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إغالق الموانئ يكبّد السودان خسائر
الخرطوم ـ هالة حمزة

يــعــانــي الـــســـودان مـــن شــلــل شبه 
ــتـــي الـــــصـــــادرات  كــــامــــل فــــي حـــركـ
والـــــــــــــــــــــــــــواردات بـــــســـــبـــــب إغـــــــــاق 
مــحــتــجــن مـــن قــبــائــل الــبــجــا شـــرقـــي الــبــاد 
الطريق القومي الذي يربط بن موانئ شرق 
ــات اإلقــلــيــم الــثــاث )الــبــحــر  ــ الـــســـودان وواليـ
األحـــــمـــــر، كــــســــا، الــــقــــضــــارف( بــالــعــاصــمــة 
الــخــرطــوم، احــتــجــاجــا عــلــى عـــدم استجابة 
والتهميش  ملطالبهم،  االنتقالية  الحكومة 

الذي يعاني منه اإلقليم. 
ــام املــكــلــف لــهــيــئــة املـــوانـــئ  ــعـ ــر الـ ــديـ وقـــــال املـ
ــام الــــديــــن حــســابــو،  بــالــبــحــر األحــــمــــر، عـــصـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن إغــــاق املـــوانـــئ بــدأ  لـــ
اآلن،  املاضي ومتواصل حتى  الجمعة  يــوم 
ــــى أن الـــفـــاقـــد اإليـــــــــرادي الــيــومــي  مـــشـــيـــرا إلـ
لــــإغــــاق يــبــلــغ نـــحـــو 250 ألـــــف يــــــورو فــي 

ــراغ  ــان يــتــم إفـ ــه كـ ــــح أنـ الــحــد األدنـــــى. وأوضـ
املتوسط  فــي  تقريبا  حــاويــة   1250 وشــحــن 
يوميا باملوانئ قبل األحداث األخيرة، الفتا 
لألضرار التي تسببها اإلغاقات في سمعة 

املوانئ السودانية بالخارج.
وشمل اإلغاق 3 نقاط بوالية البحر األحمر، 
وهي محطة »العقبة« املؤدية ملوانئ الباد 
بــــبــــورتــــســــودان و»ســـــــواكـــــــن« عـــلـــى الــبــحــر 
ــيـــف« عــلــى الــطــريــق  األحـــمـــر، ومــحــطــة »أوسـ

القاري مع مصر.
ويقول املحتجون إن اإلغاقات تأتي رفضا 
ملناطق  والسياسي  االقــتــصــادي  للتهميش 

الشرق السوداني.
وأوضــح حسابو أن توقف البواخر لفترات 
أطول باملرابط في انتظار الشحن والتفريغ 
يــزيــد مــن الــتــكــلــفــة ورســــوم اإليـــجـــار ويــرفــع 
سعر النولون، مؤكدا إغاق املحتجن مليناء 
ــو املــيــنــاء الـــذي  بــشــائــر فـــي وقـــت ســابــق وهـ

يتم عبره نقل صــادرات النفط الخام املنتج 
بدولتي السودان وجنوب السودان للخارج، 
ــــى أن اســـتـــمـــرار املــشــكــلــة يــحــدث  مـــشـــيـــرا إلـ

أضرارا كبيرة ويؤدي لتوقف نقله.
ومــــن جــانــبــه، قــــال رئـــيـــس الــنــقــابــة الــبــديــلــة 
»العربي  بميناء بورتسودان، عثمان طاهر، لـ
الجديد« إن اإلغاق نفذ بشكل كامل وشمل 
الجنوبي وميناءي سواكن وبشائر  امليناء 
والطريق القومي ومحطة أوسيف واملنطقة 
الـــحـــرة، مــا أحــــدث شــلــا كــامــا فــي الــصــادر 
والـــــوارد خــاصــة بــاملــيــنــاء الــجــنــوبــي والـــذي 

يستوعب نسبة كبيرة من تجارة الباد.
وأضــــــاف رئـــيـــس الــنــقــابــة الــبــديــلــة بــمــيــنــاء 
بورتسودان بأن اإلغاق يكبد خسائر كبيرة 
مــن الــنــقــد األجــنــبــي يــومــيــا للميناء وحـــده، 
والبضائع،  الــبــواخــر  أصــحــاب  عــدا خسائر 
مشيرا إلــى أثــر ذلــك املباشر على االقتصاد 
التجارية، فضا  والــحــركــة  لــلــســودان  الكلي 

عن أثره على املناولة والتفريغ وزيادة املدة 
املقررة لبقاء البواخر بامليناء والــذي يكلف 

أصحابها أعباء مالية إضافية.
وطالب طاهر الحكومة واملحتجن بضرورة 
ــراع فـــي حــســم املــشــكــلــة وإنـــهـــاء إغـــاق  ــ اإلســ
الشرق والذي يتسبب في مشاكل اقتصادية 
كـــــبـــــرى. وقـــــــــال الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي لـــغـــرفـــة 
الــتــوكــيــات املــاحــيــة بــمــيــنــاء بــورتــســودان، 
»العربي  معتصم عزالدين، في وقت سابق لـ
الجديد« إن إغاق املوانئ أسبابه سياسية 
ولــيــســت نــقــابــيــة وتـــرســـل إشـــــــارات ســالــبــة 
الــتــي تتعامل مع  الــدولــيــة  املــاحــة  لشركات 
السودان وتدفعها لرفع قيمة تعرفة البواخر 
التي تصل إلى الباد بنسبة تتراوح ما بن 
إلــى تحويل بواخرها  اللجوء  أو  20 و%50 
وإعـــــــــــادة شــحــنــهــا  ــاورة  ــ ــجــ ــ مــ ــــئ دول  ــوانـ ــ ملـ
للسودان في بواخر صغيرة ما يعطل حركة 

الصادر والوارد للسودان.

الــدولــي من  املجتمع  أبــواب  اليمنية  الحكومة  طرقت 
أجل الحصول على دعم مالي عاجل لتفادي مزيد من 
االنهيار االقتصادي في الباد. وحسب وكالة األنباء 
اليمينة )سبأنت(، قال وزير الخارجية اليمني أحمد 
عوض بن مبارك، في كلمة باده أمام الجمعية العامة 
لــألمــم املـــتـــحـــدة، أول مـــن أمــــس، إن اإلجــــــــراءات الــتــي 
االقتصادية  اآلثـــار  مــن  للتخفيف  حكومته  اتخذتها 
املدمرة للحرب ليست كافية. ودعا بن مبارك »املجتمع 
الدولي ومجتمع املانحن إلى دعم االقتصاد وتعزيز 

قدرات الصمود وخلق فرص العمل لليمنين«.
وأضـــــاف الـــوزيـــر الــيــمــنــي أن بــــاده »بــحــاجــة مــاســة 

لحزمة دعــم مــالــي، بما فــي ذلــك وديــعــة مالية للبنك 
املــركــزي على وجــه الــســرعــة، ملنع املــزيــد مــن االنهيار 

لاقتصاد اليمني والعملة الوطنية«.
كما طالب بن مبارك »بممارسة مزيد من الضغط على 
الحوثين لتوريد املبالغ املحصلة إلى البنك املركزي، 
لــدفــع رواتــــب الــقــطــاع املــدنــي بــانــتــظــام، ووقـــف فــرض 
مــنــاطــق سيطرتهم لتمويل  فــي  الــبــاهــظــة  الــجــبــايــات 

مجهودهم الحربي ومناسباتهم الدينية املتعددة«.
وأضاف: تعيش بادي أوضاعا اقتصادية وإنسانية 
صعبة منذ انقاب املليشيات الحوثية على الشرعية 
الدستورية. ومع تدهور االقتصاد الوطني وانخفاض 

الوطنية،  العملة  العمل وتــدهــور سعر صــرف  فــرص 
تقلص االقتصاد الوطني بأكثر من 50 باملائة خال 
الــســنــوات الــســبــع املــاضــيــة، وبـــمـــرور الـــوقـــت، أصــبــح 
الدافع األكبر  القدرة الشرائية للمواطنن هو  ضعف 

لخطر املجاعة التي تهدد ماين اليمنين. 
وفـــي الــســيــاق، وعـــد الــبــنــك املـــركـــزي الــيــمــنــي بــاتــخــاذ 
التي  املحلية  العملة  تــدهــور  إجــــراءات حــازمــة لوقف 

تشهد تراجعا قياسيا، وسط موجة سخط شعبي.
وأضــــاف الــبــنــك، فــي بــيــان، أنـــه »يــعــتــزم قــريــبــا اتــخــاذ 
قرارات وإجراءات حازمة على مستوى قطاعي البنوك 
والصرافة إلصاح الوضع بقدر ما يمكنه ذلك؛ لوقف 

التدهور الحاد في قيمة العملة املحلية«، من دون أن 
يحدد هذه اإلجراءات.

يأتي بيان البنك املركزي في الوقت الذي اتسعت فيه 
وضعف  العملة  بانهيار  املنددة  االحتجاجات  رقعة 
الــخــدمــات، خــصــوصــا فــي مــديــنــة تــعــز جــنــوب غربي 
الــيــمــن. ويــشــهــد الــيــمــن، خــاصــة املــحــافــظــات الــواقــعــة 
تــحــت ســيــطــرة الــحــكــومــة، مــنــذ 3 أســـابـــيـــع، تـــدهـــورا 
اقتصاديا على خلفية التراجع غير املسبوق للعملة 
املحلية أمـــام األجــنــبــيــة، حــيــث تــجــاوز ســعــر الـــدوالر 

الواحد 1200 ريال.
)األناضول، العربي الجديد(

اليمن يلجأ إلى الدعم الدولي إلنقاذ اقتصاده من االنهيار

2020 أصعب السنوات منذ 
تأسيس السلطة الفلسطينية

قال مؤتمر األمم املتحدة 
للتجارة والتنمية )أونكتاد(، إن 

العام 2020 كان أصعب السنوات 
االقتصادية منذ تأسيس السلطة 
الفلسطينية عام 1994، ألسباب 
مرتبطة باالحتالل اإلسرائيلي 

وجائحة كورونا.

وذكر »أونكتاد«، في تقريره 
السنوي الصادر أمس، وعرض 
تفاصيله في مؤتمر صحافي 
برام الله، وسط الضفة الغربية، 

والعاصمة املصرية القاهرة 
بالتزامن، أن التراجع االقتصادي 

في 2020، يضاف إلى ضعف عام 
مستمر منذ 2019. واعتبر التقرير 

أن »جائحة كورونا إلى جانب 
إجراءات االحتالل اإلسرائيلي 

جعلت عام 2020 أسوأ األعوام على 
السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها 

عام 1994«. وتعرضت فلسطني 
في مارس/ آذار 2020، إلى أول 

موجة من تفشي جائحة كورونا، 
»حيث اضطرت السلطة الوطنية 

الفلسطينية لإلغالق الكامل، 
وصوال إلى املوجة الرابعة الحالية«.

