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ليبيا تدعم دقيق الخبز

طرابلس ـ أحمد الخميسي

قـ ــال وزي ـ ــر االقـ ـتـ ـص ــاد بـحـكــومــة
الوحدة الوطنية الليبية ،محمد
الحويج ،في تصريحات خاصة
إن الــوزارة ستقوم بإنشاء ديــوان للحبوب،
وس ـي ـت ــم م ــن خ ــال ــه ت ــوزي ــع ال ــدق ـي ــق بــدعــم
حكومي بنسبة  ،%40وذلك من أجل توفير
مخزون غدائي لليبيا مع مراقبة األسعار،
باإلضافة إلى دعم املزارعني .وأوضح الوزير
ال ـل ـي ـبــي ف ــي اتـ ـص ــال ه ــات ـف ــي م ــع «ال ـع ــرب ــي
الجديد» أن ديــوان الحبوب مسؤول بشكل
مباشر عــن توفير السلعة وجــودتـهــا ،وأن
االحتياج السنوي للقمح الطري يبلغ 1.250
مليون طن بسعر  280مليون دوالر .وتأتي
ت ـلــك ال ـخ ـط ــوات ال ـح ـكــوم ـيــة ،ب ـعــد تسجيل
قفزات في أسعار الدقيق ،إذ ارتفع القنطار
( 100كـيـلــوغــرام) مــن  175دي ـن ــارا إل ــى 190

دينارا (الــدوالر =  4.48دنانير) ،األمر الذي
أدى إلى ارتفاع كبير في سعر الخبز .وأفاد
مواطنون بمختلف مناطق ليبيا «العربي
الجديد» بأن مخابز أقفلت أبوابها ،وأخرى
رف ـع ــت ال ـس ـع ــر ،إذ ب ـلــغ س ـعــر ث ــاث ــة أرغ ـفــة
دينارا في بعض املخابز ،في حني يبلغ سعر
الــرغ ـيــف ال ــواح ــد ف ــي مـخــابــز أخ ــرى نصف
دينار .وأغلقت في مدينة مزدة النائية (186
كلم شـمــال طــرابـلــس) جميع املـخــابــز .وقــال
املــواطــن محمد بــن عبد الرحمن لـ«العربي
الـجــديــد»« :ال نستطيع شــراء رغيف الخبز
بنصف دينار ،وذلك بعد رفع أسعار الدقيق
خ ــال الـيــومــن املــاض ـيــن» ،مــؤكــدا أن ــه قبل
شهر كان رغيف الخبز بربع دينار.
وك ــان الــدعــم الـسـلـعــي فــي ليبيا يـشـمــل 12
سـلـعــة قـبــل انـ ــدالع ال ـث ــورة ع ــام  ،2011دون
توفير دعم نقدي .ووضعت وزارة االقتصاد
تـسـعـيــرة ج ـبــريــة لــرغ ـيــف ال ـخ ـبــز ي ــزن 100

غــرام بربع دينار لضبط األســواق ،ولكن لم
تـلـتــزم امل ـخــابــز بــالـتـسـعـيــرة بـسـبــب ارت ـفــاع
سـعــر الــدقـيــق .وتستهلك ليبيا الـتــي يبلغ
عدد سكانها نحو  6.6ماليني مواطن ،نحو
ً
سنويا من الحبوب ،تستورد
مليوني طن
الحكومة  %90منها ،وعادة ما كان يحتفظ
ص ـنــدوق مــوازنــة األس ـعــار بنحو  136ألــف
طن قمح احتياطي من اإلنتاج املحلي ،إال أن
املخزون نفد ،بسبب عدم وجود مخصصات
مالية للصندوق مند ستة أعوام.
وأك ــدت دراس ــات حديثة للبنك الــدولــي ،أنه
سيتطلب إثر إصالح نظام الدعم ،مساعدة
الـ ـفـ ـق ــراء وال ـط ـب ـق ــة امل ـت ــوس ـط ــة ع ـب ــر إدراج
آل ـيــات مــالـيــة مختلفة ،مـثــل ع ــاوة العائلة
وتـحــويــات الـقــاصــريــن ،قـبــل وض ــع صيغة
نـهــائـيــة لـخـطــط اإلصـ ـ ــاح .وح ـس ــب دي ــوان
املحاسبة الحكومي في تقريره السنوي ،فإن
دعم السلع أدى إلى عمليات تهريب ،فضال
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أخبار

