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المغرب: فاتورة الوقود تعود لالرتفاع
الرباط ـ مصطفى قماس

تــتــوقــع الــحــكــومــة املــغــربــيــة عــودة 
فاتورة استيراد الوقود لالرتفاع، 
ما يضغط على ميزانها التجاري 
مـــن جـــديـــد، ويــعــيــد أســـعـــار املــســتــهــلــكــن في 
بينما  للصعود،  والخدمات  السلع  مختلف 
كـــانـــت قـــد حــصــلــت عــلــى هـــدنـــة خــــالل الــعــام 
ـــار الــنــفــط  ــــعــ ــفــــاض أسـ ــخــ ــي بـــفـــعـــل انــ ــاضـــ ــ املـ
ــل تـــداعـــيـــات جــائــحــة فــيــروس  عـــاملـــيـــا، فـــي ظـ
للبنك  تقرير حديث  الجديد. ووفــق  كــورونــا 
املركزي، فإن سعر البترول سيواصل منحاه 
متوسط سعر  يرتفع  أن  متوقعا  االرتفاعي، 
خام برنت من 42.3 دوالرا للبرميل في العام 
لــلــبــرمــيــل  دوالرًا   60 حــــوالــــي  ــــى  إلـ ــي،  ـــاضــ املـ
فــي الــعــام الـــجـــاري. فــي هـــذه األثـــنـــاء، تعتبر 
أن  للتخطيط )حكومية(،  السامية  املندوبية 
البترول املسجلة  املنحى الصعودي ألسعار 
فـــــي فــــبــــرايــــر/شــــبــــاط املــــــاضــــــي، ســـيـــســـاهـــم 

فـــي زيـــــادة أســـعـــار املـــــواد األولـــيـــة الــفــالحــيــة 
التضخم  ارتــفــاع  )الــزراعــيــة( وتسريع وتيرة 
فــي الــربــع الثاني مــن الــعــام الــجــاري. وكانت 
فاتورة واردات الطاقة قد ارتفعت خالل العام 
الذي  بالعام  مقارنة   ،%34.7 بنسبة  املاضي 
متأثرة  دوالر،  مــلــيــارات   5 نحو  لتبلغ  قبله، 
 ،%33.5 بنسبة  الـــواردات  أسعار  بانخفاض 
9.8%، حسب  بنسبة  املــســتــوردة  والــكــمــيــات 

مكتب الصرف الحكومي.
ــت أخـــــيـــــرًا أســـــعـــــار الــــســــوالر  ــعــ ــفــ بـــيـــنـــمـــا ارتــ
التي  املستويات  من  تقترب  والبنزين، حيث 
كــانــت عليها قــبــل أزمــــة كـــورونـــا. فــقــد وصــل 
ســعــر لــتــر الــســوالر إلـــى حــوالــي 9.33 دراهـــم 
الــبــنــزيــن  ســـعـــر  بـــلـــغ  بــيــنــمــا  دوالر(،   1.03(

حوالي 10.33 دراهم للتر.
وكـــان خــبــراء اقتصاد قــد دعـــوا، املــغــرب، إلى 
عامليا  النفط  انخفاض سعر  مــن  االســتــفــادة 
في ظل الحجر الصحي العام املاضي، حيث 
إبــريــل/نــيــســان  فـــي  دوالرا   20 إلــــى  تـــراجـــع 

2020، قبل أن يبدأ فــي االرتــفــاع اعــتــبــارًا من 
مــايــو/أيــار املــاضــي، غــيــر أنــهــم شــــددوا أكثر 
عــلــى الـــتـــزود بــالــنــفــط املـــكـــرر، فــي ظــل إغــالق 
مصفاة »سامير« في املغرب. ويقول الحسن 
عــن مصفاة  الــدفــاع  الــيــمــانــي، منسق جبهة 
»العربي الجديد«، إنه  سامير، في تصريح لـ
كلما ارتفع سعر النفط الخام في العالم إلى 
اللتر  تجاوز سعر  للبرميل،  دوالرًا   60 نحو 
من الــســوالر 9 دراهـــم، وعندما يصل إلــى 70 

دوالرا يقترب من 10 دراهم للتر.
وكان املغرب بدأ العام املاضي بسعر برميل 
إلــى  يــتــراجــع  أن  قــبــل  فـــي حــــدود 65 دوالرًا، 
من  ــتـــرات  ــفـ الـ بــعــض  فـــي  40 دوالرًا  حـــوالـــي 
العام املاضي، ما انعكس إيجابا على فاتورة 
ــواردات مــن املــنــتــجــات الــطــاقــيــة. ويتصور  الــــ
ــى اســـتـــيـــراد  ــ ــوء املــــغــــرب إلـ ــجـ الـــيـــمـــانـــي، أن لـ
املنتجات البترولية املكررة، يؤدي إلى تحّمل 
املــزيــد مــن األعــبــاء املالية، مشيرا إلــى أنــه لو 
كـــانـــت »مــصــفــاة ســامــيــر« تــعــمــل القــتــصــدت 

دوالر،  مليون   700 إلــى  سنويا  تصل  مبالغ 
وانعكس ذلك على األسعار املحلية.

ويـــرى أن املــصــفــاة الــتــي تــوقــفــت قــبــل بضعة 
قـــوة تفاوضية  املــغــرب  كــانــت تعطي  أعــــوام، 
عــنــد شـــراء الــخــام، كــمــا تــســاعــد عــلــى 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 
مــخــزون مــن الــنــفــط املـــكـــرر، تحسبا الرتــفــاع 
األســعــار فــي الــســوق الــدولــيــة، حــيــث طرحت 
فكرة اسِتئجار خزانات النفط التابعة ملصفاة 
»سامير« املتوقفة عن اإلنتاج منذ أغسطس/

اســتــئــجــار  عـــن  املـــدافـــعـــون  ورأى   .2015 آب 
تلك الــخــزانــات، أنــه سيتيح تأمن جــزء مهم 
ـــزون بــســعــر مــنــخــفــض، خـــاصـــة أن  ــخـ مــــن املــ
ــدرات تخزينية في  »ســامــيــر« تــتــوفــر عــلــى قــ
حــــدود مــلــيــونــي مــتــر مــكــعــب، أي حــوالــي 60 

يوما، ما يؤشر إلى أهمية املصفاة.

بيروت ـ العربي الجديد

أعــلــنــت مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان أن مــحــطــة معمل 
الــزهــرانــي فــي جــنــوب الــبــالد تــوقــفــت بــالــكــامــل بعد 
نفاد الوقود، فيما أقر مجلس النواب، أمس، إعطاء 
للمؤسسة  دوالر  مليون   200 بقيمة  خزينة  سلفة 

الحكومية.
وأرجعت شركة كهرباء لبنان توقف محطة الزهراني 
إلى تأخير في تفريغ شحنة وصلت إلى البالد نتيجة 
واملحطة  املـــازوت.  اختبار  بأسلوب  تتعلق  مشكالت 
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.
ويــفــتــقــر لـــبـــنـــان، الـــــذي يـــواجـــه أزمـــــة مــالــيــة طــاحــنــة 
كافية،  كهرباء  توليد  لطاقة  الــديــون،  تــراكــم  نتيجة 
ولذلك تواجه املنازل والشركات انقطاعات في التيار 

الكهربائي لعدة ساعات يوميا.
وفــــي األثــــنــــاء، وافــــق الـــبـــرملـــان الــلــبــنــانــي عــلــى قــرض 
واردات  لصالح  يخَصص  دوالر  مليون   200 بقيمة 
ــاءت موافقة  الــكــهــربــاء. وجــ الــالزمــة لتوليد  الــوقــود 
لــم تعد هناك  إنــه  املجلس بعد أن قــال وزيـــر الطاقة 

أمــــوال لــشــركــة الــكــهــربــاء بــعــد مــــارس/ آذار الــجــاري. 
واعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، في افتتاح 
الــجــلــســة الــعــامــة لــلــبــرملــان، صــبــاح أمــــس، أن »الــبــلــد 
إذا لم تتألف حكومة، وسنغرق كسفينة  كله بخطر 
فعلت  وقــال: »حسنا  استثناء«.  دون  من  التايتانيك 
أمام  الكهرباء، ألننا  بإعطاء سلفة  املشتركة  اللجان 
تعتيم البلد نهائيا، وبن أن يقول الناس إن املجلس 
األول  فالخيار  السلفة،  أعطى  أو  البلد  عتم  النيابي 

أكثر مرارة من الثاني«.
وقال النائب إبراهيم كنعان، الذي يرأس لجنة املال 
واملوازنة النيابية: »على الحكومة تصريف األعمال 

ــمــــال وعــلــيــهــا االجـــتـــمـــاع اســتــثــنــائــيــا  ال إيـــقـــاف األعــ
ألخــذ قــــرارات فــي املــوازنــة وتــرشــيــد الــدعــم ال تقاذف 
ــدفـــع الـــثـــمـــن«، مــضــيــفــا أن  ــيـــات والــــنــــاس تـ املـــســـؤولـ
»سياسات الدعم للحكومات املتعاقبة كلفت 11 مليار 
دوالر سنويا وهــذه السياسات كان يجب أن تتغير 

منذ زمن بعيد ومن دون املّس بأموال املودعن«.
ومنذ أكثر من عام، يعيش لبنان أسوأ أزمة اقتصادية 
منذ انتهاء الحرب األهلية عام 1990، أدت إلى انهيار 
مـــالـــي غــيــر مـــســـبـــوق، وتــــراجــــع حــــاد فـــي احــتــيــاطــي 
العمالت باملصرف املركزي، وارتفاع جنوني بأسعار 

السلع الغذائية واملحروقات.

نفاد الوقود يغلق محطة كهرباء لبنانية... وقرض لتفادي العتمة

سامسونغ تستحوذ 
على 42% من 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 2.3% على 
أساس ربع سنوي إلى 4.26 ماليني 

وحدة، لتستحوذ سامسونغ على 
42% من 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 169.5 مليار 
دوالر خالل العام املاضي، بينما 

من املستهدف تحقيق 184 مليار 
دوالر بنهاية 2021. وذكر االتحاد 

في تقرير له، وفق وكالة األناضول، 
أمس، أن الصادرات ستصل إلى 

204.3 مليار دوالر في عام 2025 
، و258 مليار دوالر في عام 2030، 
و330.4 مليار دوالر في عام 2035، 
بزيادة تصل إلى 95% عن األرقام 

املحققة بنهاية العام املاضي.