األردن: التعدين يساهم بـ%7.6 
من الناتج المحلي

قالت وزيرة الطاقة والثروة املعدنية 
األردنية هالة زواتي، أمس، إن قطاع 
التعدين يساهم بحوالي 7.6% من 

الناتج املحلي اإلجمالي، وحوالي 
19% من صادرات البالد. وأضافت 

خالل افتتاح أعمال املؤتمر الرابع 
للتعدين واملعادن العربية، الذي 
يستضيفه األردن ملدة يومني 

بمشاركة عربية وأجنبية للبحث 
في سبل تطوير الثروات املعدنية، أن 
األردن من أكبر منتجي الفوسفات 

والبوتاس والبروم واألسمدة 
واألحماض الكيميائية في العالم.

ويصدر األردن الطباشير إلى 100 
دولة حول العالم ، وتوفر منطقة 

البحر امليت وما حولها فرًصا 
فريدة لالستثمار في الصناعات 

التعدينية.  وأشارت الوزيرة إلى أن 
األردن أطلق، العام املاضي، العديد 

من الفرص الستخراج املعادن 
االستراتيجية، مثل النحاس والذهب 
والزركون وعناصر األرض النادرة 
ومجموعة من الصخور الصناعية.

»دانة غاز« اإلماراتية تفوز 
بتعويض من إيران

أعلنت شركة »دانة غاز« اإلماراتية، 
أمس، أن هيئة التحكيم الدولية 
أصدرت حكما نهائيا لصالح 

الشركة بمبلغ 607.5 ماليني دوالر 
ضد الشركة الوطنية اإليرانية 

للنفط، مقابل أضرار اإلخالل بعقد 
توريد غاز. وذكرت الشركة، في 

بيان على موقعها اإللكتروني، أن 
النزاع يتعلق بعقد بيع وشراء غاز 
ملدة 25 عاما من الشركة اإليرانية 
لصالح شركة نفط الهالل التابعة 

»دانة غاز«. وأفادت الشركة  لـ
اإلماراتية بأنه كان من املفترض أن 
تبدأ عمليات التوريد في ديسمبر/ 
كانون األول 2005، إال أن الشركة 

اإليرانية لم توفر إمدادات الغاز 
املتعاقد عليها.

لقطات

السيارات 
تنعش صادرات 
كوريا الجنوبية

من املتوقع أن ترتفع صــادرات كوريا الجنوبية بنسبة 15% على أســاس سنوي في سبتمبر/ أيلول الجاري، على خلفية الطلب القوي على الرقائق 
والسيارات، على الرغم من أن النمو اإلجمالي قد يتباطأ بسبب قلة أيام العمل في الشهر، وفقا ملا أظهره استطاع أمس الثاثاء. ومن املتوقع أن تصل 
ا ملسح لسبع شركات سمسرة أجرته وكالة يونهاب إنفوماكس، ذراع األخبار املالية لوكالة يونهاب 

ً
قيمة الصادرات إلى 55.1 مليار دوالر هذا الشهر، وفق

لألنباء. وتشير التقديرات إلى أن الــواردات ارتفعت بنسبة 26.5% على أساس سنوي في سبتمبر لتصل إلى 49.8 مليار دوالر، مما أدى إلى فائض 
تجاري قدره 5.3 مليارات دوالر. وفي أغسطس/ آب املاضي، زادت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 35% على أساس سنوي.

اقتصاد
Wednesday 29 September 2021
األربعاء 29 سبتمبر/ أيلول 2021 م  22  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2585  السنة الثامنة
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بيروت، صنعاء، إسطنبول ـ ريتا الجّمال
محمد راجح، عدنان عبدالرزاق

ــوال املـــودعـــن فـــي 3 دول  ــ بــاتــت أمـ
ــيــــمــــن  ــــة، وهــــــــي لــــبــــنــــان والــ ــيـ ــــربـــ عـ
ــي ظـــل  ــ ــ ــر، فـ ــ ــطــ ــ ــي خــ ــ ــ وســـــــــوريـــــــــة، فـ
ــلـــجـــوء إلــى  ــا، والـ تـــزايـــد املــــخــــاوف مـــن هــــدرهــ
تستهدف  التي  والتشريعات  ضمانات  إلغاء 

حمايتها، وربما وضع الحكومات يدها على 
الــــــدول تعيش  جــــزء مــنــهــا خـــاصـــة وأن هــــذه 
منذ  تعاني  خانقة  ومالية  اقتصادية  أزمــات 
سنوات. وعلى سبيل املثال، لوحت السلطات 
النقدية اللبنانية بإمكانية اللجوء إلى أموال 
املودعن في إطار احتواء أزمتها املالية، رغم 
أن لبنان أول دولــة عربية تقوم بإنشاء نظام 

قانوني لحماية املودعن. 

وضع اليد على ودائع اللبنانيين 
لــم يعد يربط أصــحــاب الــودائــع أي عاقة مع 
أموالهم  باستثناء  لبنان  في  العاملة  البنوك 
الــتــي احــتــجــزتــهــا املـــصـــارف ووضـــعـــت يــدهــا 
عليها منذ نهاية عام 2019 وفرضت إجراءات 
أفــقــدتــهــا نــســبــا كــبــيــرة مـــن قيمتها وأعــدمــت 
ْن ووضعت قيودا على 

َ
الثقة تماما بن الطرف

عمليات السحب النقدي.
وفي وقٍت هدأت هجمة املدخرين على البنوك 
في الشارع ارتفعت وتيرة الدعاوى القضائية 
مــن املــودعــن بــوجــه املـــصـــارف، فيما يــواصــل 
ــاذ قــــــرارات  الـــبـــنـــك املــــركــــزي والـــحـــكـــومـــة اتــــخــ

كثير من املودعن لدى البنوك اليمنية من عدم 
قدرتهم على التصرف بأموالهم والسحب من 
ودائــعــهــم، واتــجــاه بعض الــبــنــوك واملــصــارف 
إجــراءات متعددة لتقسيط عملية  اتخاذ  إلى 
السحب من فترة ألخرى، وتحديد سقف معن 
لعمائها مزمن على فترات متباعدة. ويشرح 
ــد املــــودعــــن واملــتــعــامــلــن  ــ ــبــــاس، أحـ ــر عــ ــاهـ طـ
الــجــديــد«، ما  »الــعــربــي  لـــ اليمنية،  البنوك  مــع 
يجري في هذا الجانب، باإلشارة إلى صعوبة 
الــودائــع فــي البنوك منذ مــا قبل  السحب مــن 
عام 2015، والتي تعتبر بحكم املجمدة، بينما 
الـــودائـــع الــصــغــيــرة املــوضــوعــة فــي حــســابــات 
جـــاريـــة، يــتــطــلــب الــســحــب مــنــهــا جــهــدا شــاقــا 
ومـــحـــســـوبـــيـــات لـــلـــســـمـــاح لــلــعــمــيــل بــســحــب 
مــبــلــغ بــســيــط ال يــتــعــدى مــلــيــون ريــــال وعــلــى 
مـــراحـــل مــتــبــاعــدة. ويــشــيــر مـــســـؤول فـــي أحــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن  الــبــنــوك اليمنية لـــ
البنوك تقدم الكثير من التسهيات املصرفية 
املــالــيــة الســتــعــادة ثقة املتعاملن  والــخــدمــات 
معها، إذ ليس هناك أي قيود مفروضة على 
الـــودائـــع واملـــدخـــرات املــوضــوعــة لـــدى البنوك 
الــفــتــرة املــحــددة مــن بعد 2015. ويؤكد  خــال 
الغني  الــدراســات املصرفية، عبد  مدير معهد 
»العربي الجديد«، أن هناك قانون  السماوي، لـ
ضــمــان الــودائــع، والـــذي يغطي الــودائــع التي 

أقــل مــن مليوني ريـــال )الــــدوالر = نحو 1200 
ريـــال( لتشجيع صغار املــودعــن، إضــافــة إلى 
آليات الرقابة في البنك املركزي اليمني، والتي 

تهدف إلى حماية أموال املودعن.

ال قوانين في سورية
لــم تصدر ســوريــة، أســوة ببلدان عربية عــدة، 
قانونا أو نظاما محددا يحمي أموال املودعن، 
سواء خال طارئ، كسرقة أو حريق، أو تعثر 
وإفـــاس املــصــارف، رغــم أن ســوريــة، ربما من 
أكثر الباد عرضة لتلك الحوادث، بواقع حرب 
ما زالت مستمرة منذ عشر سنوات، أو بسبب 
تضخم الليرة الذي بّدل من القيمة الحقيقية 
لإيداع، بعد أن تراجع سعر صرف الليرة من 
50 ليرة مقابل الــدوالر مطلع ثورة السورين 

عام 2011، إلى نحو 3500 ليرة حاليا.
يؤكد  ســعــيــفــان،  سمير  االقــتــصــادي،  الخبير 
ــه ال يــوجــد نــظــام مــحــدد بــســوريــة لحماية  أنـ
اإليـــــداع، ألن اإليـــداعـــات بــاملــصــارف الــســوريــة 
هي بضمان الدولة السورية ممثلة باملصرف 
»العربي الجديد« إلى أنه لم  املركزي، مشيرًا لـ
وبعدها،  الثورة  قبل  سورية،  بتاريخ  يحدث 

أن أعلن مصرف عام أو خاص، إفاسه.
ويــرّجــح مــراقــبــون أن بــقــاء املــؤســســات املالية 
واملصرفية بسورية آمنة، هي من أهم عوامل 

الــتــرويــج ملــصــداقــيــة نــظــام بــشــار األســــد، بــأن 
االقــتــصــاد الـــســـوري بــخــيــر، بــل وثــمــة تهافت 
تــهــاوي سعر صرف  ــداع فيها، رغــم  اإليــ على 
قياسا  الفائدة  سعر  وتدني  السورية  العملة 
بنسبة الــتــضــخــم، لــــذا، ال يــمــكــن بــــرأي هــؤالء 
أن يتم اإلعــان عن إفــاس مصارف بسورية، 

لطاملا األسد على كرسي السلطة.
وكــــان الــنــظــام قـــد أعــلــن عـــن ارتـــفـــاع إجــمــالــي 
أصـــول الــقــطــاع املــصــرفــي فــي ســوريــة بنسبة 
نــمــو ســنــويــا بــلــغــت 105% مـــع نــهــايــة 2020 
مقارنة بنهاية 2019، بما يعادل زيادة قدرها 
8391 مــلــيــار لــيــرة، حــيــث تــصــدرت املــصــارف 
الخاصة األكثر نموًا بنسبة نمو بلغت %119 
ــة بــنــســبــة نـــمـــو %114  ــيـ ــــارف اإلســـامـ واملـــــصـ
ويوجد   .%99 بنمو  العامة  املصارف  وأخيرا 
فــي ســوريــة 6 مــصــارف حــكــومــيــة، تعمل إلــى 
البيانات  جــانــب 14 مصرفا خــاصــا. وحــســب 
الرسمية، وصل إجمالي الودائع لدى القطاع 
املــصــرفــي إلـــى 7434 مــلــيــار لــيــرة ســوريــة في 
 مع 4361 مليار ليرة في 

ً
نهاية 2020، مقارنة

نهاية 2019، بزيادة 3073 مليار ليرة.