ّ
تدخل لتحديد سعر الريال
اليمني

ع ــن ع ــدم اس ـت ـف ــادة مـ ـح ــدودي ال ــدخ ــل مـنــه.
وب ــدأت مـسـيــرة الــدعــم فــي ليبيا مــع إنـشــاء
املؤسسة الوطنية للسلع التموينية مطلع
ع ــام  1971لـكــي تـقــي الـلـيـبـيــن ش ــر الـجــوع
والفقر الــذي كان يعاني منه املواطنون في
تلك الفترة ،عبر الدعم الذي لم يقتصر فقط
على السلع ،بل امتد للخدمات واملحروقات
والسجائر ومالبس العيد.
ً
ويتوزع  4160مخبزا في أنحاء ليبيا ،إضافة
إل ــى  57مـطـحــن دق ـيــق ت ــوزع الـطـحــن على
املخابز .وقام مصرف ليبيا املركزي بتعديل
سعر الصرف املعلن لـلــدوالر األميركي إلى
 4.48دنــان ـيــر م ـقــابــل الـ ـ ــدوالر ب ـعــد أن كــان
 1.4دي ـنــارًا ،ملعالجة الفجوة بــن السعرين
الــرس ـمــي وامل ـ ـ ــوازي م ــن أج ــل ال ـق ـضــاء على
السوق السوداء للعملة ،إال أن هذه الخطوة
ان ـع ـك ـس ــت س ـل ـبــا ع ـل ــى م ـع ـي ـشــة امل ــواط ـن ــن
بسبب غالء معظم السلع والخدمات.

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  1015رياال
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  21مليار جنيه ( 1.35مليار
دوالر) ،لتمويل عجز املوازنة.
ووافقت الحكومة املصرية ،على
مشروع املوازنة العامة للدولة للعام
املالي الجديد  2021ـ  2022الذي
انطلق مطلع يوليو /تموز الحالي،
بإيرادات  1.3تريليون 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  6مليارات
جنيه ( 387مليون دوالر) ،ألجل
 182يومًا تبدأ من  3أغسطس /آب
املقبل وحتى أول فبراير /شباط
 .2022وأشار إلى أن قيمة الطرح
الثاني تبلغ  15مليار جنيه (967
مليون دوالر) ألجل  364يومًا تبدأ
في الثالث من الشهر املقبل وتنتهي
في  2أغسطس .2022
الصين تزيد اإلنفاق على
األبحاث

()Getty

نمو قوي
ألرباح
سامسونغ

حققت شركة سامسونغ إلكترونيكس الكورية الجنوبية ،نموا قويا في أرباحها بلغ  73.4باملئة ،خالل الربع الثاني من العام الجاري بفضل مبيعات أشباه
املــوصــات .وقالت سامسونغ في بيان ،أمــس الخميس ،إن صافي أرباحها بلغ  9.63تريليونات وون ( 8.3مليارات دوالر) في الفترة بني إبــريــل /نيسان
ويونيو /حزيران ،بزيادة  73.4باملئة عن الفترة نفسها من  .2020وشهد قطاع شبه املوصالت انتعاشا ،وأداء أفضل مما كان متوقعا في الهاتف الذكي وأجهزة
التلفزيون واإللكترونيات املنزلية ،األمــر الــذي أدى إلى أداء جيد للشركة وسط استمرار جائحة فيروس كورونا .وسجلت مبيعات سامسونغ من أشباه
املوصالت  22.7تريليون وون ( 18.3مليار دوالر) .وقفزت أرباح سامسونغ التشغيلية خالل الربع الثاني من  2021بنسبة  54.3باملئة على أساس سنوي.

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 ّ
شدد
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.

إعادة تشغيل معبر جابر ــ نصيب بين األردن وسورية
عمان ــ العربي الجديد

أعلنت الحكومة األردنية ،إعــادة تشغيل معبر جابر
ـ ـ نصيب ال ـحــدودي مــع ســوريــة اعـتـبــارًا مــن بعد غد
األح ــد ،بشكل شبه ع ــادي ،بعد نحو عــام على عمله
بشكل مـحــدود فــي إط ــار إج ــراءات للحد مــن انتشار
فيروس كورونا.
وقال وزير الداخلية مازن الفراية ،في بيان نشر ليل
األربعاء« :بعد إجراء الترتيبات امليدانية الكاملة مع
الجانب ال ـســوري ،سيبدأ اعـتـبــارًا مــن صباح األحــد،
األول من أغسطس/آب ،التشغيل الكامل ملركز حدود

