العمل 
ــتـــجـــاج الـــعـــام واســتــجــابــة  تــضــامــنــا مـــع االحـ
الزين، وهو  وقــال محمد  السودانيني  ملطالب 
عامل توزيع بشركة مياه غازية: »تلقينا أوامر 
مــن اإلدارة بــوقــف الــتــوزيــع إلـــى حــني انــجــاء 
أحمد  السوداني،  االقتصادي  املوقف«. ويرى 
التي تمر بها  املتأزمة  إبــراهــيــم، إن األوضـــاع 
أسعار  على  املباشرة  آثارها  انعكست  الباد 
السلع. ويــقــول: »هناك نــدرة في جميع أنــواع 
انــتــهــازيــون يستثمرون  أيــضــا  السلع وهــنــاك 
ــة ويـــقـــومـــون بــتــخــزيــن الــســلــع  ــ ــذه األزمــ فـــي هــ
لبيعها في السوق السوداء«. ويؤكد إبراهيم 
أن أزمـــة شـــرق الـــســـودان ال تـــزال حــاضــرة في 
املشهد االقتصادي باعتبار أنها اثرت بصورة 
مــبــاشــرة عــلــى املـــخـــزون مـــن الــدقــيــق والــســكــر 
ــة. وكـــانـــت وزارة  والــســلــع األخـــــرى الـــضـــروريـ
التجارة والتموين أكــدت، في بيان سابق، أن 
مخزون السلع شارف على االنتهاء مع العلم 
أن أصــحــاب املــخــابــز لــديــهــم مــشــاكــل متعددة 
زيت  مــن  األســاســيــة  العمل  بملحقات  تتعلق 
ومــلــح وخــمــيــرة وكــهــربــاء، بــحــســب إبــراهــيــم. 
إلى  الــثــاثــاء،  أمــس  السكر  وارتــفــع كيلوغرام 
في  900 جنيه  إلــى  الدقيق  800 جنيه وكيلو 
غــلــقــت فــيــه معظم الــبــقــاالت واألســــواق 

ُ
وقـــت أ

»العربي الجديد«. أبوابها، حسب تّجار لـ
ــة الـــســـابـــقـــة لـــــــوزارة  ــامــ ــة الــــعــ ــنــ ــيــ ــــت األمــ ــالـ ــ وقـ
العقود  آمــال صالح سعد، إن حركة  التجارة، 
إغاق  بداية  بعد  كبير،  قلت بشكل  التجارية 
ميناء بورتسودان، وحذرت من مشكلة كبيرة 
تــواجــه حــركــة انــســيــاب الــدقــيــق فــي العاصمة 
والواليات إذا استمر اإلغاق، داعية لضرورة 
اإلســراع في حل املشكلة. وفي سوق العمات 
األجــنــبــيــة تــوقــف بــنــك الـــســـودان املـــركـــزي عن 
األسعار  تحدد  التي  اليومية  نشرته  إصـــدار 
نــتــيــجــة لــلــوضــع الــســيــاســي فـــي الــــبــــاد. كما 
ــوق الـــعـــمـــات املـــــــوازي تــوقــفــا أيــضــا  شــهــد ســ
أحد  أن  إال  السياسية،  لــاضــطــرابــات  نتيجة 
»العربي الجديد«  املتعاملني في السوق قال لـ
إن سعر الدوالر بالسوق السوداء استقر عند 
لــعــدم وجـــود نشاط  يــومــني  قــبــل  450 جنيها 

وتوقف حركة الصادر والوارد.

عبد اهلل البشير

يـــواجـــه املـــواطـــنـــون فـــي املــنــاطــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة قـــوات 
ســوريــة الديمقراطية شــمــال شــرقــي ســوريــة أزمـــة فــي تأمني 
ــاع  ــفـ ــع تـــدنـــي األجــــــور وارتـ املــــدخــــول لــلــمــعــيــشــة الـــيـــومـــيـــة، مـ
األسعار الذي شمل املواد الغذائية والوقود ومواد أساسية 
منها الخبز والسكر. وفي املتوسط تحتاج العائلة املتوسطة 
إلى  الحسكة  محافظة  شمالي  القامشلي  مدينة  في  شهريا 
نحو 1.5 مليون ليرة )427 دوالرًا( للعيش بحدود متطلبات 

الحياة من الغذاء واملصاريف واملتطلبات. 
يتحدث نعيم أبو شهابي، وهو رب أسرة مكّونة من 8 أفراد، 
ويقول:  اليومية،  الحياة  تكاليف  عن  الجديد«،  »العربي  لـ
»املعيشة أصبحت صعبة جدًا، خاصة لعائلة مثل عائلتي 
املكونة من ستة أطفال إضافة لي ولزوجتي. العائلة مكونة 
من ثمانية أشخاص، نحتاج في اليوم الواحد إلى ما بني 
30 إلــى 40 ألــف ليرة )8.5 - 11.3 دوالرًا(، وذلــك ملصاريف 
الــطــعــام والــشــراب ومــصــاريــف أخـــرى يــومــيــة، وذلـــك ضمن 
األخــرى،  النفقات  أن  أبــو شهابي  الدنيا«. يوضح  الحدود 
ــة إضـــافـــة لنفقات  ــ كــنــفــقــات الـــعـــاج والــحــصــول عــلــى أدويـ
زيـــارة الــضــيــوف للعائلة، هــي خـــارج حــســابــات املــصــروف 
ــار املـــواطـــن الـــســـوري إلـــى أن لــديــه  ــ الــيــومــيــة لــلــعــائــلــة. وأشـ
أطفااًل يرتادون املدرسة وكل منهم بحاجة ملبلغ 1000 ليرة 

كمصروف يومي هو ملزم به.
ــراء فـــروج  ــا شــ ــ ــال أردنـ يــضــيــف أيـــضـــا: »وجـــبـــة الـــغـــداء فـــي حـ
تــتــجــاوز 25 ألــف لــيــرة، وذلـــك كــون الــدجــاجــة الــواحــدة يصل 
سعرها إلى 18 ألف ليرة )5 دوالرات(، ونحن بحاجة لشراء 
الخبز الذي يكلف ما بني 4 و5 آالف يوميا )1.1 - 1.4 دوالر(، 
إضافة إلى خضار بحوالي 5 آالف ليرة سورية )1.4 دوالر(«. 
ويــؤكــد أبــو شهابي الـــذي يعمل مــع اثــنــني مــن أفـــراد عائلته 
لــتــأمــني املــصــاريــف أن الــعــائــات الــتــي تعتمد عــلــى شخص 
واحد في مدخولها، وال يتجاوز أجره 400 ألف ليرة سورية 

شهريا )114 دوالرًا(، بالكاد تستطيع توفير الحاجة اليومية 
من الطعام، وهي محرومة من الكثير من أساسيات الحياة 
وتعيش بحالة صعبة. وهذه العائات محرومة من الفواكه 
 العائلة املكونة من 5 أفراد تحتاج إلى 

ّ
والحلويات. وأوضح أن

نحو مليون ونصف مليون ليرة لتعيش في الحدود الدنيا 
للدخل اليومي. الستيني يونس أبو حسني، املعيل الوحيد 
عن  الجديد«  »العربي  لـ يتحدث  الحالي،  الوقت  في  ألسرته 
الــواقــع الــيــومــي والــحــد األدنــــى املــطــلــوب مــن الــدخــل ملعيشة 
: »لــدي 7 بنات وولـــدان، ابني الكبير بعمر 28 

ً
أســرتــه، قــائــا

عــامــا وهــو مــريــض غير قـــادر على الــعــمــل، أمــا ابــنــي الثاني 
فصغير وال يستطيع أن يعمل، وأنــا املعيل الوحيد لهم في 
الوقت الحالي«. يوضح أنه بعمر 60 عاما وبالكاد يستطيع 
إلى  يؤكد  كما  تحتاج  التي  اليومي ألســرتــه،  الــدخــل  توفير 
نــحــو مــلــيــون و400 ألـــف لــيــرة ســـوريـــة شــهــريــا فـــي الــحــدود 
الدنيا للمصروف. كما أن الديون تراكمت عليه ويبلغ دينه 

في الوقت الحالي 20 مليون ليرة )5700 دوالر(.
القامشلي، رفض  أكــد مصدر محلي مــن مدينة  املــقــابــل،  فــي 
الشتاء  أنــه مع حلول فصل  الجديد«،  »العربي  لـ اسمه،  ذكــر 
قد يبلغ الحد األدنــى املطلوب ملعيشة العائلة مليوني ليرة 
سورية شهريا، كونه مع بداية كل فصل شتاء تشهد املنطقة 
ارتفاعا في أسعار املواد األساسية وتراجعا في فرص العمل، 
مع انخفاض مشاريع البناء واإلنشاءات في فصل الصيف. 

من جانب آخر فرض تفشي فيروس كورونا ضغوطا إضافية 
املطلوبة  اليومية  املصاريف  حجم  مــن  وزاد  العائات  على 
أزمــات معيشية متصاعدة  السوريون في ظل  لها. ويعيش 
نحو  الــــدوالر  سعر  يبلغ  إذ  املحلية،  العملة  تــهــاوي  بسبب 
3500 ليرة سورية، ما ساهم في ارتفاعات كبيرة في أسعار 
السلع والــخــدمــات. كــذلــك يعاني املــواطــنــون مــن شــح السلع 
الكهرباء. وأكـــدت بيانات  الــوقــود وانقطاع  وارتــفــاع أســعــار 
إلى مستويات قياسية  البطالة والفقر  ارتفاع نسب  حديثة 

في مختلف املناطق السورية.

