
9

ليبيا تدعم دقيق الخبز
طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــر االقـــتـــصـــاد بــحــكــومــة  ــ ــال وزيــ ــ قـ
محمد  الليبية،  الوطنية  الوحدة 
خاصة  تصريحات  في  الحويج، 
إن الــوزارة ستقوم بإنشاء ديــوان للحبوب، 
وســـيـــتـــم مــــن خـــالـــه تــــوزيــــع الـــدقـــيـــق بــدعــم 
حكومي بنسبة 40%، وذلك من أجل توفير 
األسعار،  مراقبة  مع  لليبيا  غدائي  مخزون 
باإلضافة إلى دعم املزارعني. وأوضح الوزير 
الــلــيــبــي فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــــع »الـــعـــربـــي 
الحبوب مسؤول بشكل  ديــوان  أن  الجديد« 
وأن  وجــودتــهــا،  السلعة  توفير  عــن  مباشر 
االحتياج السنوي للقمح الطري يبلغ 1.250 
مليون طن بسعر 280 مليون دوالر. وتأتي 
تــلــك الـــخـــطـــوات الــحــكــومــيــة، بــعــد تسجيل 
قفزات في أسعار الدقيق، إذ ارتفع القنطار 
إلـــى 190  )100 كــيــلــوغــرام( مــن 175 ديـــنـــارا 

دينارا )الــدوالر = 4.48 دنانير(، األمر الذي 
أدى إلى ارتفاع كبير في سعر الخبز. وأفاد 
»العربي  ليبيا  مناطق  بمختلف  مواطنون 
الجديد« بأن مخابز أقفلت أبوابها، وأخرى 
رفـــعـــت الـــســـعـــر، إذ بــلــغ ســعــر ثـــاثـــة أرغــفــة 
دينارا في بعض املخابز، في حني يبلغ سعر 
ــرى نصف  الــرغــيــف الـــواحـــد فـــي مــخــابــز أخــ
دينار. وأغلقت في مدينة مزدة النائية )186 
كلم شــمــال طــرابــلــس( جميع املــخــابــز. وقــال 
»العربي  لـ الرحمن  عبد  بــن  محمد  املــواطــن 
الخبز  الــجــديــد«: »ال نستطيع شــراء رغيف 
بنصف دينار، وذلك بعد رفع أسعار الدقيق 
خـــال الــيــومــني املــاضــيــني«، مــؤكــدا أنـــه قبل 

شهر كان رغيف الخبز بربع دينار. 
وكــــان الــدعــم الــســلــعــي فــي ليبيا يــشــمــل 12 
ســلــعــة قــبــل انــــدالع الـــثـــورة عـــام 2011، دون 
توفير دعم نقدي. ووضعت وزارة االقتصاد 
تــســعــيــرة جــبــريــة لــرغــيــف الــخــبــز يــــزن 100 

غــرام بربع دينار لضبط األســواق، ولكن لم 
تــلــتــزم املــخــابــز بــالــتــســعــيــرة بــســبــب ارتــفــاع 
يبلغ  الــتــي  ليبيا  وتستهلك  الــدقــيــق.  ســعــر 
عدد سكانها نحو 6.6 مايني مواطن، نحو 
تستورد  الحبوب،  من  سنوًيا  طن  مليوني 
الحكومة 90% منها، وعادة ما كان يحتفظ 
صــنــدوق مــوازنــة األســعــار بنحو 136 ألــف 
طن قمح احتياطي من اإلنتاج املحلي، إال أن 
املخزون نفد، بسبب عدم وجود مخصصات 

مالية للصندوق مند ستة أعوام. 
وأكـــدت دراســـات حديثة للبنك الــدولــي، أنه 
سيتطلب إثر إصاح نظام الدعم، مساعدة 
املـــتـــوســـطـــة عـــبـــر إدراج  الــــفــــقــــراء والـــطـــبـــقـــة 
العائلة  عـــاوة  مــثــل  مــالــيــة مختلفة،  آلــيــات 
وتــحــويــات الــقــاصــريــن، قــبــل وضـــع صيغة 
نــهــائــيــة لــخــطــط اإلصــــــاح. وحـــســـب ديــــوان 
املحاسبة الحكومي في تقريره السنوي، فإن 
دعم السلع أدى إلى عمليات تهريب، فضا 

عـــن عــــدم اســـتـــفـــادة مـــحـــدودي الـــدخـــل مــنــه. 
وبــــدأت مــســيــرة الــدعــم فــي ليبيا مــع إنــشــاء 
مطلع  التموينية  للسلع  الوطنية  املؤسسة 
عـــام 1971 لــكــي تــقــي الــلــيــبــيــني شـــر الــجــوع 
الــذي كان يعاني منه املواطنون في  والفقر 
تلك الفترة، عبر الدعم الذي لم يقتصر فقط 
على السلع، بل امتد للخدمات واملحروقات 

والسجائر ومابس العيد.
ا في أنحاء ليبيا، إضافة 

ً
ويتوزع 4160 مخبز

ــوزع الــطــحــني على  إلـــى 57 مــطــحــن دقــيــق تــ
املخابز. وقام مصرف ليبيا املركزي بتعديل 
إلى  األميركي  لــلــدوالر  املعلن  الصرف  سعر 
الــــــدوالر بــعــد أن كــان  4.48 دنــانــيــر مــقــابــل 
السعرين  بــني  الفجوة  ملعالجة  ديــنــارًا،   1.4
ــل الــقــضــاء على  الــرســمــي واملـــــــوازي مـــن أجــ
السوق السوداء للعملة، إال أن هذه الخطوة 
انـــعـــكـــســـت ســلــبــا عـــلـــى مــعــيــشــة املـــواطـــنـــني 

بسبب غاء معظم السلع والخدمات.

عمان ــ العربي الجديد

أعلنت الحكومة األردنية، إعــادة تشغيل معبر جابر 
ــــ نصيب الــحــدودي مــع ســوريــة اعــتــبــارًا مــن بعد غد 
األحـــد، بشكل شبه عـــادي، بعد نحو عــام على عمله 
ــراءات للحد مــن انتشار  بشكل مــحــدود فــي إطـــار إجــ

فيروس كورونا. 
وقال وزير الداخلية مازن الفراية، في بيان نشر ليل 
األربعاء: »بعد إجراء الترتيبات امليدانية الكاملة مع 
الــســوري، سيبدأ اعــتــبــارًا مــن صباح األحــد،  الجانب 
األول من أغسطس/آب، التشغيل الكامل ملركز حدود 

جــابــر«.  وكــانــت الحكومة األردنــيــة قــد أغلقت مركز 
جابر نصيب في 12 أغسطس من العام املاضي بعد 
تسجيل ارتفاع في عدد اإلصابات بفيروس كورونا 
بــني الــقــادمــني. وأعــيــد فتحه الحــقــا مــع اعــتــمــاد قيود 
تضمنت نظاما تبادليا لنقل الركاب والبضائع )باك 
تو باك(، والسماح لعدد محدد بـ150 شخصا يوميا 
من القادمني إلى األردن بالعبور، بينما كان املغادرون 

والقادمون بحاجة إلى موافقة أردنية مسبقة.
وفــــي عــــام 2020 بــلــغ الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــني األردن 
وســوريــة 108.7 مــايــني دوالر، وفــقــا ألرقــــام رسمية 
أردنــيــة. والــحــدود مــع ســوريــة شــريــان مهم القتصاد 

تركيا  إلــى  أردنــيــة  تــصــدر عبرها بضائع  إذ  األردن، 
وتــســتــورد عبرها بضائع سورية  ولــبــنــان وأوروبــــا 
ومن تلك الدول. وفي وقت سابق تخّوف سوريون من 
الحركة على  األردنــي بعودة  السوري  االتفاق  نتائج 
معبر جابر-نصيب، وذلك بأن يؤدي ملزيد من ارتفاع 

األسعار في األسواق املحلية. 
ــادة فــتــح معبر  ويــتــخــوف املستهلك الــســوري مــن إعــ
الباحث  ــ نصيب الحدودي على األسعار، لكن  جابر 
السوري يحيى السيد أحمد، شدد على أن إعادة فتح 
فقط،  واألردن  لسورية  ليس  املعبر خطوة ضرورية، 
للتنقل  العربي،  الخليج  بل وملــا بعد األردن في دول 

ونقل فائض اإلنتاج بسورية ولبنان، وبالتالي زيادة 
الــتــبــادل الــتــجــاري »ألن الــنــظــام بــدمــشــق كــمــا لبنان 

بأمس الحاجة للتصدير والقطع األجنبي«.
»العربي الجديد«  لـ وأضاف أحمد خال تصريحاته 
ــا تــكــبــده الــتــجــار وحــتــى  أن »إعــــــادة فــتــح املــعــبــر ومــ
ــا لــوقــف  ــ ــكـــون درســ ــا يـ ــمـ املـــــزارعـــــون مــــن خـــســـائـــر، ربـ
عمليات تهريب املخدرات من سورية ولبنان باتجاه 
وأضــاف  ــادرات«.  الـــصـ شحنات  ضمن  الخليج،  دول 
أنــه رغــم أهمية الـــصـــادرات إال أنــهــا »يــجــب أال تكون 
على حساب العرض بالسوق املحلية، ورفع األسعار 

لحرمان املستهلكني من إنتاج بلدهم«.

إعادة تشغيل معبر جابر ــ نصيب بين األردن وسورية

تدّخل لتحديد سعر الريال 
اليمني

أصدرت جمعية الصرافني اليمنيني 
فرع عدن، أمس الخميس، تعميما 

بأسعار الصرف في السوق 
املحلية، في ظل التدهور املروع 
للعملة املحلية مقابل األجنبية. 
وجاء في التعميم الذي وجهته 

الجمعية لشركات الصرافة 

وشبكات التحويل املالية املحلية، 
اعتماد تسعيرة لعمليات الشراء 

والبيع للريال السعودي عند 259 
رياال يمنيا. بينما حددت سعر 

الدوالر في السوق املحلية بـ 985 
رياال، في وقت سجل 1015 رياال 

في تعامالت األربعاء، وسط انفالت 
في األسعار. وشددت الجمعية 

على ضرورة أن تتم متابعة أسعار 
الصرف بصورة دورية، ويعمم 

لسريان العمل بموجبه في كافة 
مراكز القطاع املصرفي. ودعت 
الجمعية الجهات الرسمية كافة، 

وفي مقدمتها الحكومة والسلطات 
املركزية، إلى اتخاذ كافة اإلجراءات 

لإلسهام بمعالجات شاملة وعاجلة 
للحد من تدهور سعر الصرف.

مصر تطرح أذون خزانة
أعلن البنك املركزي املصري، أمس، 

طرح أذون خزانة على شريحتني 
بقيمة 21 مليار جنيه )1.35 مليار 

دوالر(، لتمويل عجز املوازنة. 
ووافقت الحكومة املصرية، على 

مشروع املوازنة العامة للدولة للعام 
املالي الجديد 2021 ـ 2022 الذي 
انطلق مطلع يوليو/ تموز الحالي، 
بإيرادات 1.3 تريليون جنيه )83 
مليار دوالر( وعجز متوقع 6.6 

باملائة من الناتج املحلي اإلجمالي. 
وفي بيان للبنك املركزي عبر 

موقعه اإللكتروني أمس، قال إن 
قيمة الطرح األول تبلغ 6 مليارات 
جنيه )387 مليون دوالر(، ألجل 

182 يومًا تبدأ من 3 أغسطس/ آب 
املقبل وحتى أول فبراير/ شباط 

2022. وأشار إلى أن قيمة الطرح 
الثاني تبلغ 15 مليار جنيه )967 

مليون دوالر( ألجل 364 يومًا تبدأ 
في الثالث من الشهر املقبل وتنتهي 

في 2 أغسطس 2022.

