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المغرب :فاتورة الوقود تعود لالرتفاع
الرباط ـ مصطفى قماس

تـتــوقــع الـحـكــومــة املـغــربـيــة عــودة
فاتورة استيراد الوقود لالرتفاع،
ما يضغط على ميزانها التجاري
م ــن ج ــدي ــد ،وي ـع ـيــد أس ـع ــار املـسـتـهـلـكــن في
مختلف السلع والخدمات للصعود ،بينما
ك ــان ــت ق ــد حـصـلــت ع ـلــى ه ــدن ــة خ ــال ال ـعــام
املـ ــاضـ ــي ب ـف ـع ــل انـ ـخـ ـف ــاض أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـفــط
عــامل ـيــا ،ف ــي ظ ــل ت ــداع ـي ــات جــائ ـحــة ف ـيــروس
كــورونــا الجديد .ووفــق تقرير حديث للبنك
املركزي ،فإن سعر البترول سيواصل منحاه
االرتفاعي ،متوقعا أن يرتفع متوسط سعر
خام برنت من  42.3دوالرا للبرميل في العام
امل ــاض ــي ،إلـ ــى ح ــوال ــي  60دوالرًا لـلـبــرمـيــل
فــي ال ـعــام ال ـج ــاري .فــي ه ــذه األث ـن ــاء ،تعتبر
املندوبية السامية للتخطيط (حكومية) ،أن
املنحى الصعودي ألسعار البترول املسجلة
ف ـ ــي ف ـ ـبـ ــرايـ ــر/ش ـ ـبـ ــاط املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،س ـي ـســاهــم

ف ــي زي ـ ــادة أس ـع ــار امل ـ ــواد األولـ ـي ــة الـفــاحـيــة
(الــزراعـيــة) وتسريع وتيرة ارتـفــاع التضخم
فــي الــربــع الثاني مــن الـعــام ال ـجــاري .وكانت
فاتورة واردات الطاقة قد ارتفعت خالل العام
املاضي بنسبة  ،%34.7مقارنة بالعام الذي
قبله ،لتبلغ نحو  5مـلـيــارات دوالر ،متأثرة
بانخفاض أسعار ال ــواردات بنسبة ،%33.5
والـكـمـيــات املـسـتــوردة بنسبة  ،%9.8حسب
مكتب الصرف الحكومي.
ب ـي ـن ـم ــا ارتـ ـفـ ـع ــت أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا أسـ ـ ـع ـ ــار ال ـ ـسـ ــوالر
والبنزين ،حيث تقترب من املستويات التي
كــانــت عليها قـبــل أزم ــة ك ــورون ــا .فـقــد وصــل
سـعــر لـتــر ال ـســوالر إل ــى حــوالــي  9.33دراه ــم
( 1.03دوالر) ،ب ـي ـن ـمــا ب ـل ــغ س ـع ــر ال ـب ـنــزيــن
حوالي  10.33دراهم للتر.
وك ــان خـبــراء اقتصاد قــد دع ــوا ،املـغــرب ،إلى
االسـتـفــادة مــن انخفاض سعر النفط عامليًا
في ظل الحجر الصحي العام املاضي ،حيث
ت ــراج ــع إلـ ــى  20دوالرا ف ــي إبــريــل/ن ـي ـســان

 ،2020قبل أن يبدأ فــي االرت ـفــاع اعـتـبــارًا من
مــايــو/أيــار املــاضــي ،غـيــر أنـهــم ش ــددوا أكثر
عـلــى ال ـت ــزود بــالـنـفــط امل ـك ــرر ،فــي ظــل إغــاق
مصفاة «سامير» في املغرب .ويقول الحسني
الـيـمــانــي ،منسق جبهة الــدفــاع عــن مصفاة
سامير ،في تصريح لـ«العربي الجديد» ،إنه
كلما ارتفع سعر النفط الخام في العالم إلى
نحو  60دوالرًا للبرميل ،تجاوز سعر اللتر
من الـســوالر  9دراهــم ،وعندما يصل إلــى 70
دوالرا يقترب من  10دراهم للتر.
وكان املغرب بدأ العام املاضي بسعر برميل
ف ــي ح ــدود  65دوالرًا ،قـبــل أن ي ـتــراجــع إلــى
ح ــوال ــي  40دوالرًا ف ــي ب ـعــض ال ـف ـت ــرات من
العام املاضي ،ما انعكس إيجابا على فاتورة
ال ـ ــواردات مــن املـنـتـجــات الـطــاقـيــة .ويتصور
ال ـي ـم ــان ــي ،أن ل ـج ــوء املـ ـغ ــرب إلـ ــى اس ـت ـي ــراد
املنتجات البترولية املكررة ،يؤدي إلى ّ
تحمل
املــزيــد مــن األعـبــاء املالية ،مشيرا إلــى أنــه لو
ك ــان ــت «م ـص ـفــاة ســام ـيــر» تـعـمــل القـتـصــدت

مبالغ تصل سنويا إلــى  700مليون دوالر،
وانعكس ذلك على األسعار املحلية.
وي ــرى أن املـصـفــاة الـتــي تــوقـفــت قـبــل بضعة
أعـ ــوام ،كــانــت تعطي امل ـغــرب ق ــوة تفاوضية
عـنــد ش ــراء ال ـخــام ،كـمــا تـســاعــد عـلــى تكوين
مخزون منه عند انخفاض األسعار الدولية،
وهو ما يساعد على ضبط األسعار محليا،
خاصة بعد تحرير سعر الوقود.
وأعربت الحكومة مؤخرًا عن توجهها لتوفير
م ـخــزون مــن الـنـفــط امل ـك ــرر ،تحسبًا الرت ـفــاع
األس ـعــار فــي ال ـســوق الــدول ـيــة ،حـيــث طرحت
استئجار خزانات النفط التابعة ملصفاة
فكرة ِ
«سامير» املتوقفة عن اإلنتاج منذ أغسطس/
آب  .2015ورأى امل ــدافـ ـع ــون ع ــن اسـتـئـجــار
تلك الـخــزانــات ،أنــه سيتيح تأمني جــزء مهم
م ــن املـ ـخ ــزون ب ـس ـعــر م ـن ـخ ـفــض ،خ ــاص ــة أن
«ســامـيــر» تـتــوفــر عـلــى ق ــدرات تخزينية في
ح ــدود مـلـيــونــي مـتــر مـكـعــب ،أي حــوالــي 60
يومًا ،ما يؤشر إلى أهمية املصفاة.
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لقطات

سامسونغ تستحوذ
على  %42من سوق
الهواتف بالخليج

أظهر تقرير أن شركة سامسونغ
لإللكترونيات الكورية الجنوبية،
حافظت على موقعها الرائد في
سوق الهواتف الذكية في منطقة
مجلس التعاون الخليجي ،في الربع
األخير من العام املاضي ،2020

تليها «آبل» األميركية .وارتفعت
شحنات الهواتف الذكية إلى منطقة
الخليج العربي بنسبة  %2.3على
أساس ربع سنوي إلى  4.26ماليني
وحدة ،لتستحوذ سامسونغ على
 %42من الحصة السوقية ،وفقا ملا
نقلت وكالة يونهاب الكورية ،أمس،
عن شركة «أي دي سي» ألبحاث
السوق ،بينما استحوذت «آبل»
على .%23
تركيا تتوقع تضاعف
الصادرات

توقع اتحاد املصدرين األتراك ،أن
تبلغ صادرات تركيا ،نحو 330.4
مليار دوالر ،بحلول عام ،2035
مشيرا إلى بلوغها  169.5مليار
دوالر خالل العام املاضي ،بينما
من املستهدف تحقيق  184مليار
دوالر بنهاية  .2021وذكر االتحاد
في تقرير له ،وفق وكالة األناضول،
أمس ،أن الصادرات ستصل إلى
 204.3مليار دوالر في عام 2025
 ،و 258مليار دوالر في عام ،2030
و 330.4مليار دوالر في عام ،2035
بزيادة تصل إلى  %95عن األرقام
املحققة بنهاية العام املاضي.
الحكومة الفلسطينية
تتوقع عجزا بمليار دوالر

توقعت الحكومة الفلسطينية أن
يصل العجز املالي للموازنة العامة
في  ،2021إلى مليار دوالر ،مؤكدة
سعيها إلى سد هذه الفجوة .وقال
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد
أشتية ،في كلمة له في مستهل
الجلسة األسبوعية للحكومة في
مدينة رام الله ،أمس االثنني ،إن
مصادقة الرئيس محمود عباس،
على املوازنة «ستتم بعد أن ُيجري
مجلس الوزراء النقاش للمرة الثالثة
والنهائية لها ،وسط توقعات بفجوة
عجز حوالي مليار دوالر ،وستعمل
الحكومة كل ما تستطيع من أجل
سد هذه الفجوة ،عبر إصالحات
هيكلية إدارية ،ومالية».
البنوك السعودية تقلص
شراء السندات الحكومية

()Getty

نصف الطاقة
في الصين من
الفحم

َّ
أظهرت دراسة عاملية أن  %53من إجمالي الطاقة التي أنتجتها الصني خالل العام املاضي  2020مولدة من الفحم ،بزيادة بلغت نسبتها  %9عن إنتاجها
قبل خمس سنوات ،وذلك على الرغم من تعهداتها بخفض االنبعاثات الكربونية وبناء املئات من محطات الطاقة املتجددة .وذكرت الدراسة التي أجرتها
شركة «أمبير» ،التي تعمل في مجال أبحاث املناخ والطاقة وتتخذ من لندن مقرا لها ،أنه على الرغم من أن الصني أضافت رقما قياسيًا بلغ  71.7غيغاواطًا
من طاقة الرياح و 48.2غيغاواطًا من الطاقة الشمسية العام املاضي ،فقد كانت الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي شهدت قفزة كبيرة في توليد
الطاقة بالفحم .ووفق البيانات التي أوردتها رويترز أمس ،بلغت حصة الفحم في إنتاج الطاقة في الصني نحو  %68على مدى السنوات العشر األخيرة.

قلصت البنوك العاملة في السعودية
حيازتها من السندات الحكومية إلى
 438.2مليار ريال ( 116.9مليار
دوالر) في نهاية فبراير /شباط
املاضي ،بتراجع بلغت نسبته
 %1.8عن يناير /كانون الثاني الذي
وصلت خالله إلى  446.4مليار
ريال ،وفق اإلحصاءات الشهرية
الصادرة عن مؤسسة النقد العربي
السعودي (البنك املركزي) ،مساء
األحد .وفي مقابل االنخفاض على
األساس الشهري ،ارتفعت حيازة
البنوك بنسبة  %9.5على أساس
سنوي ،حيث كانت قد سجلت في
فبراير /شباط من العام املاضي
 400.2مليار ريال.