هلع أسواق السودان: 
إغالق المتاجر وقفزات باألسعار

ارتفاع األسعار يرهق المواطنين في شمال شرق سورية )فرانس برس(األزمة السياسية تزيد التعقيدات المعيشية للسودانيين )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

1.5 مليون ليرة تكلفة معيشة األسرة

تعاني أسواق السودان 
من انعدام شبه تام 

للسلع الضرورية 
مع تهاوي حركة 

البيع والشراء، نتيجة 
االضطرابات السياسية 
واشتعال التظاهرات 

احتجاجًا على االنقالب

موريتانيا تعاني موجة 
جفاف

تواجه موريتانيا موجة جفاف هي 
األشد في نحو نصف قرن، إذ شهدت 
مناطق واسعة نقصًا حادًا في األمطار 
خالل العام الحالي، ما تسبب في نقص 

شديد باملساحات الرعوية، واتساع دائرة 
 
ً
التصحر في البالد التي تعاني أصال

انحسارًا للغابات والغطاء النباتي. وقال 
مشرفون على تربية املواشي إن ثروة 

البالد الحيوانية مهددة بشكل كبير، إن لم 
تتخذ السلطات إجراءات مستعجلة خالل 

األشهر املقبلة، من أجل توفير األعالف.
وقال الخليفة ولد أحمد، أحد مربي املاشية 

في والية الحوض الغربي، إن مناطق 
واسعة شرقي البالد مهددة بجفاف هو 

األشد منذ سبعينيات القرن املاضي، 
وإن املساحات الرعوية تقلصت بشكل 

كبير. وأوضح ولد أحمد لوكالة األناضول 
أن »املواشي مهددة بشكل كبير إذا لم 

تسارع السلطات بتوفير األعالف خالل 
شهرين أو ثالثة، نحن أمام موجة جفاف 

هي األشد منذ سنوات«. كما تسبب نقص 
األمطار في تضرر النشاط الزراعي. وقال 
املزارع حماه ولد أحمد: »مزارعنا تضررت 
هذه السنة جراء نقص األمطار، ونأمل أن 
تتنبه الحكومة لوضعنا وتقدم لنا دعما«.

دعوة إلى الرئيس اللبناني 
لزيارة »إكسبو دبي«

أعلن وزير السياحة اللبناني وليد نّصار، 
أن اإلمارات وجهت دعوة إلى رئيس بالده 

ميشال عون، لزيارة معرض »إكسبو 
دبي« في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 

املقبل. وقال نّصار في بيان، أمس، إن 
»رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي محمد 

بن راشد آل مكتوم، وجه رسالة الى 
الرئيس عون دعاه فيها إلى زيارة اإلمارات 

وحضور أعمال معرض إكسبو دبي 
.»2020

كما دعاه للمشاركة في اليوم الوطني 
للجمهورية اللبنانية، الذي سيقام في 
املعرض بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين 
الثاني، غداة عيد االستقالل اللبناني. 

ويحتفل لبنان في 22 نوفمبر من كل عام 
بذكرى استقالله عن االنتداب الفرنسي 

عام 1943.
ويشارك لبنان من خالل جناح خاص 

باملعرض الذي افتتح مطلع أكتوبر/ 
تشرين األول الحالي، ويستمر حتى 31 

مارس/ آذار 2022.

أنطاليا تستعد الستضافة 
قمة تركيا للطاقة

تستعد والية أنطاليا الستضافة »قمة 
تركيا الحادية عشرة للطاقة«، التي 

نظم تحت رعاية وزارة الطاقة واملوارد 
ُ
ت

الطبيعية. وستعقد القمة التي تجمع 
جميع الجهات الفاعلة في العالم وسوق 

الطاقة التركي، في الفترة من 21 إلى 23 
نوفمبر/ تشرين الثاني املقبل، تحت عنوان 

»قلب الطاقة ينبض في أنطاليا«. وتبحث 
القمة آخر التطورات في تركيا وأسواق 

الطاقة العاملية والقضايا في منطقة البحر 
املتوسط   والشرق األوسط التي تؤثر على 

أسواق الطاقة. وتجمع القمة منذ 2010 
الشخصيات والشركات املتخصصة بقطاع 

الطاقة، وخلقت بيئة ملناقشة التوقعات 
املستقبلية، والقضايا املتعلقة بالطاقتني 
املتجددة والنووية، وخاصة الوقود وغاز 

البترول املسال والكهرباء وقطاعات الغاز 
الطبيعي.

هيونداي تحقق أرباحًا في 
الربع الثالث

حققت شركة »هيونداي موتور«، بحسب 
 في أدائها 

ً
بيان صدر أمس الثالثاء، تحوال

في الربع الثالث من العام على أساس 
سنوي، بناء على تأثير القاعدة، كما 
خفضت هدف املبيعات السنوية لهذا 

العام بسبب نقص الرقائق اإللكترونية. 
وفي األشهر الثالثة التي انتهت في 30 

سبتمبر/ أيلول املاضي، تحولت »هيونداي 
موتور« إلى تحقيق صافي أرباح بلغ 

1.487 تريليون وون )1.27 مليار دوالر(، 
من الخسائر الصافية املسجلة في الفترة 
نفسها من العام املاضي وقدرها 188.8 

مليار وون، حسبما ذكرت الشركة في بيان. 
وقال محللون ومسؤولون تنفيذيون في 

»هيونداي« إنه بالنظر إلى املستقبل، سيظل 
النقص املستمر في املعروض من الرقائق 

يمثل مشكلة كبيرة لشركات صناعة 
السيارات في األرباع املقبلة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

800
في  الــســكــر  كيلو  ــع  ــف ارت
ــواق الـــســـودان، أمــس  ــ أس
جنيه،   800 إلــى  ــاء،  ــالث ــث ال
 900 ــى  إل الدقيق  وكيلو 
أغلقت  وقــت  فــي  جنيه، 
ــاالت  ــق ــب ــه مــعــظــم ال ــي ف
حسب  أبوابها،  واألســواق 

تّجار لـ»العربي الجديد«.

تقارير عربية

سوريةمعيشة

أعــلــنــت الــخــطــوط املــلــكــيــة املــغــربــيــة 
اســتــئــنــاف خطيها  نــحــو  الـــتـــوجـــه 
ــلـــذيـــن يـــربـــطـــان بــني  املـــبـــاشـــريـــن الـ
والدوحة  املتحدة  بالواليات  ميامي 
في  الوطنية،  الناقلة  وقــالــت  بقطر. 
بـــيـــان لـــهـــا، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
إنها ستستأنف اعتبارًا من الثاني 
عــشــر مــن ديــســمــبــر/كــانــون األول 
بني  املباشر  الــجــوي  املقبل، خطها 
بالواليات  وميامي  البيضاء  الـــدار 
خطًا  وستطلق  األميركية،  املتحدة 
مباشرًا بني الدار البيضاء والدوحة 
الرابع والعشرين من ديسمبر  في 
املقبل. وكان الخطان قد أغلقا في 
شهر مارس/آذار من العام املاضي، 
ــتــي اتــخــذت  فـــي ســيــاق الــتــدابــيــر ال
العام املاضي، الذي  في مارس من 
شهد بداية األزمة الصحية الناجمة 
ــفـــشـــي فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا.  عـــــن تـ
وأوضـــحـــت الــخــطــوط املــغــربــيــة، أنــه 
املنطلقة  الــرحــالت  تأمني  سيجري 
ــن مـــطـــار الـــــــدار الـــبـــيـــضـــاء نــحــو  مــ
ميامي بوتيرة رحلتني في األسبوع 
 787  Boeing« طـــائـــرة  مـــن  عــلــى 

.»Dreamliner

الخطوط 
المغربية نحو 

الدوحة
تونس ـ إيمان الحامدي

الــــواردات  تقييد  نحو  تــونــس  حكومة  تتجه 
وبــدء تطبيق إجــراءات تقشفية، بهدف الحد 
من نزيف العملة والحفاظ على مخزون النقد 
األجـــنـــبـــي املـــتـــراجـــع بــســبــب ســـــداد الـــقـــروض 

الخارجية وزيادة واردات املواد األساسية.
ــوزراء، مؤخرًا،  الــ لــه بمجلس  وفــي اجتماع 
ــال الـــرئـــيـــس الــتــونــســي قــيــس ســعــّيــد إنــه  قــ
يــتــعــنّي تــطــبــيــق ســيــاســة تــقــشــفــيــة تتحمل 
أعــبــاءهــا، والــحــد مــن توريد  الفئات  جميع 
ــفــــاخــــرة،  املـــــــــواد الـــكـــمـــالـــيـــة والـــــســـــيـــــارات الــ
ملّمحا إلى إمكانية إصــدار قــرارات في هذا 
ف وترشيد 

