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المغرب :إجراءات لخفض أسعار القمح
الرباط ـ مصطفى قماس

يتجه املغرب نحو تكريس قــرار يقضي بالكف
عن تطبيق الرسوم الجمركية التي تسري على
القمح اللني والقمح الصلب ،فــي سياق متسم
بــارت ـفــاع األس ـع ــار فــي ال ـســوق الــدول ـيــة ال ـتــي أف ـضــت إلــى
زيادة سعر الدقيق املصنوع من القمح الصلب في الفترة
األخيرة.
وكشفت األمانة العامة للحكومة ،في بيان ،صــدر أخيرًا،
أن الـحـكــومــة س ـتــدرس فــي مجلسها األسـبــوعــي بـعــد غد
الـخـمـيــس ،مــرســومــن يتعلقان بتعليق تطبيق الــرســوم
الجمركية على القمح اللني والقمح الصلب.
وك ــان امل ـغــرب اسـتــأنــف تطبيق ال ــرس ــوم الـجـمــركـيــة على
واردات الـقـمــح الـلــن والـصـلــب فــي مــايــو /أي ــار ويــونـيــو/
حزيران املاضيني ،بعد تعليقها في منتصف العام املاضي،
إثــر انـهـيــار حــاد للمحصول ال ــذي بلغ  32مليون قنطار
متأثرا بالجفاف الذي عرفته اململكة .وعمدت الحكومة إلى
رفع الرسوم الجمركية على الــواردات من القمح اللني إلى
 135في املائة اعتبارا من منتصف مايو املاضي ،فيما تم

رفع الرسوم الجمركية على الواردات من القمح الصلب إلى
 170في املائة اعتبارا من أول يونيو املاضي .ويرى رئيس
الجامعة الوطنية ألرب ــاب املـخــابــز والـحـلــويــات باملغرب،
الحسني أزاز ،في تصريح لـ«العربي الجديد» أن التوجه
نحو تعليق الرسم الجمركي كان منتظرا في ظل ارتفاع
أسعار القمح ،خصوصا الصلب منه في السوق الدولية.
ويتصور أزاز أن تعليق رســوم الجمرك يمكن أن يفضي
إلــى خفض أسـعــار القمح فــي الـســوق املحلية ،خصوصا
بالنسبة للدقيق املستخرج من القمح الصلب ،الذي ارتفع
سعره في الفترة األخيرة بما كان له من تأثير على سعر
الخبز والسميد.
وتم في الفترة األخيرة تسجيل ارتفاع في أسعار الخبز
واملنتجات املصنوعة من دقيق القمح الصلب في املخابز،
علما أن أس ـعــار ذل ــك الـصـنــف مــن الـخـبــز يخضع لقانون
العرض والطلب.
ولــم يطاول االرتـفــاع الخبز املعد من دقيق القمح اللني،
إذ إن الــدولــة تــدعــم الخبز ال ــذي يــزن  160غــرامــا ،والــذي
يحدد سعره في درهم وعشرين سنتيما ،ولن يعرف ذلك
الخبز أي ارتفاع .وتجلى من بيانات املندوبية السامية

لـلـتـخـطـيــط (ح ـكــوم ـيــة) ،ح ــول مــؤشــر األث ـم ــان بــامل ـغــرب،
أن الخبز والـحـبــوب ،شهدت أعلى ارتـفــاع على مستوى
أسـعــار املستهلكني مقارنة بالسلع والـخــدمــات األخــرى،
بنسبة  4فــي املــائــة بــن أغـسـطــس/آب وسبتمبر /أيلول
املاضيني.
ويـ ـسـ ـت ــورد املـ ـغ ــرب ال ـق ـم ــح ال ـص ـل ــب م ــن ك ـن ــدا واالتـ ـح ــاد
األوروب ـ ـ ــي وأوروب ـ ـ ــا ،غـيــر أن األم ـط ــار ال ـغ ــزي ــرة ب ــأوروب ــا
والجفاف بكندا ،أفضت إلى تراجع اإلنتاج ،إذ انخفض في
كندا بنسبة  40في املائة .وأدى ذلك االنخفاض في اإلنتاج
باإلضافة إلى سعي الصني لتكوين مخزون من القمح إلى
ارتفاع األسعار في ظل تراجع العرض في السوق الدولية.
ويعد املغرب من أكبر مستوردي الحبوب ،إذ يشتري من
الخارج سنويا ما بني  30و 50مليون قنطار من الحبوب،
حسب املحاصيل.
وكــانــت املندوبية السامية للتخطيط توقعت فــي دراســة
سابقة ،أن يستمر املـغــرب فــي اسـتـيــراد الحبوب فــي أفق
 ،2025إذ سيصل االرتهان لألسواق األجنبية إلى  43في
املائة ،فيما سيصل إلى  26في املائة بالنسبة للزيوت و65
في املائة عندما يتعلق األمر بالسكر.

قفزة في
أرباح كيا
ذك ـ ـ ـ ـ ــرت «ك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا» ،ث ــان ــي
أك ـ ـبـ ــر شـ ــركـ ــة ل ـص ـنــاعــة
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات ف ـ ــي ك ــوري ــا
ال ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،أمـ ـ ـ ــس
األربـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاء ،أن ص ــاف ــي
أربــاح ـهــا لـلــربــع الـثــالــث
ارتفع بشكل كبير بسبب
عدم وجود تكاليف ملرة
واحـ ـ ـ ـ ـ ــدة ،لـ ـك ــن ال ـن ـق ــص
فـ ـ ــي ال ـ ــرق ـ ــائ ـ ــق ال يـ ـ ــزال
مصدر قلق كبير لشركة
صناعة السيارات .وقفز
ص ــاف ــي ال ــرب ــح لــأشـهــر
ال ـ ـثـ ــاثـ ــة امل ـن ـت ـه ـي ــة فــي
سبتمبر /أي ـلــول بأكثر
من ثمانية أضعاف إلى
 1.135ت ــري ـل ـي ــون وون
( 970م ـ ـل ـ ـيـ ــون دوالر)
م ــن صــافــي أربـ ــاح ق ــدره
 133.68مـلـيــار وون في
ن ـفــس ال ـف ـتــرة م ــن ال ـعــام
امل ــاض ــي .وق ـف ــزت أرب ــاح
التشغيل بأكثر من ستة
أضـ ـ ـع ـ ــاف لـ ـتـ ـص ــل إلـ ــى
 1.327ت ــري ـل ـي ــون وون
فـ ــي الـ ــربـ ــع الـ ـث ــال ــث مــن
 195.23مـلـيــار وون في
العام املاضي .وارتفعت
املـبـيـعــات بنسبة %8.8
ل ـ ـت ـ ـصـ ــل إل ـ ـ ـ ــى 17.752
تـ ـ ــري ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــون وون م ــن
 16.321تــري ـل ـيــون وون
خالل نفس الفترة .وفي
الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي ،جـنـبــت
الشركة  1.013تريليون
وون ف ـ ــي م ـخ ـص ـصــات
جــودة صيانة منتجات
ما بعد البيع والخدمات
األخرى.
(فرانس برس)

لقطات

المغرب :مطالب بمعالجة ارتفاع األسعار
طالب حزب «التقدم واالشتراكية» المغربي ،أمس
األربعاء ،حكومة بالده باتخاذ التدابير الضرورية لحماية
المواطنين من ارتفاع األسعار .وقال الحزب (يساري
معارض) في بيان ،تلقت األناضول نسخة منه ،إن هناك
«مؤشرات سلبية على المستوى االجتماعي ناجمة عن
استمرار صعوبات مواجهة تداعيات جائحة كورونا على
الحياة اليومية للمواطنين على كافة المستويات» .واعتبر
«التقدم واالشتراكية» ( 22نائبا بالبرلمان من أصل  ،)395أن
«هذه الصعوبات يزيد من حدتها الغالء المسجل في
أسعار عدد من المواد االستهالكية األساسية» .وشدد
على «ضرورة اتخاذ الحكومة ما يلزم من إجراءات
لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

تركيا تدعو إلى التعاون الزراعي
دعت تركيا ،إلى التعاون بين الدول األعضاء في «منظمة
التعاون اإلسالمي» ،لتحقيق االستقرار في السوق الزراعي
الفعال للموارد الطبيعية .جاء ذلك
وتطوير االستخدام
ّ
وفق وزير الزراعة والغابات التركي ،بكير باكدميرلي،
في كلمة له خالل المؤتمر الوزاري الثامن حول األمن
الغذائي والتنمية الزراعية للمنظمة اإلسالمية ،المنعقد
في مدينة إسطنبول .وأشار الوزير التركي إلى وجود
 350مليون شخص في الدول األعضاء لمنظمة
التعاون اإلسالمي ،يكافحون من أجل البقاء على قيد
الحياة ،بسبب معاناتهم من الفقر والجوع .وأضاف أن
ّ
ّ
سكان العالم ،ال يعيشون
يشكلون ربع
المسلمين الذين
الحياة التي يستحقونها.

سورية الثالثة عالميًا للدول األكثر هشاشة
تستمر سورية بحصد أرقام ومواقع األكثر فقرًا
وتضخمًا وبطالة وتهجيرًا بالعالم ،لتضيف أخيرًا
صفة جديدة ،مع احتاللها المرتبة الثالثة عالميًا ضمن
تصنيف «الدول األكثر هشاشة لعام  ،»2021الذي يصدره
صندوق السالم ومجلة فورين بوليسي في الواليات
المتحدة منذ سنة  .2005ويستند تصنيف الدول
الهشة المعروف سابقًا بالدول الفاشلة إلى الضغوط
التي تشهدها دول العالم على الصعد االقتصادية،
واالجتماعية ،والصحية ،واألمنية ،ويعتمد التصنيف،
كمؤشر مهم ،بحسب االستشاري الدولي عبد الناصر
الجاسم ،لتحديد مسار المساعدات الدولية وكذلك
الستقطاب االستثمارات.

لو عرف العسكر
أهمية السودان
مصطفى عبد السالم

هل يدرك عسكر السودان أن
بلدهم يمكن أن يكون سلة
غذاء العالم لو استقر سياسيا
واقتصاديا ،وأن إنتاج السودان من
األغذية يمكن أن يكفي احتياجات
الدول العربية من القمح واألغذية
والذرة والزيوت والسمسم واللحوم
واأللبان ،وبالتالي ال تلجأ هذه
الدول لشراء السلع الغذائية من
دول العالم املهيمنة على إنتاج
الغذاء ،وال يتسول السودان القمح
من دولة االحتالل كما حدث قبل
شهور .هل يدرك العسكر أن 100
مليار دوالر قيمة واردات العرب
من األغذية سنويا يمكن أن تتجه
لخزينة السودان الخاوية ،وبالتالي
تجد اللباد املوارد الكافية لتمويل
واردات األدوية وحليب األطفال
والوقود وسداد أعباء الدين
الخارجي.
هل يدرك العسكر أن السودان
يمكن أن يعوم على بحار من
األموال واالستثمارات إذا توقف
هؤالء الطامعون في السلطة عن
ارتكاب جريمة االنقالبات على
الحكومات املدنية وآخرها ما حدث
قبل أيام.
هل يدرك العسكر أن أموال العرب
الهاربة في البنوك الغربية والتي
تبحث عن فرصة استثمار
مناسبة وقليلة املخاطر يمكن
أن تستقر في السودان إذا ما
تمت تهيئة مناخ االستثمار
وإتاحة فرصة استغالل األراضي
الصالحة للزراعة والتي تقدر
مساحتها بنحو  41.8مليون فدان.
هل يدرك العسكر أنهم السبب
في تعاسة السودانيني وتجويعهم
وإفقارهم وإذاللهم وتخلفهم عن
سداد ديونهم وكرههم للحياة،
وأنهم وراء تحول السودان لدولة
فاشلة اقتصاديا وسياسيا
ومأزومة ماليا وهشة ومفلسة
املوارد واإلمكانيات ،ألن آخر ما
يشغل هؤالء العسكر هي قضايا
التنمية ومكافحة التضخم والفقر
والبطالة والفساد وخلق فرص
عمل وتوفير السلع وتحسني
الخدمات من كهرباء وطرق
وجسور ،وال تعنيهم إقامة
مصانع ومدارس ومستشفيات
وشبكات مياه وصرف صحي،
كل ما يعنيهم هو حصد املزيد من
األموال لصالح املؤسسة العسكرية
التي ينتمون إليها.
لو عرف العسكر أهمية السودان
العريق ما تركوه نهبا للفقر
والفساد والحروب األهلية
واإلبادات الجماعية العرقية ،ولو
أحبوا السودان لدعموا استقراره
بدال من إثارة الفوضى من فترة
ألخرى عبر االنقالبات ،وأدركوا أن
استقرار السودان مهم ليس فقط
للدول املجاورة ،مثل مصر وليبيا
وتشاد ،لكن للمنطقة كلها ،وترك
هؤالء شؤون الحكم والسياسة
للحكومات املدنية تحكم بالدستور
والقانون ،لكنهم يريدون أن تتحول
البالد إلى معسكر كبير يعيش
فيه السودانيون عبيدا للسادة
الضباط والطبقة املرضي عنها .هم
ال يريدون استقرارا وال تنمية وال
رفاهية للشعب ،بل يهمهم شيء
واحد هو الحكم والسيطرة على
السلطة بكل ما تعنيه الكلمة.

