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إعادة فتح الحدود بين األردن وسورية
عّمان ـ زيد الدبيسية

قرر وزير الداخلية األردني، مازن 
الفراية، إعــادة فتح معبر جابر/ 
ــدودي مـــع ســـوريـــة ،  ــحــ نــصــيــب الــ

اعتبارًا من صباح غد األربعاء.
وأشار إلى أن إعادة فتح املعبر ستكون »وفق 
واللوجستية  الــفــنــيــة  ــراءات  ــ اإلجــ مــصــفــوفــة 
 الخاصة بإعادة فتح هذا املركز أمــام حركة 

الشحن واملسافرين«.
بــيــان صحافي،  فــي  الداخلية  وزارة  وقــالــت 
إن »هذا القرار يأتي لغايات تنشيط الحركة 
 التجارية والسياحية بني البلدين  مع مراعاة 
اإلجـــــــــراءات األمـــنـــيـــة والــصــحــيــة املــطــلــوبــة، 
وهو األمر  الذي جاء بتوجيهات من رئيس 
الــوزراء خالل زيارته  ملركز حــدود جابر في 

الثامن من شهر يوليو/ تموز املاضي. 
ــهـــدت الــعــاصــمــة األردنــــيــــة عـــمـــان أمــس  وشـ

اإلثــــنــــني، مـــبـــاحـــثـــات وزاريــــــــة مـــوســـعـــة بــني 
الجانبني األردني والسوري يشارك فيها 12 
والتجارة  االقتصاد  وزارات  يمثلون  وزيــرا 
والصناعة والنقل والزراعة والطاقة واملياه 
بــهــدف بـــلـــورة تــفــاهــمــات لــتــعــزيــز الــتــعــاون 
املــجــاالت. وشملت  في مختلف  االقتصادي 
اللقاءات املشتركة مناقشة ملفات عدة، منها 

املشروعات املشتركة في الطاقة واملياه.
وحــســب املــســؤولــني مـــن الــجــانــبــني، تــهــدف 
هـــــــذه االجــــتــــمــــاعــــات أيــــضــــا إلـــــــى تــنــشــيــط 
وكذلك  البلدين،  بني  االقتصادية  العالقات 
إعـــادة حــركــة الــتــبــادل الــتــجــاري بما يحقق 
ــد وزيــــر  ــ مـــصـــالـــح الـــطـــرفـــني. مــــن جـــهـــتـــه، أكـ
النقل األردنـــي، وجيه عــزايــزة، أن الحكومة 
ستبحث مــع الــوفــد الـــوزاري الــســوري الــذي 
يزور األردن، حل القضايا املشتركة العالقة 
وتتويج  البلدين  مصلحة  مــع  يتوافق  بما 
الــلــقــاء باتفاقيات بــني الــجــانــبــني.  وأضــاف 

النقل  وزارة  أن  تــصــريــحــات صــحــافــيــة  فــي 
ــة الـــشـــاحـــنـــات  ــركــ ــيـــابـــيـــة حــ ســـتـــبـــحـــث انـــسـ
والــــركــــاب بـــني الــبــلــديــن، والــعــمــل عــلــى حل 
السورية  األردنية  الشركة  مشكلة موضوع 

للنقل البري العالقة منذ 10 سنوات.
ــدود بــــني الــبــلــديــن  ــ ــحـ ــ وقــــــال عــــزايــــزة إن »الـ
مـــفـــتـــوحـــة لـــحـــركـــة الـــشـــاحـــنـــات وال تــوجــد 
مــشــكــلــة، ونـــبـــحـــث تــســهــيــل ســـبـــل الـــتـــجـــارة 
ــاح لـــلـــشـــاحـــنـــات  ــمــ ــن حـــيـــث الــــســ ــ ــل مـ ــقــ ــنــ والــ
األردنـــيـــة بــالــدخــول إلـــى األراضــــي الــســوريــة 

بدال من تفريغها على الحدود. 
ــح أن الــحــكــومــة تــعــمــل لــضــمــان عــدم  ــ وأوضـ
األردنية ألي  واملؤسسات  الشركات  تعرض 
نوع من العقوبات نتيجة عملها مع شركات 

سورية. وهناك جهد دبلوماسي لذلك.
تأطير  لسبل  الطرفان وضــع تصور  ويأمل 
ــة بــيــنــهــمــا وتــعــزيــز  ــاديـ ــتـــصـ الـــعـــالقـــات االقـ
مجاالت التعاون بما يخدم مصالح البلدين، 

خــاصــة فـــي ضــــوء أوضـــــاع عــــدم االســتــقــرار 
التي شهدتها املنطقة وجائحة كورونا.

وحـــســـب إحـــصـــائـــيـــات رســـمـــيـــة، بـــلـــغ حــجــم 
الصادرات األردنية إلى سورية خالل العام 
املاضي حوالي 49.32 مليون دوالر، بتراجع 
بلغت نسبته 34.1% عن العام السابق عليه، 
فيما وصل حجم واردات األردن من سورية 
بــارتــفــاع  مــلــيــون دوالر،  إلـــى حــوالــي 44.84 

نسبته 3.3% مقارنة بعام 2019.
وشـــهـــدت الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة، خــصــوصــا 
ــّمـــان ودمـــشـــق، فــتــورًا  االقـــتـــصـــاديـــة، بـــني عـ
بسبب األوضاع في سورية، وكذلك نتيجة 
للضغوط التي مارستها الواليات املتحدة 
بــــني األردن  االقــــتــــصــــادي  ــاون  ــعــ ــتــ الــ ــلـــى  عـ
والنظام السوري، ما اضطر شركات كبرى 
لـــوقـــف تــعــامــالتــهــا مــــع الــــســــوق الـــســـوريـــة 
دخول  من  وحرمانها  العقوبات  من  خوفا 

األسواق األميركية.

ــهـــدت املـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة الــحــكــومــة  شـ
الشرعية في اليمن تصاعدًا في أزمة الوقود بالتزامن 
مع تدهور سعر الريال مقابل العمالت األجنبية. وأعلن 
ك مــحــطــات بــيــع الـــوقـــود )غــيــر حــكــومــيــة(، 

ّ
اتـــحـــاد مــــال

بــأربــع محافظات  املــحــطــات  فــي جميع  الــعــمــل  تعليق 
ا من اليوم الثالثاء، بسبب تدهور  يمنية )جنوب(، بدًء

العملة املحلية وارتفاع أسعار املشتقات النفطية.
ــار بــيــع  ــعــ ــهــــدت األيـــــــام األخــــيــــرة ارتــــفــــاعــــا فــــي أســ وشــ
البترول  دبــة  قيمة  أن وصلت  النفطية، بعد  املشتقات 
)20 لترا(، إلى نحو 18 ألف ريال يمني، )15 دوالرا(، في 
املحطات الخاصة، بينما تباع في املحطات الحكومية 

ك 
ّ

مـــال اتـــحـــاد  وقــــال  دوالرات(.   10.16( ريــــال  بـــــــ12200 
محطات بيع الوقود في بيان، أمس اإلثنني: »نظرا ملا 
آلت إليه األمور من تدهور وانهيار في العملة املحلية 
ــفــــاع أســـعـــار املــشــتــقــات، تــقــرر تــعــلــيــق الــعــمــل في  وارتــ
املحطات الخاصة في 4 محافظات هــي: عــدن، ولحج، 
ــــني، والـــضـــالـــع«. وأضــــــاف: »ســيــتــم تــعــلــيــق الــعــمــل  وأبــ
املعنية  الجهات  مع  الجلوس  يتم  املحطات، حتى  في 
والخروج بالحلول املناسبة، التي تهدف الى التخفيف 
االتحاد،  األولـــى«. ودعــا  بالدرجة  املواطنني  عن كاهل 
إلى االلتزام  ك املحطات الخاصة والوكالء 

ّ
»جميع مــال

بما ورد في البيان«. ويشهد اليمن، خاصة املحافظات 

الواقعة تحت سيطرة الحكومة، منذ 3 أسابيع تدهورا 
التدهور غير املسبوق للعملة  اقتصاديا، على خلفية 
املــحــلــيــة أمــــام األجــنــبــيــة، حــيــث تـــجـــاوز ســعــر الــــدوالر 
الواحد 1200 ريال. وعجزت الحكومة اليمنية املعترف 
بــهــا دولـــيـــا، طــيــلــة الــفــتــرة املــاضــيــة عــن كــبــح االنــهــيــار 
ــم إطــالقــهــا  االقــتــصــادي وتـــهـــاوي الــعــمــلــة املــحــلــيــة، رغـ
حزمة من املعالجات التي وصفها مراقبون باملتأخرة. 
ومن جانبها، شددت األمم املتحدة، أمس اإلثنني، على 
للحفاظ على  اليمن،  العاجل القتصاد  الدعم  ضــرورة 
العملة املحلية التي تشهد تراجعا قياسيا. جاء ذلك، 
املتحدة  األمـــم  مكتب  نشرها  تويتر  عبر  تــغــريــدة  فــي 

املكتب:  وقــال  اليمن.  فــي  اإلنسانية  الــشــؤون  لتنسيق 
»هناك ضرورة عاجلة لدعم  االقتصاد اليمني، للحفاظ 
على استقرار  العملة، ومعالجة بعض األسباب الجذرية 
النعدام األمن الغذائي«. ودعا املكتب إلى ضرورة الدعم 
بما  املؤسسية،  لألنظمة  التام  االنهيار  »ملنع  العاجل 
فــي ذلـــك مــرافــق الــخــدمــات األســاســيــة ونــظــم الحماية 
االجــتــمــاعــيــة«، دون تــفــاصــيــل أخـــــرى. يــأتــي ذلــــك، في 
الــوقــت الـــذي اتسعت فيه رقــعــة االحــتــجــاجــات املــنــددة 
بانهيار العملة وضعف الخدمات، أمس، خصوصا في 

مدينة تعز جنوب غربي اليمن.
)العربي الجديد، األناضول(

أزمة الوقود تتصاعد في اليمن... ودعوة أممية إلنقاذ الريال

البحرين تتجه لمضاعفة 
ضريبة القيمة المضافة

أوردت وكالة بلومبيرغ لألنباء، 
أمس اإلثنني، أن البحرين تتجه 

إلى مضاعفة ضريبة القيمة 
املضافة إلى 10 باملائة، في محاولة 

لتوفير السيولة املالية للبالد التي 
تواجه ضائقة اقتصادية متزايدة. 

يأتي ذلك، بعد يوم من مبادرات 

أعلنت عنها اململكة تتعلق بزيادة 
اإليرادات وخفض املصروفات )لم 
تذكر تفاصيلها(، بما ال يحمل أية 

تأثيرات مباشرة على املواطنني، 
بحسب ما أوردته وكالة األنباء 

الرسمية »بنا«. وذكرت »بلومبيرغ« 
عن مسؤول مقرب من الحكومة 
البحرينية، قوله إن الدولة قررت 
رفع ضريبة القيمة املضافة بعد 

مراجعة شاملة للنفقات واإليرادات؛ 
إذ تبحث الحكومة عن طرق 

إلعادة توازن ماليتها دون تقويض 
االقتصاد.