ّ
االتجاه. ودعا سعّيد إلى التقش

والتشجيع  ــواردات  ــ والـ العمومية  النفقات 
وقــال:  التونسية.  املنتجات  استهاك  على 
ــنـــا فــــي مــعــركــة  »نــســتــطــيــع أن نــتــقــشــف ألنـ
ه تحّدث مع رئيسة 

ّ
تحرير وطني«، مؤكدا أن

الــســيــارات التي  بــودن عــن  الحكومة نجاء 
 عن 

ً
يتم استيرادها بمئات املايني، »فضا

التي ال نحتاجها«. واعتبر مهتمون  املــواد 
بـــالـــشـــأن االقــــتــــصــــادي أن تــلــمــيــح ســعــّيــد 
ــبــــاد فــــي مـــرحـــلـــة تــقــشــفــيــة،   إلـــــى دخــــــول الــ
قد  ملــا  تمهيد  الـــــــواردات،  تقييد  وإمــكــانــيــة 
التكميلية  املـــوازنـــة  قــانــون  فــصــول  تحمله 
للعام الحالي ومشروع موازنة العام القادم 
من إجـــراءات بشأن خفض حصص توريد 
الــتــجــارة،  الــتــي تــصــدرهــا وزارة  الـــعـــربـــات 
إلــى جانب  الكمالية،  املـــواد  تــوريــد  وتقييد 
إمكانية فــرض ضــرائــب جــديــدة على املــواد 
املــــوارد لفائدة  املــســتــوردة مــن أجـــل تعبئة 

املوازنة العامة.
التونسي قيس سعّيد  الرئيس  أثــارت دعــوة 
والحد  الدولة  نفقات  »التقشف وترشيد  إلى 

ــــدال واســــعــــا فــــي تـــونـــس،  ــراد« جـ ــيــ ــتــ مــــن االســ
ــود اقــتــصــادي وضــعــف  ــك تــزامــنــا مـــع ركــ وذلــ
فـــي اإلنـــتـــاج فــيــهــا. كــذلــك اخــتــلــفــت تقييمات 
املختصني في الشأن االقتصادي حول جدوى 
السياسة التقشفية التي ستعتمدها الحكومة 
تأتي  والتي  الحالي،  االقتصادي  الظرف  في 
على عكس وعود الرئيس التونسي بتحسني 
يوليو/  25 إجـــراءات  بعد  املواطنني  معيشة 

تــمــوز املــاضــي بــحــل الــبــرملــان وإقــالــة حكومة 
هشام املشيشي.

ويــــرى الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي مــحــمــد منصف 
الـــشـــريـــف أن الـــســـيـــاســـات الــتــقــشــفــيــة الــتــي 
فشلها  أثبتت  السابقة  الحكومات  اعتمدتها 
وتــســبــبــت فـــي انـــكـــمـــاش اقـــتـــصـــادي قــيــاســي 
فاقمتها تأثيرات الجائحة الصحية، معتبرا 
أن مــكــافــحــة االنــكــمــاش االقـــتـــصـــادي تحتاج 
ــــى إنــــفــــاق تـــوّســـعـــي يـــســـاعـــد عـــلـــى تــحــريــك  إلـ
ــادة النمو مــن أجل  االســتــثــمــارات العامة وزيـ
خلق الــثــروة والــحــد مــن نسب البطالة. وقــال 
»العربي الجديد« إن تونس تطّبق  الشريف لـ
عليها  تــرتــب  ســنــوات،  منذ  تقشفية  سياسة 
املوازنات  في  االستثمار  مخصصات  خفض 
ــي الــقــطــاع  ــة وتـــجـــمـــيـــد الـــتـــوظـــيـــف فــ ــيـ ــاضـ املـ
الحكومي منذ نحو 5 سنوات، مشيرا إلى أن 
ف تسبب في تأخير تنفيذ مشاريع 

ّ
هذا التقش

على  سلبي  بشكل  أثــر  حكومية  استثمارية 
الخدمات العامة.

اعــتــمــاد سياسة  االقــتــصــادي  الخبير  وطــلــب 
االنكماش وتنشيط  ملقاومة  مرنة  اقتصادية 
ــــاج، بــتــخــفــيــف الـــقـــيـــود عــلــى  ــتـ ــ مـــحـــركـــات اإلنـ
ــارات الـــخـــاصـــة ومـــكـــافـــحـــة الـــريـــع  ــمــ ــثــ ــتــ االســ
لــتــشــجــيــع الـــقـــطـــاعـــات ذات الــقــيــمــة املــضــافــة 
وأشــار  الناشئة.  الشركات  سيما  ال  العالية، 
الــســيــارات  إلــى أن واردات  فــي ســيــاق متصل 
العملة،  على رصيد  تشكل خطرا  ال  الفاخرة 
بل تعد رافــدا جبائيا مهما باعتبار أن نحو 
40% من أثمان السيارات تذهب إلى الضرائب. 
الــــــواردات إجــــراء ســبــق أن اعتمدته  وتــقــيــيــد 
ــام 2018 لــكــبــح انــهــيــار  ــ الـــشـــاهـــد عـ حـــكـــومـــة 
العملة، بعدما سّجل الدينار تراجعا قياسيا 
في سعره مقابل الدوالر قدر بنحو 27 باملائة. 

أعــطــى   ،2018 األول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  وفــــي 
الــبــنــك املـــركـــزي الــتــونــســي تــعــلــيــمــات مــشــددة 
ــبـــاد، تــقــضــي بــوقــف  لــلــبــنــوك الــعــامــلــة فـــي الـ
ــهـــدف الــحــد  تـــمـــويـــل الـــســـلـــع االســـتـــهـــاكـــيـــة بـ
العملة  للباد وحــمــايــة  الــتــجــاري  العجز  مــن 
املحلية ووقـــف الــضــغــط عــلــى ســـوق الــصــرف 
ــر »املــــركــــزي« حــيــنــهــا الــبــنــوك  ــ األجـــنـــبـــي. وأمـ
املحلية بوقف إقراض التجار لتمويل واردات 
حـــوالـــي 220 مــنــتــجــا اســتــهــاكــيــا، لــتــشــديــد 
القيود على االستيراد، سعيا لخفض العجز 
بزيادة  سابق  قــرار  بعد  القياسي،  الــتــجــاري 
الرسوم الجمركية على عدة مواد استهاكية.

إن  االقتصادي رضــا شكندالي  الخبير  وقــال 
الـــبـــاد تــحــتــاج إلـــى وضــــوح فـــي سياساتها 
االقــتــصــاديــة إلنــهــاء الــغــمــوض الـــذي يكتنف 
الــوضــع الــعــام، مشيرا إلــى أن ذلــك سيساعد 
على إيجاد حلول ألزمة املالية العامة ويبعث 
رسائل إيجابية للمستثمرين. وأفاد شكندالي 
»الــعــربــي الــجــديــد« بــأن وجــود  فــي تصريح لـــ
صعوبات لتعبئة موارد خارجية قد يزيد من 
الحاجة إلى التمويل املباشر عن طريق البنك 
املــركــزي، وهــو حل ستكون له نتائج وخيمة 
التداعيات  بسبب  التونسيني،  معيشة  على 
التمويل  نحو  الــلــجــوء  ملــواصــلــة  التضخمية 
الــداخــلــي املــكــثــف عــبــر إجــبــار الــبــنــك املــركــزي 

على ضخ السيولة لتمويل املوازنة.
ورأى الخبير االقتصادي أن تداعيات اللجوء 
إلى التمويل املباشر للبنك املركزي تتعارض 
ــه الــــرئــــيــــس ســـعـــّيـــد بــخــفــض  ــ ــا وعــــــد بـ ــ ــــع مـ مـ
األســـــعـــــار وتـــحـــســـني مـــعـــيـــشـــة الـــتـــونـــســـيـــني، 
مؤكدا أن انفات التضخم يهّدد التونسيني. 
ووصــف الشكندالي الــوضــع االقــتــصــادي في 
»اللحظة الفارقة« التي تضع القيادة  الباد بـ
التمويات  السياسية في ورطــة نتيجة شح 
الخارجية وتداعياتها على التوازنات املالية 

لتونس، وفق قوله.
وكــشــفــت بـــيـــانـــات رســمــيــة ملــعــهــد اإلحـــصـــاء 
ارتــفــعــت  الـــبـــاد  قــيــمــة واردات  أن  الــحــكــومــي 
ــن الــســنــة  ــر الـــتـــســـعـــة األولـــــــى مــ ــهــ خـــــال األشــ
الحالية بنسبة 21 باملائة، وهو ما ساهم في 

ارتفاع عجز امليزان التجاري.