نفاد الوقود يغلق محطة كهرباء لبنانية ...وقرض لتفادي العتمة
بيروت ـ العربي الجديد

أع ـل ـنــت مــؤس ـســة ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان أن مـحـطــة معمل
الــزهــرانــي فــي جـنــوب ال ـبــاد تــوقـفــت بــالـكــامــل بعد
نفاد الوقود ،فيما أقر مجلس النواب ،أمس ،إعطاء
سلفة خزينة بقيمة  200مليون دوالر للمؤسسة
الحكومية.
وأرجعت شركة كهرباء لبنان توقف محطة الزهراني
إلى تأخير في تفريغ شحنة وصلت إلى البالد نتيجة
مشكالت تتعلق بأسلوب اختبار املــازوت .واملحطة
واحــدة من أربــع محطات توليد كهرباء رئيسية في

لبنان .وكان من املقرر وصول شحنة وقود أخرى من
الكويت ،لكنها عالقة في قناة السويس بسبب إغالق
القناة منذ أسبوع إثر جنوح سفينة.
وي ـف ـت ـقــر ل ـب ـن ــان ،ال ـ ــذي ي ــواج ــه أزم ـ ــة مــال ـيــة طــاحـنــة
نتيجة تــراكــم الــديــون ،لطاقة توليد كهرباء كافية،
ولذلك تواجه املنازل والشركات انقطاعات في التيار
الكهربائي لعدة ساعات يوميا.
وف ــي األثـ ـن ــاء ،وافـ ــق ال ـبــرملــان الـلـبـنــانــي عـلــى قــرض
َ
يخصص لصالح واردات
بقيمة  200مليون دوالر
الــوقــود الــازمــة لتوليد الـكـهــربــاء .وج ــاءت موافقة
املجلس بعد أن قــال وزيــر الطاقة إنــه لــم تعد هناك

أم ــوال لـشــركــة الـكـهــربــاء بـعــد م ــارس /آذار ال ـجــاري.
واعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري ،في افتتاح
الـجـلـســة ال ـعــامــة ل ـل ـبــرملــان ،ص ـبــاح أم ــس ،أن «الـبـلــد
كله بخطر إذا لم تتألف حكومة ،وسنغرق كسفينة
التايتانيك من دون استثناء» .وقــال« :حسنا فعلت
اللجان املشتركة بإعطاء سلفة الكهرباء ،ألننا أمام
تعتيم البلد نهائيا ،وبني أن يقول الناس إن املجلس
النيابي عتم البلد أو أعطى السلفة ،فالخيار األول
أكثر مرارة من الثاني».
وقال النائب إبراهيم كنعان ،الذي يرأس لجنة املال
واملوازنة النيابية« :على الحكومة تصريف األعمال

ال إيـ ـق ــاف األعـ ـم ــال وع ـل ـي ـهــا االج ـت ـم ــاع اسـتـثـنــائـيــا
ألخــذ ق ــرارات فــي املــوازنــة وتــرشـيــد الــدعــم ال تقاذف
امل ـس ــؤول ـي ــات وال ـ ـنـ ــاس ت ــدف ــع الـ ـثـ ـم ــن» ،م ـض ـي ـفــا أن
«سياسات الدعم للحكومات املتعاقبة كلفت  11مليار
دوالر سنويًا وهــذه السياسات كان يجب أن تتغير
منذ زمن بعيد ومن دون ّ
املس بأموال املودعني».
ومنذ أكثر من عام ،يعيش لبنان أسوأ أزمة اقتصادية
منذ انتهاء الحرب األهلية عام  ،1990أدت إلى انهيار
م ــال ــي غ ـيــر م ـس ـب ــوق ،وت ــراج ــع حـ ــاد ف ــي احـتـيــاطــي
العمالت باملصرف املركزي ،وارتفاع جنوني بأسعار
السلع الغذائية واملحروقات.
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نقل

الحدث

قناة السويس :أسواق
العالم تتنفس الصعداء
مع ظهور بوادر انفراج
وإعادة فتح قناة
السويس ،تنفست أسواق
العالم الصعداء ،وزادت
اآلمال بحل أزمة تكدس
مئات البواخر وتعطل
 %12من تجارة العالم
القاهرة ـ العربي الجديد

بعد مــرور  7أيــام على إغــاق قناة
ال ـس ــوي ــس ،ظ ـه ــرت ب ـ ــوادر ان ـف ــراج
ألزمــة سفينة الحاويات العمالقة
الجانحة ،إذ أعلنت هيئة قناة السويس في
بيان ،أمس ،تعويم السفينة التي سدت املمر
املائي لقرابة أسبوع .وقالت إن حركة املالحة
ُ
فــي املـمــر املــائــي ستستأنف .وأظ ـهــرت خدمة
لتتبع السفن والـتـلـفــزيــون املـصــري السفينة
فــي منتصف القناة .وكــان رئيس هيئة قناة
ال ـســويــس أس ــام ــة رب ـي ــع ،ق ــد أوض ـ ــح ،صـبــاح
أمس ،أنه تم «تعديل مسار» سفينة الحاويات
«إيفرغيفن» الجانحة في القناة منذ أسبوع.
وأك ــد رئ ـيــس هـيـئــة ق ـنــاة ال ـســويــس أن عـبــور
السفن املنتظرة عند مداخل القناة سيستغرق
«ثالثة أيام ونصف اليوم تقريبا» بعد تعويم
السفينة البنمية الجانحة في املجرى املالحي
الــدولــي مـنــذ أس ـبــوع .ونـفــى ربـيــع معلومات
نشرتها وك ــاالت أنـبــاء ووســائــل إعــام دولية
ح ــول ع ــودة السفينة إل ــى وضعيتها األول ــى
قبل تحريرها بسبب الرياح الشديدة .وكانت
وسائل إعــام ووكــاالت أنباء قد قالت ،أمس،
إن السفينة العالقة عادت مرة أخرى للجنوح
بسبب الرياح الشديدة التي تشهدها املنطقة.
ويبلغ إجمالي عدد السفن العالقة على طرفي
ال ـق ـنــاة  370سـفـيـنــة ون ــاق ـل ــة ،ح ـســب مــؤتـمــر
صـحــافــي ،أم ــس ،ملـسـتـشــار الــرئـيــس املـصــري
لشؤون قناة السويس واملوانئ مهاب مميش.
إنهاء األزمة

قــال الــرئـيــس املـصــري عـبــد الـفـتــاح السيسي،
أم ــس« :لـقــد نـجــح امل ـصــريــون فــي إن ـهــاء أزمــة
ال ـس ـف ـي ـنــة ال ـج ــان ـح ــة ب ـق ـن ــاة الـ ـس ــوي ــس رغ ــم
ال ـت ـع ـق ـيــد ال ـف ـن ــي ال ـه ــائ ــل ال ـ ــذي أح ـ ــاط ب ـهــذه
ال ـع ـم ـل ـيــة مـ ــن كـ ــل جـ ــانـ ــب ،وب ـ ــإع ـ ــادة األم ـ ــور

مل ـســارهــا ال ـط ـب ـي ـعــي ،ب ــأي ــد م ـصــريــة ،يطمئن
العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته
التي يمررها هذا الشريان املالحي املحوري».
وتابع السيسي« :وإنني أتوجه بالشكر لكل
مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء
هــذه األزم ــة .لقد أثبت املـصــريــون الـيــوم أنهم
عـلــى ق ــدر املـســؤولـيــة دوم ــا ،وأن الـقـنــاة التي
حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق
مـصــر فـيـهــا بـ ــأرواح آبــائ ـهــم ..سـتـظــل شــاهــدا
على أن اإلرادة املصرية ستمضي إلــى حيث
يـقــرر امل ـصــريــون ،وســامــا يــا ب ــادي» .وقـنــاة
السويس التي ُينقل عبرها  %12مــن تجارة
العالم ،تسبب إغالقها في تكدس الحاويات
على مدخليها الشمالي والجنوبي .والسفينة
ال ـعــال ـقــة مـنـعــت يــوم ـيــا مـ ــرور ت ـج ــارة عــاملـيــة
بقيمة تسعة مليارات دوالر ،خــال األسبوع
امل ــاض ــي ،وأج ـه ــدت ســاســل ال ـتــوريــد املثقلة
بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا.
السفن تترقب العبور

وحتى أمس ،ال تزال هناك مئات السفن تحمل
كل شيء ،من النفط الخام إلى السلع واملاشية،
تنتظر املرور عبر القناة ،بينما سلكت عشرات

3.1

قدر تقرير نشرته صحيفة
«وول ســتــريــت جــورنــال»
أن تبلغ الـــدعـــاوى التي
سترفع ضد مالك السفينة
«إيــفــرغــيــفــن» نــحــو 3.1
مــلــيــارات دوالر ،لتغطية
الــخــســائــر الــتــي تكبدها
أصــحــاب البضائع وسفن
الشحن التي تأخرت بسبب
إغالق قناة السويس.

غالء الشحن وتأخيرات باهظة التكلفة
لندن ـ العربي الجديد

زادت أسعار الشحن لناقالت املنتجات النفطية إلى املثلني
تقريبا بعد جنوح السفينة ،وأثر غلق القناة ملدة أسبوع على
سالسل اإلمداد العاملية ،مما هدد بحدوث تأخيرات باهظة
التكلفة للشركات التي تعاني أصال بسبب قيود كوفيد.19-
وقــررت بعض شركات الشحن تغيير مسار شحناتها إلى
طريق رأس الرجاء الصالح ،مما يعني زيادة فترة الرحالت
حــوالــي أسـبــوعــن ودف ــع تـكــالـيــف وق ــود إضــافــي .وج ــاء في
مذكرة لشركة إيــه.بــي .مولر ميرسك أنها أعــادت توجيه 15
سفينة على األقل إلى طريق رأس الرجاء الصالح ،بعدما رأت
أن مــدة الرحلة ستتساوى مــع التأخير الحالي الناجم عن
اإلبحار إلى السويس واالنتظار هناك.
وأض ــاف ــت مـيــرســك «بــالـنـظــر إل ــى ع ــدد الـسـفــن املـنـتـظــرة في
الــوقــت الـحــالــي ،فــإن األمــر قــد يحتاج إلــى ستة أيــام أو أكثر
لعبور الطابور بأكمله».
ّ
وقالت شركة «لــويــدز ليست» إن غلق قناة السويس يعيق
ً
يوميا بني
شحنات تقدر قيمتها بنحو  9.6مليارات دوالر
آسيا وأوروبــا .وأشــارت «لويدز ليست» إلى أن «الحسابات
التقريبية» تفيد ب ــأن حــركــة الـسـفــن الـيــومـيــة مــن آسـيــا إلــى
ُّ
در قيمتها بحوالي  5.1مليارات دوالر ومن أوروبا
أوروبا تق ُ ّ
إلى آسيا تقدر بنحو  4.5مليارات دوالر.
وف ــي ان ـت ـظــار اسـتـئـنــاف املــاحــة فــي ق ـنــاة ال ـســويــس ،قــررت
شــركــات مالحية كبرى مثل ميرسك الدنماركية أو الشركة
العامة املالحية (سيه ام آه سيه جيه ام) الفرنسية تحويل
بعض السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح الــذي يتطلب
ال ــدوران حــول قــارة أفريقيا ،وهــو ما يعني  6آالف كيلومتر
إضافية إلــى الرحلة بــن سنغافورة وروتـ ــردام على سبيل
امل ـثــال .وأوض ــح متحدث بــاســم الـشــركــة الفرنسية لفرانس
برس أن «املجموعة ّقررت تحويل خط سير اثنتني من سفنها
املتجهة إلى آسيا لرأس الرجاء الصالح ،وأنها تدرس خيارات
أخــرى لعمالئها من بينها نقل البضائع على منت طائرات