الصين تزيد اإلنفاق على 
األبحاث

قال االجتماع التنفيذي ملجلس 
الدولة الصيني الذي عقد، أول 

من أمس، إن الصني ستحسن 
إدارة اإلنفاق املالي املركزي على 
األبحاث، ملنح الباحثني دورا أكبر 
في استخدام األموال. كما شّدد 

االجتماع، الذي ترأسه رئيس 
مجلس الدولة، لي كه تشيانغ، على 

الوضع األساسي لالبتكار في 
حملة التحديث في البالد. وحث 

على التركيز على الشواغل العالقة 
للباحثني. كما اقترح إزالة القواعد 
التي ال تتطابق مع قوانني البحث 

العلمي، حتى يتمكن الباحثون 
من التركيز بدرجة أكبر على 
البحث. تشمل تدابير تحسني 

اإلنفاق املالي املركزي على البحوث، 
تبسيط عملية إعداد امليزانية، 

وزيادة الحوافز للباحثني، وتسريع 
مدفوعات األموال.

أخبار

نمو قوي 
ألرباح 

سامسونغ

حققت شركة سامسونغ إلكترونيكس الكورية الجنوبية، نموا قويا في أرباحها بلغ 73.4 باملئة، خال الربع الثاني من العام الجاري بفضل مبيعات أشباه 
إبــريــل/ نيسان  الفترة بني  )8.3 مليارات دوالر( في  تريليونات وون   9.63 بلغ  أرباحها  إن صافي  الخميس،  أمــس  بيان،  املــوصــات. وقالت سامسونغ في 
ويونيو/ حزيران، بزيادة 73.4 باملئة عن الفترة نفسها من 2020. وشهد قطاع شبه املوصات انتعاشا، وأداء أفضل مما كان متوقعا في الهاتف الذكي وأجهزة 
للشركة وسط استمرار جائحة فيروس كورونا. وسجلت مبيعات سامسونغ من أشباه  أداء جيد  إلى  أدى  الــذي  األمــر  املنزلية،  التلفزيون واإللكترونيات 

املوصات 22.7 تريليون وون )18.3 مليار دوالر(. وقفزت أرباح سامسونغ التشغيلية خال الربع الثاني من 2021 بنسبة 54.3 باملئة على أساس سنوي.

اقتصاد
Friday 30 July 2021
الجمعة 30 يوليو/ تموز 2021 م  20  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2524  السنة السابعة

)Getty(
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تونس ـ إيمان الحامدي

ــتـــونـــســـي قــيــس  حـــــــّول الـــرئـــيـــس الـ
ســعــّيــد دفــتــه، لــيــل األربـــعـــاء، نحو 
عالم املــال واألعــمــال بــدعــوة مئات 
املـــتـــعـــامـــلـــن االقــــتــــصــــاديــــن إلـــــى عـــقـــد صــلــح 
جــبــائــي مــع الـــدولـــة يسمح بــاســتــعــادة أمـــوال 
اســتــفــادوا منها دون وجــه حــق خــال العقود 
املــاضــيــة، ليعيد بـــقـــراره مــلــف املــصــالــحــة مع 
رجال األعمال إلى دائــرة الضوء بعدما كادت 
ـــطـــوى في 

ُ
صــفــحــة املــصــالــحــة االقـــتـــصـــاديـــة ت

الـــبـــاد. وقـــال ســعــّيــد، إنـــه ســيــصــدر مرسوما 
الستعادة 13 مليار دينار )4.6 مليارات دوالر( 
ــوال املــنــهــوبــة فــي إطـــار صــلــح جــزائــي  مــن األمــ
ســيــبــرم بـــن الــــدولــــة ورجــــــال األعــــمــــال الــذيــن 
واستفادوا  قانونية  غير  بامتيازات  تمتعوا 

من نفوذهم خال عقود.
فـــي املــقــابــل، شــكــك عـــدد مـــن الــخــبــراء ورجـــال 
األعمال في رقم األموال املنهوبة الذي تحدث 
عنه الرئيس التونسي، كما طالبوا بوقف ما 
أن  باعتبار  املستثمرين«  »شيطنة  بـ أســمــوه 
ذلك يساهم في تشويه مجتمع املال واألعمال 
ــــو مــــا يـــؤثـــر ســلــبــا عـــلـــى مــنــاخ  بـــالـــكـــامـــل، وهـ

االستثمار.
ــد فـــي لـــقـــاء جمعه  ــد أكــ وكـــــان قــيــس ســعــّيــد قـ
بـــــرئـــــيـــــس اتـــــــحـــــــاد الـــــصـــــنـــــاعـــــة والــــــتــــــجــــــارة 
ــة رجـــــال  ــمـ ــنـــظـ ــلـــيـــديـــة )مـ ــقـ والــــصــــنــــاعــــات الـــتـ
ــه يــمــلــك قــوائــم  األعــــمــــال(، ســمــيــر مــــاجــــول، أنــ
بــأســمــاء رجـــال األعــمــال الــذيــن اســتــفــادوا من 
صلح  بــإبــرام  مطالبن  وسيكونون  امتيازات 

القاهرة - عبداهلل عبده

ــهـــدت صــــــــادرات الـــقـــطـــن املــــصــــري ارتـــفـــاعـــا  شـ
ملحوظا املوسم الجاري، ألسباب عدة، أبرزها 
انــخــفــاض أســـعـــار املــنــتــج املــحــلــي، وتــوصــيــة 
القطعة  باستعمال  العاملية  الصحة   منظمة 
ملــرة واحــدة، ثم  استبدالها في اطــار إجــراءات 

وقائية ملجابهة فيروس كورونا. 
وأعلن االتحاد العام ملصدري األقطان ارتفاع 
ــادرات مــصــر مـــن الــقــطــن هـــذا املـــوســـم إلــى  ــ صــ

عدن ـ محمد راجح

رغـــــم مــــــرور أكـــثـــر مــــن 60 يـــومـــا عـــلـــى بـــدء 
ــة مــنــحــة  ــعـــوديـ تــخــصــيــص الـــحـــكـــومـــة الـــسـ
مشتقات نفطية خاصة بمحطات الكهرباء 
ــنـــات فــــي مــنــاطــق  ــدة شـــحـ ــ ــلـــى عــ الــــعــــامــــة عـ
الــحــكــومــة اليمنية املــعــتــرف بــهــا دولــيــا، إال 
استدامة تشغيل  في  نتائجها محدودة  أن 
مــحــطــات تــولــيــد الــطــاقــة، ورفــــع الــظــام عن 
ــنـــن الـــذيـــن يـــقـــاســـون تــبــعــات  كـــاهـــل املـــواطـ
ــرارة  ــ ــــحـ قـــاســـيـــة نـــتـــيـــجـــة ارتـــــفـــــاع درجـــــــة الـ
ــيـــف لــم  ــذا الـــصـ ــ ــة فــــي هــ ــيـ ــتـــويـــات قـــاسـ ملـــسـ

يعهدوها من قبل.
عن  مــؤخــرًا،  الحكومية،  السلطات  وأعلنت 
املشتقات  الثالثة من منحة  الدفعة  وصــول 
النفطية املقدمة من السعودية، لتشغيل 80 
واملحافظات  املناطق  في  كهربائية  محطة 
الــخــاضــعــة افــتــراضــيــا لــســيــطــرة الــحــكــومــة 
اليمنية التي تخوض صراعا مريرا مؤخرًا 
مــع شــريــكــهــا الــرئــيــســي املــجــلــس االنــتــقــالــي 

الجنوبي املدعوم إماراتيا.
اتــه  وصــّعــد االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي مــن إجــراء
االستفزازية بشكل كبير ضد الحكومة في 
عــدن وأبــن وسقطرى، فيما يسعى جاهدًا 
ــيـــن إلـــــى عــرقــلــة  ــاضـ خـــــال األســــبــــوعــــن املـ

عــمــل املــؤســســات الــحــكــومــيــة، وبــعــض عمل 
الــوزارات الخدمية التي ارتــأت نقل مهامها 
مــؤقــتــا مـــن عــــدن إلــــى مــنــطــقــة ســيــئــون في 

محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.
وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي كــمــيــة الـــدفـــعـــة الــثــالــثــة من 
ــة 75 ألــــــف طـــــن ديــــــزل،  ــعــــوديــ املـــنـــحـــة الــــســ
لتعزيز  بالوقود  الكهرباء  لتزويد محطات 
الكهربائية،  الطاقة  توليد  وتحسن عملية 
ـــود أثـــر  ــادر حـــكـــومـــيـــة وجـــــ ــ ــــصـ ــد مـ ــؤكــ إذ تــ
تحسن  فــي  السابقتن  للدفعتن  مــلــمــوس 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي فـــي عــــدن واملــحــافــظــات 

األخرى في جنوب اليمن.
وقــال رئيس لجنة اإلشـــراف والــرقــابــة على 
رامي  السعودية،  النفطية  املشتقات  منحة 
الــشــيــبــانــي، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إن 
الــلــجــنــة تــعــمــل عــلــى تــحــديــد احــتــيــاج كــافــة 
مــحــطــات الــكــهــربــاء املــســتــفــيــدة مـــن املــنــحــة، 
ورفــع نسبة االحتياج من املشتقات لــوزارة 
الكهرباء والطاقة التي تقوم بدورها بإباغ 
املشتقات  من  بحاجتها  السعودي  الجانب 

النفطية.
في اإلطــار، قــال مسؤول حكومي في وزارة 
الكهرباء والطاقة اليمنية، رفض ذكر اسمه، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن خـــيـــار اســتــئــجــار  لــــ
محطة كهرباء عائمة تعمل بوقود املازوت 

التي  اليمنية  الحكومة  لــدى  قائما  يـــزال  ال 
تـــــــدرس عـــــــددا مــــن الـــــعـــــروض املــــقــــدمــــة مــن 
شـــركـــات عــربــيــة وعـــاملـــيـــة فـــي هــــذا املـــجـــال، 
وذلـــــك بـــالـــتـــزامـــن مـــع إجــــــــراءات اســتــيــعــاب 
ــّدد عــمــال  املــنــحــة الـــســـعـــوديـــة. وبــيــنــمــا يـــشـ
وتجار في مدينة عدن على تضررهم بشكل 
وإفــاس  ومهنهم،  أعمالهم  وتــهــاوي  كبير 
الكهربائي  التيار  تــردي  بسبب  منهم  عــدد 
وانـــقـــطـــاعـــه لـــســـاعـــات طــويــلــة تــمــتــد ملعظم 
اليوم، يشكو مواطنون من صعوبة  فترات 
مــواجــهــتــهــم لــســخــونــة الــصــيــف هــــذا الــعــام 
فــي ظــل ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة ملستويات 
قــيــاســيــة. ويــصــف الــعــامــل فــي مــديــنــة عــدن، 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، هـــذا  ــعـ »الـ ـــ ــانــــم، لـ أشــــــرف غــ
الــــوضــــع بــــأنــــه ال يــــطــــاق خـــصـــوصـــا خـــال 
الصيف الذي يمثل بصورة نسبية موسما 
ــن، لــكــن  ــ ــهــ ــ ــال واملــ ــ ــمــ ــ ــاش عــــديــــد األعــ ــعــ ــتــ النــ

الكهرباء تظل عائقا كبيرا أمامها.
»العربي  لـ الجماعي،  أسعد  التاجر،  ويقول 
تــضــاعــف تكاليفهم  الــكــهــربــاء  إن  الــجــديــد« 
نــظــرًا لــتــردي الــخــدمــة املــقــدمــة مــن املحطات 
العامة، ومــا هــو متوفر مــن خــيــارات أخــرى 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  بــديــلــة وفــــق حــديــثــه لــــ