الخطر يحيط أموال المـودعين في دول عربية

)Getty/السلطات اللبنانية وضعت يدها على أموال المودعين في المصارف )محمود زيات

146 مليار دوالر رصيد ودائع الكويتيين 
)ياسر الزيات/ فرانس برس(

دول  في  المودعين  مخاوف  تصاعدت 
عربية من هدر أموالهم ووضع الحكومات 
يدها عليها، وسط أزمات اقتصادية ومالية 

خانقة تمر بها المنطقة، وفي الوقت الذي 
ودائع  على  يدها  السلطات  فيه  وضعت 
اللبنانيين، زاد قلق المودعين في دول مثل 

عدم  ظل  في  والعراق  وسورية  اليمن 
أموالهم.  لحماية  كافية  إجراءات  وجود 
صارمة  قوانين  إلى  دول  لجوء  ورغم 

مدخرات  لحماية  وشركات  وصناديق 
بأنها غير  العمالء، إال أن مراقبين وصفوها 

كافية مع زيادة المخاطر

محور

إقبال على سحب 
المدخرات من البنوك 

خوفًا من أزمة السيولة

الكويت ـ خالد الخالدي

الحكومي  الــضــمــان  رفــع  الــكــويــت نحو  تتجه 
عن أمــوال املودعن أو تقليصه، بهدف زيادة 
تــنــافــســيــة الــنــظــام املـــصـــرفـــي. ويــبــحــث الــبــنــك 
ــزي الـــكـــويـــتـــي حـــالـــيـــا صـــيـــاغـــة مـــشـــروع  ــركــ املــ
قانون يرفع بمقتضاه الضمان الحكومي عن 
الـــودائـــع فــي الــبــنــوك، وذلــــك ضــمــن حــزمــة من 

قوانن اإلصاح املالي.
وعلى أثر الكشف عن القانون الجديد تصاعد 
ــيـــر بـــــن االقــــتــــصــــاديــــن  ــبـ ــكـــل كـ ــاش بـــشـ ـــقــ ــنـ الــ
واملـــصـــرفـــيـــن الــكــويــتــيــن حــــول جـــــدوى هــذه 
تــأخــرت كثيرًا  أنها  البعض  رأى  إذ  الــخــطــوة، 
ــن تــنــافــســيــة الــبــنــوك  وتــطــبــيــقــهــا ســـيـــزيـــد مــ
املحلية، فــي حــن رأى آخـــرون أن الــوقــت غير 
مناسب، إذ أن الخطوة قد تثير قلق املودعن.

ــات  ــدراســ ــــال أســــتــــاذ الــ ــاق، قـ ــيـ ــسـ ــذا الـ ــ ــــي هـ وفـ
ــد الــــعــــزيــــز الـــعـــصـــيـــمـــي،  ــبــ االقـــــتـــــصـــــاديـــــة، عــ

بغداد ـ أكثم سيف الدين

في  أموالهم  يتخوف مدخرون عراقيون على 
البنوك، خاصة مع عدم كفاية التشريعات التي 
تضمن ودائعهم، بل إن مسؤولن ومختصن 
بالشأن االقتصادي، دعموا هذه املخاوف عبر 
على  تطبيقها  يتم  التي  القوانن  أن  التأكيد 
الــقــطــاع املــصــرفــي »غــيــر رصــيــنــة«، سيما في 
املالية في املصارف، وحــذروا  الودائع  حماية 
مــن تــداعــيــات الفساد على هــذا الــقــطــاع. وقــال 

ــديــــد«: »ال شــــك فــــي أن رفـــع  الــــجــ »الـــعـــربـــي  لــــ
ــع الــبــنــكــيــة  ــ ــودائـ ــ الـــضـــمـــان الـــحـــكـــومـــي عــــن الـ
ــي عـــاقـــة الـــدولـــة  ســـيـــكـــون خـــطـــوة كـــبـــيـــرة فــ
بــالــقــطــاع املـــصـــرفـــي. فــبــعــد تـــداعـــيـــات األزمــــة 
املــالــيــة الــعــاملــيــة وانــكــشــاف بــنــك الــخــلــيــج في 
2008 كــان ضمان الــودائــع خطوة قيادية من 
الدولة متمثلة بالبنك املركزي لحماية القطاع 
املــصــرفــي وضـــمـــان اســـتـــقـــراره. إال أنـــه الــيــوم 
وبعد استقرار القطاع والتأكد من متانته قد 

يكون الوقت مناسبا لرفع هذا الضمان«.
وأضــــاف الــعــصــيــمــي أن رفـــع ضــمــان الــودائــع 
ســيــزيــد مـــن املــســؤولــيــة االئــتــمــانــيــة لــلــبــنــوك 
وسيحفزها لخفض مستويات املخاطرة، كما 
سيحفز البنوك في رفع مستويات التنافسية 
فــي جــذب املــودعــن مــن خــال رفــع العوائد أو 
تــقــديــم ضــمــانــات خــاصــة عــلــى الــــودائــــع. كما 
الــخــاص لبناء  لــلــقــطــاع  سيشكل هـــذا فــرصــة 
ــع بــرعــايــة  مــؤســســات خــاصــة لــضــمــان الـــودائـ

مـــقـــرر الــلــجــنــة املــالــيــة فـــي الـــبـــرملـــان الــعــراقــي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــنــائــب أحــمــد الــصــفــار، لـــ
إن »تشريعات البنك املركزي واملصارف التي 
يــتــم الــتــعــامــل بــهــا حــالــيــا تــنــص عــلــى أن أي 
مصرف بالعراق يحصل على إجازة تأسيس 
يــجــب عــلــيــه أن يــضــع مبلغا احــتــيــاطــيــا لــدى 
الــبــنــك املـــركـــزي، وأن هـــذا االحــتــيــاطــي يــؤمــن 
ودائــــع الــزبــائــن فــي املـــصـــارف الــتــي تتعرض 
ــه »عــنــدمــا  ــى هـــــزات وأزمـــــــــات«. وأوضــــــح أنــ إلــ
يتعرض املصرف الى أزمة مالية أو إفاس أو 
أي مشكلة أخرى، فاملبلغ املوجود لدى البنك 
املتضررين،  مــن خاله تعويض  يتم  املــركــزي 
وهذا الشيء معمول به بكل دول العالم، وليس 
بالعراق فقط«. وقال: »لكن في العراق ال توجد 
شفافية وال وضوح بتطبيق القوانن، فهناك 
مصارف تعرضت الى إفــاس من فترات، ولم 
يحصل املودعون على تعويضاتهم، ألن تلك 
القانوني  االحــتــيــاطــي  تــتــجــاوز  التعويضات 

قــد يكون  التخوف هنا  أن  إال  املــركــزي.  البنك 
ــذا الــــقــــرار عــلــى الـــبـــنـــوك الــصــغــيــرة  ــر هــ مـــن أثــ
والــنــاشــئــة حــيــث سيشكل هـــذا تــحــديــا كبيرًا 
ومرونتها  االئتمانية  قدرتها  إلثبات  أمامها 
في تقديم عوائد تنافسية، حسب العصيمي.  
كبير  بشكل  هــذا  سيعتمد  »باملجمل  وتــابــع: 
ــدة بـــالـــضـــمـــان، فــهــل  ــديــ ــلـــى الــــــقــــــرارات الــــجــ عـ
على  الحكومي  الضمان  قــرار سحب  سيكون 
كامل اإليداعات، أم سيتم ضمان الودائع لحد 
معن كما يحدث في بعض دول العالم؟ وعليه 

فأثره محدود على صغار املودعن«.
وأضاف العصيمي: »أعتقد أن هناك جدية هذه 
املرة من قبل الحكومة في اتخاذ هذه الخطوة 
املهمة مــع تــوفــر بــديــل وهــي مؤسسة خاصة 
لضمان الودائع كما هو الحال مع أغلب دول 
الكويتية  ــراي«  ــ »الـ وكــانــت صحيفة  الــعــالــم«. 
أكدت في وقت سابق أن البنك املركزي يدرس 
»اقــتــراح وضــع نظام ضمان كبديل فّعال عن 

للمصارف داخــل البنك املــركــزي«. وأوضــح أن 
»هــــذا الــضــعــف بــــاإلجــــراءات تــســبــب بمشاكل 
الــبــاد«. وأشــار  فــي  املــصــرفــي  كبيرة للقطاع 
الى أنه »في بعض األزمــات في الباد أوقفت 
أو بشكل  بالكامل  السحب  املصارف عمليات 
جـــزئـــي«. وبــحــســب مــقــرر الــلــجــنــة املــالــيــة في 
 »الفساد املالي واإلداري 

ّ
البرملان العراقي، فإن

بــــالــــعــــراق يـــمـــنـــع أي عـــمـــلـــيـــة إصــــــــاح مـــالـــي 
واقـــتـــصـــادي فـــي الــبــلــد، وإن املــتــضــرريــن من 
والقوة  القدرة  يمتلكون  الذين  غالبا  ذلــك هم 

ضــمــانــة الـــدولـــة ألمــــوال املـــودعـــن، وأن هناك 
أكثر من تصور لذلك، من بينها إنشاء هيئة 
أو صندوق يضمن بالتعاون مع البنوك جزءًا 
املقترحة  التصورات  العماء، ومن  من ودائــع 

في منع هــذه املــحــاوالت، وهــذا شــيء موجود 
ومؤثر في العراق«.