ال ـس ـفــن األخ ـ ــرى ال ـطــريــق ال ـبــديــل ح ــول رأس
الرجاء الصالح في الطرف الجنوبي ألفريقيا،
م ــا يـضـيــف ح ــوال ــي أس ـبــوعــن إل ــى الــرحــات
ويهدد بتأخير عمليات التسليم .وقالت أكبر
شــركــة شـحــن فــي الـعــالــم «مـيــرســك» إن إنـهــاء
أزمـ ــة ت ــراك ــم الـشـحـنــات بـسـبــب ان ـس ــداد قـنــاة
السويس نتيجة جنوح سفينة «إيفرغيفن»،
قــد يستغرق عــدة أشـهــر .وأوض ـحــت ميرسك
أنه حتى مع إعادة فتح القناة فإن التداعيات
املؤثرة على السعة واملـعــدات العاملية كبيرة،
كما أن تعطل حركة املالحة تسبب بالفعل في
سلسلة مــن االضـطــرابــات وتـكــدس الشحنات
ال ـعــامل ـيــة ال ـتــي ق ــد تـسـتـغــرق أســاب ـيــع ورب ـمــا
أش ـه ـرًا حـتــى يـتــم حـلـهــا .وح ـســب مـســؤولــن
في قناة السويس ،سيتم تسريع العمل بعد
استئناف مــرور السفن ،وستتواصل الحركة
مل ــدة  24ســاعــة يــومـيــا إلن ـهــاء ال ـت ـكــدس الــذي
حدث بعد إغالق القناة ملدة اسبوع.
خسائر شركات التأمين

أك ــدت وكــالــة فيتش للتصنيفات االئتمانية
أن إغالق قناة السويس قد يكبد قطاع إعادة
التأمني مئات املاليني من اليورو .وقالت فيتش
إن إغالق قناة السويس سيقلص أرباح شركات
إعادة التأمني العاملية لكن لن يؤثر كثيرا على
أوضاعها االئتمانية ،في حني أن أسعار إعادة
التأمني البحرية سترتفع أكثر .وتابعت فيتش:
«ستتوقف الخسائر فــي نهاية املـطــاف على
الفترة الزمنية التي تحتاجها شركة اإلنقاذ
لحلحلة مشكلة إيفر غيفن كليا واستئناف
حــركــة السفن الطبيعية» .كــانــت مـصــادر في
القطاع قد قالت ،األربعاء املاضي ،إن الشركة
امل ــال ـك ــة والـ ـش ــرك ــة امل ــؤم ـن ــة ع ـل ــي إي ـفــرغ ـي ـفــن
تواجهان تعويضات بماليني الدوالرات حتى
لو تم تعويم السفينة سريعا .أوضحت فيتش
أن جزءا كبيرا من الخسائر من املرجح إعادة
التأمني عليه من مجموعة عاملية من شركات
إعادة التأمني ،مضيفة أن ذلك سيزيد الضغوط
على أربــاح النصف األول من السنة .وتعاني
ش ــرك ــات ال ـت ــأم ــن م ــن وضـ ــع ص ـعــب بــالـفـعــل
جـ ــراء ك ـ ــوارث طـبـيـعـيــة ،م ــن بـيـنـهــا أعــاصـيــر
الشتاء في الــواليــات املتحدة وفيضانات في
أستراليا ،فضال عن الخسائر املرتبطة بجائحة
كوفيد .19-وقدر تقرير نشرته صحيفة «وول
ستريت جورنال» أن تبلغ الدعاوى التي سترفع
ض ــد مــالــك الـسـفـيـنــة «إي ـفــرغ ـي ـفــن» ن ـحــو 3.1
مليارات دوالر ،لتغطية الخسائر التي تكبدها
أصحاب البضائع وسفن شحن البضائع التي
تأخرت بسبب إغالق الحادث لقناة السويس.

هيئة قناة السويس أعلنت تعويم السفينة الجانحة ()Getty

أو عـبــر خ ـطــوط الـسـكــك ال ـحــديــديــة» .وح ـســب مــراق ـبــن فــإن
إعالن هيئة قناة السويس عن إنهاء أزمة السفينة الجانحة
سيدفع الشركات إلى تعديل قراراتها واالنتظار للمرور عبر
قناة السويس خالل األيــام املقبلة .وبث التلفزيون املصري
الرسمي ،مقطعا مصورا ،لتحرك السفينة في منتصف املمر
املالحي لقناة السويس ،يتقدمها ويجاورها  15قاطرة ،في
اتجاه منطقة البحيرات .وأوضح أن السفينة البنمية تسير
بمحركاتها بسرعة  1.5عـقــدة وبتوجيه مــن قــاطــرات قناة
السويس.
من جهته ّ
قدر رئيس هيئة قناة السويس ،أسامة ربيع السبت
املــاضــي الـخـســائــر الـيــومـيــة لـقـنــاة ال ـســويــس بـسـبــب تعطل
املــاحــة مــا بــن  12و 14مليون دوالر .وأعلنت وزارة النفط
«ترشيد
الـســوريــة بــدايــة األسـبــوع ال ـجــاري ،أنـهــا تعمد إلــى
ّ
تــوزيــع الـكـمـيــات امل ـتــوفــرة مــن املـشـتـقــات الـنـفـطـيــة» لتجنب
انقطاعها ،بعدما تــأخــر وص ــول ناقلة كــانــت تحمل النفط
ومشتقات نفطية إلــى الـبــاد بسبب إغ ــاق قـنــاة السويس.
وأعلنت وكالة الصحة الحيوانية في رومانيا أن  11سفينة
ّ
ّ
محملة باملاشية تأثرت بتعطل حركة العبور.
ّ
وحذرت منظمة «أنيمالز إنترناشونال» غير الحكومية من
«مأساة» محتملة تهدد نحو  130ألف حيوان .إال أن وزارة
الــزراعــة املصرية أف ــادت فــي بيان نشر على صفحة ال ــوزارة
على موقع فيسبوك أنها قررت إرسال فرق خدمات بيطرية،
وتقديم األع ــاف لها على ظهر السفن «حفاظا على صحة
هذه املواشي القادمة من أوروبا إلى األردن والسعودية».
والسفينة الجانحة مملوكة لشركة «شوي كيسن» اليابانية،
ومـس ـج ـلــة ف ــي ب ـن ـمــا ،وم ـس ـتــأجــرة م ــن ش ــرك ــة «إي ـفــرغ ـي ـفــن»
التايوانية ،ويبلغ طولها  400متر ،وتحمل نحو  220ألف
طن من البضائع .وتراجعت أسعار النفط الخام بعد اإلعالن
عن إحراز تقدم في تعويم السفينة ،إذ تراجع خام برنت نحو
 0.45دوالر ليصل إلى  64.12دوالرا للبرميل .كما ارتفع سعر
سهم شركة إيفرغيفن املؤجرة للسفينة واملدرجة في تايوان
بنسبة  1.75باملئة.

بواخر تترقب عبور قناة السويس (أحمد حسن/فرانس برس)

تقارير عربية
األردن

حبس مؤجل للمدين ...وبرلمانيون يطالبون بتخفيف األعباء
عمان ـ زيد الدبيسية

أع ـ ـ ـ ــرب بـ ــرملـ ــان ـ ـيـ ــون وخ ـ ـ ـبـ ـ ــراء اق ـ ـت ـ ـصـ ــاد عــن
ترحيبهم بقرار الحكومة األردنية ،عدم حبس
املدين ،لكنهم أكدوا على ضرورة اتخاذ املزيد
من اإلجراءات للتخفيف من التداعيات املالية
املترتبة على املواطنني ومختلف القطاعات
االقتصادية بسبب جائحة فـيــروس كورونا
الـ ـج ــدي ــد .وق ـ ـ ــررت ال ـح ـك ــوم ــة ،مـ ـس ــاء األح ـ ــد،
اس ـت ـم ــرار إجـ ـ ـ ــراءات ال ـت ـق ــاض ــي ،دون تنفيذ
إجــراءات الحبس بحق املدين مع تثبيت حق
الدائن ،في ما يعرف بـ «أمر الدفاع  ،»28نافذًا
إلــى نهاية الـعــام ال ـجــاري  ،2021مــع التأكيد
على منع املدين من السفر لحني قضاء الدين.
وقــال وزيــر اإلع ــام ،صخر دودي ــن ،إن «األمــر
يــأتــي نـظــرا لـلـظــروف االقـتـصــاديــة الضاغطة

كورونا فاقم الصعوبات المعيشية (فرانس برس)

التي تسببت بها جائحة كــورونــا ،ومــن أجل
تعزيز قيم التكافل والتراحم بني أبناء املجتمع
األردن ـ ــي ال ــواح ــد ،وب ـمــا يـتـيــح إي ـج ــاد حـلــول
توافقية ،تضمن حق الطرفني ،مع التأكيد على
عدم التأثير على املراكز القانونية» .وحددت
الحكومة سقفًا للدين لغايات منع حبس املدين
بواقع  100ألف دينار(ما يعادل  141ألف دوالر)،
فيما يتم إيقاع عقوبة الحبس إذا زاد املبلغ عن

 % 57من المطلوبين في
قضايا مالية مدينون بأقل
من ألفي دينار

ذلك ،حيث تقع غالبية حاالت التعثر عن السداد
دون السقف املحدد .واعتبر خبراء اقتصاد قرار
رئيس الوزراء ،بشر الخصاونة ،خطوة مهمة،
لكنه غير كــاف ملــواجـهــة الـتــداعـيــات السلبية
للجائحة على املتعثرين ماليًا من املواطنني
وأصحاب املنشآت االقتصادية املختلفة.
وك ــان الـقـضــاء األردن ــي قــد قــرر بــاألســاس في
مــارس /آذار من العام املاضي تأجيل تنفيذ
األح ـك ــام الـجــزائـيــة عـلــى كــل مـحـكــوم عـلـيــه ال
يتجاوز مجموع قيم الشيكات املحكوم عليه
فيها مبلغ  100ألف دينار في ما يتعلق بإصدار
شيك من دون رصيد.
وقال ثابت الور ،رئيس هيئة االستثمار السابق
لـ«العربي الجديد» ،إن «تأجيل تنفيذ األحكام
الخاصة بحسب املدين مهم جدًا بسبب ارتفاع
أعداد املتعثرين ماليًا وعدم قدرتهم على الوفاء