الحكومة الفلسطينية 
تتوقع عجزا بمليار دوالر

توقعت الحكومة الفلسطينية أن 
يصل العجز املالي للموازنة العامة 

في 2021، إلى 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

قلصت البنوك العاملة في السعودية 
حيازتها من السندات الحكومية إلى 

438.2 مليار ريال )116.9 مليار 
دوالر( في نهاية فبراير/ شباط 

املاضي، بتراجع بلغت نسبته 
1.8% عن يناير/ كانون الثاني الذي 

وصلت خالله إلى 446.4 مليار 
ريال، وفق  اإلحصاءات الشهرية 

الصادرة عن مؤسسة النقد العربي 
السعودي )البنك املركزي(، مساء 

األحد. وفي مقابل االنخفاض على 
األساس الشهري، ارتفعت حيازة 
البنوك بنسبة 9.5% على أساس 

سنوي، حيث كانت قد سجلت في 
فبراير/ شباط من العام املاضي 

400.2 مليار ريال.

لقطات

نصف الطاقة 
في الصين من 

الفحم

دة من الفحم، بزيادة بلغت نسبتها 9% عن إنتاجها 
َّ
أظهرت دراسة عاملية أن 53% من إجمالي الطاقة التي أنتجتها الصن خالل العام املاضي 2020 مول

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 الصن أضافت رقما قياسيا بلغ 71.7 غيغاواطا 
من طاقة الرياح و48.2 غيغاواطا 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 الصن نحو 68% على مدى السنوات العشر األخيرة.
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القاهرة ـ العربي الجديد

بعد مــرور 7 أيــام على إغــالق قناة 
الـــســـويـــس، ظـــهـــرت بــــــوادر انـــفـــراج 
العمالقة  الحاويات  سفينة  ألزمــة 
في  السويس  قناة  هيئة  أعلنت  إذ  الجانحة، 
بيان، أمس، تعويم السفينة التي سدت املمر 
املائي لقرابة أسبوع. وقالت إن حركة املالحة 
ستأنف. وأظــهــرت خدمة 

ُ
املــائــي ست املــمــر  فــي 

السفينة  املــصــري  والــتــلــفــزيــون  السفن  لتتبع 
قناة  رئيس هيئة  وكــان  القناة.  فــي منتصف 
ــــح، صــبــاح  الــســويــس أســـامـــة ربـــيـــع، قـــد أوضــ
أمس، أنه تم »تعديل مسار« سفينة الحاويات 
القناة منذ أسبوع.  »إيفرغيفن« الجانحة في 
ــد رئــيــس هــيــئــة قــنــاة الــســويــس أن عــبــور  وأكــ
السفن املنتظرة عند مداخل القناة سيستغرق 
»ثالثة أيام ونصف اليوم تقريبا« بعد تعويم 
السفينة البنمية الجانحة في املجرى املالحي 
الــدولــي مــنــذ أســبــوع. ونــفــى ربــيــع معلومات 
نشرتها وكـــاالت أنــبــاء ووســائــل إعــالم دولية 
األولـــى  إلـــى وضعيتها  السفينة  عـــودة  حـــول 
قبل تحريرها بسبب الرياح الشديدة. وكانت 
وسائل إعــالم 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 
الـــقـــنـــاة 370 ســفــيــنــة ونـــاقـــلـــة، حــســب مــؤتــمــر 
صــحــافــي، أمــــس، ملــســتــشــار الــرئــيــس املــصــري 
لشؤون قناة السويس واملوانئ مهاب مميش.

إنهاء األزمة
قـــال الــرئــيــس املــصــري عــبــد الــفــتــاح السيسي، 
أمــــس: »لــقــد نــجــح املــصــريــون فــي إنــهــاء أزمــة 
ــنـــاة الـــســـويـــس رغـــم  ــقـ الـــســـفـــيـــنـــة الـــجـــانـــحـــة بـ
الــتــعــقــيــد الـــفـــنـــي الـــهـــائـــل الــــــذي أحــــــاط بــهــذه 
ــور  ــ ــادة األمــ ــ ــإعــ ــ الـــعـــمـــلـــيـــة مــــن كــــل جــــانــــب، وبــ

ملـــســـارهـــا الــطــبــيــعــي، بـــأيـــد مـــصـــريـــة، يطمئن 
العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته 
التي يمررها هذا الشريان املالحي املحوري«. 
لكل  بالشكر  أتوجه  »وإنني  السيسي:  وتابع 
مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء 
هــذه األزمـــة. لقد أثبت املــصــريــون الــيــوم أنهم 
ــا، وأن الــقــنــاة التي  عــلــى قـــدر املــســؤولــيــة دومــ
ودافعوا عن حق  أجدادهم  بأجساد  حفروها 
ـــأرواح آبــائــهــم.. ســتــظــل شــاهــدا  مــصــر فــيــهــا بــ
حيث  إلــى  ستمضي  املصرية  اإلرادة  أن  على 
يــقــرر املــصــريــون، وســالمــا يــا بــــالدي«. وقــنــاة 
تجارة  مــن   %12 عبرها  ُينقل  التي  السويس 
الحاويات  تكدس  في  إغالقها  تسبب  العالم، 
على مدخليها الشمالي والجنوبي. والسفينة 
ــــرور تـــجـــارة عــاملــيــة  الــعــالــقــة مــنــعــت يــومــيــا مـ
األسبوع  خــالل  دوالر،  مليارات  تسعة  بقيمة 
املـــاضـــي، وأجـــهـــدت ســالســل الــتــوريــد 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 

الــســفــن األخـــــرى الــطــريــق الــبــديــل حــــول رأس 
الرجاء الصالح في الطرف الجنوبي ألفريقيا، 
مـــا يــضــيــف حـــوالـــي أســبــوعــن إلـــى الــرحــالت 
ويهدد بتأخير عمليات التسليم. وقالت أكبر 
شــركــة شــحــن فــي الــعــالــم »مــيــرســك« إن إنــهــاء 
ــداد قــنــاة  أزمــــة تـــراكـــم الــشــحــنــات بــســبــب انـــسـ
»إيفرغيفن«،  نتيجة جنوح سفينة  السويس 
قــد يستغرق عــدة أشــهــر. وأوضــحــت ميرسك 
أنه حتى مع إعادة فتح القناة فإن التداعيات 
كبيرة،  العاملية  واملــعــدات  السعة  على  املؤثرة 
كما أن تعطل حركة املالحة تسبب بالفعل في 
سلسلة مــن االضــطــرابــات وتــكــدس الشحنات 
الــعــاملــيــة الـــتـــي قـــد تــســتــغــرق أســابــيــع وربــمــا 
أشـــهـــرًا حــتــى يــتــم حــلــهــا. وحــســب مــســؤولــن 
بعد  العمل  السويس، سيتم تسريع  قناة  في 
الحركة  وستتواصل  السفن،  مــرور  استئناف 
ملـــدة 24 ســاعــة يــومــيــا إلنــهــاء الــتــكــدس الــذي 

حدث بعد إغالق القناة ملدة اسبوع. 

خسائر شركات التأمين
االئتمانية  للتصنيفات  فيتش  وكــالــة  أكـــدت 
أن إغالق قناة السويس قد يكبد قطاع إعادة 
التأمن مئات املالين من اليورو. وقالت فيتش 
إن إغالق قناة السويس سيقلص أرباح شركات 
إعادة التأمن العاملية لكن لن يؤثر كثيرا على 
أوضاعها االئتمانية، في حن أن أسعار إعادة 
التأمن البحرية سترتفع أكثر. وتابعت فيتش: 
على  املــطــاف  نهاية  فــي  الخسائر  »ستتوقف 
اإلنقاذ  تحتاجها شركة  التي  الزمنية  الفترة 
واستئناف  كليا  غيفن  إيفر  مشكلة  لحلحلة 
في  مــصــادر  كــانــت  الطبيعية«.  السفن  حــركــة 
القطاع قد قالت، األربعاء املاضي، إن الشركة 
ــة عـــلـــي إيــفــرغــيــفــن  ــنـ ــؤمـ ــة والــــشــــركــــة املـ ــكـ ــالـ املـ
تواجهان تعويضات بمالين الدوالرات حتى 
لو تم تعويم السفينة سريعا. أوضحت فيتش 
ا كبيرا من الخسائر من املرجح إعادة  أن جزء
التأمن عليه من مجموعة عاملية من شركات 
إعادة التأمن، مضيفة أن ذلك سيزيد الضغوط 
على أربــاح النصف األول من السنة. وتعاني 
شـــركـــات الـــتـــأمـــن مـــن وضــــع صــعــب بــالــفــعــل 
ــراء كـــــوارث طــبــيــعــيــة، مـــن بــيــنــهــا أعــاصــيــر  ــ جـ
في  املتحدة وفيضانات  الــواليــات  في  الشتاء 
أستراليا، فضال عن الخسائر املرتبطة بجائحة 
كوفيد-19. وقدر تقرير نشرته صحيفة »وول 
ستريت جورنال« أن تبلغ الدعاوى التي سترفع 
ضـــد مـــالـــك الــســفــيــنــة »إيــفــرغــيــفــن« نــحــو 3.1 
مليارات دوالر، لتغطية الخسائر التي تكبدها 
أصحاب البضائع وسفن شحن البضائع التي 
تأخرت بسبب إغالق الحادث لقناة السويس.

لندن ـ العربي الجديد

املثلن  إلى  النفطية  املنتجات  لناقالت  الشحن  أسعار  زادت 
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. 