تحويالت الماليين ُعرضة للصدماتتونس تتقشف: وعود سعيّد بتحسين المعيشة تتبخر

)Getty( توقعات بموجة غالء جديدة لمختلف السلع

تعز ــ زكريا الكمالي

لــعــبــت الــتــحــويــات الــنــقــديــة الــداخــلــيــة 
مساعدة  في  محوريا  دورا  والخارجية 
ــتـــعـــامـــل مــع  ــلـــى الـ مــــايــــني الـــيـــمـــنـــيـــني عـ
الــصــدمــات االقــتــصــاديــة املــتــاحــقــة منذ 
ــدء الــــنــــزاع قـــبـــل نـــحـــو 7 ســــنــــوات، إال  ــ بـ
أن شــريــان الــحــيــاة الــوحــيــد الــــذي حــال 
دون انــزالق الباد إلــى مجاعة حقيقية 
طــيــلــة الــفــتــرة املــاضــيــة بــــات هـــو اآلخـــر 
مـــزدوجـــة. وساهمت  لــصــدمــات  ضحية 
ــة مـــــن الـــــخـــــارج،  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ الــــتــــحــــويــــات الـ
وخصوصا من دول الخليج، في تعزيز 
قــدرة آالف األســر اليمنية على مجابهة 
العملة  انهيار  إثر  التدهور االقتصادي 
وفــقــدان مــصــادر الــدخــل، فيما حافظت 
الـــتـــحـــويـــات الـــداخـــلـــيـــة عـــلـــى مــســتــوى 
مــعــني مـــن الــعــيــش الــكــريــم آلالف األســـر 
واملوظفني القاطنني في مناطق سيطرة 
ونفوذ جماعة الحوثيني املحرومني من 

الرواتب.
وجـــــــراء االنــــهــــيــــار الـــقـــيـــاســـي فــــي ســعــر 
تــجــاوزت حاجز  والــتــي  اليمنية  العملة 
ــد  الــــواحــ الــــــــــدوالر  ــل  ــابـ ــقـ مـ ريـــــــال   1300
الحكومة  أوقفت  األخــيــرة،  الفترة  خــال 
املعترف بها دوليا التحويات الداخلية 
بشكل مؤقت وألغت تراخيص نحو 72 
داخلية  أمـــوال  تحويل  وشبكات  شركة 
مــنــذ مــنــتــصــف أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 
أمــــس، عندما  الـــجـــاري وحــتــى أول مـــن 
ــركــــزي فـــي عــــدن قــــرارا  أصـــــدر الــبــنــك املــ
إضــافــيــا بــمــنــع الــتــعــامــل مـــع 7 شبكات 
تـــحـــويـــل رئـــيـــســـيـــة. وتـــســـعـــى الــحــكــومــة 
اليمنية لكبح االنهيار الحاصل للعملة 
املــحــلــيــة، خــصــوصــا بــعــد شــبــهــات بــأن 
املضاربني يقومون بنقل النقد األجنبي 
ــــوت ومــــــــــأرب إلــــى  ــرمـ ــ ــــضـ مـــــن عـــــــدن وحـ

املناطق الخاضعة للحوثيني. 
ــم تــنــجــح الــتــدخــات املــتــاحــقــة الــتــي  ولـ
نفذها بنك عدن خال 10 أيام مضت في 
»العربي  تعافي العملة. وقال صرافون لـ

الجديد«، إن أسعار الصرف في مناطق 
 1290 الثاثاء،  أمــس  سجلت،  الحكومة 
ريـــــــاال أمـــــــام الـــــــــدوالر الـــــواحـــــد. وتـــهـــدد 
القيود الحكومية األخيرة شريان حياة 
آالف األسر التي تعتمد على تحويات 
ــة شــــهــــريــــة قـــــادمـــــة مـــــن املــــراكــــز  ــيــ ــلــ داخــ
االقــتــصــاديــة فــي عـــدن ومــــأرب ومــديــنــة 
تعز، على شكل إعــانــات مــن األقـــارب أو 
مرتبات شهرية من مؤسسات حكومية. 
وقــــالــــت مــــصــــادر مــصــرفــيــة فــــي مــديــنــة 
»العربي الجديد«، إن التحويات  تعز لـ
قياسي خال  تراجعت بشكل  الداخلية 
ــع إغـــــاق هــــذا الــعــدد  األيــــــام املـــاضـــيـــة مـ
ــرافـــة وكــذلــك  الــكــبــيــر مـــن شـــركـــات الـــصـ
بــني أسعار  الــفــارق بشكل كبير  اتــســاع 
ومناطق  الحكومة  مناطق  في  الصرف 

الحوثيني إلى نحو 120 باملائة. 
ــادر، الـــتـــي رفـــضـــت ذكــر  ووصـــفـــت املــــصــ
ــرارات الـــحـــكـــومـــيـــة بــأنــهــا  ـــ ــقـ ــ ــ اســـمـــهـــا، ال
جــــائــــرة، وخـــصـــوصـــا أن الـــعـــشـــرات من 
الشركات املغلقة ال عاقة لها باملضاربة، 
البنك املركزي يعرف على  إلــى أن  الفتة 
وجه الدقة من هي الشركات التي تقوم 
النقد األجنبي من السوق ومع  بسحب 
إيــقــاف عملها كونها تتبع  لــم يتم  ذلــك 
فــإن شبكة  املــصــادر،  لنافذين.  وحسب 
املضاربني ال تقوم بنقل األمــوال بشكل 
يومي من مناطق الشرعية إلى مناطق 
الـــحـــوثـــيـــني، بــــل تــعــمــل عـــلـــى تــقــيــيــدهــا 
ــابــــات لــــــدى شـــركـــات  ــــي حــــســ ــا فـ ــتــــريــ دفــ
ــا تــســعــى الــحــكــومــة  ــو مــ ــ الــــصــــرافــــة، وهـ
لوقفه أيضا، بعد تحذيرها التجار من 

إنشاء حسابات لدى الصرافني. 
ــار  ــ ــعـ ــ أسـ ــي  ــ ــ فـ ــول  ــ ــ ــهـ ــ ــ املـ الــــــــفــــــــارق  وأدى 
إلــــى تـــضـــرر شـــرائـــح مختلفة  الـــصـــرف 
أحمد،  لنشوان  ووفقا  املستفيدين.  من 
وهو موظف حكومي يقطن في مناطق 
ســيــطــرة الــحــوثــيــني شـــرقـــي تـــعـــز، فــإنــه 
لـــم يــعــد يــتــقــاضــى مـــن راتـــبـــه ســــوى 40 
باملائة فقط مع ارتفاع عمولة التحويل 
إلــــى أكــثــر مـــن 120 بــاملــائــة مـــن مــنــاطــق 

الحكومة.  خافا للموظفني الحكوميني، 
يحرص تجار وعمال بالقطاع الخاص 
ــلـــى إرســـــال  فــــي عـــــدن وتــــعــــز ومــــــــأرب عـ
تحويات نقدية شهرية ملن يعولونهم 
فـــي صــنــعــاء، لــكــن هــــذه الــعــمــلــيــة بــاتــت 
شبه مستحيلة بسبب الفارق الهائل في 
أســعــار الــصــرف، إذ يصل سعر الــدوالر 
في مناطق حكومة عدن إلى 1300 ريال، 
الحوثيني  مناطق  فــي  يتجاوز  ال  فيما 
600 ريال. ويشعر معظم العمال باألسى 
إلــى مناطق  التحويل  زيــادة عمولة  من 
ــه مــن الــظــلــم أن  ـ

ّ
الــحــوثــيــني، ويــقــولــون إن

ريــال  ألــف   60 مبلغ  املستفيدون  يتلقى 
فــي مناطق  يمني هــي قيمة 100 دوالر 
الــحــوثــيــني مــن حــوالــة نــقــديــة تبلغ 130 
ــال )تــعــادل نــحــو 100 دوالر في  ألـــف ريـ
مــنــاطــق نـــفـــوذ الــحــكــومــة املــعــتــرف بها 
التحويات الخارجية تعرضت  دوليا(. 
هي األخرى لهزات أوسع. ووفقا لتقارير 
دولــــيــــة، كـــانـــت الــتــحــويــات الــخــارجــيــة 
إلـــى الــيــمــن قــد شــهــدت انــتــعــاشــا بطيئا 
األول  أكتوبر/ تشرين  الفترة من  خال 
بعد   ،2021 تموز  يوليو/  وحتى   2020
الهزات التي تعرضت لها جراء فيروس 
كـــورونـــا وتــقــلــيــص وظـــائـــف املــغــتــربــني، 
مستويات  إلــى  بالكامل  تعد  لــم  لكنها 
ــر عــبــد  ــ مــــا قـــبـــل تــفــشــي الـــجـــائـــحـــة. وذكــ
ــيـــب مـــحـــمـــد، وهـــــو مـــغـــتـــرب يــمــنــي  ــرقـ الـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــي الـــســـعـــوديـــة، لــــ فـ
عملية  وتقليص  املــفــروضــة  الــقــيــود  أن 
ــــى تـــقـــلـــيـــص  ــلـ ــ ــيـــــف أجـــــبـــــرتـــــه عـ ــ ــــوظـ ــتـ ــ الـ
باملائة،   50 بنحو  الشهرية  التحويات 
رغم أنها املصدر الوحيد إلعانة أسرته 
وإنقاذها من املجاعة. ويقول املغتربون 
ــه مــنــذ تــفــشــي كـــورونـــا تــمــت ســعــودة  إنـ
الوظائف في القطاع الخاص وتخفيض 
ــــات فــــضــــا عـــــن ارتــــــفــــــاع رســـــوم  ــبـ ــ ــرتـ ــ املـ
اإلقــامــة والــضــرائــب إلـــى 3 أضــعــاف، ما 
يــجــعــلــهــم عــاجــزيــن عـــن االســـتـــمـــرار في 
ذاتها رغم  الشهرية  التحويات  إرســال 

شعورهم بمعاناة أسرهم داخل اليمن.