بالتزاماتهم تجاه الدائنني بسبب تداعيات
أزمــة كــورونــا ،حيث يعطي القرار األشخاص
الفرصة لتصويب أوضاعهم وعمل تسويات مع
أصحاب الدين ،وبالتالي تفادي حدوث كارثة
اجتماعية في حال تنفيذ عقوبات الحبس».
ووف ـق ــا ل ـب ـيــانــات حــدي ـثــة صـ ـ ــادرة ع ــن الـبـنــك
املركزي ،ارتفعت قيمة الشيكات املرتجعة من
قبل البنوك العام املاضي إلى  2.3مليار دوالر
بزيادة بلغت نسبتها  %4عن عام  ،2019وذلك
من إجمالي قيمة الشيكات املتداولة في األردن
والتي بلغت قيمتها  48.4مليار دوالر.
وأش ــار رئـيــس هيئة االسـتـثـمــار الـســابــق إلى
أن ــه ال بــد مــن ات ـخــاد خ ـطــوات أخ ــرى لتعزيز
إج ـ ـ ــراءات ال ـح ـمــايــة لـلـمــواطـنــن واملـتـعـثــريــن
ماليًا ،ومن ذلك وقف بيع العقارات من شقق
وم ـنــازل سكنية وع ـق ــارات ومـمـتـلـكــات تعود
للمواطنني فــي امل ــزاد العلني ،بسبب التعثر
امل ــال ــي وعـ ــدم قـ ــدرة أص ـحــاب ـهــا ع ـلــى تـســديــد
االلتزامات املالية خالل هذه الفترة.
وأضاف« :يقع على األفراد وأصحاب األعمال
غنب في كثير من األحيان ،عندما يتم الحجز
ع ـل ــى مـمـتـلـكــاتـهــم وب ـي ـع ـهــا بـ ــاملـ ــزاد الـعـلـنــي
بأسعار تقل كثيرًا عن قيمتها الحقيقية ،ما
يرتب أعباء وخسائر كبيرة على املواطنني».
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن ـ ــه م ــن خ ـ ــال ع ـم ـل ـيــات ال ــرص ــد
لــإعــانــات ال ـصــادرة عــن الجهات القضائية،
يـتــم يــومـيــا طــرح ع ـقــارات وممتلكات خاصة
للبيع باملزاد العلني ،لعدم تمكن أصحابها من
تسديد األقساط والوفاء بالتزاماتهم املالية.
وب ـح ـســب ب ـيــانــات ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي ،ت ـجــاوزت
مديونية األف ــراد  15مليار دوالر ،وهــو الرقم
املوثق في كشوفات البنوك املحلية ،فيما هناك
مديونية لجهات أخرى غير املصارف ،ما يرفع
حجم ديون األفرد عن هذا املبلغ بكثير .وبلغ
مجموع األقساط املؤجلة من قبل البنوك لكل
من العمالء األفراد والشركات خالل الفترة من
مارس /آذار وحتى نهاية يونيو/حزيران من
العام املاضي حوالي  1.7مليار دينار ( 2.4مليار
دوالر) ،منها  573.18مليون ديـنــار لــأفــراد،
و 1.113مليار دينار للشركات ،فيما اتخذت
البنوك قرارًا جديدًا األسبوع املاضي بتأجيل

االقساط عن شهر إبريل /نيسان املقبل لتخفيف
األعباء عن املواطنني.
ويــواجــه آالف األردن ـيــن الحبس بسبب عدم
قدرتهم على سداد ديونهم ،حيث إن «قانون
ال ـت ـن ـف ـي ــذ» ي ـج ـيــز ال ـس ـج ــن ل ـل ـم ــدي ــن املـتـعـثــر
ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي ت ـصــاعــدت فـيــه نـســب الفقر
والبطالة وت ــردت األوض ــاع املعيشية بسبب
ت ــداعـ ـي ــات أزم ـ ــة كـ ــورونـ ــا .ف ــاق ـم ــت ال ـجــائ ـحــة
األوضاع االقتصادية .وبحسب أحدث بيانات
رسمية صدرت عن دائرة اإلحصاءات العامة
الـحـكــومـيــة فــي وق ــت ســابــق مــن م ــارس /آذار
ال ـج ــاري ،وصـلــت نسبة الـبـطــالــة إل ــى %24.7
خالل الربع األخير من العام املاضي ،بزيادة
 %5.7عن نفس الفترة من العام .2019
وقــال مقرر اللجنة املالية في مجلس النواب
ض ــرار الـحــراسـيــس لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،إنــه
يفترض بالتزامن مع قرار عدم حبس املدين،
أن تتخذ الحكومة إج ــراءات إضافية لتمكني
املدينني من تصويب أوضاعهم وإجراء تسويات
لتفادي حبسهم بعد انتهاء املهلة املحددة من
قـبــل الـحـكــومــة بنهاية ال ـعــام ال ـج ــاري .ووفــق
دراسة أعدتها لجنة حكومية مشكلة ملراجعة
قانون التنفيذ القضائي ،فإن  %57من الديون
املترتبة على املطلوبني أقل من ألفي دينار.
وقال الخبير االقتصادي مازن مرجي لـ«العربي
الجديد» إن تأجيل تنفيذ قرارات حبس املدين
مـهــم لـشــريـحــة كـبـيــرة م ــن األف ـ ــراد وأص ـحــاب
األع ـم ــال ،لـكـنــه بـمـثــابــة تــرحـيــل لــأزمــة لعدة
أشـهــر ،ومــن ثــم تعود املشكلة مـجــددًا وبعدد
متعثرين أكبر.
وأضاف مرجي أن املخاوف من أن تكون هنالك
ارت ـ ـ ـ ــدادات عـكـسـيــة ل ـل ـق ــرار بـض ـعــف الـن ـشــاط
االقتصادي وخاصة التجارة الداخلية من خالل
إحجام كبار التجار عن البيع لتجار التجزئة
بموجب كمبياالت أو شيكات مؤجلة ،ما يؤثر
سلبيًا على وضع السوق .ووفقًا لتصنيف البنك
الدولي يأتي األردن من بني  8اقتصادات نامية
في املنطقة ،التي تظهر فيها بشكل أكبر معدالت
الفقر بني السكان هذا العام نتيجة التأثيرات
السلبية لكورونا ،متوقعا أن ترتفع نسبة الفقر
في اململكة إلى .%27

نمو
المؤسسات
في ُعمان

سـجـلــت امل ــؤس ـس ــات الـصـغـيــرة
واملتوسطة ،املسجلة رسميًا في
سلطنة ع ـمــان ،نـمـوًا بــأكـثــر من
 %10على أساس سنوي في نهاية
فـبــرايــر /شـبــاط املــاضــي ،ليصل
عددها إلــى  50.6ألــف مؤسسة.
واس ـت ـح ــوذت مـحــافـظــة مسقط
على العدد األكبر من املؤسسات
الصغيرة واملتوسطة حتى نهاية
الشهر املاضي ،بتسجيل ما يقرب
مــن  17أل ــف مــؤسـســة ،بــارتـفــاع
نسبته  %16على أساس سنوي،
وفــق بيانات ص ــادرة عــن املركز
الــوطـنــي لــإحـصــاء واملـعـلــومــات
الحكومي ،أوردتها وكالة األنباء
العمانية ،أمــس االث ـنــن .وجــاءت
محافظة شمال الباطنة في املرتبة
الثانية بنحو  7.9آالف مؤسسة،
بــزيــادة  %15.6مقارنة بالفترة
نفسها من العام املاضي،2020 ،
في حني سجلت محافظة الوسطى
أك ـب ــر نـسـبــة زي ـ ــادة س ـنــويــة بني
املحافظات بواقع  %35.2ليصل
عــدد املــؤسـســات فيها إلــى 660
مؤسسة.

العراق

إخفاق جديد في تمرير الموازنة
بغداد ـ عادل النواب

لـ ـلـ ـم ــرة ال ـ ـسـ ــادسـ ــة ي ـخ ـف ــق الـ ـب ــرمل ــان
ال ـع ــراق ــي ف ــي ت ـمــريــر مـ ـش ــروع قــانــون
املوازنة العامة للدولة للعام الجاري،
 ،2021ب ـس ـب ــب خـ ــافـ ــات حـ ـ ـ ــادة بــن
الكتل البرملانية على عدد من البنود،
بينما تـقــول الحكومة إن تــأخــر إقــرار
املوازنة تسبب في عرقلة عدة مشاريع
رئيسية.
وعـلــى خ ــاف م ــرات ســابـقــة ،لــم تحدد
رئ ـ ــاس ـ ــة ال ـ ـبـ ــرملـ ــان أي مـ ــوعـ ــد ج ــدي ــد
للتصويت على املــوازنــة ،وســط بــروز
خ ــاف ج ــدي ــد ب ــن ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
يتضمن املطالبة بــإعــادة سعر صرف
ال ــديـ ـن ــار إل ـ ــى  1200دي ـ ـنـ ــار لـ ـل ــدوالر
ال ــواح ــد ،بـعــد نـحــو  4أشـهــر مــن إق ــرار
الحكومة خطة لتقليل العجز العام في
البالد ،بتخفيض سعر صــرف العملة
الوطنية إلــى  1450ديـنــارا لكل دوالر،
في محاولة منها لتحقيق فارق مالي.
وق ــال عضو الـبــرملــان جــاســم البخاتي
إن «ال ـخــافــات ح ــول امل ــوازن ــة مــا زالــت
عميقة ،ولم تعد مختصرة على قضية
ح ـصــة إق ـل ـيــم ك ــردس ـتــان م ــن امل ــوازن ــة،
بــل هـنــاك ف ـقــرات وم ــواد أخ ــرى عليها
خالفات بني قوى سياسية أخرى».
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـب ـ ـخـ ــاتـ ــي ف ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أن ــه «م ــن ضمن
املشاكل املطروحة ،االقتراض الحكومي
الـخــارجــي الـجــديــد ،وفـقــرة االستثمار
فــي مـشــاريــع ال ـطــاقــة ،وف ـقــرة املغيبني
واملختطفني وصــرف تعويضات لهم،
وق ـض ـي ــة س ـع ــر ص ـ ــرف ال ــديـ ـن ــار أم ــام
ال ــدوالر ،باإلضافة إلــى حصة اإلقليم،
التي لم تحسم هي أيضا».
وأض ـ ــاف أن «ت ـم ــريــر ق ــان ــون م ــوازن ــة
 ،2021يـحـتــاج إل ــى املــزيــد مــن الــوقــت
والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوارات بـ ـغ ــرض الـ ـت ــوص ــل إل ــى
حلول ترضي كل األطراف السياسية».
وت ـب ـلــغ ق ـي ـمــة املـ ــوازنـ ــة  127تــرل ـيــون