ليبيا :مطالب بحماية المؤسسات النفطية بعد اشتباكات الزاوية
طرابلس ـ العربي الجديد

قال رئيس املؤسسة الوطنية الليبية للنفط ،مصطفى
صنع الله ،إن االشتباكات املسلحة في مدينة الزاوية،
غربي طرابلس ،تسببت فــي إصــابــة مباشرة ملجمع
الــزاويــة النفطي ،وطــالــب السلطات بـضــرورة حماية
املــؤسـســات النفطية ووق ــف «األع ـمــال اإلجــرامـيــة في
م ــواق ــع ال ـن ـفــط أو ب ــال ـق ــرب م ـن ـه ــا» .وش ـه ــدت مــديـنــة
الــزاويــة ( 30كلم غــرب طرابلس) اشتباكات مسلحة
لعدة ساعات ،ليل أول من أمس ،بني فصائل تنتمي
لجهاز دعــم االسـتـقــرار التابعة للمجلس الــرئــاســي،

وأخــرى تابعة لــوزارة الداخلية في الحكومة ،وقالت
وســائــل إع ــام ليبية إن سببها «م ـحــاولــة الفصيل
األول السيطرة على املجمع النفطي» الــذي يسيطر
عليه الفصيل الثاني بحجة تأمينه.
وأوضح صنع الله ،في بيان نشرته املؤسسة الوطنية
لـلـنـفــط ،أم ــس ،أن «عـمـلـيــات الـتـخــريــب الـتــي تـتــم في
دقــائــق تحتاج سـنــوات إلصــاح األض ــرار ،فضال عن
تكلفتها املادية الباهظة» ،مؤكدا أن املساس بالبنية
التحتية لقطاع النفط «يعد جريمة ال يمكن السكوت
عنها» .وفيما طالب صنع الله «الجهات املسؤولة»
ببسط األمــن في املــواقــع النفطية وحماية العاملني،

أوض ـ ـ ــح أن ث ـم ــان ـي ــة خ ـ ــزان ـ ــات ل ـت ـخ ــزي ــن امل ـن ـت ـجــات
النفطية تعرضت لـ«أضرار مباشرة» ،باإلضافة إلى
خمسة خــزانــات أخــرى لـ«تخزين الــزيــوت األساسية
واإلضافات الكيميائية بمصنع خلط وتعبئة الزيوت
املعدنية ،ما تسبب في تسرب كميات كبيرة منها».
وتابع صنع الله رصــد أضــرار االشتباكات باملجمع
النفطي بــالـقــول« :أصـيــب املـحــول الكهربائي املغذي
للمحطة الرئيسية الخاصة بمصنع خلط وتعبئة
ال ــزي ــوت ،األم ــر ال ــذي تــرتــب عـنــه عـطــب فــي امل ـحــول»،
مضيفا «تـضــررت أسـقــف صــاالت خـطــوط التصنيع
بمصنع خلط وتعبئة الزيوت» .وختم بيان املؤسسة
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باإلشارة إلى أن عمليات الكشف على كافة الوحدات
اإلنتاجية بالشركة «ما تــزال مستمرة حتى اللحظة
لتحديد حجم األضرار الناتجة عن هذه األعمال غير
املسؤولة» .وثارت مخاوف من تعطل اإلنتاج النفطي
م ـ ـجـ ـ ّـددًا ،ب ـعــد أن خ ـس ــرت الـ ـب ــاد عـ ـش ــرات م ـل ـيــارات
الــدوالرات أثناء إغالقات الحقول واملوانئ في الفترة
التي سبقت املصالحة .ويتخطى حاليًا إنتاج ليبيا
اليومي من الخام  1.2مليون برميل .وحققت البالد
م ــع ارتـ ـف ــاع أس ـع ــار ال ـن ـفــط ال ـعــامل ـيــة إي ـ ـ ــرادات كـبـيــرة
نــاهــزت مـلـيــاري دوالر خــال أغ ـسـطــس/آب املــاضــي،
بحسب املؤسسة الوطنية للنفط.
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األردن

مال وسياسة

شركات الجيش السوداني أمام
اختبار صعب :انفالت األسواق
بات الجيش السوداني
في مواجهة مباشرة
مع العديد من الملفات
االقتصادية بعد فرض
حالة الطوارئ في
ّ
وحل
جميع أنحاء البالد،
مجلسي السيادة والوزراء
الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

يـبــدو أن املؤسسة العسكرية في
السودان ستواجه عقبات جديدة
مــع ت ـطــورات املـشـهــد االقـتـصــادي
امل ـع ـق ــد ب ـع ــدم ــا ان ـ ـفـ ــردت بــال ـح ـكــم وأط ــاح ــت
بحكومة عبد الله حمدوك .وأفرز ذلك وضعا
معيشيا صعبا يواجه املواطنني خصوصا
ف ــي ظ ــل دع ـ ـ ــوات اإلضـ ـ ـ ــراب الـ ـع ــام وانـ ـع ــدام
وصـ ــول املـ ــواد الـتـمــويـنـيــة وت ــوق ــف شــركــات
رئيسية عــن العمل استجابة لــدعــوة تجمع
املهنيني بالدخول في عصيان مدني.
ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه جهات مختصة
قــرب نفاد املخزون االستراتيجي من السلع
األس ــاس ـي ــة خ ـصــوصــا ال ـخ ـبــز وال ـس ـك ــر ،مع
إغالق شبه تام للمخابز وعدم قدرة األسواق
املــركــزيــة على الـحـصــول على السلع نتيجة
إلغالق الطرق والكباري وتوقف إمداد السلع
من الشرق املغلق.
ومع تقدم وتيرة االحتجاجات تزداد صعوبة
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ل ـق ـم ــة ال ـع ـي ــش وي ـت ــواص ــل
تدهور االقتصاد ،ما جعل الجيش وشركاته
في مأزق ،خصوصا ما يرتبط بإدارة امللفات
االقتصادية وســط تعطل مؤسسات الدولة
وشلل األسواق.
وزادت الـصـعــوبــات االق ـت ـصــاديــة مــع إغــاق
األسواق والطرق وشح السلع وتوقف البنوك
عن العمل وانقطاع شبكة اإلنترنت.
يـقــول اقـتـصــاديــون إن األوض ــاع تسير نحو
األس ــوأ ،إذا لــم تـتــراجــع املــؤسـســة العسكرية
عــن الـخـطــوة الـتــي اتـخــذتـهــا ســابـقــا فــي ظل
حـصــار اق ـت ـصــادي داخ ـلــي وخ ــارج ــي ،حيث
أوقفت جميع الــدول املانحة معوناتها التي
دفعت بها إلى السودان ،كما توقفت ماكينات
اإلنتاج داخليا.
وك ـ ــان ق ــائ ــد الـ ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة ال ـس ــودان ـي ــة،
ع ـب ــد ال ـف ـت ــاح الـ ـب ــره ــان ،أع ـل ــن م ـن ــذ ي ــوم ــن،
حــالــة ال ـط ــوارئ فــي جميع أن ـحــاء ال ـســودان،

ّ
وحــل مجلسي السيادة وال ــوزراء في البالد،
وكذلك تعليق العمل في بعض مواد الوثيقة
الدستورية.
وي ـت ــوق ــع االق ـت ـص ــادي الـ ـس ــودان ــي ،مـحـمــود
ال ــزي ــن ،ف ــي حــدي ـثــه ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» أن
تــزداد املعاناة املعيشية خالل الفترة املقبلة
ألن هنالك هجمة كبيرة مــن املواطنني على
مــا تبقى مــن سلع فــي أرفــف الـبـقــاالت ،وهــذا
ً
ً
جديدا للجيش الذي
تحدىا
بالطبع سيشكل
يمتلك حــوالــي نصف إيـ ــرادات ال ـســودان من
أصول لشركات إنتاجية وأخــرى تعمل على
تصدير املواد الخام ،حسب الزين .ويضيف:
ه ــذه ال ـش ــرك ــات مـعـلــومــة لـجـمـيــع املــواط ـنــن
وك ــان ــت م ـث ــار خـ ــاف ب ــن امل ـك ــون ــن امل ــدن ــي
وال ـع ـس ـك ــري ،ك ـمــا ك ــان ــت ال ـس ـبــب األس ــاس ــي
ال ــذي أط ــاح بــوزيــرة املــالـيــة املكلفة السابقة
هـبــة مـحـمــد ع ـلــي ،ال ـتــي رف ـضــت تـبـعـيــة تلك
الشركات إلى القطاع العام بحجة أن النظام
امل ــال ــي ل ـل ـج ـيــش م ـن ـض ـبــط ولـ ـي ــس ك ـم ــا هــو
موجود في القطاع العام.
ويشير الزين إلى أن املؤسسات االقتصادية
العسكرية مختلفة التخصصات ،من بينها
بنوك كبيرة جــدا مثل بنك أم درم ــان املدني
الـ ـ ــذي ي ـت ـم ـتــع ب ـح ـمــايــة م ــن ال ـب ـن ــك امل ــرك ــزي
ويمتلك أكبر رأس مال في البنوك التجارية
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أعــلــنــت أمــيــركــا ،تعليق
مساعدة مالية للسودان
بقيمة  700مليون دوالر،
اعــتــراضــا على اإلجــــراءات
هــدد
االنــقــابــيــة .كــذلــك
ّ
االتــحــاد األوروبــــي ،مساء
الثالثاء ،بتعليق مساعدته
الـــمـــالـــيـــة إذا لــــم يُــعــد
العسكريون السلطة إلى
الحكومة المدنية.

ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــة ،وغ ــال ـب ـي ــة أع ـ ـضـ ــاء امل ــؤس ـس ــة
العسكرية يمتلكون حسابات فيه ،ولذلك إذا
أرادت املؤسسة العسكرية العمل على إحداث
ان ـف ــراج ــة حـقـيـقـيــة تـسـتـطـيــع ذل ـ ــك ،ولـكـنـهــا
تتمنع عن األمر بحجة ضعف املكون املدني
في إدارة دفة الدولة.
املـخـتــص فــي ش ــؤون األوراق املــال ـيــة ،بابكر
الـتــوم ،يـقــول إن املــؤسـســة العسكرية تمتلك
غــال ـب ـيــة ال ـص ـن ــاع ــات املـ ــوجـ ــودة ف ــي ال ـب ــاد،
وم ـن ـهــا ش ــرك ــة ج ـي ــاد ل ـل ـس ـي ــارات ،ورغ ـ ــم أن
واج ـه ـت ـه ــا م ـخ ـت ـل ـفــة ول ـك ـن ـه ــا فـ ــي األس ـ ــاس
تـتـبــع لـلـجـيــش .وي ـض ـيــف :ش ــرك ــات الجيش
تـمـتـلــك اس ـت ـث ـم ــارات ك ـب ـيــرة ج ــدا ت ـصــل إلــى
أكثر مــن  100مليار دوالر ،وهــي التي تقوم
مـبــاشــرة بتسهيل كــل مــا يتعلق بــاألوضــاع
االقتصادية ألفــراد من املؤسسة ،فــإذا أرادت
املــؤس ـســة الـعـسـكــريــة تــوظ ـيــف ت ـلــك األمـ ــوال
مل ـص ـل ـحــة املـ ــواطـ ــن ت ـس ـت ـط ـيــع ذل ـ ــك ولـكـنـهــا
لــن تـفـعــل .وي ـتــابــع« :بــاإلضــافــة لــذلــك أيـضــا
لديها شــركــات ومـطــاحــن مثل مطحن زادنــا
الذي يعتبر من أكبر املطاحن وتخصص له
تسهيالت كثيرة ،وما يدلل على ذلك هو أنه
في أيام أزمة الخبز السابقة كانت كل مخابز
املؤسسة العسكرية تعمل من داخــل القيادة
ال ـعــامــة وال يـشـكــو مـنـتـسـبــو املــؤس ـســة مما
يعاني منه املواطن».
وفي ما يتعلق بالدعم السريع ،كشفت مجلة
«فورين بوليسي» األميركية عن جوانب من
التقرير الذي ّ
أعدته لجنة تتبع ملجلس األمن
ال ــدول ــي واع ـتــرضــت عـلـيــه روس ـيــا كصديقة
للخرطوم ووصفته بعدم الــدقــة .وأوضحت
املـجـلــة أن ال ـق ــوات املــوال ـيــة لـلـحـكــومــة جنت
أرب ــاح ــا ت ـقــدر بــأكـثــر م ــن  123مـلـيــون دوالر
من التجارة في الذهب خالل األعــوام القليلة
املاضية .وحسب «فورين بوليسي» فإن قيمة
الذهب املهرب خالل الفترة  2014-2010تقدر
بحوالي  4.5مليارات دوالر.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـســه ،قـ ــال أسـ ـت ــاذ االق ـت ـصــاد
ب ــال ـج ــام ـع ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ب ــالـ ـق ــاه ــرة ،حــامــد
التجاني ،فــي تصريحات صحافية سابقة،
إن قوات الدعم السريع راكمت أمواال ضخمة
من خالل مصادرها املتعددة لتمويل نفسها
في ظل غياب املحاسبة واملراجعة املالية من
قبل الدولة.
وفــي املـقــابــل ،يـقــول االقـتـصــادي الـســودانــي،
أح ـم ــد م ـح ـمــد ال ـش ـي ــخ ،إن أمـ ـ ــوال املــؤس ـســة
العسكرية تتمتع بنظام مالي متقدم كثيرا
عـلــى أنـظـمــة الــدولــة ملــا تمتلكه مــن شفافية
وم ــراج ـع ــة ل ــوج ــود ض ـب ــاط مــال ـيــن ف ــي كــل
وحدة ،كما أنها تخضع لرقابة شديدة أكثر
من الرقابة املدنية ،وهي ذاتية االستثمار.

شركات اإلسكان تخسر  2.1مليار دوالر
عمان ـ زيد الدبيسية
ّ

قال رئيس جمعية مستثمري قطاع اإلسكان في األردن ،كمال
العواملة ،في تصريح لـ«العربي الجديد» ،إن االستثمار في
مشاريع اإلسـكــان شهد تراجعا حــادا خــال السنوت القليلة
املــاضـيــة ،بسبب انخفاض الجاذبية االسـتـثـمــاريــة ،وارتـفــاع
كلف البناء ،والضرائب املرتفعة .وأضــاف أن قطاع اإلسكان
خسر حوالي  2.1مليار دوالر من إجمالي حجم االستثمارات
القائمة فيه ،حيث يقدر رأس مال الشركات العاملة في القطاع
بـحــوالــي  4م ـل ـيــارات دوالر ،فيما يـتـجــاوز حـجــم االسـتـثـمــار
الفعلي عشرات املليارات من الدوالرات.
وقــال العواملة لقد خرجت العديد من الشركات من السوق،
نـتـيـجــة ارت ـف ــاع ال ـضــرائــب وال ــرس ــوم واملـتـطـلـبــات املـخـتـلـفــة،
وال ــزي ــادة الـتــي ط ــرأت عـلــى أس ـعــار م ــواد الـبـنــاء ،إضــافــة إلــى
تعقيد اإلجراءات املتعلقة بالترخيص.
وق ــال إن دول ــة اإلم ـ ــارات الـعــربـيــة املـتـحــدة وتــركـيــا بــاتـتــا من
أكـثــر الــوجـهــات للمستثمرين األردن ـيــن الـعــامـلــن فــي قطاع
اإلسكان والعقارات بشكل عام ،نظرا للفارق الكبير في الكلف
والضرائب وسهولة اإلجــراءات .وأوضــح أن عدد املستثمرين
في القطاع حاليا تراجع إلى حوالي ألفي مستثمر ،من أصل
حوالي  3آالف مستثمر ،وغالبيتهم خرج من السوق ّ
لتعرضه
لخسائر مالية كـبـيــرة ،والـبـعــض اضـطــر للهجرة إلــى بلدان
أخــرى .وبــن العواملة أن عــددا كبيرا من األردنـيــن أصبحوا
يفضلون تملك الـعـقــارات فــي دول أخ ــرى مثل مصر وتركيا
بسبب انخفاض األسعار قياسا إلى األردن ،ما أثر كثيرا على
مبيعات شركات اإلسكان محليا.
وقال إن القدرات الشرائية للمواطنني األردنيني باإلضافة إلى
تــراجــع مشتريات األجــانــب مــن الـعـقــارات فــي األردن ،ساهما
بـشـكــل كـبـيــر ف ــي ت ــراج ــع ن ـشــاط س ــوق اإلسـ ـك ــان ف ــي األردن،
وتـعــرضــت ال ـشــركــات لـخـســائــر غـيــر مـسـبــوقــة وال ـتــي تعمقت
بسبب جائحة كورونا وتداعياتها.
وبني أن الحكومة لم تقدم حتى اآلن خطوات تحفيزية ناجعة

األزمات المعيشية تحاصر السودانيين (أشرف الشاذلي/فرانس برس)

لـقـطــاع الـعـقــار بشكل ع ــام ،مــا يـهــدد االس ـت ـث ـمــارات العقارية
بمزيد من التراجع والـهــروب إلــى الـخــارج ،وبالتالي خسارة
مورد مهم لالقتصاد األردني ،والتأثير سلبا في الناتج املحلي
اإلجمالي ،وأضرار ستلحق بالقطاعات األخرى ،وفقدان آالف
فرص العمل .وأشار العواملة إلى أن القطاع كان يحقق الربح
للمستثمر ،باإلضافة إلى االقتصاد الوطني بشكل عام ،حيث
إنــه يساهم فــي تشغيل األي ــدي العاملة واملـصــانــع ومختلف
القطاعات املساندة .وحسب العواملة ،فإن القطاع كان يحقق
أربــاحــا ت ـتــراوح مــا بــن  15و %20منذ أكـثــر مــن عـقــد ،لكنها
تراجعت في عــام  ،2010لتصبح  12و ،%15وتآكلت في آخر
عشر سنوات ولم تتجاوز في أحسن حاالتها  ،%9وفي بعض
األحيان يتم البيع بالكلفة وأقــل من ذلــك لتغطية االلتزامات
املالية ،خاصة في فترات الركود وتراجع الطلب.
وأكد العواملة ضرورة انتباه الحكومة إلى املخاطر التي تحدق
بــالـقـطــاع ال ــذي يشهد تــراجـعــا بشكل مستمر ،وذل ــك بــإعــادة
النظر فــي حجم الــوعــاء الضريبي املـفــروض عليه ،وتسهيل
إجــراءات الترخيص ،والسماح بزيادة عدد طوابق البناء في
بعض املناطق ،وكذلك دعم القروض البنكية املوجهة لشراء
الشقق السكنية ،وذلــك لتحفيز املواطنني والعرب واألجانب
عـلــى تـمـلــك ال ـع ـق ــارات .وذك ــر مــواط ـنــون أن ـهــم اتـجـهــوا لـشــراء
شقق سكنية واالسـتـقــرار في تركيا بسبب ارتـفــاع أسعارها
في األردن إلــى عــدة أضعاف أسعارها سابقًا ،باإلضافة إلى
الحوافز واالمتيازات األخرى التي تتعلق بسهولة اإلجراءات
وإمكانية االستثمار في هذا القطاع.
وأبقت الحكومة على قرارها املتعلق بتخفيض رسوم تسجيل
الـعـقــارات والـشـقــق السكنية بنسبة  %50لتحفيز املواطنني
على الشراء ،لكن ارتفاع األسعار قد أضعف من فرصة زيادة
اإلقـبــال على الـســوق ،خاصة من قبل العرب واألجــانــب الذين
كانون يشكلون نسبة عالية من املشترين للعقارات في األردن.
كما شهدت أسعار األراضي قفزات كبيرة انعكست سلبا على
األسعار ،خاصة في املدن الرئيسية مثل العاصمة ّ
عمان وإربد
والزرقاء وغيرها.

ارتفاع كبير في أسعار العقارات (فرانس برس)

تقارير عربية
مال وناس

ركود أسواق غزة يتصاعد وسط تدهور القدرة الشرائية
غزة ـ عالء الحلو

تشهد أسواق قطاع غزة حالة من الركود غير
الطبيعي ،بفعل الحالة االقتصادية العامة
التي يمر بها القطاع نتيجة تواصل الحصار
اإلسرائيلي ،إلى جانب االرتفاع امللحوظ في
أسعار العديد من املواد الغذائية الرئيسية.
وبــاتــت طــرقــات األس ــواق أقــل ازدحـ ً
ـامــا خالل
الفترة السابقة بفعل العديد من التحديات
الصعبة التي باتت تواجه الواقع االقتصادي
ال ـس ـيــئ ،وال ـ ــذي أث ــر ع ـلــى الـ ـق ــدرة الـشــرائـيــة
ُ
للمواطنني ،وانعكاس ذلك ً
سلبا على التجار
وحـ ــركـ ــات ال ـب ـي ــع وال ـ ـشـ ــراء داخـ ـ ــل األسـ ـ ــواق
واملـ ـح ــال ال ـت ـج ــاري ــة .وت ــأث ــرت األسـ ـ ــواق بما
تضم مــن املـحــال التجارية التي تبيع املــواد

الغذائية ،والحلويات والبقوليات واملالبس
وبسطات الخضار والفواكه ،وغيرها جراء
تـ ـ ـ ــردي األوضـ ـ ـ ـ ــاع االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،وإحـ ـج ــام
املواطنني عن الشراء بشكل ملحوظ.
ويشتكي الباعة داخــل األس ــواق مــن الوضع
ال ـع ــام ،والـ ــذي شـهــد حــالــة ُم ــن ال ـت ــردي غير
املسبوق ،بفعل التحديات املركبة التي باتت

ارتفاع أسعار المواد
الغذائية ساهم في
تفاقم الركود

تراجع كبير في حركة البيع والشراء (عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد)

