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إيران تقلّص إمدادات الغاز للعراق
بغداد ـ زيد سالم

من  تقليل صــادراتــهــا  اإليــرانــيــة  الحكومة  تعتزم 
بمقدار  لــلــعــراق  الكهربائية  للطاقة  املــولــد  الــغــاز 
بغداد  تسديد  دفــع  عــدم  بسبب  تقريبًا،  النصف 
مستحقات عليها وتــراكــمــهــا طـــوال األشــهــر املــاضــيــة. وقــال 
إن  مــوســى،  أحمد  العراقية،  الكهرباء  وزارة  باسم  املتحدث 
»الجانب اإليراني سيقلل تجهيز وقود الغاز من 5 ماليني متر 
مكعب إلى 3 ماليني متر مكعب، لعدم تسديد الديون املترتبة 
»العراقية«  ملحطة  فــي تصريحاٍت  مبينًا  الــغــاز«،  شـــراء  عــن 
الــكــهــربــاء شبه  »الــتــخــفــيــض سيجعل تجهيز  أن  الــرســمــيــة، 
معدوم في بغداد والفرات األوسط. وحسب مصادر من وزارة 
الغاز  »تخفيض  إن  الجديد«،  »العربي  لـ العراقية،  الكهرباء 
اإليراني إلى نحو النصف، سيؤدي إلى إلحاق ضرر بقطاع 
الكهرباء العراقي الذي يعتمد ثلث طاقته على ما يستورده 
الــغــاز والــكــهــربــاء اإليــرانــيــني«، موضحة أن »محافظات  مــن 
وســط الــعــراق وجنوبه ستكون األكــثــر تــضــررًا، ومنها بابل 
والناصرية والبصرة، التي تعتمد بشكٍل شبه كلي على الغاز 
 عــن بــغــداد، الــتــي تــراجــعــت ســاعــات تجهيز 

ً
اإليـــرانـــي، فــضــال

الكهرباء فيها إلى 4 ساعات في اليوم الواحد«. وكانت إيران 
قد طالبت في أكثر من مناسبة، الحكومة العراقية باإلسراع 
في دفع ديون الكهرباء. وتقول إيران إنها »بحاجة ماسة إلى 

أموال مبيعات الكهرباء للعراق«.
اإليــرانــي، رضا  الطاقة  أعلن وزيــر  الحالي،  الــعــام  ومنتصف 
إلى  الكهرباء  لتصدير  عــامــان  مدته  عقد  توقيع  أردكــانــيــان، 
العراق، وذلك خالل زيارته لبغداد، ولقائه عددًا من مسؤولي 
الــــعــــراق. وقــــال فـــي تــصــريــح نــقــلــتــه وكـــالـــة األنـــبـــاء اإليــرانــيــة 
إلى  الكهرباء  السابقة لتصدير  إن »العقود  »ارنــا«،  الرسمية 
العراق، کانت مدتها سنة واحــدة، لكن هذه املرة وقعنا عقدًا 
مدته عامان: 2020 و2021«. وأضاف وزير الطاقة اإليراني أن 
»إيران تلقت خالل الزيارة نحو 400 مليون دوالر، وهو مبلغ 
وتــزود  للعراق.  الكهرباء  بيع  يعادل نصف مستحقاتها من 
أربعة  عبر  ميغاوات   1200 بــواقــع  بالكهرباء  الــعــراق  طــهــران 
خطوط، هي خط )خرمشهر - البصرة(، و)كرخة - العمارة(، 
و)كرمنشاه – ديالى(، و)سربيل زهــاب – خانقني(. ويساهم 
الغاز املستورد من إيران بتشغيل محطات كهربائية عراقية 
ترفد املنظومة بما يقارب من 3300 ميغاوات. من جهته، قال 
عضو لجنة النفط والطاقة في البرملان العراقي، غالب محمد، 

إن »الــعــراق يحتاج في هــذا الوقت إلــى 24 ألــف ميغاواط من 
 17 غير  يملك  ال  ولكنه  للعراقيني،  الطاقة  لتوفير  الكهرباء 
ألف ميغاواط، ولذلك هناك نقص بتوفير الكهرباء في معظم 
املولد  الغاز  إيــران بتقليل صادراتها من  املناطق، وإن خيار 
»العربي الجديد«  للكهرباء سيشكل أزمة في البالد«، مبينًا لـ
أن »هذه املشكلة تتجدد في كل فترة، إال أن بعض املسؤولني 

في وزارتي النفط والكهرباء يسعون إلى حلها«.
ولفت إلى أن »العراق في املرتبة العاشرة عامليًا بامتالكه الغاز 
الطبيعي، إال أنه ال يستفيد منه، ألن وزيري النفط والكهرباء 
ليسا مختصني في مجالهما، فهما يزعمان أنهما مهندسان، 
إال أنهما في الحقيقة يعمالن في املجال السياسي، ويريدان أن 
يحصدا أرباحًا وصفقات مالية ضخمة«، مؤكدًا أن »18 مليار 
متر مكعب من الغاز املصاحب يحترق سنويًا، دون أن يستفيد 
الــعــراق مــنــه، وذلـــك لــوجــود جــهــات ال تــريــد للعراق أن يعتمد 
على نفسه فــي توفير احــتــيــاجــاتــه«. مــن جــانــبــه، أكــد الخبير 
الــعــراق عبد الرحمن املشهداني، أن »الــعــراق  االقــتــصــادي فــي 
مدين إليــران بأكثر من 4 تريليونات دينار عراقي«، الفتًا في 
اتصاٍل مع »العربي الجديد«، إلى أن »ملف الطاقة يعاني من 

سيطرة األحزاب والفصائل املسلحة والعصابات عليه«.

لندن ـ العربي الجديد

مستشفيات  مــجــمــوعــة  أن  مطلعة  مــصــادر  كــشــفــت 
خاصة  مستشفيات  إدارة  شــركــة  أكــبــر  كــلــيــوبــاتــرا، 
في مصر من حيث عدد األسّرة، بصدد إبرام صفقة 
انــــدمــــاج مـــع مــجــمــوعــة أالمــــيــــدا لــلــرعــايــة الــصــحــيــة 
املـــنـــافـــســـة، فـــي واحــــــدة مـــن أكـــبـــر صــفــقــات الــرعــايــة 
الصحية فــي أفريقيا والــشــرق األوســـط هــذا الــعــام، 
فيما يتزايد القلق بشأن تكون تكتالت احتكارية في 
القطاع الطبي الخاص، الذي يشكو أغلب املصريني 
ــــي ظــل  ــار خــــدمــــاتــــه، ال ســـيـــمـــا فـ ــ ــعـ ــ ــفـــــالت أسـ ــ ــــن انـ مـ

جائحة فيروس كورونا. ونقلت وكالة »بلومبيرغ« 
ــيـــة، أمـــــس األحـــــــد، عــــن املــــصــــادر قـــولـــهـــا إن  ــيـــركـ األمـ
كليوباترا تخطط لتمويل عملية الشراء جزئيًا عن 
طــريــق إصــــدار أســهــم قــابــلــة للتحويل إلـــى املساهم 
املسيطر في شركة أالميدا. وقال أحد املصادر، الذي 
ــر اســمــه لــخــصــوصــيــة املــعــلــومــات، إن  طــلــب عـــدم ذكـ
أالميدا بحوالي 450 مليون  الصفقة قد تقدر قيمة 

دوالر إلى 500 مليون دوالر، بما في ذلك الديون. 
وأضـــاف املــصــدر أن فهد خــاطــر، مــؤســس مجموعة 
أالمــيــدا، سيصبح ثاني أكبر مساهم في املجموعة 
بعد   %25 حــوالــي  تبلغ  متوقعة  بحصة  املندمجة 

الصفقة، مشيرًا إلى أن املناقشات في مرحلة متقدمة، 
ومـــن املــرجــح أن تــتــوصــل الــشــركــتــان إلـــى اتــفــاق في 
ــام القليلة املــقــبــلــة. وستجمع  أقـــرب وقـــت خـــالل األيــ
صفقة دمــج كليوباترا وأالمــيــدا بني اثنني من أكبر 
مــقــدمــي الــخــدمــات الــطــبــيــة الــخــاصــة فــي مــصــر، في 
وقــت زادت فيه جائحة فــيــروس كــورونــا مــن أهمية 
التي  كليوباترا،  ونمت  املتخصصة.  الرعاية  قطاع 
دوالر،  مليون   458 حــوالــي  السوقية  قيمتها  تبلغ 
مــن خـــالل عــمــلــيــات االســتــحــواذ مــنــذ إنــشــائــهــا عــام 
نحو  تــحــوي  6 مستشفيات  الــشــركــة  وتــديــر   .2014
800 سرير، وفقًا ملوقعها على اإلنترنت. بينما تضم 

شبكة أالميدا مستشفيات رعاية من الدرجة الثالثة 
في القاهرة، باإلضافة إلى مراكز تشخيص وعيادات 
خارجية ومرافق رعاية متخصصة. وازدادت شهية 
الــشــرق  فــي  الصحية  الــرعــايــة  املستثمرين ألصـــول 
األوسط وأفريقيا في السنوات األخيرة، بسبب تزايد 
عدد السكان في املنطقة ونقص الخدمات الصحية 
الــعــامــة. ويــــدرس اثــنــان مــن أكــبــر صــنــاديــق الــثــروة 
السيادية في الشرق األوســط عملية شــراء مشتركة 
التابعة لشركة »باوش  القاهرة  لوحدة األدويــة في 
هيلث كوز«، حسبما أفادت بلومبيرغ في نوفمبر/

تشرين الثاني املاضي. 

مصر: مخاوف من احتكارات في القطاع الصحي

انتعاش سوق 
السيارات 

في الصين

الصني  ارتفعت صـــادرات 
السيارات  مــن  ووارداتــهــا 
بشكل أكبر، في نوفمبر/

تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي، 
وفـــقـــا لـــبـــيـــانـــات قــدمــتــهــا 
الـــــــــرابـــــــــطـــــــــة الــــصــــيــــنــــيــــة 
ــي الـــــــســـــــيـــــــارات.  ــعــ ــنــ ملــــصــ
وذكرت الرابطة الصينية 
الــســيــارات، نقال  ملصنعي 
عـــــن بــــيــــانــــات جـــمـــركـــيـــة، 
صــــــــــادرات  ــــي  ــالـ ــ ــمـ ــ إجـ أن 
الخاصة  السلع  وواردات 
 16.3 ــلــــغ  بــ بــــالــــســــيــــارات 
الــــشــــهــــر  دوالر  مـــــلـــــيـــــار 
ــــي، زيـــــــادة بــنــســبــة  ــــاضـ املـ
6.3 في املائة على أساس 
شــهــري. كما ارتــفــع حجم 
اســـــــتـــــــيـــــــراد الــــــســــــيــــــارات 
بنسبة 2.4 في املائة على 
أساس شهري، لتصل إلى 
في  دوالر  مــلــيــارات   8.53
ارتــفــعــت  بينما  نــوفــمــبــر، 
الصادرات بنسبة 11 في 
املــــائــــة، لــتــصــل إلــــى 7.77 
خــــالل  دوالر  مـــــلـــــيـــــارات 
هـــذه الــفــتــرة. وخــــالل أول 
11 شــهــرا مــن هـــذا الــعــام، 
ــلـــغ إجــــمــــالــــي صـــــــادرات  بـ
الــــــســــــيــــــارات  وواردات 
دوالر،  ــلــــيــــار  مــ  134.67
بانخفاض بنسبة 6.3 في 
املائة على أساس سنوي، 
االنخفاض قل  ولكن هــذا 
مئوية،  نقطة   1.7 بنسبة 
مـــــقـــــارنـــــة بــــاالنــــخــــفــــاض 
الــــذي شــهــدتــه الــفــتــرة من 
إلى  الثاني  يناير/كانون 
األول،  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 

وفقا للرابطة.