جــابــر» .وكــانــت الحكومة األردن ـيــة قــد أغلقت مركز
جابر نصيب في  12أغسطس من العام املاضي بعد
تسجيل ارتفاع في عدد اإلصابات بفيروس كورونا
بــن الـقــادمــن .وأعـيــد فتحه الحـقــا مــع اعـتـمــاد قيود
تضمنت نظاما تبادليا لنقل الركاب والبضائع (باك
تو باك) ،والسماح لعدد محدد بـ 150شخصًا يوميًا
من القادمني إلى األردن بالعبور ،بينما كان املغادرون
والقادمون بحاجة إلى موافقة أردنية مسبقة.
وف ــي ع ــام  2020ب ـلــغ ال ـت ـبــادل ال ـت ـجــاري ب ــن األردن
وســوريــة  108.7مــايــن دوالر ،وفـقــا ألرق ــام رسمية
أردنـيــة .والـحــدود مــع ســوريــة شــريــان مهم القتصاد

األردن ،إذ تـصــدر عبرها بضائع أردنـيــة إلــى تركيا
ولـبـنــان وأوروبـ ــا وتـسـتــورد عبرها بضائع سورية
ومن تلك الدول .وفي وقت سابق ّ
تخوف سوريون من
نتائج االتفاق السوري األردنــي بعودة الحركة على
معبر جابر-نصيب ،وذلك بأن يؤدي ملزيد من ارتفاع
األسعار في األسواق املحلية.
ويـتـخــوف املستهلك ال ـســوري مــن إع ــادة فـتــح معبر
جابر ـ نصيب الحدودي على األسعار ،لكن الباحث
السوري يحيى السيد أحمد ،شدد على أن إعادة فتح
املعبر خطوة ضرورية ،ليس لسورية واألردن فقط،
بل وملــا بعد األردن في دول الخليج العربي ،للتنقل

ونقل فائض اإلنتاج بسورية ولبنان ،وبالتالي زيادة
ال ـت ـبــادل ال ـت ـجــاري «ألن الـنـظــام بــدمـشــق كـمــا لبنان
بأمس الحاجة للتصدير والقطع األجنبي».
وأضاف أحمد خالل تصريحاته لـ«العربي الجديد»
أن «إعـ ـ ــادة ف ـتــح امل ـع ـبــر وم ــا ت ـك ـبــده ال ـت ـجــار وحـتــى
امل ـ ــزارع ـ ــون م ــن خ ـس ــائ ــر ،رب ـم ــا ي ـك ــون درس ـ ــا لــوقــف
عمليات تهريب املخدرات من سورية ولبنان باتجاه
دول الخليج ،ضمن شحنات ال ـص ــادرات» .وأضــاف
أنــه رغــم أهمية ال ـص ــادرات إال أنـهــا «يـجــب أال تكون
على حساب العرض بالسوق املحلية ،ورفع األسعار
لحرمان املستهلكني من إنتاج بلدهم».
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مال وسياسة

تهديدات قيس سعيّد تصدم رجال أعمال تونس
أعرب مستثمرون
تونسيون عن مخاوفهم
من أن تؤدي عملية
«شيطنة» رجال األعمال
إلى هروب االستثمارات،
في وقت تعاني البالد
من أزمات اقتصادية
خانقة
تونس ـ إيمان الحامدي

ح ـ ـ ـ ّـول ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ــون ـس ــي قـيــس
سـعـ ّـيــد دف ـتــه ،لـيــل األربـ ـع ــاء ،نحو
عالم املــال واألع ـمــال بــدعــوة مئات
امل ـت ـع ــام ـل ــن االقـ ـتـ ـص ــادي ــن إل ـ ــى ع ـق ــد صـلــح
جـبــائــي مــع الــدولــة يسمح بــاسـتـعــادة أم ــوال
اسـتـفــادوا منها دون وجــه حــق خــال العقود
املــاض ـيــة ،ليعيد ب ـق ــراره مـلــف املـصــالـحــة مع
رجال األعمال إلى دائــرة الضوء بعدما كادت
ُ
صـفـحــة امل ـصــال ـحــة االق ـت ـص ــادي ــة ت ـط ــوى في
ال ـبــاد .وق ــال سـعـ ّـيــد ،إن ــه سـيـصــدر مرسوما
الستعادة  13مليار دينار ( 4.6مليارات دوالر)
مــن األم ــوال املـنـهــوبــة فــي إط ــار صـلــح جــزائــي
س ـي ـبــرم ب ــن ال ــدول ــة ورج ـ ــال األعـ ـم ــال الــذيــن
تمتعوا بامتيازات غير قانونية واستفادوا
من نفوذهم خالل عقود.
ف ــي امل ـقــابــل ،شـكــك ع ــدد م ــن ال ـخ ـبــراء ورج ــال
األعمال في رقم األموال املنهوبة الذي تحدث
عنه الرئيس التونسي ،كما طالبوا بوقف ما
أسـمــوه بـ«شيطنة املستثمرين» باعتبار أن
ذلك يساهم في تشويه مجتمع املال واألعمال
ب ــال ـك ــام ــل ،وهـ ــو م ــا ي ــؤث ــر س ـل ـبــا ع ـلــى مـنــاخ
االستثمار.
وكـ ــان ق ـيــس س ـعـ ّـيــد ق ــد أك ــد ف ــي ل ـق ــاء جمعه
ب ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس اتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــة وال ـ ـت ـ ـج ـ ــارة
وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــات ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة (م ـن ـظ ـم ــة رجـ ــال
األع ـ ـمـ ــال) ،سـمـيــر م ــاج ــول ،أن ــه يـمـلــك قــوائــم
بــأسـمــاء رج ــال األع ـمــال الــذيــن اس ـت ـفــادوا من
امتيازات وسيكونون مطالبني بــإبــرام صلح