»السيادي« السعودي 
يستحوذ على 25% من شركة 

عقارية
أعلن الصندوق السيادي السعودي 

»صندوق االستثمارات العامة«، 
أمس، استحواذه على 25 باملائة 

من شركة التطوير العقاري »إعمار 
املدينة االقتصادية« املدرجة في 

البورصة املحلية. وقال الصندوق 
في بيان، إن الصفقة تمت بعد 
اكتمال عملية تحويل جزء من 

القرض الذي حصلت عليه الشركة 
من وزارة املالية بقيمة 2.83 

مليار ريال )474 مليون دوالر( 
إلى الصندوق مقابل إصدار 

أسهم جديدة في الشركة. وذكر 
الصندوق أن الصفقة ستسهم 
في تطوير أوجه تعاون متعددة 
بني الشركة ومنظومة شركات 
الصندوق، خاصة في قطاعات 
العقارات والتصنيع والخدمات 
اللوجستية والسياحية. وأشار 

إلى أن الصفقة االستثمارية 
ستركز على تعظيم وإطالق قدرات 
القطاعات غير النفطية الواعدة، بما 
يدعم جهود اململكة لتنويع مصادر 
الدخل، وزيادة القيمة االستراتيجية 

والتشغيلية، وتحسني البنية 
التحتية األساسية.

مصر توقف الدعم 
للمعتدين على أراٍض

أمر الرئيس املصري، عبد الفتاح 
السيسي، بوقف استفادة املعتدين 

على أراضي الدولة وأمالكها 
واألراضي الزراعية والترع 

واملصارف واملرافق املختلفة، 
من الدعم الحكومي، حتى إزالة 

تلك التعديات. وصرح السيسي 
خالل حضوره احتفال افتتاح 
محطة معالجة مياه بحر البقر 

أمس اإلثنني، بأنه يكلف الحكومة 
والجيش بإزالة جميع التعديات 

من هذا النوع خالل ستة أشهر، 
مع حصر بيانات جميع املخالفني 
واملعتدين التخاذ إجراءات عقابية 

ضدهم. وكلف السيسي وزير 
الدفاع، الفريق أول محمد زكي، 

بنزول الجيش إلزالة تلك التعديات 
إذا لزم األمر.

أخبار

انتعاش 
مبيعات التجزئة 

في الصين

ذكر مسؤول في وزارة التجارة أن مبيعات التجزئة للسلع االستهالكية في الصني من املتوقع أن تبلغ 44 تريليون يــوان )حوالي 6.8 تريليونات دوالر 
أميركي( في عام 2021. وقال وانغ بني، املسؤول في الوزارة، في مؤتمر صحافي، إن الرقم املقدر يسجل زيادة بحوالي 12.5 في املائة عن العام املاضي، و8 
في املائة عن عام 2019. وكشف وانغ بني أنه نظرا للنمو على أساس شهري في النصف الثاني من عام 2020، سيصبح اتجاه النمو لالستهالك على أساس 
سنوي »منخفض بعد مرتفع« على مدار العام الجاري، مضيفا أن االستهالك في البالد سيواصل انتعاشه املستقر في الربع الرابع. وحسب وكالة األنباء 
الصينية )شينخوا(، أظهرت أحدث البيانات أن مبيعات التجزئة للسلع االستهالكية في الصني زادت بنسبة 2.5 في املائة، على أساس سنوي، إلى 3.44 

تريليونات يوان في أغسطس/آب، وفق الهيئة الوطنية لإلحصاء.

اقتصاد
Tuesday 28 September 2021
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــنـــواب  ــالـــت مــــصــــادر مــطــلــعــة فــــي مــجــلــس الـ قـ
ــعـــاود انـــعـــقـــاده فـــي الــثــانــي  ــذي يـ ــ املــــصــــري، الـ
إجــازة  بعد  املقبل،  األول  أكتوبر/تشرين  مــن 
برملانية استمرت لنحو 67 يومًا، إن املجلس 
ســـوف يستهل أجــنــدتــه الــتــشــريــعــيــة فــي دور 
انــعــقــاده الــســنــوي الــثــانــي، بــالــتــصــويــت على 
ــقــــدمــــة عـــلـــى قـــانـــون  تــــعــــديــــات الـــحـــكـــومـــة املــ
إلى  والهادفة  املضافة،  القيمة  على  الضريبة 
إخضاع مزيد من السلع والخدمات للضريبة، 

بعدما كانت مدرجة في بند اإلعفاء.
وأضـــافـــت املـــصـــادر فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
الـــقـــانـــون ستخضع  تـــعـــديـــات  أن  ــد«،  ــديـ الـــجـ
املخبوزات والحلوى واملقرمشات، واملنتجات 
السعر  إلــى  الخبز-  -عــدا  الدقيق  املصنعة من 
 ،%14 بــواقــع  املــضــافــة  القيمة  لضريبة  الــعــام 
الــجــدول  لضريبة  حاليًا  خضوعها  مــن  بـــداًل 
الـــصـــابـــون  مـــنـــتـــجـــات  ــــك  ــذلـ ــ بـــنـــســـبـــة 5%، وكـ
املنزلي، ما  واملنظفات الصناعية لاستخدام 
ثم  ومــن  إنتاجها،  تكلفة  على  بالسلب  يــؤثــر 
كما تخضع  للمواطنني.  بيعها  ارتــفــاع سعر 

الخرطوم ــ هالة حمزة

حـــذرت شــركــات املــطــاحــن والــغــرفــة التجارية 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــــســــودانــــيــــة الــــخــــرطــــوم مــن 
ــة خــبــز وشــــح فـــي الــســلــع االســتــهــاكــيــة،  ــ أزمـ
أزمــة اإلغــاقــات فــي الشرق،  بسبب استمرار 
واقتصار التفاهمات التي أبرمتها الحكومة 
مع املحتجني على استئناف صادرات النفط 
الذي  السودان عبر ميناء بشائر  من جنوب 
تعرض لإلغاق. وقالت مصادر في شركات 
املــطــاحــن إن كــمــيــات طــحــني الــخــبــز املــدعــوم 
تقترب من النفاد، بسبب إغاق طريق الشرق 
ـ الـــخـــرطـــوم، مـــا يـــنـــذر بــتــجــدد أزمـــــة الــخــبــز 
ومعاودة االصطفاف أمام املخابز في الباد. 

التعديات جميع املحال التجارية، واملنشآت 
السكنية  غير  األمــاكــن  مــن  وغيرها  الفندقية، 
لضريبتي القيمة املضافة والجدول بإجمالي 
19%، وكذا أجهزة ووحدات التكييف وتبريد 
إلــزام كل ممول بتقديم  الهواء، باإلضافة إلى 
إقـــــــرار شـــهـــري إلـــكـــتـــرونـــي عــــن الــضــريــبــتــني، 
وتــطــبــيــق نـــظـــام الـــفـــاتـــورة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة من 
مــبــاشــرة، بما يمكن  إلــى املستهلك  الــشــركــات 
ــرائـــب مـــن الــتــحــصــيــل الــكــامــل  مــصــلــحــة الـــضـ
لــلــضــريــبــة. وتـــقـــدر اإليـــــــرادات الــضــريــبــيــة في 
العام املالي الحالي )2021-2022( بنحو 983.1 
مليار جنيه )62.8 مليار دوالر(، منها 449.6 
مليار جنيه متوقعة لحصيلة الضريبة على 
 %17.2 نسبتها  تبلغ  بزيادة  املضافة  القيمة 
عــن الــعــام املــالــي املــاضــي، مــا يــؤكــد اســتــمــرار 
الرسوم  زيـــادة  سياسة  تطبيق  فــي  الحكومة 
والـــضـــرائـــب لــتــكــون املـــمـــول األول لــلــمــوازنــة، 
الصعبة  املعيشية  لألوضاع  مراعاتها  وعــدم 
التي يعاني منها القطاع األكبر من املصريني.
وأفادت املصادر بأن مشروع قانون التخطيط 
الـــعـــام، املـــقـــدم مـــن الــحــكــومــة، مـــن األولـــويـــات 
التشريعية للمجلس في دوره الجديد، والذي 

التي  التطمينات  قيمة  مــن  املــصــادر  وقــلــلــت 
أطلقتها الغرفة املركزية للقمح والطحني في 
الخرطوم بشأن وجــود مخزون كاف لنهاية 
والتوزيع  الطحن  عمليتي  واستمرار  العام، 
الــتــجــاريــة في  الــغــرفــة  ــارت  للمخابز. كما أشـ
الــخــرطــوم فــي بــيــان لــهــا إلـــى أن تــأخــر حسم 
أزمـــة الــشــرق ســيــؤدي إلــى حـــدوث فــجــوة في 
ــتـــوردة  ــسـ ــيـــة، خـــاصـــة املـ ــتـــهـــاكـ الـــســـلـــع االسـ
وســــيــــادة نـــشـــاط املــــضــــاربــــات لـــرفـــع أســـعـــار 
املـــــطـــــروح مـــنـــهـــا فــــي األســـــــــــواق. واألســــبــــوع 
املاضي، أغلق متظاهرون ميناء بورتسودان 
والطريق الذي يربط املدينة الساحلية ببقية 
أجــزاء الــبــاد. ويضّم شــرق الــســودان واليــات 
من  وهــي  والقضارف،  األحمر وكسا  البحر 
أفقر مناطق الباد. في املقابل، تسبب إغاق 
الشرق في تراجع الطلب على النقد األجنبي 
من قبل املوردين بالسوق املوازية، خاصة مع 
استمرار توقف املوانئ، والتي عطلت حركتي 
الـــوارد والــصــادر بــالــبــاد. وقــال عاملون في 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن سعر  ســوق الــصــرف لـــ

الدوالر بلغ، أمس االثنني، نحو 450 جنيهًا.
وانــجــلــت أزمــــة إغـــاقـــات الـــشـــرق الــســودانــي 

يــنــص عــلــى إنـــشـــاء مــجــلــس أعــلــى للتخطيط 
ــة رئـــيـــس  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــة املـــــســـــتـــــدامـــــة، بـ ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ والــ
الجهات  بــني  التنسيق  بــغــرض  الــجــمــهــوريــة، 
بما  الدولة،  في  والتنمية  بالتخطيط  املعنية 
استراتيجية  استحقاقات  تنفيذها  من  يمكن 
التنمية املستدامة )رؤية مصر 2030(، ويعظم 

من كفاءة وفعالية العملية التخطيطية.
بأولوية  تحظى  الــتــي  التشريعات  مــن  كــذلــك 
ــلــــمــــصــــادر، مـــشـــروع  ــان، وفــــقــــًا لــ ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ لــــــدى الـ
ــأمـــني املــــوحــــد، الــــــذي يـــنـــص عــلــى  ــتـ ــانــــون الـ قــ
الـــــتـــــأمـــــني اإلجــــــــبــــــــاري كـــــشـــــرط مــــــن شــــــروط 
الــتــرخــيــص بـــمـــزاولـــة الــنــشــاط لــجــمــيــع املــهــن 
واملحامني  واملهندسني  والصيادلة  كاألطباء 
 عن مخاطر ممارسة املهن 

ً
واملحاسبني، فضا

الحرفية مثل قيادة املقطورات وعربات النقل، 
وسيارات األجــرة، وضد املخاطر اإللكترونية 
غير  املالية  القطاعات  فــي  العاملة  للمنشآت 

املصرفية.
اإلجباري  التأمني  يشمل  القانون،  وبموجب 
مــســؤولــيــة شــركــات الــســيــاحــة، ودور الــعــبــادة 
األمــاكــن  والــتــامــيــذ، ورواد  ومــســتــخــدمــيــهــا، 

الترفيهية، ومراكز التسوق.