دبي تتوقع عجزًا ماليًا للسنة الخامسة
ميزانية  في  النفقات  تقليص  دبي،  إمارة  سلطات  قررت 
شهدت  صعبة  مالية  سنة  بعد   ،2021 المقبل  العام 
انكماشًا كبيرًا في النمو االقتصادي، على خلفية إجراءات 
الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد. وقالت الحكومة 
المقبل  العام  ميزانية  إن  األحد،  أمس  بيان،  في  المحلية 
تبلغ 57.1 مليار درهم، أي نحو 15.5 مليار دوالر، مقارنة 
الحالي.  للعام  دوالر  مليار   18.1 بلغت  قياسية  بميزانية 
وتوقعت حكومة دبي أن تشهد الميزانية عجزًا للسنة 
الخامسة على التوالي، منذ بدء تراجع أسعار النفط في 
إلى نحو 1.3 مليار دوالر، مقابل عجز  العام 2014، ليصل 

مقدر بنحو 700 مليون دوالر في العام الجاري 2020. 

السعودية تطلق مشاريع تنموية في اليمن
حزمة  إطالق  أمس،  السعودية،  السلطات  أعلنت 
ريال  مليون   500 بقيمة  اليمن،  في  تنموية  مشاريع 
األنباء  وكالة  وذكرت  دوالر(.  مليون   133( سعودي 
الرسمية )واس(، أن السفير السعودي في اليمن محمد 
بين  ومن  يمنيين.  وزراء  مع  االتفاقية  وقع  جابر،  آل 
المشاريع التي تم توقيعها، »إنشاء مدينة الملك سلمان 
)شرقي  المهرة  محافظة  في  والتعليمية  الطبية 
دوالر(،  مليون   56.8( ريال  مليون   213 بتكلفة  اليمن(، 
تعليمي  مستشفى  بناء  األولى  مرحلتها  في  تشمل 
بسعة 100 سرير«. كما تم توقيع مشروع إعادة تأهيل 
جنوب(،  يمني/  مطار  أكبر  )ثاني  الدولي  عدن  مطار 

ليصبح  دوالر(،  مليون   14.5( ريال  مليون   54.4 بتكلفة 
متوافًقا مع أنظمة هيئة الطيران المدني الدولي.

تركيا تتطلع التفاقية تجارة مع بريطانيا
أنقرة  إن  بكجان،  روهصار  التركية  التجارة  وزيرة  قالت 
»بريكست«،  بعد  ما  اتفاق  إلى  التوصل  تطورات  تتابع 
الحرة  التجارة  اتفاقية  توقيع  من  تركيا  تتمكن  حتى 
الـ19  االجتماع  عقب  بكجان  وأوضحت  بريطانيا.  مع 
للمجلس االستشاري لوزارة التجارة للعام الجاري، أنه »مع 
والمملكة  األوروبي  االتحاد  بين  المفاوضات  استكمال 
الحرة  التجارة  اتفاقية  توقيع  من  سنتمكن  المتحدة، 

مع بريطانيا، لذلك نتابع المفاوضات لحظة بلحظة«.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

في أقل من مائة عام شهد العالم 
نحو 10 أزمات اقتصادية كاد 
بعضها أن يطيح باالقتصاد 
الدولي كامال، فقد بدأ القرن 

بواحدة من أسوأ األزمات وهي 
أزمة الكساد الكبير في عام 1929 

والتي تبعها تدهور اقتصادي، 
وفي الستينيات شهد العالم تهاويا 

سريعا للبورصات األميركية 
خالل فترة حكم جون كينيدي، 

واستمر االنهيار من نهاية 1961 
حتى منتصف 1962، ثم وقعت 

أزمة النفط عام 1973 عقب حرب 
أكتوبر، وما صاحبها من تضامن 
عربي واسع مع مصر، وقطع الدول 
املنتجة للنفط، السلعة عن األسواق، 

وهو ما أدي إلى حدوث قفزة في 
أسعار الخام األسود أثرت سلبا 

على املؤشرات االقتصادية وزيادة 
األسعار حول العالم.

وعرف العالم في العام 1987 
ما أطلق عليه باإلثنني األسود، 

حيث تبخرت األموال من كبريات 
البورصات العاملية وتهاوت أسعار 

األسهم، وتكبدت أسواق املال 
وقتها خسائر مالية ضخمة قدرت 
بمليارات الدوالرات، إلى أن وصلنا 

في العامني 1996-1997 إلى ما 
أزمة النمور اآلسيوية، وما تبعها 
من انهيار اقتصادات دول جنوب 
شرق أسيا الصاعدة مثل ماليزيا 
وتايوان وهونغ كونغ وبنغالديش 
وغيرها، وصاحب األزمة انهيار 

في البورصات العاملية خاصة 
»وول ستريت«.

وفي الفترة بني 1998 و2001 
شهدت االقتصادات أزمة امتدت 

لدول عدة منها روسيا واألرجنتني 
والبرازيل. ومثلت األزمة املالية التي 
اندلعت في سبتمبر/ أيلول 2008 
نقطة فارقة في االقتصاد العاملي، 

خاصة وأنها بدأت من الواليات 
املتحدة وامتدت القتصادات 

كبرى، كما صاحبها انهيار بنوك 
ومؤسسات عاملية كبرى منها 

ليمان براذرز.
وفي عام 2020 تعرض العالم 

ألزمة مزدوجة، اقتصادية ومالية 
وصحية، نتجت عن تفشي 

كورونا، وما أحدثه الوباء من 
خسائر فادحة لالقتصاد العاملي 

قدرها صندوق النقد بنحو 28 
تريليون دوالر، إضافة إلى كلفة 

إغالق االقتصادات واملطارات 
وتفشي حاالت الكساد والتعثر 
وإفالس الشركات والحزم املالية 
التي ضختها حكومات للحيلولة 

دون انهيار االقتصاد والتي بلغت 
نحو 5 تريليونات دوالر في 

الواليات املتحدة وحدها.
وقبل أن يودع العالم أزمة كورونا 

ظهرت أزمة أخرى يمكن أن تتسع 
رقعتها في 2021 وهي ناتجة 

عن االندفاع غير املحسوب نحو 
االستثمار في العمالت الرقمية 
والتي جذبت مليارات الدوالرات 
في فترة وجيزة، وفي ظل غياب 
الرقابة على تلك العمالت، وعدم 

اعتراف الحكومات والبنوك 
املركزية بها، فإن فقاعة من املتوقع 
أن تنفجر في وجه الجميع خاصة 
أن عملة بيتكوين األشهر ال تزال 
تواصل قفزاتها ليتجاوز سعرها 

27 ألف دوالر وقيمتها السوقية 
500 مليار دوالر.

بيتكوين والضربة 
القادمة

Monday 28 December 2020
االثنين 28 ديسمبر/ كانون األول 2020 م  13  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2310  السنة السابعة
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اقتصاد

عدنان عبد الرزاق

ــاع جـــديـــد،  ــ ــة نـــحـــو قــ ــــوت الـــلـــيـــرة الــــســــوريــ هــ
التي  األخــيــرة،  األميركية  بالعقوبات  متأثرة 
اســتــهــدفــت مــصــرف ســـوريـــة املـــركـــزي وعـــددًا 
التجارية واألفـــراد، بهدف قطع  الكيانات  من 
الــتــمــويــل عـــن نـــظـــام بـــشـــار األســــــد. والمــســت 
العملة السورية حاجز الـ 3 آالف ليرة للدوالر  
الواحد في تعامالت أمس األحد، فاقدة نحو 
5% من قيمتها في نحو أربعة أيام، إذ وصلت 
قيمتها إلى 2950 ليرة للدوالر، مقابل 2800 
ليرة للدوالر يوم الثالثاء املاضي، الذي أعلنت 
خالله وزارة الخزانة األميركية عن العقوبات 
الــجــديــدة. ووفــــق وزارة الــخــزانــة األمــيــركــيــة، 
أي  إلــى »منع  الجديدة تهدف  العقوبات  فــإن 
السورية  املناطق  في  مستقبلية  استثمارات 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــنــظــام وإجــــبــــاره على 

وقف أعماله املروعة ضد الشعب السوري«.
ــام الــــســــوري لـــعـــقـــوبـــات مــن  ــظـ ــنـ ويـــخـــضـــع الـ
ــــي، أدت  الــواليــات املــتــحــدة واالتــحــاد األوروبـ
إلـــــى تــجــمــيــد األصـــــــول األجـــنـــبـــيـــة املــمــلــوكــة 
لــلــدولــة ومــئــات الــشــركــات واألفـــــراد. وتحظر 

 القدس المحتلة، الرباط  
نضال محمد وتد، مصطفى قماس

ـــع املــغــرب اتــفــاقــا اقــتــصــاديــا مــع إســرائــيــل 
ّ
وق

يــشــمــل الـــتـــعـــاون فــــي مــــجــــاالت اســتــثــمــاريــة 
»يسرائيل  وذكــرت صحيفة  املــالــي.  والقطاع 
ـــــــع اتـــفـــاقـــا 

ّ
ــا وق ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ هــــيــــوم« أن وفـــــــدًا إسـ

ــارة للرباط  اقــتــصــاديــا مــع املــغــرب، خـــالل زيــ
العالقات  األسبوع املاضي، في إطار تطبيع 

بني اململكة وحكومة االحتالل اإلسرائيلي.
املــقــرب  بخطها  املــعــروفــة  الصحيفة،  وقــالــت 
مــــن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو، 
مساء  اإللــكــتــرونــي،  موقعها  على  تقرير  فــي 
بالتعاون  يتعلق  االتــفــاق  إن  أمـــس،  مــن  أول 

ــــادرات إلــــى ســوريــة  واشـــنـــطـــن بــالــفــعــل الـــــصـ
 عــن 

ً
ــال ــنــــاك، فـــضـ واســـتـــثـــمـــار األمـــيـــركـــيـــني هــ

والغاز.  النفط  بمنتجات  املتعلقة  املعامالت 
ــراد عــائــلــة  وطــــاولــــت الــعــقــوبــات األخــــيــــرة أفــــ
بــــإدراج  الــنــظــام،  أســمــاء األســــد، عقيلة رأس 
والد أسماء، فواز األخــرس، ووالدتها، سحر 
عطري، وشقيقيها، فراس وإياد، املقيمني في 
اململكة املتحدة. وبررت واشنطن إدراج هذه 
األســمــاء بـــأن ثــــروات »آل األخــــرس« تراكمت 
بــشــكــل غــيــر مـــشـــروع، عــلــى حـــســـاب الــشــعــب 
الــســوري، »مــن خــالل سيطرتهم على شبكة 
مكثفة وغير مشروعة مع ارتباطات بأوروبا 
والخليج وأماكن أخرى، فيما يستمر الشعب 
الـــســـوري فـــي تــلــك األثـــنـــاء فـــي االنـــتـــظـــار في 
طوابير طويلة للحصول على الخبز والوقود 
والدواء، إذ اختار نظام األسد قطع الدعم عن 
السلع األساسية التي يحتاجها السوريون«.
وجــاءت العقوبات لتزيد من الضربات التي 
تــتــعــرض لــهــا الــلــيــرة، الــتــي هـــوت مــنــذ بــدايــة 
 2020 لــيــعــد   ،%228 بــنــحــو  ــاري  ــجــ الــ الـــعـــام 
انـــدالع األزمــة  هــو األســـوأ بالنسبة لها منذ 
السورية قبل نحو 10 سنوات. وقال الخبير 

املسؤولة  أن  إلــى  واالستثمار، مشيرة  املالي 
شيرا  اإلسرائيلية،  املالية  وزارة  فــي  األولـــى 
ــاق، مــســاء  ــ ــفــ ــ ــلـــى االتــ ــــعــــت عـ