مكلفة للغاية.
ويــــــســــــود تـــــذمـــــر كــــبــــيــــر فــــــي عــــــــدن وبـــقـــيـــة 

املــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة بــســبــب عـــدم وجــود 
ووصولها  الكهرباء  خــدمــة  فــي  تحسن  أي 
إلــــى مــســتــوى االنـــهـــيـــار، إذ يـــؤكـــد املـــواطـــن 
التواهي  مــن ســكــان منطقة  الــشــاذلــي  منير 
فــي عـــدن أن مــعــانــاتــهــم هـــذا الــصــيــف زادت 
بشكل ملحوظ لحاجتهم لتشغيل املكيفات 

ملقاومة ارتفاع درجات الحرارة.
وحــصــلــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة عــلــى منحة 
سعودية لتوريد مشتقات نفطية بنحو 422 
مليون دوالر لتشغيل املنظومة الكهربائية 

املتعثرة في مناطق نفوذها.
ــاء  ــربـ ــهـ ــكـ ــتـــصـــون فـــــي قــــطــــاع الـ ويــــــــرى مـــخـ
والـــطـــاقـــة أن املـــنـــحـــة الـــســـعـــوديـــة لــــن تــحــل 
مشكلة الكهرباء التي تعاني من ترد مزمن 

في وضعيتها بسبب الحرب.
اليمنية،  والــطــاقــة  الكهرباء  وزارة  وحــســب 
فإن األثر اإليجابي ملنحة املشتقات النفطية 
سيكون تدريجيا خاصة مع زيادة األحمال 
خال الصيف. الخبير الهندسي في مجال 
ــز مـــنـــصـــر، يــوضــح  ــزيـ ــعـ الـــكـــهـــربـــاء، عـــبـــد الـ
اخــتــال منظومة  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
الــــعــــمــــل الـــحـــكـــومـــيـــة وتــــــــــردي املــــؤســــســــات 
املنحة  استيعاب  أمـــام  عائقا  شكل  الــعــامــة 
الـــســـعـــوديـــة بــطــريــقــة جـــيـــدة لــتــحــســن أهــم 

الخدمات العامة مثل الكهرباء.

ــة، مــطــالــبــا إيــــاهــــم بــقــبــول  ــ ــــدولـ جــــزائــــي مــــع الـ
قال  لكنه  والسجون،  املحاكم  ب 

ّ
لتجن الصلح 

أيــضــا إن ال نية لــديــه ملاحقة رجـــال األعــمــال 
أو التشفي منهم واصــفــا الــجــزء األكــبــر منهم 

بالوطنين.
واستند سعّيد في تحديد مبلغ األموال التي 
قال إن رجال أعمال نهبوها وانتفعوا بها، إلى 
حول  الحقائق  تقصي  لجنة  أصــدرتــه  تقرير 

الرشوة والفساد عقب الثورة عام 2011.
لــكــن الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي والــعــضــو الــســابــق 
سعيدان،  الــديــن  عــز  الحقائق،  تقصي  للجنة 
قال إن لجنة تقصي الحقائق لم تحدد قائمة 
لــرجــال األعـــمـــال املــتــهــمــن بــالــفــســاد، غــيــر أنــه 
إلــى القضاء مــن بينها  تمت إحــالــة 463 ملفا 
ق بالرئيس املخلوع زين العابدين 

ّ
ملفات تتعل

بن علي وعائلته.
»الـــعـــربـــي  وأضـــــــاف ســـعـــيـــدان فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الجديد« أن لجنة تقصي الحقائق درست عام 
2011 نحو 10 آالف ملف تعلقت بقضايا فساد 
وإثراء بطرق غير شرعية، وأحالت 463 منها 
إلى دوائر قضائية، مشيرا إلى أن القضاء بّت 
غير  املتعلقة بنب علي وعائلته،  القضايا  في 
أنــه لــم يكشف عــن مصير بــاقــي املــلــفــات التي 

تعلقت بعدد من رجال األعمال.
السابق  والعضو  االقــتــصــادي  الخبير  ووفــق 
لــلــجــنــة تــقــصــي الــحــقــائــق فـــإنـــه يــتــعــّن نشر 

1.7 مــلــيــون  قـــنـــطـــار،  بــقــيــمــة تــصــديــريــة 235 
مليون دوالر، مقابل 1.3 مليون قنطار املوسم 
املــاضــي، وســط تخوفات مــن معلومات جرى 
تداولها، أخيرًا، خال اجتماع لجنة التسويق 
حول احتمالية تدخل املؤسسة العسكرية في 
عملية شراء األقطان من الفاحن هذا املوسم، 
ــذه املـــعـــلـــومـــات لــــم تـــؤكـــدهـــا الــجــهــات  ــ لـــكـــن هـ
املسؤولة. ويبدأ املوسم التصديري من شهر 
آب  فــي  أغــســطــس/  أيــلــول وينتهي  سبتمبر/ 

من العام التالي.  
ويرجع الخبير في مزادات األقطان، مصطفى 
ــاع الـــطـــلـــب عـــلـــى الــقــطــن  ــفــ ــبـــور،  ارتــ عـــبـــد الـــصـ
املصري في الخارج لعدة أسباب، منها: زيادة 
املستوى  على  القطنية  املنسوجات   استهاك 
العاملي، بعد توصية  منظمة الصحة العاملية 
باستعمال القطعة ملرة واحدة، ثم  استبدالها 
ــراء وقـــائـــي ملــجــابــهــة فـــيـــروس كـــورونـــا،  ــإجــ كــ
بــاإلضــافــة إلـــى  أن ســعــر الــقــطــن املــصــري كــان 
يــقــل عــن مــنــافــســه األمــيــركــي »ديـــمـــا«، وأيــضــا 
لعودة املصانع للعمل بعد تخفيف  إجــراءات 

تداعيات »كورونا«.  
»العربي  وأشار عبد الصبور في تصريحات لـ
الــجــديــد« إلـــى أن مــتــوســط أســـعـــار الــتــصــديــر 
 وفــقــا لــاتــحــاد الـــعـــام ملـــصـــدري األقـــطـــان هــذا 
املوسم، ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة باملوسم 

الــتــقــريــر فـــي واقـــعـــه الـــجـــديـــد، مــشــيــرا إلــــى أن 
الــعــديــد مــن رجــــال األعـــمـــال مــمــن أدرجـــــوا في 
القائمة حينها من بينهم من أبرم صلحا مع 

الدولة ومنهم من توفي.
وأشار سعيدان إلى أن قرار سعّيد بإعادة فتح 
التعامل،  فــي  جــديــدا  نفسا  سيعطي  املــلــفــات 
)الـــدوالر =  أن مبلغ 13.5 مليار دينار  مؤكدا 
نحو 2.8 دينار( هو تقييم لحجم األموال التي 
تحّصل عليها رجــال األعــمــال دون وجــه حق 

بسبب الفساد أو الرشوة أو املحاباة.
اقترحها  التي  الجزائية  أن املصالحة  واعتبر 
رئيس الجمهورية هي الحل األمثل للمحافظة 
وأخذ  واملؤسسات  االقتصادي  النسيج  على 
القضاء ملجراه شرط تحين )تحديث( امللفات. 
تـــظـــاهـــر   ،2017 أيــــــــــار  مــــــايــــــو/  شــــهــــر  وفــــــــي 
قانون  مــشــروع  على  احتجاجا  الــتــونــســيــون، 
املصالحة االقتصادية، بعدما قّدمته الرئاسة 

ــى الـــبـــرملـــان إلقــــــــــراره.  ورفــــــع املـــتـــظـــاهـــرون  ــ إلـ
حينها شعار »مانيش مسامح« )لن أسامح(، 
مــطــالــبــن بـــإســـقـــاط مــــشــــروع الـــقـــانـــون الــــذي 
يــهــدف إلـــى املــصــالــحــة مــع مــســؤولــن ورجـــال 

أعمال متهمن بالفساد.
وتضمن مشروع قانون املصالحة في قضايا 
اقــتــصــاديــة مــع مــســؤولــن ورجــــال أعــمــال من 
عهد الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، 
وسط موجة رفض قوي من أحزاب ومنظمات.
لكن سعّيد اقترح في مشروعه الجديد ترتيب 
رجال األعمال ترتيبا تنازليا من األكثر تورطا 
إلى األقل تورطا، ثم يتم إبرام عقود معهم في 
إطار صلح جزائي، وذلك بإنجاز مشاريع في 

الجهات املحرومة.
من جهته، شدد عضو املعهد العربي لرؤساء 
ــامـــل االقــــتــــصــــادي، نــافــع  ــعـ ــتـ املــــؤســــســــات واملـ
ــال يــحــتــاج إلــى  ــمـ الــنــيــفــر، عــلــى أن مــنــاخ األعـ
الطمأنة أكثر من أي وقت مضى، مشددا على 
برسائل  الحاكمة  السلطة  تبعث  أن  ضـــرورة 
إيــجــابــيــة ملــســتــثــمــري الــــداخــــل والــــخــــارج مع 
مواصلة مراقبة تطور مؤشرات »الهلع« التي 

قد تتسبب في هجرة جماعية لرأس املال.
الجديد«  »العربي  لـ تصريح  في  النيفر  وقــال 
فــي  تــتــســبــب  أن  يـــمـــكـــن  عــــوامــــل اإلربــــــــــاك  إن 
إخــــراج الــشــركــات املــقــيــمــة الســتــثــمــاراتــهــا من 
الــبــاد دون املــــرور عــبــر الــبــنــك املـــركـــزي وفقا 

عالية  مخاطر  أن  معتبرا  التونسي،  للقانون 
ــقــــدان ثــقــة  تـــحـــدق بـــمـــنـــاخ األعــــمــــال ومـــنـــهـــا فــ
املــــزوديــــن واملـــمـــولـــن. واعــتــبــر عــضــو املــعــهــد 
الــعــربــي لـــرؤســـاء املــؤســســات، أن أهـــم رســالــة 
التونسي  الرئيس  يصدرها  أن  يمكن  طمأنة 
ــــان عـــن تشكيل  فـــي الـــوقـــت الــحــالــي هـــي اإلعـ
ــراج الــبــاد من  ــادرة عــلــى إخــ حــكــومــة تــكــون قــ
أزمتها املالية وتجاوز املرحلة الصعبة بأخف 
األضــــــــرار. وأضــــــاف أن مـــنـــاخ األعــــمــــال عــانــى 
طـــويـــا مـــن االرتــــبــــاك الــســيــاســي فـــي الـــبـــاد، 
مـــشـــددا عــلــى ضـــــرورة تـــجـــاوز كـــل الــســقــطــات 

املاضية واالحتكام للقانون.
وقبيل مخاطبة سعّيد لرجال األعمال وإعان 
خــطــة الــصــلــح الــجــبــائــي مـــع مـــن تــعــلــقــت بهم 
لرؤساء  العربي  املعهد  طالب  فساد،  شبهات 
املؤسسات )منظمة غير حكومية( في بيان له، 
بــضــرورة اليقظة واتــخــاذ اإلجــــراءات الازمة 
عــنــد الــحــاجــة، لــتــجــنــب بــــروز ظـــواهـــر الــريــبــة 

والشك في االقتصاد التونسي.
ــإن هــــذه الـــظـــواهـــر يــمــكــن أن  ــــق املــعــهــد، فــ ووفـ
لعمليات سحب  املــفــرطــة  الـــزيـــادة  فــي  تتمثل 
البنوك، وتراجع قيمة  مبالغ مالية مهمة من 
ــة فــــي الـــبـــورصـــة  ــدرجــ ــم املــ ــهــ ــدات واألســ ــنـ الـــسـ
ــتـــعـــامـــات عـــلـــى الــــســــوق الــنــقــديــة،  وحـــجـــم الـ
وانـــخـــفـــاض قــيــمــة الــعــمــلــة. مـــن جـــانـــبـــه، يــرى 
الخبير االقتصادي، محمد منصف الشريف، 