ــإعــــان الــــخــــرطــــوم، مـــســـاء األحـــــد،  ــًا، بــ ــيـ ــزئـ جـ
استئناف صادرات النفط من جنوب السودان 
اتفاق مع  السوداني، بعد  عبر ميناء بشائر 
مــحــتــجــني قــبــلــيــني أغــلــقــوا، الــســبــت املــاضــي، 
أنبوبي النفط اللذين ينقان صــادرات دولة 
الجنوب إلى ميناء بورتسودان والــوارد من 
ــل الـــســـودان، وذلـــك فــي إطــار  املــيــنــاء إلـــى داخـ
خــطــة تــصــعــيــد االحــتــجــاجــات ضـــد تهميش 
مــنــاطــق الـــشـــرق. وحــصــل هــــذا االتـــفـــاق بعد 
ســاعــات على إرســـال الــخــرطــوم وفـــدًا وزاريـــًا 
املــاضــي،  والــســبــت  املحتجني.  مــع  للتفاوض 
حذرت وزارة النفط السودانية، من الخسائر 
املالية املترتبة على إغــاق الخطني، ومــن أن 

املخزون املتوفر من النفط يكفي الباد فقط 
ملــدة 10 أيـــام، فيما حــذر خــبــراء مــن التبعات 
االقتصادية الخطيرة املحتملة لاحتجاجات 

في ميناء بورتسودان.
ويــمــتــد األنـــبـــوب الــنــاقــل لــنــفــط دولــــة جنوب 
الـــســـودان مـــن الــعــاصــمــة جــوبــا حــتــى ميناء 
املقابل،  وفي  التصدير.  بغرض  بورتسودان 
يستفيد الــســودان من تحصيل رســوم عبور 
النفط. ويقول املحتجون إن اإلغاقات تأتي 
والــســيــاســي  االقـــتـــصـــادي  للتهميش  رفــضــا 

ملناطق الشرق السوداني.
وكانت شركة خطوط نقل خام النفط التابعة 
لــوزارة الطاقة والنفط السودانية قد أعلنت، 
أمس، عن خسائر فادحة، نتيجة توقف نحو 
100 ألف برميل يوميًا، من إنتاج نفط دولة 

جنوب السودان بسبب إغاق بورتسودان. 
ووفـــق الــبــيــانــات الــرســمــيــة فــقــد هـــوى إنــتــاج 
يوميًا  برميل  ألــف   450 النفط  مــن  الــســودان 
في 2011 الــذي شهد انفصال الجنوب، إلى   
 ما بني 60 و70  ألف برميل يوميًا حاليًا، مما 
أكثر من  اســتــيــراد  إلــى  تلجأ  الحكومة  جعل 

60% من املواد البترولية.

إغالقات الشرق السوداني تنذر بأزمة خبزبرلمان مصر يستهل أعماله بتوسيع الضرائب

110 آالف سوري 
حاصلون على الجنسية 
التركية نصفهم أطفال

اسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

لغط واستياء وغموض ... هكذا بدا 
األمر مع انتشار معلومات تفيد بأن 
الــتــركــيــة،  »الـــطـــابـــو«  إدارة  مــوظــفــي 
ــبــــوع املــــاضــــي، بــالــحــصــول  بــــــدأوا مــنــذ األســ
الــذيــن يشترون  السوريني  مــن  تعهدات  على 
قانونية  بــنــود  بتطبيق  تــركــيــا  فــي  عـــقـــارات 
إلــى عشرات  ــرارات حكومية تعود  وقـ قديمة 
العقار  السنني املاضية تنص على أن يــؤول 
اململوك للسوري املجنس، إلى خزينة الدولة 
الــتــركــيــة فـــي حــــال وفـــاتـــه دون وجــــود ورثـــة 
عن  الــتــنــازل  أو  الــتــركــيــة  الجنسية  يحملون 
الجنسية أو سحبها أو سقوطها ألي سبب 

من األسباب.
فقد أثــارت هذه املعلومات استياء كبيرًا في 
أوساط السوريني املقيمني في تركيا السيما 
الــحــاصــلــني عــلــى جــنــســيــات تــركــيــة، لتنتشر 
على وسائل التواصل االجتماعي تسجيات 
مـــصـــورة لــســوريــني يـــؤكـــدون مــطــالــبــة إدارة 
يقضي  تعهد  على  بالتوقيع  لهم  »الــطــابــو« 
بالتنازل عن العقار »إذا اقتضى األمر« وفق 
أكــده أصحاب  االشتراطات السابقة وهو ما 
ــــي الــــوســــاطــــة الـــعـــقـــاريـــة  ــات عـــامـــلـــة فـ ــ ــركـ ــ شـ
»الـــعـــربـــي  ومـــــواطـــــنـــــون فـــــي تـــصـــريـــحـــات لــــ
الـــجـــديـــد«، بــيــنــمــا يــلــف الــصــمــت والــغــمــوض 
املـــوقـــف الــحــكــومــي حــتــى اآلن، فــيــمــا أرجـــع 
مــصــدر فــي حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة تفعيل 
بعض إدارات »الــطــابــو« قــوانــني الــتــنــازل عن 
امللكية إلــى »ســوء فهم وربــمــا وقــوف جهات 
مـــعـــارضـــة وراء األمـــــر بـــهـــدف اإلســـــــاءة إلــى 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة واالقــتــصــاد واالســتــثــمــار 
الــعــقــاري خــاصــة بعد أن حققت الــبــاد نموًا 
كبيرًا رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا«.
يــقــول سمير دشــلــي، مقيم ســـوري فــي واليــة 
مرسني ويعمل في مجال الوساطة العقارية، 
إنه وأربعة مكاتب عقارية في الوالية، أرجأوا 
ــراء مـــن قــبــل ســـوريـــني وتــوثــيــق  ــ عــمــلــيــات شـ
يحدث  ما  مابسات  تتضح  ريثما  ملكيات، 
ــر الــطــابــو، مــوضــحــا أن » »مــوظــف  ــ فـــي دوائـ
ريثما  التريث  منا  الــواليــة طلب  فــي  الطابو 

يأتي توضيح من أنقرة«.
لكن مصادر متطابقة تشير إلى أن الحكومة 
التركية، أعادت تطبيق قانون صدر عام 1927 
يتيح لها منع السوريني من تملك العقارات، 
ــع يـــدهـــا عــلــى مــمــتــلــكــات مـــن أســقــطــت  ــ ووضـ
السورية  األصـــول  ذوي  مــن  عنهم  الجنسية 
أو توفوا دون وجود ورثة يحملون الجنسية 
تــعــزز عــــام 1966 حينما  الــتــركــيــة، وهــــو مـــا 
الــســوريــني  ممتلكات  تــركــيــا جميع  صــــادرت 
غير املنقولة عبر مرسوم دخل حيز التنفيذ 
بــنــاًء عــلــى »مــبــدأ املــعــامــلــة بــاملــثــل« ردًا على 
ــــذي أدخــلــتــه  ــــاح األراضـــــــــي« الــ »قــــانــــون إصــ
سورية حيز التنفيذ عام 1962 ويقضي بنقل 
األتــراك  للمواطنني  العائدة  العقارات  ملكية 
في سورية إلى الدولة من دون دفع أي مقابل.
ولـــــم تــقــتــصــر حــــالــــة االرتـــــبـــــاك عـــلـــى دوائـــــر 
»الـــطـــابـــو« فـــي واليــــة مــرســني وإنـــمـــا امــتــدت 
إلـــــى واليــــــــات عـــــدة وفـــــق وســــطــــاء عـــقـــاريـــني 
هذه  مــع  مباشر  بشكل  تعاماتهم  تتشابك 
قــال عمير شعبان،  الــدوائــر. وفــي إسطنبول 
مـــديـــر شـــركـــة »دارنـــــــــا« الـــعـــقـــاريـــة: »أوقـــفـــنـــا 
امللكية، هذه  الشراء وتوثيق  جميع عمليات 
ــرارات قــديــمــة، فــلــمــاذا أعـــيـــدت الــــيــــوم.. ال  ــقــ الــ
ندري ملــاذا؟«، مضيفا: »نرجح حدوث تدخل 

حكومي لتوضيح األمر وإيقاف طلب توقيع 
الــســوريــني املجنسني على ورقــة الــتــنــازل عن 

ملكية عقاراتهم«.
فــي املــقــابــل قـــال مــاجــد نــكــدلــي، مــديــر شركة 
»ريتال« العقارية والقانونية في إسطنبول، 
إن »أي سوري حصل على الجنسية التركية، 
تركي وليس سوريًا،  أنــه  أســاس  تملك على 
ومن الطبيعي في حال فقد الجنسية، لسبب 
أو آلخــر، ستسحب ملكيته وتــؤول للخزينة 
 ممنوعون من 

ً
الــعــامــة، ألن الــســوريــني أصـــا

التملك في تركيا منذ عام 1927«.
لتوثيق  محظوظون  أنهم  ســوريــون  ويعتبر 
ملكيتهم قــبــل بـــدء بــعــض دوائــــر الــطــابــو في 
محمد  منهم  التنازل،  تعهد  بتوقيع  إلزامهم 
ــــوري حـــاصـــل عــلــى  ــــو مــــواطــــن ســ حـــســـني، وهـ
»الـــعـــربـــي  الــجــنــســبــيــة الـــتـــركـــيـــة الــــــذي قـــــال لــــ
الجديد« إنــه اشــتــرى مــنــزاًل فــي منطقة نيزب 
في غازي عنتاب ووثق ملكيته قبل طلب دائرة 

س على التنازل.
ّ
الطابو توقيع املالك املجن

وقــال حسني »األمــر بدأ كشائعة منذ خمسة 
أشهر، لكن دوائر الطابو بدأت العمل به قبل 
أيام«، مضيفا »اشتريت منزاًل وحصلت على 
قرض كوني تركيا، لكن الوساوس تسكنني 
ألنـــنـــا لـــم نــحــصــل عــلــى تـــوضـــيـــح، هـــل نحن 
الــجــاري،  سبتمبر/أيلول   21 قبل  املتملكني 
أم  الــتــنــازل،  وثيقة  على  التوقيع  مــن  نجونا 

يمكن استدعاؤنا ونوقع؟«.
مــن جــانــبــه، قـــال حــســن مــحــمــد، مــديــر إحــدى 
الــشــركــات الــعــقــاريــة فــي منطقة أســيــنــيــورت 
»الــطــابــو«،  إدارة  فــي إســطــنــبــول، إن موظفي 
بـــــــدأوا مـــنـــذ األســــبــــوع املــــاضــــي بــالــحــصــول 
قانون  بتطبيق  السوريني  من  تعهدات  على 
ــــذي يـــنـــص عـــلـــى أن  ــازل عــــن املـــلـــكـــيـــة، الــ ــنـ ــتـ الـ
يعيد الـــســـوري املــجــنــس الــعــقــار الــخــاص به 
إلى خزينة الدولة في حالتني، األولــى خال 
املــــورث دون وجــود  حــــدوث وفــــاة للشخص 
والثانية  الــتــركــيــة  الجنسية  يحملون  ورثـــة 
فـــي حـــال تـــنـــازل الــشــخــص عـــن الــجــنــســيــة أو 
سحبها أو سقوطها ألي سبب من األسباب.

وحــــاولــــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« تــقــصــى آراء 
الــــقــــانــــونــــيــــني حـــــــول األمــــــــــر، وقــــــــال الــخــبــيــر 
التركي  القانون  إن  الــكــردي،  وليد  القانوني 
يــســمــح لــلــســوريــني وغــيــرهــم مــن الحاصلني 
عـــلـــى الــجــنــســيــة أو األتـــــــــراك، بــالــتــخــلــي عــن 
العقارات للحصول على جنسية أخرى، وذلك 

وفق املادة 25 من قانون املواطنة التركي رقم 
.5901

وحــول إسقاط الجنسية، يضيف الكردي أن 
»املــادة 29 من قانون املواطنة التركي، تجيز 
إسقاط الجنسية التركية إذا ثبت أداء حاملها 
خدمات لدولة أجنبية ال تتوافق مع مصالح 
التطوعية  العسكرية  الخدمة  أداء  أو  تركيا، 
إذن، كما  لصالح حكومة دولــة أجنبية دون 
تسقط الجنسية عن املواطنني قيد التحقيق 
أو املقاضاة بسبب الجرائم املتعلقة بتهديد 
أمــــن الــــدولــــة، واملــخــلــة بــالــنــظــام الــدســتــوري 
التركي  العقوبات  قانون  وعمله، وذلــك وفــق 

رقم 5237 بتاريخ 26 أيلول 2004«.
أن »السوريني في  أكــد  الــكــردي  لكن املحامي 
الجنسية  على  الحاصلني  خصوصا  تركيا، 
بــشــكــل  عـــلـــيـــهـــا  حـــصـــلـــوا   ،2011 عــــــام  بـــعـــد 
اســتــثــنــائــي، حــيــث ارتــــأت الــحــكــومــة منحهم 
الجنسية ألمـــر ضــــروري اقــتــصــاديــًا كـــان أو 
إنــســانــيــًا أو بــســبــب مــكــانــتــهــم االجــتــمــاعــيــة 
أو وضــعــهــم الــعــلــمــي، لـــذا قــد تــكــون مــخــاوف 
اليوم، نظرًا ملا يشاع عن إمكانية  السوريني 
سحب الجنسية في حــال تغير نظام الحكم 
فـــي تــركــيــا أو القــــى قـــــرار ســحــب الــجــنــســيــة 

أغلبية برملانية«.
وهــنــاك مــن يـــرى أن هــنــاك مـــحـــاوالت إلثـــارة 
البلبلة واالرتباك في السوق العقارية بشكل 
التركي بشكل عــام إعــادة  خــاص واالقتصاد 
ــنـــود قـــانـــونـــيـــة قـــديـــمـــة تــتــيــح نـــزع  تــفــعــيــل بـ
ملكية السوريني في هذا الوقت، رغم أن هذا 
ــر طـــي األدراج مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة، ما  األمــ
السوريني  عــدد  أن  الرسمية  البيانات  تظهر 
الحاصلني على الجنسية التركية ال يتجاوز 
3% مــن إجــمــالــي املــقــيــمــني فــي تــركــيــا فضا 
عــن أنهم ال يــتــواجــدون بــاألســاس فــي قائمة 
الــجــنــســيــات األجــنــبــيــة الــتــي تمتلك عــقــارات 
فــي تــركــيــا وتــضــم 20 جــنــســيــة. ويــصــل عــدد 

الــســوريــني فــي تــركــيــا إلـــى نــحــو 3.6 مايني 
شــخــص، يــبــلــغ عـــدد الــحــاصــلــني مــنــهــم على 
البيانات  أحـــدث  بحسب  التركية،  الجنسية 
ألف   53 آالف شخص،   110 نحو  الحكومية، 

شخص منهم بالغ و57 ألف طفل.
وال يتصدر السوريوين قوائم األجانب بشراء 
العقارات في تركيا، رغم أن هذا القطاع يمثل 
في  املباشرة  االستثمارات  في  مهمًا  عنصرًا 
تركيا، وإن 70% من هذه االستثمارات تتمثل 

في االستثمار العقاري. 
وبحسب هيئة اإلحصاء التركية )حكومية(، 
األول  النصف  العقارات حتى  زادت مبيعات 
مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، بــنــســبــة 24.9% مــقــارنــة 
بــالــفــتــرة ذاتــهــا مــن عـــام 2020، بــعــد بــيــع 15 
ألفا و740 وحدة سكنية. وتصدرت الجنسية 
في  السكنية  الــعــقــارات  مشتريات  اإليــرانــيــة 
حني حل العراقيون في املرتبة الثانية عامليًا 
الروسية  الجنسية  عربيا، وجــاءت  واألولـــى 
أعــلــى 20  قائمة  لتخلو   الثالثة،  املــرتــبــة  فــي 
جنسية حول العالم شراًء للعقارات السكنية 
في تركيا من السوريني، في حني حضرت 8 
دول عربية ضمن القائمة هي العراق واليمن 
ولبنان  ومصر  وفلسطني  والكويت  واألردن 

والسعودية. 
ــاولـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« الـــتـــواصـــل مع  وحـ
ــلـــحـــصـــول عــلــى  ــيـــر لـ ــبـ مـــــســـــؤول حــــكــــومــــي كـ
التنازل«  تعليق بشأن إحياء تفعيل »وثيقة 
وفــق مــا يــقــول عــامــلــون فــي الــســوق العقاري 
»الـــطـــابـــو«  إدارات  بــعــض  فـــي  ومـــســـؤولـــون 
التي  الرسائل  يــرد على  لــم  أنــه  الرسمية، إال 

جاءت عبر تطبيق »واتس آب«.
ــي حـــــزب الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة  لـــكـــن عـــضـــوا فــ
»العربي  لـ الحاكم، طلب عدم ذكر اسمه، قال 
الجديد« إن »ســوء فهم قد تم نتيجة تفعيل 
بعض دوائر الطابو، لقانون قديم صادر منذ 
عام 1966 وقت ردت تركيا على سورية باملثل 
حني حجزت دمشق أماك األتراك، والحكومة 
اآلن عاكفة على توضيح املابسات وسيصدر 

قريبًا توضيح واف وشامل«.
وأضاف: »الحاالت التي تصادر فيها عقارات 
الـــســـوريـــني بـــعـــد حــصــولــهــم عـــلـــى الــجــنــســيــة 

نـــادرة، وتنحصر فــي عــدم وجــود ورثــة أتــراك 
للمالك بعد وفاته، أو في حالة إثبات عمالته 
للخارج وسحب الجنسية منه ألسباب تتعلق 
بــاألمــن الــقــومــي، وعــدا ذلــك ال يمكن مصادرة 

أموال أحد والقانون يحمي الجميع«.
ــاذا تـــم إحـــيـــاء هــــذا الـــقـــانـــون الــيــوم  ــ ــــول ملـ وحـ
رغم أن السوريني املجنسني لم يوقعوا على 
وثيقة التنازل بالسابق، قال :»ال أستبعد أن 
للقانون  الطابو  دوائــر  بعض  تحريك  يكون 
القديم، جاء بهدف اإلساءة للحكومة التركية 
واالقتصاد واالستثمار العقاري، الذي يشهد 
نهضة بعد عام كورونا«، مضيفا »األحــزاب 
ــة ال تــــتــــوانــــى عــــن زج كــــل مــــا هــو  ــارضــ ــعــ املــ
الفترة، لخلق اضطرابات  خافي خال هذه 
واســـتـــغـــال الـــشـــارع قــبــل االنـــتـــخـــابـــات، عبر 
جــاؤوا الجئني  الذين  السوريني  أن  الترويج 
باتوا يمتلكون ويجب مصادرة ممتلكاتهم«.

ــابـــع: »اســـتـــثـــمـــارات الــســوريــني وســـواهـــم،  وتـ
استثمر  مــن  الــقــانــون، خاصة  بقوة  مصونة 
داع  ــن  ــ مـ ولــــيــــس   ،2012 عــــــام  ــون  ــ ــانـ ــ قـ بـــعـــد 
جــواز  لديه  املجنس  الــســوري  للمخاوف ألن 
ســـفـــر وبـــطـــاقـــة تـــركـــيـــة، وســـيـــتـــم إنــــهــــاء هـــذا 

اإلشكال وسوء الفهم قريبًا«.
أرســان  التركي، خليل  املحامي  قــال  بـــدوره، 
لوسائل إعامية تركية » على الرغم من أن هذه 
القرارات نفذت بطريقة صارمة جًدا في تلك 
السنوات، إال أن التنفيذ كان أقل صرامة في 
املوضوع  »هــذا  الاحقة«. وأضــاف  السنوات 
ظهر فعلًيا مع قانون إصاح األراضي الذي 
أدخــلــتــه الــدولــة الــســوريــة حــيــز التنفيذ عــام 
1962 ويقضي بنقل ملكية العقارات العائدة 
ــراك فــي ســوريــة إلـــى الــدولــة  ــ لــلــمــواطــنــني األتـ
مــن دون دفـــع أي مــقــابــل، وعــلــى خلفية هــذه 
الخطوة، صادرت الجمهورية التركية جميع 
تركيا  في  املنقولة  غير  السوريني  ممتلكات 
عــبــر مــرســوم دخـــل حــيــز التنفيذ عـــام 1966 
بناًء على مبدأ املعاملة باملثل، وبموجب هذا 
املـــرســـوم، صــــادرت الــخــزانــة الــتــركــيــة حقوق 
واالعتباريني  الحقيقيني  األشــخــاص  جميع 
بحرية  التصرف  في  السورية  الجنسية  من 

في ممتلكاِتهم غير املنقولة في تركيا«.