ُ
تواجه الحركة التجارية ،في الوقت الذي تثار
الحكومية
فيه األنباء عن تشديد اإلجــراءات
ُ
داخ ــل األسـ ــواق ،مــا يــزيــد مــن األع ـبــاء امللقاة
ُ
على عاتق الباعة والتجار.
ويـقــول الخبير االق ـت ـصــادي ،م ــازن العجلة،
إن الوضع االقتصادي في قطاع غزة يشهد
حــالــة م ــن االن ـك ـم ــاش نـتـيـجــة ثــاثــة عــوامــل
رئ ـي ـس ـيــة ،أولـ ـه ــا ال ـع ــام ــل ال ـت ــراك ـم ــي طــويــل
املــدى ،والــذي أثــر بشكل واضــح على القدرة
الـشــرائـيــة ،أمــا الـثــانــي فيرجع إلــى الـعــدوان
اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة ،وتأثيره
الـكـبـيــر عـلــى الـحــركــة ال ـت ـجــاريــة ،خـصـ ً
ـوصــا
بعد إغ ــاق معبر كــرم أبــو ســالــم ملــدة شهر،
م ــا ان ـع ـك ــس ع ـل ــى ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص وع ـلــى
مجمل حــركــات البيع وال ـشــراء ،فيما يرجع

السبب الثالث إلى تواصل تداعيات جائحة
كــورونــا ،الـتــي مــا زال ــت تعصف باالقتصاد
الفلسطيني ،وتـتـسـبــب فــي زيـ ــادة مـعــدالت
الفقر والبطالة.
وي ــوض ــح الـعـجـلــة ف ــي ح ــدي ــث م ــع «ال ـعــربــي
الـ ـج ــدي ــد» أن الـ ـع ــوام ــل ال ــرئ ـي ـس ـي ــة جـ ــاءت
بالتزامن مــع عــدد مــن التحديات املتواصلة
ال ـخ ــاص ــة ب ــال ــروات ــب وم ـخ ـص ـص ــات األس ــر
ال ـف ـق ـيــرة ،وال ـت ــي خـلـقــت مـجـتـمـعــة حــالــة من
ضـعــف الـطـلــب عـلــى الـسـلــع ،مــا ُيـعــد مــؤشـ ًـرا
ع ـل ــى ض ـع ــف ا ًل ـن ـم ــو االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ،والـ ـ ــذي
يتسبب فيه أيضا انخفاض األجور ،وانعدام
فرص العمل.
ووفق العجلة فإن تلك العوامل ،التي تسببت
ف ــي إرب ـ ــاك ال ـحــالــة ال ـت ـجــاريــة ،تـضـغــط على
مستويات املعيشة ،وتتسبب فــي التدهور
الـحــاصــل ،وحــالــة الــركــود الـكـبـيــرة ،وارت ـفــاع
األسـ ـع ــار ظ ــاه ــرة م ــوج ــودة وت ــأت ــي نتيجة
ت ـطــاول أم ــد األزم ـ ــة ،وت ــزاي ــد نـســب الـبـطــالــة،
ووج ـ ــود م ـشــاكــل هـيـكـلـيــة تـتـعـلــق بــالـسـلــع
وال ـخــدمــات ،مــؤكـ ًـدا أن ال ـبــدء بعملية إع ــادة
اإلعمار يمكن أن يساهم بالتخفيف من حدة
البطالة واألزمة.
وعم الركود أرجاء أسواق القطاع ،بفعل تأثر
الحركة التجارية ،بسبب ارتفاع أسعار املواد
الغذائية وبعض السلع األساسية واملهمة،
إذ باتت تلك السلع خــارج قــدرة واستطاعة
امل ــواط ــن ،الـ ــذي يـعــانــي ب ــاألس ــاس م ــن حــالــة
اق ـت ـص ــادي ــة ص ـع ـبــة ب ـف ـعــل ت ـ ــردي األوض ـ ــاع
املعيشية ،وانعدام فرص العمل ،وغياب األفق
االقتصادي.
م ــن ج ــان ـب ــه؛ ي ــوض ــح ال ـخ ـب ـيــر االق ـت ـص ــادي،
رائ ــد ح ـلــس ،أن االق ـت ـصـ ًـاد الفلسطيني في
ق ـط ــاع غ ــزة يـعـيــش ظ ــروف ــا ص ـع ـبــة ،نتيجة
تــردي األوضــاع االقتصادية ،بفعل تأثيرات
تشديد الـحـصــار اإلســرائـيـلــي ،وال ــذي تمثل
في ارتفاع األسعار والسلع األساسية ،والذي
والبطالة
«ال يتناسب باملطلق مع حجم الفقر
ً
يعيش ظروفا
املرتفعة في قطاع غــزة ،الــذي ً
معيشية صعبة للغالية» ،مبينا أن ارتفاع
األسـ ـع ــار ك ــذل ــك ســاه ـمــت ف ـيــه األنـ ـب ــاء الـتــي

تحدثت عــن فــرض ضــرائــب مــن حكومة غزة
على بعض البضائع.
وقال« :رغم نفي الــوزارة إال أن هناك ارتفاعا
حقيقيا في بعض األسعار ،في الوقت الذي
يتعطل فيه قرابة  366ألف عامل فلسطيني
عن العمل».
وي ـعــزو الـخـبـيــر االق ـت ـصــادي فــي حــديــث مع
الحاصل إلى ُجملة
«العربي الجديد» الركود
ِ
من األسباب ،في مقدمتها سيطرة االحتالل
اإلســرائـيـلــي على املـ ــوارد ،مــا تسبب بتردي
األوضــاع االقتصادية ،إلى جانب غياب أفق
صرف رواتب كاملة في قطاع غزة .ويضيف:
«رغم تلقي موظفي ُ
السلطة رواتبهم كاملة،
إال أن قــرابــة  %80مـلـتــزمــون ب ـســداد قــروض
شهرية».
وي ـش ـيــر ح ـلــس إل ــى أن ذل ــك ال ــواق ــع ،إضــافــة
إلـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ــدم صـ ـ ـ ــرف مـ ـخـ ـصـ ـص ــات الـ ـ ـش ـ ــؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،ل ــأس ــر الـ ـت ـ ُـي ت ـع ــان ــي ال ـف ـقــر
باشر للحصار
املدقع ،عالوة على التأثير ُامل ِ
واالع ـتــداءات اإلسرائيلية املتكررة وجــوالت
الـتـصـعـيــد« ،أدت إل ــى حــالــة مــن ع ــدم الـقــدرة
على النهوض».
ً
ارتفاعا
وشهدت أســواق ومتاجر قطاع غزة
ً
ملحوظا في أسعار بعض السلع األساسية
واملـ ــواد الـغــذائـيــة والـتـمــويـنـيــة مـثــل الـعــدس
وال ـس ـكــر وال ــزي ــت وال ـق ـمــح مـنــذ أســاب ـيــع ،إال
أن وزارة االقـتـصــاد فــي غــزة أرجـعــت ارتـفــاع
أس ـعــار بـعــض الـسـلــع األســاسـيــة فــي أس ــواق
قطاع غزة ،إلى «ارتفاع أسعار تلك البضائع
عامليا ،إلى جانب ارتفاع أجرة نقلها بسبب
جائحة كورونا».
وتأتي تلك التحديات املتزايدة أمام املواطن
ُ
الفلسطيني ،والتجار والباعة ،في ظل تفاقم
نسب البطالة وتخطيها حاجز  ،%60ونسب
الفقر التي قفزت عن نسبة .%80
ُ
«ن ـ ـسـ ــب غـيــر
وي ـص ـف ـه ــا م ـخ ـت ـص ــون ب ــأن ـه ــا ِ
م ـ ـس ـ ـبـ ــوقـ ــة» ،بـ ـ ـ ــات يـ ــواج ـ ـه ـ ـهـ ــا االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
الـفـلـسـطـيـنــي ،وذلـ ــك نـتـيـجــة ت ـفــاقــم الـتــأثـيــر
االقتصادي للحصار اإلسرائيلي املتواصل
ع ـلــى ق ـط ــاع غـ ــزة م ـنــذ ع ـقــد ون ـص ــف الـعـقــد،
وتأثيره الذي طاول مختلف نواحي الحياة.

سقف
اقتصادي
مرتفع
للمغرب

ق ـ ـ ـ ــال ع ـ ـمـ ــر ال ـ ـك ـ ـت ـ ــان ـ ــي ،الـ ـخـ ـبـ ـي ــر
االق ـت ـص ــادي واألس ـ ـتـ ــاذ الـجــامـعــي
بـجــامـعــة مـحـمــد الـخــامــس بــالــربــاط
(حـكــومـيــة) ،أمــس األرب ـع ــاء ،لوكالة
األن ــاض ــول« :آم ــل فـعــا أن تتحقق
األرق ــام االقتصادية ،التي جــاء بها
ال ـب ــرن ــام ــج ال ـح ـك ــوم ــي ،خـصــوصــا
ون ـح ــن ف ــي ف ـت ــرة األزم ـ ــة املـتـعـلـقــة
ب ــالـ ـج ــائـ ـح ــة» .وفـ ـ ــي  11أكـ ـت ــوب ــر/
تـشــريــن األول ال ـجــاري ،استعرض
رئـيــس الـحـكــومــة املـغــربـيــة الـجــديــدة
عــزيــز أخ ـن ــوش ،بــرنــامــج حكومته
ل ـل ـن ـقــاش ،ف ــي أول ظ ـه ــور ل ــه أم ــام
البرملان عقب تعيينه .وقال أخنوش
ف ــي كـلـمـتــه أم ـ ــام أعـ ـض ــاء ال ـبــرملــان
بغرفتيه (ال ـن ــواب واملـسـتـشــاريــن)،
إن حـكــومـتــه ح ــددت  10ال ـتــزامــات
كبرى تفعيال ملبدأ ربــط املسؤولية
باملحاسبة وتيسيرا لتتبع وتقييم
ال ـح ـص ـي ـلــة ال ـح ـك ــوم ـي ــة .وب ـح ـســب
أخـنــوش ،فــإن أبــرز هــذه االلـتــزامــات
يـتـمـثــل ف ــي تــوف ـيــر م ـل ـيــون فــرصــة
عمل خالل السنوات الخمس املقبلة.

الجزائر :ارتفاع اإلنفاق وتراجع النمو
فــي ظــل أزمــة مالية خانقة وتداعيات
ف ـ ـيـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا عـ ـل ــى االقـ ـتـ ـص ــاد،
رس ـمــت ال ـح ـكــومــة ال ـجــزائــريــة ص ــورة
قــات ـمــة ع ــن ال ـس ـن ــوات ال ـث ــاث املـقـبـلــة،
خ ــاص ــة ف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــق ب ـن ـســب الـنـمــو
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــم ،وتـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــور ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة
الخارجية وعائدات النفط ومستقبل
العملة املحلية «الــديـنــار» الـتــي تأبى
التوقف عن فقدان بريقها أمام الدوالر،
ما ينذر باستمرار السنوات العجاف
وش ــد ال ـح ــزام أك ـثــر ،وس ـقــوط املــواطــن
الجزائري بني فكي «كماشة التقشف»،
وسط موجات غالء جديدة مرتقبة.
وحـســب وثـيـقــة أعــدتـهــا وزارة املالية
ال ـج ــزائ ــري ــة ت ـحــت عـ ـن ــوان «ت ـق ــدي ــرات
 ،»2024-2023-2022ح ــازت «الـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ع ـلــى نـسـخــة م ـن ـهــا ،تـتــوقــع
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري ـ ــة انـ ـخـ ـف ــاض
النمو عند  3.3بــاملــائــة السنة املقبلة
مقابل  3.4باملائة السنة الحالية ،على
أن ي ــواص ــل ال ـن ـمــو م ـن ـحــاه ال ـت ـنــازلــي
س ـن ـتــي  2023و 2024ل ـي ـصــل إل ـ ــى 3
باملائة.
وفي ما يتعلق باإلنفاق العام ،تتوقع
الحكومة الجزائرية في دراستها التي
سـتـعــرضـهــا ع ـلــى ال ـ ـ ــوزارة األول ـ ــى ثم
البرملان ،ارتفاع اإلنفاق العام للدولة
من  8642مليار دينار السنة الحالية
إلى  9858مليار دينار (ال ــدوالر= 137
دي ـن ــارًا) ،السنة املقبلة و 9682السنة
مـ ــا ب ـع ــد امل ـق ـب ـل ــة ،ثـ ــم ي ــرت ـف ــع م ـج ــددًا
س ـنــة  2024إل ــى  9821م ـل ـيــار دي ـن ــار.
وأرج ـعــت الـحـكــومــة اسـتـقــرار اإلنـفــاق
الـ ـع ــام ع ـنــد م ـس ـتــويــات مــرت ـف ـعــة إلــى
ت ــراج ــع الــدي ـنــار وت ـمــويــل املـخـطـطــات
االقتصادية لكسر الــركــود .التوقعات
الـقــاتـمــة للحكومة الـجــزائــريــة شملت
أيـضــا الـعـمـلــة ال ـجــزائــريــة ،إذ توقعت
وزارة امل ــال ـي ــة الـ ـج ــزائ ــري ــة اس ـت ـم ــرار