من جهته، رأى مدير أحد املصارف األهلية في 
العراق، أن املصارف العراقية ملتزمة بقانون 
الجهات  الـــودائـــع، وأن  املــركــزي لحفظ  الــبــنــك 
العمل على  الــتــي يجب عليها  املــســؤولــة هــي 
تطوير القوانن بما يتناسب مع عمل القطاع 
ــذي طـــلـــب عـــدم  ــ ــال املــــســــؤول الــ ــ املـــصـــرفـــي. وقــ
الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح: 
»الــقــطــاع املــصــرفــي يــحــتــاج الــيــوم الـــى إعـــادة 
ا من القوانن، ونزوال الى  هيكلة وتنظيم بدء
»العربي  تطوير القدرات وتحديثها«، مؤكدا لـ
الجديد«، أن »األحداث التي تعرض لها العراق 
مــن حــروب وأزمـــات أفــقــدت الثقة بــن املواطن 
على هذه  قائم  املصرفي  العمل  ألن  والبنوك، 
الثقة، وأن فقدان الثقة حرمت الزبائن لفترات 
كــبــيــرة مـــن تــعــويــض أمـــوالـــهـــم«. وأضـــــاف أن 
»التضخم الذي حصل في البلد أضعف القوة 

أيضا أن تظل الدولة ضامنة لحد أدنى معن 
مــن األمــــوال بــغــض الــنــظــر عــن قيمة الــوديــعــة 
كما هو معمول به في كثير من االقتصاديات 
ــال الــخــبــيــر  ــي نــفــس اإلطـــــــار، قــ املـــتـــقـــدمـــة«. وفــ
الجديد«:  »العربي  لـ الزامل،  االقتصادي، عمر 
فــي ضمان  الــدولــة  أن تستمر  داٍع  يــوجــد  »ال 
الودائع املوجودة في البنوك، فهذا األمر جاء 
ضــمــن ســيــاقــات وأزمــــات اقــتــصــاديــة مختلفة 

مرت بها الباد وتاشت اليوم بشكل تام«. 
ــل أن الــــــــدور قــــد حـــــان لــتــرك  ــ ــزامـ ــ ويـــضـــيـــف الـ
القطاعات البنكية لتؤكد قوتها ومسؤوليتها 
االئتمانية وتنافس بقوة في هذا القطاع الذي 

يعد أكبر قطاع اقتصادي في الباد.
وتصل أرصدة الودائع في البنوك املحلية إلى 
دوالر(،  مليار   146( كويتي  ديــنــار  مليار   44
تتنوع بن ودائع حكومية وشخصية، إضافة 
إلى ودائع شركات واتحادات عمالية ونقابية 

ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات خيرية.

الشرائية للعملة بشكل عام، وأبعد الكثير من 
املــواطــنــن عــن املــصــارف ال سيما املتضررين 
من عدم حصولهم على الودائع بشكل كامل، 
فــــــاآلن أغــلــب  ــي،  ــ ــذاتـ ــ الـ وزاد نــســبــة االكـــتـــنـــاز 
العراقين يفضلون االحتفاظ بأرصدتهم في 
البيوت، وهذا شيء خطير بالسياسة املالية، 
ويـــعـــد تـــســـرب بــالــعــمــلــة وأبـــعـــد تــلــك الــعــمــلــة 
الــكــبــيــرة عــن تــيــار الـــتـــداول الــنــقــدي«. الخبير 
االقــتــصــادي، عــبــد الــرحــمــن املــشــهــدانــي، أكــد 
من جهته، أن »البنك املركزي أسس قبل نحو 
الــودائــع، وأسهمت  3 ســنــوات شركة ضمان 
التجارية، وهــي ليست شركة  املصارف  بها 
ــل تـــشـــبـــه مـــنـــظـــمـــات املــجــتــمــع  ــ حـــكـــومـــيـــة، بـ
»العربي  لـ مبينا  املــصــارف«،  كرابطة  املدني 
الــجــديــد«، أن »الــشــركــة تــقــوم بــســداد سقف 
معن للودائع في حال تعرض املصرف إلى 
أزمــة مالية، فهي تحمي األمـــوال لغاية 100 

مليون دينار عراقي لكل مودع«.

تشريعات غير كافية لحماية أموال العراقيينالكويت تدرس رفع الضمان الحكومي عن أموال المدخرين

البنك المركزي أسس 
قبل 3 سنوات شركة 

ضمان الودائع

ــا يــحــدث  مـــخـــاطـــر هـــــذا املـــــصـــــرف«. وحــــــول مــ
الــيــوم، يــقــول حــمــود: »ال حماية لــلــودائــع وال 
لبنان،  مــصــرف  أو  املــصــارف  لرساميل  حتى 
واألزمة تصيب بالدرجة األولى املالية العامة 
للدولة وخزينتها واملصرف املركزي، ومكانته 

بالدرجة الثانية، والقطاع املصرفي ثالثا«.

تعطيل نظام الضمان في اليمن
تــســبــبــت الـــحـــرب ومـــا رافــقــهــا مـــن تــبــعــات في 
العديد من املخاطر التي أثرت على أداء البنوك 
التي  املصرفية  الــخــدمــات  تقديم  فــي  اليمنية 
البنوك محل  اعتادت تقديمها. ولم تعد هذه 
ثقة لدى املودعن واملتعاملن املصرفين، نظرًا 
ألزمــة السيولة التي تعاني منها، األمــر الذي 
لودائعهم  الــعــمــاء  مــن  كثير  إلــى سحب  أدى 
ــة الــــحــــرب، وانــتــقــالــهــم مـــن الــتــعــامــل مع  ــدايـ بـ
البنوك إلى قطاع وشركات الصرافة. ويشكو 

أموال بال ضمانات رغم مخاطر 
االضطرابات واإلفالس والسرقات

وإصـــــــدار قـــــــرارات تــقــضــم فــيــهــا األمـــــــوال بــدل 
إلــى الضوء  املــمــارســات تعيد  حمايتها. هــذه 
ــان لــبــنــان من  نــظــام حــمــايــة املـــودعـــن الــــذي كـ
أول الــــــدول الــعــربــيــة الـــتـــي قـــامـــت بــإنــشــائــه، 
وهنا يوضح عضو رابطة املودعن املحامي، 
حماية  أن  الجديد«  »العربي  لـ غــريــزي،  رفيق 
املــودعــن تــأتــي مــن بوابتن األولـــى املؤسسة 
الوطنية لضمان الودائع والثانية االحتياطي 

اإللزامي لدى مصرف لبنان املركزي.
ويشير إلى أن »غاية املؤسسة أن تضمن لدى 
املصارف العاملة في لبنان حسابات الودائع 
بالعملة اللبنانية وفقا لقانون ضمان الودائع، 
الــودائــع  تعديات تضيف ضمان  إجـــراء  قبل 
وأصبحت  األجنبية،  بالعمات  يعادلها  بما 
ليرة  مليون   75 مبلغ  لغاية  تشمل  الضمانة 
5 ماين  على  تقتصر  كانت  بعدما  لبنانية، 
، وهــنــا يــطــرح الــســؤال 

ً
لــيــرة رأســـمـــااًل وفـــائـــدة

األهم، كيف يتم تحديد هذه الضمانة بالعملة 
األجنبية،  بالعمات  يعادلها  ما  أو  الوطنية 
تعاميمه  لبنان بفضل   خلق مصرف 

ّ
ظــل في 

أكثر من سعر صرف في السوق؟«.
مـــن جــهــتــه، يــوضــح الــرئــيــس الــســابــق للجنة 
ــمــــود،  ــلــــى املـــــــصـــــــارف، ســـمـــيـــر حــ ـــة عــ ــابــ الـــــرقـــ
الــجــديــد« أن »كـــل مــــودع يتعامل  »الــعــربــي  لـــ
مــع أي مــصــرف عــلــيــه فــي املــقــابــل أن يتحّمل 

الجزائر، تونس، الرباط، طرابلس ـ العربي الجديد

عمدت دول املغرب العربي إلى إصدار قوانن صارمة واتخاذ 
ــراءات عــديــدة مــن أجــل حماية القطاع املصرفي وأمـــوال  إجــ
املودعن، إال أن نظام الحماية في الجزائر على سبيل املثال 

كان هشا في عملية تطبيق التشريعات، حسب مراقبن.

الجزائر  
لم تتخلف الجزائر عن باقي الدول العربية في سن نظام 
لضمان الودائع املصرفية، قبل قرابة 20 سنة، إال أن اإلشكال 
ال يكمن في القوانن حسب املختصن في التشريع، بل في 
املحتوى والتطبيق، فالبنك املركزي الجزائري حدد نظام 
ضمان وتعويض هش ومعقد في الوقت نفسه ال يحمي 
الخليفة« الخاص،  أكدته تجربة »بنك  املــودعــن، وهــو ما 
الذي لم يعوض نصف زبائنه إلى يومنا هذا بعد أكثر من 

12 سنة من إعان الحكومة عن إفاسه.
ومنذ استقال الجزائر سنة 1962، ظلت الثقة بن املصارف 
واملــدخــريــن هشة، ولعل مــا زاد مــن اهــتــزاز هــذه الثقة هي 
ــا صــاحــبــهــا وأعــقــبــهــا مـــن نــقــص في  األزمــــــات املــالــيــة ومــ
السيولة، جعلت املواطنن يعزفون عن اإلقدام على وضع 
قانونية  رغــم وجــود تشريعات  البنوك،  فــي  مالية  ودائـــع 
ونظام ضمان للودائع. ويوضح املسؤول في بنك »القرض 
باقي  غــرار  »الجزائر وعلى  أن  زوبيري  بوعام  الشعبي« 
ودائــع  لضمان  أنظمة  اعتمدت  التي  املقارنة  التشريعات 
الــنــشــأة، فــأول إقــرار  الجمهور، يعتبر هــذا األخــيــر حديث 
لــه كـــان ســنــة 1990 فــي قــانــون الــقــرض والــنــقــد عــلــى شكل 
مواد فقط، إال أن أول نظام لحماية أموال املودعن بقانون 

خاص ومستقل جاء سنة 2004.