ج ــزائ ــي م ــع ّالـ ــدولـ ــة ،م ـطــال ـبــا إي ــاه ــم بـقـبــول
الصلح لتجنب املحاكم والسجون ،لكنه قال
أيـضــا إن ال نية لــديــه ملالحقة رج ــال األعـمــال
أو التشفي منهم واصـفــا الـجــزء األكـبــر منهم
بالوطنيني.
ّ
سعيد في تحديد مبلغ األموال التي
واستند
قال إن رجال أعمال نهبوها وانتفعوا بها ،إلى
تقرير أصــدرتــه لجنة تقصي الحقائق حول
الرشوة والفساد عقب الثورة عام .2011
لـكــن الـخـبـيــر االق ـت ـص ــادي وال ـع ـضــو الـســابــق
للجنة تقصي الحقائق ،عــز الــديــن سعيدان،
قال إن لجنة تقصي الحقائق لم تحدد قائمة
لــرجــال األع ـم ــال املـتـهـمــن بــالـفـســاد ،غـيــر أنــه
تمت إحــالــة  463ملفا إلــى القضاء مــن بينها
ّ
ملفات تتعلق بالرئيس املخلوع زين العابدين
بن علي وعائلته.
وأض ـ ــاف س ـع ـي ــدان ف ــي ت ـص ــري ــح ل ــ«ال ـعــربــي
الجديد» أن لجنة تقصي الحقائق درست عام
 2011نحو  10آالف ملف تعلقت بقضايا فساد
وإثراء بطرق غير شرعية ،وأحالت  463منها
إلى دوائر قضائية ،مشيرا إلى أن القضاء ّ
بت
في القضايا املتعلقة بنب علي وعائلته ،غير
أنــه لــم يكشف عــن مصير بــاقــي املـلـفــات التي
تعلقت بعدد من رجال األعمال.
ووفــق الخبير االقـتـصــادي والعضو السابق
لـلـجـنــة ت ـق ـصــي ال ـح ـقــائــق ف ــإن ــه ي ـت ـعـ ّـن نشر

ال ـت ـقــريــر ف ــي واق ـع ــه ال ـجــدي ــد ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
الـعــديــد مــن رج ــال األع ـم ــال مـمــن أدرج ـ ــوا في
القائمة حينها من بينهم من أبرم صلحا مع
الدولة ومنهم من توفي.
وأشار سعيدان إلى أن قرار ّ
سعيد بإعادة فتح
املـلـفــات سيعطي نفسا جــديــدا فــي التعامل،
مؤكدا أن مبلغ  13.5مليار دينار (ال ــدوالر =
نحو  2.8دينار) هو تقييم لحجم األموال التي
ّ
تحصل عليها رجــال األعـمــال دون وجــه حق
بسبب الفساد أو الرشوة أو املحاباة.
واعتبر أن املصالحة الجزائية التي اقترحها
رئيس الجمهورية هي الحل األمثل للمحافظة
على النسيج االقتصادي واملؤسسات وأخذ
القضاء ملجراه شرط تحيني (تحديث) امللفات.
وفـ ـ ـ ــي ش ـ ـهـ ــر مـ ـ ــايـ ـ ــو /أيـ ـ ـ ـ ــار  ،2017ت ـظ ــاه ــر
الـتــونـسـيــون ،احتجاجًا على مـشــروع قانون
املصالحة االقتصادية ،بعدما ّقدمته الرئاسة