ّ
ــيـــرغ، وق ــبـ ــنـ ــريـ غـ

الــثــالثــاء املــاضــي، فــي إطـــار املــحــادثــات التي 
ــا الـــوفـــد اإلســـرائـــيـــلـــي فـــي الــعــاصــمــة  ــراهــ أجــ
ـــــع رئــيــس 

ّ
املـــغـــربـــيـــة. والـــثـــالثـــاء املــــاضــــي، وق

الــحــكــومــة املــغــربــيــة ســعــد الــديــن الــعــثــمــانــي، 
ومستشار الرئيس األميركي جاريد كوشنر، 
ــلــــي  ــيــ ــتــــشــــار األمــــــــن الــــقــــومــــي اإلســــرائــ ومــــســ
مائير بــن شــبــات، خــالل زيـــارة وفــد أميركي 
- إســرائــيــلــي إلــى الــربــاط، اتــفــاق االستئناف 
الـــفـــوري لــالتــصــاالت الــرســمــيــة الــكــامــلــة بني 
املغاربة،  اإلسرائيليني ونظرائهم  املسؤولني 
وإعادة فتح مكتبي االتصال في الرباط وتل 
أبيب. وفي 10 ديسمبر/كانون األول الجاري، 
ــيـــركـــي املــنــتــهــيــة واليــتــه  أعـــلـــن الـــرئـــيـــس األمـ
دونالد ترامب، اتفاق املغرب وإسرائيل على 
تــطــبــيــع الــعــالقــات بــيــنــهــمــا. ووفــــق صحيفة 
يــســرائــيــل هــيــوم، تــم االتـــفـــاق عــلــى »تحسني 
الــتــعــاون االقــتــصــادي، وإزالــــة الــعــوائــق أمــام 
االستثمارات، وتبادل املعلومات في الشؤون 
ــنـــع تــبــيــيــض األمـــــــوال،  اإلداريـــــــــة املـــالـــيـــة، ومـ

االقــتــصــادي الــســوري، عــمــاد الــديــن املصبح، 
من  الجديدة  الحزمة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
اآلن،  األقــوى حتى  تعد  األميركية  العقوبات 
الــذي يعتبر  املــركــزي،  ألنها طاولت املصرف 
عــصــب االقــتــصــاد ومــديــر الــســيــاســة النقدية 

ونظام املدفوعات.
وأضاف املصبح أن معاقبة املصرف املركزي 
املحظورة، سيؤثر  الكيانات  وإدراجــه ضمن 
عــلــى كــامــل املــنــظــومــة املــالــيــة املــصــرفــيــة في 
سورية وعلى حرمانه من خدمات املدفوعات 
األميركية، وستكون مساحة تعامل املصرف 
»ضيقة جــدًا«، ألن أي تعامل دولــي بالدوالر 
يــجــب أن تـــجـــرى تــســويــتــه عـــن طـــريـــق غــرفــة 
ــه يــمــكــن أن  ــ ــابــــع أنـ ــة. وتــ ــيـ ــركـ ــيـ املـــقـــاصـــة األمـ
تــتــحــول عــقــوبــة املــصــرف املـــركـــزي إلـــى حظر 
على أي سلعة لم تخضع للعقوبات، باعتبار 
ــالـــي عن  ــراد يــمــر فـــي الـــجـــانـــب املـ ــيـ ــتـ أن االسـ

طريق مصرف سورية.
ورأى أن »غــالــبــيــة الــتــحــويــالت إلـــى ســوريــة 
الــتــي تــقــدر ســنــويــا بــأكــثــر مــن مــلــيــار دوالر، 
 
ً
فضال الــجــديــدة،  بالعقوبات  أيــضــا  ستتأثر 
عن تحول بعضها إلى القطاع غير الرسمي«.

ومحاربة تمويل اإلرهاب، وأيضا تنفيذ عدد 
الالزمة  البنى  الدولية لتحسني  املواثيق  من 
لنشاط القطاع الخاص«. وأشارت إلى أنه تم 
االتفاق على تشكيل طاقم اقتصادي مشترك 
ــي املــالــيــة فــي الــبــلــديــن، والتمهيد  ــ مــن وزارتـ
التـــفـــاقـــيـــات تــــعــــاون إضـــافـــيـــة تـــوقـــع الحـــقـــا. 
ونقلت الصحيفة عن وزير املالية اإلسرائيلي 
يــســرائــيــل كـــاتـــس: »لـــقـــد أقــمــنــا عـــالقـــات مع 
املـــغـــرب عــلــى مـــر الـــســـنـــني، وهـــــذه الــعــالقــات 
ستتعزز من اآلن فصاعدا. هذه خطوة مهمة 
ــنــــوات مــن  لـــالقـــتـــصـــاد اإلســـرائـــيـــلـــي بـــعـــد ســ
العزلة واالنقطاع عن االقتصاد في املنطقة«.

تــقــوم  املـــالـــيـــة  »وزارة  أن  كــــاتــــس  وأضــــــــاف 

ــام  بــتــحــطــيــم الـــحـــواجـــز وتـــشـــق الـــطـــريـــق أمــ
ــارات جـــديـــدة لــالقــتــصــاد اإلســـرائـــيـــلـــي،  مــــســ
ونقله من اقتصاد جزيرة معزولة إلى مركز 
إقليمي قائد، مع عالقات اقتصادية وتجارية 

على امتداد منطقة الشرق األوسط«.
املغربية  السياحة  فــي  مستثمرون  ويترقب 
يتدفق  أن  الجديد«،  »العربي  إليهم  تحدثت 
الجذور  أصحاب  من  اإلسرائيليون  السياح 
ــيــــة، عـــلـــى املـــمـــلـــكـــة، بـــعـــد اســـتـــئـــنـــاف  املــــغــــربــ

العالقات وإطالق رحالت جوية مباشرة.
ومـــن جــانــبــه، يــتــصــور الــخــبــيــر االقــتــصــادي 
»العربي الجديد«  إدريس الفينا، في حديثه لـ
املــغــرب  بــني  االقــتــصــادي  التطبيع  فـــرص  أن 
ــد تــنــصــب عــلــى قـــطـــاعـــات مثل  ــل قـ وإســـرائـــيـ
والبيوتكنولوجيا  الــحــديــثــة  التكنولوجيا 
والــفــالحــة، علما أن مــراقــبــني يـــرون أن هناك 
ــاه، قـــد يــحــدث بها  ــيـ مـــجـــاالت أخــــرى مــثــل املـ
. ويعتبر الفينا أن العالقات 

ً
تعاون مستقبال

االقتصادية لن تقتصر على التبادل التجاري 
يمكن  العالقات  استئناف  إن  الثنائي، حيث 
أن يفتح أسواقا جديدة للصادرات املغربية، 

خاصة في أوروبا وأميركا.

تعاون اقتصادي بين المغرب وإسرائيلالعقوبات األميركية تهوي بالليرة السورية

قصف مصانع وبنى 
تحتية... و1.5 مليار 

دوالر خسائر القطاعات 
في 2020

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ــام مـــن نــهــايــة الـــعـــام 2020  ــ قــبــل أيـ
الــــذي كـــان قــاســيــا عــلــى االقــتــصــاد 
ــة فـــي قــطــاع  ــاصـ الــفــلــســطــيــنــي وخـ
ــافـــت إســـرائـــيـــل بــصــمــتــهــا الــخــاصــة  ــزة، أضـ ــ غـ
كالعادة ليختتم العام بمزيد من االستهداف 
ي الــــذي يــقــتــرب من 

ّ
املــبــاشــر لــالقــتــصــاد الـــغـــز

طائرات  واستهدفت  يــوم.  بعد  يوما  االنهيار 
السبت  الجمعة وفجر  ليل  حربية إسرائيلية 
شرقي  اقتصادية  منشآت  محيط  املــاضــيــني، 
ــــزة مـــحـــدثـــة دمـــــــارًا كـــبـــيـــرًا فــــي أكــبــر  مـــديـــنـــة غـ
مصنع للنايلون ومصنع للبالستيك وشركة 
عشرات  لتعطل  أدى  ما  الغازية،  للمشروبات 
الــذي حل  الــدمــار  أعمالهم نتيجة  العمال عن 
الــتــي يعملون بــهــا. ونــــددت وزارة  بــاملــنــشــآت 
االقـــتـــصـــاد فـــي غــــزة بــالــقــصــف اإلســـرائـــيـــلـــي، 
إلــى خسائر كبيرة لحقت بعدد من  وأشـــارت 
يأتي  والتي  االقتصادية،  واملنشآت  املصانع 
على  الحصار  »تشديد  إطـــار  فــي  استهدافها 
القطاع وتدمير املنشآت االقتصادية«. ويقول 
املتحدث باسم وزارة االقتصاد في غزة التي 
تديرها حركة حماس، عبد الفتاح أبو موسى، 
للمنشآت  األخير  اإلسرائيلي  االستهداف  إن 
 بشكل كامل 

ً
االقتصادية أدى لتعطل 35 عامال

ــردًا مـــن أســرهــم.  كـــانـــوا يــعــيــلــون قـــرابـــة 250 فــ
ويــوضــح أبــو موسى لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
اإلسرائيلية بشأن استهداف منشآت  الرواية 
عسكرية كاذبة وغير صحيحة، إذ إن املنشآت 
اقتصادية  ومنشآت  مصانع  هــي  املستهدفة 
للرزق  مصدرًا  تشكل  مدني  طابع  ذات  بحتة 

لعشرات األسر في غزة.

تدمير مصانع
في  االقتصاد  وزارة  باسم  للمتحدث  ووفقا 
غـــزة، فــإن املــنــشــآت املــتــضــررة بفعل القصف 
اإلسرائيلي هي مصنع للمشروبات الغازية 
ومــصــنــع لــصــنــاعــة الــنــايــلــون بــاإلضــافــة إلــى 
ــال  ــرة لــــأثــــاث عــــــدا عــــن عــــشــــرات املـــحـ ــنـــجـ مـ

التجارية القريبة من هذه املنشآت.
ــا إســرائــيــلــيــا  ــاك حـــرصـ ــنـ ــــى أن هـ ويـــشـــيـــر إلـ
متواصال على تدمير كل مقومات االقتصاد 
فـــي غــــزة إمــــا بــالــقــصــف املـــركـــز بـــالـــغـــارات أو 
بعرقلة إدخال املواد الخام واملعدات الالزمة 
الغطاء  تحت  تــحــديــدًا  الصناعية  للمنشآت 
األمني وذريعة استخدام املواد في الصناعات 
الــرمــالوي، وهــو مالك  العسكرية. وقــال عمر 
مصنعني إلنتاج »النايلون والبالستيك«، إن 
خسائر كبيرة لحقت بمصنعيه، تقّدر بنحو 
300 ألف دينار أردني )نحو 410 آالف دوالر 
أميركي(. وتابع الرمالوي لوكالة األناضول: 
كبيرة  أضــــرار  أصــابــتــه  البالستيك  »مــصــنــع 
جـــدا، وهــو شبه مــدمــر، بينما طـــاول الضرر 
ــلــــون«. وأوضــــــــح أن  ــايــ ــنــ الـــجـــزئـــي مــصــنــع الــ
الــقــصــف اإلســرائــيــلــي تــســبــب بــحــرمــان نحو 
60 عامال من وظائفهم في املصنعنْي. وتأتي 
لتزيد  القصف  وعمليات  األخيرة  التطورات 
أوجــــــاع الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي الـــــذي تـــدهـــورت 
أوضــاعــه بسبب تــداعــيــات جــائــحــة كــورونــا. 
وكان اتحاد الصناعات اإلنشائية في قطاع 
ــوع املــــاضــــي أن أنــشــطــة  ــ ــبـ ــ ــلــــن األسـ غـــــــزة، أعــ
القطاع تقلصت إلى أدنى مستوى لها نظرًا 
لحالة التدهور االقتصادي وغياب املشاريع 
الدولية وتفشي فيروس كورونا على نطاٍق 
واســع خــالل األشهر األخــيــرة، مشيرا إلــى أن 