اليمنمال وناس

مطالب باعتماد 
سياسة اقتصادية مرنة 

لمقاومة االنكماش
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لندن ـ موسى مهدي

ــن الـــتـــصـــعـــيـــد بــني  ــ ــرة مـ ــتــ بـــعـــد فــ
واشــنــطــن وبــكــني حـــول مستقبل 
تايوان وسياسة الصني الواحدة 
وحــظــر شــركــات الــتــقــنــيــة، بـــدأت املــحــادثــات 
الــتــجــاريــة بــني الــصــني والـــواليـــات املــتــحــدة 
أمـــس الـــثـــاثـــاء، حــيــث أجــــرى نــائــب رئــيــس 
الوزراء الصيني ليو هي اتصااًل مع وزيرة 
الـــخـــزانـــة األمــيــركــيــة جــانــيــت يـــلـــني، نــاقــشــا 
خــالــه مــلــف الــتــجــارة والـــتـــعـــاون الــثــنــائــي، 

حسب ما أفادت وزارة التجارة الصينية. 
ــاون بـــشـــأن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــت املـــــحـــــادثـــــات الـ ــاولـ ــ ــنـ ــ وتـ
ــتــــجــــارة وشــــركــــات الــتــقــنــيــة  االقـــتـــصـــاد والــ
وحرية األسواق. وهو ما يشير إلى نوع من 
التهدئة فــي الــنــزاع الــشــرس بــني العماقني 
الذي يتسم باألبعاد املتعددة وشدة التعقيد 
والحساسية بني قوة صاعدة تبحث عن دور 
عاملي وإعادة صياغة النظام العاملي، وهي 
الصني، وبني الواليات املتحدة التي تهيمن 
عــلــى الــتــرتــيــبــات الــعــاملــيــة الــحــالــيــة وتــرغــب 
فـــي املــحــافــظــة عــلــى مــوقــع الـــقـــوة الــعــظــمــى. 
وبــالــتــالــي يــرى خــبــراء أن »الــحــرب الــبــاردة 
الجديدة« الحالية بني واشنطن تختلف كما 
ونوعا عن الحرب الباردة التي كانت قائمة 
بني موسكو وواشنطن منذ سنوات والتي 
الشيوعية  اإلمــبــراطــوريــة  بــســقــوط  انــتــهــت 
وتفكيك االتحاد السوفييتي واستقال دول 
أوروبــا الشرقية، كما تختلف عن التنافس 
الـــذي جــرى بــني اإلمــبــراطــوريــة البريطانية 
والواليات املتحدة التي انتهت إلى االتفاق 

والتحالف وهزيمة النازية الهتلرية. 
ــــى أن »الــــحــــرب الــــبــــاردة  ويـــشـــيـــر خــــبــــراء إلـ
الــجــديــدة« بــني واشنطن وبــكــني ذات طابع 
تشمل  متعددة  وأبــعــاد  معقد  استراتيجي 
والنفوذ  والتقنية  املال واالقتصاد  صناعة 
التهديد  جانب  إلى  العاملي  الجيوسياسي 
النووي. في هذا الشأن يرى ستيفن هينتز 
ــنــــدوق روكـــفـــلـــر  ــيـــذي لــــصــ ــفـ ــنـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ الــ
صعوبات  هنالك  أن  نيويورك  في  العائلي 
ــزاع »الـــحـــرب  ــ نــ فــــي إدارة  الــتــعــقــيــد  بـــالـــغـــة 
ــبــــاردة الـــجـــديـــدة« بـــني واشــنــطــن وبــكــني.  الــ
ويـــقـــول فـــي تــعــلــيــقــات نــقــلــتــهــا قـــنـــاة »ســي 
ــه بــيــنــمــا كــانــت  أن بـــي ســــي« األمــيــركــيــة إنــ
زعامة  على  والــتــنــافــس  السابقة  الــنــزاعــات 
إلــى درجــة ما  اإلدارة  العاملي سهلة  النظام 
الــنــزاع مع  فــإن  لــلــواليــات املتحدة  بالنسبة 

الصني يبدو أكثر تعقيدًا.
ــراء أن مــوســكــو كـــانـــت تــعــانــي  ــبـ ــــظ خـ والحـ
الـــبـــاردة« مــن التخلف التقني  فــي »الــحــرب 
ــه أزمــــــات مــالــيــة حـــــادة فـــي تــمــويــل  وتــــواجــ
ــة الـــشـــيـــوعـــيـــة، خـــاصـــة بــعــد  ــوريــ ــراطــ ــبــ اإلمــ
تدهور أسعار النفط إلى أقل من 10 دوالرات 
الثمانينيات،  عقد  مــن  الثاني  النصف  فــي 
بــيــنــمــا خـــرجـــت أمــيــركــا وأوروبـــــــا الــغــربــيــة 
قوية اقتصاديا وماليا وتقنيا بعد الحرب 

العاملية الثانية )1945-1939(. 
ــاردة« الــحــالــيــة الــتــي  ــبــ لــكــن فـــي »الـــحـــرب الــ
تـــواجـــه فــيــهــا واشــنــطــن بــكــني، فــــإن الــصــني 
تملك اقتصادًا قويا نما بمعدالت بلغت في 
من  أكثر  قاربت  لفترة   %13 نحو  املتوسط 
عقد قبل جائحة كورونا، كما تملك شبكة 
تجارة عاملية قوية واحتياطات نقدية تفوق 
إدارة  فـــإن  تــريــلــيــونــات دوالر، وبــالــتــالــي   3
ربما تجد صعوبة في  بايدن  الرئيس جو 
كسب »الحرب الباردة« الحالية ضد الصني 
رغم األهــداف املعلنة التي وضعتها، وعلى 
رأسها »تحالف الديمقراطيات الرأسمالية« 
مع أوروبــا وآسيا والذي شمل أيضا الهند 
واليابان وأستراليا ودول النمور اآلسيوية. 
على صعيد الصراع الجيوسياسي، ياحظ 
أن الــــواليــــات املـــتـــحـــدة تـــركـــز فـــي صــراعــهــا 
مــع الــصــني عــلــى تــعــزيــز نــفــوذهــا فــي آســيــا، 
خـــاصـــة مـــع الــهــنــد والـــيـــابـــان وأســـتـــرالـــيـــا. 
وتأتي أهمية الهند في هذا الصراع بسبب 
وكونها  آســيــا،  فــي  االستراتيجي  موقعها 
ــقـــارة اآلســيــويــة  ثــالــث أكــبــر اقــتــصــاد فـــي الـ
يقدر  إذ  العالم،  في  اقتصاد  أكبر  وخامس 
تريليونات   3.202 بنحو  اقتصادها  حجم 

واشنطن ـ العربي الجديد

تـــبـــدو الـــســـلـــطـــات الـــنـــقـــديـــة األمـــيـــركـــيـــة قــلــقــة 
مـــن نــمــو ســــوق الـــعـــمـــات الــرقــمــيــة الــســريــع 
وتــداعــيــاتــه املــســتــقــبــلــيــة عــلــى املــســتــثــمــريــن، 
ــاب املــــنــــدفــــعــــني لــتــحــقــيــق  ــبــ ــشــ خــــصــــوصــــا الــ

طموحات الثراء السريع.
ويرى رئيس لجنة األوراق املالية والبورصات 
 سوق العمات 

ّ
األميركية، غاري غينسلر، أن

املشفرة الذي تتجاوز قيمته تريليوني دوالر 
لحماية  إضــافــي  تنظيم  إلــى  زال بحاجة  مــا 
املستثمرين. ويقول غينسلر في قمة نظمتها 
»ياهو فاينانس«: »هذه األسواق التي تعمل 
أيــام في  على مــدار 24 ساعة يوميا وسبعة 

االقتصادات  أضخم  ثاني  أنها  كما  دوالر. 
فـــي الـــعـــالـــم. ويـــقـــدر عــــدد الـــســـكـــان بــالــهــنــد 
الــســوق  مــلــيــار نسمة وحــجــم   1.327 بنحو 
االســتــهــاكــي يــــزداد نــمــوًا مــع تــنــامــي حجم 
الــطــبــقــة الـــوســـطـــى بـــالـــبـــاد. وهــــــذا الـــعـــدد 
الــضــخــم مـــن املــســتــهــلــكــني يــمــنــح الــشــركــات 
 مناسبا للخروج 

ً
التقنية واألميركية بديا

مــن الــســوق الــصــيــنــي واســتــبــدالــه بالسوق 
الهندي الذي يتوق لهذه الشركات الغربية 

التي كانت تتربح من الصني.
ــاملـــي أن  ــعـ ــتــــصــــادي الـ ــتـــدى االقــ ــنـ ــقــــدر املـ ويــ
يــنــمــو الـــســـوق االســتــهــاكــي بــالــهــنــد إلـــى 6 
تريليونات دوالر في عام 2030. وهذا املعدل 
الشركات  لعاب  له  يسيل  النمو  من  الهائل 
تتسم  الــتــي  بكني  تتخوف  كما  األمــيــركــيــة، 