خبراء اقتصاد :رقم
سعيّد عن األموال
المنهوبة مبالغ فيه

إلـ ــى الـ ـب ــرمل ــان إلقـ ـ ـ ـ ــراره .ورفـ ـ ــع امل ـت ـظ ــاه ــرون
حينها شعار «مانيش مسامح» (لن أسامح)،
م ـطــال ـبــن ب ــإس ـق ــاط مـ ـش ــروع ال ـق ــان ــون ال ــذي
يـهــدف إل ــى املـصــالـحــة مــع مـســؤولــن ورج ــال
أعمال متهمني بالفساد.
وتضمن مشروع قانون املصالحة في قضايا
اقـتـصــاديــة مــع مـســؤولــن ورج ــال أع ـمــال من
عهد الرئيس السابق ،زين العابدين بن علي،
وسط موجة رفض قوي من أحزاب ومنظمات.
لكن ّ
سعيد 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
امل ــؤسـ ـس ــات وامل ـت ـع ــام ــل االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،نــافــع
الـنـيـفــر ،عـلــى أن م ـنــاخ األع ـم ــال يـحـتــاج إلــى
الطمأنة أكثر من أي وقت مضى ،مشددا على
ض ــرورة أن تبعث السلطة الحاكمة برسائل
إي ـجــاب ـيــة ملـسـتـثـمــري ال ــداخ ــل وال ـ ـخـ ــارج مع
مواصلة مراقبة تطور مؤشرات «الهلع» التي
قد تتسبب في هجرة جماعية لرأس املال.
وقــال النيفر في تصريح لـ«العربي الجديد»
إن عـ ــوامـ ــل اإلربـ ـ ـ ـ ــاك ي ـم ـك ــن أن ت ـت ـس ـبــب فــي
إخـ ــراج ال ـشــركــات املـقـيـمــة السـتـثـمــاراتـهــا من
ال ـبــاد دون املـ ــرور عـبــر الـبـنــك امل ــرك ــزي وفقا

للقانون التونسي ،معتبرا أن مخاطر عالية
ت ـح ــدق ب ـم ـن ــاخ األع ـ ـمـ ــال وم ـن ـه ــا فـ ـق ــدان ثـقــة
امل ــزودي ــن وامل ـم ــول ــن .واع ـت ـبــر ع ـضــو املـعـهــد
الـعــربــي ل ــرؤس ــاء املــؤس ـســات ،أن أه ــم رســالــة
طمأنة يمكن أن يصدرها الرئيس التونسي
ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي ه ــي اإلعـ ــان ع ــن تشكيل
حـكــومــة تـكــون ق ــادرة عـلــى إخ ــراج ال ـبــاد من
أزمتها املالية وتجاوز املرحلة الصعبة بأخف
األضـ ـ ــرار .وأض ـ ــاف أن م ـن ــاخ األعـ ـم ــال عــانــى
ط ــوي ــا م ــن االرت ـ ـبـ ــاك ال ـس ـيــاســي ف ــي ال ـب ــاد،
م ـش ــددا ع ـلــى ض ـ ــرورة ت ـج ــاوز ك ــل الـسـقـطــات
املاضية واالحتكام للقانون.
وقبيل مخاطبة ّ
سعيد لرجال األعمال وإعالن
خـطــة الـصـلــح الـجـبــائــي م ــع م ــن تـعـلـقــت بهم
شبهات فساد ،طالب املعهد العربي لرؤساء
املؤسسات (منظمة غير حكومية) في بيان له،
بـضــرورة اليقظة واتـخــاذ اإلج ــراءات الالزمة
عـنــد ال ـحــاجــة ،لـتـجـنــب ب ــروز ظ ــواه ــر الــريـبــة
والشك في االقتصاد التونسي.
ووفـ ــق امل ـع ـهــد ،ف ــإن ه ــذه ال ـظ ــواه ــر يـمـكــن أن
تتمثل فــي ال ــزي ــادة املـفــرطــة لعمليات سحب
مبالغ مالية مهمة من البنوك ،وتراجع قيمة
ال ـس ـن ــدات واألسـ ـه ــم امل ــدرج ــة ف ــي ال ـبــورصــة
وحـ ـج ــم ال ـت ـع ــام ــات ع ـل ــى الـ ـس ــوق ال ـن ـقــديــة،
وان ـخ ـف ــاض قـيـمــة ال ـع ـم ـلــة .م ــن جــان ـبــه ،يــرى
الخبير االقتصادي ،محمد منصف الشريف،