إلى  مسار شحناتها  تغيير  الشحن  بعض شركات  وقــررت 
طريق رأس الرجاء الصالح، مما يعني زيادة فترة الرحالت 
حــوالــي أســبــوعــن ودفـــع تــكــالــيــف وقـــود إضـــافـــي. وجـــاء في 
مذكرة لشركة إيــه.بــي. مولر ميرسك أنها أعــادت توجيه 15 
سفينة على األقل إلى طريق رأس الرجاء الصالح، بعدما رأت 
عن  الناجم  الحالي  التأخير  مــع  ستتساوى  الرحلة  مــدة  أن 

اإلبحار إلى السويس واالنتظار هناك.
ــدد الــســفــن املــنــتــظــرة في  وأضـــافـــت مــيــرســك »بــالــنــظــر إلـــى عـ
الــوقــت الــحــالــي، فــإن األمــر قــد يحتاج إلــى ستة أيــام أو أكثر 

لعبور الطابور بأكمله«.
يعيق  السويس  قناة   غلق 

ّ
إن ليست«  »لــويــدز  وقالت شركة 

شحنات تقدر قيمتها بنحو 9.6 مليارات دوالر يومًيا بن 
آسيا وأوروبــا. وأشــارت »لويدز ليست« إلى أن »الحسابات 
التقريبية« تفيد بـــأن حــركــة الــســفــن الــيــومــيــة مــن آســيــا إلــى 
در قيمتها بحوالي 5.1 مليارات دوالر ومن أوروبا 

ّ
ق

ُ
أوروبا ت

در بنحو 4.5 مليارات دوالر. 
ّ
ق

ُ
إلى آسيا ت

وفـــي انــتــظــار اســتــئــنــاف املــالحــة فــي قــنــاة الــســويــس، قــررت 
الشركة  أو  الدنماركية  ميرسك  مثل  كبرى  مالحية  شــركــات 
الفرنسية تحويل  ام(  آه سيه جيه  ام  املالحية )سيه  العامة 
الــذي يتطلب  بعض السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح 
الـــدوران حــول قــارة أفريقيا، وهــو ما يعني 6 آالف كيلومتر 
على سبيل  وروتــــردام  بــن سنغافورة  الرحلة  إلــى  إضافية 
الفرنسية لفرانس  الــشــركــة  بــاســم  املــثــال.  وأوضـــح متحدث 
برس أن »املجموعة قّررت تحويل خط سير اثنتن من سفنها 
املتجهة إلى آسيا لرأس الرجاء الصالح، وأنها تدرس خيارات 
البضائع على منت طائرات  نقل  بينها  لعمالئها من  أخــرى 

أو عــبــر خــطــوط الــســكــك الــحــديــديــة«. وحــســب مــراقــبــن فــإن 
إعالن هيئة قناة السويس عن إنهاء أزمة السفينة الجانحة 
سيدفع الشركات إلى تعديل قراراتها واالنتظار للمرور عبر 
املصري  التلفزيون  املقبلة. وبث  األيــام  السويس خالل  قناة 
الرسمي، مقطعا مصورا، لتحرك السفينة في منتصف املمر 
املالحي لقناة السويس، يتقدمها ويجاورها 15 قاطرة، في 
اتجاه منطقة البحيرات. وأوضح أن السفينة البنمية تسير 
قناة  قــاطــرات  مــن  وبتوجيه  عــقــدة   1.5 بسرعة  بمحركاتها 

السويس.
من جهته قّدر رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع السبت 
املـــاضـــي الــخــســائــر الــيــومــيــة لــقــنــاة الــســويــس بــســبــب تعطل 
النفط  بــن 12 و14 مليون دوالر. وأعلنت وزارة  مــا  املــالحــة 
الــســوريــة بــدايــة األســبــوع الــجــاري، أنــهــا تعمد إلــى »ترشيد 
ب 

ّ
تــوزيــع الــكــمــيــات املــتــوفــرة مــن املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة« لتجن

النفط  تحمل  كــانــت  ناقلة  وصـــول  تــأخــر  بعدما  انقطاعها، 
السويس.  قــنــاة  إغـــالق  الــبــالد بسبب  إلــى  ومشتقات نفطية 
وأعلنت وكالة الصحة الحيوانية في رومانيا أن 11 سفينة 

ل حركة العبور. 
ّ
محّملة باملاشية تأثرت بتعط

رت منظمة »أنيمالز إنترناشونال« غير الحكومية من 
ّ
وحذ

أن وزارة  »مأساة« محتملة تهدد نحو 130 ألف حيوان. إال 
الـــوزارة  الــزراعــة املصرية أفـــادت فــي بيان نشر على صفحة 
على موقع فيسبوك أنها قررت إرسال فرق خدمات بيطرية، 
على صحة  »حفاظا  السفن  على ظهر  لها  األعـــالف  وتقديم 

هذه املواشي القادمة من أوروبا إلى األردن والسعودية«. 
والسفينة الجانحة مملوكة لشركة »شوي كيسن« اليابانية، 
ومــســجــلــة فـــي بــنــمــا، ومــســتــأجــرة مـــن شـــركـــة »إيــفــرغــيــفــن« 
ألف   220 نحو  وتحمل  متر،   400 طولها  ويبلغ  التايوانية، 
طن من البضائع. وتراجعت أسعار النفط الخام بعد اإلعالن 
عن إحراز تقدم في تعويم السفينة، إذ تراجع خام برنت نحو 
0.45 دوالر ليصل إلى 64.12 دوالرا للبرميل. كما ارتفع سعر 
سهم شركة إيفرغيفن املؤجرة للسفينة واملدرجة في تايوان 

بنسبة 1.75 باملئة.

قناة السويس: أسواق 
العالم تتنفس الصعداء

)Getty( هيئة قناة السويس أعلنت تعويم السفينة الجانحة)بواخر تترقب عبور قناة السويس )أحمد حسن/فرانس برس

غالء الشحن وتأخيرات باهظة التكلفة

مع ظهور بوادر انفراج 
وإعادة فتح قناة 

السويس، تنفست أسواق 
العالم الصعداء، وزادت 
اآلمال بحل أزمة تكدس 

مئات البواخر وتعطل 
12% من تجارة العالم

ارتفاع الديون الخارجية 
للصين

أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة 
الوطنية للنقد األجنبي في الصني، أن 

الديون الخارجية غير املسددة للصني 
بلغت 2.4 تريليون 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 2020، بزيادة 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.

43 % من كهرباء تركيا عبر 
الطاقة المتجددة

شكلت مصادر الطاقة املتجددة 
وفي مقدمتها الرياح والطاقة الشمسية، 

43% من 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 57%، من 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.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

3.1
صحيفة  نشرته  تقرير  قدر 
جــورنــال«  ســتــريــت  »وول 
التي  ــاوى  الـــدعـ تبلغ  أن 
السفينة  مالك  ضد  سترفع 
 3.1 ــحــو  ن ــن«  ــف ــي ــرغ ــف »إي
لتغطية  دوالر،  مــلــيــارات 
تكبدها  الــتــي  ــر  ــخــســائ ال
وسفن  البضائع  أصــحــاب 
بسبب  تأخرت  التي  الشحن 

إغالق قناة السويس.

تقارير عربية

نقلالحدث

ســجــلــت املـــؤســـســـات الــصــغــيــرة 
واملتوسطة، املسجلة رسميًا في 
سلطنة عــمــان، نــمــوًا بــأكــثــر من 
10% على أساس سنوي في نهاية 
فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي، ليصل 
ألــف مؤسسة.  إلــى 50.6  عددها 
مــحــافــظــة مسقط  ــتـــحـــوذت  واسـ
على العدد األكبر من املؤسسات 
الصغيرة واملتوسطة حتى نهاية 
الشهر املاضي، بتسجيل ما يقرب 
مــن 17 ألـــف مــؤســســة، بــارتــفــاع 
نسبته 16% على أساس سنوي، 
وفــق بيانات صـــادرة عــن املركز 
الــوطــنــي لــإلحــصــاء واملــعــلــومــات 
األنباء  وكالة  أوردتها  الحكومي، 
وجــاءت  االثــنــني.  أمــس  العمانية، 
محافظة شمال الباطنة في املرتبة 
الثانية بنحو 7.9 آالف مؤسسة، 
بالفترة  مقارنة   %15.6 بــزيــادة 
نفسها من العام املاضي، 2020، 
في حني سجلت محافظة الوسطى 
أكـــبـــر نــســبــة زيـــــادة ســنــويــة بني 
املحافظات بواقع 35.2% ليصل 
عــدد املــؤســســات فيها إلــى 660 

مؤسسة.

نمو 
المؤسسات 

في ُعمان
عمان ـ زيد الدبيسية

أعـــــــــرب بــــرملــــانــــيــــون وخــــــبــــــراء اقــــتــــصــــاد عــن 
ترحيبهم بقرار الحكومة األردنية، عدم حبس 
املدين، لكنهم أكدوا على ضرورة اتخاذ املزيد 
من اإلجراءات للتخفيف من التداعيات املالية 
القطاعات  ومختلف  املواطنن  على  املترتبة 
كورونا  فــيــروس  جائحة  بسبب  االقتصادية 
ــكـــومـــة، مـــســـاء األحـــــد،  الــــجــــديــــد. وقـــــــررت الـــحـ
تنفيذ  دون  الـــتـــقـــاضـــي،  إجــــــــراءات  اســـتـــمـــرار 
إجــراءات الحبس بحق املدين مع تثبيت حق 
الدائن، في ما يعرف بـ »أمر الدفاع 28«، نافذًا 
التأكيد  مــع  الــجــاري 2021،  الــعــام  نهاية  إلــى 
على منع املدين من السفر لحن قضاء الدين.