المغرب
ــــر والـــشـــركـــات لــــدى املـــصـــارف  ــــّوق املـــغـــرب ودائـــــع األسـ طـ
بالعديد من التدابير التي يراد منها تعويض املتضررين 
في حال تعذر إرجاعها، في الوقت نفسه الذي يفرض فيه 
البنك املركزي تدابير احترازية تحد من حرية املصارف 
ــع لــدى  ــودائــ فـــي الـــتـــصـــرف فـــي تــلــك الــــودائــــع. وبــلــغــت الــ
املــصــارف إلــى غــايــة نهاية يــولــيــو/ تــمــوز املــاضــي 1034 
مليار درهــم، حسب بيانات البنك املركزي. ويــرى رئيس 
أن  مــديــح  وديـــع  املستهلك  لجمعيات  املغربية  الجامعة 
مسألة تعثر الودائع لم يسبق لها أن طرحت في املغرب، 
خاصة بعد االمتثال ملبادئ لجنة بازل والجمعية الدولية 
الــودائــع، مشيرا إلــى أن الدولة عبر بنك املغرب،  لضمان 
هي التي تتولى حماية مدخرات وودائع املودعن، مشددا 

على أن التدابير االحترازية وضعت من أجل تقييد سلوك 
املـــصـــارف. ويــشــيــر إلـــى أن مــحــافــظ الــبــنــك املـــركـــزي عبد 
اللطيف الجواهري يلح على أنه يتوجب احترام القواعد 

الواجبة في مجال تدبير القروض والودائع.

تونس
اتخذت تونس منذ عام 2018 خطوات جديدة لحماية أموال 
رغم  املصرفي،  الجهاز  داخــل  الضمانات  وتعزيز  املــودعــن 
غياب مــؤشــرات عن هجرة األمـــوال أو عن سحوبات مكثفة 
لـــألمـــوال عــلــى امـــتـــداد الــعــشــريــة األخـــيـــرة الــتــي عــرفــت فيها 
هـــزات سياسية واقــتــصــاديــة وأمــنــيــة غير مسبوقة.  الــبــاد 
الــضــمــانــات صلب  ــادة  املــودعــن وزيــ أمـــوال  وتعتبر حماية 
السلطات  عليها  اشتغلت  التي  اآللــيــات  من  البنكي  القطاع 
النقدية فــي السنوات األخــيــرة والــتــي انتهت عــام 2020 من 
البنكية  الودائع  تفعيل عمل أول صندوق حكومي لضمان 
الذي تم إنشاؤه بمقتضى قانون املالية لسنة 2016. ويقول 
مصدر مسؤول بالبنك املركزي التونسي، فضل عدم الكشف 
عـــن اســـمـــه، إن تــونــس لـــم تــســّجــل خـــال الــســنــوات املــاضــيــة 
املــودعــن عبر اآللــيــات املتاحة بما في  إلــى تعويض  حاجة 
ذلـــك صــنــدوق ضــمــان الـــودائـــع الــبــنــكــيــة. وذكـــر املـــصـــدر، في 
»العربي الجديد«، أن السلطات النقدية تسعى إلى  تصريح لـ

تحسن عوامل الثقة بن الجهاز املصرفي والعماء.

ليبيا
تـــآكـــل ودائــــــع ثـــاثـــة مـــصـــارف حــكــومــيــة، والــتــعــثــر املــالــي 
ملــصــارف خــاصــة، وصــفــا مــن قبل مصرفين بأنهما ربما 
يكونان بــادرة لوضع مصارف ليبية على حافة اإلفــاس، 
الغفار  الفتاح  الليبية عبد  املصارف  أن رئيس جمعية  إال 
»العربي الجديد«، بأنها تعاني من سوء إدارة وغير  أكد لـ
مهددة باإلفاس. وذكر نائب مدير صندوق أموال املودعن 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريحات  في  أبوسنينة،  محمد 
القطاع  املــودعــن نظام جديد على  أمــوال  صندوق ضمان 
املصرفي في ليبيا رغم أنه معمول به في دول العالم منذ 
ــــوال املـــودعـــن،  فـــتـــرات طــويــلــة مـــن أجـــل تــأمــن وحــمــايــة أمـ
وخصوصا صغار املودعن، وتعزيز ثقتهم في املؤسسات 
املصرفية، والذي يتطلب قطاعا مصرفيا متماسكا جديرًا 

بالثقة في الداخل والخارج. 

ودائع مهّددة 
في لبنان 

واليمن وسورية

صرامة قوانين تونس وليبيا 
والمغرب... ونظام جزائري هش

لجأت دول المغرب العربي 
إلى قوانين صارمة من أجل 

حماية أموال المودعين

ودائع  إجمالي  ارتفع  المصري،  المركزي  للبنك  بيانات  أحدث  حسب 
 2021 يونيو  بنهاية  جنيه  تريليونات   4.036 إلى  البنوك  في  العمالء 
مقابل 3.269 تريليونات جنيه في يونيو 2020 بزيادة 767.2 مليار جنيه 
بالبنوك 3.233  الجارية  العائلي غير  القطاع  في عام. وسجلت ودائع 
أنه  رغم  مراقبون  وأكد  جنيه.  تريليون   2.598 مقابل  جنيه  تريليونات 
ارتفاع معدل التضخم، إال أن معدالت االدخار ارتفعت.  ويقول الخبير 
أموال  المودعين  إن  الجديد«  لـ«العربي  ذكراهلل،  أحمد  االقتصادي، 

محفوظة وآمنة  بموجب نص قانون البنك المركزي.

ارتفاع الودائع في مصر

تصاعدت مخاوف 
المودعين في لبنان واليمن 
وسورية من هدر أموالهم 

بالمصارف الحكومية 
والخاصة، وسط أزمات 

اقتصادية ومالية خانقة 
تمر بها هذه الدول

وصف خبراء اقتصاد، 
القوانين واإلجراءات 

المصرفية بأنها غير كافية 
لحماية ودائع العراقيين

زيادة الضمانات ألموال المودعين في تونس 
)فتحي بلعيد/فرانس برس(

Wednesday 29 September 2021 Wednesday 29 September 2021
األربعاء 29 سبتمبر/ أيلول 2021 م  22  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2585  السنة الثامنة األربعاء 29 سبتمبر/ أيلول 2021 م  22  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2585  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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الــواليــات  ميزانية  ستبدأ  بينما 
املـــتـــحـــدة الـــجـــديـــدة لــلــعــام املــالــي 
2021 /2022 بعد يومن في بداية 
أكتوبر/ تشرين األول، تواجه إدارة الرئيس 
األميركي جو بايدن أزمة مالية وسط رفض 
رفع  لصالح  التصويت  الجمهوري  الــحــزب 
سقف الدين العام من مستواه الحالي البالغ 
أعــلــى  مــســتــوى  إلــــى  دوالر  تــريــلــيــون   28.5
يسمح لــوزارة الخزانة بإصدار سندات دين 

جديدة توفر سيولة للحكومة الفيدرالية. 
التي تعاني  الــواليــات املتحدة  أن  ومــعــروف 
مــن الــعــجــز املــتــواصــل فــي املــيــزانــيــة، تعتمد 
عــلــى إصـــــدار ســـنـــدات الـــديـــن الــحــكــومــي في 
تمويل اإلنفاق عبر مــزادات مفتوحة تشرف 
الخزانة األميركية. وحتى اآلن  عليها وزارة 

املتوسطة،  األميركية  الــديــن  ســنــدات  تعتبر 
املــالــيــة  األدوات  أكـــثـــر  مـــن  ــنـــوات  ــدة 10 سـ مــ
جــاذبــيــة لــلــمــســتــثــمــريــن والــــــدول فـــي أنــحــاء 
العالم، إذ إنها تمثل »املاذ اآلمن« في أوقات 
األزمات املالية واألدوات األسرع في التحويل 
إلى سيولة، كما أنها غير مكلفة من ناحية 

التأمن عليها أو تحويلها إلى نقد.  ويقدر 
سوق السندات األميركية بنحو 21 تريليون 
بــيــانــات مــؤســســة »ســيــفــمــا«  دوالر، حــســب 
الثابتة  املــالــيــة  األدوات  ســـوق  تــراقــب  الــتــي 
ــتـــحـــدة. وتـــتـــخـــوف سيفما  فـــي الــــواليــــات املـ
وغيرها من وكاالت التصنيف االئتماني من 
تداعيات التخلف عن السداد على حسابات 
الـــســـنـــدات الــتــي حــــان أجــــل ســـدادهـــا ولــيــس 
خـــدمـــة فـــوائـــدهـــا، ألن نـــظـــام األتـــمـــتـــة يــقــوم 

بشطبها مباشرة. 
ــي، فـــــإن ســقــف  ــركــ ــيــ وحـــســـب الــــدســــتــــور األمــ
ــقـــة  االســـــتـــــدانـــــة الـــحـــكـــومـــيـــة يـــخـــضـــع ملـــوافـ
النواب  مجلسي  أعــضــاء  أن  أي  الكونغرس، 
والــشــيــوخ هــم مــن يــحــددون عبر التصويت 
مستوى الــديــن الــعــام، وبــالــتــالــي فــإن وزارة 
الـــخـــزانـــة تــنــتــظــر مــوافــقــة الــكــونــغــرس على 
السماح لها برفع سقف الدين حتى تتمكن 
ــنــــدات جــــديــــدة حــيــنــمــا تــبــدا  مــــن إصـــــــدار ســ
املــيــزانــيــة الـــجـــديـــدة لــجــمــع الــتــمــويــل الــــازم 
ــفـــقـــات الـــحـــكـــومـــيـــة.  يــــذكــــر أن  لــتــغــطــيــة الـــنـ
الــكــونــغــرس ســبــق لـــه أن عــلــق ســقــف الــديــن 
الــعــام على عهد الرئيس دونــالــد تــرامــب في 
الــعــام 2019 ثــم تــم رفــعــه الحــقــا إلـــى السقف 

الحالي البالغ 28.5 تريليون دوالر.
ووفـــق محللن فــإن مــا يــحــدث حاليا هــو أن 
الــحــزب الــجــمــهــوري يــســتــخــدم رفـــض زيـــادة 
ــأداة ضــغــط لــلــحــصــول على  ــ الـــديـــن الـــعـــام كــ
تـــنـــازالت مــن الــحــزب الــديــمــقــراطــي املــنــافــس 
حـــول خــفــض اإلنـــفـــاق الــحــكــومــي. وبــالــتــالــي 
ــاء اإلثـــنـــن  رفـــــض الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري مـــسـ

سمعة أميركا المالية 
على المحك

مجلس الشيوخ 
األميركي ال يزال 

يرفض الموافقة 
على رفع سقف 

)Getty( الدين

الجمهوري  الحزب  بايدن من إقناع  الرئيس  اآلن لم تتمكن إدارة  حتى 
بالموافقة على رفع سقف الدين العام البالغ حاليًا 28.5 تريليون دوالر. 
وينظر خبراء مال إلى أن تخلف أميركا عن تسديد مستحقات الديون 

سيحدث أزمة ثقة ائتمانية في أميركا

أسواء سيناريو أن 
تخسر وول ستريت نحو 

25% من قيمتها البالغة 
60 تريليون دوالر

السوق األفغاني 
يواجه شح السلع الضرورية 

خاصة المستوردة

التسابق على الشراء 
رفع أسعار العقود اآلجلة 

في روتردام

15 تريليون دوالر 
خسائر متوقعة 
في حال التعثر 

عن السداد

)Getty( حيرة في أسواق كابول حول ما يحمله المستقبل للبالد)Getty( حاوية غاز مسال أميركي تعبر مضيق البوسفور التركي

كابول ـ صبغة اهلل صابر

تواجه أفغانستان حالة من الفقر والتردي 
ــوءًا يــومــا  ــ االقــــتــــصــــادي وتــــــــزداد األمـــــــور ســ
بعد يــوم، وذلــك في ظل عــدم تمكن حكومة 
»طــــــالــــــبــــــان« مــــــن دفــــــــع رواتـــــــــــب املــــوظــــفــــن 
الـــحـــركـــة  ــود  ــ ــركــ ــ ــ ل أدى  ــا  ــ مــ ــيــــن،  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
باألسواق وارتفاع األسعار في الوقت ذاته.