بني  حاليا  تــراوح  العاملة  اإلنتاجية  الطاقة 
5 و7 في املائة فقط في أفضل األحوال. وقال 
أمني سر االتحاد محمد العصار، في تصريح 
»العربي الجديد«، إن هناك ندرة في  سابق لـ
املــشــاريــع الــدولــيــة املتعلقة بــاإلنــشــاءات عدا 
عن عدم استكمال عملية إعادة اإلعمار وقلة 
اإلجـــراءات  إلــى  باإلضافة  النقدية،  السيولة 
الــوقــائــيــة املــتــخــذة ملــواجــهــة انــتــشــار كــورونــا 
ــــي. ويـــــقـــــدر إجـــمـــالـــي  ــــزئـ ــــجـ مــــثــــل اإلغــــــــــالق الـ
الــخــســائــر املـــبـــاشـــرة خــــالل الـــفـــتـــرة األخـــيـــرة 
بنحو  غــزة  في  اإلنشائية  الصناعات  لقطاع 
الــذي  الــوقــت  فــي  1.56 مليون دوالر شهريا، 
يــزيــد فــيــه إجــمــالــي الــخــســائــر غــيــر املــبــاشــرة 
عـــن 3 مــاليــني دوالر شــهــريــا. ويــبــلــغ الــعــدد 
اإلجــمــالــي لــلــمــنــشــآت فـــي قــطــاع الــصــنــاعــات 
اإلنشائية في غزة حوالي 820 منشأة موزعة 
رأس  يقدر حجم  فيما  القطاعات،  كافة  على 
املال العامل واملتغير لهذه الصناعات بنحو 
120 مليون دوالر، وفقا إلحصائيات االتحاد.

ضرب بنى تحتية 
اإلسرائيلية  الطائرات  إن  غــزة،  بلدية  وقالت 
قــصــفــت، فــجــر الــســبــت املـــاضـــي، »خــــط املــيــاه 
ــاء الـــشـــرقـــيـــة مــن  ــيـ ي لـــأحـ

ّ
ــذ ــ ــغـ ــ ــيـــســـي، املـ ــرئـ الـ

املــديــنــة، مــا أدى إلــى تدمير جــزء كبير منه«. 
ــعـــت، فـــي بـــيـــان صـــحـــافـــي، أن األضـــــرار  ــابـ وتـ
لــحــقــت بــالــخــط بـــطـــول »نـــحـــو 50 مـــتـــرا، كما 
تــعــّرض الــشــارع ألضـــرار كــبــيــرة«. وأوضــحــت 
البلدية أن »كمية املياه الواصلة إلى املناطق 
ــيـــســـي، ســتــشــهــد  ــرئـ يـــهـــا الـــخـــط الـ

ّ
الـــتـــي يـــغـــذ

البلدية  إلى حني إصالحه«. وطالبت  تذبذبا 
ــدولــــي واملـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة،  »املــجــتــمــع الــ
بالوقوف عند مسؤوليتها وتجنيب املدنيني 
االعــتــداء«.  مــن  واإلنسانية  املدنية  واملنشآت 
وفي سياق آخر، قالت شركة توزيع الكهرباء 
بغزة إن »دمارا كبيرا طال شبكات الكهرباء، 
نتيجة القصف«. وأضافت، في تصريح:« إن 
قيمة األضـــرار فــي قــطــاع الكهرباء تــقــّدر بما 

يزيد عن 20 ألف دوالر«.

استهداف المنشآت االقتصادية
وكـــثـــيـــرًا مـــا تــعــرضــت املـــنـــشـــآت االقــتــصــاديــة 
لــلــدمــار، خــصــوصــا فــي الــحــرب األخــيــرة على 
غــــزة عــــام 2014، إذ بــلــغ عــــدد املــنــشــآت الــتــي 
تــضــررت حــوالــي )5427( مــنــشــأه اقــتــصــاديــة، 

فيما قدرت خسائرها املباشرة وغير املباشرة 
قطار  ويــتــجــه  دوالر.  مــلــيــون   )284( بــحــوالــي 
غــزة بخطى  قطاع  في  الفلسطيني  االقتصاد 
ــار الـــشـــامـــل رغــــم كل  ــيـ ــهـ مــتــســارعــة نــحــو االنـ
محاوالت الصمود التي بذلت خالل السنوات 
املــاضــيــة، أمـــام الــحــصــار اإلســرائــيــلــي املــشــدد 
املـــفـــروض مــنــذ عـــام 2006 وجــــوالت الــحــروب 
والتصعيد املتتالية. وضاعف انتشار جائحة 
غزة  فــي  الفلسطيني  املجتمع  داخـــل  كــورونــا 
حــالــة االنـــهـــيـــار بــعــد تــوقــف قــطــاعــات كــثــيــرة 
املتخذة  الوقائية  اإلجـــراءات  بفعل  العمل  عن 
وتـــأثـــر الــنــشــاط االقـــتـــصـــادي وشـــح الــســيــولــة 
ــاع مــــعــــدالت الــفــقــر  ــ ــفـ ــ الـــنـــقـــديـــة املـــتـــوفـــرة وارتـ
والــبــطــالــة وانـــعـــدام األمـــن الــغــذائــي. ويصنف 
ــام 2020 بــاألســوأ  مــخــتــصــون ومــســؤولــون عـ
مــقــارنــة بــالــســنــوات األخــيــرة كــونــه تــرافــق مع 
دخــول جائحة كورونا إلى القطاع باإلضافة 
إلـــى تــعــزيــز الــحــصــار اإلســرائــيــلــي وفــشــل كل 
التي  التفاهمات  محاوالت تخفيفه من خالل 

جرت بوساطات عدة.

توقعات متشائمة
الــعــام  بــشــأن  الفلسطينية  الــتــوقــعــات  تــبــدو 
الجديد لالقتصاد في غزة أكثر تشاؤما من 
األعــــوام املــاضــيــة فــي ظــل اســتــمــرار الحصار 
اإلســرائــيــلــي واالنــقــســام الــداخــلــي وتــأثــيــرات 
انتشار  املتبعة ملواجهة  الوقائية  اإلجــراءات 
جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا. ويــــقــــول رئــــيــــس الــلــجــنــة 
)غير حكومية(،  لكسر حصار غزة  الشعبية 
جمال الخضري، إن عام 2020 يعتبر األسوأ 
بني سنوات الحصار مجتمعة نظرًا الستمرار 
ــا بـــاإلضـــافـــة  ــهـ ــمـ ــاقـ ــفـ مـــخـــتـــلـــف األزمـــــــــــات وتـ
لتأثيرات جائحة كورونا. ويوضح الخضري 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن خــســائــر الــقــطــاعــات 
وغير  مــبــاشــر  بشكل  املختلفة  االقــتــصــاديــة 
تــقــدر بنحو مليار  مــبــاشــر خـــالل عـــام 2020 

ونصف املليار دوالر أميركي، بفعل استمرار 
الـــحـــصـــار والـــقـــيـــود اإلســـرائـــيـــلـــيـــة وتــبــعــات 
جائحة كورونا. ويرى أن استمرار الحصار 
اإلسرائيلي املفروض للعام الرابع عشر على 
ــراءات املــتــخــذة ملواجهة  ــ الــتــوالــي وبــقــاء اإلجـ
ــا  ســيــســاهــمــان فـــي ارتـــفـــاع  ــورونــ جــائــحــة كــ
معدالت البطالة والفقر وسيلقيان بظاللهما 
االقــتــصــاديــة خالل  الــقــطــاعــات  على مختلف 
العام الجديد. ووفقا لرئيس اللجنة الشعبية 
لكسر حصار غزة فإن عام 2021 سيكون أكثر 
سوءًا في ظل غياب التدخالت الدولية لوقف 
تساهم  تنموية  مشاريع  وافــتــتــاح  الحصار 
في تغيير الواقع املعيشي وتعمل على خلق 
فرص عمل تحد من معدالت البطالة والفقر.

بطالة قياسية
شهدت األعوام األخيرة توقف 80 في املائة من 
املــائــة من  فــي  القطاع فيما تعمل 20  مصانع 
تتراوح بني 30 و40  إنتاجية  بقدرة  املصانع 
فــي املــائــة فــي أفــضــل األحــــوال، عــدا عــن تعطل 
350 ألف عامل عن العمل، وفقا للجنة الشعبية 
لكسر حصار غزة. في موازاة ذلك، يقول رئيس 
االتحاد العام لعمال فلسطني في غزة، سامي 
العمصي، إن القطاع افتتح عام 2020 بنسبة 
املــائــة وعـــدد متعطلني ال  فــي  تبلغ 53  بطالة 
يقل عن 200 ألف عاطل عن العمل ومع بداية 
في  املتعطلني  نسبة  كــورونــا وصلت  جائحة 
صــفــوف الــعــامــلــني إلـــى 80 فــي املــائــة وارتــفــع 
عـــددهـــم إلــــى مـــا ال يــقــل عـــن 300 ألــــف معطل 
ـــ »الــعــربــي  ــن الـــعـــمـــل. ويــضــيــف الــعــمــصــي لـ عـ
الــجــديــد« أن قــرابــة 160 ألـــف عــامــل فــي شتى 
القطاعات االقتصادية في غزة تضرروا بفعل 
جائحة كــورونــا بــني ضــرر كلي وجــزئــي، عدا 
عن خسائر سجلت في الفترة األولى لإلغالق 
في شهر أغسطس/ آب املاضي ال تقل عن 25 
في  كأجور  تدفع  كانت  أميركي  مليون دوالر 
مختلف القطاعات. وبحسب تقديرات االتحاد 
العام لعمال فلسطني فإن نسبة 95 في املائة 
من العاملني في غزة يعملون بالنظام اليومي 
الشهري، وهو ما يجعل  وال يعملون بالعقد 
ــذه الــشــريــحــة الـــواســـعـــة أكـــثـــر هــشــاشــة في  هــ

إلى  ويشير  الحياتية.  املتغيرات  مع  التعامل 
العاملني  لــأجــور ملختلف  اليومي  الــواقــع  أن 
يجعل قدرتهم على مواجهة اإلغــالق الشامل 
الـــجـــزئـــي صــعــبــة خـــصـــوصـــا أن مــتــوســط  أو 
ــــور الــيــومــي فـــي الــقــطــاع ال يــزيــد عـــن 35  األجـ
شيقال إسرائيليا للعامل وهو ما ال يتناسب 
 
ً
مع الظروف املعيشية. )الــدوالر= 3.21 شيقال

إسرائيليا(.
إلى ذلك، يقول املختص في الشأن االقتصادي 
مازن العجلة إن 35 ألف أسرة فلسطينية في 
غزة دخلت إلى نظام االعتماد على املساعدات 
عبر  االجتماعية  التنمية  وزارة  تقدمها  التي 
وفقدانهم  العمال  من  واسعة  شريحة  تضرر 
أعمالهم. ويبني العجلة لـ »العربي الجديد« أن 
تقديرات البنك الدولي تقول إن معدالت الفقر 
ســتــرتــفــع إلـــى 60 فـــي املـــائـــة فـــي الــقــطــاع بعد 
أن كانت 52 فــي املــائــة، عــدا عــن ارتــفــاع معدل 
البطالة العامة إلى نسبة 60 في املائة بعد أن 
كان 53 في املائة سابقا. ويشير املختص في 
العام  النمو  معدل  أن  إلــى  االقتصادي  الشأن 
في غزة سيشهد تراجعا بنسبة تتراوح بني 
10 و15 فــي املــائــة بــالــســالــب، عـــدا عــن ارتــفــاع 
جديد في انعدام األمن الغذائي في ظل غياب 
التدخالت الحكومية والدولية. ويشير إلى أن 
الذين يعتبرون  السلطة  تأثر رواتــب موظفي 
املـــحـــرك الــرئــيــســي لــلــنــشــاط االقـــتـــصـــادي في 
الشرائية خالل  القدرة  ألقى بظالله على  غزة 
أيــار ومطلع ديسمبر/  الفترة مــا بــني مــايــو/ 
كانون األول، حيث كان املوظفون يتلقون 50 
في املائة من رواتبهم. ويرى العجلة أنه حتى 
بــعــد صـــرف الــســلــطــة لــلــرواتــب واملــســتــحــقــات 
ــــإن نــســبــة كـــثـــيـــرة مــنــهــا  املـــالـــيـــة لــلــمــوظــفــني فـ
املتراكمة على  البنوك  أقساط  ذهبت لتسديد 
الـــديـــون  تــســديــد  لــصــالــح  أو  املـــوظـــفـــني  آالف 
فيما لم تستفد الحالة االقتصادية كثيرًا من 
صرف هذه املتأخرات. وتوقع أن يشهد الربع 
األول من عــام 2021 في ظل استمرار جائحة 
كورونا وحالة الحصار وعدم إتمام املصالحة 
ــع فـــي الــنــشــاط  ــراجـ ــتـ الـــداخـــلـــيـــة مـــزيـــدًا مـــن الـ
االقتصادي في غزة، والذي يتزامن مع تراجع 

الدعم الدولي واملشاريع التنموية.