دينار ( 88مليار دوالر) ،بعجز يبلغ
أك ـثــر مــن  18مـلـيــار دوالر ،بـيـنـمــا تم
تقدير سعر برميل النفط فيها عند 45
دوالرًا ،في حني سجل الخام ارتفاعًا
منذ بداية العام الجاري ليالمس 70
دوالرًا للبرميل قبل أن يتراجع قليال
في األيام األخيرة.
وقال النائب كاطع الركابي إن «غالبية
الـ ـن ــواب م ــن ك ـتــل س ـيــاس ـيــة مختلفة
لديهم اعتراضات على مشروع قانون
املــوازنــة ،والكثير من الـنــواب قاطعوا
جلسة التصويت» ،مضيفا أن هناك
ً
كتال لم يسمها تريد «تمرير املوازنة
وف ـق ــا ل ـص ـف ـقــات س ـيــاس ـيــة ومـصــالــح
شخصية وكذلك الدعاية االنتخابية
ل ـهــا» .وتــابــع الــركــابــي فــي حــديــث مع
«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»« :ن ـحــن ف ــي كتلة
دولة القانون لن نصوت على املوازنة
دون إجراء تعديالت جوهرية عليها،
خصوصًا املادة املتعلقة بسعر صرف
الدوالر أمام الدينار».
ووفق الركابي ،فإن «استمرار املوازنة
عـ ـل ــى مـ ــا هـ ــي ع ـل ـي ــه دون ت ـع ــدي ــات
جــوهــريــة ،يـعـنــي اس ـت ـمــرار إخـفــاقــات
مـجـلــس ال ـن ــواب ف ــي تـمــريــر امل ــوازن ــة،
ف ـه ـنــاك خ ــاف ــات ك ـب ـيــرة ع ـلــى ف ـقــرات
عديدة في املــوازنــة ودون تعديلها ال
يمكن تمريرها ،رغــم كل الضغوطات
من قبل بعض القوى السياسية على
النواب».
فــي امل ـقــابــل ،ح ــذر م ـســؤول فــي مكتب
رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي من
أن تأخر إقــرار املــوازنــة سيتسبب في
مزيد من املشاكل في البالد ،موضحا
ف ـ ــي اتـ ـ ـص ـ ــال ه ــاتـ ـف ــي م ـ ــع «الـ ـع ــرب ــي
الـجــديــد» ،أن هـنــاك عـشــرات املشاريع
مـتــوقـفــة عـلــى إقـ ــرار امل ــوازن ــة ،تتعلق
بالبنى التحتية واإلعمار ،خاصة في
املدن املنكوبة جراء الحرب ،وكذلك في
الـبـصــرة وذي قــار ومـيـســان واملثنى،
عدا عن مشاريع تشغيلية من شأنها

ت ــوفـ ـي ــر فـ ـ ــرص عـ ـم ــل لـ ـعـ ـش ــرات آالف
العراقيني.
وق ـ ــال املـ ـس ــؤول إن ال ـح ـكــومــة قــدمــت
امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة مـ ـن ــذ  4أش ـ ـهـ ــر لـ ـلـ ـب ــرمل ــان،
وامل ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـت ــأخـ ـي ــر ال
تتحمله الحكومة ،بل الكتل السياسية
داخل البرملان .بدروه ،قال رئيس كتلة
ال ـج ـمــاعــة اإلس ــام ـي ــة ال ـكــردس ـتــان ـيــة
فــي الـبــرملــان سليم هـمــزة ،فــي اتصال
ه ــاتـ ـف ــي ،إن «ه ـ ـنـ ــاك ق ـ ــوى سـيــاسـيــة
تعرقل بشكل متعمد تمرير مشروع
قــانــون امل ــوازن ــة ،فـهــي كــانــت تتحجج
بـ ــاملـ ــادة  11امل ـت ـع ـل ـقــة ب ـح ـصــة إقـلـيــم
كردستان ،وعند الوصول إلــى حلول
وش ـبــه ات ـف ــاق عـلـيـهــا ،بـ ــدأت بــإشـعــال
خالفات على مواد جديدة».
وأوضـ ـ ـ ــح هـ ـم ــزة أن «ه ـ ـ ــذه ال ـك ـت ــل ال
تريد تمرير املــوازنــة حتى تبقى هي
املـسـتـفـيــدة ،كــونـهــا تسيطر وتهيمن
على وزارات ومــؤسـســات دول ــة ،فهي
ال تــريــد وجـ ــود مـخـصـصــات مـحــددة
لـهــا وف ــق ال ـق ــان ــون ،فـهــي تـسـعــى إلــى
ت ـكــرار قضية مــوازنــة  ،2014الـتــي لم
تقدم لغاية اآلن أي كشوفات ختامية
عنها ،وال نعرف أين ذهبت أموال تلك
املوازنة حتى اللحظة».
ويـ ــأتـ ــي ع ـ ــدم إقـ ـ ـ ــرار امل ـ ــوازن ـ ــة بـيـنـمــا
يعاني العراقيون من تردي الخدمات
في الكثير من القطاعات ومن ضغوط
معيشية م ـت ــزاي ــدة ،ال سـيـمــا ف ــي ظل
ت ــداع ـي ــات جــائ ـحــة فـ ـي ــروس ك ــورون ــا
الجديد .ووفق تقرير صادر عن وزارة
التخطيط فــي نـهــايــة ال ـعــام املــاضــي،
تصاعدت نسبة الفقر في البالد إلى
 ،%31.7مقابل  %20في نهاية .2018
وبـحـســب وزي ــر التخطيط خــالــد بتال
النجم ،فــإن تــداعـيــات كــورونــا تسببت
في إضافة  1.4مليون مواطن إلى الئحة
ال ـف ـق ــراء ،لـيـصــل إجـمــالـيـهــم إل ــى 11.4
مليون شخص ،بينما يؤكد برملانيون
أن نسبة الفقر تجاوزت .%40
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أخبــار
العرب
ارتفاع أسعار اإلنتاج الصناعي
في قطر
سجل مؤشر أسعار املنتج للقطاع الصناعي
في قطر  58.7نقطة في فبراير /شباط
املاضي ،بارتفاع بلغت نسبته ،%2.4
عن الشهر السابق له ،لكنه انخفض على
أساس سنوي بنسبة  .%2ويتكون املؤشر
الصادر عن جهاز التخطيط واإلحصاء من
ثالثة قطاعات رئيسية ،تتمثل في التعدين،
والصناعات التحويلية ،والكهرباء واملاء والتي
تمثل من قيمة املؤشر العام  ،%72.7و،%26.8
و %0.5على التوالي .وأظهرت بيانات الجهاز،
وفق وكالة األنباء القطرية «قنا» أمس االثنني،
أن مؤشر قطاع التعدين سجل في فبراير/
شباط ارتفاعا شهريًا بنسبة  ،%2.9نتيجة
ارتفاع أسعار مجموعة النفط الخام والغاز
الطبيعي بالنسبة ذاتها ،بينما انخفض
املؤشر على أساس سنوي بنسبة .%3.4
تباين مؤشرات بورصة
الكويت
تباينت مؤشرات بورصة الكويت خالل
تعامالت ،أمس االثنني ،ليغلق مؤشر السوق
العام على هبوط بنسبة  ،%0.23كما
انخفض مؤشر السوق األول  ،%0.33فيما
ارتفع في املقابل مؤشر السوق الرئيسي
بنسبة .%0.06
تحويل النفايات إلى طاقة
في دبي
قالت شركة دبي القابضة ،إنها دخلت
في شراكة مع خمس شركات لتأسيس
منشأة بتكلفة أربعة مليارات درهم (1.1
مليار دوالر) لتحويل النفايات إلى طاقة.
وأوضحت الشركة في بيان لها ،أمس
االثنني ،أن ائتالف الشراكة في املشروع
يضم أيضا دوبال القابضة وهيتاشي
زوسن إنوفا ،ومقرها سويسرا ،وإيتوشو
اليابانية ومجموعة بيسيكس البلجيكية
ومجموعة تك غروب املحلية للتشييد،
مشيرة إلى أن ائتالف الشركات سيتولى
بناء املشروع وتشغيله مع بلدية دبي
بموجب حق امتياز ملدة  35عاما .وأضاف
البيان« :سيمتلك املشروع ،املسمى بمركز
دبي ملعالجة النفايات في منطقة الورسان،
القدرة على معالجة  5666طنا من النفايات
البلدية الصلبة التي تنتجها اإلمارة يوميا،
وسيحول نحو  1.9مليون طن من النفايات
سنويًا إلى طاقة متجددة ستغذي شبكة
الكهرباء املحلية بنحو  200ميغاواط من
الطاقة النظيفة».

أخبــار
العالم
ارتفاع الديون الخارجية
للصين
أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة
الوطنية للنقد األجنبي في الصني ،أن
الديون الخارجية غير املسددة للصني
بلغت  2.4تريليون دوالر أميركي في
نهاية العام املاضي .وقالت وانغ تشون
يينغ املتحدثة باسم الهيئة ،وفق وكالة
شينخوا ،أمس ،إن الرصيد أعلى بـ92.5
مليار دوالر عما كان في نهاية سبتمبر/
أيلول  ،2020بزيادة بلغت نسبتها .%4
لكنها أضافت أن املؤشرات الرئيسية
للديون الخارجية للبالد مثل نسبة
الديون الخارجية إلى الناتج املحلي
اإلجمالي ونسبة الديون الخارجية إلى
الدخل من الصادرات التجارية ونسبة
خدمة الديون ،تقع ضمن الحدود
املتعارف عليها دوليا ،مشيرة إلى أن
مخاطر الديون الخارجية العامة قابلة
للسيطرة عليها.
 % 43من كهرباء تركيا عبر
الطاقة المتجددة
شكلت مصادر الطاقة املتجددة
وفي مقدمتها الرياح والطاقة الشمسية،
 %43من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية
في تركيا ،خالل العام املاضي ،2020
وفق بيانات نقلتها وكالة األناضول،
أمس ،من مركز «أمبير» ألبحاث املناخ
والطاقة ،ومقره لندن .وأشارت املعلومات
إلى أن نسبة  ،%57من توليد الطاقة
الكهربائية في تركيا ،تأتي من مصادر،
كالفحم والغاز الطبيعي ،في حني أن
النسبة الباقية تأتي من مصادرة
متجددة .وتوضح املعلومات أن تركيا
تحتل املرتبة الخامسة بني دول
مجموعة العشرين ،في إنتاج الطاقة
املتجددة .ووفق البيانات فإن إنتاج الطاقة
الكهربائية من الرياح والطاقة الشمسية
في تركيا ،تضاعف ثالث مرات منذ
عام .2015
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رؤية

تقرير
في تطور مدهش للعديد من خبراء االقتصاد ،ساهمت جائحة كورونا
في إنعاش قطاع المساكن العالمية رغم آثارها المدمرة على النمو
االقتصادي .وسجلت أسعار المساكن في األشهر األولى من العام
الجاري وخالل العام الماضي ارتفاعات فاجأت العديد من بيوت الخبرة