دعم أميركي
جـــدد نــائــب مــســاعــد وزيـــر الخزينة
ّ
األميركي المكلف بأفريقيا والشرق
األوســـط ،ريــك مــايــر ،اســتــعــداد بلده
لدعم المساعي التونسية ال سيما
لــدى المؤسسات الــدولــيــة المالية،
مؤكدا على ضــرورة التعجيل في
استكمال المفاوضات مع صندوق
النقد الدولي لتفادي تفاقم األزمة
االقتصادية في تونس والتي زادتها
انعكاسات الجائحة الصحية تعقيدا.
وجــاء تصريح المسؤول األميركي
خــال استقباله مــن طــرف محافظ
الــبــنــك الــمــركــزي الــتــونــســي ،مـــروان
العباسي ،مساء األربعاء.
تراجع حاد في االستثمارات بسبب كورونا والتوترات (األناضول)

تجارة

القاهرة  -عبداهلل عبده

ش ـه ــدت صـ ـ ـ ــادرات ال ـق ـط ــن املـ ـص ــري ارت ـف ــاع ــا
ملحوظًا املوسم الجاري ،ألسباب عدة ،أبرزها
ان ـخ ـفــاض أس ـع ــار امل ـن ـتــج امل ـح ـلــي ،وتــوصـيــة
منظمة الصحة العاملية باستعمال القطعة
ملــرة واحــدة ،ثم استبدالها في اطــار إجــراءات
وقائية ملجابهة فيروس كورونا.
وأعلن االتحاد العام ملصدري األقطان ارتفاع
ص ـ ــادرات مـصــر م ــن الـقـطــن ه ــذا امل ــوس ــم إلــى

()Getty

كريستالينا جيورجييفا
مصطفى قماس

«شــيء واحــد ّ
يهم ،هو أن تعرف كيف تكون مقدامًا».
ت ـل ــك م ـق ــول ــة لـ ـل ــروائ ــي ال ـ ــروس ـ ــي ال ـش ـه ـي ــر فـ ـي ــودور
ديـسـتــويـفـسـكــي ،رددتـ ـه ــا امل ــدي ــرة ال ـعــامــة لـصـنــدوق
النقد الدولي ،كريستالينا جيورجييفا ،التي تعتبر
أن الـبـلــدان الـتــي يمكنها الـلـجــوء إلــى الـســوق املالية
من أجل االستدانة ،تستطيع فعل ذلك واإلنفاق دون
الخوف من التقشف .جاءت هذه الرؤية االقتصادية،
خ ــال ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة ،ف ــي وق ــت ي ــواج ــه فـيــه الـعــالــم
تداعيات الجائحة الصحية ،وانعكاساتها الخطيرة
على االقـتـصــاد الـعــاملــي ،حيث ق ـ ّـدر الـصـنــدوق نفسه
خسائرها لالقتصاد العاملي بنحو  15تريليون دوالر
خالل الفترة من  2020إلى .2024
يعتبر اإلعالمي ميشيل فور ،أن صندوق النقد الدولي
يعرف مع مديرته البلغارية ،التي يشهد لها بالكفاءة،
تغييرًا فــي العقيدة ،حيث ال تــرى مانعًا فــي اإلنفاق
من أجل إنعاش االقتصاد دون االهتمام أكثر بالدين
والوفاء به.
كــري ـس ـتــال ـي ـنــا رأت الـ ـن ــور ق ـب ــل  67ع ــام ــا ،ال ت ـف ــارق
االبتسامة شفتيها ،درست االقتصاد في معهد كارل
ماركس لالقتصاد بصوفيا في ظل النظام الشيوعي،
حيث أنجزت رسالة الدكتوراه في العالقة بني سياسة
حـمــايــة الـبـيـئــة ون ـمــو االق ـت ـصــاد بــالــواليــات املـتـحــدة
األميركية .في نهاية الثمانينيات من القرن املاضي،
أنجزت أبحاثًا 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  ،1993كي تتولى القضايا
املرتبطة بسياسة البيئة .وفي  ،2004عملت بموسكو،
حيث تولت إدارة عمليات البنك الدولي بالفيدرالية
الروسية.
عندما عــادت إلــى واشنطن فــي  ،2007تولت منصب
مــديــرة التنمية املـسـتــدامــة ،حـيــث ك ــان عليها تدبير
امل ـشــاريــع ذات الـصـلــة بــالـبـنـيــات التحتية والتنمية
الحضرية والزراعة والبيئة والتنمية االجتماعية.