وقـــال وزيـــر اإلعـــالم، صخر دوديـــن، إن »األمــر 
يــأتــي نــظــرا لــلــظــروف االقــتــصــاديــة الضاغطة 

التي تسببت بها جائحة كــورونــا، ومــن أجل 
تعزيز قيم التكافل والتراحم بن أبناء املجتمع 
ــي الـــواحـــد، وبــمــا يــتــيــح إيـــجـــاد حــلــول  ــ األردنــ
توافقية، تضمن حق الطرفن، مع التأكيد على 
القانونية«. وحددت  املراكز  التأثير على  عدم 
الحكومة سقفا للدين لغايات منع حبس املدين 
بواقع 100 ألف دينار)ما يعادل 141 ألف دوالر(، 
فيما يتم إيقاع عقوبة الحبس إذا زاد املبلغ عن 

ذلك، حيث تقع غالبية حاالت التعثر عن السداد 
دون السقف املحدد. واعتبر خبراء اقتصاد قرار 
رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، خطوة مهمة، 
السلبية  الــتــداعــيــات  ملــواجــهــة  كــاف  لكنه غير 
املواطنن  من  ماليا  املتعثرين  على  للجائحة 

وأصحاب املنشآت االقتصادية املختلفة.
وكـــان الــقــضــاء األردنــــي قــد قــرر بــاألســاس في 
تنفيذ  تأجيل  املاضي  العام  آذار من  مــارس/ 
األحـــكـــام الــجــزائــيــة عــلــى كــل مــحــكــوم عــلــيــه ال 
يتجاوز مجموع قيم الشيكات املحكوم عليه 
فيها مبلغ 100 ألف دينار في ما يتعلق بإصدار 

شيك من دون رصيد.
وقال ثابت الور، رئيس هيئة االستثمار السابق 
»العربي الجديد«، إن »تأجيل تنفيذ األحكام  لـ
الخاصة بحسب املدين مهم جدًا بسبب ارتفاع 
أعداد املتعثرين ماليا وعدم قدرتهم على الوفاء 

تداعيات  بسبب  الدائنن  تجاه  بالتزاماتهم 
أزمــة كــورونــا، حيث يعطي القرار األشخاص 
الفرصة لتصويب أوضاعهم وعمل تسويات مع 
أصحاب الدين، وبالتالي تفادي حدوث كارثة 

اجتماعية في حال تنفيذ عقوبات الحبس«.
ــن الــبــنــك  ــقـــا لــبــيــانــات حــديــثــة صــــــادرة عـ ووفـ
املركزي، ارتفعت قيمة الشيكات املرتجعة من 
قبل البنوك العام املاضي إلى 2.3 مليار دوالر 
بزيادة بلغت نسبتها 4% عن عام 2019، وذلك 
من إجمالي قيمة الشيكات املتداولة في األردن 

والتي بلغت قيمتها 48.4 مليار دوالر.
وأشـــار رئــيــس هيئة االســتــثــمــار الــســابــق إلى 
أنـــه ال بــد مــن اتــخــاد خــطــوات أخــــرى لتعزيز 
إجـــــــراءات الــحــمــايــة لــلــمــواطــنــن واملــتــعــثــريــن 
ماليا، ومن ذلك وقف بيع العقارات من شقق 
ومـــنـــازل سكنية وعـــقـــارات ومــمــتــلــكــات تعود 
التعثر  بسبب  العلني،  املـــزاد  فــي  للمواطنن 
ــدرة أصــحــابــهــا عــلــى تــســديــد  ــ ــدم قـ ــ ــالـــي وعـ املـ

االلتزامات املالية خالل هذه الفترة.
وأضاف: »يقع على األفراد وأصحاب األعمال 
غنب في كثير من األحيان، عندما يتم الحجز 
عـــلـــى مــمــتــلــكــاتــهــم وبــيــعــهــا بــــاملــــزاد الــعــلــنــي 
ما  الحقيقية،  قيمتها  عن  كثيرًا  تقل  بأسعار 

يرتب أعباء وخسائر كبيرة على املواطنن«.
ــن خـــــالل عـــمـــلـــيـــات الـــرصـــد  ولـــفـــت إلـــــى أنـــــه مــ
القضائية،  الجهات  عــن  الــصــادرة  لــإعــالنــات 
يــتــم يــومــيــا طـــرح عــقــارات وممتلكات خاصة 
للبيع باملزاد العلني، لعدم تمكن أصحابها من 
املالية.  بالتزاماتهم  والوفاء  األقساط  تسديد 
وبــحــســب بــيــانــات الــبــنــك املــــركــــزي، تــجــاوزت 
الرقم  األفـــراد 15 مليار دوالر، وهــو  مديونية 
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 1.7 مليار دينار )2.4 مليار 
لــأفــراد،  ديــنــار  مليون   573.18 منها  دوالر(، 
اتخذت  فيما  للشركات،  دينار  مليار  و1.113 
البنوك قرارًا جديدًا األسبوع املاضي بتأجيل 

االقساط عن شهر إبريل/ نيسان املقبل لتخفيف 
األعباء عن املواطنن.

الحبس بسبب عدم  األردنــيــن  ويــواجــه آالف 
قدرتهم على سداد ديونهم، حيث إن »قانون 
الـــتـــنـــفـــيـــذ« يــجــيــز الـــســـجـــن لـــلـــمـــديـــن املــتــعــثــر 
ــذي تــصــاعــدت فــيــه نــســب الفقر  فـــي الـــوقـــت الــ
بسبب  املعيشية  األوضـــاع  وتـــردت  والبطالة 
ــا. فـــاقـــمـــت الــجــائــحــة  ــ ــــورونـ ــة كـ ــ تـــداعـــيـــات أزمــ
األوضاع االقتصادية. وبحسب أحدث بيانات 
رسمية صدرت عن دائرة اإلحصاءات العامة 
الــحــكــومــيــة فــي وقـــت ســابــق مــن مــــارس/ آذار 
الـــجـــاري، وصــلــت نسبة الــبــطــالــة إلـــى %24.7 
العام املاضي، بزيادة  الربع األخير من  خالل 

5.7% عن نفس الفترة من العام 2019.
النواب  املالية في مجلس  اللجنة  وقــال مقرر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه  ضـــرار الــحــراســيــس لـــ
يفترض بالتزامن مع قرار عدم حبس املدين، 
لتمكن  إجـــراءات إضافية  الحكومة  أن تتخذ 
املدينن من تصويب أوضاعهم وإجراء تسويات 
لتفادي حبسهم بعد انتهاء املهلة املحددة من 
قــبــل الــحــكــومــة بنهاية الــعــام الـــجـــاري. ووفــق 
دراسة أعدتها لجنة حكومية مشكلة ملراجعة 
قانون التنفيذ القضائي، فإن 57% من الديون 

املترتبة على املطلوبن أقل من ألفي دينار.
»العربي  وقال الخبير االقتصادي مازن مرجي لـ
الجديد« إن تأجيل تنفيذ قرارات حبس املدين 
ــراد وأصــحــاب  ــ مــهــم لــشــريــحــة كــبــيــرة مـــن األفــ
ــال، لــكــنــه بــمــثــابــة تــرحــيــل لــأزمــة لعدة  ــمـ األعـ
أشــهــر، ومــن ثــم تعود املشكلة مــجــددًا وبعدد 

متعثرين أكبر.
وأضاف مرجي أن املخاوف من أن تكون هنالك 
ارتـــــــــدادات عــكــســيــة لـــلـــقـــرار بــضــعــف الــنــشــاط 
االقتصادي وخاصة التجارة الداخلية من خالل 
إحجام كبار التجار عن البيع لتجار التجزئة 
بموجب كمبياالت أو شيكات مؤجلة، ما يؤثر 
سلبيا على وضع السوق. ووفقا لتصنيف البنك 
الدولي يأتي األردن من بن 8 اقتصادات نامية 
في املنطقة، التي تظهر فيها بشكل أكبر معدالت 
الفقر بن السكان هذا العام نتيجة التأثيرات 
السلبية لكورونا، متوقعا أن ترتفع نسبة الفقر 

في اململكة إلى %27.

إخفاق جديد في تمرير الموازنةحبس مؤجل للمدين... وبرلمانيون يطالبون بتخفيف األعباء

كورونا فاقم الصعوبات المعيشية )فرانس برس(

بغداد ـ عادل النواب

ــبــــرملــــان  ــفـــق الــ ــخـ ــة يـ ــ ــادسـ ــ ــسـ ــ ــمــــرة الـ ــلــ لــ
الـــعـــراقـــي فـــي تــمــريــر مـــشـــروع قــانــون 
الجاري،  للعام  للدولة  العامة  املوازنة 
بــن  حــــــــادة  ــات  ــ ــالفـ ــ خـ بـــســـبـــب   ،2021
الكتل البرملانية على عدد من البنود، 
إقــرار  تــأخــر  إن  الحكومة  تــقــول  بينما 
املوازنة تسبب في عرقلة عدة مشاريع 

رئيسية. 
وعــلــى خـــالف مـــرات ســابــقــة، لــم تحدد 
ــان أي مــــوعــــد جـــديـــد  ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ الـ رئـــــاســـــة 
بــروز  املـــوازنـــة، وســط  للتصويت على 
خــــالف جـــديـــد بـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
بــإعــادة سعر صرف  املطالبة  يتضمن 
ــلــــدوالر  لــ ديــــنــــار   1200 ــــى  إلــ ــار  ــنــ ــديــ الــ
الـــواحـــد، بــعــد نــحــو 4 أشــهــر مــن إقـــرار 
الحكومة خطة لتقليل العجز العام في 
العملة  البالد، بتخفيض سعر صــرف 
ديــنــارا لكل دوالر،  إلــى 1450  الوطنية 
في محاولة منها لتحقيق فارق مالي. 
الــبــرملــان جــاســم البخاتي  وقـــال عضو 
إن »الــخــالفــات حـــول املـــوازنـــة مــا زالــت 
عميقة، ولم تعد مختصرة على قضية 
ــة،  ــوازنـ حــصــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان مـــن املـ
بــل هــنــاك فــقــرات ومــــواد أخـــرى عليها 

خالفات بن قوى سياسية أخرى«.
ــي فـــــــي تـــصـــريـــح  ــ ــاتـ ــ ــخـ ــ ــبـ ــ وأوضــــــــــــــح الـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنــــه »مــــن ضمن  لـــ
املشاكل املطروحة، االقتراض الحكومي 
الــخــارجــي الــجــديــد، وفــقــرة االستثمار 
فــي مــشــاريــع الــطــاقــة، وفــقــرة املغيبن 
لهم،  تعويضات  وصــرف  واملختطفن 
ــام  ــنــــار أمــ وقـــضـــيـــة ســـعـــر صـــــرف الــــديــ
اإلقليم،  إلــى حصة  الـــدوالر، باإلضافة 