مشتريات
المساكن ارتفعت
بنسبة  %50خالل
فبراير الماضي
()Getty

أدهشت فورة أسعار العقارات في
الدول الغربية خالل العام املاضي
واألشهر األولى من العام الجاري
ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـخـ ـب ــراء ،إذ إن ـه ــا ح ــدث ــت فــي
وقــت يئن فيه العالم تحت ضربات جائحة
ك ــورون ــا وت ــداع ـي ــات اإلغـ ــاق الـسـلـبـيــة على
النمو االقتصادي العاملي ،خاصة في منطقة
ال ـ ـيـ ــورو ال ـت ــي ال تـ ـ ــزال ت ـع ــان ــي م ــن تـشــديــد
إجراءات إغالق النشاط االقتصادي.
وتشير البيانات املتخصصة إلى أن أسعار
العقارات ترتفع حتى في دول مثل إيطاليا
وفرنسا واليونان ،التي عانت من االنهيار
الكبير في السياحة .وحسب بيانات موقع
«غلوبال بروبرتي غايد» الذي يراقب سوق
العقارات ،ارتفعت أسعار املساكن في منطقة
ال ـيــورو الـتــي تضم  19دول ــة بنسبة %5.75

البنوك المركزية تتخوف
من التداعيات السلبية
لدورة االنتعاش العقاري

كورونا ينعش
المساكن العالمية...
ومخاوف من
حدوث فقاعة

خــال الـعــام املــاضــي ،2020 ،رغــم االنكماش
االقتصادي الكبير الذي شهدته دول املنطقة.
وف ـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة س ــاه ـم ــت حــزمــة
اإلن ـعــاش االق ـت ـصــادي الـتــي أقــرهــا الرئيس

تفاؤل في األسواق األميركية

ارتفع سعر الــدوالر واألسهم في األســواق العالمية وسط تحسن
التوقعات االقتصادية ،كما شكل ارتفاع عوائد السندات األميركية
ضغطًا على الــذهــب وبعض
األدوات الــمــالــيــة األخـــــرى.
ويستفيد الـــــدوالر حــالــيــً من
هجمة استثمارية على شراء
األصــول األميركية وتوقعات
بارتفاع كبير في مؤشرات سوق
«وول ستريت» .ومن المتوقع
أن ينمو االقــتــصــاد األميركي
بنسبة تصل إلــى  ،%6.5حسب
البنك المركزي األميركي.

ج ــو ب ــاي ــدن وال ـبــال ـغــة  1.9تــري ـل ـيــون دوالر
وت ــوج ـه ــه ن ـحــو ض ــخ  3تــري ـل ـيــونــات دوالر
أخرى في البنى التحتية ،في رفع معنويات
املستهلكني وفتحت شهيتهم لشراء املساكن
الجديدة أو االنتقال وإعــادة تدوير القرض
العقاري .وتشير بيانات مؤسسة اإلقــراض
الفيدرالية األميركية «فــريــدي مــاك» إلــى أن
مبيعات امل ـنــازل املـسـكــونــة ارتـفـعــت بنسبة
 %5.6ف ــي ال ـع ــام امل ــاض ــي إل ــى  5.64مــايــن
مسكن.
وفي هذا الصدد ،تقول شركة «كور لوجيك»
إلدارة الـ ـعـ ـق ــارات ف ــي أمـ ـي ــرك ــا ،ف ــي ت ـقــريــر
األس ـبــوع املــاضــي ،إن أسـعــار املـســاكــن التي
ال ت ــزال عـلـيـهــا ق ــروض ع ـقــاريــة ف ــي أمـيــركــا
ارتفعت بنسبة  %16.2خالل العام املاضي،
لتبلغ قيمتها نحو  1.5تريليون دوالر.
وتشهد الواليات املتحدة في الوقت الراهن
فورة عقارية غير مسبوقة ،وترتفع املبيعات
خالل األشهر األولى من العام بنسبة كبيرة
ب ــات ــت ت ــرع ــب م ـج ـلــس االح ـت ـي ــاط ال ـف ــدرال ــي
(البنك املركزي األميركي) ،الذي يتخوف من
التضخم املتسارع.
وال يستبعد محللون ماليون حدوث فقاعة
ع ـق ــاري ــة الح ـق ــا ف ــي الـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،إذ
تــواصــل النمو الـقــوي فــي الــوظــائــف وســوق
املال األميركي.
ويذكر أن الفقاعة العقارية التي حدثت في

العام  2007كانت السبب الرئيسي وراء أزمة
امل ــال العاملية الـتــي ك ــادت أن ت ــؤدي إلفــاس
القطاع املصرفي األميركي .ويــرى محللون
أن احتمال حــدوث فقاعة عقارية فــي الــدول
الـغــربـيــة أصـبــح يقلق الـحـكــومــات والـبـنــوك
املركزية ،إذ إن انفجار مثل هذه الفقاعة الحقًا
قد يهدد بعمليات إفــاس واسعة للشركات
والـ ـبـ ـن ــوك واملـ ــواط ـ ـنـ ــن .ويـ ـق ــول مـحـلـلــون

بـمـصــرف «آي أن ج ــي» الـهــولـنــدي إن هــذه
االرتفاع املتواصل بالسوق العقارية يعود
إلــى ثالثة عــوامــل رئيسية ،وهــي :التمويل
الرخيص في االقتصادات الغربية ،خاصة
في أوروبــا ،التي تراجع فيها سعر الفائدة
إلى أقل من صفر ،وأموال التحفيز الضخمة
التي ضختها الحكومات والبنوك املركزية
خ ــال ال ـع ــام امل ــاض ــي وال ـت ــي قـ ــدرت بــأكـثــر

أسعار النفط تتجاهل تعويم «إيفرغيفن» ...وترتفع
تجاهل النفط،
أمس ،تعويم سفينة
«إيفرغيفن» في قناة
السويس ،فواصلت
أسعاره االرتفاع
لندن ـ العربي الجديد

ارتفاع أسعار الغازولين في الواليات المتحدة ()Getty

تغلبت مــوجــة الـتـفــاؤل بالنمو االقتصادي
ال ـ ـق ـ ــوي ف ـ ــي االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادات ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ع ـلــى
ال ـت ــداع ـي ــات اإلي ـجــاب ـيــة الن ـس ـي ــاب إمـ ـ ــدادات
النفط لألسواق العاملية ،بعد تعويم سفينة
«إيفرغيفن» الجانحة في قناة السويس وفك
االختناقات في القناة التي كانت تحجز نحو
 3ماليني برميل يوميًا من النفط وتمنعها
ال ــوص ــول إل ــى األس ـ ــواق ال ـعــامل ـيــة .وكـسـبــت
الخامات البترولية في التعامالت التي جرت
على العقود املستقبلية ارتفاعات في لندن
ظهر االثنني .وبعد فترة التراجع التي حدثت
فــي الـتـعــامــات الـصـبــاحـيــة ،ع ــادت األسـعــار
ل ــارت ـف ــاع ،إذ كـسـبــت ع ـقــود غ ــرب تـكـســاس
لشهر مايو/أيار نحو  41سنتًا لترتفع إلى
 61.38دوالرا ،بينما كسبت عقود خام برنت
لنفس الـشـهــر  52سنتًا لترتفع إل ــى 65.09
دوالرا ،وذلك وفقًا لبيانات وكالة بلومبيرغ
األميركية .وعلى الرغم من النجاح في تعويم
السفينة «إيفرغيفن» ،يشير تقرير لشركة
ميرسك النرويجية للشحن البحري ،أمس
االثنني ،إلى أنه حتى مع إعــادة فتح القناة،
فإن التداعيات املؤثرة على السعة واملعدات
العاملية كبيرة ،كما أن تعطل حركة املالحة
تتسبب بالفعل في سلسلة من االضطرابات
وتكدس الشحنات العاملية التي قد تستغرق
أس ــاب ـي ــع ،ورب ـم ــا أشـ ـهـ ـرًا ،ح ـتــى ي ـتــم حـلـهــا.
وه ـ ــذا ي ـع ـنــي أن ن ــاق ــات ال ـن ـف ــط امل ـت ـكــدســة

إعادة اكتشاف
قناة السويس
عبد التواب بركات

فورة
أسعار العقارات
موسى مهدي
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على القناة سيتأخر وصولها إلى األسواق
األوروبـ ـي ــة .ولـكــن الـعــوامــل اإليـجــابـيــة التي
تدعم ارتفاع األسعار باتت أكبر من العوامل
السلبية .ويتوقع محللون أن تدعم منظمة
«أوبك  »+في اجتماعها املقبل أسعار النفط
أك ـثــر ،عـبــر اإلب ـقــاء عـلــى اإلم ـ ــدادات النفطية
الـحــالـيــة دون تـغـيـيــر .وهـ ــذا ال ـتــوجــه بــاتــت
تدعمه كــل مــن روسـيــا والسعودية .فــي هذا
الصدد ،قال مصدر مطلع على توجه روسيا
لرويترز ،أمس االثنني ،إنها ستدعم استقرار
إنتاج النفط لتحالف «أوب ــك ،»+الــذي يضم
مجموعة من كبار منتجي الخام في العالم،
لنهاية مــايــو /أيـ ــار ،مــع سعيها للحصول
ع ـل ــى زي ـ ـ ـ ــادة مـ ـ ـح ـ ــدودة ن ـس ـب ـيــا إلن ـتــاج ـهــا
للوفاء بزيادة موسمية للطلب .ولم تحصل
رويترز على رد من وزارة الطاقة الروسية أو
مكتب ألكسندر نوفاك ،نائب رئيس الوزراء
واملسؤول عن عالقات موسكو مع «أوبك،»+
ي ــؤك ــد م ــوق ــف روس ـ ـيـ ــا مـ ــن س ـق ــف اإلنـ ـت ــاج
فــي مــايــو .وكــانــت م ـصــادر قــالــت ،األس ـبــوع
املــاضــي ،إن ــه يـتــوقــع ص ــدور ق ــرار مـمــاثــل ملا
صــدر عــن االجـتـمــاع األخـيــر ملنظمة «أوب ــك»
وحلفائها ،في االجتماع الذي يعقد في أول
إبريل/نيسان.
وفاجأت «أوبك ،»+التي تحجب نحو ثمانية
م ــاي ــن ب ــرم ـي ــل ي ــوم ـي ــا م ــن ب ـي ـن ـهــا خـفــض
سعودي طوعي بمقدار مليون برميل يوميًا،
ف ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ــارس/آذار ،ب ــاإلبـ ـق ــاء ع ـل ــى مـسـتــوى
اإلنتاج دون تغير يذكر .لكنها سمحت لكل