 األســعــار ترتفع 
ّ
وبحسب تجار أفــغــان، فــإن

 الــســوق 
ّ
أســبــوعــيــا بــشــكــل مــلــحــوظ، كــمــا أن

األفغاني بدأ يواجه مشكلة في شح السلع 
الضرورية، وتحديدًا املستوردة من الخارج. 
ــري صــافــي،  ــ ــابـــول زمـ يـــقـــول نــقــيــب تـــجـــار كـ
 
ّ
ــاء، إن ــثـــاثـ ــيـــوم الـ ــديـــد«، الـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
ــة وتـــحـــديـــدًا  ــ ــيـ ــ أســــعــــار االحـــتـــيـــاجـــات األولـ
ــة تـــرتـــفـــع بــشــكــل مــســتــمــر،  ــيـ ــذائـ ــغـ املــــــــواد الـ
ووصـــلـــت الــــزيــــادة فـــي املــتــوســط إلــــى %19 
الـــغـــذائـــيـــة، و7% على  املــــــواد  عــلــى أســـعـــار 
الــوقــود، خــال األســبــوع املــاضــي. ويوضح 
 األفــغــان 

ّ
 »املــشــكــلــة األســاســيــة أن

ّ
صــافــي أن

ــنــــظــــام املـــالـــي  لــــم يـــعـــد عـــنـــدهـــم أمـــــــــوال، والــ
على  الخناق  الحالي يضيق  واالقــتــصــادي 
املــواطــنــن«، معربا عن  عامة  التجار وعلى 
غير  الحالية  الحكومة  »سياسة   

ّ
ألن أسفه 

نــدري  مــعــروفــة. نحن ال نعرف معاملها وال 
إلــى أيــن تسير األمـــور«. ويشير صافي إلى 
لدى  األفغان ليست   »شريحة كبيرة من 

ّ
أن

أفــرادهــا مــصــادر دخــل حاليا، حيث أوقفت 
الحكومة الرواتب، ما انعكس على األوضاع 

لندن ـ العربي الجديد

تـــتـــواصـــل أزمـــــة الـــغـــاز الــطــبــيــعــي املــقــلــقــة في 
األســــــواق الــعــاملــيــة، وســــط تــســابــق الــشــركــات 
على حجز العقود اآلجلة في بورصات الغاز 

العاملية، خاصة في أوروبا وآسيا. 
كما قفزت أسعارالغاز في األسواق األوروبية 
إلى مستويات قياسية في وقت مبكر الثاثاء، 
بالتزامن مع عــدم قــدرة املعروض على تلبية 
الــطــلــب املــتــزايــد. وبــحــســب بــلــومــبــيــرغ، فإنها 
ا  تتوقع أن يــزداد النقص في اإلمـــدادات سوء

مع بدء فصل الشتاء في القارة العجوز.
وبـــــــدأت مـــخـــزونـــات دول أوروبــــــــا مــــن الـــغـــاز 
والفحم املستخدمة إلنتاج الكهرباء تتضاءل، 
وسط تراجع املؤشرات على احتمالية استقرار 
االقتصادات من  بالتزامن مع تعافي  السوق، 
تــبــعــات جــائــحــة كـــورونـــا. وأدى الــســبــاق على 
الـــحـــصـــول عــلــى كــمــيــات كــافــيــة مـــن شــحــنــات 
الغاز الطبيعي قبل حلول موسم الشتاء إلى 
األزرق.  الوقود  ارتفاع غير مسبوق في سعر 

وتجاوز سعر الغاز الطبيعي ألف دوالر لكل 
ألف متر مكعب، ألول مرة في أوروبا، الثاثاء، 
وفقا لبيانات التداول في منصة »آي سي إي 

فيوتشرز« في روتردام. 
ــة لــلــغــاز لشهر  ــلـ وافـــتـــتـــح ســعــر الـــعـــقـــود اآلجـ
ــا ملــؤشــر »تــي تي 

ً
أكــتــوبــر/تــشــريــن األول، وفــق

ألــف  لــكــل  دوالرًا   992 بسعر  الــهــولــنــدي،  إف« 
متر مكعب في التعامات الصباحية، ولكنه، 
في غضون دقائق، تجاوز السعر 1000 دوالر، 
ليصل إلى نحو 1030 دوالرًا. وأرجع محللون 
ارتفاع أسعار الغاز القياسية في أوروبا إلى 
الــنــمــو املــتــزايــد فــي الــطــلــب عــلــى الــغــاز، وســط 

األوروبية  التخزين  إشغال منخفض ملنشآت 
والنقص في شحنات الغاز املسال التي كانت 

في السابق تغطي النقص في املخزونات.
وتتنافس أوروبا مع آسيا على شحنات الغاز 
املسال التي تصدر من الواليات املتحدة وقطر. 
في  قياسية  ارتفاعات  حاليا  أوروبـــا  وتشهد 
ــعــــروض من  ــاز، وســــط تـــراجـــع املــ ــغــ أســـعـــار الــ
الخام عامليا بالتزامن مع تعافي االقتصادات 

من أزمة »كوفيد-19«.
وفــي الــواليــات املــتــحــدة، ارتفعت عــقــود الغاز 
في بورصة نيويورك بنسبة 11% عند تسوية 
ــوم االثــــنــــن، مــــع ارتــــفــــاع الــطــلــب  ــ تـــعـــامـــات يـ
وتـــراجـــع اإلمــــــــدادات حــــول الـــعـــالـــم. وواصــلــت 
فــي سبع  الــغــاز تسجيل أعلى مستوى  عقود 
سنوات ونصف في السوق األميركي، بسبب 
بــرودة من  أكثر  الشتاء سيكون  بــأن  تكهنات 
الغاز تسليم  السنوات املاضية. وصعد سعر 
 57 أو   %11 بــنــســبــة  األول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/ 
ا، ليصل إلى 5.706 دوالرات لكل مليون 

ً
سنت

التسوية، وهو  وحــدة حرارية بريطانية عند 
أعلى مستوى منذ فبراير/شباط.

وفـــي الــصــن، تــعــكــس أزمــــة الــطــاقــة املتفاقمة 
شـــحـــا شــــديــــدًا فــــي اإلمــــــــــدادات عـــلـــى مــســتــوى 
الـــعـــالـــم، الـــــذي شــهــد بــالــفــعــل فـــوضـــى تبتلع 

األسواق في أوروبا.
ــلـــيـــات اإلغــــــــــاق، عــــــزز االنـــتـــعـــاش  ــد عـــمـ ــعــ وبــ
ــلـــب مــــن األســــر  االقــــتــــصــــادي فــــي الــــبــــاد الـــطـ
انــخــفــاض االستثمار  أدى  والــشــركــات، حــيــث 
تقييد  إلــى  والحفارين  املناجم  قبل عمال  من 
لخطر  الصيني  االقتصاد  اإلنتاج. ويتعرض 
املستخدمن  الفحم والغاز  الحاد في  النقص 

لتدفئة املنازل ومصانع الطاقة، هذا الشتاء.
في  الفحم  لتدفئة  اآلجــلــة  العقود  وتضاعفت 
الصن أكثر من أربع مرات في الشهر املاضي، 
تقيد  حيث  جــديــدة،  قياسية  أرقــامــا  محطمة 
ــم والـــتـــلـــوث  ــنـــاجـ املــــخــــاوف بـــشـــأن ســـامـــة املـ
اإلنتاج املحلي، في حن يستمر حظر شحنات 

الفحم من أكبر مورد في أستراليا. 

ــك األســـــــواق«.  ــذلـ املــعــيــشــيــة لــلــمــواطــنــن وكـ
 لــدى الحكومة 

ّ
وتــقــول حــركــة »طــالــبــان« إن

ــب املـــســـؤولـــن  ــ ــ مـــبـــالـــغ كـــافـــيـــة لـــصـــرف رواتـ
 
ّ
واملوظفن، مشددة في الوقت نفسه على أن
بسبب  مشاكل  تواجه  أفغانستان  ميزانية 
تــهــريــب مــبــالــغ ضــخــمــة مــن قــبــل مــســؤولــن 
ســـابـــقـــن فــــي الـــحـــكـــومـــة، وبـــســـبـــب تــجــمــيــد 
املــجــتــمــع الــــدولــــي مــبــالــغ مــالــيــة أفــغــانــيــة. 
وحــــول مـــا يــواجــهــه املـــواطـــن األفــغــانــي من 
حالة معيشية صعبة، تقول نجا واحدي، 
 
ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ مة، 

ّ
معل تعمل  التي 

»الــحــيــاة أصــبــحــت صــعــبــة، فــتــوفــيــر وجبة 
واحدة لألسرة لم يعد في متناول الجميع. 
لقد خسرنا كل شيء، وال أدري ماذا أفعل كي 
أتدبر أمور منزلي«. وتضيف واحدي »أقوم 
األفــغــانــي(  )التقليدي  بــوالنــي  خبز  بطهي 
ونبيعها في السوق كي ندبر أمور حياتنا، 
 الناس ليس عندهم مال كي 

ّ
لكن املشكلة أن

يشتروا الخبز«.
دفع رواتب املعلمن ملدة شهرين خال 

ُ
لم ت

فــتــرة حــكــومــة الــرئــيــس األفـــغـــانـــي الــســابــق 
أشـــــــرف غــــنــــي، وبــــعــــد ســـيـــطـــرة »طـــالـــبـــان« 
آب  أغسطس/  كــابــول، منتصف شهر  على 
ــة كــلــيــا مـــن دون  ــلــت الــــدراســ