غزة: االحتالل يختتم 2020  بغارات التجويع

اختتم االحتالل اإلسرائيلي عام 2020 بمزيد 
قطاع  القتصاد  المباشر  االستهداف  من 
غزة الذي يقترب من االنهيار يومًا بعد يوم. 

ليل  بين  إسرائيلية  حربية  طائرات  وقصفت 
منشآت  محيط  السبت،  وفجر  الجمعة 
محدثة  غزة  مدينة  شرقي  اقتصادية 

دمارًا كبيرًا في مصانع وبنى تحتية وبعض 
المؤسسات، األمر الذي ساهم في مفاقمة 
األوضاع المالية والمعيشية لسكان القطاع 

الذي شهد أسوأ مؤشرات اقتصادية العام 
اقتصاد  الجاري، حسب مسؤولين وخبراء 

لـ»العربي الجديد«

االتفاق الجديد يشمل 
مجاالت استثمارية 

والقطاع المالي

مؤشرات
األسواق

السعودية تعلن 
أربعة اكتشافات 

للنفط والغاز
ــن وزيـــــــــر الـــطـــاقـــة  ــ ــلـ ــ أعـ
العزيز  عبد  السعودي، 
بن سلمان، أمس األحد، 
نت من 

ّ
أن شركة »أرامكو« تمك

تحقيق أربعة اكتشافات للزيت 
والــغــاز فــي مــواقــع مختلفة من 
اململكة. وأوضح في بيان نقلته 
وكالة األنباء السعودية الرسمية 
الزيت  اكتشاف  تم  أنــه  )واس(، 
غير التقليدي في حقل الريش، 
شـــمـــال غــــرب مــديــنــة الــظــهــران 
)شــرق(. وذكر البيان أن الزيت 
الخفيف جدًا تدفق من  العربي 
بئر الريش رقم 2، بمعدل 4452 
بـ  الــيــوم، مصحوبًا  فــي   

ً
برميال

3.2 ماليني قدم مكعبة قياسية 
من الغاز يوميًا. ووصل اإلنتاج 
األولــــي مــن بــئــر الــريــش رقـــم 3، 
 يــومــيــًا، من 

ً
إلـــى 2745 بــرمــيــال

مصحوبًا  الــزيــت،  نوعية  نفس 
بـ 3 ماليني قدم مكعبة قياسية 
اليوم. كما وصل  الغاز في  من 
ــعــــدل تــــدفــــق الــــزيــــت الـــعـــربـــي  مــ
الــريــش  الخفيف جـــدًا، مــن بــئــر 
 يوميًا، 

ً
رقم 4، إلى 3654 برميال

مــكــعــبــة  قـــــدم  ــلـــيـــون  مـ مــــع 1.6 
قــيــاســيــة مـــن الـــغـــاز فـــي الــيــوم. 
كــمــا تـــم اكــتــشــاف الـــغـــاز، غير 
الـــّصـــارة،  الــتــقــلــيــدي فــي مكمن 
فـــي بــئــر املــنــّحــز، جــنــوب غــرب 
حقل الغوار )جنوب(، وفي بئر 

السهباء، جنوب الحقل نفسه.

مصر تستهدف زيادة 
إنتاجها من الغاز 

الطبيعي
املصرية  الشركة  قالت 
ــازات  ــ ــغـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــــضـ ــابـ ــ ــقـ ــ الـ
الطبيعية )إيجاس(، في 
تقرير على موقعها اإللكتروني، 
إنه من املقرر زيادة إنتاج مصر 
من الغاز إلى 7.540 مليارات قدم 
مكعبة يوميا في 2021-2020، 
بما يــزيــد بنحو 15 بــاملــائــة عن 
إنتاج  كــان   .2020-2019 إنتاج 
مــصــر مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي في 
 6.550 نحو  بلغ   2020-2019
مليارات قدم مكعبة يوميا، وفقا 
للتقرير. وحسب رويترز، تشهد 
مــصــر طـــفـــرة فـــي إنـــتـــاج الــغــاز 
البحر  فــي  ــهــر 

ُ
ظ الحقل  بفضل 

املتوسط واكتشافات في شمال 
تأمل  النيل.  ودلــتــا  اإلسكندرية 
مــصــر فـــي اســـتـــغـــالل مــوقــعــهــا 
وبنيتها التحتية لتصبح مركزا 
وتوزيعه  الغاز  لتجارة  رئيسيا 
في املنطقة. وفي األعــوام القليلة 
املاضية، رسمت مصر حدودها 
ــع بــعــض الــــــدول في  الــبــحــريــة مـ
أنشطة  لتدعيم  املتوسط  شــرق 
ــوارد  ــ ــتــنــقــيــب عــــن مـ الـــبـــحـــث وال

الطاقة من دون منازعات.

عام على انطالقة 
السيارة الكهربائية 

التركية
ــة  ــمــــوعــ نـــــــشـــــــرت مــــجــ
الــــشــــركــــات املـــشـــرفـــة 
السيارة  تصنيع  على 
 ،»TOGG« الــتــركــيــة  املــحــلــيــة 
أمــــس، مــقــطــع فــيــديــو يلخص 
ــــالق  ــطـ ــ ــذ انـ ــ ــنـ ــ ــا مـ ــ ــهــ ــ ــ ــازات ــ ــجــ ــ ــ إن
ــة  ــبــ ــنــــاســ ــمــ ــا. وبــ ــ ــهــ ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ مــ
مــــــــرور ســـنـــة عـــلـــى إعـــالنـــهـــا 
االنطالق في مشروع السيارة 
الــكــهــربــائــيــة املــحــلــيــة، نــشــرت 
ــة، عــــبــــر حــســابــهــا  ــوعــ ــمــ ــجــ املــ
فــي »تــويــتــر«، فــيــديــو يلخص 
الخطوات العملية التي أنجزتها 
املجموعة  وذكـــرت  اآلن.  حتى 
في التغريدة: »مرت سنة على 
الــتــعــريــف بــمــشــروع الــســيــارة 
امللكية  ذات حقوق  الكهربائية 
التركية  والــصــنــاعــيــة  الــفــكــريــة 
الفيديو  باملائة«. ويسرد   100
مــا تــم تحقيقه مــن تــقــدم في 
التي  املحلية  السيارة  مشروع 
الكهربائية  بــالــطــاقــة  ستعمل 
عــام. وفي  تماما، في غضون 
أكتوبر/تشرين األول املاضي، 
 »TOGG« مجموعة  اخــتــارت 
شــركــة »فـــاراســـيـــس« الــعــاملــيــة 
ــا فــي  ــهــ ــ ــــا ل

ً
الــــــــرائــــــــدة، شــــريــــك

تـــطـــويـــر الـــبـــطـــاريـــة الـــتـــي تــعــد 
مـــن املــكــونــات األســاســيــة في 
السيارات  منتجات  مجموعة 

الكهربائية. 

ذكرت صحيفة 
إسرائيلية أن وفدًا إسرائيليًا 

وّقع اتفاقًا اقتصاديًا 
مع المغرب

متفرقات اقتصادية

تراجع قيمة الليرة يفاقم معيشة السوريين )فرانس برس(

العام الجاري شهد أسوأ مؤشرات اقتصادية في ظل كورونا والعدوان اإلسرائيلي )عبد الحكيم أبو رياش(

جانب من الدمار الذي تعرض له مصنع للمشروبات الغازية يوم السبت )العربي الجديد(

الغالف

أربعة  تضرر  غزة  قطاع  في  والسفر  السياحة  وكالء  جمعية  استنكرت 
قوات  قصف  بسبب  غــزة  مدينة  شــرق  المنشآت  من  وعــدد  مصانع 
منازل  من  بالقرب  أهدافًا  الماضي،  السبت  فجر  اإلسرائيلي،  االحتالل 
في  الجمعية  وقالت  اقتصادية.  ومنشآت  مدنية  ومرافق  المواطنين 
بينها  مصانع،  ألربعة  اإلسرائيلي  االحتالل  قصف  »نستنكر  صحافي:  بيان 
القصف«.  جراء  تضرر  الذي  الخفيفة  للمشروبات  اليازجي  شركة  مصنع 
وقال رئيس الجمعية، وسيم معين مشتهى، في تصريح صحافي »ها 
هي المنشآت االقتصادية تتعرض لمزيد من التدمير والتخريب بدون أي 

مبرر أو سبب«.