أن ســعــّيــد بــعــث بــرســائــل مــشــفــرة إلـــى رجـــال 
ــيــــس اتــــحــــاد الــصــنــاعــة  األعـــــمـــــال مـــحـــمـــا رئــ

والتجارة تبليغها إلى منظوريه.
»العربي الجديد«  وأفاد الشريف في تصريح لـ
بــــأن مـــن بـــن هــــذه الـــرســـائـــل تــكــلــيــف املنظمة 
ورئيسها بإيجاد تسويات سريعة مع رجال 
األعمال وتقدمهم طوعا للصلح الجبائي من 
أجل ضخ أموال في خزينة الدولة التي تعاني 

ضغوطا شديدة.
وأكـــد الخبير االقــتــصــادي فــي ســيــاق متصل 
أن املبلغ الــذي يطالب به سعّيد املقدر بـــ13.5 
مليار دينار مبالغ فيه، لكنه أضاف أن الصلح 
ــال األعـــمـــال يــمــكــن أن يــوفــر  الــجــبــائــي مـــع رجــ
لــلــدولــة نــحــو 20 بــاملــائــة مــن الــتــقــديــرات التي 

تحدث عنها الرئيس التونسي.
واعتبر أن األمــوال التي يمكن تحصيلها من 
الصلح الجبائي ستعّوض نفقات االستثمار 
التي ترصدها الدولة في قانون املوازنة والتي 
توجه للمشاريع العمومية، وهو ما يمكن من 
ويحّسن  العمومية  املــالــيــة  ضــغــوط  تخفيف 
مــوقــف تــونــس لــــدى صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
والشركاء املالين واملستثمرين األجانب ممن 
يــبــدون مــخــاوف مــن ارتــفــاع منسوب الفساد 

اإلداري واملالي في تونس. 
املباشرة في  وتساهم االستثمارات األجنبية 
تونس سنويا فــي إحـــداث حــوالــي 25 باملائة 
من فرص العمل الجديدة، وهو ما يدعم بشكل 
مؤشرات  لكل  للتنمية  املحلي  املجهود  كبير 
االســتــثــمــار.  ووفـــق بــيــانــات أصــدرتــهــا وكالة 
التونسية  الــخــارجــي  بــاالســتــثــمــار  الــنــهــوض 
)حكومية(، سجل االستثمار األجنبي املباشر 
الــربــع  املــائــة خـــال  تــراجــعــا بنسبة 31.9 فــي 
األول من العام الحالي حيث بلغ 341.9 مليون 
دينار مقارنة بـ501.7 مليون دينار في الفترة 

نفسها من 2020. 
كما تراجع حجم االستثمار في قطاع الطاقة 
بـ15.5 في املائة، حيث بلغ 143.6 مليون دينار 
الفترة،  نفس  فــي  ديــنــار  مليون   169.8 مقابل 
بــحــســب الـــوكـــالـــة. وحـــّولـــت كــثــرة اإلضـــرابـــات 
السياسية واالجتماعية تونس إلى بلد طارد 
للمستثمرين بحسب املتعاملن االقتصادين 
الحكومية  الضمانات  بــزيــادة  طــالــبــوا  الــذيــن 
لتحسن مناخ األعمال في الباد ووقف نزيف 
الــرأي العام  »شيطنة« رجــال األعمال وتأليب 

ضدهم.
وعقب إعــان سعّيد عن قــرار مشروع الصلح 
الجبائي، تداول نشطاء على شبكات التواصل 
االجــتــمــاعــي قـــوائـــم تــضــمــنــت أســـمـــاء لــرجــال 
اقتصادية كبرى حصلت  أعمال ومجموعات 
عــلــى قــــروض كــبــيــرة مـــن الــبــنــوك الــتــونــســيــة. 
وطالب النشطاء سعّيد باستعادة ما وصفه 
لخزينة  وإعادتها  الشعب«  »أموال  بـ الرئيس 

الدولة.
لــكــن الخبير املــالــي، أيــمــن الــوســاتــي، يعتبر 
مــركــبــة ومعقدة  األمــــوال  اســتــعــادة  أن عملية 
ويجب أن تستند إلى القضاء وال تتم بشكل 
»شعبوي«، مشيرا إلى أن تنقية مناخ األعمال 

من الفاسدين أمر مستحسن.
»العربي الجديد«  في املقابل، قال الوساتي لـ
فــي خانة  الــزج بكل املستثمرين  إنــه ال يمكن 
ــدة، مــعــتــبــرا أن الــقــطــاع الـــخـــاص املــنــظــم  ــ واحــ
فــي تونس يقوم بــدور كبير فــي خلق الثورة 
ــو مــــا يــتــطــلــب  ــ وتـــوفـــيـــر مــــواطــــن الـــشـــغـــل وهــ

املحافظة عليه ودعمه. 
وأضــــاف فــي ســيــاق متصل أنـــه يمكن إيــجــاد 
وتوفير  العمومية  املــالــيــة  لصعوبات  حــلــول 
ــرارات  إيــــــرادات إضــافــيــة لــلــدولــة، مـــن خـــال قــ
قانون  أو  التكميلي  املالية  قانون  يتضمنها 
الضرائب  قاعدة  بتوسعة   2022 لسنة  املالية 
وتحسن النظام الجبائي عموما بشكل عادل 

بن القطاعن الخاص والحكومي.

املاضي.   ويرى صاحب إحدى شركات تجارة 
الرئيسي  أن  السبب  محمد،  الله  عبد  القطن، 
إلى  يــعــود  املــصــري،  القطن  على  الطلب  وراء 
ابتكار  أجهزة تكشف عن هوية القطن الداخل 
فــي تصنيع املــنــســوجــات مــن  طــريــق البصمة 
الــوراثــيــة، األمـــر الـــذي أدى إلــى حماية املنتج 
الوطني  من عمليات الغش التي كانت تحصل 
مــن قبل، بــاإلضــافــة إلــى جــودة  املنتج املحلي 

مقابل منافسه األميركي »ديما«.  
ــــدى شــركــات  ويـــؤكـــد مـــديـــر الــتــصــديــر فـــي إحـ
»الــعــربــي  تــجــارة  الــقــطــن، إســمــاعــيــل شــبــانــة، لـــ
الــجــديــد«، أن ســـوق األقـــطـــان املــصــري يشهد 
الكميات  كــل  َرت  ُصــــدِّ إذ  انتعاشة  تصديرية، 
املــخــزنــة لــــدى الــتــجــار  وبـــأســـعـــار مــرتــفــعــة لم 

تسجل منذ سنوات.  
ولفت شبانة إلى أن ارتفاع الطلب العاملي على 
 األقطان، وخاصة القطن املصري، جاء نتيجة 
لــعــودة االســتــقــرار  إلــى األســـواق بعد تخفيف 
اإلجــــــــراءات الــنــاجــمــة عـــن تـــداعـــيـــات فــيــروس 

 كورونا الجديد.  
وذكـــر أن زيـــادة املــســاحــة املــزروعــة هــذا العام 
جــاءت نتيجة ارتــفــاع  سعر قنطار القطن في 
للقنطار،  ما  آالف جنيه   3 إلـــى  ــزادات  ــ املـ آخـــر 

شجع املزارعن على زراعته هذا املوسم.  
وكشف صاحب إحدى شركات تجارة األقطان 

عن تخوف معظم  الشركات املوسم املقبل من 
تدخل الجيش في تجارة األقطان،  وذلك عقب 
ورود معلومات جرى تداولها خال اجتماع 

لجان تسويق  القطن أخيرًا.  
العسكرية يعني  أن تدخل املؤسسة  وأوضــح 
أنـــه سيحتكر املـــــزادات إمـــا مــن  طــريــق إحــدى 
شركاته مباشرة، أو من خال عدة شركات من 

يــوزع عطاياه على   العاملة حاليا كغطاء، ثم 
الشركات األخرى  وباألسعار التي يريدها.  

وتتصدر الهند قائمة الدول املستوردة للقطن 
تــســتــحــوذ  إذ  املــــصــــري والـــبـــالـــغـــة 21  دولـــــــة، 
الهند على 65 في املائة من الصادرات، تليها 
باكستان بنسبة   16.5 في املائة، ثم بنغاديش 

بنسبة 7.1 في املائة.  

تهديدات قيس سعيّد تصدم رجال أعمال  تونس

أزمة الكهرباء تتواصل رغم المنحة السعوديةكورونا يرفع صادرات القطن المصري

تراجع حاد في االستثمارات بسبب كورونا والتوترات )األناضول(

أعرب مستثمرون 
تونسيون عن مخاوفهم 

من أن تؤدي عملية 
»شيطنة« رجال األعمال 
إلى هروب االستثمارات، 
في وقت تعاني البالد 

من أزمات اقتصادية 
خانقة

أعلن االتحاد العام 
لمصدري األقطان في 

مصر ارتفاع صادرات 
القطن هذا الموسم إلى 
1.7 مليون  قنطار،  بقيمة 

تصديرية بلغت 235 
مليون دوالر، مقابل 1.3 

مليون قنطار الموسم 
الماضي

ُعمان تقرر استمرار 
الحظر الجزئي

قررت سلطنة ُعمان، أمس الخميس، 
استمرار سريان العمل بإغالق 
األنشطة التجارّية ومنع الحركة 
لألفراد واملركبات جزئيًا حتى 

إشعار آخر، للتصدي إلصابات 
فيروس كورونا. وقالت اللجنة العليا 

إلدارة أزمة كورونا )حكومية(، في 
بيان، إن القرار شمل تقليص مّدة 

اإلغالق ليكون بني الساعة العاشرة 
مساًء والرابعة صباحا، ابتداًء من 

أمس وحتى إشعار آخر.
وفي يونيو/ حزيران املاضي، خفف 
البلد الخليجي قيود اإلغالق، وسمح 

بعودة األنشطة التجارية وفتح 
املساجد واملتنزهات والشواطئ 

وحرية التنقل مع البلدان الخليجية. 
وحسب بيانات وزارة الصحة، 

األربعاء، بلغ إجمالي اإلصابات 
سجلة بالفيروس في السلطنة 295 

ُ
امل

ألفا و535، منها أكثر من 277 ألف 
حالة شفاء، و3802 وفاة.

المركزي اإلماراتي 
يبقي أسعار الفائدة

قرر مصرف اإلمارات املركزي، 
أمس، إبقاء »سعر األساس« على 

تسهيالت اإليداع لليلة واحدة بـ 
15 نقطة أساس، وذلك اعتبارًا 

من أمس. وقال املركزي في بيان، 
إن هذا القرار إثر إعالن مجلس 
االحتياطي الفيدرالي االتحادي 

)الفيدرالي األميركي( تحديد سعر 
الفائدة على أرصدة االحتياطي بـ 

15 نقطة أساس في اجتماعه الذي 
ُعقد أول من أمس. كما أبقى مجلس 
االحتياطي االتحادي، أول من أمس، 
على أسعار الفائدة دون تغيير عند 
صفر ـ 0.25 باملئة، مشيرا إلى أنه 

بانتظار تحسن مؤشري التوظيف 
والتضخم في البالد. وحسب البيان، 

قرر املركزي اإلماراتي اإلبقاء على 
السعر الذي ينطبق على اقتراض 

سيولة قصيرة األجل من املصرف 
املركزي من خالل كافة التسهيالت 

االئتمانية القائمة عند 50 نقطة 
أساس فوق سعر األساس.