إحياء غامض لنزع ملكيات السـوريين في تركيا يثير االرتياب

تركيا،  في  العقارات  سوق  االرتباك  ساد 
السيما في أوساط المشترين السوريين، في 
أعقاب إحياء بعض دوائر تسجيل الملكيات 

بنودا  »الطابو«،  باسم  المعروفة  العقارية 
التنازل  السوريين على  تجبر  قانونية قديمة 
عن ممتلكاتهم في حال سقوط الجنسية 

التركية أو وفاتهم أو لم يكن لديهم وريث 
تركي. وبدأت بعض دوائر »الطابو« بحسب 
السوريين  إلزام  في  متطابقة،  مصادر 

عن  تنازل  وثيقة  على  بالتوقيع  المجنسين 
للقانون  تطبيقا  الدولة  لخزينة  الملكية 

القديم، األمر الذي أثار لغطًا واسعًا

استثناء صادرات 
نفط جنوب السودان من 

اإلغالقات

مؤشرات
األسواق

ارتفاع فائض قطر
حقق امليزان التجاري 
الــســلــعــي لـــدولـــة قــطــر، 
الفرق بني  الــذي يمثل 
إجمالي الصادرات والواردات، 
ــا خـــــــال أغـــســـطـــس/  ــائــــضــ فــ
 19.2 ــة  ــمـ ــيـ ــقـ بـ ــي  ــ ــاضــ ــ املــ آب 
مــلــيــارات  ــال )5.26  ريــ مــلــيــار 
دوالر(، بارتفاع بلغت نسبته 
الــشــهــر  نــفــس  عـــن   %177.4
يعادل  بما  املاضي،  العام  من 
بــيــنــمــا  ريـــــــــال،  مـــلـــيـــار   12.3
ســجــل تــراجــعــا عــلــى أســـاس 
شـــهـــري بــلــغــت نــســبــتــه %2. 
وأظهرت بيانات صادرة، أمس 
االثــنــني، عــن جــهــاز التخطيط 
ــكــــومــــي أن  ــــحــ واإلحـــــــصـــــــاء ال
ــــي قـــيـــمـــة الـــــصـــــادرات  ــال ــمــ إجــ
ــهــــر  ــــشــ الـــــقـــــطـــــريـــــة خــــــــــال ال
املـــاضـــي )تــشــمــل الـــصـــادرات 
املــحــلــي وإعـــــادة  املــنــشــأ  ذات 
مليار   27.3 بلغت  التصدير( 
ريال، بارتفاع نسبته %94.3 
آب  أغسطس/  بشهر  مقارنة 
نسبته  وبــانــخــفــاض   ،2020
يوليو/  بشهر  مقارنة   %0.6
تــــمــــوز مـــــن الـــــعـــــام الـــــجـــــاري. 
وبلغت قيمة الواردات السلعية 
ريــــــال،  مــــلــــيــــارات   8.1 نـــحـــو 
على   %13.6 بــزيــادة نسبتها 
أســـاس ســنــوي، و2.9% على 

أساس شهري.

صعود الناتج 
العماني

املحلي  الــنــاتــج  ارتـــفـــع 
اإلجــــمــــالــــي لــســلــطــنــة 
عــمــان إلــى نحو 15.3 
مــلــيــار   39.73( ريـــــال  مــلــيــار 
الــثــانــي  الـــربـــع  بــنــهــايــة  دوالر( 
ــادة  ــزيـ ــاري، بـ ــ ــجـ ــ ــام الـ ــعــ ــ مــــن ال
 %10.1 ــبــــتــــهــــا  نــــســ بــــلــــغــــت 
مـــقـــارنـــة بـــنـــفـــس الـــفـــتـــرة مــن 
الـــعـــام املـــاضـــي، الــتــي سجلت 
ووفــقــا  ــال.  ــ ــ ري مــلــيــار   13.89
الصادرة  األولية  لإلحصاءات 
عن املركز العماني لإلحصاء 
ــات، فـــقـــد ارتـــفـــعـــت  ــومــ ــلــ ــعــ واملــ
األنـــشـــطـــة الــنــفــطــيــة بــــــــ%8.7، 
مليارات   4.4 حــوالــي  مسجلة 
ريال، مقارنة بنحو 4 مليارات 
ــال فــي نــهــايــة الــربــع الثاني  ريـ
املــقــابــل  فـــي  ــام 2020.  عــ مـــن 
انخفض إجمالي أنشطة الغاز 
الطبيعي بنسبة 2% مسجلة 
أمــــا  ريــــــــــال.  مــــايــــني   705.4
فزادت  النفطية  غير  األنشطة 
الربع  بنهاية   %11.1 بنسبة 
الــعــام، محققة  الثاني من هــذا 

11.45 مليار ريال.

انخفاض بورصة 
الكويت

أغـــــــلـــــــقـــــــت بـــــــورصـــــــة 
الـــكـــويـــت تــعــامــاتــهــا، 
ــني، عــلــى  ــ ــنــ ــ ــ أمــــــس االث
ــــســــوق  ــر ال ــ ــــؤشـ انــــخــــفــــاض مـ
ليبلغ   ،%0.11 بنسبة  الــعــام 
مستوى 6870.18 نقطة. كما 
تــراجــع مــؤشــر الــســوق األول 
مستوى  إلــى   %0.19 بنسبة 

7502.23 نقطة.

30 إدراجًا جديدًا في 
بورصة السعودية

ــال مــحــمــد الـــقـــويـــز،  قـــ
رئـــيـــس هــيــئــة الــســوق 
املــالــيــة الــســعــوديــة في 
مؤتمر في العاصمة الرياض، 
الــبــورصــة  ــنــــني، إن  أمــــس االثــ
ــعــــوديــــة ســـتـــنـــهـــي الـــعـــام  ــــســ ال
الــحــالــي عــلــى األرجـــــح بــأكــثــر 
مـــن 30 إدراجـــــا جـــديـــدًا. كما 
قــــال هـــانـــي املـــديـــنـــي الــرئــيــس 
ــلـــف لــلــمــركــز  ــكـ الـــتـــنـــفـــيـــذي املـ
الوطني إلدارة الدين في وزارة 
املـــالـــيـــة، وفــــق وكـــالـــة رويـــتـــرز، 
ــدار  ــ ــتـــزم إصــ ــعـ تـ املـــمـــلـــكـــة  إن 
ســـنـــدات خـــضـــراء قــريــبــا، في 
الوقت الذي تسعى فيه اململكة 
لتوسيع قاعدة  للنفط  املنتجة 
انتقالها  وتمويل  املستثمرين 
ــتـــصـــاد أكـــثـــر مـــراعـــاة  ــى اقـ ــ إلـ

للبيئة.

تنذر أزمة اإلغالقات التي 
تشهدها منشآت حيوية 
في شرق السودان، بأزمة 

خبز في عموم البالد

متفرقات اقتصادية

)Getty( الحكومة تعتزم إخضاع المخبوزات لضريبة القيمة المضافة

)Getty( العراقيون واليمنيون األكثر شراًء للعقارات بين العرب في تركيا

 معرض عقاري في إسطنبول )فرانس برس(

تحقيق

المنازل لألجانب في تركيا خالل أغسطس/آب الماضي،  ارتفعت مبيعات 
بنسبة 50.7%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 5 آالف 
ما  وفق  منزل،  و400  ألًفا   141 بلغت  مبيعات  إجمالي  من  منزلًا،  و866 
وقت  في  الرسمية،  صفحتها  على  الحكومية  اإلحصاء  هيئة  نشرت 
إسطنبول  مدينة  أن  البيانات،  وأظهرت  الجاري.  سبتمبر/أيلول  من  سابق 
احتلت المرتبة األولى، ببيع 2729 منزًال لألجانب، تلتها أنطاليا ببيع 976 منزال، 
اإليرانيون في  بـ 242 منزال. وجاء  ببيع 400 منزل، ثم مرسين  ثالثة  وأنقرة 
المرتبة األولى بين المشترين األجانب بشراء 911 منزًال، ثم العراقيون بشراء 

900 منزل.

ارتفاع مبيعات العقارات لألجانب

Tuesday 28 September 2021 Tuesday 28 September 2021
الثالثاء 28 سبتمبر/ أيلول 2021 م  21  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2584  السنة الثامنة الثالثاء 28 سبتمبر/ أيلول 2021 م  21  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2584  السنة الثامنة



1213
اقتصاد

B B

برلين ـ العربي الجديد

مـــع ظـــهـــور نــتــائــج االنــتــخــابــات 
األملــانــيــة الــتــي جـــرت يـــوم األحـــد، 
ــي  ــ ــ ــراكـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وفـــــــــــــوز الــــــــحــــــــزب االشـ
ــن الـــحـــزب  ــارق ضــئــيــل عــ ــفــ الـــديـــمـــقـــراطـــي بــ
تكهنات  هناك  فــإن  الديمقراطي،  املسيحي 
املقبلة  األملــانــيــة  الحكومة  تشكيل  يتم  بــأن 
من تحالف شمال الوسط، وهو ما يعني أن 
االقتصاد األملاني قد يشهد مسارًا مختلفًا 
عما كان عليه خالل الـ 16 عامًا التي حكمت 
أنــجــيــال ميركل،  األملــانــيــة  املــســتــشــارة  فيها 
حققت خاللها نجاحات لالقتصاد األملاني 
واالقــتــصــاد األوروبــــي، وأدارت بحنكة دفة 
ــا وســـط خــالفــات صــعــبــة مــع أمــيــركــا  ــ أوروبـ
وروســيــا. ومــع هــذه التكهنات، فــإن السؤال 

املطروح في أسواق املال األوروبية: ماذا بعد 
ميركل، وكيف سيتأثر االقتصاد األوروبي 
بالتغيرات السياسية املحتمل أن تطرأ على 

أملانيا في املستقبل؟ صحيفة »فرانكفورتر 
ألغماينه تسايتونغ« األملانية، أجرت مسحًا 
بني 153 اقتصاديًا في الجامعات األملانية، 
حــول مستقبل االقــتــصــاد األملــانــي، فــي ظل 
الــتــغــيــيــر املــرتــقــب لــلــقــيــادة، الـــتـــي بــــات من 
شبه املؤكد أنها ستفرز نوعًا من التحالف 
الــذي  اليميني  التحالف  ولــيــس  الــيــســاري، 
الديمقراطي.  املسيحي  الــحــزب  يــقــوده  كــان 
من بني الذين شملهم املسح، قــال 77% من 
االقتصاديني األملــان إن تشكيل حكومة من 
يــســار الــوســط يــقــودهــا الــحــزب االشــتــراكــي 
سلبية  تداعيات  إلــى  ستؤدي  الديمقراطي 
فــي مــســار االقــتــصــاد الــحــقــيــقــي، مــن بينها 
تــراجــع مــعــدل النمو االقــتــصــادي، وارتــفــاع 
معدل البطالة في البالد خالل الفترة املقبلة. 
ــرز« الـــذي  ــ ــتـ ــ وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــقــريــر »رويـ
ــاء األملـــان  تــحــّدث عــن تــهــريــب بــعــض األثـــريـ
ألمـــوالـــهـــم إلــــى ســـويـــســـرا، إال أن الــنــشــرات 
املتخصصة الحظت أن هناك زيادة ضئيلة 
في حركة األموال األملانية إلى حسابات في 

مصارف سويسرية.
وتقول نشرة »ياهو« في تقرير يوم األحد، 
إن حجم إيداعات األفراد والشركات األملانية 
في الحسابات املصرفية السويسرية ارتفع 
مليار   37.5 إلـــى  دوالر،  مــلــيــارات   5 بــنــحــو 

دوالر، في الربع األول من العام الجاري.