التي لم تحسم هي أيضا«. 
ــانـــون مـــوازنـــة  ــاف أن »تـــمـــريـــر قـ ــ وأضــ
2021، يــحــتــاج إلـــى املــزيــد مــن الــوقــت 
والـــــــحـــــــوارات بــــغــــرض الـــتـــوصـــل إلـــى 
حلول ترضي كل األطراف السياسية«. 
 وتــبــلــغ قــيــمــة املــــوازنــــة 127 تــرلــيــون 

يبلغ  بعجز  دوالر(،  مليار   88( دينار 
أكــثــر مـــن 18 مــلــيــار دوالر، بــيــنــمــا تم 
تقدير سعر برميل النفط فيها عند 45 
ارتفاعا  الخام  في حن سجل  دوالرًا، 
 70 ليالمس  الجاري  العام  بداية  منذ 
أن يتراجع قليال  للبرميل قبل  دوالرًا 

في األيام األخيرة.
وقال النائب كاطع الركابي إن »غالبية 
ــنــــواب مـــن كــتــل ســيــاســيــة مختلفة  الــ
لديهم اعتراضات على مشروع قانون 
الــنــواب قاطعوا  املــوازنــة، والكثير من 
هناك  أن  مضيفا  التصويت«،  جلسة 
املوازنة   لم يسمها تريد »تمرير 

ً
كتال

وفـــقـــا لــصــفــقــات ســيــاســيــة ومــصــالــح 
االنتخابية  الدعاية  وكذلك  شخصية 
لــهــا«. وتــابــع الــركــابــي فــي حــديــث مع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »نــحــن فـــي كتلة 
دولة القانون لن نصوت على املوازنة 
دون إجراء تعديالت جوهرية عليها، 
خصوصا املادة املتعلقة بسعر صرف 

الدوالر أمام الدينار«.
ووفق الركابي، فإن »استمرار املوازنة 
ــــي عـــلـــيـــه دون تـــعـــديـــالت  ــا هـ ــ عـــلـــى مـ
جــوهــريــة، يــعــنــي اســتــمــرار إخــفــاقــات 
ــنـــواب فـــي تــمــريــر املـــوازنـــة،  مــجــلــس الـ
فــهــنــاك خـــالفـــات كــبــيــرة عــلــى فــقــرات 
املــوازنــة ودون تعديلها ال  عديدة في 
الضغوطات  كل  رغــم  تمريرها،  يمكن 
من قبل بعض القوى السياسية على 

النواب«.
فــي املــقــابــل، حـــذر مــســؤول فــي مكتب 
رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي من 
أن تأخر إقــرار املــوازنــة سيتسبب في 
مزيد من املشاكل في البالد، موضحا 
ــفــــي مـــــع »الــــعــــربــــي  ــاتــ فـــــي اتـــــصـــــال هــ
الــجــديــد«، أن هــنــاك عــشــرات املشاريع 
مــتــوقــفــة عــلــى إقــــرار املـــوازنـــة، تتعلق 
بالبنى التحتية واإلعمار، خاصة في 
املدن املنكوبة جراء الحرب، وكذلك في 
قــار ومــيــســان واملثنى،  الــبــصــرة وذي 
عدا عن مشاريع تشغيلية من شأنها 

ــمـــل لــــعــــشــــرات آالف  تـــوفـــيـــر فــــــرص عـ
العراقين. 

وقـــــال املــــســــؤول إن الــحــكــومــة قــدمــت 
ــر لـــلـــبـــرملـــان،  ــ ــهـ ــ ــذ 4 أشـ ــنــ املـــــــوازنـــــــة مــ
ــذا الــــتــــأخــــيــــر ال  ــ ــ واملــــســــؤولــــيــــة فـــــي هـ
تتحمله الحكومة، بل الكتل السياسية 
داخل البرملان. بدروه، قال رئيس كتلة 
الــجــمــاعــة اإلســـالمـــيـــة الــكــردســتــانــيــة 
فــي الــبــرملــان سليم هــمــزة، فــي اتصال 
ــاك قـــــوى ســيــاســيــة  ــنــ هـــاتـــفـــي، إن »هــ
مشروع  تمرير  متعمد  بشكل  تعرقل 
قــانــون املـــوازنـــة، فــهــي كــانــت تتحجج 
بــــاملــــادة 11 املــتــعــلــقــة بــحــصــة إقــلــيــم 
إلــى حلول  الوصول  كردستان، وعند 
ــدأت بــإشــعــال  وشــبــه اتـــفـــاق عــلــيــهــا، بــ

خالفات على مواد جديدة«.
ــتـــل ال  ــكـ ــمــــزة أن »هـــــــذه الـ وأوضــــــــح هــ
تبقى هي  املــوازنــة حتى  تمرير  تريد 
وتهيمن  تسيطر  كــونــهــا  املــســتــفــيــدة، 
دولـــة، فهي  على وزارات ومــؤســســات 
ال تــريــد وجــــود مــخــصــصــات مــحــددة 
لــهــا وفـــق الـــقـــانـــون، فــهــي تــســعــى إلــى 
لم  الــتــي  مــوازنــة 2014،  تــكــرار قضية 
تقدم لغاية اآلن أي كشوفات ختامية 
عنها، وال نعرف أين ذهبت أموال تلك 

املوازنة حتى اللحظة«. 
ويــــأتــــي عـــــدم إقــــــــرار املـــــوازنـــــة بــيــنــمــا 
يعاني العراقيون من تردي الخدمات 
في الكثير من القطاعات ومن ضغوط 
فـــي ظل  مـــتـــزايـــدة، ال ســيــمــا  معيشية 
ــيـــات جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا  تـــداعـ
الجديد. ووفق تقرير صادر عن وزارة 
املــاضــي،  الــعــام  نــهــايــة  فــي  التخطيط 
إلى  البالد  في  الفقر  نسبة  تصاعدت 

31.7%، مقابل 20% في نهاية 2018. 
بتال  خــالــد  التخطيط  وزيـــر  وبــحــســب 
النجم، فــإن تــداعــيــات كــورونــا تسببت 
في إضافة 1.4 مليون مواطن إلى الئحة 
الـــفـــقـــراء، لــيــصــل إجــمــالــيــهــم إلــــى 11.4 
مليون شخص، بينما يؤكد برملانيون 

أن نسبة الفقر تجاوزت %40.

العراقاألردن

57 % من المطلوبين في 
قضايا مالية مدينون بأقل 

من ألفي دينار
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ارتفاع أسعار اإلنتاج الصناعي 
في قطر

سجل مؤشر أسعار املنتج للقطاع الصناعي 
في قطر 58.7 نقطة في فبراير/ شباط 

املاضي، بارتفاع بلغت نسبته %2.4، 
عن الشهر السابق له، لكنه انخفض على 

أساس سنوي بنسبة 2%. ويتكون املؤشر 
الصادر عن جهاز التخطيط واإلحصاء من 
ثالثة قطاعات رئيسية، تتمثل في التعدين، 

والصناعات التحويلية، والكهرباء واملاء والتي 
تمثل من قيمة املؤشر العام 72.7%، و%26.8، 
و0.5% على التوالي. وأظهرت بيانات الجهاز، 
وفق وكالة األنباء القطرية »قنا« أمس االثنني، 

أن مؤشر قطاع التعدين سجل في فبراير/ 
شباط ارتفاعا شهريًا بنسبة 2.9%، نتيجة 
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 0.23%، كما 
انخفض مؤشر السوق األول 0.33%، فيما 

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 35 عاما. وأضاف 
البيان: »سيمتلك املشروع، املسمى بمركز 
دبي ملعالجة النفايات في منطقة الورسان، 

القدرة على معالجة 5666 طنا من النفايات 
البلدية الصلبة التي تنتجها اإلمارة يوميا، 

وسيحول نحو 1.9 مليون طن من النفايات 
سنويًا إلى طاقة متجددة ستغذي شبكة 
الكهرباء املحلية بنحو 200 ميغاواط من 

الطاقة النظيفة«.
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موسى مهدي

أدهشت فورة أسعار العقارات في 
الدول الغربية خالل العام املاضي 
واألشهر األولى من العام الجاري 
ــهـــا حـــدثـــت فــي  الـــعـــديـــد مــــن الــــخــــبــــراء، إذ إنـ
العالم تحت ضربات جائحة  وقــت يئن فيه 
ــــالق الــســلــبــيــة على  كـــورونـــا وتـــداعـــيـــات اإلغـ
النمو االقتصادي العاملي، خاصة في منطقة 
ــتـــي ال تــــــزال تـــعـــانـــي مــــن تــشــديــد  الــــيــــورو الـ

إجراءات إغالق النشاط االقتصادي.
وتشير البيانات املتخصصة إلى أن أسعار 
العقارات ترتفع حتى في دول مثل إيطاليا 
االنهيار  من  عانت  التي  واليونان،  وفرنسا 
موقع  بيانات  وحسب  السياحة.  في  الكبير 
»غلوبال بروبرتي غايد« الذي يراقب سوق 
العقارات، ارتفعت أسعار املساكن في منطقة 
الــتــي تضم 19 دولـــة بنسبة %5.75  الــيــورو 

خــالل الــعــام املــاضــي، 2020، رغــم االنكماش 
االقتصادي الكبير الذي شهدته دول املنطقة.