»إيفرغيفن« تصل 
إلى ميناء روتردام 

الهولندي

رست صباح أمس، في ميناء 
روتردام الهولندي، سفينة الحاويات 

»إيفرغيفن« التي كانت قد علقت 
في قناة السويس املصرية ملدة ستة 
أيام في مارس/آذار املاضي. وأعلن 
ميناء روتردام الهولندي في بيان، 

أمس، أن »إيفرغيفن« سترسو 
في محطة »إي.سي.تي دلتا« 

بروتردام لتفريغها حتى الثالث من 
أغسطس/آب املقبل قبل أن تتجه إلى 

فيليكستو ببريطانيا.
وفي 24 مارس املاضي، جنحت 

السفينة العمالقة في املقطع الجنوبي 
لقناة السويس، ما أدى إلى إغالق 

املمر املالحي للقناة حتى إعادة 
تعويمها في 29 من الشهر ذاته. 

زيادة أرباح القطرية 
للصناعات التحويلية

أفصحت الشركة القطرية للصناعات 
التحويلية )شركة مساهمة عامة 

قطرية( عن بياناتها املالية نصف 
السنوية للفترة املنتهية في 30 

يونيو/ حزيران 2021، حيث بلغ 
صافي الربح 63 مليونا و350 

ألفا و258 رياال قطريا )الدوالر = 
3.65 رياالت(، مقابل صافي الربح 
42 مليونا و384 ألفا و812 رياال 

قطريا لنفس الفترة من عام 2020. 
كما بلغت ربحية السهم 0.13 ريال 

قطري في الفترة املنتهية في 30 
يونيو 2021، مقابل ربحية السهم 

0.09 ريال قطري لنفس الفترة 
من العام املاضي. يذكر أن الشركة 

القطرية للصناعات التحويلية 
تأسست في عام 1990 وأدرجت في 

بورصة قطر في عام 1997، ويبلغ 
رأس مالها املصرح به 475 مليونا 

و200 ألف ريال.

أخبار مال وسياسة

اليمنتجارة

بروفايل

كريستالينا جيورجييفا
مصطفى قماس

»شــيء واحــد يهّم، هو أن تعرف كيف تكون مقداما«. 
ــيــــودور  ــي الـــــروســـــي الـــشـــهـــيـــر فــ ــروائــ ــلــ ــة لــ ــقـــولـ ــلـــك مـ تـ
ديــســتــويــفــســكــي، رددتـــهـــا املـــديـــرة الــعــامــة لــصــنــدوق 
تعتبر  التي  جيورجييفا،  كريستالينا  الدولي،  النقد 
الــلــجــوء إلــى الــســوق املالية  الــبــلــدان الــتــي يمكنها  أن 
من أجل االستدانة، تستطيع فعل ذلك واإلنفاق دون 
الخوف من التقشف.  جاءت هذه الرؤية االقتصادية، 
خـــال الــفــتــرة األخـــيـــرة، فـــي وقـــت يـــواجـــه فــيــه الــعــالــم 
الخطيرة  وانعكاساتها  الصحية،  الجائحة  تداعيات 
على االقــتــصــاد الــعــاملــي، حيث قـــّدر الــصــنــدوق نفسه 
خسائرها لاقتصاد العاملي بنحو 15 تريليون دوالر 

خال الفترة من 2020 إلى 2024.
يعتبر اإلعامي ميشيل فور، أن صندوق النقد الدولي 
يعرف مع مديرته البلغارية، التي يشهد لها بالكفاءة، 
اإلنفاق  فــي  مانعا  تــرى  ال  العقيدة، حيث  فــي  تغييرًا 
من أجل إنعاش االقتصاد دون االهتمام أكثر بالدين 

والوفاء به.
تـــفـــارق  ــا، ال  ــامــ عــ قـــبـــل 67  ــنــــور  الــ رأت  كــريــســتــالــيــنــا 
االبتسامة شفتيها، درست االقتصاد في معهد كارل 
ماركس لاقتصاد بصوفيا في ظل النظام الشيوعي، 
حيث أنجزت رسالة الدكتوراه في العاقة بن سياسة 
حــمــايــة الــبــيــئــة ونــمــو االقــتــصــاد بــالــواليــات املــتــحــدة 
املاضي،  القرن  الثمانينيات من  نهاية  األميركية. في 
أنجزت أبحاثا في املوارد الطبيعية وسياسات البيئة 
بلندن سكول أوف إيكونوميكس، وواصلت االهتمام 
بذات املوضوع عندما التحقت بمعهد ماساشوستس 
للتكنولوجيا، وهو ما لفت االنتباه إليها حيث حطت 
الرحال بالبنك الدولي في 1993، كي تتولى القضايا 
املرتبطة بسياسة البيئة. وفي 2004، عملت بموسكو، 
بالفيدرالية  الدولي  البنك  عمليات  إدارة  تولت  حيث 

الروسية.
فــي 2007، تولت منصب  إلــى واشنطن  عــادت  عندما 
تدبير  عليها  كـــان  حــيــث  املــســتــدامــة،  التنمية  مــديــرة 
والتنمية  التحتية  بــالــبــنــيــات  الــصــلــة  ذات  املــشــاريــع 

الحضرية والزراعة والبيئة والتنمية االجتماعية.

األوروبية في  باملفوضية  تلتحق  بلدها كي  رشحها 
2010، وتــتــولــى مــهــمــة املــســاعــدة اإلنــســانــيــة وتــدبــيــر 
األزمــات، حيث أبرزت قدرة كبيرة في هذا املجال عبر 
حلولها فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان الــتــي تــواجــه أزمـــات 

إنسانية، مثل هايتي والشيلي وباكستان.
أبــرز مؤسسة مالية  النقد،  أمــر صندوق  ما إن تولت 
الــعــالــم، بما  الــفــيــروس ينتشر عبر  دولــيــة، حتى بــدأ 
كان له من تأثير بالقدرة التمويلية للدول. لم يمنعها 
ذلــك من تشجيع الــدول على اإلنــفــاق، وهــذا ما تجلى 
فــي الــفــتــرة األخــيــرة عــنــدمــا دافــعــت عــن تمكن الـــدول 
الـــصـــنـــدوق مـــن 650 مــلــيــار دوالر من  املــســاهــمــة فـــي 

حقوق السحب.
ها الـــدول على اإلنــفــاق بحساب مــن أجــل مواجهة 

ُّ
حث

التوجه  عــن   
ً
قليا تــنــزاح  الجائحة، جعلها  تــداعــيــات 

بــرويــن وودز، حيث دأب  الـــذي ســـارت عليه مؤسسة 
الصندوق على تحذير الــدول من اإلمعان في اإلنفاق 
مخافة توسيع عجز املوازنة، ما قد يعرضها لتدابير 
تقشف في إطار برامج التقويم الهيكلي، كما حدث في 

الثمانينيات من القرن املاضي.
قــالــت: »ال  األمــيــركــيــة  فاينانشال  مــقــال بصحفية  فــي 
أتــذكــر عــدد املـــرات الــتــي قلت فيها للبلدان األعــضــاء: 
أنفقوا، حافظوا على وصل اإلنفاق، لكن أنفقوا«، غير 
أنها تشرط ذلك اإلنفاق بالتخفيف من أزمة مرتبطة 
أو  اإلنتاجية  على  والــحــفــاظ  االقــتــصــادي،  باالنتقال 

جعل االستثمارات العمومية أكثر فعالية.
وحددت أولويات يجب االنخراط فيها من أجل الحد 
من الخسائر، حيث تؤكد الحفاظ على صحة الساكنة 
عبر نفقات العاجات، والحفاظ على اإلنفاق العمومي 
واملساعدات لفائدة األجــراء والشركات حيث ما زالت 
آثار الجائحة موجودة، وتحفيز إحداث فرص العمل.

وتلح على تدبير الدين الذي يبقى أساسيا، وخاصة 
بــالــنــســبــة إلـــى الــبــلــدان ذات الــدخــل املــنــخــفــض، حيث 
تؤكد تخفيف مديونية تلك البلدان وتحسن الولوج 
للهبات، مشددة على أنه »في بعض الحاالت، سيكون 
الــتــنــســيــق مــطــلــوبــا مـــن أجــــل إعــــــادة هــيــكــلــة الـــديـــون 
الــســيــاديــة، مــع مــشــاركــة جــمــيــع املــدنــيــن العمومين 

والخواص«.

خبراء اقتصاد: رقم 
 سعيّد عن األموال 

المنهوبة مبالغ فيه

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، 
البلدان  أن  تعتبر  جيورجييفا،  كريستالينا 
التي يمكنها اللجوء إلى السوق المالية 
من أجل االستدانة، تستطيع فعل ذلك 
التقشف،  من  الخوف  دون  واإلنــفــاق 

في زمن كورونا

الخزينة  ــر  وزيـ مــســاعــد  نــائــب  ــّدد  جـ
والشرق  بأفريقيا  المكلف  األميركي 
ــك مــايــر، اســتــعــداد بلده  ــط، ري األوسـ
سيما  ال  التونسية  المساعي  لدعم 
المالية،  الــدولــيــة  المؤسسات  ــدى  ل
في  التعجيل  ضــرورة  على  مؤكدا 
صندوق  مع  المفاوضات  استكمال 
األزمة  تفاقم  لتفادي  الدولي  النقد 
زادتها  والتي  تونس  في  االقتصادية 
تعقيدا.  الصحية  الجائحة  انعكاسات 
األميركي  المسؤول  تصريح  ــاء  وج
محافظ  طــرف  مــن  استقباله  خــالل 
ــمــركــزي الــتــونــســي، مـــروان  الــبــنــك ال

العباسي، مساء األربعاء.

دعم أميركي
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لندن ـ العربي الجديد

ــــدت الـــــبـــــورصـــــة الـــصـــيـــنـــيـــة  ــهـ ــ شـ
تـــــــراجـــــــعـــــــات حـــــــــــــادة مـــنـــتـــصـــف 
وأدى  الـــــــــــجـــــــــــاري،  األســــــــــبــــــــــوع 
انـــخـــفـــاض اســـتـــمـــر ثـــاثـــة أيــــــام إلـــــى مــحــو 
مـــن قيمة  مــلــيــار دوالر  مـــن 800  يـــقـــرب  مـــا 
األسهم الصينية وبتراجع بلغ نحو %20، 
اليوان  إلــى كل شــيء من  وامتد االنخفاض 
الــخــزانــة  مـــؤشـــر S&P 500 وســــنــــدات  ـــى  إلـ
أكــثــر مراحلها  األميركية خــال واحـــدة مــن 

تطرفا يوم الثاثاء.
ونجمت الخسائر عن قــرار الصن الصادم 
بمنع قطاعات من صناعة التعليم املزدهرة 
من جني األرباح وزيادة رأس املال األجنبي 
والطرح لاكتتاب العام. ووفق األرقام، فإنه 
ــام الــثــاثــة األولـــــى مـــن األســبــوع  خـــال األيـــ

الـــجـــاري وحــتــى نــهــايــة تــعــامــات الــثــاثــاء 
ــات الــصــيــنــيــة نــحــو 800  ــبـــورصـ خـــســـرت الـ
حسب  الــســوقــيــة  قيمتها  مــن  دوالر  مــلــيــار 

بيانات نشرة »زيرو هيدج« األميركية. 
 13.357 بنحو  السوقية  القيمة  تلك  وتقدر 
ــاضــــي، حسب  ــار املــ ــايــــو/أيــ حــتــى نــهــايــة مــ