ّ
املـــاضـــي، تــعــط

لتعود  جــديــد،  مــن  ستأنف 
ُ
ست متى  معرفة 

ــا زالـــــــوا ال  ــكـــن املــعــلــمــن مــ ــا، ولـ ــيـ اآلن جـــزئـ
نجا،  وتشير  رواتبهم.  عن  شيئا  يعرفون 
الــخــريــجــة الــجــامــعــيــة، إلــــى أنـــهـــا أصــيــبــت 
أوالدهــا عندما  لقلقها على  بمرض نفسي 
يــنــامــون جــائــعــن، حيث تبقى يقظة طــوال 
الــلــيــل تفكر فــي الــغــد، مــؤكــدة أنــهــا لــم تعد 

ــا فــي ظل  قـــادرة على توفير الــغــذاء ألوالدهـ
املواد  أسعار  وارتفاع  الراتب  من  حرمانها 
الــغــذائــيــة بشكل مــتــواصــل.  وتــضــيــف أنها 
أنها  رغــم  أشهر   3 منذ  راتبها  تتقاضى  ال 
الــقــائــمــة عــلــى أمــــور أســرتــهــا املــكــونــة مــن 6 
ــاة زوجــهــا مــنــذ عـــدة ســنــوات  أبــنــاء بــعــد وفـ
متأثرًا بسرطان الكبد. على غرار ذلك، يقول 
ويـــس الـــديـــن، وهـــو صــاحــب مــحــل عصائر 
أفغانستان،  ــاد، شــرقــي  أبـ فــي مدينة جــال 
 تــدهــور األوضــــاع 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ

املــعــيــشــيــة انـــعـــكـــس بـــالـــســـلـــب عـــلـــى دخــلــه 
الـــذي كـــان يــتــجــاوز 1700 أفغانية  الــيــومــي 
حــركــة  تــراجــعــت  حــيــث  دوالرًا(،   20 )نـــحـــو 
ــره لــتــســريــح الــعــامــل  ــطــ ــا اضــ ــيـــعـــات، مــ ــبـ املـ

الوحيد معه.
ــم  ــن »بــــرنــــامــــج األمــ وحــــــذر تـــقـــريـــر صــــــادر عــ
املتحدة اإلنمائي« )UNDP(، في 9 سبتمبر/ 
 أفــغــانــســتــان تتأرجح 

ّ
أيــلــول الــحــالــي، مــن أن

ــقـــر شــــامــــل« يــمــكــن أن يــصــبــح  عـــلـــى شـــفـــا »فـ
ما   2022 الــعــام  منتصف  فــي  واقــعــة  حقيقة 
املجتمعات  لدعم  عاجلة  بــذل جهود  يتم  لــم 
 
ّ
املــحــلــيــة واقـــتـــصـــاداتـــهـــا. وقـــــال الــتــقــريــر إن
»أفغانستان تواجه إلى حد كبير فقرًا عامليا 
ــذا هــو  ــ بـــحـــلـــول مــنــتــصــف الــــعــــام املــــقــــبــــل... هـ
مــا نتجه إلــيــه - إنــه )مــعــدل الفقر( 97% إلى 
تعمل  الــتــي  الطريقة  عــن  النظر  بغض   %98
الفقر   مــعــدل 

ّ
أن الــتــوقــعــات«، علما  بــهــا هـــذه 

فـــي أفــغــانــســتــان يــبــلــغ حــالــيــا 72%. وحـــول 
ســيــاســة »طــالــبــان« حــيــال الــوضــع املعيشي 
واالقتصادي، تحديدًا ارتفاع األسعار، يقول 
الحركة،  في  القيادي  قــاري سعيد خوستي، 
 »األمــــور تتحسن«، 

ّ
إن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ

تعمل  »لديها خطط  الحركة   
ّ
أن على  مشددًا 

عــلــيــهــا مـــن أجــــل تــطــبــيــع الــحــركــة الــتــجــاريــة 
 على 

ّ
واالقــتــصــاديــة فــي الــبــاد«. وأضـــاف أن

فــنــحــن جميعا   ،
ً
قـــلـــيـــا أن »يــنــتــظــر  الــشــعــب 

ضحايا ما حصل في الباد، وبــدون الصبر 
والتعاون ال يمكن أن تتحسن األمور«.

أسعار الغاز تتجاوز ألف دوالر ألول مرةقلق في أسواق أفغانستان... ركود وأسعار مرتفعة

التصويت لصالح مشروع رفع سقف الدين 
في مجلس الشيوخ، حيث رفض 50 عضوًا 
املـــشـــروع مــقــابــل مــوافــقــة 24 عـــضـــوًا، بينما 
ــة 60  ــقـ ــوافـ ــــروع إلـــــى مـ ــــشـ تـــحـــتـــاج إجـــــــازة املـ
عــضــوًا. وعــلــى الــرغــم مــن خــطــورة مــوضــوع 
الــتــمــويــل فـــي الـــســـوق األمـــيـــركـــي والـــعـــاملـــي، 
ينظر العديد مــن خــبــراء املــال إلــى أزمــة رفع 

»عملة احتياط«، وكذا على تصنيف الدين  كـ
املــتــحــدة، وال يستبعد  لــلــواليــات  الــســيــادي 
محللون أن يؤدي إلى انهيار أسعار األسهم 
املــتــداولــة فــي ســوق »وول ستريت«، ينتهي 
بمحو تريليونات الدوالرات. في هذا الشأن، 
تــقــول دراســـــة صـــــادرة عـــن وكـــالـــة »مـــوديـــز« 
االئــتــمــانــي، أصــدرهــا  األمــيــركــيــة للتصنيف 

سقف الدين بمنظار »املناورات الحزبية« أو 
»املزايدات واالبتزاز السياسي« في واشنطن 
أكثر منه أزمة مالية حقيقية، ألنه موضوع 
خطر ال يمكن أن يقدم عليه أي من الحزبن، 
ألن توقف وزارة الخزانة عن تمويل االنفاق 
ســتــكــون لـــه تـــداعـــيـــات خــطــيــرة عــلــى مــوقــع 
الواليات املتحدة كدولة عظمى وعلى الدوالر 

ــان مــــــــارك زانــــــــــدي وبــــيــــرنــــارد  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
يــــــاروس، إن تــخــلــف الــــواليــــات املــتــحــدة عن 
سداد مستحقات حملة السندات الحكومية 
سيكون مكلفا لاقتصاد األميركي وستكون 
له »تداعيات كارثية« وبالتالي من املستبعد 
حــدوثــه. وحسب الــدراســة، فــإن عــدم املوافقة 
على رفع سقف الدين األميركي سيقود إلى 

تعليق الحكومة ملدفوعات اإلنفاق الحكومي 
خـــال الــشــهــور األخـــيـــرة مــن الــعــام الــجــاري. 
موديز،  تقول  الكلي  االقتصاد  صعيد  على 
الدين سيكلف االقتصاد  إن عدم رفع سقف 
نحو 6 ماين وظيفة، ويرفع معدل البطالة 
إلى 9.0%. أما على صعيد أسواق املال، فلم 
الواليات  تخلف  يــؤدي  أن  الوكالة  تستبعد 
ــن تـــســـديـــد مـــســـتـــحـــقـــات حــمــلــة  ــ ــدة عـ ــحــ ــتــ املــ
ــة فـــي الـــبـــورصـــة شبيهة  ــ الـــســـنـــدات إلــــى أزمـ
بـــأزمـــة انــهــيــار ســـوق »وول ســتــريــت« عقب 
اندالع األزمة املالية العاملية في العام 2008«.  
وتــتــوقــع مــوديــز فــي أســـوأ الــســيــنــاريــوهــات، 
ــيـــركـــي نــحــو 15  أن يــخــســر ســــوق املـــــال األمـ
قيمته  مـــن   %25 نــحــو  أي  دوالر،  تــريــلــيــون 

الحالية القريبة من 60 تريليون دوالر. 
ــالــــة الــتــصــنــيــف الـــعـــاملـــيـــة فـــإن  وبـــحـــســـب وكــ
الــتــخــلــف عـــن ســـــداد مــســتــحــقــات الــســنــدات 
حتى ولــو حــدث لفترة وجــيــزة، يعد خطرا، 
ألن املــســتــثــمــريــن فـــي الـــســـنـــدات األمــيــركــيــة 
أصبح  الحكومي  التمويل   « أن  سيعتقدون 
لعبة سياسية في يد الكونغرس«، وبالتالي 
تتوقع الوكالة أن تحدث أزمة ثقة في أدوات 
لها تداعياتها  األمــيــركــيــة، وســتــكــون  الــديــن 
ــتـــحـــدة.  وتـــرى  ــات املـ الــخــطــيــرة عــلــى الــــواليــ
ــازة رفـــع سقف  مــوديــز أنـــه فــي حـــال عـــدم إجــ
الــديــن الــعــام األمــيــركــي، فـــإن وزارة الــخــزانــة 
األميركية ستكون مجبرة على التخلف عن 
السداد في 20 اكتوبر/ تشرين األول املقبل، 
لكن مصرف »غولدمان ساكس« االستثماري 
االستمرار  يمكنها  الخزانة  وزارة  أن  يعتقد 
ــاق حــتــى بـــدايـــة نــوفــمــبــر/  ــفــ فـــي تــلــبــيــة اإلنــ

تشرين الثاني املقبل. 
من جانبه يقول مدير معهد أبحاث » بيكون 
ــن، بــن  ــطـ ــنـ ــــزرس« فــــي واشـ ــايــ ــ بــولــيــســي أدفــ
كــولــتــان، إن » التخلف عــن الــســداد لــو حدث 
الــتــي ستخسرها  الثقة  فــإن  واحـــدة  للحظة 

أدوات الدين األميركي ستكون دائمة«. 
نشرة  نقلتها  تعليقات  فــي  كولتان  ويشير 
»ماركت ووتش« إلى أن أي تخلف سينعكس 
مباشرة على العائد على السندات األميركية. 
ويــســتــبــعــد مـــصـــرف بـــاركـــلـــيـــز الــبــريــطــانــي 
املــتــحــدة عن  الــواليــات  فــي تحليل أن تعجز 
تسديد التزاماتها، ولكن االرتباك السياسي 
ستكون له تداعيات سلبية على سوق املال 
األميركية،  الخزانة  األميركي. وكانت وزيرة 
جــانــيــت يــلــن، قـــد حــــذرت قــبــل أســابــيــع من 
ــازة رفـــع ســقــف الــديــن على  مــخــاطــر عـــدم إجــ

االقتصاد األميركي.