رشحها بلدها كي تلتحق باملفوضية األوروبية في
 ،2010وتـتــولــى مـهـمــة امل ـســاعــدة اإلنـســانـيــة وتــدبـيــر
األزمــات ،حيث أبرزت قدرة كبيرة في هذا املجال عبر
حلولها فــي الـعــديــد مــن الـبـلــدان الـتــي تــواجــه أزم ــات
إنسانية ،مثل هايتي والشيلي وباكستان.
ما إن تولت أمــر صندوق النقد ،أبــرز مؤسسة مالية
دول ـيــة ،حتى بــدأ الـفـيــروس ينتشر عبر الـعــالــم ،بما
كان له من تأثير بالقدرة التمويلية للدول .لم يمنعها
ذلــك من تشجيع الــدول على اإلنـفــاق ،وهــذا ما تجلى
فــي الـفـتــرة األخ ـيــرة عـنــدمــا داف ـعــت عــن تمكني ال ــدول
امل ـســاه ـمــة ف ــي ال ـص ـن ــدوق م ــن  650م ـل ـيــار دوالر من
حقوق السحب.
ُّ
حثها الــدول على اإلنـفــاق بحساب مــن أجــل مواجهة
ً
تــداعـيــات الجائحة ،جعلها تـنــزاح قليال عــن التوجه
ال ــذي س ــارت عليه مؤسسة بــرويــن وودز ،حيث دأب
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.
فــي مـقــال بصحفية فاينانشال األمـيــركـيــة قــالــت« :ال
أتــذكــر عــدد امل ــرات الـتــي قلت فيها للبلدان األعـضــاء:
أنفقوا ،حافظوا على وصل اإلنفاق ،لكن أنفقوا» ،غير
أنها تشرط ذلك اإلنفاق بالتخفيف من أزمة مرتبطة
باالنتقال االقـتـصــادي ،والـحـفــاظ على اإلنتاجية أو
جعل االستثمارات العمومية أكثر فعالية.
وحددت أولويات يجب االنخراط فيها من أجل الحد
من الخسائر ،حيث تؤكد الحفاظ على صحة الساكنة
عبر نفقات العالجات ،والحفاظ على اإلنفاق العمومي
واملساعدات لفائدة األجــراء والشركات حيث ما زالت
آثار الجائحة موجودة ،وتحفيز إحداث فرص العمل.
وتلح على تدبير الدين الذي يبقى أساسيًا ،وخاصة
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـب ـلــدان ذات الــدخــل املـنـخـفــض ،حيث
تؤكد تخفيف مديونية تلك البلدان وتحسني الولوج
للهبات ،مشددة على أنه «في بعض الحاالت ،سيكون
ال ـت ـن ـس ـيــق م ـط ـلــوبــا م ــن أجـ ــل إعـ ـ ــادة هـيـكـلــة ال ــدي ــون
ال ـس ـيــاديــة ،مــع مـشــاركــة جـمـيــع املــدنـيــن العموميني
والخواص».

 1.7م ـل ـيــون ق ـن ـط ــار ،بـقـيـمــة ت ـصــديــريــة 235
مليون دوالر ،مقابل  1.3مليون قنطار املوسم
املــاضــي ،وســط تخوفات مــن معلومات جرى
تداولها ،أخيرًا ،خالل اجتماع لجنة التسويق
حول احتمالية تدخل املؤسسة العسكرية في
عملية شراء األقطان من الفالحني هذا املوسم،
ل ـك ــن هـ ــذه امل ـع ـل ــوم ــات ل ــم ت ــؤك ــده ــا ال ـج ـهــات
املسؤولة .ويبدأ املوسم التصديري من شهر
سبتمبر /أيـلــول وينتهي فــي أغـسـطــس /آب
من العام التالي.
ويرجع الخبير في مزادات األقطان ،مصطفى
ع ـبــد ال ـص ـب ــور،ارتـ ـف ــاع ال ـط ـلــب ع ـلــى الـقـطــن
املصري في الخارج لعدة أسباب ،منها :زيادة
استهالك املنسوجات القطنية على املستوى
العاملي ،بعد توصية منظمة الصحة العاملية
باستعمال القطعة ملرة واحدة ،ثم استبدالها
ك ــإج ــراء وق ــائ ــي مل ـجــاب ـهــة فـ ـي ــروس ك ــورون ــا،
بــاإلضــافــة إل ــىأن سـعــر الـقـطــن امل ـصــري كــان
يـقــل عــن مـنــافـســه األم ـيــركــي «دي ـم ــا» ،وأيـضــا
لعودة املصانع للعمل بعد تخفيف إجــراءات
تداعيات «كورونا».
وأشار عبد الصبور في تصريحات لـ«العربي
ال ـجــديــد» إل ــى أن مـتــوســط أس ـعــار الـتـصــديــر
وف ـقــا لــات ـحــاد ال ـع ــام مل ـص ــدري األق ـط ــان هــذا
املوسم ،ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة باملوسم