ــلــــومــــات  ــعــ ــز اإلحــــــصــــــاء واملــ ــ ــركـ ــ بــــيــــانــــات مـ
»سي  بـ اختصارًا  يعرف  الــذي  االقتصادية 
إي أي سي«. وهذه األرقام تعني أن أسواق 
التي تعاني حاليا من تفشي  العاملية  املــال 
متحور دلتا مــن فــيــروس كــورونــا ربما لن 
ــع يــمــكــنــهــا مـــن تــحــمــل هــزة  تـــكـــون فـــي وضــ
كبرى في السوق الصينية التي باتت محط 

أنظار املستثمرين من أنحاء العالم. 
التي هزت  الــحــادة  أثــر االنخفاضات  وعلى 
ــــرح املــســتــثــمــرون  الـــبـــورصـــة الــصــيــنــيــة، طـ
وأسواق املال سؤااًل: هل انتهت اضطرابات 
الــســوق الــصــيــنــيــة بــعــد الــخــســائــر الــفــادحــة 
ــبــــوع، أم أن ما  الـــتـــي تــكــبــدتــهــا خــــال األســ
حــــدث مـــن ارتـــفـــاع فـــي تــعــامــات األربـــعـــاء، 
هــــدوء اســتــثــنــائــي يــســبــق الــعــاصــفــة وســط 
التعقيدات السياسية الداخلية والخارجية 
الــتــي تعيشها بــكــن وتـــوتـــر عــاقــاتــهــا مع 

الواليات املتحدة؟
تأتي هــذه األسئلة رغــم تحسن ســوق املــال 
البورصة  بيانات  وحسب  أمــس،  الصينية 
الصينية الخميس، سجلت األسهم ارتفاعا 
مـــع تــكــثــيــف الــســلــطــات جـــهـــودهـــا لــتــهــدئــة 
املخاوف من مستقبل االستثمار في التعليم 
واكــتــتــابــات شــركــات الــتــقــنــيــة فــي األســــواق 
املركزي سيولة  البنك  كما ضخ  األميركية، 
فـــي الـــنـــظـــام املــــالــــي، كــمــا ســمــحــت ســلــطــات 
التقنية  لشركات  كذلك  الصينية  البورصة 

باالكتتاب في السوق األميركية. 
ووفـــق قــنــاة »ســـي أن بــي ســـي« األمــيــركــيــة، 
فــي  املـــالـــيـــة  األوراق  تــنــظــيــم  هــيــئــة  ــقـــدت  عـ

ذعر في 
البورصة الصينية

المؤشرات 
تراجعت قرابة 

20% من قيمتها 
قبل تدخل إدارة 
)Getty( البورصة

بعد خسارة أسهم الشركات الصينية نحو 800 مليار دوالر في ثالثة 
انقشعت  هل  لكن  األخضر،  للّون  بكين  بورصة  مؤشرات  عادت  أيام 
ارتفاع  المال، أم أن ما حدث من  التي ظللت سماء  السحب السوداء 

الخميس فجر كاذب ستتلوه عاصفة؟

السوق الصينية 
تخسر 800 مليار دوالر 

خالل 3 أيام

أسواق المال تستفيد 
من سياسة الفيدرالي 

الداعمة للنمو

»إيرباص« تتحول إلى 
الربحية وشركات طالء 

الطائرات تكسب

بكين تُحكم 
قبضتها على 

الشركات

)Getty( مطاعم نيويورك تواصل جذب الزبائن)Getty( مصنع لطائرات إيرباص في ألمانيا

واشنطن ـ العربي الجديد

حــقــق االقــتــصــاد األمــيــركــي مــعــدل نــمــو بلغ 
6.5% فــي الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الــجــاري، 
وهو معدل يفوق النمو املتحقق قبل جائحة 
أعلنها  التي  للبيانات  وفقا  وذلــك  كــورونــا، 
معدل  وتراجع  االقتصادي.  التحليل  مكتب 
»وول  عن مسح   

ً
قليا للبيانات  وفقا  النمو 

ســتــريــت جـــورنـــال« الـــذي أجــرتــه بــن خــبــراء 
االقــــتــــصــــاد، ولـــكـــنـــه يـــعـــد قـــيـــاســـيـــا مـــقـــارنـــة 
بـــالـــظـــروف الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا االقـــتـــصـــاد 
ــذي يــــواجــــه املــــوجــــة الـــثـــالـــثـــة مــن  ــ الـــعـــاملـــي الــ
جــائــحــة كـــورونـــا. وتــشــيــر الــتــوقــعــات إلـــى أن 
ــتـــصـــادي األمـــيـــركـــي ربــمــا  مـــعـــدل الــنــمــو االقـ
يــتــراجــع فــي الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام بسبب 
فيروس كورونا.  دلتا من  املتحور  تداعيات 
)البنك  الــفــيــدرالــي  االحــتــيــاط  وكـــان مجلس 
ــد فـــي بـــيـــان يــوم  ــد أكــ ــركـــي( قـ ــيـ املــــركــــزي األمـ
األربـــــعـــــاء مـــواصـــلـــة إجــــــــــراءات دعـــــم الــنــمــو 
ــة  ــويــ ــيــــد عـــلـــى أن أولــ ــأكــ ــتــ ــادي والــ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة ســـتـــكـــون لـــدعـــم الــنــمــو 
النمو  على  الشركات  االقتصادي ومساعدة 
وزيادة معدل الوظائف في االقتصاد. وحذر 
رئــيــس املــجــلــس، جــيــروم بـــأول، بعد انعقاد 
اجتماع املركزي األميركي للسياسة النقدية 
األربـــعـــاء مــن أن اقــتــصــاد الـــواليـــات املتحدة 
السياسة  الــازمــة لخفض  املرحلة  فــي  ليس 
النقدية التحفيزية. وبحسب القراءة األولية 
الـــصـــادرة عـــن مــكــتــب الــتــحــلــيــل االقــتــصــادي 

باريس ـ العربي الجديد

النشاط  وعــــودة  الــطــيــران  ســاهــمــت طلبيات 
ارتفاع مبيعات  الجوي في  السفر  في قطاع 
بالطائرات  الخاصة  املنتجات  من  مجموعة 
إلـــى مــســتــويــات مــا قــبــل الـــوبـــاء خـــال الــربــع 
الجديدة  الطائرات  إنتاج  زيــادة  مع  الثاني، 
عمليات  بفضل  القديمة،  الــطــائــرات  وتغيير 
الــتــرمــيــم الـــتـــي تــجــريــهــا الـــشـــركـــات الــعــاملــيــة 

الكبرى ألساطيل طيرانها. 
وانـــهـــار الــطــلــب الــعــاملــي عــلــى الــســفــر الــجــوي 
 انكماشا بنسبة 

ً
خال العام املاضي، مسجا

ــر، جـــراء  ــهــ فـــاقـــت 90 بــاملــئــة فـــي بــعــض األشــ
مخاوف اإلصابة بكورونا. ويعد »السفر« من 
أكثر القطاعات تأثرا بجائحة كورونا خال 
2020، ومن املتوقع أن تستمر تأثيراتها عليه 

حتى العام 2024.
وحسب وكالة بلومبيرغ، قالت شركة »أكزو 
نـــوبـــيـــل«، أكـــبـــر مـــــورد لـــطـــاء الـــطـــائـــرات في 

العالم إن هنالك ارتفاعا في الطلب على طاء 
الطائرات خال العام الجاري.

وقــــال تــيــيــري فــانــانــكــر، الــرئــيــس التنفيذي 
أمــســتــردام، عن  التي يقع مقرها في  للشركة 
انــدهــاشــه مــن ارتــفــاع الطلب فــي وقــت مبكر 
ــقـــة، حـــيـــث تــوقــعــت  ــابـ ــقـــارنـــة بـــتـــوقـــعـــات سـ مـ

الشركة حدوث ذلك عام 2023.
الطائرات  على  الطلب  أن  فانانكر،  وأضــاف 
املستعملة عــاد »بــســرعــة كــبــيــرة«، مــع عــودة 
املتحدة،  الــواليــات  في  إلــى طبيعته  الطيران 
كــمــا أن مــبــيــعــات الــطــاء الــجــديــدة آخـــذة في 

االنــتــعــاش، وخــصــوصــا مــع تــجــديــد األجـــزاء 
ا لشركة استشارات 

ً
الداخلية للطائرات.  ووفق

قطاع الطيران »آي بي إيه« IBA، فإن شركات 
الطيران مثل »دلتا إيرالينز« بدأت تستخدم 
الطائرات املستعملة، إذ أضافت الشركة هذا 
ــرة »بـــويـــنـــغ« كــانــت  ــائـ ــوالـــي 30 طـ الــشــهــر حـ
ــــي تــي  ــزءًا مــــن أســــطــــول اإلنـــدونـــيـــســـيـــة »بـ ــ جــ
لــيــون مــيــنــتــاري إيــراليــنــز«. وفـــي تــطــور مهم 
األوروبــيــة  الــطــائــرات  تحولت شركة صناعة 
»إيرباص«، إلى الربحية مجددا خال الربع 
مليار   1.87 بصافي   ،2021 العام  من  الثاني 
مــنــيــت  أن  بـــعـــد  دوالر(،  مـــلـــيـــار   2.2( ــورو  ــ يــ
العام  من  الثاني  الربع  في  بخسارة ضخمة 
»إيـــربـــاص« تكبدت  املــاضــي 2020.  وكــانــت 
يــورو )1.7 مليار  خسائر بقيمة 1.44 مليار 
دوالر(، خال الربع الثاني من 2020، بسبب 
إغاق  تفشي جائحة كورونا عامليا وفــرض 

دولي على حركة السفر.
وحــســب بــيــان صـــادر عــن الــشــركــة األوروبــيــة 
قالت إيرباص، أمس الخميس، إنها ضاعفت 
إلــى  الــثــانــي  الــربــع  أربــاحــهــا التشغيلية فــي 
مقابل  دوالر(  مليار   2.6( يــورو  مليار   2.27
خسائر تشغيل بقيمة 1.64 مليار يورو )1.9 

مليار دوالر( على أساس سنوي. 
وزادت إيــرادات الشركة بنسبة 70 باملئة إلى 
)16.83 مليار دوالر( من  يــورو  14.18 مليار 
إلــى يونيو/ حــزيــران، مقابل  أبريل/ نيسان 
مــلــيــارات دوالر(  يـــورو )9.87  مــلــيــارات   8.32

خال الفترة نفسها من 2020. 
وخال النصف األول من العام الجاري، قالت 
الشركة إنها نفذت عملية تسليم 297 طائرة 
بلغ  بينما  الــعــالــم،  حـــول  لعمائها  تــجــاريــة 
عدد الطلبات املتراكمة 6925 طائرة تجارية 
ــارت  ــ املــــاضــــي. وأشــ الـــنـــصـــف األول  بــنــهــايــة 
ــقـــات الــبــحــث  ــفـ ــى أن إجــــمــــالــــي نـ ــ الــــشــــركــــة إلــ
الشركة،  جــانــب  مــن  ذاتــيــا  املمولة  والتطوير 
بلغت 1.262 مليار يورو )1.5 مليار دوالر(، 

خال النصف األول من العام الجاري.