ارتفع عائد السندات األميركية ألجل عامين إلى أعلى مستوياته في 18 
مصرف  يقلص  أن  مستثمرون  ويتوقع  بلومبيرغ.  بيانات  حسب  شهرًا، 
من  مشترياته  الفيدرالي  االحتياط 
األصول. ويشتري الفيدرالي سندات 
دوالر  مليار   120 قيمتها  حكومية 
األميركية  الوكالة  وحسب  شهريًا. 
ارتفع العائد أمس الثالثاء بمقدار 3 
نقاط أساس. وشهد مزادًا للسندات 
من  ضعيفًا  طــلــبــا  ــيــن  ــن اإلث يـــوم 
عائد  ويواصل  المستثمرين.  قبل 
وفقًا  االرتفاع  األميركية  السندات 

الحتمال تشديد السياسة النقدية.

ارتفاع عائد السندات

مال وسياسة

تتفاقم أزمة المعيشة 
في أفغانستان بينما تعجز 

طالبان عن إدارة الشؤون 
المالية وسط عدم 

اعتراف دولي

Wednesday 29 September 2021 Wednesday 29 September 2021
األربعاء 29 سبتمبر/ أيلول 2021 م  22  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2585  السنة الثامنة األربعاء 29 سبتمبر/ أيلول 2021 م  22  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2585  السنة الثامنة

رؤية

شريف عثمان

أغلب  في  روتيني غير معتاد  إجــراء  أسابيع، وضمن  ثالثة  قبل 
بالدنا العربية، أظهرت تقارير قدمتها البنوك التي يتعامل معها 
»البنك  الفيدرالي  االحتياط  لفروع مجلس  اإلقليميون  املحافظون 
لبعضهم في ســوق األسهم  األميركي« وجــود تعامالت  املركزي 
والسندات تصل قيمتها إلى ماليني الدوالرات، في وقٍت كانت لجنة 
السوق الفيدرالية املفتوحة، املسؤولة عن وضع السياسة النقدية 
للبنك املركزي األكبر في العالم، والتي تضم بعضًا من هؤالء في 
من  الــبــالد  لحماية  ــــدوالرات  ال تريليونات  تتابع ضــخ  عضويتها، 

الدخول في أزمة مالية على غرار ما حدث في 2008 – 2009. 
ــــرت كـــابـــالن، وإريـــك  ــاء فـــي تــقــاريــر الــبــنــوك املــركــزيــة أن روبـ وجــ
االحتياط  بنك  إدارة  ورئيسي مجلس  اللجنة  روزنــبــرغ، عضوي 
العام  الفيدرالي بمدينتي داالس وبوسطن، باعا واشتريا أسهمًا 

املاضي بعشرات املاليني من الدوالرات.
أو  الــفــيــدرالــي،  البنك  إدارة  أعــضــاء مجلس  قــوانــني تمنع  ال توجد 
املحافظني اإلقليميني للبنك املركزي األميركي، من التعامل في بيع 
وشراء األسهم والسندات، طاملا أنه يتم اإلفصاح عنها، لكن أغلب 
ني خالفا امليثاق األخالقي لوظيفتهما، 

َ
املتابعني اعتبروا أن املحافظ

وعرضا نفسيهما للوقوع في فخ تضارب املصالح. 
وقالت واحدة من الجهات الرقابية إنه »لم يكن يتعني على أي من 
العاملني في بنك االحتياط الفيدرالي أن يبيع ويشتري أسهمًا في 
املواطنني حتفهم، ويفقد  يلقى مئات اآلالف من  بينما  البورصة، 

ماليني آخرون وظائفهم، بسبب الوباء القاتل«.
بعد يومني مــن اإلعـــالن عــن الــواقــعــة، قــال جيرومي بـــاول، رئيس 
بنك االحتياط الفيدرالي إن القواعد التي تحكم تعامالت مسؤولي 
املــراجــعــة، مطالبًا أعضاء  إلــى بعض  الــبــورصــة تحتاج  فــي  البنك 

مجلس اإلدارة بمزيد من االلتزام بالضوابط. 
إدارتــه  اجتماعات مجلس  للبنك عقب  أول مؤتمر صحافي  وفي 
السؤال  املاضي، كان  األسبوع  املفتوحة  الفيدرالية  السوق  ولجنة 
األول من الصحافيني لرئيس البنك املركزي األميركي عن الخطوة 
التالية في التعامل مع املسؤولني بعد التقارير التي أظهرت تعاملهم 
بكثافة في سوق األسهم، وكأن حالة االقتصاد ومعدالت الفائدة 

ليست األولوية اآلن. 
املــوضــوع وتــم عمل تحريات واسعة من  النشر في  لم يتم حظر 
أكثر من جهة، ولم يتم إيقاف أو حتى استبعاد الصحافي الذي 
املؤتمر الصحافي، وأجــاب  فــي  املــوضــوع  البنك عــن  ســأل رئيس 
باول بكل هدوء ووضوح ألنه يدرك أن من حق الشعب األميركي 

أن يعرف الحقيقة، وأن كل مخطئ ال بد أن ينال جزاءه.
وبعد أقــل مــن أســبــوع، وتــحــديــدًا يــوم اإلثــنــني املــاضــي، ورغــم دفع 
العمليات  مــن  أي  فــي  قانونية  بــعــدم وجـــود مخالفات  ــني 

َ
املــســؤول

االحتياط  بنك  إدارة  مجلس  ورئيسا  اللجنة  عضوا  نفذها  التي 
العام املاضي،  البورصة  الفيدرالي بمدينتي داالس وبوسطن في 
وأن التعامالت كلها جرت املوافقة عليها من قبل املستشار العام 
طلِب  أو  باالستقالة،  املحافظان  تقدم  ذلــك  رغــم  الفيدرالي،  للبنك 
اإلحالة إلى املعاش، تجنبًا ملزيد من الضغوط، وإرضاًء للرأي العام. 
في نفس الشهر الــذي جرت فيه تلك األحــداث، كانت هناك قصة 
ــرى حــزيــنــة، بــطــالهــا شـــاب أمــيــركــي وخــطــيــبــتــه، ســـافـــرا معًا  أخــ
لقضاء بعض الوقت في عدد من الحدائق العامة في واليات الغرب 
وإرســال  وأصدقائهما،  بأهلهما  االتــصــال  على  ودأبــا  األميركي، 
الصور والفيديوهات القصيرة التي تظهر استمتاعهما بالرحلة. 
لكن بعد عدة أيام، عاد الشاب، وحده، بسيارة الفتاة، إلى منزله في 

والية فلوريدا، بينما توقفت اتصاالت الفتاة بأهلها.  
بعد إبالغ األهل باختفاء ابنتهم، وتأكيد شهود وجود خالفات أدت 
دعيت لهم في مناسبة 

ُ
لبعض العنف بني الخطيبني، وأن الشرطة است

واحــــدة عــلــى األقــــل لــفــض الــخــالفــات، تــوجــهــت الــشــرطــة واملــبــاحــث 
الفيدرالية إلى منزل الشاب لسؤاله عنها، إال أنه رفض اإلجابة عن 
أي سؤال، فما كان من الشرطة إال أن أخذت سيارة الفتاة، وأعادتها 

 أن الخطيب لم يبد أي تعاون معهم. 
ً
ألسرتها، موضحة

لم تقبض عليه الشرطة، ولم تجبره على البقاء باملنزل، ولم توجه 
إليه أية اتهامات، ولم يتم جره إلى القسم الستجوابه أو القيام بأي 

نوع من الضغوط لدفعه إلى التحدث. 
وبعد يومني، ضاق الشاب بتكرار حضور املباحث ملنزله، وتوافد 
بالفعل  املــنــزل، وخــرج  عــشــرات الصحافيني عليه، فقرر مــغــادرة 
دون أن يشعر به أحد، وحتى اآلن لم يتمكن أحد من العثور عليه، 
ولم توجه إليه الشرطة اتهامات، حيث قال مسؤول فيها إنه ليس 
من السهل توجيه اتهام بهذا الحجم دون وجــود أدلــة، وذلــك رغم 

العثور على جثة الفتاة والتأكد من أنها جريمة قتل. 
البعد عن بعضهما،  بعيدان كل  الحادثني  أن  األولــى  للوهلة  يبدو 
أن  التدقيق يظهر  لكن قليال من  بينهما،  وأنــه ال يوجد ما يربط 
الـــدولـــة، مــســؤولــني حكوميني وجــهــات  احــتــرام  مــا يجمعهما هــو 
قضائية وشرطة، للمواطن العادي وللرأي العام، دون أن تكون له 
 

ّ
صلة بأصحاب نفوذ، ودون مهادنة أو حماية ألي مسؤول يخل

بمسؤوليات وظيفته، وإن لم يخرج عن القانون.
لــلــمــواطــن يــمــكــنــك مــالحــظــتــه فـــي مستشفيات  ــتــــرام  نــفــس االحــ
الواليات املتحدة، وفي توفر التأمني الصحي لكل الطبقات، وبتكلفة 
تتناسب مع مستوى الدخل، وتم تخفيض الحكومّي منها للربع 
تقريبًا لفئات الدخل األدنى هذا العام لتخفيف العبء عليهم بعد 

عام الجائحة. 
ونفس االحترام تراه في املدارس الحكومية املنتشرة بطول البالد 
وعرضها، والتي ُيقبل فيها التالميذ بغض النظر عن جنسياتهم، 
أو نوعية الفيزا التي حصلوا عليها، أو حتى نوعية اإلقامة وكونها 

شرعية أم غير شرعية. 
ُيقبل الطالب، بدون أي مصاريف وال حتى قيمة الورق الذي يتم 
التقديم عليه، ويتم التأمني الصحي عليهم أيضًا باملجان، وترسل 
للطبقات منخفضة الدخل منهم كوبونات للحصول على وجبات 

مجانية في املدرسة. 
التكنولوجية  اإلمكانات  وتوفر  م،  ــقــدَّ

ُ
امل التعليم  جــودة  عن  وبعيدًا 

الحديثة في أبعد قرية في أي واليــة، ال تخلو مدرسة من مالعب 
فرصة  منهم  لكل  وتــتــاح  للتالميذ،  الــريــاضــة  مــمــارســة  لتسهيل 
أبــواب  تفتح  كما  إليها،  لالنضمام  يهواها  التي  الرياضة  اختيار 

املالعب باملجان ألبناء الحي خالل عطلة نهاية األسبوع.
احترام املواطن فرض على الحكومات في كل البلدان، وليس منة 
االستثمار  ويأتي  األوطـــان،  تستقر  فقط  وبهذا  عليهم،  بها  ُيمن 

ِغل، وينتعش اقتصاد البالد.
َ
ست

ُ
األجنبي الحقيقي ال امل

غرائب وطرائف احترام 
المواطنين