عاقاتها بــالــعــداء مــع الــصــني مــن مستقبل 
الــنــمــو االقــتــصــادي فــي الــهــنــد بــعــد انــتــقــال 

شركات التقنية الغربية منها إلى الهند.
ولــكــن يــبــدو أن أكــثــر الــنــقــاط املــلــتــهــبــة في 
واالقتصادي  الجيوسياسي  النفوذ  صراع 
ـــي تــعــد  ــتـ يـــتـــركـــز حـــالـــيـــا حــــــول تـــــايـــــوان الــ
جزيرة صغيرة من حيث املساحة والحجم 
استراتيجية  جــزيــرة  ولــكــنــهــا  االقــتــصــادي 
ــر الـــصـــني  ــحــ ــة مــــوقــــعــــهــــا فــــــي بــ ــيــ ــاحــ مــــــن نــ
ــارة  ــتـــجـ ــر بــــه مـــعـــظـــم الـ ــمـ الــــشــــرقــــي الـــــــذي تـ
ــات فـــي الــيــابــان وكــوريــا  إلـــى حــلــفــاء الـــواليـ
ــن نـــاحـــيـــة الـــتـــقـــدم الــتــقــنــي  ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة، ومـ
والتفوق العسكري. وتطالب بكني الواليات 
»الصني الواحدة« التي  املتحدة االعتراف بـ
تـــايـــوان.  وتعتبر  تعني ســيــادة بكني على 

ضد  املــمــاثــلــة  بالحماية  تتمتع  ال  األســبــوع 
االحتيال والتاعب واالنتهاكات األخرى«. 

ما  التنظيمية  الــجــهــات  أن  غــيــنــســلــر،  وذكــــر 
زالـــــت غــيــر قــــــادرة بــشــكــل كـــــاٍف عــلــى تــوفــيــر 
الــحــمــايــة الــــازمــــة لــلــمــســتــثــمــريــن فـــي ســوق 
األصـــول املــشــفــرة، موضحا أن هــذه األصــول 
تــفــتــقــر إلــــى الــحــمــايــة املــــوجــــودة فـــي أســــواق 
األوراق  لجنة  تمنح  ولــم  والسندات.  األسهم 
املــالــيــة والـــبـــورصـــات األمــيــركــيــة مــوافــقــتــهــا 
البورصة  فــي  متداولة  صناديق  إدراج  على 
مباشر،  بشكل  املــشــفــرة  بــالــعــمــات  مرتبطة 
رغم بدء تداول أول صندوق مرتبط بالعقود 

اآلجلة لعملة بيتكوين.
وبـــدأ تــــداول صــنــدوق »بــروشــيــرز بيتكوين 

اســتــراتــيــجــي« فــي 9 أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 
الجاري، ليكون أول صندوق متداول مرتبط 
بــالــعــقــود اآلجــلــة لــبــيــتــكــويــن، قــبــل أن يعقبه 
ستراتيجي«  بيتكوين  »فــالــكــيــري  صــنــدوق 

بعد يومني.
يذكر أن صناديق ومنتجات العمات املشفرة 
األسبوع  في  قياسية  نقدية  تدفقات  شهدت 
ــفــــاؤل حـــيـــال صــنــاديــق  ــتــ ــــي، بـــدعـــم الــ ــــاضـ املـ
البورصة واملرتبطة  املتداولة في  االستثمار 

باألصول الرقمية.
ــــرز« إلدارة  ــيـ ــ ــــن شـ ــــويـ »كـ ــانــــات  ــيــ بــ وكـــشـــفـــت 
األصـــــول الــرقــمــيــة، أن صــنــاديــق ومــنــتــجــات 
العمات املشفرة تلقت 1.465 مليار دوالر في 
من  والعشرين  الثاني  فــي  املنتهي  األســبــوع 
أكتوبر الجاري، وهو مستوى قياسي جديد.
إلــــى ذلــــك يــــرى الــســيــنــاتــور األمـــيـــركـــي، رانـــد 
بــول، أن ضعف الثقة في الحكومة كــان وراء 
لــجــوء املـــزيـــد مـــن األمــيــركــيــني إلــــى الــعــمــات 
ــقــــول الـــســـيـــنـــاتـــور الــجــمــهــوري  املـــشـــفـــرة. ويــ
ــع مــوقــع  مــــن واليــــــة كـــنـــتـــاكـــي فــــي مـــقـــابـــلـــة مــ
بــدأت في التساؤل حاليا  »أكــســيــوس«: »لقد 
حول ما إذا كانت العمات املشفرة بإمكانها 
أن تصبح عملة احــتــيــاط عــاملــيــة، مــع فــقــدان 
املزيد من الناس الثقة في الحكومة«. وكانت 
 2016 عــام  في  الجمهوري  السيناتور  حملة 
قـــد ســمــحــت بــقــبــول الـــتـــبـــرعـــات بــبــيــتــكــويــن، 

باإلضافة إلى الهبات املقدمة بالدوالر.
 

ً
في عام 2014، قال بول إنه سيكون أكثر تفاؤال

املــشــفــرة فــي حـــال كانت  الــعــمــات  بمستقبل 
مدعومة باألسهم. وشهدت األصول الرقمية 
اهتماما متزايًدًا من جانب املستثمرين حول 
الــعــالــم، كــمــا أصــبــحــت الــســلــفــادور أول دولــة 
وقــت  فــي  قــانــونــيــة  كعملة  بيتكوين  تتبنى 

سابق من هذا العام.

الــرغــم مــن أن عــدد سكان تــايــوان ال يتعدى 
23 مليون نسمة، كما أن حجم تجارتها مع 
الواليات املتحدة ال تتعدى 85 مليار دوالر، 
ــرات الــتــجــاريــة  ــمـ إال أنــهــا تــقــع عــلــى أهــــم املـ
فــي الــعــالــم، كــمــا أنــهــا واحــــدة مــن أهـــم قــاع 
العالم.  فــي  اإللــكــتــرونــيــة«  »الــشــرائــح  تقنية 
ــبـــراء أن هــيــمــنــة الــصــني  وبــالــتــالــي يــــرى خـ

صناعة  على  الصني  سيطرة  تعني  عليها 
أشــبــاه املــواصــات العاملية الــتــي بــاتــت من 
أهم تقنيات التفوق في الصناعة العسكرية 
وتقنية الذكاء الصناعي في العالم. في هذا 
الـــشـــأن، يـــرى الــخــبــيــر الــعــســكــري األمــيــركــي 
الدكتور  الــدولــيــة  الــشــؤون  فــي  املتخصص 
املتحدة  الــواليــات  أن تخلي  جــون بولتمان 
عـــن تــــايــــوان وتـــركـــهـــا لــلــســيــطــرة الــصــيــنــيــة 
ســيــعــنــي مــنــح بــكــني الــســيــطــرة عــلــى بحر 
املباشر  التهديد  الشرقي، وبالتالي  الصني 
الواليات  أهــم حلفاء  من  تعد  التي  لليابان 

املتحدة في آسيا. 
ويقول بولتمان في تحليل مشترك مع زميله 
ديريك آر. زيتليمان، بدورية »ذا ديبلومات« 
اآلســـيـــويـــة، إن حــجــم االقــتــصــاد الــتــايــوانــي 

البالغ 600 مليار دوالر سيضيف كثيرًا إلى 
 13.5 بنحو  املــقــدر  الصيني  املحلي  الناتج 
الصينية  الــســيــطــرة  كــمــا  دوالر،  تــريــلــيــون 
عــلــى تـــايـــوان ســتــعــزز االقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي 
بــمــا تملكه الــجــزيــرة مــن تــقــنــيــات الــشــرائــح 
لكن في ذات  املتقدمة والذكاء االصطناعي. 
ــاه يــــرى خـــبـــراء أن تــخــلــي واشــنــطــن  ــجــ االتــ
عــن تــايــوان الــتــي تــعــد واحــــدة مــن »تحالف 
الــديــمــقــراطــيــات الــرأســمــالــيــة« الــــذي دشــنــه 
ــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن ملــحــاصــرة  الـــرئـــيـــس األمـ
التمدد التجاري الصيني في العالم سيمنح 
فــي آســيــا،  إشــــارة سلبية لحلفاء واشــنــطــن 
مفادها أن الواليات املتحدة ربما ستتخلى 
فـــي املــنــعــطــفــات الــخــطــرة عـــن حــلــفــائــهــا في 
ــــني بــكــني  ــا. بـــالـــتـــالـــي فــــــإن الـــــصـــــراع بـ ــ ــيـ ــ آسـ

وواشـــنـــطـــن عــلــى تـــايـــوان ونـــــزاع الــســيــطــرة 
الخطرة على  امللفات  مــن  يــعــدان  آسيا  على 
مــســتــقــبــل الـــعـــالـــم، لــيــس فــقــط عــلــى نــاحــيــة 
التنافس االقتصادي والتجاري ولكن األهم 
على مستقبل االستقرار السياسي واألمني.