أخبــار
العرب
شركات عالمية تنقل مقارها
اإلقليمية للرياض
ّ
أعلنت السعودية ،أمس األربعاء ،أن 44
شركة عاملية نقلت مقارها اإلقليمية إلى
العاصمة الرياض ،بعد شهور من قرار
سعودي ألزم الشركات األجنبية الراغبة
في االستفادة من العقود الحكومية بنقل
مكاتبها إلى اململكة .وذكرت الهيئة امللكية
ملدينة الرياض (حكومية) ،في تغريدة،
أن ذلك يأتي استجابة ملكانة العاصمة
السعودية باعتبارها أكبر اقتصادات مدن
املنطقة .وفي فبراير /شباط املاضي ،أعلنت
السعودية إيقاف التعاقدات الحكومية مع أي
شركة أجنبية لها مقر إقليمي باملنطقة في
غير اململكة اعتبارا من مطلع  .2024وبررت
ذلك ،حينها ،بأنه يأتي لضمان أن املنتجات
والخدمات الرئيسية التي تشتريها األجهزة
الحكومية املختلفة ،يتم تنفيذها على أرض
اململكة وبمحتوى محلي مناسب .وفي
مبادرة مستقبل االستثمار العام املاضي،
تم إعالن عزم  24شركة عاملية على نقل
مقارها اإلقليمية إلى الرياض.
وخالل مبادرة مستقبل االستثمار املنعقدة
في الرياض أمس ،تم إعالن قائمة الشركات
ومن بينها« :بيبسيكو» و«برايس ووتر
هاوس» و«كي جي إم جي» و«ديلويت»
و«يونيليفر» و«سامسونغ» و«سيمنز».
اليمن يطلب دعمًا أوروبيًا
عاجًال
طلب رئيس الحكومة اليمنية معني عبد
امللك ،من االتحاد األوروبي ،تقديم دعم
عاجل إلنقاذ العملة املحلية التي تشهد
تراجعًا قياسيًا .جاء ذلك خالل لقائه في
العاصمة املؤقتة عدن (جنوب) ،أول من
أمس ،نائبة رئيس بعثة االتحاد األوروبي
في اليمن ماريون الليس،والسفير
الفرنسي جان ماري صفا ،والسفير
األملاني هيوبرت ياجر والسفير الهولندي
بيتر ديريك هوف ،واملبعوث السويدي بيتر
سمنبي ،وفق وكالة األنباء اليمنية الرسمية
(سبأ) .وجرى خالل اللقاء «بحث العالقات
اليمنية األوروبية وسبل تطويرها ،والتأكيد
على أهمية الدعم األوروبي لليمن في هذه
املرحلة خاصة في الجانبني االقتصادي
واإلنساني» ،وفقا للوكالة.
ودعا عبد امللك االتحاد األوروبي إلى
«إسناد جهود الحكومة للتعامل مع
التحديات االقتصادية ،وفي مقدمة ذلك
حشد الجهود لتوفير دعم عاجل لتحقيق
االستقرار في سعر صرف العملة الوطنية».

أخبــار
العالم

موازنة

الجزائر ـ حمزة كحال
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تـهــاوي العملة املحلية لتسجل أرقــام
تــاري ـخ ـيــة مـسـتـقـبــا ت ـع ـجــل بـسـقــوط
قــدرة الجزائريني الشرائية ،إذ تتوقع
ال ـح ـكــومــة أن يـقـفــز ال ــدي ـن ــار م ــن 137
دي ـنــارًا ل ـلــدوالر الــواحــد نـهــايــة السنة
الـحــالـيــة إل ــى  149.31دي ـنــارًا لـلــدوالر
الواحد نهاية السنة املقبلة ،ثم 156.78
ديـ ـن ــارًا س ـنــة  2023وأخـ ـيـ ـرًا 164.61
دينارًا للدوالر الواحد نهاية  ،2024ما
يعني تراجعًا بـ  24دينارًا.
وي ــواص ــل ال ــدي ـن ــار ال ـج ــزائ ــري ف ـقــدان
بريقه أمام العمالت األجنبية ،خاصة
الدوالر ،الذي سجل مستوى تاريخيًا
ج ــدي ـدًا .وت ـع ــدى سـعــر ال ـص ــرف عتبة
 137دي ـ ـن ـ ــارًا ل ـ ـل ـ ــدوالر الـ ـ ــواحـ ـ ــد ،فــي
التعامالت الرسمية عند بداية الشهر
الحالي ،بعد تسجليه  137.17دينارًا،
ً
مواصال بذلك منحى التهاوي.
ويعتبر الـتــراجــع الـتــاريـخــي للدينار
في التعامالت الرسمية الخامس من
ن ــوع ــه ف ــي غ ـض ــون ش ـه ــري ــن ،ف ـفــي 25
يوليو /تموز املنصرم ،سجل الدوالر
 135.09ديـ ـن ــارًا لـ ـل ــدوالر ال ــواح ــد ،ثم
 135.41دي ـن ــارًا ف ــي  9أغ ـس ـطــس /آب
املـنـصــرم ،ثــم واص ــل الــديـنــار تسجيل
األرق ــام القياسية بعدما سجل سعر
ال ـص ــرف الــرس ـمــي ف ــي  23أغـسـطــس/
آب املـنـصــرم  135.88دي ـن ــارًا ،وأخـيـرًا
 136.36دينارًا في  8سبتمبر /أيلول
امل ــاض ــي ،و 136.9ديـ ـن ــارًا ف ــي  20من
نفس الشهر.
أم ــا عـصــب االق ـت ـصــاد ال ـج ــزائ ــري ،أي
الـنـفــط ،فتنتظر السلطات الجزائرية
تراجع عائداته السنة املقبلة إلى 27.8
مليار دوالر مقابل  32.4مليار دوالر
السنة الحالية .ثــم ستتجه العائدات
ً
النفطية لالرتفاع قليال مقارنة بالعام
املـقـبــل ،إلــى  28.1مليار دوالر سنتي
 2023و ،2024ما سيؤثر على امليزان
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري ،خ ــاص ــة وأن
الحكومة تتوقع استقرار الواردات عند

 31مليار دوالر فــي الـسـنــوات الثالث
املـقـبـلــة .وف ــي الــوقــت ال ــذي تـعـمــل فيه
الحكومة الجزائرية من أجل آلية الدعم
التي باتت ترهق الخزينة العمومية،
ت ـظ ـهــر ت ــوق ـع ــات ال ـح ـكــومــة اس ـت ـمــرار
الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــر فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــر ع ـ ـلـ ــى ط ــري ــق
«الدعم املباشر» لألسعار والخدمات،
ب ـم ـيــزان ـيــة ت ـب ـلــغ  2220م ـل ـيــار دي ـنــار
السنة املقبلة ،أي ما يعادل  22باملائة
م ــن م ــوزان ــة ال ـج ــزائ ــر ،و 2073مـلـيــار
دوالر سـنــة  ،2023أي  23بــاملــائــة من
امل ــوازن ــة ال ـعــامــة ،و 1950مـلـيــار سنة
 2014مـ ــا ي ـ ـعـ ــادل  19.7ب ــامل ــائ ــة مــن
اجمالي املوازنة العامة.
ودفـ ـ ـ ــع ت ـ ـهـ ــاوي الـ ــدي ـ ـنـ ــار الـ ـج ــزائ ــري
بالحكومة إل ــى مــد يــدهــا م ـجــددًا إلــى
ال ـخ ــزي ـن ــة ال ـع ـمــوم ـيــة ل ــرف ــع م ـيــزان ـيــة
ال ــدع ــم ،فــي م ــوازن ــة  ،2022رغ ــم مــرور
الـ ـ ـب ـ ــاد بـ ــوضـ ــع اق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ص ـع ــب،
يـ ـتـ ـمـ ـي ــز ب ـ ـشـ ــح امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارد وان ـ ـك ـ ـمـ ــاش
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد وس ـ ـ ــط ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع اإلن ـ ـفـ ــاق
ال ـح ـك ــوم ــي ،م ــا ي ـضــع ن ـظ ــام الــرئـيــس
ع ـ ـبـ ــد امل ـ ـج ـ ـيـ ــد تـ ـ ـب ـ ــون أمـ ـ ـ ـ ــام م ـط ــرق ــة
«شــح امل ــوارد املالية» وسـنــدان «شــراء
ال ـس ـل ــم االجـ ـتـ ـم ــاع ــي» ،ح ـت ــى ال تـثـيــر
ال ـ ـشـ ــارع ال ـ ــذي ال ي ـ ــزال مـنـقـسـمــا بــن
ـارض لــه منذ
مــؤيـ ٍـد لنظام تبون وم ـعـ
ٍ
انتخابه في  12ديسمبر /كانون األول
 .2019وف ــق األرقـ ـ ــام ال ـتــي جـ ــاءت في
موازنة  2022التمهيدية ،التي اطلعت
عليها «العربي الجديد» ،فإن ميزانية
ال ــدع ــم أو م ــا ي ـع ــرف ب ـ ـ «ال ـت ـحــويــات
االجـتـمــاعـيــة» سـتـقــدر بـ ـ  2220مليار
ديـ ـ ـن ـ ــار ،أي مـ ــا ي ـ ـعـ ــادل  16.4م ـل ـيــار
دوالر ،مقابل  1920مليار دينار سنة
 ،2021و 1700مليار دينار السنة التي
قبلها .االجـتـمــاعـيــة» ستقدر ب ـ 2220
مليار دينار ،أي ما يعادل  16.4مليار
دوالر ،مقابل  1920مليار دينار سنة
 ،2021و 1700مليار دينار السنة التي
قبلها.