تأخر دورة انتعاش
النفط الصخري يدعم
أسعار الخامات

م ــن  18تــري ـل ـيــون دوالر ،والـ ــوفـ ــورات لــدى
املــواط ـنــن واألث ــري ــاء مــن عـمـلـيــات اإلغ ــاق
وتقييد الحركة التي أدت لتقليل الصرف
االسـتـهــاكــي وارت ـف ــاع ح ـســابــات الـتــوفـيــر،
ك ـمــا أن ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـح ـك ــوم ــات الـغــربـيــة
ً
ضخت أمواال مباشرة في جيوب املواطنني،
مـثـلـمــا حـ ــدث ف ــي الـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة .في
أوروبــا ،حذر البنك املركزي الدنماركي من

مخاطر االرتفاع الكبير في حجم القروض
اإلس ـكــان ـيــة بــال ـبــاد عـلــى دورة االنـتـعــاش
االق ـت ـص ــادي امل ـت ــوق ــع ب ـعــد ن ـهــايــة جــائـحــة
كورونا.
وفـ ـ ــي ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ،ي ـش ـي ــر ت ـح ـل ـي ــل بـمـجـلــة
«ان ـف ـس ـتــرز كــرون ـي ـكــال» ،األس ـب ــوع املــاضــي،
إلـ ــى ال ـن ـم ــو ال ـس ــري ــع ف ــي الـ ـس ــوق ال ـع ـق ــاري
الـبــريـطــانــي .وي ــرى الـتـحـلـيــل أن مـشـتــريــات

املساكن البريطانية ارتفعت بنسبة  %50في
شهر فبراير /شباط املاضي ،بسبب نهاية
اإلعـ ـف ــاء م ــن «دم ـغ ــة الـ ـق ــروض اإلس ـكــان ـيــة».
ولـكــن التحليل املتخصص يــرى أن السوق
ال ـع ـقــاري الـبــريـطــانــي يـتـجــه لـلـنـمــو بنسبة
 %10خالل العام الجاري.
وحسب بيانات وكالة «زوبــا» البريطانية
إلدارة ال ـع ـق ــارات ،سـجـلــت أس ـعــار املـســاكــن
أع ـلــى ارت ـفــاعــات ـهــا ف ــي م ــدن األق ــال ـي ــم ،مثل
مــان ـش ـس ـتــر ولـ ـي ــدز ولـ ـيـ ـف ــرب ــول .وفـ ــي ه ــذا
الـ ـش ــأن ،تــوق ـعــت وك ــال ــة ســاف ـيــل ال ـع ـقــاريــة
أن تنمو أسـعــار الـعـقــارات البريطانية في
املتوسط بنسبة  %7.3خالل العام الجاري،
.2021
وف ــي أملــانـيــا ،يشير مكتب اإلح ـص ــاءات في
برلني إلى أن أسعار املساكن ارتفعت بنسبة
 %7.8فــي الــربــع الـثــالــث مــن ال ـعــام املــاضــي،
 ،2020وهــو أعلى معدل نمو لها منذ العام
 .2016ويرى مصرف «آي أن جي» الهولندي،
ف ــي ت ـقــريــره بمنتصف الـشـهــر الـ ـج ــاري ،أن
أسـ ـع ــار امل ـس ــاك ــن ف ــي أمل ــان ـي ــا ت ـت ـجــه لـلـنـمــو
بنسبة أكبر خــال الـعــام الـجــاري مستفيدة
م ــن ال ـ ــوف ـ ــورات ف ــي ال ـح ـس ــاب ــات امل ـصــرف ـيــة
وتراكم ثروات األغنياء ،وذلك على الرغم من
انكماش االقتصاد األملاني بنسبة  %10في
العام املاضي.
وفي فرنسا ارتفعت أسعار املساكن بنسبة
راوح ــت بــن  4إلــى  %5خــال الـعــام املاضي،
ومن املتوقع أن تنمو بنسبة تراوح بني 1.5
و %2.0خــال الـعــام ال ـجــاري بسبب املوجة
الثالثة من الجائحة.
وحـ ـت ــى إي ـط ــال ـي ــا الـ ـت ــي ضــرب ـت ـهــا جــائـحــة
ك ــورون ــا ب ـع ـنــف وخـ ـس ــرت م ـع ـظــم ع ــائ ــدات
السياحة ،فــإن أسـعــار املساكن ارتفعت في
املتوسط بنسبة  %1.5خالل العام املاضي.
وم ــن امل ـتــوقــع أن ت ـســاهــم خ ـطــط الـحـكــومــة
اإليـطــالـيــة الـخــاصــة بــدعــم التوظيف ومنع
ال ـش ــرك ــات م ــن تـطـبـيــق س ـي ــاس ــات اإلع ـف ــاء
والتقاعد اإلجباري في دعم سوق العقارات
بالبالد خالل العام الجاري .وفي إسبانيا،
ال ـ ـتـ ــي تـ ــأثـ ــر ق ـط ــاع ـه ــا ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري بـ ـخ ــروج
بريطانيا مــن عضوية االتـحــاد األوروب ــي،
تشير بيانات «يورو ستات» إلى أن أسعار
ال ـع ـقــارات ارتـفـعــت فيها بنسبة  %2خــال
الـعــام املــاضــي .وع ــادة مــا ترتفع مشتريات
ال ـبــري ـطــان ـيــن ف ــي امل ـن ـت ـج ـعــات اإلس ـبــان ـيــة
بسبب الجو الدافئ ويختارها البريطانيون
من كبار السن كمكان مفضل للتقاعد.

معاملة مشبوهة في السوق األميركي
من روسيا وكازاخستان بزيادة إنتاج النفط
زيــادة طفيفة .وقــال املصدر إن روسيا ربما
تريد زيادة صغيرة أخرى.
وم ـ ـ ــن ب ـ ــن ال ـ ـعـ ــوامـ ــل ال ـ ـتـ ــي تـ ــدعـ ــم ارت ـ ـفـ ــاع
أس ـع ــار الـنـفــط خ ــال األش ـه ــر املـقـبـلــة ،ربـمــا
إل ــى مـسـتــوى ف ــوق  70دوالرًا لـبــرمـيــل خــام
ب ــرن ــت ،ع ـ ــودة املـسـتـهـلــك األم ـي ــرك ــي للسفر
وقضاء اإلج ــازة ،إذ ارتفعت الحجوزات في
الــواليــات املـتـحــدة خــال شـهــر م ــارس /آذار
ال ـج ــاري عـلــى مـعـظــم ال ـخ ـطــوط األمـيــركـيــة،
وف ـق ــا ل ـل ـب ـيــانــات ال ـت ــي ن ـشــرت ـهــا « ال ـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ق ـبــل أس ـب ــوع ــن ،ك ـمــا ارت ـف ــع عــدد
امل ـســافــريــن ع ـبــر املـ ـط ــارات األم ـيــرك ـيــة فــوق
مليون مسافر يوميًا ألول مرة .وذلك إضافة
ُ
إلــى الـسـفــر ال ـبــري .وتـعــد الــواليــات املتحدة
أكـ ـب ــر م ـس ـت ـه ـلــك ل ـل ـم ـش ـت ـقــات ال ـن ـف ـط ـيــة فــي
الـعــالــم ،إذ تستهلك نحو  20مليون برميل
يوميًا .كما أن االقتصاد الصيني ،الذي يعد
م ــن أك ـبــر م ـس ـتــوردي ال ـخــامــات ف ــي الـعــالــم،
يـشـهــد انـتـعــاشــا ســريـعــا وك ـب ـي ـرًا هــو اآلخــر
خالل العام الجاري .وبالتالي فإن البيانات
اإليجابية للنمو االقتصادي العاملي باتت
تحرك املـضــاربــات على العقود املستقبلية.
وربـ ـم ــا سـيـتـمـكــن ال ـط ـلــب الـ ـق ــوي ف ــي آسـيــا
وأميركا على املشتقات النفطية من مقاومة
آث ـ ــار امل ــوج ــة ال ـثــان ـيــة لـلـجــائـحــة ف ــي ال ــدول
األوروب ـيــة .أمــا عامل اإلم ــدادات اآلخــر الــذي
يدعم أسعار النفط فهو تأخر دورة انتعاش
النفط الصخري األميركي ،الــذي أصبح في
ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة «امل ـن ـتــج امل ــرج ــح» ال ــذي
يضرب دورة انتعاش أسعار النفط .وتواجه
ص ـنــاعــة ال ـن ـفــط ال ـص ـخ ــري األم ـي ــرك ــي ،منذ
صعود الرئيس جو بايدن للحكم ،مجموعة
مــن املصاعب املالية بسبب تــردد املصارف
التجارية فــي تمويل الكشوفات والتنقيب
عن النفط ،كما منعت اإلجراءات التي أقرتها
اإلدارة األميركية أخيرًا التنقيب في العديد
من الواليات واملحميات الطبيعية.

نيويورك ـ العربي الجديد

تراجعت أسهم املصارف األميركية في بداية
التعامل أمس اإلثنني ،بسبب تصفية فوضوية
ملحفظة استثمارية كانت محط أنظار البنوك
التجارية .وتواجه محفظة «بيل هوانغ» ،وهو
مدير صندوق تحوط سابق اعتبره مصرف
«غولدمان ساكس» يمثل خطرًا ً
كبيرًا ورفض
الـتـعــامــل مـعــه فــي أواخ ــر ع ــام  ،2018تصفية
مــؤملــة وفــوضــويــة ،وت ـعــد واحـ ــدة مــن أصعب
عمليات التصفية ،وفقًا ملا ذكره مصدران على
دراية باألمر لوكالة «بلومبيرغ».
وح ـس ــب ال ــوك ــال ــة األم ـي ــرك ـي ــة ،أج ـب ــرت شــركــة
«هوانغ» «أركيجوز كابيتال مانجمنت» ،من
قبل مقرضيها على التخلص من أسهم بقيمة
أكثر من  20مليار دوالر يوم الجمعة في سلسلة
من التداوالت املضطربة بالسوق على نطاق
واسع .وفي السابق ،حذف «غولدمان ساكس»-
الذي جذبته العموالت التي يدفعها «هوانغ»

فرع مصرف جي بي مورغان في نيويورك ()Getty

لـلـمـتــداولــن املـنــافـســن وال ـتــي تـبـلــغ قيمتها
ً
سنويًا -اسمه من
عشرات املاليني من الدوالرات
ً
القائمة السوداء ،مما سمح له بأن يصبح عميال
رئيسيًا .وكما فعلت مصارف مثل «مورغان
ستانلي» و«كريدي سويس» ،ضخ «غولدمان
ساكس» ائتمانًا بمليارات الدوالرات لـ«هوانغ»
للقيام بمراهنات عالية االستدانة على أسهم
شركات مثل «بايدو»  .Baiduجدير بالذكر أنه
في عام  ،2012أقر «هوانغ» بالذنب نيابة عن
شركته «تايجر آسيا مانجمنت» في اتهامات
ً
اعتمادا
أميركية باالحتيال ،إذ تداولت الشركة