ُيــــذكــــر أن »صــــــــراع الــــحــــرب الــــــبــــــاردة« بــني 
إلــى حرب  كــاد يتحول  موسكو وواشــنــطــن 
املاضية،  الستينيات  عقد  بداية  في  نووية 
حينما نصبت موسكو صــواريــخ ذريــة في 
كوبا الواقعة على مقربة من والية فلوريدا 
الــنــزاع بني بكني وواشنطن  فــإن  األميركية، 
عــلــى تــايــوان ربــمــا يــقــود إلـــى وضـــع الصني 
لصواريخ ذرية في دولة مثل السلفادور في 
أميركا الجنوبية التي تعد بمثابة »الحديقة 

الخلفية« للواليات املتحدة.

هدنة تجارية بين 
بكين وواشنطن

واشنطن قلقة من سوق العمالت الرقمية

)Getty( احتواء التمدد الصيني أكبر هاجس للرئيس األميركي جو بايدن

)Getty( عمليات تركيب ألواح طاقة شمسية في منازل والية كاليفورنيا)Getty( مؤتمر ألنصار بيتكوين في والية فلوريدا األميركية

)Getty( محطة وقود بمدينة نيودلهي في الهند

تايوان حلقة استراتيجية 
للتجارة والتقنية في آسيا 

رغم صغرها

استراتيجية  على  بناء  الصينية  الحكومة 
»الصني الواحدة« أن تايوان مقاطعة تابعة 
لــحــكــومــة الــبــر الــصــيــنــي وذات حــكــم ذاتـــي 
فــقــط، وبــالــتــالــي يــجــب عــلــى واشــنــطــن عــدم 
كدولة مستقلة  بها  الدبلوماسي  االعتراف 
أو تسليحها. من جانبها تواصل واشنطن 
وقلعة  مستقلة  كدولة  تــايــوان  مع  التعامل 
ديــمــقــراطــيــة يــجــب الـــدفـــاع عــنــهــا فـــي وجــه 
الحكم األوتوقراطي الصيني. وتعد تايوان 
بــالــنــســبــة لــاســتــراتــيــجــيــة األمـــيـــركـــيـــة في 
على  السيطرة  فــي بسط  مهمة  آسيا حلقة 
ــة، إذ إنـــهـــا تــمــثــل املــفــتــاح  ــويـ ــيـ ــقــــارة اآلسـ الــ
الــرئــيــســي لــحــركــة الــتــجــارة الــضــخــمــة التي 
اليابان  مثل  استراتيجيني  إلــى حلفاء  تمر 
ــا الــجــنــوبــيــة وســـنـــغـــافـــورة. وعــلــى  ــوريــ وكــ

صراع الهيمنة بين العمالقين االقتصاديين 
يتجه للهدوء بعد توتر تايوان

لندن ـ العربي الجديد

ضمت شركة »باك روك« إلدارة األصول 
صوتها إلى تقديرات ارتفاع النفط إلى 
التنفيذي  الــرئــيــس  وقــــّدر  دوالر.  مــائــة 
فينك،  الري  العاملية  االستثمار  لشركة 
الثاثاء، تزايد احتماالت ارتفاع أسعار 
النفط إلى 100 دوالر لبرميل خام برنت، 
فــي ظــل ارتـــفـــاع أســعــار الــطــاقــة بحلول 

العام املقبل.
ــقـــديـــرات رئـــيـــس »بـــــاك روك«  جـــــاءت تـ
أثــنــاء كــلــمــة لــه خـــال مـــبـــادرة مستقبل 
االســـتـــثـــمـــار فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الرياض، بدأت أعمالها االثنني وتستمر 
حتى الخميس. وتقترب تقديرات فينك 
مـــن تــقــريــر صــــدر خــــال وقــــت مــتــأخــر، 
»غولدمان  االستثمار  بنك  عن  االثــنــني، 
ــاكـــس«، أشــــار إلــــى أن أســـعـــار الــنــفــط  سـ

نــهــايــة  بــحــلــول  تــتــجــاوز 90 دوالرًا  قـــد 
العام الجاري.  و»باك روك« واحدة من 
العالم،  في  األصــول  إدارة  أكبر شركات 
بــإجــمــالــي مــــوجــــودات تــديــرهــا تــبــلــغ 9 
أســعــار  وتـــجـــاوزت  تــريــلــيــونــات دوالر. 
عند  للبرميل،  دوالرًا   86 مؤخرا  النفط 
بيوت  من  العديد  ويتوقع  2014؛  ذروة 
تــزايــد  بــلــوغــهــا 100 دوالر مـــع  الــخــبــرة 

الطلب بعد التعافي من كورونا.
وفي سياق آخر، قال فينك خال مؤتمر 
»تتعني  االســتــثــمــار:  مستقبل  مـــبـــادرة 
علينا إعادة صياغة دور صندوق النقد 
ــيــــني«. وقــــــال: »مــــن املــهــم  والـــبـــنـــك الــــدولــ
والبيئية  اإلنــســانــيــة  الــظــروف  تحسني 
ــــد،  والــتــفــكــيــر فــــي الـــحـــلـــول بـــعـــيـــدة األمـ
هذا  في  كبير  عــبء  عليها  والحكومات 
االتجاه... إلى جانب مؤسستي صندوق 

النقد والبنك الدوليني«.

نيويورك ـ العربي الجديد

يواجه قطاع الطاقة الشمسية تحديات 
الوقت  األخــيــرة، في  الفترة  متزايدة في 
ــــى الــطــاقــة  ــــذي تـــزيـــد فـــيـــه الـــحـــاجـــة إلـ الــ
الــنــظــيــفــة. وحــســب وكــالــة »بــلــومــبــيــرغ« 
 مـــن الــصــعــوبــات 

ً
يـــواجـــه الــقــطــاع ســيــا

املتمثلة في زيادة تكلفة املواد واتهامات 
ــقــــســــريــــة وتــــــــــأزم الــــحــــرب  بـــالـــعـــمـــالـــة الــ
الــتــجــاريــة، مما أدى إلــى ارتــفــاع أسعار 
ــــى منذ  األلــــــواح الــشــمــســيــة لــلــمــرة األولــ
املعدل  ارتفاع  من  الرغم  وعلى  سنوات. 
السنوي لعمليات تركيب األلــواح، حذر 
املحللون من تباطؤ وتيرة التوسع في 

حال استمرار هذه املصاعب.
فــي هـــذا الـــصـــدد، قــالــت جــيــنــي تشيس، 
إن إي إف«،  »بــلــومــبــيــرغ  لــــدى  املــحــلــلــة 
في  القطاع  يتلقاها  التي  الصدمات   

ّ
إن

السنوات الثاث املاضية غير مسبوقة. 
وأضــافــت: »نــحــن بحاجة إلــى الــوصــول 
إلـــى مستهدف صــفــر انــبــعــاثــات كــربــون 
بـــســـرعـــة قـــــدر اإلمـــــكـــــان، ولــتــنــفــيــذ ذلـــك 
ــاح  ــريـ ــة الـ ــاقـ ــى املــــزيــــد مــــن طـ ــ نـــحـــتـــاج إلـ
والطاقة الشمسية«. وتشير »بلومبيرغ 
مستهدف  تــحــقــيــق  أن  إلـــى  إف«  إي  إن 
صــفــر انــبــعــاثــات كــربــون بــحــلــول 2050، 
يستلزم إضافة 455 غيغاواط من الطاقة 
الشمسية سنويا حتى 2030. في الوقت 
ر كــل مــن مــصــرف »مــورغــان 

ّ
نــفــســه، حــــذ

األميركيني  غــروب«  و»سيتي  ستانلي« 
ــلـــى األلـــــــواح  ــلـــب عـ ــتـــويـــات الـــطـ مــــن مـــسـ
الــشــمــســيــة فـــي الـــصـــني. وتـــوقـــعـــت هــذه 
األلــواح  املــصــارف تباطؤ وتيرة تركيب 
في الواليات املتحدة إلى نحو 3.2% في 
ارتفاع بنحو  املقبل 2022، مقابل  العام 

58% في العام الجاري 2021.

»بالك روك«: النفط إلى 
مائة دوالر

التوسع في الطاقة 
الشمسية يواجه عقبات

اقتصاد الناس

بعد التوتر الحاد حول تايوان وحظر شركات التقنية الصينية في بورصة 
»وول ستريت«، عادت كل من بكين وواشنطن لفتح الملفات التجارية 
مؤشرات  أول  في  وذلك  الصينية،  المصادر  حسب  الثالثاء  أمس  يوم 

التهدئة في صراع »الحرب الباردة« الجديدة

السنوات  األميركية ملفات تجارية خالفية مع بكين خالل  اإلدارة  فتحت 
الماضية، من بينها الدعم المالي الذي تقّدمه الصين لمنتجاتها والذي 
قوانين  يخالف  أنــه  واشنطن  تــرى 
عليها  تنّص  التي  المنافسة  حرية 
كما  العالمية،  التجارة  منظمة 
بإجبار  الــصــيــن  واشــنــطــن  تتهم 
أراضيها  في  تصنع  التي  الشركات 
الملكية  حــقــوق  منحها  على 
الفكرية وتحرير األسواق واالستثمار. 
رفع  بكين  تستهدف  جانبها  من 
على  اإلضافية  الجمركية  التعرفة 

بعض البضائع الصينية.