الــخــمــيــس، ارتــفــع الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي 
بنحو 6.5% فــي الــفــتــرة مــن إبــريــل/ نيسان 
بـــ6.3% في  وحتى يونيو/ حزيران، مقارنة 
الربع األول واملعدلة بالخفض بنسبة %0.1، 
ومـــقـــابـــل تـــوقـــعـــات بــنــمــو االقـــتـــصـــاد %8.4. 
ارتفع اإلنفاق االستهاكي  للبيانات،  ووفقا 
بنحو  أعــلــى  مــســتــوى  وهـــو   %11.8 بنسبة 
الربع األول، فيما زاد  0.4% عن املسجل في 
االســتــثــمــار الــثــابــت بــنــحــو 3% بــعــدمــا قفز 
13% فــي الــفــتــرة مــن يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
البيانات إلى  آذار. وأشــارت  وحتى مــارس/ 
ارتفعت  فيما   %6 بنحو  الـــصـــادرات  ــادة  زيــ
البنك  الـــواردات بنسبة 7.8%. وساهم بيان 
ــواق  ــ ــي فــــي انــــتــــعــــاش أســ ــركــ ــيــ املـــــركـــــزي األمــ
املـــال األوروبــيــة واآلســيــويــة الخميس، التي 
استفادت من القرارات التي صدرت في نهاية 
اجتماع مجلس االحتياط على برنامج شراء 
السندات وسياسة التيسير الكمي. ويواصل 
املركزي األميركي شراء سندات قيمتها 120 

مليار دوالر شهريا منذ العام املاضي. 
أنــه ينظر  وأكــد مجلس االحتياط في بيانه، 
للتضخم عــلــى أســـاس أنـــه »مــؤقــت وعــابــر«، 
وهـــــو بـــالـــتـــالـــي يــشــيــر بــشــكــل غـــيـــر مــبــاشــر 
ــره لخفض  ــ ــه لــيــس فـــي عــجــلــة مـــن أمـ ــى أنــ إلــ
ســيــاســة الــتــيــســيــر الــنــقــدي. وأبـــقـــى املجلس 
ـ  عند صفر  تغيير  دون  الفائدة  أسعار  على 
بانتظار تحسن  أنه  إلى  باملئة، مشيرا   0.25
مـــؤشـــري الــتــوظــيــف والــتــضــخــم فـــي الـــبـــاد. 
ــاء، إن  ــعــ وقــــال »الـــفـــيـــدرالـــي« فـــي بـــيـــان، األربــ
سبب إبقائه على أسعار الفائدة دون تغيير، 

وفقا  يسير  الـــذي  االقــتــصــاد  بمسار  مرتبط 
ملسار فيروس كورونا وساالته.

وأغـــلـــقـــت األســــهــــم الـــيـــابـــانـــيـــة عـــلـــى ارتـــفـــاع 
الخميس، إذ أعلنت »نيسان موتور« وبعض 
ــاح قــويــة  ــ شـــركـــات أشـــبـــاه املـــوصـــات عـــن أربـ
مفاجئة، كما ارتفعت كذلك مؤشرات األسهم 
املركزية  البنوك  تتبع  مــا  األمــيــركــيــة. وعـــادة 
النقدية.  االحتياط  مجلس  سياسة  العاملية 
ــدم الــــذي  ــقـ ــتـ ــمـــرار الـ ــتـ وأشـــــــاد املـــجـــلـــس بـــاسـ
آثار  التطعيمات للحد من  الباد في  تحرزه 
أزمة الصحة العامة )كورونا( على االقتصاد 
ــركـــي، »لـــكـــن املـــخـــاطـــر عــلــى الــتــوقــعــات  ــيـ األمـ
ينتظر  وبينما  قائمة«.  تــزال  ال  االقتصادية 
ــتـــضـــخـــم إلـــى  الــــفــــيــــدرالــــي وصــــــــول نـــســـب الـ
مستوى 2 باملئة، فقد سجلت فعليا مستوى 
5.4 بــاملــئــة خـــال يــونــيــو/ حـــزيـــران املــاضــي 
عــلــى أســــاس ســـنـــوي، لــكــنــه يـــرى أن النسبة 
وزاد  املــالــي.  التحفيز  بحزم  مرتبطة  مؤقتة 
الفيدرالي في بيانه أنه »سيكون من املناسب 
)نسبة  املستهدف  النطاق  هــذا  على  الحفاظ 
الــفــائــدة الــحــالــيــة( حتى تصل ظـــروف سوق 
الــعــمــل إلــــى مــســتــويــات تــتــفــق مـــع تقييمات 
وصــّوت  للتوظيف«.  األقــصــى  للحد  اللجنة 
كافة  النقدية،  السياسة  على  اإلبقاء  لصالح 
لــدى مجلس  املفتوحة  السوق  لجنة  أعضاء 
االحـــتـــيـــاط، بــقــيــادة املــحــافــظ جـــيـــروم بــــاول. 
كما دعم االقتصاد األميركي كذلك تصويت 
مجلس الــشــيــوخ يـــوم األربـــعـــاء لــصــالــح بــدء 
النقاش بشأن مشروع قانون البنية التحتية 
بنحو تريليون دوالر، وهو ما يمثل خطوة 
حــاســمــة لــتــمــريــر الــديــمــقــراطــيــن أجــنــدتــهــم 

االقتصادية. 
ــا لــنــتــائــج الـــتـــصـــويـــت، كــــان هـــنـــاك 67  ــ

ً
ــق ووفــ

إذ  ا، 
ً

معارض ا 
ً
32 صوت مقابل  مؤيًدا  ا 

ً
صوت

صــــوت جــمــيــع األعـــضـــاء مـــن الــديــمــقــراطــيــن 
لــصــالــح املــقــتــرح إلــــى جــانــب 17 عـــضـــًوا من 
ـــا ملـــا نــقــلــتــه شبكة 

ً
الـــحـــزب الــجــمــهــوري، وفـــق

»سي إن بي سي«.

شركات الطيران الكبرى تجدد أساطيلهااالقتصاد األميركي يسترد عافيته وينمو %6.5

التنفيذين  املديرين  مع  اجتماعات  الصن 
لبنوك االستثمار الكبرى، ليل األربعاء، في 
املالية  األســــواق  مــخــاوف  لتهدئة  مــحــاولــة 
بـــشـــأن حــمــلــة بــكــن عــلــى صــنــاعــة التعليم 
الــــخــــاص. وتــضــمــنــت االجــــتــــمــــاعــــات، وفـــق 
»بــلــومــبــيــرغ«، الــعــديــد مــن الــبــنــوك الــدولــيــة 
الــكــبــرى، بــمــا فـــي ذلـــك مــصــرفــا »غــولــدمــان 
ــو بـــي أس«. وســاهــمــت هــذه  ــ ســـاكـــس« و»يـ
اإلجـــــــراءات حــتــى اآلن فـــي عــــودة مــؤشــرات 
للون األخضر وكذلك  الصينية  البورصات 
ــم الــــشــــركــــات الــصــيــنــيــة  ــهــ ــــي ارتـــــفـــــاع أســ فـ
ــي الـــســـوق األمـــيـــركـــيـــة. وحــســب  املــســجــلــة فـ

والصناديق  االستثمار  بنوك  من  األجانب 
مستقبل  مــن  متخوفن  يــزالــون  ال  الغربية 
االستقرار في السوق الصينية، رغم العائد 
العوائد  كثيرًا  يفوق  الــذي  بالسوق  املغري 
في الواليات املتحدة وأوروبا واليابان. على 
هذا الصعيد، يقول خبير العمات بمصرف 
في  جينغ،  كن  الياباني،  بنك«  »ميزيوهو 
مــذكــرة صــــدرت الــخــمــيــس، إن »الــتــعــديــات 
الــتــي أدخــلــتــهــا الــســلــطــات الــصــيــنــيــة فــجــأة 
ولم تكن متوقعة في السوق تمثل تحديات 
فـــي إدارة املــخــاطــر االســتــثــمــاريــة، وإعــــادة 
األجانب في األصول  املستثمرين  ثقة  بناء 

الخميس،  الصينية  الــســوق  إغــاق  بيانات 
ــركـــب« بنسبة  صــعــد مــؤشــر »شــنــغــهــاي املـ
1.5% ليسجل 3412 نقطة، كما ارتفع مؤشر 

»شنتشن املركب« 3.07% إلى 2384 نقطة. 
وكـــانـــت جــيــوش املــســتــثــمــريــن الــصــغــار في 
الواليات املتحدة من الهواة الذين يشترون 
ــــدب«، أي شــــراء األســهــم  مــا يــطــلــق عــلــيــه »الــ
ربح  أمــل تحقيق  درايـــة على  الهابطة دون 
ســريــع حينما تــرتــفــع، قــد ســاهــمــوا بشكل 
ــعـــار أســـهـــم الــتــقــنــيــة  مــبــاشــر فـــي عـــــودة أسـ
فــي تعامات  لــارتــفــاع  فــي »وول ستريت« 
األربعاء. لكن محللن يرون أن املستثمرين 

الصينية ربما ستأخذ وقتا أطــول«. ويرى 
محللون أن هنالك العديد من العوامل التي 
تــرفــع مـــن مـــخـــاوف املـــصـــارف والــصــنــاديــق 
ــا تـــــــتـــــــردد فـــــــي ضـــخ  ــهــ ــلــ ــعــ ــة وتــــجــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
من  الصينية.  بــاألصــول  كبيرة  استثمارات 
الــتــي تكتنف االستثمار  املــخــاطــر  بــن هــذه 
بشركاتها  واالســتــثــمــار  الصينية  بالسوق 
املــســجــلــة فـــي الـــبـــورصـــات الــغــربــيــة، هيمنة 
واالنتقائية  السوق  على  الشيوعي  الحزب 
التي يتعامل بها مع ماك الشركات وإصدار 
ــدد طـــرح  ــحــ ــــدة مـــفـــاجـــئـــة تــ ــديـ ــ إجــــــــــــراءات جـ
الخناق  وتضييق  لاكتتاب  مهمة  شركات 

على كبار األثــريــاء.  كما أن توتر العاقات 
بــــن بـــكـــن والــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة يــــزيــــد مــن 
املخاوف بن كبار املستثمرين الغربين، إذ 
تضعهم عقوبات الحظر الثانوي األميركي 
الصيني  الحظر  كذلك  املستقبل  فــي  وربــمــا 
بــن خــيــاريــن أحــاهــمــا مـــر، وهـــو املفاضلة 
الــــســــوقــــن، الـــصـــيـــنـــيـــة أو األمـــيـــركـــيـــة  ــــن  بـ
ــيـــس الـــجـــمـــع بــيــنــهــمــا. وقــــالــــت صــحــيــفــة  ولـ
»وول ســتــريــت جـــورنـــال« يـــوم األربـــعـــاء، إن 
الشركات  لتوسيع حظر  تتجه  بايدن  إدارة 
الــصــيــنــيــة وتـــشـــديـــد عــمــلــيــات اســتــثــمــارهــا 
املــتــحــدة، كما تتجه الحكومة  الــواليــات  فــي 
الشركات  ملعاقبة  املنحى  ذات  في  الصينية 
الغربية املستثمرة في كل من هونغ وماكاو 

التي تطبق إجراءات الحظر األميركية. 
السوق  تعاني  البحت،  املالي  الصعيد  على 
الصينية من فقاعة ديون شركات اإلنشاءات 
ــــون  والــــــعــــــقــــــارات املـــتـــضـــخـــمـــة وزيــــــــــــادة ديــ
الديون قد تفجر في  املقاطعات، ومثل هــذه 
أية لحظة أزمة مصرفية في حال تزايد عدد 
الشركات املفلسة وعدم قدرتها على السداد. 
الـــقـــلـــق بــشــأن  ــتـــاب املــســتــثــمــريــن اآلن  ــنـ ويـ
املــالــيــة  األدوات  فـــي  االســـتـــثـــمـــار  مــســتــقــبــل 
ــلـــت الــســلــطــات  ــوان، إذا واصـ ــيـ ــالـ املـــقـــومـــة بـ
ستريت  »وول  ذكــرتــه  مــا  حسب  الصينية، 
جـــورنـــال«، خــطــط حــظــر الــشــركــات الغربية 
من التجارة في أسواق هونغ كونغ وماكاو، 
قــيــمــتــه مقابل  ــفـــاع  ارتـ ــيـــوان  الـ وإذا واصــــل 
الدوالر والحفاظ على املكاسب التي حققها 

منذ بداية العام املاضي 2020. 
وكــــــان الــــيــــوان قــــد تـــعـــرض لــعــمــلــيــات بــيــع 
مكثفة في بداية األسبوع من قبل املصارف 
الثقة  عــودة  أن  االستثمارية. ويــرى خــبــراء 
ــتـــزت بعد  ــول الــصــيــنــيــة ربـــمـــا اهـ ــ فـــي األصــ
ــا لقناة »ســي إن 

ً
اإلجــــراءات األخــيــرة. ووفــق

فــإن الهواجس األمنية  بي ســي« الخميس، 
تــســيــطــر عــلــى هــيــئــة الـــبـــورصـــة الــصــيــنــيــة، 
خــاصــة بــشــأن الــســمــاح لــلــشــركــات التقنية 
في سوق »وول ستريت«. وتعمل الحكومة 
الــصــيــنــيــة عــلــى تــشــديــد فــحــص املــعــلــومــات 
وسط القلق الذي ينتابها على أمنها القومي 
والــشــكــوك املــتــزايــدة حـــول نــوايــا الــواليــات 
املتحدة تجاه حرمانها من التطور التقني 
مــونــتــانــارو، مدير  آدم  وقـــال  املستقبل.  فــي 
صندوق األسواق الناشئة في لندن: »يبدو 
ــه ال تــوجــد نــيــة لــتــدمــيــر نــمــاذج األعــمــال  أنـ
والشركات التي تتوافق بشكل أساسي مع 

أولويات الحزب لتنمية الصن«.