ــمـــت حــزمــة  ــاهـ ــات املــــتــــحــــدة سـ ــ ــواليــ ــ ــي الــ ــ وفــ
اإلنـــعـــاش االقــتــصــادي الــتــي أقــرهــا الرئيس 

ــايـــدن والــبــالــغــة 1.9 تــريــلــيــون دوالر  بـ جـــو 
وتـــوجـــهـــه نــحــو ضـــخ 3 تــريــلــيــونــات دوالر 
أخرى في البنى التحتية، في رفع معنويات 
املستهلكن وفتحت شهيتهم لشراء املساكن 
القرض  تدوير  وإعــادة  االنتقال  أو  الجديدة 
اإلقــراض  بيانات مؤسسة  وتشير  العقاري. 
أن  إلــى  مــاك«  »فــريــدي  األميركية  الفيدرالية 
ارتــفــعــت بنسبة  املــســكــونــة  املــنــازل  مبيعات 
إلـــى 5.64 مــاليــن  املـــاضـــي  الـــعـــام  فـــي   %5.6

مسكن.
وفي هذا الصدد، تقول شركة »كور لوجيك« 
تــقــريــر  ــي  فــ أمــــيــــركــــا،  ــي  فــ ــارات  ــقــ ــعــ الــ إلدارة 
األســبــوع املــاضــي، إن أســعــار املــســاكــن التي 
ــزال عــلــيــهــا قــــروض عــقــاريــة فـــي أمــيــركــا  ال تــ
املاضي،  العام  ارتفعت بنسبة 16.2% خالل 

لتبلغ قيمتها نحو 1.5 تريليون دوالر. 
الراهن  الوقت  في  املتحدة  الواليات  وتشهد 
فورة عقارية غير مسبوقة، وترتفع املبيعات 
خالل األشهر األولى من العام بنسبة كبيرة 
بـــاتـــت تـــرعـــب مــجــلــس االحـــتـــيـــاط الـــفـــدرالـــي 
)البنك املركزي األميركي(، الذي يتخوف من 

التضخم املتسارع. 
وال يستبعد محللون ماليون حدوث فقاعة 
ــات املـــتـــحـــدة، إذ  ــ ــــواليـ ــا فــــي الـ ــقـ ــقـــاريـــة الحـ عـ
تــواصــل النمو الــقــوي فــي الــوظــائــف وســوق 

املال األميركي.
في  التي حدثت  العقارية  الفقاعة  أن  ويذكر 

فورة 
أسعار العقارات

مشتريات 
المساكن ارتفعت 

بنسبة 50% خالل 
فبراير الماضي 

)Getty(

في تطور مدهش للعديد من خبراء االقتصاد، ساهمت جائحة كورونا 
النمو  على  المدمرة  آثارها  رغم  العالمية  المساكن  إنعاش قطاع  في 
العام  من  األولى  األشهر  في  المساكن  أسعار  وسجلت  االقتصادي. 

الجاري وخالل العام الماضي ارتفاعات فاجأت العديد من بيوت الخبرة

البنوك المركزية تتخوف 
من التداعيات السلبية 

لدورة االنتعاش العقاري

تأخر دورة انتعاش 
النفط الصخري يدعم 

أسعار الخامات

إجبار »أركيجوز كابيتال« 
على التخلص من أسهم 

بـ20 مليار دوالر

كورونا ينعش 
المساكن العالمية... 

ومخاوف من 
حدوث فقاعة

)Getty( ارتفاع أسعار الغازولين في الواليات المتحدة)Getty( فرع مصرف جي بي مورغان في نيويورك

لندن ـ العربي الجديد

االقتصادي  بالنمو  الــتــفــاؤل  مــوجــة  تغلبت 
ــــي االقــــــتــــــصــــــادات الــــكــــبــــرى عــلــى  ــــوي فــ ــقــ ــ ــ ال
ـــــدادات  الـــتـــداعـــيـــات اإليــجــابــيــة النـــســـيـــاب إمـ
النفط لأسواق العاملية، بعد تعويم سفينة 
»إيفرغيفن« الجانحة في قناة السويس وفك 
االختناقات في القناة التي كانت تحجز نحو 
النفط وتمنعها  يوميا من  برميل  3 مالين 
ــواق الــعــاملــيــة. وكــســبــت  ــ ــ الــــوصــــول إلــــى األسـ
الخامات البترولية في التعامالت التي جرت 
لندن  في  ارتفاعات  املستقبلية  العقود  على 
ظهر االثنن. وبعد فترة التراجع التي حدثت 
فــي الــتــعــامــالت الــصــبــاحــيــة، عـــادت األســعــار 
لـــالرتـــفـــاع، إذ كــســبــت عــقــود غــــرب تــكــســاس 
لشهر مايو/أيار نحو 41 سنتا لترتفع إلى 
61.38 دوالرا، بينما كسبت عقود خام برنت 
 65.09 إلـــى  لترتفع  سنتا   52 الــشــهــر  لنفس 
دوالرا، وذلك وفقا لبيانات وكالة بلومبيرغ 
األميركية. وعلى الرغم من النجاح في تعويم 
لشركة  تقرير  يشير  »إيفرغيفن«،  السفينة 
أمس  البحري،  للشحن  النرويجية  ميرسك 
االثنن، إلى أنه حتى مع إعــادة فتح القناة، 
فإن التداعيات املؤثرة على السعة واملعدات 
املالحة  أن تعطل حركة  كما  كبيرة،  العاملية 
تتسبب بالفعل في سلسلة من االضطرابات 
وتكدس الشحنات العاملية التي قد تستغرق 
ــا أشـــهـــرًا، حــتــى يــتــم حــلــهــا.  ــمـ أســـابـــيـــع، وربـ
ــذا يــعــنــي أن نــــاقــــالت الـــنـــفـــط املــتــكــدســة  ــ وهــ

نيويورك ـ العربي الجديد

تراجعت أسهم املصارف األميركية في بداية 
التعامل أمس اإلثنن، بسبب تصفية فوضوية 
ملحفظة استثمارية كانت محط أنظار البنوك 
التجارية. وتواجه محفظة »بيل هوانغ«، وهو 
اعتبره مصرف  مدير صندوق تحوط سابق 
»غولدمان ساكس« يمثل خطرًا كبيًرًا ورفض 
ــر عـــام 2018، تصفية  الــتــعــامــل مــعــه فــي أواخــ
مــؤملــة وفــوضــويــة، وتــعــد واحــــدة مــن أصعب 
عمليات التصفية، وفقا ملا ذكره مصدران على 

دراية باألمر لوكالة »بلومبيرغ«. 
وحـــســـب الـــوكـــالـــة األمـــيـــركـــيـــة، أجـــبـــرت شــركــة 
مانجمنت«، من  كابيتال  »أركيجوز  »هوانغ« 
قبل مقرضيها على التخلص من أسهم بقيمة 
أكثر من 20 مليار دوالر يوم الجمعة في سلسلة 
بالسوق على نطاق  املضطربة  التداوالت  من 
واسع. وفي السابق، حذف »غولدمان ساكس«- 
الذي جذبته العموالت التي يدفعها »هوانغ« 

لــلــمــتــداولــن املــنــافــســن والــتــي تــبــلــغ قيمتها 
عشرات املالين من الدوالرات سنوًيا- اسمه من 
 
ً
القائمة السوداء، مما سمح له بأن يصبح عميال

»مورغان  مثل  مصارف  فعلت  وكما  رئيسيا. 
ستانلي« و»كريدي سويس«، ضخ »غولدمان 
»هوانغ«  ساكس« ائتمانا بمليارات الدوالرات لـ
للقيام بمراهنات عالية االستدانة على أسهم 
شركات مثل »بايدو« Baidu. جدير بالذكر أنه 
في عام 2012، أقر »هوانغ« بالذنب نيابة عن 
شركته »تايجر آسيا مانجمنت« في اتهامات 
أميركية باالحتيال، إذ تداولت الشركة اعتماًدا 

على معلومات غير عامة، وحصدت أرباحا غير 
مشروعة في عامي 2008، و2009. 

وقادت عملية التصفية الفوضوية إلى تراجع 
حاد في سعر سهم »كريدي سويس« في بداية 
تعامالت اإلثنن بلغت نحو 10%، بعدما حذر 
من تداعيات ضخمة على نتائج أعمال الربع 
األول من العام الجاري، عقب إعالنه التخارج 
مــن مــراكــز مــع صــنــدوق 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. 
السويسري،  »كريدي سويس«  وأكــد مصرف 
أن هــنــاك عـــدًدا مــن الــبــنــوك األخـــرى بـــدأت في 
لم  الــذي  الصندوق  التخارج من مراكزها من 
تكشف عــن هــويــتــه. وذكـــر املـــصـــرف: »أنـــه 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 
املــــال األمــيــركــيــة حــيــث تــراجــعــت الــعــديــد من 
أسهم البنوك األميركية، وتراجع سهم مصرف 
»غولدمان ساكس« بنحو 0.7%، كما 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 100 مليون جرعة من لقاحها لفيروس 
»كــوفــيــد-19« إلـــى الــحــكــومــة األمــيــركــيــة، وهــو 
مـــا يــعــنــي الـــســـرعـــة فـــي مـــحـــاصـــرة الــجــائــحــة 
وانــطــالق حركة االنــتــعــاش االقــتــصــادي. وفي 
الصناعي  جــونــز«  »داو  مؤشر  ارتــفــع  املقابل 
بأقل من 0.1% أو بمقدار 18 نقطة إلى 33091 

نقطة عند بداية فتح سوق املال األميركي.

القناة سيتأخر وصولها إلى األسواق  على 
األوروبـــيـــة. ولــكــن الــعــوامــل اإليــجــابــيــة التي 
تدعم ارتفاع األسعار باتت أكبر من العوامل 
منظمة  تدعم  أن  محللون  ويتوقع  السلبية. 
»أوبك +« في اجتماعها املقبل أسعار النفط 
أكــثــر، عــبــر اإلبــقــاء عــلــى اإلمـــــدادات النفطية 
الــحــالــيــة دون تــغــيــيــر. وهــــذا الــتــوجــه بــاتــت 
تدعمه كــل مــن روســيــا والسعودية. فــي هذا 
الصدد، قال مصدر مطلع على توجه روسيا 
لرويترز، أمس االثنن، إنها ستدعم استقرار 
الــذي يضم  النفط لتحالف »أوبـــك+«،  إنتاج 
مجموعة من كبار منتجي الخام في العالم، 
للحصول  سعيها  مــع  /أيــــار،  مــايــو  لنهاية 
ــلـــى زيـــــــــادة مـــــحـــــدودة نـــســـبـــيـــا إلنـــتـــاجـــهـــا  عـ
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+«، 
يــــؤكــــد مــــوقــــف روســــيــــا مــــن ســـقـــف اإلنــــتــــاج 
فــي مــايــو. وكــانــت مــصــادر قــالــت، األســبــوع 
ــرار مــمــاثــل ملا  املــاضــي، إنـــه يــتــوقــع صـــدور قـ
صــدر عــن االجــتــمــاع األخــيــر ملنظمة »أوبـــك« 
وحلفائها، في االجتماع الذي يعقد في أول 