ألمانيا تدخل 
منعطف اليسار

وزير المالية 
األلماني الحالي 

األوفر حظًا 
لخالفة ميركل 

)Getty(

نتائج  ظهور  أعقاب  في  اليساري،  المنعرج  األلماني  االقتصاد  يدخل 
البالد  الوسط لحكم  بتحالف يسار  ربما تدفع  التي  األلمانية،  االنتخابات 
خالل األربع سنوات المقبلة. وتنتاب المستثمرين وكبار األثرياء في البالد 

مخاوف من رفع الضرائب على الثروة والدخول

77 % من االقتصاديين: 
حكومة من يسار الوسط 

لها تداعيات سلبية

غينيا وموريتانيا والجزائر 
وظفت الخالفات الصينية 

ــ األسترالية لصالحها

الطلب العالمي 
ارتفع بأسرع من توقعات 

مصارف االستثمار

غموض 
ومخاوف على 
النمو واألثرياء 

قلقون

)Getty( حديد مستورد من الخارج للشركات الصينية)Getty( محطة وقود في كندا

تدور تساؤالت حول سر االستثمار الصيني 
املــكــثــف فـــي مـــعـــدن الـــحـــديـــد بــأفــريــقــيــا خــالل 
ــيـــرة. وُيـــرجـــع تحليل فــي وكــالــة  األعـــــوام األخـ
األنــاضــول الــســر فــي ذلــك إلــى تــوتــر العالقات 
بــني الــصــني وأســتــرالــيــا الــتــي تــســتــورد منها 
ــا مــــن خـــــام الـــحـــديـــد،  ــ ــهــ ــ الـــصـــني ثــلــثــي وارداتــ
وتــســتــهــلــك مــنــه أكــثــر مــن مــلــيــار طــن ســنــويــًا، 
لــتــلــبــيــة صــنــاعــاتــهــا املـــتـــزايـــدة ومــشــاريــعــهــا 
الــعــمــالقــة فـــي الـــعـــقـــار واألشــــغــــال الــعــمــومــيــة 
مستورد  أكبر  يجعلها  مــا  التحتية،  والبنية 

للحديد الخام في العالم.
لــكــن الـــعـــالقـــات الــتــجــاريــة الــجــيــدة بـــني بكني 
وكانبيرا، انحدرت إلى األسوأ خالل السنوات 
األخيرة، مع ظهور فيروس كورونا في الصني 
نــهــايــة 2019. حــيــث كــانــت أســتــرالــيــا أول بلد 
يــدعــو رســمــيــًا وعــلــنــًا إلـــى إجــــراء تحقيق من 
قــبــل مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة، حـــول مــصــدر 
الــــفــــيــــروس. وكــــانــــت اإلشـــــــــارة واضــــحــــة إلـــى 
الــصــني، بــاتــهــام مبطن بــأنــهــا قــد تــكــون وراء 
أحــد مخابرها  فــي  الــفــيــروس  »تصنيع« هــذا 
بــمــديــنــة ووهـــــان، مــا أثــــار جــنــون بــكــني، التي 

أعلنت حربًا اقتصادية على أستراليا.
تستهلك السوق الصينية نحو 40 باملائة من 
الصادرات األسترالية، لكن هذه النسبة ترتفع 
عندما يتعلق األمر بخام الحديد الذي يمثل 
نــحــو 66 بــاملــائــة مــن واردات الــصــني مــن هــذا 
ــتـــوردت بــكــني فــي 2019، حــوالــي  املـــعـــدن. واسـ
1.07 مليار طن من خام الحديد، منها 664.57 
مــلــيــون طـــن مـــن أســتــرالــيــا، بــقــيــمــة 63 مليار 
ــادرات  دوالر ســنــويــًا )بــيــنــمــا تــبــلــغ جــمــلــة صــ

لندن ـ العربي الجديد

تتجه أسعار النفط للتحليق نحو 90 دوالرًا 
املريع  العاملي والنقص  الطلب  ارتفاع  وسط 
»غولدمان  ورفــع مصرف  الطاقة.  توليد  فــي 
ــام بـــرنـــت إلـــى  ــ ســــاكــــس« تـــوقـــعـــاتـــه لــســعــر خـ
حــيــث  الـــــجـــــاري،  الــــعــــام  بـــنـــهـــايـــة  دوالرًا   90
ــرع لــلــطــلــب عــلــى الــوقــود  ــ أدى الــتــعــافــي األسـ
وتضرر اإلنــتــاج من إعصار »إيـــدا« إلــى شح 
اإلمـــدادات العاملية. وحسب رويــتــرز، سجلت 
العقود اآلجلة لخام برنت أعلى مستوى لها 
فــي ثـــالث ســـنـــوات، األســـبـــوع املـــاضـــي، حيث 
شركات  العاملية  اإلنتاج  اضطرابات  أجبرت 
الخام  من  كبيرة  كميات  سحب  على  الطاقة 

من املخزونات.
وقـــال »غــولــدمــان ســاكــس«: »عــلــى الــرغــم من 
أننا نتبنى وجهة نظر صعودية للنفط منذ 
فترة طويلة، فإن العجز الحالي في العرض 
ــنـــا، مــع  والـــطـــلـــب الـــعـــاملـــي أكــــبــــر مـــمـــا تـــوقـــعـ

بشكل  دلتا  تأثير  من  العاملي  الطلب  تعافي 
أســرع حتى مع بقاء العرض العاملي أقل من 
توقعاتنا«.  وأشار إلى أن إعصار »إيدا« في 
أمــيــركــا عـــوض زيــــادة اإلنــتــاج فــي »أوبــــك +« 
األمل  استمرار خيبة  مع  تموز  يوليو/  منذ 
ــاج مـــن خـــــارج تــحــالــف »أوبــــــك +«  ــتــ فـــي اإلنــ

والنفط الصخري. 
ــتـــاح خليج  ــــذي اجـ ــدا، الـ ــ وتــســبــب إعـــصـــار إيــ
املــكــســيــك األمــيــركــي فــي وقـــت ســابــق مــن هــذا 
ــال بـــاملـــنـــصـــات وخـــطـــوط  ــ ــطـ ــ ــــي أعـ الــــشــــهــــر، فـ
األنـــــابـــــيـــــب ومـــــــراكـــــــز املــــعــــالــــجــــة لـــلـــخـــامـــات 

واملــصــافــي، مــا أدى إلــى إغـــالق معظم مواقع 
ــلـــى صــعــيــد  ــع. وعـ ــيـ ــابـ ــاج الـــبـــحـــري ألسـ ــتــ اإلنــ
الــطــلــب، قــال مــصــرف »غــولــدمــان ســاكــس« إن 
االتجاه  إلــى  مباشر«  »بشكل  تميل  املخاطر 
الــصــعــودي ألســعــار النفط فــي الــشــتــاء، حيث 
سيؤدي نقص الغاز العاملي إلى زيادة توليد 

الطاقة التي تعمل بالنفط. 
ومــع ذلـــك، أشـــار البنك األمــيــركــي إلــى وجــود 
متغير جديد محتمل للفيروس، والذي يمكن 
أن يثقل كــاهــل الطلب ويـــؤدي لــزيــادة أســرع 
في إنتاج »أوبــك+« والتي قد تخفف عجزها 
املــتــوقــع، كــمــخــاطــر رئــيــســيــة عــلــى توقعاتنا 
خفض   ،2022 لــعــام  وبالنسبة  الــصــعــوديــة.  
الــبــنــك مــتــوســط تــوقــعــاتــه لــلــربــعــني الــثــانــي 
والرابع إلى 80 دوالرًا للبرميل من 85 دوالرًا 
ــرام اتــفــاق نــووي  للبرميل نــظــرًا إلمــكــانــيــة إبــ
إيــران والواليات املتحدة بحلول إبريل/  بني 

نيسان املقبل.
من جانبها، قالت شركة »إيه.إن.زد« لألبحاث 
في مذكرة: »ال يزال نقص املعروض يؤدي إلى 

السحب من املخزونات في كل املناطق«.
واستعاد النفط زخمه أخيرًا، إذ سجل مزيج 
برنت مكاسب أسبوعية بنحو %3.21،  خــام 
ووصل السعر إلى 77.74 دوالرًا يوم الجمعة.

ومــــن املــتــوقــع أن تــســاهــم الــصــني فـــي تــقــويــة 
الطلب على النفط، خاصة بعد إعالن توقفها 
ــدام الــفــحــم الـــحـــجـــري فـــي تــولــيــد  ــتـــخـ عـــن اسـ
الكهرباء. وتواجه الصني أزمة في الطاقة، إذ 
معايير  وتشديد  الفحم  إمــــدادات  نقص  أدى 
االنـــبـــعـــاثـــات والـــطـــلـــب الـــقـــوي مـــن الــشــركــات 
املصنعة والــصــنــاعــة إلــى دفــع أســعــار الفحم 
إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، وتــســبــب فــي فــرض 

قيود واسعة النطاق على االستخدام. 
كــمــا تــوقــف اإلنــتــاج فــي الــعــديــد مــن املصانع 
في الصني، وتعمل بعض املتاجر في الشمال 
وتغلق  الشموع،  على ضــوء  للصني  الشرقي 
مــراكــز التسوق فــي وقــت مبكر، وذلــك بسبب 

النقص املتزايد في الطاقة.

دوالر(.  ــلـــيـــار  مـ  96.5 األســــتــــرالــــيــــة  الـــحـــديـــد 
واســـتـــعـــرت األزمـــــة الــســيــاســيــة بـــني الــبــلــديــن، 
بسبب انتقاد كانبيرا علنًا ما وصفته »فشل 
الــصــني فــي الــوفــاء بــالــتــزامــاتــهــا تــجــاه هونغ 
كــونــغ وشــيــنــجــيــانــغ )تــركــســتــان الــشــرقــيــة(«، 
بــاإلضــافــة إلـــى حــرمــانــهــا الــعــمــالق الصيني 
لــلــهــواتــف الــنــقــالــة »هـــــواوي« مــن بــنــاء شبكة 
الجيل الخامس في البالد. وأصدرت أستراليا 
ــمـــويـــل األحـــــــزاب  تـ يـــمـــنـــع  قــــانــــونــــًا  فــــي 2018 
الــســيــاســيــة مــن دول أجــنــبــيــة، وكــانــت الصني 
التبرعات  حجم  حيث  مــن  القائمة  رأس  على 
بــونــداز،  أنــطــوان  بــاملــائــة، بحسب   80 بنسبة 
الــبــاحــث الــفــرنــســي املــتــخــصــص فــي القضايا 

االستراتيجية في شرق آسيا.
وجــــــاءت قــضــيــة اســـتـــبـــدال أســـتـــرالـــيـــا صفقة 
ــغــــواصــــات الـــفـــرنـــســـيـــة الــتــقــلــيــديــة بـــأخـــرى  الــ
النووي لتزيد الطني بلة،  الدفع  أميركية ذات 
مع تحذير صحف صينية من أن هذه الصفقة 

تهدد املنطقة بحرب نووية.
ــا تـــحـــولـــت األزمـــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــان مـ ــ ــرعــ ــ وســ
املــتــراكــمــة إلـــى حـــرب إعــالمــيــة ثــم اقــتــصــاديــة، 
ــبـــح الـــــصـــــادرات  ــــى كـ ــيـــث ســـعـــت الــــصــــني إلــ حـ
األســتــرالــيــة إلـــى أســواقــهــا، عــلــى غــــرار الفحم 
ولحوم األبقار والنبيذ والقطن والنحاس، إال 