جمعية وكالء السياحة تستنكر العدوان

Monday 28 December 2020 Monday 28 December 2020
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لندن ــ العربي الجديد

ــــذي  بـــعـــد االتـــــفـــــاق الــــتــــاريــــخــــي الـ
دول  مــع  بريطانيا  إلــيــه  توصلت 
االتــحــاد األوروبــــي يــوم الخميس 
املاضي، وتم على أثره طّي صفحة بريكست 
الشاقة باتفاقية شاملة للترتيبات التجارية، 
يــطــرح املــســتــثــمــرون مــجــمــوعــة مـــن األســئــلــة 
ــول مــســتــقــبــل االســـتـــثـــمـــار فـــي بــريــطــانــيــا،  حــ
وكــيــف يــمــكــن أن يــتــطــور الــفــضــاء الــتــجــاري 
الـــجـــديـــد لــبــريــطــانــيــا، ومـــــــاذا يــعــنــي اتـــفـــاق 
في  والــعــربــي  األجنبي  للمستثمر  بريكست 

بريطانيا؟
لــــم تـــظـــهـــر الـــتـــفـــاصـــيـــل الــكــامــلــة  ــتـــى اآلن  حـ
ــذه االتــفــاقــيــة  ــ ــن املــــؤكــــد أن هـ ــكـ لـــاتـــفـــاق، ولـ
التجارية  الشراكة  اتفاقية  من  أفضل  جــاءت 
بــن دول االتـــحـــاد األوروبـــــي وكـــنـــدا، وكــذلــك 
أفــضــل مـــن جــمــيــع اتــفــاقــيــات الـــشـــراكـــة الــتــي 
وقعتها أوروبا مع دول االقتصادات الكبرى، 
ــــرور الــتــجــاري  إذ إنــهــا مــنــحــت بــريــطــانــيــا املـ
للسلع من وإلى دول االتحاد األوروبــي دون 
السلع، ولكن  فــي جميع  جــمــارك أو حصص 
بـــــدءًا مـــن األول مـــن يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
ستواجه السلع البريطانية املصدرة إلى دول 
االتــحــاد األوروبـــي إجـــراءات الفحص للتأكد 
مـــن املــعــايــيــر واملـــصـــدر، وهـــو نــفــس اإلجــــراء 
االتــحــاد  مــع دول  بــريــطــانــيــا  الــــذي ستتبعه 
األوروبي، إال أن اتفاقية الترتيبات التجارية 
بــعــد االنــفــصــال لـــم تــشــمــل الــخــدمــات املــالــيــة 

التي تعد مهمة جدًا لبريطانيا. 
عــلــى صــعــيــد االســتــثــمــارات املـــبـــاشـــرة، تــقــدر 
دراســــــــــــة صــــــــــــادرة عــــــن »مــــــركــــــز االقــــتــــصــــاد 
أوف  سكول  »لــنــدن  لجامعة  التابع  واألداء« 
إيكونومكس«، حجم االستثمارات األجنبية 
املباشرة في بريطانيا بنحو تريليون جنيه 
دوالر«،  تــريــلــيــون   1.36 »نـــحـــو  إســتــرلــيــنــي 
ــارات مــن  ــمــ ــثــ ــتــ ــذه االســ ــ وأن نـــحـــو نـــصـــف هــ
مــصــادر غير أوروبـــيـــة، أي أنــهــا مــن شركات 
ومستثمرين ال ينتمون للدول الـ27 األعضاء 
في الدول األوروبية. من بن تلك االستثمارات 
استثمارات خليجية تقدر بنحو 200 مليار 
دوالر معظمها في قطاع العقارات التجارية 

والسكنية الفاخرة. 
أن تكون التفاقية  املتوقع  وبالتالي من غير 
غير  االستثمارات  على هذه  تأثير  بريكست 
عليها  تحصل  التي  العوائد  ولكن  املنقولة، 
الشركات الخليجية املستثمرة ستعتمد على 
الــجــنــيــه اإلســتــرلــيــنــي  مستقبل تــطــور ســعــر 
إلـــى  ــعــــود  الــــصــ ــل  ــيــــواصــ كــــــان ســ ــمــــا إذا  وعــ
البالغة  العام 2016  مستوياته قبل استفتاء 

1.48 دوالر، أم سيتراجع بعد االنفصال.
عضويتها  مـــن  تستفيد  بــريــطــانــيــا  وكـــانـــت 
ــادة الــتــدفــقــات  فــي االتـــحـــاد األوروبـــــي فــي زيــ
االســتــثــمــاريــة املــبــاشــرة بسبب ربــط سوقها 
انفصال  بعد  ولــكــن  ضخمة،  تــجــاريــة  بكتلة 
ــي لــن يكون  ــ بــريــطــانــيــا مــن االتـــحـــاد األوروبــ
بإمكان هذه االستثمارات املرور االستثماري 
الحر إلى دول االتحاد األوروبي مثله في ذلك 
مــثــل الــســلــع، وبــالــتــالــي ربــمــا ســتــرتــفــع كلفة 

املتاجرة مع أوروبا. 
ويــتــوقــع مــركــز االقــتــصــاد واألداء، أن تخسر 
ــــن هــــــذه االســــتــــثــــمــــارات  بـــريـــطـــانـــيـــا جـــــــزءًا مـ
لبعض الــدول األوروبــيــة، وذلــك ببساطة ألن 
أن  كما  اقتصاد ضخم،  األوروبـــي  االقتصاد 
عدد املستهلكن في أوروبا كبير جدًا مقارنة 
ببريطانيا، وبالتالي فإن املستثمر األجنبي 
ربما يفضل الكتلة األوروبية على بريطانيا. 
ويــقــدر الــبــنــك الـــدولـــي حــجــم الــنــاتــج املحلي 
تريليون   18.377 بــنــحــو  األوروبـــيـــة  للكتلة 
دوالر في العام 2020، ويقدر سكانها بنحو 
510 ماين نسمة، بينما يقدر حجم الناتج 
تريليون   2.978 بــنــحــو  الــبــريــطــانــي  املــحــلــي 
دوالر. وبالتالي فإن بريطانيا كانت تستفيد 
األوروبـــي ومميزات  بالسوق  من عضويتها 
العاملي،  املالي  القطاع  لغة  اإلنكليزية،  اللغة 
الحسابات  املالي وشركات تدقيق  ومركزها 
ــات الـــقـــانـــونـــيـــة فــــي جـــذب  ــركــ ــبـــرى والــــشــ ــكـ الـ

االستثمار األجنبي املباشر. 
وحــــســــب الـــــــدراســـــــة الـــــــصـــــــادرة عـــــن »مــــركــــز 
»لــنــدن  لــجــامــعــة  الــتــابــع  االقــتــصــاد واألداء« 
ســـكـــول أوف إيـــكـــونـــومـــكـــس«، فــــإن عــضــويــة 

برلين ــ شادي عاكوم

قــــّدر املــعــهــد األملـــانـــي لــأبــحــاث االقــتــصــاديــة 
خسائر االقتصاد األملاني من جائحة كورونا 
بنحو 391 مليار يورو، بعدما خسر حتى اآلن 
212 مليار يورو، وذلك بحسب دراسة أجراها 
املعهد لصالح صحيفة »دي فيلت«، ونشرت 

تفاصيلها أمس األحد.
ــارنــــت الــــدراســــة الــنــمــو الــفــعــلــي واملــتــوقــع  وقــ
لــاقــتــصــاد مـــع مـــا يــســمــى بــالــنــمــو املــحــتــمــل 
بن سنتي 2020 و2022، وكيف كان سيظهر 

بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــــي كــانــت 
ايــجــابــيــة بــالــنــســبــة لــتــدفــقــات االســتــثــمــارات 

املباشرة إلى أراضيها. 
وتشير الدراسة إلى أن بريطانيا في االتحاد 
األوروبـــــــــي رفـــعـــت االســـتـــثـــمـــارات األجــنــبــيــة 
املـــبـــاشـــرة بــاملــمــلــكــة املــتــحــدة بــمــعــدل يــــراوح 
خــروجــهــا  سيفقدها  وربــمــا  و%38،   14 بــن 
ــمـــارات األجــنــبــيــة تــــراوح  ــثـ ــتـ نــســبــة مـــن االسـ
حـــول هـــذا املــعــدل. ولــكــن الـــدراســـة تــتــوقــع أن 
ــراكـــات الــتــجــاريــة الـــتـــي تخطط  تــخــفــف الـــشـ
اآلثــار  من  وقعتها  التي  وتلك  بريطانيا  لها 
السلبية النفصال بريطانيا من أوروبا ولكن 

لن تقلصها بمعدل كبير. 
عــلــى صــعــيــد تــجــارة الــخــدمــات املــالــيــة التي 
التجارية  الترتيبات  فــي  تضمينها  يتم  لــم 

بـــن دول االتـــحـــاد األوروبــــــــي، وإنـــمـــا تــركــت 
للمفاوضات املستقبلية وفق بعض الفقرات 
الـــتـــي أعــلــنــت عــنــهــا الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
يـــوم الــخــمــيــس، فــإنــهــا ســتــكــون أكــثــر تــأثــيــرًا 

باالنفصال عن الكتلة األوروبية.  
التأثير سيعتمد  فــإن مستوى  ووفــق خبراء 
الــكــتــلــة  ــلــــن، هــــمــــا: حــــاجــــة دول  ــامــ عـــلـــى عــ
األوروبية للخدمات املالية األوروبية وتطور 
الــــشــــراكــــات الـــتـــجـــاريـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، وبـــنـــاء 
التجارية  الشراكة  خاصة  التجاري،  الفضاء 
مـــع أمـــيـــركـــا الـــتـــي تــمــلــك كـــبـــريـــات املـــصـــارف 

االستثمارية في العالم.
وياحظ أن حي املال البريطاني ازدهر خال 
األربـــعـــة عــقــود املــاضــيــة ألن لــنــدن أصبحت 
ــا فــي الــتــســويــات املالية  املــركــز املــالــي ألوروبــ

مدى قوة االقتصاد لوال كوفيد 19. واستندت 
حسابات املعهد إلى افتراض أن عدد اإلصابات 
ســيــنــخــفــض بــالــفــعــل فـــي الــربــيــع املــقــبــل، وأن 

االقتصاد سيبدأ تدريجيًا بالتعافي. 
وقال رئيس املعهد مارسيل فراتزشر: »إذا لم 
ننجح في خفض عدد اإلصابات بشكل كبير 
املــقــبــل، فستكون  آذار  مــــارس/  بــحــلــول شــهــر 
هــنــاك كـــارثـــة«. وتــوقــع أن تــضــرب اإلفــاســات 
الشركات األملانية بعد نفاد مساعدات الدولة.

ويـــواجـــه أفـــــراد املــجــتــمــع األملـــانـــي الــعــاطــلــون 
عــن الــعــمــل وقــتــًا صعبًا لــلــغــايــة، مــع صعوبة 

الـــحـــصـــول عـــلـــى عـــمـــل جـــديـــد فــــي املــســتــقــبــل 
املــنــظــور، وهـــذا األمـــر سينسحب عــلــى أرجـــاء 
ــنــــوات حــتــى  ــد يــتــطــلــب األمــــــر ســ ــ أوروبـــــــــا، وقـ
التي تعتمد  أملانيا  القارة، وبخاصة  تتعافى 
بشكل كبير على التصدير إلى منطقة اليورو.

وكان رئيس الحزب الليبرالي الحر، كريستيان 
ر مــن حـــدوث ذلــك بعد اتخاذ 

ّ
ليندير، قــد حـــذ

املــســتــشــارة أنــغــيــا مـــيـــركـــل، وبـــالـــتـــوافـــق مع 
ــــاق  رؤســـــــاء حـــكـــومـــات الـــــواليـــــات، قــــــرار اإلغـ
الــتــام فــي الــبــاد. ودعــا ليندير فــي حديث مع 
تغيير  إلــى  الغماينه«،  »فرانكفوتر  صحيفة 
الحالي  اإلغــاق  »ألن  األملانية  االستراتيجية 
ليس أكثر من مكابح طوارئ في نظره«. وقال 
أزمــة طويلة  استراتيجية  ينقصنا هو  ما  إن 
ــدد عـــلـــى أن الــــضــــرر االجــتــمــاعــي  ــ ــدى. وشــ ــ ــ املـ
الناجم عن الجمود الطويل في  واالقتصادي 
يمكن تحمله، وعلى  ال  االقــتــصــادي  الــنــشــاط 
الــحــكــومــة االتـــحـــاديـــة االســـتـــفـــادة مـــن الــوقــت 
يــتــوقــع وزيــر  مــن جــانــبــه، ال  لتعديل نهجها. 
انهيار  الــتــمــايــر،  بيتر  االتـــحـــادي،  االقــتــصــاد 
االقتصاد، رغــم اإلغــاق واســع النطاق حاليًا 
في قطاع مبيعات التجزئة، وأعرب عن تفاؤله 
بــعــدم حــــدوث ركــــود واســــع مــثــل الــــذي حــدث 
الربيع  الجائحة خــال  في املوجة األولــى من 
ــر انـــخـــفـــاض الــنــاتــج  ــوزيــ ــي. وتــــوقــــع الــ ــاضــ املــ
املحلي اإلجمالي بنسبة 5.5 %، بعد انتعاش 

االقتصاد في الربع الثالث من هذا العام.
إلى  التي وجهت  االنــتــقــادات  التماير  ورفــض 
الــحــكــومــة بــشــأن الــتــأخــر فــي دفـــع املــســاعــدات 
ــاة الـــشـــركـــات  ــانــ ــعــ ــن مــ ــ ــة لــلــتــخــفــيــف عـ ــيــ ــالــ املــ
ــاوزات. وقـــال  ــتــــجــ والـــتـــجـــار، كــمــا حــــذر مـــن الــ
لوكالة األنباء األملانية إن الدفع يستغرق وقتًا 
أطـــول ألنــه يجب الــتــأكــد مــن أن أمـــوال دافعي 

الضرائب تصل إلى الذين يحتاجونها حقًا.