إبريل/نيسان. 
وفاجأت »أوبك+«، التي تحجب نحو ثمانية 
ــن بــيــنــهــا خــفــض  مـــاليـــن بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا مــ
سعودي طوعي بمقدار مليون برميل يوميا، 
فــــي مـــــــــــــارس/آذار، بـــاإلبـــقـــاء عـــلـــى مــســتــوى 
اإلنتاج دون تغير يذكر. لكنها سمحت لكل 

من روسيا وكازاخستان بزيادة إنتاج النفط 
زيــادة طفيفة. وقــال املصدر إن روسيا ربما 

تريد زيادة صغيرة أخرى.
ــل الــــتــــي تــــدعــــم ارتــــفــــاع  ــ ــــوامـ ــعـ ــ ومـــــــن بـــــن الـ
أســـعـــار الــنــفــط خـــالل األشـــهـــر املــقــبــلــة، ربــمــا 
إلـــى مــســتــوى فـــوق 70 دوالرًا لــبــرمــيــل خــام 
بـــرنـــت، عـــــودة املــســتــهــلــك األمـــيـــركـــي للسفر 
في  الحجوزات  ارتفعت  إذ  اإلجـــازة،  وقضاء 
الـــواليـــات املــتــحــدة خـــالل شــهــر مــــارس/ آذار 
ــاري عــلــى مــعــظــم الــخــطــوط األمــيــركــيــة،  الـــجـ
ــتـــي نــشــرتــهــا » الــعــربــي  ــا لــلــبــيــانــات الـ ــقـ وفـ
ــفـــع عــدد  الـــجـــديـــد« قــبــل أســـبـــوعـــن، كــمــا ارتـ
ــارات األمــيــركــيــة فــوق  ــطــ املــســافــريــن عــبــر املــ
مليون مسافر يوميا ألول مرة. وذلك إضافة 
ــعــد الـــواليـــات املتحدة 

ُ
إلـــى الــســفــر الــبــري. وت

أكــــبــــر مــســتــهــلــك لــلــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة فــي 
برميل  مليون   20 نحو  تستهلك  إذ  الــعــالــم، 
يوميا. كما أن االقتصاد الصيني، الذي يعد 
مـــن أكــبــر مــســتــوردي الــخــامــات فـــي الــعــالــم، 
يــشــهــد انــتــعــاشــا ســريــعــا وكــبــيــرًا هـــو اآلخـــر 
خالل العام الجاري. وبالتالي فإن البيانات 
باتت  العاملي  االقتصادي  للنمو  اإليجابية 
املستقبلية.  العقود  على  املــضــاربــات  تحرك 
وربـــمـــا ســيــتــمــكــن الــطــلــب الـــقـــوي فـــي آســيــا 
وأميركا على املشتقات النفطية من مقاومة 
ــدول  ــة الــثــانــيــة لــلــجــائــحــة فـــي الــ آثـــــار املـــوجـ
ــدادات اآلخــر الــذي  األوروبــيــة. أمــا عامل اإلمــ
يدعم أسعار النفط فهو تأخر دورة انتعاش 
الــذي أصبح في  األميركي،  النفط الصخري 
الـــســـنـــوات األخـــيـــرة »املــنــتــج املـــرجـــح« الـــذي 
يضرب دورة انتعاش أسعار النفط. وتواجه 
ــركـــي، منذ  ــيـ صــنــاعــة الــنــفــط الـــصـــخـــري األمـ
صعود الرئيس جو بايدن للحكم، مجموعة 
املصارف  تــردد  بسبب  املالية  املصاعب  مــن 
والتنقيب  الكشوفات  تمويل  فــي  التجارية 
عن النفط، كما منعت اإلجراءات التي أقرتها 
العديد  التنقيب في  اإلدارة األميركية أخيرًا 

من الواليات واملحميات الطبيعية.

معاملة مشبوهة في السوق األميركيأسعار النفط تتجاهل تعويم »إيفرغيفن«... وترتفع

العام 2007 كانت السبب الرئيسي وراء أزمة 
املـــال العاملية الــتــي كـــادت أن تـــؤدي إلفــالس 
محللون  ويــرى  األميركي.  املصرفي  القطاع 
الــدول  فــي  أن احتمال حــدوث فقاعة عقارية 
الــغــربــيــة أصــبــح يقلق الــحــكــومــات والــبــنــوك 
املركزية، إذ إن انفجار مثل هذه الفقاعة الحقا 
قد يهدد بعمليات إفــالس واسعة للشركات 
ــقــــول مــحــلــلــون  ــــن.  ويــ ــنـ ــ ــواطـ ــ والــــبــــنــــوك واملـ

لــدى  والــــوفــــورات  تــريــلــيــون دوالر،  مـــن 18 
املــواطــنــن واألثـــريـــاء مــن عــمــلــيــات اإلغـــالق 
الصرف  لتقليل  أدت  التي  الحركة  وتقييد 
ــفـــاع حــســابــات الــتــوفــيــر،  االســتــهــالكــي وارتـ
كـــمـــا أن الـــعـــديـــد مــــن الـــحـــكـــومـــات الــغــربــيــة 
ضخت أموااًل مباشرة في جيوب املواطنن، 
مــثــلــمــا حــــدث فـــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة.  في 
الدنماركي من  البنك املركزي  أوروبــا، حذر 

بــمــصــرف »آي أن جـــي« الــهــولــنــدي إن هــذه 
االرتفاع املتواصل بالسوق العقارية يعود 
التمويل  عــوامــل رئيسية، وهــي:  إلــى ثالثة 
الغربية، خاصة  االقتصادات  الرخيص في 
في أوروبــا، التي تراجع فيها سعر الفائدة 
إلى أقل من صفر، وأموال التحفيز الضخمة 
التي ضختها الحكومات والبنوك املركزية 
ــــدرت بــأكــثــر  ــتـــي قـ خــــالل الـــعـــام املـــاضـــي والـ

مخاطر االرتفاع الكبير في حجم القروض 
اإلســكــانــيــة بــالــبــالد عــلــى دورة االنــتــعــاش 
ــتـــصـــادي املـــتـــوقـــع بــعــد نــهــايــة جــائــحــة  االقـ

كورونا. 
وفــــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، يـــشـــيـــر تـــحـــلـــيـــل بــمــجــلــة 
»انــفــســتــرز كــرونــيــكــال«، األســـبـــوع املــاضــي، 
ــــى الـــنـــمـــو الـــســـريـــع فــــي الــــســــوق الـــعـــقـــاري  إلـ
الــبــريــطــانــي. ويــــرى الــتــحــلــيــل أن مــشــتــريــات 

املساكن البريطانية ارتفعت بنسبة 50% في 
نهاية  املاضي، بسبب  فبراير/ شباط  شهر 
اإلعـــفـــاء مـــن »دمـــغـــة الـــقـــروض اإلســكــانــيــة«. 
السوق  أن  يــرى  املتخصص  التحليل  ولــكــن 
الــعــقــاري الــبــريــطــانــي يــتــجــه لــلــنــمــو بنسبة 

10% خالل العام الجاري. 
وحسب بيانات وكالة »زوبــال« البريطانية 
إلدارة الـــعـــقـــارات، ســجــلــت أســعــار املــســاكــن 
أعــلــى ارتــفــاعــاتــهــا فـــي مـــدن األقـــالـــيـــم، مثل 
ــي هـــذا  ــ ــيـــفـــربـــول. وفـ ــيــــدز ولـ مــانــشــســتــر ولــ
ــأن، تــوقــعــت وكـــالـــة ســافــيــل الــعــقــاريــة  الــــشــ
في  البريطانية  الــعــقــارات  أســعــار  تنمو  أن 
املتوسط بنسبة 7.3% خالل العام الجاري، 

 .2021
أملــانــيــا، يشير مكتب اإلحـــصـــاءات في  وفـــي 
برلن إلى أن أسعار املساكن ارتفعت بنسبة 
7.8% فــي الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام املــاضــي، 
العام  2020، وهــو أعلى معدل نمو لها منذ 
2016. ويرى مصرف »آي أن جي« الهولندي، 
الـــجـــاري، أن  الــشــهــر  فـــي تــقــريــره بمنتصف 
أســــعــــار املـــســـاكـــن فــــي أملـــانـــيـــا تــتــجــه لــلــنــمــو 
الــجــاري مستفيدة  الــعــام  بنسبة أكبر خــالل 
ــــورات فــــي الـــحـــســـابـــات املــصــرفــيــة  ــوفــ ــ ــن الــ مــ
وتراكم ثروات األغنياء، وذلك على الرغم من 
انكماش االقتصاد األملاني بنسبة 10% في 

العام املاضي. 
املساكن بنسبة  ارتفعت أسعار  وفي فرنسا 
راوحـــت بــن 4 إلــى 5% خــالل الــعــام املاضي، 
ومن املتوقع أن تنمو بنسبة تراوح بن 1.5 
املوجة  الــجــاري بسبب  الــعــام  و2.0% خــالل 

الثالثة من الجائحة. 
وحـــتـــى إيـــطـــالـــيـــا الـــتـــي ضــربــتــهــا جــائــحــة 
ــا بــعــنــف وخـــســـرت مــعــظــم عـــائـــدات  كــــورونــ
في  ارتفعت  املساكن  أســعــار  فــإن  السياحة، 
املتوسط بنسبة 1.5% خالل العام املاضي. 
ومــــن املــتــوقــع أن تــســاهــم خــطــط الــحــكــومــة 
الــخــاصــة بــدعــم التوظيف ومنع  اإليــطــالــيــة 
الـــشـــركـــات مـــن تــطــبــيــق ســـيـــاســـات اإلعـــفـــاء 
والتقاعد اإلجباري في دعم سوق العقارات 
بالبالد خالل العام الجاري. وفي إسبانيا، 
ــا الــــعــــقــــاري بـــخـــروج  ــهـ ــاعـ الــــتــــي تــــأثــــر قـــطـ
األوروبـــي،  االتــحــاد  مــن عضوية  بريطانيا 
تشير بيانات »يورو ستات« إلى أن أسعار 
بنسبة 2% خــالل  فيها  ارتــفــعــت  الــعــقــارات 
الــعــام املــاضــي. وعـــادة مــا ترتفع مشتريات 
الــبــريــطــانــيــن فـــي املــنــتــجــعــات اإلســبــانــيــة 
بسبب الجو الدافئ ويختارها البريطانيون 

من كبار السن كمكان مفضل للتقاعد.