أنها استثنت الحديد الخام من العقوبات.
وفــي ظــل رغــبــة الــصــني فــي معاقبة أستراليا 
بــتــخــفــيــض حــجــم صـــادراتـــهـــا إلــــى أســواقــهــا 
مــلــيــار دوالر(، وعــلــى رأســهــا  )أكـــثـــر مـــن 153 
ــدت ضـــالـــتـــهـــا فــي  ــ ــ ــام، فـــقـــد وجـ ــ ــخـ ــ الـــحـــديـــد الـ

أفـــريـــقـــيـــا. واتـــجـــهـــت الـــصـــني إلــــى غــيــنــيــا، في 
غــــرب أفــريــقــيــا، الــتــي اكــتــشــف بــهــا أحــــد أكــبــر 
الــســمــراء، بمنطقة  الــقــارة  فــي  الحديد  مناجم 
الــحــدود مع  تسمى سيماندو )جــنــوب( قــرب 

سيراليون، باحتياطي يبلغ 2.4 مليار طن.
وقـــــــررت مــجــمــوعــة مــــن الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة 
يــورو في سيماندو، في  استثمار 9 مليارات 
تتزعمه  كونسورتيوم  حصل  أن  بعد   ،2019
الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة عــلــى رخـــصـــة اســتــغــالل 
لجزء من املنجم، الذي شهد منافسة شرسة، 
وأحيانا غير نزيهة، بني عدة شركات فرنسية 
وإســرائــيــلــيــة وبــريــطــانــيــة وأســتــرالــيــة. إال أن 
في  لفرنسا،  مـــواٍل  الجيش  فــي  انــقــالب عقيد 
ألفا  الــرئــيــس  عــلــى  الـــجـــاري،  سبتمبر/أيلول 
ــقـــرب مـــن الـــصـــني، يـــهـــدد مــصــالــح  كـــونـــدي، املـ

األخيرة في سيماندو.
وفـــي 30 مــــــارس/آذار املـــاضـــي، نــجــح تحالف 
ثالث شركات صينية في التوقيع على مذكرة 
الحديد  منجم  الــجــزائــر الستغالل  مــع  تفاهم 
ــــذي يعتقد  ــــرب( الـ ــنـــوب غـ بـــغـــار جــبــيــالت )جـ
ــن بـــني أكــبــر  ــه أكــبــر مــنــجــم فـــي أفــريــقــيــا، ومـ أنـ
العالم باحتياطي يبلغ 3.5  ثالثة مناجم في 
مليارات طن. ورغم أن دراسات سابقة تحدثت 
ــراوح مــــا بــــني 10 و20  ــ ــتـ ــ ــثــــمــــارات تـ ــتــ عــــن اســ
مــلــيــار دوالر الســتــغــالل مــنــجــم غـــار جبيالت 
للحديد  مصنع  حــديــديــة،  )سكك  مرافقه  بكل 
والصلب..(، إال أن الصني تمكنت من تقليص 
الفاتورة إلى ملياري دوالر فقط، مقسمة على 
ثــالث مــراحــل، بحيث يــقــوم املــشــروع بتمويل 
نــفــســه ذاتـــيـــا بــعــد اســتــكــمــالــه. لــكــن الــكــمــيــات 
التي ستستخرج من غار جبيالت تتراوح ما 
بني 10 و50 مليون طن، بعد استكمال جميع 
املراحل في آفاق 2025، وهي أقل بكثير من أن 
تغطي احتياجات الصني )مليار طن(، فضال 
ــزءًا هـــامـــًا مـــن الــحــديــد الــجــزائــري  ــ عــلــى أن جـ
سيذهب لتغذية مصانع الفوالذ في البالد، ما 

يقلص حجم الصادرات. 
)العربي الجديد، األناضول(

النفط يتجه نحو 90 دوالرًا للبرميلما سّر الحماسة الصينية لمناجم الحديد األفريقية؟

وُيعد االقتصاد األملاني، البالغ حجمه 3.861 
التي  الحقيقية  املاكينة  دوالر،  تريليونات 
الثقل  األوروبـــي، من حيث  االقتصاد  تقود 
التقني واملالي واالستثماري ومعدل النمو 
االقـــتـــصـــادي. ويـــعـــادل االقـــتـــصـــاد األملـــانـــي 
املحلي  الــنــاتــج  إجــمــالــي  مــن   %24.7 نسبة 
لدول االتحاد األوروبي، حسب إحصائيات 
يورو ستات في عام 2019، وهو العام الذي 
سبق جائحة كورونا ويمكن القياس عليه. 

على بند املعاشات الــذي بات يعادل نسبة 
25% من امليزانية الفيدرالية للبالد. وربما 
يــكــون هــذا واحـــدا مــن الــدوافــع الــتــي جعلت 
املــســتــشــارة مــيــركــل تــدعــم ســيــاســة الهجرة 
املفتوحة للشباب والكوادر املؤهلة لإلقامة 
في أملانيا. وحسب تحليل في نشرة »ويلث 
ــاق  ــفـ ــذا اإلنـ ــ ــإن هـ ــ بــريــفــيــنــغ« األوروبــــــيــــــة، فـ
الكبير على املعاشات سيقود حكومة يسار 
الضرائب  زيـــادة معدل  إلــى  املقبلة  الــوســط 

وتلعب الشركات األملانية دورًا رئيسيًا في 
تــحــديــث االقـــتـــصـــاد األوروبــــــــي، عــبــر شـــراء 
ــارات والـــصـــنـــاعـــات  ــيــ ــســ ــاج الــ ــتــ ــات إنــ ــركــ شــ
رغم  ولكن  وتحديثها.  وترميمها  املتقدمة 
النجاحات التي حققتها املستشارة ميركل 
فــي تحديث االقــتــصــاد وإحـــداث طفرة فيه، 
ارتفاع  من  يعاني  األملاني  االقتصاد  أن  إال 
نسبة كــبــار الــســن بــني املــواطــنــني، وهـــو ما 
يــعــنــي ارتــــفــــاع حـــجـــم اإلنــــفــــاق الـــفـــيـــدرالـــي 

على الــدخــول، وكذلك زيــادة الضرائب على 
أصحاب الــثــروات، وهــو ما أدى إلــى هروب 
جـــزء مـــن الـــثـــروات األملــانــيــة إلـــى املــصــارف 

السويسرية خالل الشهور األخيرة.
والحــظــت نــشــرة »ويــلــث بــريــفــيــنــغ« أن مـــدراء 
الثروات في أملانيا يتخوفون من دخول حزب 
الحكومة  تشكيلة  فــي  الــيــســاري  لينك«  »داي 
ــتـــي تــســتــهــدف  ــه مــــن األحــــــــزاب الـ ــ املـــقـــبـــلـــة، ألنـ
ــق الــنــشــرة، فـــإن تشكيلة  ــال. ووفــ ــ أصـــحـــاب املـ

الــحــكــومــة املــقــبــلــة مــن يــســار الــوســط سيكون 
املــال،  أســـواق  تأثير مباشر وسلبي على  لها 
وربــمــا تــؤدي إلــى حــال مــن عــدم اليقني وسط 
الــبــورصــة  فــي  املستثمرين، وربــمــا اضــطــراب 
األملانية. في هذا الصدد، يرى خبير األسواق 
فــي مــصــرف »مــيــريــك فــيــنــك« املــتــخــصــص في 
أن صــعــود  غـــيـــريـــل،  ــرت  ــ روبــ الــــثــــروات،  إدارة 
األحــــــــزاب الـــيـــســـاريـــة فــــي تــشــكــيــلــة الــحــكــومــة 
املقبلة سيكون نذير شؤم للبورصة األملانية.

وفي املقابل، يقول خبراء آخرون لنشرة »ويلث 
بــريــفــيــنــغ« إن صــعــود حـــزب الــخــضــر للحكم 
ــادة االســتــثــمــارات فــي الــقــطــاعــات  سيعني زيــ
الــصــديــقــة لــلــبــيــئــة، وبــالــتــالــي مـــن املــتــوقــع أن 
تدعم الحكومة صناعة السيارات الكهربائية.

مـــن جــانــبــه، يــقــول االقـــتـــصـــادي فـــي مؤسسة 
موريسون،  مارتن  األملانية،  أس«  دبليو  »دي 
إن  ــك«،  ويــ »إنفستمنت  لــنــشــرة  تعليقات  فــي 
تشكيل حكومة من تحالف الحزب االشتراكي 
وحزب الخضر واليسار من املحتمل أن يثير 
قــلــقــًا اســتــثــمــاريــًا فـــي أســـــواق املـــــال، ألن مثل 
هــــذا الــتــحــالــف ســيــعــنــي تــشــديــد اإلجـــــــراءات 
االســـتـــثـــمـــاريـــة فـــي أملـــانـــيـــا، وربـــمـــا ينخفض 

معدل النمو االقتصادي في البالد.
لكن االقتصادي موريسون يرى أن حكومة 
من هذا التحالف ستكون في صالح سوق 
السندات األملانية واألوروبية، ألن الحكومة 
األملــانــيــة الــجــديــدة ستكون داعــمــة لتماسك 

االتحاد األوروبي.
وترى نشرة »إنفستمنت ويك« في تحليلها 
أمــس االثــنــني، أن تشكيل حكومة من يسار 
الــوســط فــي أملــانــيــا ســتــؤدي إلــى زيـــادة في 
الحد األدنى لألجور، وارتفاع في الضرائب، 
وربــمــا إجــــراء إصــالحــات فــي ســـوق العمل. 
ويــقــول الــخــبــيــر إلــيــوت غــولــفــر فــي تحليل 
بالنشرة، إن مثل هذه اإلصالحات ستدعم 
أما  األملــانــي.  السوق  في  املحلي  االستهالك 
فيرى  أدواردز،  نــيــك  االســتــثــمــاري  الــخــبــيــر 
أن أي ارتفاع في معدل اإلنفاق واالقتراض 
سيقود إلى ارتفاع في العائد على السندات 
تشكيل  أن  أدواردز،  يــتــوقــع  كــمــا  األملــانــيــة. 
حـــكـــومـــة يـــســـاريـــة ســيــعــنــي زيــــــــادة جــرعــة 
التحفيز املالي لالقتصاد، وأن هذا سيدعم 
املدى  النمو االقتصادي على  ارتفاع معدل 
ــاد مــنــطــقــة  الـــقـــصـــيـــر، كـــمـــا ســـيـــدعـــم اقـــتـــصـ
الــيــورو الــتــي تعتمد فــي نموها إلــى درجــة 
كــبــيــرة عــلــى انــتــعــاش االقـــتـــصـــاد األملـــانـــي. 
ــتــــي حـــكـــمـــت فــيــهــا  ــًا الــ ــامــ وخـــــــالل الـــــــ 16 عــ
املعيشة  مستوى  ارتــفــع  ميركل  املستشارة 
في  االستثمار  ارتفع حجم  كما  أملانيا،  في 

التقنية والصناعات الحديثة.