زيادة استثمارات تركيا في
الجبل األسود
قال وزير التنمية االقتصادية في جمهورية
الجبل األسود ،ياكوف ميالتوفيتش ،إن
تركيا لديها القدرة على أن تكون بني أكبر
خمسة مستثمرين في بالده ،وإن الروابط
االقتصادية بني البلدين يمكن أن تصبح
أقوى .وأضاف ميالتوفيتش في مقابلة مع
«األناضول» ،أن تركيا تعد بالفعل من بني
أكبر  10مستثمرين في الجبل األسود،
وأكمل« :هناك إمكانية لتكون تركيا من بني
أكبر خمسة مستثمرين في البالد» .وحجم
التجارة بني البلدين ضعيف ال يتجاوز
 150مليون دوالر سنويا ،فيما يتطلع
البلدان لتعزيز الرقم خالل السنوات املقبلة.
واألسبوع املاضي ،عقد وزير التنمية
االقتصادية في جمهورية الجبل األسود،
محادثات مع املسؤولني في تركيا ،ناقشوا
خاللها العالقات االقتصادية بني البلدين.
الصين وآسيان تتفقان على
تعميق التكامل
اتفق قادة الصني ورابطة دول جنوب
شرقي آسيا (آسيان) ،على تعميق التعاون
ملساعدة املنطقة على التعافي من جائحة
كوفيد ،19-ما يشمل التنفيذ املبكر
التفاقية الشراكة االقتصادية الشاملة
اإلقليمية.
في بيان مشترك صدر عقب القمة الـ24
بني آسيان والصني التي عقدت افتراضيا،
وافقت الصني على دعم «إطار االنتعاش
الشامل آلسيان» وخطة التنفيذ الخاصة به،
التي سترشد الجانبني في تعميق تعاونهما
في مختلف املجاالت ،منها الصحة العامة
واألمن االجتماعي والتكامل االقتصادي
والتحول الرقمي والتنمية املستدامة .أشادت
آسيان بتعاون الصني النشط في تنفيذ
األولويات الرئيسية املحددة في «إطار
االنتعاش الشامل آلسيان» ،مثل تدريب
املديرين التنفيذيني الصحيني واألخصائيني
في االستجابة للطوارئ الصحية.
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رؤية

اقتصاد الناس
تتزايد التحذيرات لطهران من تأجيل الجلوس إلى طاولة «المفاوضات
النووية» في فيينا .ويرى محللون أن حكومة «رئيسي» تعزز عالقاتها
ّ
وكل من الصين وروسيا قبل بدء
االقتصادية والتجارية مع دول الجوار
المفاوضات التي يقودها نائب وزير الخارجية ،على باقري

هذه الفوضى في
األسواق العالمية
جواد العناني

ً
يـبــدو أن الـفــوضــى فــي األس ــواق العاملية لــم تعد مـحـصــورة في
التبادل الحقيقي ،أو ما يطلق عليه باإلنكليزية (،)main street
بل وفــي أســواق املضاربة ( ،)wall streetوقــد شهدت األشهر
ً
ـات ك ـب ـيــرة فــي أس ـعــار ال ـن ـفــط ،وال ـغ ــاز الطبيعي،
األخ ـي ــرة تـقـلـبـ ٍ
واألسهم واألوراق املالية ،والعمالت الرقمية وفي مقدمتها العملة
األشهر البيتكوين ،وأسعار الفوائد على العمالت ،وأسعار تبادل
العمالت ،وكذا في أسعار املعادن واملحاصيل والسلع الرئيسية.
وقــد كثر الحديث ،فــي اآلون ــة األخـيــرة ،عــن إمكانية عــودة دورة
ال ـك ـســاد الـتـضـخـمــي أو ال ــرك ــود الـتـضـخـمــي (،)stagflation
أو( )Recessflationكما يحلو لــي أن أسميها شخصيًا ،كما
حصل بعد ّ
هزة أسعار النفط في سبعينيات القرن املاضي ،أو
قبل ما يقارب  45عامًا ،حني صار ارتفاع األسعار ال ّ
يؤدي إلى
تخفيف نسبة البطالة.
وقــد كــان االعتقاد السائد قبل ذلــك بــن االقتصاديني أن هناك
عالقة عكسية بني التغير في معدل التضخم والتغير في مستوى
البطالة .أما أن يسير االثنان معًا ،وباتجاه واحــد ،فلم يتوقعوه،
ولكنه حصل ّ
وسموه الكساد التضخمي أو الركود التضخمي.
وق ــد وصـلــت أس ـعــار الـنـفــط ال ـخــام (غ ــرب تـكـســاس) فــي مطلع
األسبوع الحالي  24/ 23أكتوبر /تشرين األول حوالي  84دوالرًا
مقابل حوالي  86دوالرًا للبرميل من مزيج خــام برنت .وهــذان
رقمان لم يصل إليهما أي منهما منذ سبع سنوات.

االقتصاد في
الملف النووي
ارتفاع النفط ومقاومة الحظر
يدفعان طهران إلى التريت

أسباب قفزة النفط

لندن ـ موسى مهدي

وسـ ــط «نـ ـظ ــام ع ــامل ــي» ف ــي «ط ــور
التشكيل»ّ ،
تتريث حكومة الرئيس
اإليـ ــرانـ ــي ،إب ــراه ـي ــم رئ ـي ـســي ،قبل
العودة إلى طاولة «مفاوضات امللف النووي»،
التي من املتوقع أن تجرى قريبًا في فيينا عبر
وسطاء أوروبيني.
وك ــان ــت ال ـح ـكــومــة اإلي ــران ـي ــة ق ــد أك ـ ــدت ،على
ل ـس ــان وزي ـ ــر خــارج ـي ـت ـهــا ،ح ـســن أم ـي ــر عبد
اللهيان ،أن املفاوضات النووية مع مجموعة
« »1+4ستبدأ من جديد قريبًا ،لكن يبدو أن
إي ـ ــران تــرغــب ف ــي تــرت ـيــب عــاقــات ـهــا م ــع دول
الجوار ،ودراســة البدائل االقتصادية املتاحة
لــديـهــا ،فــي مــواجـهــة احـتـمــال تـشــديــد الحظر
االقتصادي املقبل ،في حال رفضها للشروط
األميركية الجديدة.
وح ـتــى اآلن ،ه ـنــاك تـبــايــن كـبـيــر ب ــن طـهــران
وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،ح ــول مــا تــرغــب فـيــه كل
منهما مــن إع ــادة الـتـفــاوض حــول «البرنامج
الـنــووي» ،إذ بينما تطالب اإلدارة األميركية
بتوسيع االتفاق ليشمل شروطًا جديدة ،من
بينها الـصــواريــخ البالستية وعــاقــات إيــران
مع جيرانها ،ترفض الحكومة اإليرانية هذه
ال ـشــروط وتــدعــو ال ــوالي ــات املـتـحــدة وشــركــاء
ً
االتفاق النووي إلى رفع الحظر األميركي ّأوال،
والـعــودة إلــى «االتـفــاق األصـلــي» الــذي وقعته
مع مجموعة « »1+5في عام .2015
وح ـتــى نـهــايــة الـجــولــة ال ـســادســة ال ـتــي جــرت
في فيينا بني الطرفني قبل انتخاب رئيسي،
ح ــال ــت ال ـف ـج ــوة ال ــواسـ ـع ــة ف ــي امل ـط ــال ــب بــن
الــواليــات املـتـحــدة وإي ــران دون تحقيق ّ
تقدم
يذكر في املفاوضات.
مــن جــانـبــه ،يــرفــض رئـيـســي ال ـت ـفــاوض حــول
«بــرنــامــج الـصــواريــخ البالستية» ،كما تقول
إيران إن برنامجها النووي «برنامج سلمي».
لكن الواليات املتحدة وحلفاءها ،من جانبهم،
يــرون أن البرنامج النووي وصل إلى مرحلة
متقدمة من التخصيب ويثير «قلقًا كبيرًا».
وح ـت ــى اآلن ،ت ـع ـ ّـول ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة على
ج ــدوى الـعـقــوبــات االق ـت ـصــاديــة فــي الضغط
على طهران ،وربما حدوث ثورة شعبية ضد
الـنـظــام اإليــرانــي فــي ط ـهــران ،تـقــود نتيجتها
إلــى نـشــوء نـظــام علماني فــي الـبــاد يتوافق
مــع ال ـغــرب ويــدخــل فــي عــاقــات مـبــاشــرة مع
إسرائيل ،مثلما كان حال نظام الشاه محمد
رضا بهلوي قبل ثورة الخميني.
وع ــان ــى ال ـش ـعــب اإلي ـ ــران ـ ــي ،خـ ــال ال ـس ـنــوات
امل ــاض ـي ــة ،ض ـغــوطــا مـعـيـشـيــة ح ـ ــادة ،بسبب
انهيار سعر صــرف الــريــال اإليــرانــي وارتـفــاع
التضخم والغالء الشديد في السلع األساسية.
ّ
لكن هذه الضغوط لم تسقط النظام اإليراني
ك ـمــا ك ــان ــت ت ــرغ ــب واش ـن ـط ــن ،وذل ـ ــك لــوجــود
البدائل املتاحة للحكومات اإليرانية املتعاقبة
ملقاومة الحظر االقتصادي األميركي ،وقبله
العقوبات األممية.
ويــرى الخبير البريطاني سايمون تيسدال،
في تحليل بصحيفة «ذا غارديان» ،أن الدول
ال ـغــرب ـيــة ت ــرغ ــب ف ــي ت ـســويــة امل ـل ــف اإلي ــران ــي
ألس ـب ــاب ت ـجــاريــة واق ـت ـصــاديــة بـحـتــة ،ولـكــن
بــالـنـسـبــة ل ـح ـكــومــة رئ ـي ـســي فـ ــإن «مـقــايـضــة
تـخـفـيــف ال ـح ـظــر االق ـت ـص ــادي وال ـت ـج ــاري ال
تمثل أولــويــة» .وترغب الحكومات األوروبية
ال ـت ــي ت ـعــانــي شــركــات ـهــا م ــن ض ـيــق األسـ ــواق
املحلية في كسب عقود إعادة بناء االقتصاد
اإلي ــران ــي ال ـض ـخ ـمــة ،ف ــي أع ـق ــاب رف ــع الـحـظــر
التجاري والنفطي على إيران.
في ذات الصدد ،يرى خبراء في الشأن اإليراني
أن الخسائر الباهظة التي تكبدتها إيران من
الـحـظــر الـنـفـطــي ربـمــا لــن تجبر ط ـهــران على
قبول الشروط األميركية.
من جانبها ،ترى حكومة إبراهيم رئيسي أن
االقتصاد اإليراني يمكنه التعايش مع الحظر
النفطي واملــالــي واالقـتـصــادي ،حتى في حال
تشديده .في هذا الشأن ،يرى الخبير صاحب
صديقي ،في تحليل بنشرة «فورن بوليسي»
ّ
األميركية ،أن إدارة الرئيس رئيسي تركز على
استراتيجية مقاومة الحظر االقتصادي ،عبر
تـعــزيــز عــاقــاتـهــا مــع دول ال ـج ــوار ،وتوسيع
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رئيسي يحذر من الهجوم السيبراني

أكد الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي على ضرورة االستعداد الجاد للهجمات
السيبرانية والوقاية منها والتجهيز لمكافحتها .وقال رئيسي ،حسب ما
ذكرت وكالة فارس اإليرانية ،خالل
اجتماع لمجلس الــــوزراء أمس
األربــعــاء ،إن الهجوم السيبراني
الــذي استهدف محطات البنزين
في إيــران كــان محاولة من قبل
البعض ليبلغوا أهدافهم والتأثير
على حياة المواطنين وجعلهم
غاضبين .وشـــدد على ضــرورة
عــدم السماح للعدو بتحقيق
أهدافه من هذه الهجمات.

طهران تئن تحت أزمات تدهور الريال وغالء المعيشة ()Getty

الـ ـتـ ـع ــاون االقـ ـتـ ـص ــادي م ــع دول ك ـب ــرى مـثــل
الصني وروسيا .ويقول في تحليله إن حكومة
رئيسي تعتقد أن «الــواليــات املـتـحــدة عازمة
عـلــى اح ـت ــواء إيـ ــران عـلــى أي ــة ح ــال ،وستجد
دائمًا أسبابًا للحفاظ على الحظر االقتصادي
على طـهــران ،حتى فــي حــال إيـفــاء إي ــران بكل
الشروط املطلوبة منها».
ومنذ خروج إدارة الرئيس دونالد ترامب من
«االتفاق النووي» ،وضعت طهران عدة بدائل
للتعامل مع التداعيات السالبة للحظر.
وتـشـكــك دوائـ ــر غــربـيــة فــي نــوايــا ط ـهــران من
الـتـفــاوض ال ـن ــووي ،وي ــرون أنـهــا تسعى إلــى
ك ـســب ال ــوق ــت ل ـن ـضــوج بــرنــامـجـهــا ال ـن ــووي،
وس ـ ــط م ـخ ــاوف ـه ــا امل ـت ـص ــاع ــدة م ــن اح ـت ـمــال
حدوث هجوم إسرائيلي ّ
مدمر على إيران.