تحسن  وسط  العالمية  األســواق  في  واألسهم  الــدوالر  سعر  ارتفع 
األميركية  السندات  عوائد  ارتفاع  شكل  كما  االقتصادية،  التوقعات 
وبعض  الــذهــب  على  ضغطًا 
األخـــــرى.  ــة  ــي ــال ــم ال األدوات 
من  حــالــيــًا  ــدوالر  ــ الـ ويستفيد 
شراء  على  استثمارية  هجمة 
وتوقعات  األميركية  األصــول 
بارتفاع كبير في مؤشرات سوق 
المتوقع  ومن  ستريت«.  »وول 
األميركي  االقــتــصــاد  ينمو  أن 
حسب   ،%6.5 إلــى  تصل  بنسبة 

البنك المركزي األميركي.

تفاؤل في األسواق األميركية

تقرير

تجاهل النفط، 
أمس، تعويم سفينة 
»إيفرغيفن« في قناة 

السويس، فواصلت 
أسعاره االرتفاع

رؤية

عبد التواب بركات

لم يقف العالم بعد على حجم الخسائر التي سيتكبدها االقتصاد 
الــعــاملــي بــســبــب تــوقــف املــالحــة فــي قــنــاة الــســويــس بــعــد جنوح 
سفينة الحاويات إيفرغيفن العمالقة التابعة للخط املالحي إيفر 
الثالثاء 23 مارس/  للقناة منذ يوم  جرين في املجرى املالحي 
تكاليف  وزيـــادة  الشحن  تأخير  فــي  تسبب  القناة  إغــالق  آذار. 
النقل وارتفاع أسعار النفط بنسبة 5% وتراجع مخزونات الغاز 
والنفط وإرباك سالسل إمداد السلع واألغذية في أسواق أوروبا 
وآسيا. وربما تؤدي الكارثة إلى تغيير الخريطة البحرية لخطوط 
وبحرية  برية  طــرق  إلــى  وتــجــاوزهــا  التقليدية،  العاملية  الشحن 

جديدة. 
كشفت الحادثة عن أن قناة السويس ما زالت أهم شريان تجاري 
في العالم منذ افتتاحها للمالحة ألول مرة في سنة 1869، وأكثر 
يتجاوز 120 ميال  الـــذي ال  ازدحــامــا. فطولها  الشحن  مــمــرات 
يختصر املسافة والوقت بني قارتي آسيا وأوروبا بنسبة %43، 
أوروبــا مسافة 6000  إلى  الخليجي  النفط  ناقالت  ويوفر على 
ميل إضافية إذا قطعت طريق رأس الرجاء الصالح الذي يدور 

حول قارة أفريقيا كلها. 
النفط وحاويات  لناقالت  املفضل  الطريق  القناة هي  زالــت  ومــا 
ــام، الخفيفة  ــخـ الـــغـــاز الــطــبــيــعــي وســفــن الــبــضــائــع املــصــنــعــة والـ
والثقيلة، الغذائية والزراعية، السلمية والعسكرية، فهي تخفض 
من  دوالر  ألــف   300 بمعدل  الــقــارتــني  بــني  البضائع  نقل  كلفة 

تكاليف الوقود في الرحلة الواحدة. 
تضاعف  من  العاملية  التجارة  ملرفق  القناة  أهمية  على  أدل  وال 
إلــى أربعة  إلــى أوروبـــا  كلفة شحن حاوية 40 قدما من الصني 
أضعاف ما كانت عليه قبل إغالقها. ذلك أن حوالي 12% من 
وتجاوز عدد  القناة،  في مجرى  يتدفق  العاملية  التجارة  مجمل 
السفن العابرة فيها من آسيا إلى أوروبا والعكس نحو 19 ألف 

سفينة خالل العام املاضي، وفق إحصاء هيئة قناة السويس. 
ويتدفق حوالي ُعشر تجارة النفط والغاز الطبيعي املنقولة بحرًا 
معلومات  إدارة  وفــق  السويس،  قناة  العالم من خــالل ممر  في 
عــام 2018، وتمر خاللها 50 سفينة في  األميركية في  الطاقة 
اليوم الواحد محملة بـ1.2 مليار طن من البضائع، ربعها محمل 
فــي مجرى  الــتــي جنحت  تلك  على ظهر حــاويــات عمالقة مثل 
القناة  أهمية  العاملية. وال تقل  األزمــة  القناة أخيرا وتسببت في 
لالقتصاد املصري عن أهميتها لالقتصاد العاملي، فهي ترفده 
بــأكــثــر مــن 5 مــلــيــارات دوالر فــي الــعــام، فــي مــقــابــل 70 مليار 
دوالر لـــلـــصـــادرات وتــحــويــالت الــعــامــلــني بــالــخــارج والــســيــاحــة 
املصري  املركزي  الجهاز  بيانات  وفق  األجنبية،  واالستثمارات 

في 2019. 

تداعيات كارثية
ــاك الــصــنــاعــة  ــ إن تــعــطــل املـــالحـــة فـــي قــنــاة الــســويــس يــعــنــي إربـ
تأخير وصول  يعني  والــغــرب.  الشرق  في  والخدمات  والتجارة 
البترول من الخليج العربي واملــواد الخام، مثل القطن من الهند 
أوروبــا.  في  اإلنــتــاج  الصني، ملصانع  السيارات من  وقطع غيار 
توقف القناة يعني الدوران حول قارة أفريقيا وزيادة وقت وكلفة 
لقد  أوروبــا بنسبة %47.  إلــى  العربي  والخليج  النقل من آسيا 
دوالر خالل  مليون   2.2 من  بأكثر  الحاويات  ناقلة  كلفة  زادت 
األيــــام األربـــعـــة املــاضــيــة فــقــط، وفـــق مــســؤول بــشــركــة بــرايــمــار 

سنغافورة للشحن. 
وقال تجار نفط أوروبيون إن كلفة استئجار ناقلة نفط من آسيا 
إلى أوروبــا بعيدا عن قناة السويس ارتفعت بنسبة 25% هذا 
وبــدأت  السويس،  قناة  أملانيا تمر عبر  األســبــوع. ُعشر بضائع 
استخدام  بحث  فــي  الــســيــارات  لصناعة  األملــانــيــة  أودي  شــركــة 
الــشــحــن الــجــوي األعــلــى ســعــرا فــي نــقــل قــطــع غــيــار مــن الصني 

لتجنب توقف اإلنتاج. 
الغاز  ارتفاًعا في أسعار  إسبانيا وإيطاليا وفرنسا قد تشهد 
ألنها تعتمد على شحنات النفط املنقولة عبر القناة. كما يمنع 
العودة إلى آسيا، ما  الفارغة من  القناة حاويات الشحن  إغالق 
السلع  الطلب على  زيــادة  الناجم عن  الحاويات  يزيد من نقص 

االستهالكية املرتبطة بوباء كورونا املستجد.
رفع  قليلة  لساعات  القناة  في  املالحة  تعطل  أن  األزمــة  وأثبتت 
الــنــفــط ال يقاس  الــنــفــط بنسبة 5%. االرتـــفـــاع فــي ســعــر  ســعــر 
بالدوالر في البرميل ولكن يقاس بالسنت الواحد في البرميل. 
وفق  القناة،  عبر  يومًيا  النفط  مــن  برميل  مليوني  حــوالــي  يمر 
لويدز. وحولت سبع ناقالت غاز طبيعي مسال مسارها بعيدا 
إلى  الصالح لتصل  الــرجــاء  إلــى طريق رأس  السويس  قناة  عن 

أوروبا، وفق شركة كبلر لتحليل البيانات. 

بدائل متربصة
ورغم أهمية القناة االستراتيجية، فقد كشفت الحادثة أيضا عن 
التجارة  الكافي، ما يشكل خطًرا على  بالقدر  آمنة  ليست  أنها 
العاملية عامة ونقطة اختناق حرجة. وكذلك تمثل نقطة ضعف 
في عصب التجارة العاملية، حيث يعبر ممرها الضيق ما يقرب 
من 10 مليارات دوالر من البضائع كل يوم، بتقدير مجلة ليودز 
بقيمة  إن بضائع  تقول  والتي  الشحن،  أخبار  في  املتخصصة 
بقيمة 4.5  الغرب، وأخــرى  إلــى  القناة  تعبر  5.1 مليارات دوالر 

مليارات دوالر تعبرها إلى الشرق.
كشفت الــحــادثــة أيــضــا عــن تعامل الــنــظــام املــصــري مــع األزمــة 
للمعلومات  وتــغــيــيــب  املــشــهــد  عــن  وغــيــاب  واســتــهــتــار  بتعتيم 
العاملي وبما  العام  الحقيقية وتضليل لشركات الشحن والــرأي 
القناة االستراتيجية على  ال يتناسب وخطورة الحادثة وأهمية 
االقتصاد العاملي، فخسر تعاطف العالم وتحول من مجني عليه 
في  السيسي  الجنرال  يظهر  فلم  والفهلوة.  بالكذب  متهم  إلــى 
الهيئة عن  أعلن رئيس  للحادثة  الثاني  اليوم  القناة، وفي  موقع 
تعويم السفينة وعــودة املالحة لطبيعتها، ثم ثبت كذب االدعاء 
ولم يعتذر. وقد عبر الكاتب الصحافي املشهور ديفيد هيرست، 
السيسي ليس  في مقال نشر بموقع ميدل إيست آي بعنوان: 
السفينة  أزمــة  العالم، وقــال إن  خطرا فقط على مصر بل على 
الــجــانــحــة أحــاطــت عــلــم الــعــالــم بــاســتــمــرار أهــمــيــة الــقــنــاة ومصر 
خــطــًرا،  يشكل  السيسي  أن  وبحقيقة  الــدولــي،  الشحن  لحركة 
الدولية  التجارة  ا على 

ً
أيض ليس فقط على شعبه وبلده، ولكن 

واالستقرار.
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