حروب تجارية منذ سنوات

رؤية

شريف عثمان

في ما اعتبر أكبر طرح في تاريخها، شهدت البورصة املصرية، 
األسبوع املاضي، واحدًا من أهم أحداثها خالل السنوات األخيرة، 
حني طرح سهم شركة »إي فاينانس« الحكومية املتخصصة في 
إلى ما يقرب  العام، فوصلت قيمته  املالية لالكتتاب  التكنولوجيا 
من 5.8 مليارات جنيه مصري )الدوالر = 15.7 جنيهًا(، متجاوزًا 
قيمة طرح الشركة املصرية لالتصاالت عام 2005، والــذي بلغت 

قيمته وقتها 5.1 مليارات جنيه.
عــدد  بلغت 61 ضــعــف  بطلبات  االكــتــتــاب  تغطية  وبــعــدمــا جـــرت 
األســهــم املــعــروضــة للبيع، قــفــز ســعــر الــســهــم فــي أولـــى جلسات 
 لينهي 

ً
قــلــيــال يــتــراجــع  قــبــل أن  بــنــســبــة %79،  ــــتــــداول مــرتــفــعــًا  ال

تعامالت اليوم على ارتفاع بنسبة تتجاوز 50%، ولتصل القيمة 
تــداول 26.1% من أسهمها في  التي يتم حاليًا  السوقية للشركة 
البورصة املصرية إلى نحو 33.6 مليار جنيه مصري، تعادل أكثر 
الشركات  أكبر  بني  الثانية  املرتبة  بها  احتلت  دوالر،  ملياري  من 
املصرية بعد البنك التجاري الدولي، أكبر وأهم شركة يجرى تداول 

أسهمها في البورصة املصرية. 
وأعاد نجاح طرح الشركة الحكومية األمل في تنفيذ قريب لبرنامج 
الــطــروحــات الــحــكــومــيــة الــــذي طـــال انــتــظــاره، إذ أعــلــنــت الحكومة 
املصرية، في عام 2018، نيتها طرح نسب متباينة من أسهم أكثر 
من عشرين شركة لديها ملكية فيها، إال أنها لم تنفذ إال عملية 

واحدة تخص أسهم شركة الشرقية للدخان في عام 2019.
ونجح طــرح »إي فاينانس« في جــذب طلب كبير من مستثمري 
إضافة  املالية،  التكنولوجيا  وفي مجال  الدولية  الناشئة  األســواق 
إلى املستثمرين من املؤسسات واألفراد في دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي واملــحــلــيــني، وفـــقـــًا ملـــذكـــرة أصـــدرهـــا بــنــك االســتــثــمــار 

»رينيسانس كابيتال«، املدير املشارك للطرح.
ومع تداول السهم في البورصة املصرية، تعالت األصوات ما بني 
كل  مع  دائمًا  يحدث  كما  العمليات،  تلك  مثل  ومــدافــع عن  منتقد 
العالم. فمن  أو غيرها من دول  أو فاشل، في مصر  طــرح، ناجح 
ناحية، كان هناك مهاجمون غير مرحبني بتلك العمليات، اعتبروا 
أنــهــا تسمح ألصــحــاب األمــــوال الــســاخــنــة مــن األجــانــب بتحقيق 
معدالت ربحية شديدة االرتفاع على أموالهم، ليقوموا بعدها ببيع 
إليها  أموالهم، مضافًا  إعــادة تحويل  مع  أسهم،  يمتلكون من  ما 
األربــاح التي تحققت، إلى الخارج، األمــر الــذي يزيد من الضغوط 
لدى  األجنبي  النقد  احتياطي  على  وربــمــا  املصرية،  العملة  على 

البنك املركزي املصري. 
وعــلــى الــجــانــب اآلخـــــر، كــانــت هــنــاك أصـــــوات تــرحــب بــمــثــل تلك 
العمليات التي يرون أنها تجلب عملة أجنبية للبالد، وتساهم في 
تنشيط سوق األوراق املالية وارتفاع القيمة السوقية للشركات، في 
وقٍت تحتاج فيه البورصة املصرية إلى مثل هذه »املحفزات«، بعد 
العديد من التطورات السلبية التي أملت بها خالل السنوات األخيرة. 
وفي حني ال يوافق هؤالء على أن املستثمر األجنبي سيبيع ما في 
جعبته من أسهم رابحة في األيام األولى للتداول، يتب اإلشارة إلى 
أن املستثمرين األجانب استحوذوا على ما يقرب من 72% من 

األسهم املطروحة للبيع من شركة »إي فاينانس«!
تحدث نفس األمور في الواليات املتحدة، وأسواق األسهم فيها تعد 
األكثر تطورًا على مستوى العالم، إذ ال يستطيع آالف املستثمرين 
الشراء في االكتتابات العامة، وال يتم تقديم أي أعــذار لهم، وقبل 
االكــتــتــاب، يــوقــع هـــؤالء مــا يفيد بــأنــهــم يــعــون جــيــدًا طبيعة تلك 
العمليات، التي قد يترتب عليها عدم حصول مقدم طلب االكتتاب 

على أّي أسهم. 
ويــحــدث أيــضــًا أن ترتفع األســعــار فــي الــســاعــات األولـــى للتداول 
إلـــى أضــعــاف ســعــر االكــتــتــاب، وأحــيــانــًا يــصــل ســعــر الــســهــم إلــى 
عــشــرة أضــعــاف سعر االكــتــتــاب وربــمــا أكــثــر. ويــحــدث أيــضــًا أن 
االستثمار  التحوط وبنوك  األجانب وصناديق  املستثمرون  يبيع 
ما تمكنوا من الحصول عليه من أسهم بعالقاتهم وتربيطاتهم، 
وأحيانًا مجاملتهم ألصحاب الطرح، في الساعات األولى للتداول، 
التعامالت  أربــاح باهظة، وتظل هناك فئة تنتقد تلك  بعد تحقيق 
ــوال الـــوقـــت، مــمــن يــطــلــق عــلــيــهــم »االشـــتـــراكـــيـــني« مـــن أعــضــاء  ــ طـ

الكونجرس من الحزبني. 
لــكــن الــالفــت للنظر هــو أنـــه فــي كــثــيــر مــن األحـــيـــان تتسبب تلك 
ــقـــادات والــــحــــوارات املــجــتــمــعــيــة، بــدعــم مـــن وســـائـــل اإلعــــالم  ــتـ االنـ
املختلفة كما جماعات الضغط، في تعديل وتطوير القواعد املنظمة 
التعامالت، بما يحقق تطورات تكون عــادة في صالح أغلب  لتلك 

املواطنني. 
وبعدما أجلت الحكومة املصرية تطبيق ضريبة األرباح الرأسمالية 
ــثــة، بــضــغــط مـــن شــركــات  ــثــال عــلــى تــعــامــالت الـــبـــورصـــة لــلــمــرة ال
السمسرة ومديري الصناديق وبنوك االستثمار خوفًا من تراجع 
العام  املنددة بقرار بدء تطبيقها مطلع  بــدأت األصــوات  أرباحهم، 
أنها في أقصى حاالتها لن تتجاوز  القادم تعلو من جديد، رغم 

عشرة باملائة من األرباح املحققة.
ورغم تخفيض ضريبة الدمغة على التعامالت، وإلغائها في بعض 
أكد  التي  املصرية،  السوق  الصراخ موجودًا في  زال  ما  األحــيــان، 
األخــيــرة يرجع  األســعــار فيها خــالل األسابيع  انهيار  أن  البعض 

باألساس إلى »التوجه« نحو فرض تلك الضريبة!
 وعــلــى الــجــانــب اآلخــــر مــن الــكــرة األرضـــيـــة، تــــدور فــي ردهـــات 
الكونغرس األميركي حاليًا معركة بني تيارين في منتهى القوة 
ما  على  الرأسمالية  األربـــاح  تطبيق ضريبة  أجــل  من  والصبر، 
لم يتم تحقيقه من أربــاح، إذ تشير التوقعات إلى االقتراب من 
وفقًا  العام  نهاية  في  املستثمرين  محافظ  تقييم  على  املوافقة 
 سهم، ومحاسبتهم على األربــاح حتى لو لم 

ّ
لسعر السوق لكل

يتم البيع فعليًا.
كبار  على  ثـــروة  لــفــرض ضريبة  أيــضــًا  التحضير  يتم  وبينما 
ــات املــتــحــدة، االقــتــصــاد األكــبــر فــي الــعــالــم ورمــز  أثـــريـــاء الـــواليـ
الرأسمالية واألسواق الحرة، يقول املدافعون عن هذا التوجه إن 
البندين  أغلب ما سيتم جمعه من ضرائب مقترحة في هذين 
بايدن  األميركي جوزيف  الرئيس  لتمويل خطة  سيتم توجيهه 
كثيرًا بسبب  تــضــررت  أنها  يــرى  التي  األميركية،  األســر  لدعم 
الجائحة، األمر الذي يجعلنا نتساءل: ألم نكن نحن أحق بتطبيق 
ثلثه  الــذي يرقد  بلدنا  الرحيمة« في  »الضرائب  األنــواع من  تلك 
تحت خط الفقر الرسمي شديد االنخفاض، بينما يقترب ثلثه 
اآلخر من النزول تحته؟ أم أّن عشرة باملائة ضريبة على ما يتم 
تحقيقه من أرباح سيكون طاردًا للمستثمرين؟ أفال تعقلون!؟
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