وم ــن بــن ال ـبــدائــل ال ـتــي يـسـتـخــدمـهــا الـنـظــام
اإليراني ونجح في مقاومة الحظر االقتصادي
حتى اآلن ،مقايضة النفط ومشتقاته بالسلع
األســاسـيــة الـتــي يحتاجها الـســوق اإليــرانــي.
ك ـمــا مـنـحــت ط ـه ــران ت ـس ـه ـيــات اسـتـثـمــاريــة
واسـ ـع ــة ل ـب ـك ــن ،ض ـم ــن اتـ ـف ــاق اس ـتــرات ـي ـجــي
الشركات الصينية  250مليار دوالر
الستثمار
ّ
ومل ــدة  25عــامــا وق ـع ـتــه مــع ال ـصــن فــي الـعــام
املاضي .ويتضمن االتفاق تطوير مشروعات
الـنـفــط وال ـغــاز الطبيعي والـبـتــروكـيـمــاويــات
ومـقــايـضــة الـسـلــع وقـطــع الـغـيــار .وق ــال وزيــر
النفط اإليراني ،في  12أكتوبر/تشرين األول
الجاري ،إن إيران ترحب باالستثمار األجنبي
ف ــي ك ــاف ــة مـ ـج ــاالت ال ـط ــاق ــة ب ــالـ ـب ــاد ،ضـمــن
صفقات «مقايضة النفط واملكثفات النفطية

بــالـعـقــود الـتـجــاريــة والـهـنــدسـيــة» ،وذل ــك في
إشـ ــارة إل ــى أن حـكــومــة رئـيـســي ال تــرغــب في
م ـق ــاي ـض ــة «الـ ـب ــرن ــام ــج ال ـ ـن ـ ــووي» ب ـم ـكــاســب
اقتصادية.
ومن بني األدوات التي أعلنت عنها الحكومة
اإليرانية ملقاومة الحظر ،التوسع في تجارة
ً
املـشـتـقــات الـبـتــرولـيــة ب ــدال مــن بـيــع الـخــامــات
النفطية .وحـســب مــا نقلت «روي ـتــرز» الشهر
الـجــاري ،عــن مـصــادر مقربة مــن وزارة النفط
ّ
اإليرانية ،فــإن إنتاج إيــران من النفط يتراوح
ب ــن م ـل ـيــونــن و 2.5م ـل ـيــون بــرم ـيــل يــوم ـيــا،
تـصـ ّـدر منها نحو  500ألــف برميل فــي شكل
ّ
ن ـفــط خـ ــام ،وه ــو م ــا يـعـنــي أن إي ـ ــران تنشط
ف ــي ت ـج ــارة املـشـتـقــات الـبـتــرولـيــة واملـكـثـفــات
رغــم الحظر النفطي .كما تستفيد الحكومة

طهران تزيد مبيعات
المشتقات النفطية
لمقاومة الحظر
اإليــرانـيــة حاليًا مــن ارت ـفــاع أسـعــار املكثفات
النفطية واملشتقات البترولية فــي الحصول
على مداخيل أكبر .وبالتالي تخفيف تداعيات
ال ـع ـقــوبــات األم ـي ــرك ـي ــة .ك ـمــا ت ــأم ــل الـحـكــومــة
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ك ــذل ــك أن ي ـت ـيــح ل ـه ــا االن ـس ـح ــاب
األمـ ـي ــرك ــي م ــن أف ـغ ــان ـس ـت ــان ف ــرص ــة ل ـت ـفــادي
الـحـظــر الـنـفـطــي وتـنـشـيــط ت ـجــارة املـشـتـقــات

عبر شبكة التجار األفغان املوالني إليــران في
منطقة ال ـه ــزارة والـطــاجـيــك ،وبــالـتــالــي ربما
زيــادة كميات النفط والوقود املصدر إلى كل
من الصني والهند ودول جنوب آسيا .وكانت
إيـ ـ ــران ق ــد اس ـت ـث ـم ــرت ،خـ ــال سـ ـن ــوات ال ـغــزو
والتواجد العسكري األميركي في أفغانستان،
فــي بـنــاء شـبـكــة مــن الـتـجــار فــي أفـغــانـسـتــان،
بـحـســب دراسـ ــة ملــؤسـســة «ران ـ ــد» األمـيــركـيــة،
وذلـ ــك ض ـمــن ت ــواف ــق م ــع ال ـخ ـطــط األم ـيــرك ـيــة
الرامية إلى ضرب «تنظيم القاعدة» وخفض
النفوذ السني في البالد.
وإض ــاف ــة إل ــى ال ـن ـفــط ،ت ـص ـ ّـدر إيـ ــران نـحــو 49
مـلـيــون مـتــر مـكـعــب مــن ال ـغــاز الـطـبـيـعــي إلــى
العراق ،ضمن اتفاق لتوليد الطاقة الكهربائية
ف ـ ــي ج ـ ـنـ ــوب الـ ـ ـع ـ ــراق ،وه ـ ــو اتـ ـ ـف ـ ــاق ي ـحـظــى

باملوافقة األميركية .ويــرى محللون أن توفر
هذه البدائل يقلق الواليات املتحدة ،ويجعل
حـكــومــة رئـيـســي ليست فــي وضــع مستعجل
للرضوخ للضغوط األميركية.
ويربط محللون بني الهجوم السيبراني الذي
تعرضت له إيــران يــوم الثالثاء ،والتحذيرات
ال ـت ــي ص ـ ــدرت ف ــي ك ــل م ــن واش ـن ـط ــن ول ـن ــدن
للحكومة اإليرانية من العواقب الخطيرة التي
ستتعرض لها البالد في حال أخرت عودتها
إلــى طــاولــة امل ـفــاوضــات الـخــاصــة بالبرنامج
الـ ـن ــووي .ف ــي ه ــذا ال ـش ــأن ،ي ــرى وزي ــر الــدولــة
ال ـب ــري ـط ــان ــي ل ـل ـش ــؤون الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،جـيـمــس
ّ
كليفرلي ،أن البرنامج النووي اإليراني وصل
إلــى مرحلة متقدمة في التخصيب وأنــه بات
مقلقًا .مــن جانبها ،حــذرت وزي ــرة الخارجية

البريطانية ،ليز تــروس ،الحكومة اإليرانية،
مــن مــواجـهــة املــزيــد مــن الـحـظــر إذا لــم تــوافــق
على «املفاوضات النووية».
أمــا املبعوث األمـيــركــي الـخــاص بـشــأن إيــران،
روبرت مالي ،فقال إن «املفاوضات النووية مع
إي ــران لــن تظل مفتوحة لــأبــد ،وأن واشنطن
تـمـلــك خ ـي ــارات أخ ــرى ملـنــع إيـ ــران مــن حـيــازة
السالح النووي ،وستستخدم هذه الخيارات
إذا لزم األمر».
وف ــي مـقــابــل ه ــذا الـتـهــديــد ،ف ــإن ط ـهــران تقول
إن برنامجها النووي برنامج سلمي وليس
مخصصًا لصناعة القنبلة الـنــوويــة .ويذكر
أن الوفد اإليراني في مفاوضات فيينا يقوده
ن ــائ ــب وزيـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ،ع ـلــي ب ــاق ــري ،ال ــذي
تصفه الدول الغربية بالتشدد.

والتعليقات على أسباب ارتفاع أسعار النفط كثيرة ،منها الهبوط
الحاد في املخزون األميركي ،وتراجع إنتاج النفط من الصخر
ألسباب بيئية ،وعدم االستجابة الكافية ملواجهة
والرمل الزيتيني
ٍ
زيادة الطلب العاملي على النفط مع تراجع مخاطر جائحة كورونا
مــن مـجـمــوعــة الـ ــدول امل ـص ــدرة للنفط «أوب ـ ــك» ،وبـخــاصــة أكثر
املنتجني فيها اململكة العربية السعودية.
أما أسعار الذهب فقد سجلت حوالي  1792دوالرًا لألونصة من
ً
الذهب الخالص خالل األسبوع الحالي ،وهو أقل قليال من السعر
الذي وصل إليه الذهب عام  .2012وفي عام  2016تجاوز سعر
َ
املعدن األصفر عتبة األلفي دوالر ،ليصل إلى  2020دوالرًا .وفي
األسابيع األخـيــرة ،ظل يتقلب ،ولكنه يميل نحو الهبوط ،حتى
وصل اآلن إلى سعره الحالي.
وبالنسبة لسعر الدوالر ،فقد شهد هو اآلخر تقلبات .وفي شهر
أكتوبر /تشرين األول من العام املاضي ( ،)2020وصل معدل
سعر تبادل الدوالر إلى حوالي  6.74يوانات صينية .ولكنه اآلن
انخفض فال يساوي إال  6.37يوانات صينية ،أو بهبوط نسبته
 %5.5خالل عام.
وتــأتــي كــل ه ــذه الـتـقـلـبــات فــي امل ــدى األطـ ــول لـتــؤكــد حــالــة عــدم
ّ
االستقرار .ولــو تمعنا في كل هــذه األسعار واألرق ــام القياسية
يومًا بيوم ،أو أسبوعًا مقابل أسبوع ،سوف نرى أن هناك تذبذبا
ّ
مستمرا ،وبنسب أكبر من املعتاد.
ومن هنا يثور السؤال :وملــاذا حالة االستنفار هذه؟ هل تعكس
ً
اسـتــدارة في املفهوم السائد أن األســواق العاملية قد بــدأت تأخذ
ً ّ
منحى أقل استجابة وحساسية لتغيرات األسعار في الواليات
املتحدة.
ـاب أل ـق ـتــه ع ـضــو الـلـجـنــة الـتـنـفـيــذيــة لـلـبـنــك امل ــرك ــزي
ـ
ط
ـ
خ
وف ــي
ٍ
ّ
األوروب ــي ،إيزابيل شنابل ،في الرابع من نوفمبر  ،2020أكــدت
أن جائحة كــورونــا قللت مــن قــدرة السياسة النقدية األوروبـيــة
ّ
للتحديات ،ومنها التغير في السياسات النقدية
على االستجابة
األميركية .فهل أصبحت نظرية تداخل العالم مع بعضه بعضا
غير فعالة ،وغير كافية لتفسير حالة التقلب السريع في األسواق
العاملية؟
ّ
التحول من حالة التداخل والترابط
إذا بدأت األسواق العاملية في
إلى «صوامع» متجاورة ،ولكن لكل واحدة منها كيانها الخاص
بها ،فما الذي سيجري في االقتصاد الدولي خالل الفترة املقبلة؟
 3خيارات و 3عمالت

« 787دريمالينر» تكبد
بوينغ مليار دوالر
واشنطن ـ العربي الجديد

أعلنت شركة بوينغ األميركية ،كبرى
ال ـ ـشـ ــركـ ــات امل ـص ـن ـع ــة لـ ـلـ ـط ــائ ــرات فــي
الـعــالــم ،أن العيوب فــي طائرتها «787
دريمالينر» ستكبدها مليار دوالر من
التكاليف غير الـعــاديــة ،شطبت منها
بــالـفـعــل  183م ـل ـيــون دوالر ف ــي الــربــع
الـثــالــث ،وخـفـضــت إنـتــاجـهــا منها إلــى
طائرتني شهريًا في الوقت الذي تكافح
فيه ملعالجة مشكالت الجودة.
وارتفعت إيرادات الشركة العمالقة %8
إلى  15.28مليار دوالر في الربع الثالث
من  14.3مليار دوالر في الفترة نفسها
من العام املاضي ،ولكنها ال تــزال دون
توقعات املحللني البالغة  16.3مليار
دوالر ،وذل ــك بـفـضــل تـحـســن مبيعات
الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة وت ـس ـل ـي ـم ـه ــا.

وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها
 132مليون دوالر خالل الربع السنوي،
لكنها أقل من خسارة بلغت  466مليون
دوالر ف ــي ال ـف ـت ــرة ن ـف ـس ـهــا م ــن ال ـع ــام
السابق .وقــال الرئيس التنفيذي ديف
كالهون ،فــي مــذكــرة لفريق العمل بعد
إع ــان نتائج األع ـمــال« :يظهر سوقنا
الـ ـتـ ـج ــاري ع ــام ــات ت ـح ـســن لـلـتـعــافــي
مــع ب ــدء تــوزيــع الـلـقــاح وبــروتــوكــوالت
الـ ـح ــدود ،وم ــع عـ ــودة ال ـط ـلــب سـتـكــون
قدرة سلسلة التوريد والتجارة العاملية
م ــن امل ـح ــرك ــات الــرئ ـي ـس ـيــة لـصـنــاعـتـنــا
وت ـعــافــي االق ـت ـصــاد ال ـع ــامل ــي» .وكــانــت
شــركــات صـنــاعــة ال ـطــائــرات الـتـجــاريــة
قــد عــانــت خ ــال ال ـعــام املــاضــي بسبب
قلة الطلبات وإلغاء العديد من شركات
ال ـط ـيــران لـعــدة طـلـبــات وس ــط مـخــاوف
من اإلفالس.

« 787دريمالينر» تكبد بوينغ خسائر باهظة ()Getty

الصين تحدد أسعار
الفحم الحجري

عائدات تركيا  30.4مليار دوالر من السياحة
إسطنبول ـ العربي الجديد

توقعت تركيا أن تتجاوز عائدات السياحة
في العام املقبل 30.4 ،مليار دوالر ،وإجمالي
عدد السياح األجانب  32.3مليونًا .وتعتمد
الـ ـ ـب ـ ــاد عـ ـل ــى الـ ـسـ ـي ــاح ــة وال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادرات فــي
الحصول على العمالت الصعبة ودعم سعر
صــرف الليرة واالحتياطي األجنبي بالبنك
املركزي.
ووفــق برنامج الرئاسة التركية لعام ،2022
وال ـ ـ ــذي ت ــم نـ ـش ــره ف ــي الـ ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة،

األربعاء ،فإن عدد السياح بني يناير /كانون
الثاني وأغسطس /آب من العام الجاري ،بلغ
ً
 14.1مليون شخص ،مسجال ارتفاعًا بمعدل
 93.3باملائة مقارنة بالفترة نفسها من ،2020
وذل ــك رغ ــم تفشي جــائـحــة كــورونــا والـقـيــود
التي فرضتها دول العالم على حركة السفر
والطيران.
وأشــار إلــى أنــه من املنتظر أن تصل الزيادة
فــي عــدد الـسـيــاح بنهاية الـعــام الـحــالــي إلى
 82.2بــاملــائــة ،بــواقــع  23.2مـلـيــون شخص،
وع ــائ ــدات بـقـيـمــة  22م ـل ـيــار دوالر .وقــالــت

محطات توليد كهرباء بالفحم الحجري في الصين ()Getty

بكين ـ العربي الجديد

ت ـخ ـط ــط ال ـ ـصـ ــن لـ ــوضـ ــع ح ـ ــد ل ـل ـس ـعــر
الــذي تبيع بــه شــركــات التعدين الفحم
الحراري ،في ظل سعيها نحو تخفيف
أزمــة الطاقة فــي الـبــاد ،وفقًا ملــا ذكرته
وكالة بلومبيرغ عن مصادر على دراية
ب ــاألم ــر .وأوضـ ـح ــت املـ ـص ــادر أن بكني
تـهــدف إل ــى تـحــديــد سـعــر درج ــة الفحم
 ،NAR-5500بما يشمل الضرائب ،عند
 440يوانًا ( 69دوالرًا) للطن ،مع السماح
له باالرتفاع إلى الحد األقصى عند 528
يوانًا .ومن املقرر أن تستمر تلك الخطة
حتى األول من مايو/أيار  ،2022ولكنها
ت ـن ـت ـظــر م ــواف ـق ــة م ـج ـلــس الـ ــدولـ ــة ،كـمــا
أنها قد تخضع للتعديل .يذكر أن أزمة
الطاقة فــي الصني بــدأت جزئيًا بسبب
االرتـفــاع الـقــوي فــي أسـعــار الفحم ،مما
تسبب في خسائر لكافة محطات الطاقة

ال ـت ــي ت ـع ـمــل ب ــه ف ــي الـ ـب ــاد ،وارت ـف ـعــت
«تشنغتشو»
عقوده اآلجلة في بورصة
ً
إلــى مستوى قياسي أعلى  1980يوانا
للطن في وقت سابق هذا الشهر.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار تـ ـق ــري ــر بـ ـل ــومـ ـبـ ـي ــرغ إلـ ـ ـ ــى أن
ال ـش ــرك ــات الـصـيـنـيــة امل ـم ـلــوكــة لـلــدولــة
لديها مشاريع ضخمة للطاقة العاملة
بــال ـف ـحــم ف ــي أك ـث ــر م ــن  12دول ـ ــة ح ــول
العالم ،ومن غير الواضح مستقبل هذه
امل ـشــاريــع بـعــد تـعـهــدات الــرئـيــس «شــي
جــن بينغ» لــوقــف بـنــاء هــذا ًالـنــوع من
املـصــانــع خ ــارج ال ـب ــاد .ووف ــق ــا لتقرير
ص ــادر عــن شــركــة «جــاســت فــايـنــانــس»
ونقلته بلومبيرغ ،تستهدف املشاريع
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة تـ ـق ــدي ــم م ـ ــا ي ـ ـقـ ــرب م ـ ــن 14
غيغاواطًا مــن الطاقة املــولــدة .وأعلنت
الـشــركــات الصينية الـتــابـعــة للحكومة
عــن مشاريع تستهدف توليد مــا يزيد
على  3.6غيغاواط في العام الجاري.

سياح في إسطنبول كبرى مدن الجذب السياحي بتركيا ()Getty

مصادر رسمية في أنقرة لوكالة األناضول إن
الـصــادرات التركية ارتفعت خالل سبتمبر/
أيـلــول املــاضــي بنسبة  30فــي املــائــة ،مقارنة
بالشهر نفسه من العام املنصرم ،لتصل إلى
 20مليارًا و 780مليون دوالر .وعلى مستوى
حــركــة ال ـت ـجــارة الـخــارجـيــة أظ ـهــرت بـيــانــات
نـشــرتـهــا هـيـئــة اإلحـ ـص ــاء ووزارة ال ـت ـجــارة
التركيتان ،أمــس األرب ـعــاء ،ارتـفــاع ال ــواردات
املائة ،لتبلغ  23مليارًا و328
بنسبة  11.9في ً
مليون دوالر .ووفقا للبيانات ،تراجع عجز
الـتـجــارة الـخــارجـيــة خ ــال سبتمبر /أيـلــول
بنسبة  47.5في املائة ،وبلغ مليارين و547
مليون دوالر.
وعـلــى صعيد األشـهــر ال ــ 9األول ــى مــن ،2021
ارتـفـعــت ال ـص ــادرات بنسبة  35.9فــي املــائــة،
مـقــارنــة بــالـفـتــرة نفسها مــن ال ـعــام املــاضــي،
وبلغت إيــراداتـهــا  160مـلـيــارا و 951مليون
دوالرّ .أما الواردات فقد بلغت بالفترة نفسها
 193م ـل ـي ــارا و 301م ـل ـيــون دوالر ،مسجلة
ً
ارتفاعا بنسبة  23.7في املائة .وتراجع عجز
ال ـت ـجــارة ال ـخــارج ـيــة ب ــن يـنــايــر وسـبـتـمـبــر،
 14.6في املائة ،وبلغ  32مليارًا و 351مليون
دوالر.
إلــى ذل ــك ،قــالــت الحكومة التركية إن نفقات
ح ـمــايــة ال ـب ـي ـئــة ف ــي ت ــرك ـي ــا ،الـ ـع ــام امل ــاض ــي،
ارتـفـعــت بـمـعــدل  8.9بــاملــائــة مـقــارنــة بالعام
 ،2019مسجلة  41.7مليار ليرة تركية (قرابة
 4مليارات و 386مليون دوالر).
جــاء ذلــك فــي بـيــان أصــدرتــه هيئة اإلحـصــاء
التركية ،األربعاء ،حول نفقات حماية البيئة
ل ـل ـع ــام امل ــاض ــي  .2020وأش ـ ـ ــار ال ـب ـي ــان إل ــى
أن خــدمــات إدارة الـنـفــايــات ت ـصــدرت قائمة
اإلنفاق اإلجمالي لحماية البيئة ،إذ شكلت
 59.1باملائة.

هذه حالة ّ
فسرها االقتصادي روبرت منديل ( )Mundellالحائز
على جــائــزة نــوبــل فــي االقـتـصــاد فــي الـعــام  ،1999وسـعــى إلى
تفسيرها نائب رئيس الفريق االقـتـصــادي فــي صـنــدوق النقد
الدولي سابقًا ،البريطاني ماركوس فليمنغ (.)Fleming
ً
ومــع أنهما التقيا فــي صـنــدوق النقد الــدولــي ،إال أن كــا منهما
كـتــب بـشـكــل مـسـتـقــل .وق ــد ق ــدم فـلـيـمـنــغ مـصـطـلــح «تــرايـلـمــا»
( ،)Trilemmaلتفسير خيارات السياسة النقدية في دول العالم،
وبخاصة النامية منها .وقد أطلق على هذه املعضلة الثالثية اسم
(.)Mundell-Fleming Trilemma
وتقول هذه النظرية إن أمام الدول ثالثة خيارات هي :تثبيت سعر
صرف العملة .السماح بتدفق رأس املــال بحرية بــدون الوصول
إلــى اتـفــاق لتثبيت سعر العملة .التمتع باستقاللية السياسة
النقدية .وقد أكد الباحثان روبــرت منديل وماركوس فليمنغ أن
الدول ال تستطيع أن تختار إال واحدًا من هذه البدائل ،واختيار أي
ْ
اآلخرين حكمًا.
بديل سوف يلغي البديلني
ومع أن النظرية ّ
تحولت إلى معضلة مزدوجة ( ،)dilemmaألن
ال ــدول عمليًا ال تستطيع أن تتمتع باستقاللية نقدية مطلقة.
وبغض النظر عن عدد الخيارات املتاحة ،فإن الثالثية والثنائية
تعتمدان على وجود نظام نقدي دولي بمرجعية ّ
محددة ،ووجود
عملة دولية متفق عليها.
لــذلــك ،إذا صــدقــت مـخــاوف بعض االقـتـصــاديــن مــن أن ال ــدوالر
حدث سلسلة اآلثــار التي كان
قد يفقد استقراره ونفوذه ،وال ُي ِ
معرض حاليًا لهزةّ
ُيحدثها سابقًا ،فإن النظام النقدي العاملي ّ
ّ
شديدة ،تذكرنا بتلك التي أحدثها ارتفاع أسعار النفط في العام
.1974
ول ـكــن الـ ـق ــدرة ع ـلــى الـتـكـيــف م ـعــه ف ــي ظ ــل امل ـنــاف ـســة الـتـجــاريــة
ّ
والتكنولوجية وحرب العمالت ،تذكرنا بمقترح روبرت مونديل
اآلخر ،ضرورة تقسيم العالم إلى ثالث مناطق عمالت رئيسية.
واحدة للدوالر ،وأخرى لليوان الصيني ،وثالثة لليورو األوروبي.
وعلى العالم أن يوجد نظامًا أكثر تعقيدًا لتحديد أسعار العمالت،
ّ
وتحديد سلوكيات السياسة النقدية داخل الدول .وإذا لم يتمكن
الـعــالــم مــن إح ــداث هــذه النقلة ،فــإن احـتـمــاالت حـصــول فوضى
عارمة في أسواق العالم تبقى قريبة.