خدمة زبائنها في أوروبا بحلول بداية العام 
بريكست،  اتفاقية  فيه  تسري  الــذي  الجديد 
االتحاد  عضوية  عــن  بريطانيا  انفصال  أي 
األوروبــي وتصبح دولــة مستقلة بقوانينها 
ــــت الـــحـــكـــومـــة  ــالـ ــ ــة.  وقـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــا املـ ــ ــهــ ــ اتــ ــراء ــ وإجــ
الــبــريــطــانــيــة فــي وثــيــقــة نــشــرتــهــا الخميس، 

ــنــــص عــلــى  ــرات تــ ــ ــقــ ــ ــم فــ إن االتــــفــــاقــــيــــة تــــضــ
املالية بشكل منفصل في  الخدمات  مناقشة 
أوروبــا  فــي  قلق  هنالك  وبالتالي  املستقبل، 
بشأن االضطراب في أســواق املــال األوروبية 
بــعــد فــتــرة االنـــفـــصـــال، خــاصــة فـــي تــســويــات 
الــصــفــقــات املــالــيــة الــتــي تــمــت تــســويــتــهــا في 
بورصة لندن. في هذا الصدد قال بيان صادر 
عن اتحاد أسواق املال األوروبية بعد االتفاق، 
»من الضروري حدوث تفاهم وصدور قرارات 
تــقــلــل مــن االضـــطـــراب فــي الــتــســويــات املــالــيــة 

بعد سريان االنفصال«. 
من جانبه، قال رئيس اتحاد الخدمات املالية 
في لندن، بوب ويغلي، »من املهم تعزيز هذا 
االتـــفـــاق الـــتـــجـــاري والـــبـــنـــاء عــلــيــه لتأسيس 
الــخــدمــات  تـــجـــارة  فـــي  تــرتــيــبــات مستقبلية 

املالية«، وذلك وفقًا ملا ذكرته صحيفة »وول 
ستريت جورنال« األميركية. 

ــتـــاســـع مــــن ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون األول  ــي الـ ــ وفـ
الــتــبــادلــيــة  األدوات  ــاد  ــحــ اتــ كـــتـــب  ــاري  ــ ــــجـ الـ
واملـــشـــتـــقـــات املــــالــــيــــة الــــعــــاملــــي الـــــــذي يــوجــد 
مقره في لندن إلــى االتــحــاد األوروبـــي طالبًا 
األوروبية  املالية  املشتقات  السماح بتسوية 
في بورصة لندن.  وجاء الخطاب في أعقاب 
إصدار املفوضية األوروبية في 25 نوفمبر/ 
املشتقات  تــجــار  بمنع  قـــرارًا  الــثــانــي  تشرين 
ــــن تــســويــة  ــيــــة بـــالـــبـــنـــوك األوروبـــــــيـــــــة مـ ــالــ املــ

صفقاتهم ببورصة لندن. 
األوروبية  الكتلة  أن  ماليون  ويــرى محللون 
ــنـــدن املـــالـــي  ــــى مـــركـــز لـ ســـتـــكـــون مــحــتــاجــة إلـ
ــالــــي فـــإن  ــتــ ــالــ خــــــال الــــســــنــــوات املـــقـــبـــلـــة، وبــ

وأوروبـــا  بريطانيا  بــن  املستقبلي  الــنــقــاش 
حـــول تــجــارة الــخــدمــات املــالــيــة ربــمــا يتطور 
إلــى تفاهم أكــبــر. ويــاحــظ أن  كــا الجانبن 
الــبــاب مفتوحًا  تــرك  والبريطاني،  األوروبـــي 

لحدوث مثل هذا التطور. 
يـــذكـــر أنــــه مــنــذ اســتــفــتــاء بــريــكــســت فـــي عــام 
مالية  نقلت نحو 44 شركة ومؤسسة   2016
مــســتــقــرة فـــي حـــي املـــــال الــبــريــطــانــي معظم 
ــز أوروبـــــــيـــــــة، حـــرصـــًا  ــ ــراكـ ــ مـــوظـــفـــيـــهـــا إلــــــى مـ
عــلــى عـــدم حـــدوث ارتــبــاك لــتــجــارة خدماتها 
ــا.  أوروبــ فــي  لعمائها  تقدمها  الــتــي  املــالــيــة 
كــمــا هــاجــرت مــن بــريــطــانــيــا أمــــوال وثــــروات 
إسترليني،  جنيه  تريليون   1.2 بنحو  تقدر 
وفــقــًا لتقديرات شــركــة »أيــرنــســت آنــد يونغ« 

البريطانية لتدقيق الحسابات.

ترتيبات ما 
بعد بريكست

كورونا يكلف ألمانيا 391 مليار يورو

 )Getty( البريطانيون يترقبون تداعيات االنفصال عن أوروبا على حياتهم في العام الجديد

)Getty( شركة صينية متخصصة في صناعة البالونات وأدوات الزينة)Getty( مقاهي ومطاعم برلين خالية من الزبائن

)Getty( الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفتتح منشأة تقنية في أنقرة

االتفاقية رّحلت 
مناقشة الترتيبات الخاصة 

بالخدمات المالية 
للمستقبل

واالقتراض والتجارة واالستثمار مستفيدة 
فــي ذلـــك مــن وجــــود املـــصـــارف االســتــثــمــاريــة 

العاملية الضخمة.
أكثر  من  البريطانية  املالية  الخدمات  وتعد 
الــقــطــاعــات ربــحــيــة فـــي املــمــلــكــة املــتــحــدة من 
حيث ما ترفد به الحكومة من دخل، وكذا من 
حيث الفائض التجاري الذي تحققه للمملكة 
املتحدة. وحسب بيانات التجارة البريطانية 
الرسمية بلغ الفائض التجاري للقطاع املالي 
البريطاني 79 مليار جنيه إسترليني )نحو 
106 مليارات دوالر( في العام املاضي 2019. 

اتــفــاق بريكست، وفــق مراقبن،  فــي  واملــؤكــد 
املـــالـــيـــة ستخسر  والـــشـــركـــات  ــارف  املــــصــ أن 
»جــواز املــرور التجاري« الفوري الــذي كانت 
تستفيد منه املؤسسات واملصارف املالية في 

مخاوف من مغادرة استثمارات أجنبية بريطانيا

الدفاعية  الصناعات  مؤسسة  أطلقت 
ــروع »أوركــــــــــا« لــتــطــويــر  ــشــ الـــتـــركـــيـــة مــ
الخفيف،  النوع  طوربيدات محلية من 
الــبــحــريــة.  الـــقـــوات  احــتــيــاجــات  لتلبية 
وأفادت املؤسسة في بيان، أمس األحد، 
ــان املــتــخــصــصــة  ــســ ــتــ ــة روكــ ــركــ بــــــأن شــ
ــي املـــنـــفـــذ  ــ بــــصــــنــــاعــــة الــــــصــــــواريــــــخ، هــ
الــرئــيــســي لــلــمــشــروع، وبــالــتــعــاون مع 
شركة أسيلسان للصناعات العسكرية 
املشروع. وأوضح  أطلقت  اإللكترونية، 
ــه جـــرى تــوقــيــع اتــفــاقــيــة بن  الــبــيــان أنـ
للبدء  التركيتن  والشركتن  املؤسسة 
املسؤولن  بحضور  املــشــروع،  بتنفيذ 
املــعــنــيــن، يــتــقــدمــهــم رئـــيـــس مــؤســســة 

الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير.
ويرمي املشروع إلنتاج طوربيدات من 
الـــنـــوع الــخــفــيــف عــيــار 324 مــلــم، ومــع 

إنــجــازه سينتهي اعــتــمــاد تــركــيــا على 
الخارج في هذا املجال بحسب البيان. 
ــا بـــقـــدرات  ــ ــيـــدات أوركــ وســـتـــزود طـــوربـ
عــالــيــة مـــن حــيــث الــتــحــكــم والــتــوجــيــه 
وتـــــــفـــــــادي الــــتــــضــــلــــيــــل والــــتــــشــــويــــش، 

وإصابة الهدف. 
أن روكــتــســان تتولى تنفيذ  إلــى  يشار 
ــيــــا«  مــــشــــروع إنــــتــــاج طــــوربــــيــــدات »أكــ
ــل، ومـــــــن املـــنـــتـــظـــر  ــيــ ــقــ ــثــ ــوع الــ ــ ــنــ ــ ــ ــن ال ــ مــ
تسليمها للقوات املسلحة العام املقبل. 
والــطــوربــيــد صـــاروخ يعمل تحت املــاء 
ق إما من غواصة أو 

َ
ذاتي الدفع، وُيطل

لانفجار  ومصمم  طــائــرة،  أو  سفينة 
ــن أو  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ــة أســــــطــــــح الـ ــ ــسـ ــ ــــامـ ــد مـ ــ ــنـ ــ عـ
الــغــواصــات، أو حتى بمجرد االقــتــراب 

منها.
)األناضول(

ــا مــصــلــحــة  ــهـ ــدرتـ أظــــهــــرت بـــيـــانـــات أصـ
الدولة لإلحصاء الصينية، أمس األحد، 
الصناعية  الشركات  أربــاح  إجمالي  أن 
مليار   729.32 بلغ  الــصــن  فــي  الكبرى 
دوالر(،  مـــلـــيـــار   111.63 )نـــحـــو  يــــــوان 
ــي شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي،  فــ
أســـــاس ســنــوي.  عــلــى  بــــزيــــادة %15.5 
ــــى مـــن الــعــام،  ـــ 11 األولـ وفـــي األشـــهـــر الـ
تــوســعــت أربــــاح تــلــك الــشــركــات بنسبة 
2.4% على أســاس ســنــوي، لتصل إلى 
أكثر من 5.74 تريليونات يوان، بزيادة 
1.7 نقطة مــئــويــة عــن تــلــك فــي األشــهــر 

العشرة األولى.
ــة شــيــنــخــوا  ــ ــالـ ــ ــا نـــقـــلـــت وكـ ــ وحــــســــب مـ
ــفــــضــــت أربــــــــاح  ــة، فــــقــــد انــــخــ ــيــ ــنــ ــيــ الــــصــ
الــــشــــركــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــتـــي تــســيــطــر 
العام  عــن   %4.9 بنسبة  الــدولــة  عليها 

السابق إلى ما يقرب من 1.45 تريليون 
يــــوان، بينما شــهــدت أربــــاح الــشــركــات 
أربــاحــهــا بنسبة %1.8  نــمــو  الــخــاصــة 
ــى نــحــو 1.73  ــنـــوي، إلــ عــلــى أســـــاس سـ

تريليون يوان.
ــانــــون  ــايــــر/كــ ــنــ وخـــــــــال الــــفــــتــــرة مـــــن يــ
الــثــانــي إلـــى نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي، 
انـــخـــفـــضـــت أربــــــــاح صـــنـــاعـــة الــتــعــديــن 
الــســابــق، في  الــعــام  بنسبة 32.8% عــن 
وإنتاج  التصنيع  أربـــاح  ارتفعت  حــن 
وإمــــــداد الــكــهــربــاء والـــطـــاقـــة الــحــراريــة 
عــلــى  و%4.8   %6.1 ــاه  ــ ــيـ ــ واملـ ــاز  ــ ــغـ ــ والـ
أساس سنوي على التوالي. والشركات 
التي  الشركات  هي  الكبرى  الصناعية 
يبلغ حجم أعمالها السنوي 20 مليون 