اإلنجاب  على  للتشجيع  نقدية  مساعدات  تقديم  صينية  مدينة  قررت 
مدينة  حكومة  أعلنته  لما  ووفًقا  السكانية.  الشيخوخة  ومواجهة 
بانزهيهوا في مقاطعة سيتشوان 
ونقلته  الــصــيــن  ــي  ــرب غ ــوب  ــن ج
تخطط  فإنها  األربعاء،  »شينخوا« 
دوالرًا(   77( يــوان   500 األســر  لمنح 
إذا كــان  ــل طــفــل شــهــريــً  ــن ك ع
لديها طفل ثان أو ثالث حتى يبلغ 
األطفال سن الثالثة. ومن المقرر أن 
تقدم المدينة البالغ عدد سكانها 
1.2 مليون نسمة، خدمات والدة 

مجانية لألمهات.

حوافز مالية لإلنجاب

أسواق مالية

تمكن االقتصاد األميركي 
من النمو بمعدل قبل 

جائحة كورونا، بينما 
يواصل البنك المركزي 

سياسة الفائدة الصفرية

رؤية

عبد التواب بركات

الدول  قبل  والسلبية من  للخذالن  لتعرضه  املصري  النظام  يــروج 
األعضاء في مجلس األمن بعد عرض أزمة سد النهضة اإلثيوبي 
على املجلس يوم، 8 يوليو/ تموز. ويستخدم النظام أدواته الرسمية 
واتــهــام أعضائه  املجلس  الــلــوم على  إللــقــاء  والشعبية  واإلعــالمــيــة 
جميعا برفض انخراطه في حل أزمة السد، ورفض وصف األزمة 
للحل  قابلة  أزمــة  واعتبارها  الدوليني،  والسلم  لألمن  بأنها مهددة 
تحت مظلة االتحاد األفريقي، والترويج إلى أن األزمة فنية وليست 
أن تشكل سابقة يتم االعتماد عليها في  سياسية، وذلــك مخافة 

التفاعل مع مشكالت مماثلة لدول مؤثرة في النظام الدولي. 
وعبر وزير الخارجية املصري سامح شكري عن االستياء من 
عدم إدانة أعضاء املجلس التعبئة الثانية للسد دون اتفاق، وعن 
الثانية للسد، ورغم  التعبئة  عدم االرتياح لتجاهل املجلس إدانة 
الثاني،  املــلء  بــإدانــة  إصـــرار شكري على مطالبة مجلس األمــن 
لكن الحقيقة التي يتجاهلها النظام املصري هي أن امللء الثاني 
ال يمثل الــخــطــر األكــبــر لــســد الــنــهــضــة، كــمــا أن إدانـــتـــه لــن تحل 
األزمــة، واالتفاق بشأن قواعد امللء أو عدم االتفاق لن يقلل من 
املخاطر الحالية واملستقبلية للسد على مناحي الحياة في مصر 
والــســودان. وقــد سبق ملجلس األمــن أن حــذر إثيوبيا من تنفيذ 
امللء األول دون اتفاق في منتصف العام املاضي، ورغم التحذير 
واإلدانة االستباقية، نفذت إثيوبيا امللء األول بعد أيام من تحذير 

املجلس ودون اكتراث. 
في  واشنطن  اتــفــاق  على  باملوافقة  منفردة  وقعت  أن مصر  ذلــك 
فبراير/ شباط من العام املاضي بما يتضمنه من توقيتات امللء 
وكميات املياه التي سوف يتم احتجازها في كل مرة، وهي نفسها 
األول  املـــلء  فــي  إنــهــا ستستخدمها  إثيوبيا  قــالــت  الــتــي  الكميات 
والثاني وغيرهما في املرات الالحقة. كما لم تمانع أو تعترض على 
بناء السد ابتداء، بشهادة وزير الري محمد عبد العاطي. بل بارك 
نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي السد، واعتبره مصدر الخير 
والتنمية التي ستعم على املنطقة كلها. وبالتالي ال مبرر لتوجيه 

اللوم إلى أعضاء مجلس األمن لعدم إدانة امللء الثاني. 
مع األخذ في االعتبار أيضا أن السيسي هو من أعطى املشروعية 
في  املــبــادئ  إعــالن  اتــفــاق  بتوقيع  للسد  الحياة  وقبلة  القانونية 
مــارس/ آذار 2013، وقد نص على املوافقة على بناء السد قبل 
البدء في املفاوضات بشأنه. وهو منطق مقلوب وسابقة قانونية. 
إذ كيف توافق الدولة املتضررة من السد على بنائه ثم تتفاوض 
على وجــوده من عدمه. وبالتالي هو املسؤول عن وضع مصر 
الجيش  أركـــان  رئيس  تعبير  كــارثــي مهني، بحسب  فــي موقف 

املصري السابق، الفريق سامي عنان. 
نعيد ونكرر أن حجم السد، وليس امللء الثاني، هو الخطر األكبر 
في األزمة. ورغم اتهام شكري حكومة إثيوبيا باملبالغة في حجم 
للسد ورفعت  الفنية  املواصفات  إنها قامت بتغيير  السد، وقال 
إلى 74 مليارا، وإن  التخزينية من 14 مليار متر مكعب  قدرته 
الزيادة الهائلة في حجم خزان السد غير مبررة وتثير تساؤالت 
بشأن »الغرض الفعلي من السد واستخداماته املتوقعة«، وإن هذا 
الحجم يزيد بشكل هائل من تأثيراته السلبية املحتملة، رغم ذلك 
امللء  إدانته  لعدم  األمــن  اللوم ملجلس  اهتم شكري بتوجيه  كله، 
الثاني وتجاهل املشكلة األكبر، وهي حجم السد املبالغ فيه. ولم 
يطالب في أي وقت وال في أي محفل بتقليل حجم السد، بشهادة 
وزير الخارجية اإلثيوبي عقب توقيع اتفاق مارس سنة 2015! 

وال خالف على عدالة القضية املصرية في أزمة سد النهضة الذي 
يشكل بالفعل تهديدا وجوديا ملصر والسودان، لكن اتهام النظام 
املــصــري ألعــضــاء مجلس األمـــن بــالــخــذالن والــتــجــاهــل ليس إال 
تعليقا للفشل املتكرر منذ سنوات في إدارة األزمة على شماعة 
مجلس األمن. ذلك أن مشروع القرار الذي قدمته تونس بطلب من 
مصر والسودان بشأن سد النهضة لم يكن سوى خطاب إحاطة 

تحت الفصل السادس، وليس السابع، من ميثاق األمم املتحدة. 
الفصل السادس يعطي الحق لكل عضو من أعضاء األمم املتحدة 
العامة  الجمعية  أو  األمــن  »يحيط« مجلس  أن  أو من خارجها في 
لألمم املتحدة علما بأي نزاع أو موقف من شأنه أن يعرض السلم 
واألمن الدولي للخطر. ويقوم مجلس األمن، وفق املادة 36، بتقديم 
املؤسسات  املفاوضات من خالل  بطريق  النزاع  لحل  »توصيات« 
بالتدخل  املجلس  مطالبة  والــســودان  على مصر  وكــان  اإلقليمية. 
الفصل  الــقــرارات تحت  أن  السابع. ذلــك  الفصل  لحل األزمــة تحت 
السابع لها صفة »اإللزامية« عكس القرارات تحت الفصل السادس 
والتي ال تزيد عن »التوصيات«.  وعندما يقرر مجلس األمن وقوع 
تهديد للسلم واألمــن أو عــدوان عليهما، فإنه يطلب من أعضاء 
األمم املتحدة »تطبيق« تدابير لحفظ السلم وإعادة األمن الدولي 
الدبلوماسية،  العالقات  التدابير قطع  إلى نصابه. ومن بني هذه 
وقـــف الــصــالت االقــتــصــاديــة واملـــواصـــالت الــحــديــديــة والــبــحــريــة 

والجوية وغيرها من وسائل املواصالت وقفا جزئيًا أو كليًا.
ومن التناقضات التي ظهرت في األزمة أنه في الوقت الذي تطالب 
النهضة تهديدا  األمن باعتبار سد  فيه مصر والسودان مجلس 
للسلم وعدوانا على األمن املائي والغذائي والقومي للشعبني، ترفع 
الــدولــتــان األزمـــة تحت الفصل الــســادس، ولــيــس الــســابــع، وتــقــران 

بجدوى املفاوضات السلمية لحل األزمة، وتتمسكان بها!
هل تتوقع الدولتان أن يستشعر املجلس خطورة السد على السلم 
االستراتيجي؟! وهل  زالــت خيارهما  مــا  واملــفــاوضــات  ــن،  واألمـ
تدابير خشنة ضد  بتفعيل  املجلس  أن يوصي  الدولتان  تنتظر 
إثيوبيا في الوقت الذي تحافظان فيه على العالقات الدبلوماسية 
ــــوزراء  الــكــامــلــة مــعــهــا؟! وكــيــف سيتهم مجلس األمـــن رئــيــس ال
والسودان  السلم واألمــن في مصر  بتهديد  أحمد  أبــي  اإلثيوبي 
نوبل  على جائزة  ويهنئه بحصوله  عليه  السيسي  يثني  بينما 

للسالم ويقول إنه رجل سالم حقيقي؟!
إن مجلس األمن لم يخذل مصر والسودان، ولم »يــوِص« بأكثر 
مما طلب وزيــرا الخارجية في الدولتني، وهو إعــادة إثيوبيا إلى 
الــتــفــاوض تحت مظلة االتــحــاد األفــريــقــي، وأن يتم ملء  مــســار 
وتشغيل سد النهضة بناء على اتفاق قانوني ملزم. وهي نفسها 
»توصية« املجلس في العام املاضي، والتي جاءت ردا على الطلب 
املــصــري، ولــكــن بعد ضياع  الـــذي رفــعــه وزيـــر الخارجية  نفسه 
سنة كاملة من املفاوضات تحت رعاية االتحاد األفريقي والتي 
وصفها هو نفسه بالفاشلة. وربما يعاود في العام القادم رفع 
الطلب ذاته للمجلس للمرة الثالثة قبل امللء الثالث ليصدر املجلس 

التوصية نفسها.

هل خذل مجلس األمن 
مصر والسودان؟
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