إجبار «أركيجوز كابيتال»
على التخلص من أسهم
بـ 20مليار دوالر

على معلومات غير عامة ،وحصدت أرباحًا غير
مشروعة في عامي  ،2008و.2009
وقادت عملية التصفية الفوضوية إلى تراجع
حاد في سعر سهم «كريدي سويس» في بداية
تعامالت اإلثنني بلغت نحو  ،%10بعدما حذر
من تداعيات ضخمة على نتائج أعمال الربع
األول من العام الجاري ،عقب إعالنه التخارج
مــن مــراكــز مــع صـنــدوق تحوط أميركي كبير
بعدما تخلف عن سداد طلبات تغطية الهامش.
وتستهدف طلبات الهامش الربحي من الوسيط
إضافة املزيد من األموال إلى الحساب لتغطية
الخسائر املحتملة.
وأكــد مصرف «كريدي سويس» السويسري،
أن هـنــاك ع ـ ً
ـددا مــن الـبـنــوك األخ ــرى ب ــدأت في
التخارج من مراكزها من الصندوق الــذي لم
تكشف عــن هــويـتــه .وذك ــر امل ـصــرف« :أن ــه من
السابق ألوانــه في هذا الوقت تحديد الحجم
الدقيق للخسارة الناتجة عن هذا الخروج ،فقد
يكون مؤثرًا على نتائج أعمالنا في الربع األول،
على الرغم من االتجاهات اإليجابية التي تم
اإلعالن عنها في بيان التداول الخاص بنا في
وقت سابق من هذا الشهر».
وانعكست تلك التطورات السلبية على أسواق
املـ ــال األم ـيــرك ـيــة ح ـيــث تــراج ـعــت ال ـعــديــد من
أسهم البنوك األميركية ،وتراجع سهم مصرف
«غولدمان ساكس» بنحو  ،%0.7كما انخفض
سهم «جي بي مورغان تشيس» بنسبة ،%1.8
وفي التعامالت األوروبية ،هبطت أسهم العديد
من البنوك األوروبية.
وتراجعت أسهم البنوك على الرغم من األنباء
السارة الخاصة بإعالن شركة «موديرنا» عن
شحن  100مليون جرعة من لقاحها لفيروس
«كــوف ـيــد »19-إل ــى الـحـكــومــة األمـيــركـيــة ،وهــو
م ــا ي ـع ـنــي ال ـس ــرع ــة ف ــي م ـح ــاص ــرة الـجــائـحــة
وانـطــاق حركة االنـتـعــاش االقـتـصــادي .وفي
املقابل ارتـفــع مؤشر «داو جــونــز» الصناعي
بأقل من  %0.1أو بمقدار  18نقطة إلى 33091
نقطة عند بداية فتح سوق املال األميركي.

لم يقف العالم بعد على حجم الخسائر التي سيتكبدها االقتصاد
الـعــاملــي بـسـبــب تــوقــف املــاحــة فــي قـنــاة الـســويــس بـعــد جنوح
سفينة الحاويات إيفرغيفن العمالقة التابعة للخط املالحي إيفر
جرين في املجرى املالحي للقناة منذ يوم الثالثاء  23مارس/
آذار .إغــاق القناة تسبب فــي تأخير الشحن وزي ــادة تكاليف
النقل وارتفاع أسعار النفط بنسبة  %5وتراجع مخزونات الغاز
والنفط وإرباك سالسل إمداد السلع واألغذية في أسواق أوروبا
وآسيا .وربما تؤدي الكارثة إلى تغيير الخريطة البحرية لخطوط
الشحن العاملية التقليدية ،وتـجــاوزهــا إلــى طــرق برية وبحرية
جديدة.
كشفت الحادثة عن أن قناة السويس ما زالت أهم شريان تجاري
في العالم منذ افتتاحها للمالحة ألول مرة في سنة  ،1869وأكثر
مـمــرات الشحن ازدحــامــا .فطولها ال ــذي ال يتجاوز  120ميال
يختصر املسافة والوقت بني قارتي آسيا وأوروبا بنسبة ،%43
ويوفر على ناقالت النفط الخليجي إلى أوروبــا مسافة 6000
ميل إضافية إذا قطعت طريق رأس الرجاء الصالح الذي يدور
حول قارة أفريقيا كلها.
ومــا زالــت القناة هي الطريق املفضل لناقالت النفط وحاويات
ال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي وس ـفــن الـبـضــائــع املـصـنـعــة والـ ـخ ــام ،الخفيفة
والثقيلة ،الغذائية والزراعية ،السلمية والعسكرية ،فهي تخفض
كلفة نقل البضائع بــن الـقــارتــن بمعدل  300ألــف دوالر من
تكاليف الوقود في الرحلة الواحدة.
وال أدل على أهمية القناة ملرفق التجارة العاملية من تضاعف
كلفة شحن حاوية  40قدما من الصني إلــى أوروب ــا إلــى أربعة
أضعاف ما كانت عليه قبل إغالقها .ذلك أن حوالي  %12من
مجمل التجارة العاملية يتدفق في مجرى القناة ،وتجاوز عدد
السفن العابرة فيها من آسيا إلى أوروبا والعكس نحو  19ألف
سفينة خالل العام املاضي ،وفق إحصاء هيئة قناة السويس.
ويتدفق حوالي ُعشر تجارة النفط والغاز الطبيعي املنقولة بحرًا
في العالم من خــال ممر قناة السويس ،وفــق إدارة معلومات
الطاقة األميركية في عــام  ،2018وتمر خاللها  50سفينة في
اليوم الواحد محملة بـ 1.2مليار طن من البضائع ،ربعها محمل
على ظهر حــاويــات عمالقة مثل تلك الـتــي جنحت فــي مجرى
القناة أخيرا وتسببت في األزمــة العاملية .وال تقل أهمية القناة
لالقتصاد املصري عن أهميتها لالقتصاد العاملي ،فهي ترفده
بــأكـثــر مــن  5مـلـيــارات دوالر فــي ال ـعــام ،فــي مـقــابــل  70مليار
دوالر ل ـل ـص ــادرات وت ـحــويــات الـعــامـلــن بــال ـخــارج والـسـيــاحــة
واالستثمارات األجنبية ،وفق بيانات الجهاز املركزي املصري
في .2019
تداعيات كارثية

إن تـعـطــل امل ــاح ــة ف ــي ق ـنــاة ال ـســويــس يـعـنــي إربـ ــاك الـصـنــاعــة
والتجارة والخدمات في الشرق والـغــرب .يعني تأخير وصول
البترول من الخليج العربي واملــواد الخام ،مثل القطن من الهند
وقطع غيار السيارات من الصني ،ملصانع اإلنـتــاج في أوروبــا.
توقف القناة يعني الدوران حول قارة أفريقيا وزيادة وقت وكلفة
النقل من آسيا والخليج العربي إلــى أوروبــا بنسبة  .%47لقد
زادت كلفة ناقلة الحاويات بأكثر من  2.2مليون دوالر خالل
األيـ ــام األرب ـع ــة املــاضـيــة ف ـقــط ،وف ــق م ـســؤول بـشــركــة بــرايـمــار
سنغافورة للشحن.
وقال تجار نفط أوروبيون إن كلفة استئجار ناقلة نفط من آسيا
إلى أوروبــا بعيدا عن قناة السويس ارتفعت بنسبة  %25هذا
األسـبــوعُ .عشر بضائع أملانيا تمر عبر قناة السويس ،وبــدأت
شــركــة أودي األملــانـيــة لصناعة الـسـيــارات فــي بحث استخدام
الـشـحــن الـجــوي األع ـلــى سـعــرا فــي نـقــل قـطــع غـيــار مــن الصني
لتجنب توقف اإلنتاج.
ً
إسبانيا وإيطاليا وفرنسا قد تشهد ارتفاعا في أسعار الغاز
ألنها تعتمد على شحنات النفط املنقولة عبر القناة .كما يمنع
إغالق القناة حاويات الشحن الفارغة من العودة إلى آسيا ،ما
يزيد من نقص الحاويات الناجم عن زيــادة الطلب على السلع
االستهالكية املرتبطة بوباء كورونا املستجد.
وأثبتت األزمــة أن تعطل املالحة في القناة لساعات قليلة رفع
سـعــر الـنـفــط بنسبة  .%5االرت ـف ــاع فــي سـعــر الـنـفــط ال يقاس
بالدوالر في البرميل ولكن يقاس بالسنت الواحد في البرميل.
يمر حــوالــي مليوني برميل مــن النفط ً
يوميا عبر القناة ،وفق
لويدز .وحولت سبع ناقالت غاز طبيعي مسال مسارها بعيدا
عن قناة السويس إلــى طريق رأس الــرجــاء الصالح لتصل إلى
أوروبا ،وفق شركة كبلر لتحليل البيانات.
بدائل متربصة

ورغم أهمية القناة االستراتيجية ،فقد كشفت الحادثة أيضا عن
ً
خطرا على التجارة
أنها ليست آمنة بالقدر الكافي ،ما يشكل
العاملية عامة ونقطة اختناق حرجة .وكذلك تمثل نقطة ضعف
في عصب التجارة العاملية ،حيث يعبر ممرها الضيق ما يقرب
من  10مليارات دوالر من البضائع كل يوم ،بتقدير مجلة ليودز
املتخصصة في أخبار الشحن ،والتي تقول إن بضائع بقيمة
 5.1مليارات دوالر تعبر القناة إلــى الغرب ،وأخــرى بقيمة 4.5
مليارات دوالر تعبرها إلى الشرق.
كشفت الـحــادثــة أيـضــا عــن تعامل الـنـظــام املـصــري مــع األزمــة
بتعتيم واسـتـهـتــار وغ ـيــاب عــن املـشـهــد وتـغـيـيــب للمعلومات
الحقيقية وتضليل لشركات الشحن والــرأي العام العاملي وبما
ال يتناسب وخطورة الحادثة وأهمية القناة االستراتيجية على
االقتصاد العاملي ،فخسر تعاطف العالم وتحول من مجني عليه
إلــى متهم بالكذب والفهلوة .فلم يظهر الجنرال السيسي في
موقع القناة ،وفي اليوم الثاني للحادثة أعلن رئيس الهيئة عن
تعويم السفينة وعــودة املالحة لطبيعتها ،ثم ثبت كذب االدعاء
ولم يعتذر .وقد عبر الكاتب الصحافي املشهور ديفيد هيرست،
في مقال نشر بموقع ميدل إيست آي بعنوان :السيسي ليس
خطرا فقط على مصر بل على العالم ،وقــال إن أزمــة السفينة
الـجــانـحــة أحــاطــت عـلــم الـعــالــم بــاسـتـمــرار أهـمـيــة الـقـنــاة ومصر
لحركة الشحن الــدولــي ،وبحقيقة أن السيسي يشكل خـطـ ًـرا،
ً
ليس فقط على شعبه وبلده ،ولكن أيضا على التجارة الدولية
واالستقرار.