بقيادة  اإلثنين،  أمس  تعامالت  األوروبية في مستهل  األسهم  ارتفعت 
قطاع النفط والغاز الذي صعد بنحو 1.5%، بعد فوز الحزب  االشتراكي 
ضئيلة،  بأغلبية  الــديــمــقــراطــي 
مع  للتحالف  تــؤهــلــه  ولكنها 
أحزاب أخرى لتشكيل حكومة في 
داكس  مؤشر  وقفز  المستقبل. 
األسهم  ليقود   %1 بنسبة  األلماني 
األوروبية، وارتفع مؤشر »ستوكس 
في   %  0.6 بنسبة  ــي  »األوروبـ  600
التعامالت المبكرة. ورغم االرتفاع 
اليقين  عدم  من  حالة  هنالك  فإن 

وسط بعض األثرياء في ألمانيا.

ارتفاع األسهم األوروبية

تقرير

استثمرت الشركات الصينية 
بقوة في مناجم الحديد 
بأفريقيا، في أعقاب توتر 

العالقات مع أستراليا

رؤية

علي نور

النقد  مع صندوق  لبنان  مفاوضات  استكمال  أّن  األكيد  من  بــات 
في  الجديدة  ميقاتي  نجيب  انطالق حكومة  نقطة  الدولي سيكون 
املالي، بداللة تركيز جميع تصريحات  التعامل مع االنهيار  مسار 
وزراء الحكومة على أهمّية هذه املفاوضات، وضرورة التوّجه إليها 

اها الوفد اللبناني املفاوض. 
ّ
بلغة موّحدة يتبن

الــشــرح ليفهم أهمّية االنــخــراط في  وال يحتاج املــرء إلــى كثير مــن 
برنامج قرض مع الصندوق بالنسبة إلى الدولة اللبنانّية، خصوصًا 
التي  السيولة  قيمة  على  تقتصر  ال  البرنامج  لهذا  لبنان  أن حاجة 

سيحصل عليها من القرض فقط. 
ُيــفــتــرض أن يــوافــقــوا عــلــى أي  لــلــدائــنــن األجــانــب الــذيــن  فبالنسبة 
ل 

ّ
ــة مــســتــقــبــلــّيــة إلعـــــادة هــيــكــلــة ســـنـــدات الـــيـــوروبـــونـــد، سيمث

ّ
خــط

لبنان  المتثال  ضمانة  املشددة  الصندوق  ورقابة  القرض  برنامج 
لإلصالحات املطلوبة في مرحلة التصحيح املالي، وبالتالي ضمانة 

لقدرة الدولة على سداد التزاماتها للدائنن بعد إعادة الهيكلة. 
اللبناني،  أما بالنسبة لسائر الدول والجهات الدولّية املعنّية بامللف 
ــة، أو تــنــخــرط في  ــ ــ والـــتـــي يــمــكــن أن تـــقـــّدم قـــروضـــًا أو هــبــات وازن
الــواضــح إلحاح  املــرحــلــة املقبلة، فــكــان مــن  اســتــثــمــارات معّينة فــي 
مع  املفاوضات  استكمال  على  الجهات  هذه  من  الساحقة  الغالبّية 
الــصــنــدوق قبل املــضــي قــدمــًا فــي أي بــرامــج دعــم كبيرة مــع الــدولــة 
تملك  اللبنانّية  الــدولــة  تعد  لــم  الــجــهــات،  لــهــذه  فبالنسبة  اللبنانّية. 
املصداقّية التي تشير إلى قدرتها على إدارة مرحلة التصحيح املالي 
لبنان  الشك بقدرة  إلــى  الجهات  وحدها، وهــو ما يدفع جميع هــذه 

على اإليفاء بالتزاماته من دون رقابة الصندوق الصارمة.
وعلى أي حال، يمكن ألي مراقب أن يالحظ انسجام مواقف الكثير 
مع  األوروبــــي،  واالتــحــاد  وبريطانيا  الــدولــّيــة كفرنسا  الجهات  مــن 
على  للموافقة  الــبــدايــة  منذ  النقد  الــتــي طرحها صــنــدوق  الــشــروط 
زت على ضرورة تحديد خسائر 

ّ
برنامج القرض للبنان، والتي ترك

الشروط  املالي ومعالجتها بشكل حاسم. كما شملت هذه  النظام 
املركزي،  الشامل في ميزانيات املصرف  أخــرى كالتدقيق  مسائل 
سيولة  على  املفروضة  الضوابط  تقونن  التي  التشريعات  وإقـــرار 
املصارف بعيدًا عن أي استنسابّية، باإلضافة إلى إصالحات أخرى 

ترتبط بخطة الكهرباء واستقاللّية النظام القضائي وغيرها. 
ولـــهـــذا الــســبــب بــالــتــحــديــد، بـــدا واضـــحـــًا أن األقـــطـــاب الـــذيـــن أعـــدوا 
التشكيلة الحكومّية حرصوا على تطعيمها ببعض الوجوه القادرة 
كنائب  املقبلة،  املرحلة  في  الصندوق  مع  املفاوضات  تسهيل  على 
رئــيــس الحكومة ســعــادة الــشــامــي، خبير الــســيــاســات املــالــّيــة الــذي 
عمل سابقًا مديرًا في صندوق النقد الدولي، وشغل منصب كبير 
االقتصادين في العديد من املؤسسات االقتصادّية. وجود الشامي 
في هذا املنصب، الذي يضعه في واجهة الحكومة من دون أن يعطيه 
باإلمكان  لم يكن  املالي تحديدًا،  امللف  الصالحّيات في  الكثير من 
مسار  استئناف  قبل  للصندوق  نّية  حسن  كرسالة  إال  تفسيره 

التفاوض.
الــبــالد امللّحة للتفاوض مــع الصندوق  ــد حــاجــة 

ّ
كــل مــا ســبــق، يــؤك

ه ال يحسم بالضرورة النقاش حول وجهة 
ّ
في املرحلة الراهنة، لكن

هذه املفاوضات، أي طبيعة املعالجات التي ستدفع باتجاهها الدولة 
اللبنانّية، ونوعّية الخطط التي ستحاول التفاهم عليها مع الصندوق. 
فهذه الخطط واملعالجات، هي ما سيحسم في املحّصلة آلّية توزيع 
النظام  املــوجــودة في  خسائر األزمــة، في كل ما يتصل بالفجوات 
ــات  ــوّي ــعــام. وإذا كــانــت أول املــصــرفــي، وكــلــفــة إعــــادة هيكلة الــديــن ال
الصندوق معروفة منذ البداية، فالبيان الوزاري لم يحمل في طّياته 

ما يوضح وجهة سياسات الحكومة اللبنانّية من هذه الناحية. 
تها املالّية 

ّ
فخالل السنة املاضية، حملت حكومة حّسان دياب خط

الخاّصة إلى طاولة املفاوضات مع الصندوق. لكّن مسار التفاوض 
ــل مـــن جــمــعــّيــة املـــصـــارف  ــره الحـــقـــًا بــســبــب رفــــض كـ ــأسـ ــر بـ

ّ
تــعــث

ة، وتحديدًا في 
ّ
واملصرف املركزي املقاربات التي حملتها تلك الخط

جزءا  وبتحميلها  طة، 
ّ
الخ قّدرته  الــذي  الخسائر  بحجم  يتصل  ما 

وازنا من خسائر لرساميل املصارف واملصرف املركزي. 
ة الحكومة وأسقطها، 

ّ
وفي املحّصلة، انقلب املجلس النيابي على خط

ما أّدى إلى امتناع وفد الصندوق عن استكمال املفاوضات في ظل 
الصندوق والتفاوض  لبنانّية موّحدة في مخاطبة  لغة  عدم وجــود 
يــبــدو أن هــنــاك فــرصــة لتوحيد مــقــاربــات الحكومة  الــيــوم،  مــعــهــا. 
واملصرف املركزي، بفضل العالقة الجّيدة ما بن رئيس الحكومة 

الحالي نجيب ميقاتي وحاكم املصرف املركزي رياض سالمة. 
الــذي يفترض أن يكون الوزير الوصي على ملف  أما وزيــر املالّية، 
الخطة املالّية وكل ما يتفّرع عنه، فليس سوى مدير العملّيات املالّية 
في املصرف املركزي، الذي تعاون طوال السنوات املاضية مع حاكم 
التي كان يجريها  املصرف املركزي في كل ما يرتبط باملعالجات 

املصرف قبيل وبعد حصول األزمة. 
لــكــل هـــذه األســـبـــاب، مــن املــفــتــرض أن تــكــون الــحــكــومــة الــيــوم أكثر 
انسجامًا مع أولويات املصرف املركزي، الذي يملك أساسًا مساراته 
الخاّصة إلعادة رسملة القطاع املصرفي وتكوين املؤونات املطلوبة 
مقاربات  توحيد  عملّية  بــأن  يوحي  ما  هو  الخسائر،  مع  للتعامل 
الــصــنــدوق ســتــكــون مسألة  اللبنانّية فــي مــفــاوضــاتــهــا مــع  الــدولــة 
هذه   

ّ
ولعل السابقة.  ديــاب  بمرحلة حكومة حّسان  مقارنة  أسهل، 

الحقيقة بالتحديد ما يفّسر تشديد الكثير من تصريحات أقطاب 
الحكومة على مسألة توحيد تلك املقاربات، والتوّجه إلى املفاوضات 

بلغة لبنان موّحدة. 
املقابل  في  يثير  املركزي  واملصرف  الحكومة  أولويات  تقارب  لكّن 
هواجس كبيرة، وتحديدًا من جهة نوعّية الحلول التي ستنتج عن 
ة املالّية 

ّ
زت الخط

ّ
هذا التقارب. ففي مرحلة حكومة حّسان دياب، رك

في  املــالــي  الحكومة  اســتــشــاري  عليها شــركــة الزارد،  الــتــي عملت 
ص من الخسائر 

ّ
ذلك الوقت، على املعالجات التي من شأنها التخل

ــنــظــام املــصــرفــي بــشــكــل جـــــذري، عــبــر تحميلها  املــتــراكــمــة فـــي ال
ت في تلك 

ّ
للرساميل املصرفّية بالدرجة األولى.  فشركة الزارد تبن

اليوم،  العاملّية  املالّية  األســـواق  في  رواجــًا  األكثر  النظرّيات  املرحلة 
ر 

ّ
والتي تشدد على عدم جواز تحميل خسائر قطاع مصرفي متعث

لألموال العاّمة، خصوصًا إذا اتصل جزء كبير من هذه الخسائر 
بقرارات متعّمدة حّملت أصحاب الودائع مخاطر كبيرة.

أما اليوم، فما رشح عن التحضيرات للمفاوضات مع صندوق النقد 
الجديدة  املقاربات  من  الكثير  في  ى 

ّ
الحكومة ستتبن أن  على  يــدل 

عــمــلــّيــات الــشــراكــة مــع الــقــطــاع الـــخـــاص، أو عــمــلــّيــات الخصخصة 
الــصــريــحــة، الســتــقــدام الــعــمــلــة الــصــعــبــة مــن الـــخـــارج والــتــعــامــل مع 

خسائر املرحلة املاضية. 

لبنان وصندوق النقد: 
لمصلحة من سنفاوض؟
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