يوان على األقل.
)العربي الجديد(

مشروع تركي إلنتاج 
طوربيدات

زيادة أرباح شركات الصين 
الصناعية

مال وسياسة

المؤكد حتى اآلن أن اتفاق بريكست، جاء أفضل من جميع اتفاقيات 
الكبرى، لكن ماذا  االقتصادات  أوروبا مع دول  التي وقعتها  الشراكة 
يعني االتفاق بالنسبة للمستثمر العربي واألجنبي وتدفق االستثمارات 

الخارجية المباشرة إلى بريطانيا؟

عن  بالده  انفصال  إن  األحد،  سوناك،  ريشي  البريطاني  المالية  وزير  قال 
االتحاد األوروبي يتيح لها تقديم الخدمات المالية بشكل مختلف، لكنها 
رغم  المالي  بالقطاع  خاص  نهج  إلى  للتوصل  االتحاد  مع  ستتعاون 
يناير/  أول  من  وبداية  التجارة.  باتفاق  الشأن  هذا  في  القليلة  التفاصيل 
مجموعات  تفقد  الثاني،  كانون 
من  تتخذ  التي  المالية  الخدمات 
بريطانيا مقرًا لها وضعها بالسوق 
الموحدة لالتحاد األوروبي، وقال 
إنه  واألوروبي،  البريطاني  الجانبان، 
بشأن  التفاوض  عليهما  ينبغي 
العمل مع السوق األوروبية خارج 
صفقات  خالل  من  التجارة  اتفاق 

تكافؤ محددة.

تعاون في الخدمات المالية

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

التركية  املـــصـــارف  فــي  الــفــائــدة  كـــان ســعــر  حــتــى سبتمبر 2020 
بحدود 10.25%، ولكن في ضوء ما شهدته تركيا من انخفاض 
متتابع للعملة املحلية، وتولي محافظ جديد للبنك املركزي، اتجهت 
رفــع سعر  تبني سياسة  في  تمثل  لنهج جديد،  النقدية  السياسة 
السعر  ليصل  نوفمبر 2020،  فــي 20  األول  الــرفــع  فــكــان  الــفــائــدة. 
بــزيــادة 4.75%، ويــوم 25 ديسمبر 2020، كــان موعد  إلــى %15، 
الزيادة الثانية ليقفز السعر إلى 17%. على إثر السياسة الجديدة 
الليرة التركية، ليستقر  الفائدة، تحسن سعر صرف  لزيادة سعر 
عند 7.56 ليرات للدوالر الواحد حسب أسعار 25 ديسمبر 2020، 
وبــذلــك اعــتــبــر الــبــعــض أن هـــذه هــي الــســيــاســة الــنــاجــعــة لالقتصاد 
التركي، وكأن سعر الفائدة أصبح عصب السياسة النقدية، وأن تلك 

السياسة أصبحت عصب السياسة االقتصادية.
لكن حقيقة األمر، أن املعالجة بهذه الصورة تركز على جانب واحد 
همل جوانب أخرى، قد تتسبب في 

ُ
وهو تحسن سعر الصرف، وت

أضـــرار كــثــيــرة، ومــن هنا نــحــاول فــي هــذه الــســطــور، تــنــاول مــآالت 
اعتماد السياسة االقتصادية لبلد مثل تركيا على آلية سعر الفائدة.

في  الفائدة  أن خفض سعر  البعض  الفائدة: ظن  متطلبات خفض 
تــركــيــا خـــالل الــفــتــرة املــاضــيــة، حــتــى وصـــل إلـــى 8.25% فــي مايو 
متتالية  انخفاضات  تجاه  أوكلها  تؤت  لم  كان خطأ، ألنها   ،2020
لسعر الليرة التركية، وبالتالي ال بد من الذهاب إلى آلية رفع سعر 

الفائدة للحفاظ على قيمة العملة املحلية.
وتــنــاســى هـــؤالء أن انــخــفــاض سعر الــفــائــدة فــي تــركــيــا، هــو توجه 
صحيح، ولكنه كان بحاجة إلى حزمة من السياسات التي تساعد 
على ذلك، حتى يصل سعر الفائدة إلى مثيله في أميركا وأوروبــا، 
ثم يصل إلى صفر. وأهم هذه املتطلبات اتخاذ قــرارات جادة على 
الــســيــاســة االقــتــصــاديــة بتفعيل صــيــغ االســتــثــمــار التي  مــســتــوى 
تعتمد على املشاركة، وتقليص تدريجي آللية الديون في املعامالت 

التجارية واملالية.
فاملجتمع التركي، على مدار نحو 5 سنوات مضت، مثله مثل باقي 
كبير،  بشكل  االئتمان  آلية  على  يعتمد  الرأسمالية،  االقتصاديات 
يكن  لم  األمــر  إن  القول  يمكننا  ولذلك  املعامالت.  في أصغر  حتى 
اتباع  الرئيس رجــب طيب أردوغـــان، وإصـــراره على  بسبب تدخل 
سياسة خفض الفائدة، ولكن بسبب أن قرار الخفض، كان يحتاج 
املتطلبات التي ذكرناها، ليكون الجميع مستفيدا من هذه السياسة، 

وحتى ال يستفيد طرف املستثمرين، ويتضرر طرف املدخرين.
أفــعــى الــتــضــخــم: كـــثـــًرا مـــا يــذكــر كــتــاب االقــتــصــاد الــرأســمــالــي أن 
مبنية  الحقيقة  وهــذه  الرأسمالية،  االقتصاديات  آفــة  هو  التضخم 
عوامل  بجانب  التضخم،  فــي  األكــبــر  واملتسبب  اآلخـــر،  الشق  على 

أخرى، في استمرار ظاهرة التضخم في املجتمعات الرأسمالية.
السياسة  إلدارة  الفائدة  آلية سعر  على  االعتماد  يــرون  من  يــروج 
النقدية، ومن ثمة الحياة االقتصادية، بأن حالة رفع سعر الفائدة في 
 والتي ظهرت خالل الشهرين املاضيني، أدت إلى تحسن 

ً
تركيا مثال

سعر صرف العملة، وبالتالي سيتجه املدخرون لبيع ما لديهم من 
البنوك، لالستفادة من سعر  أموالهم في  عمالت أجنبية، ويدعون 
الــفــائــدة املــرتــفــع، والــــذي وصـــل إلـــى 17%. لــكــن ذلـــك جــانــب يفسر 
إيجابيات رفع سعر الفائدة بالنسبة للعملة املحلية، وكذلك خفض 
معدالت التضخم املنتظر، ولكن يتم إغفال جانب مهم لرفع الفائدة 
على مكونات السياسة اإلنتاجية واالستثمارية والتوظيف، ففي ظل 
رفع الفائدة نجد أن تكاليف اإلنتاج سترتفع، ويظهر لنا التضخم 
في صــورة أخــرى، وهي جانب العرض، الــذي يعني زيــادة تكاليف 
اإلنتاج. ولذلك يتوقع أن يتراجع إقدام رجال األعمال على االقتراض 
من البنوك في ظل زيادة الفائدة، وبذلك تتراجع معدالت االستثمار، 
ــادة االســتــثــمــارات الــحــالــيــة، أو إنــشــاء اســتــثــمــارات  املتمثلة فــي زيــ
العمالة،  السيئ باالستغناء عن  أثــره  له  ذلــك يكون  أن  جديدة. كما 
الحالية.  العاملة  القوى  زيــادة  التفكير في  عــدم  تقدير  أقــل  أو على 
وال ننسى أن رفع الفائدة سوف يكبد امليزانية التركية في 2021، 
أعباًء أكبر مما كان عليه الحال في 2019، بسبب أن الحكومة لديها 
مليار   126 قرابة  عن   

ً
محليا، فضال دينا  دوالر  مليار   140 نحو 

املحلي  السوقني  من  باالقتراض  قيامها  حالة  وفي  دينا خارجيا، 
والخارجي، فسيكون ذلك وفق معدالت الفائدة السائدة محليا.

الساخنة،  األمـــوال  مهبط  التركية، ستكون  الــســوق  أن  عــن   
ً

فــضــال
للمستثمرين األجانب، لالستفادة من سعر الفائدة الذي وصل إلى 
الشرق  فــي منطقة  الفائدة  مــعــدالت  أكبر  مــن  والـــذي أصبح   ،%17
األوسط، وهو أمر يعرض تركيا لضغط وتالعب هؤالء املستثمرين. 
الـــقـــراءات الــخــاطــئــة: هــنــاك مــقــوالت يــتــم إطــالقــهــا، ويعتقد البعض 
ما  ويتناسون شــروط تحقيقها، مثل  األحـــوال،  بصحتها في كل 
حدث مع انخفاض قيمة العملة املحلية في تركيا، واللجوء إلى تبرير 
تأثرت  تركيا  أن  الحقيقة هي  الليرة.  الفائدة ورفعه ملساندة  سعر 
مــواردهــا مــن النقد األجنبي كــثــًرا فــي ظــل جائحة كــورونــا، وأبــرز 
عد تركيا واحــدة من أهــم عشرة 

ُ
املـــوارد إيـــرادات السياحة، حيث ت

عام  تركيا خــالل  العالم، وحققت  مقاصد سياحية على مستوى 
2019 نحو 40 مليار دوالر، وكانت تأمل في زيادة هذه اإليرادات 

في 2020، لوال الجائحة.
وفـــي ظــل تــراجــع إيـــــرادات الــنــقــد األجــنــبــي، كــانــت هــنــاك متطلبات 
والتزامات لسداد أعباء الديون الخارجية، سواء للحكومة أو القطاع 
الـــخـــاص، وال نــنــســى دور املـــضـــاربـــني املــتــربــصــني بــــأي اقــتــصــاد 
بلدانهم،  اقتصاديات  على حساب  ولــو  السريع،  األربــاح  القتناص 
وكذلك ظاهرة الدولرة، التي اتجه لها املدخرون األتراك بشكل كبير.

السياسة  الليرة، وليس فقط ألن  انخفاض سعر  إلى  أدى  كل ذلك 
إلى  التنبيه  ومــن هنا وجــب  الفائدة،  تبنت سياسة خفض  النقدية 
ضرورة قراءة املشكالت االقتصادية في ضوء مؤشرات االقتصاد 

الكلي، وليس وفق مؤشر واحد منها.   
لكن مــا املــطــلــوب؟ بــال شــك أن ســالح الــفــائــدة هــو مــن أفشل أدوات 
السياسة املالية، وأكثرها ضرًرا على اقتصاديات أي بلد، ألنه عني 
الربا، وصانع األزمات املالية العاملية واإلقليمية الكبرى، وإذا ما أردت 
تركيا الخروج من املستنقع بشكل جذري، فعليها أن توسع قاعدة 
حتى  اإلسالمي،  االستثمار  أدوات  واستخدام  باملشاركة،  التمويل 
تغطي قطاًعا كبيًرا من النشاط التجاري واملالي، على أن يصاحب 
ذلك تخفيض تدريجي للفائدة، فال ينبغي التعامل مع سعر الفائدة 
تم في 2019 و2020. ومن  ا، كما 

ً
الصدمة صعوًدا هبوط بمنطق 

تقليل  تؤمن  سياسة  بتركيا،  االقتصادية  اإلدارة  تتبنى  أن  املهم 
قواعد  على  البورصة  إحياء  وكذلك  املحلية،  العملة  على  املضاربة 

سليمة، بعيدة عن املضاربة.

مخاطر رفع سعر 
الفائدة في تركيا
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