املاضي. ويرى صاحب إحدى شركات تجارة
القطن ،عبد الله محمد ،أن السبب الرئيسي
وراء الطلب على القطن امل ـصــري ،يـعــود إلى
ابتكارأجهزة تكشف عن هوية القطن الداخل
فــي تصنيع املـنـســوجــات مــن طــريــق البصمة
الــوراثـيــة ،األم ــر ال ــذي أدى إلــى حماية املنتج
الوطنيمن عمليات الغش التي كانت تحصل
مــن قبل ،بــاإلضــافــة إلــى جــودة املنتج املحلي
مقابل منافسه األميركي «ديما».
وي ــؤك ــد مــديــر ال ـت ـصــديــر ف ــي إحـ ــدى شــركــات
ت ـجــارةالـقـطــن ،إسـمــاعـيــل شـبــانــة ،لــ«الـعــربــي
ال ـجــديــد» ،أن س ــوق األق ـط ــان امل ـصــري يشهد
انتعاشة تصديرية ،إذ ُص ـ ِّـد َرت كــل الكميات
امل ـخــزنــة ل ــدى ال ـت ـجــاروبــأس ـعــار مــرتـفـعــة لم
تسجل منذ سنوات.
ولفت شبانة إلى أن ارتفاع الطلب العاملي على
األقطان ،وخاصة القطن املصري ،جاء نتيجة
لـعــودة االسـتـقــرار إلــى األس ــواق بعد تخفيف
اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـنــاج ـمــة ع ــن ت ــداع ـي ــات ف ـيــروس
كورونا الجديد.
وذك ــر أن زي ــادة املـســاحــة املــزروعــة هــذا العام
جــاءت نتيجة ارتـفــاع سعر قنطار القطن في
آخ ــر املـ ــزادات إل ــى  3آالف جنيه للقنطار ،ما
شجع املزارعني 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 خالل اجتماع
لجان تسويقالقطن أخيرًا.
وأوضــح أن تدخل املؤسسة العسكرية يعني
أن ــه سيحتكر امل ـ ــزادات إم ــا مــن طــريــق إحــدى
شركاته مباشرة ،أو من خالل عدة شركات من

زيادة
المساحة
المزروعة
بالقطن
الموسم
الجاري
(خالد
دسوقي/
فرانس برس)

أزمة الكهرباء تتواصل رغم المنحة السعودية
العاملة حاليًا كغطاء ،ثم يــوزع عطاياه على
الشركات األخرىوباألسعار التي يريدها.
وتتصدر الهند قائمة الدول املستوردة للقطن
املـ ـص ــري وال ـب ــال ـغ ــة  21دول ـ ـ ــة ،إذ تـسـتـحــوذ
الهند على  65في املائة من الصادرات ،تليها
باكستان بنسبة 16.5في املائة ،ثم بنغالديش
بنسبة  7.1في املائة.

عدن ـ محمد راجح

رغ ـ ــم مـ ـ ــرور أكـ ـث ــر م ــن  60ي ــوم ــا ع ـل ــى ب ــدء
ت ـخ ـص ـيــص ال ـح ـك ــوم ــة ال ـس ـع ــودي ــة مـنـحــة
مشتقات نفطية خاصة بمحطات الكهرباء
الـ ـع ــام ــة ع ـل ــى ع ـ ــدة ش ـح ـن ــات فـ ــي م ـنــاطــق
الـحـكــومــة اليمنية املـعـتــرف بـهــا دول ـيــا ،إال
أن نتائجها محدودة في استدامة تشغيل
مـحـطــات تــولـيــد ال ـطــاقــة ،ورف ــع ال ـظــام عن
ك ــاه ــل امل ــواط ـن ــن ال ــذي ــن ي ـق ــاس ــون تـبـعــات
ق ــاس ـي ــة ن ـت ـي ـجــة ارتـ ـ ـف ـ ــاع درج ـ ـ ــة ال ـ ـحـ ــرارة
مل ـس ـت ــوي ــات ق ــاس ـي ــة فـ ــي ه ـ ــذا ال ـص ـي ــف لــم
يعهدوها من قبل.
وأعلنت السلطات الحكومية ،مــؤخـرًا ،عن
وصــول الدفعة الثالثة من منحة املشتقات
النفطية املقدمة من السعودية ،لتشغيل 80
محطة كهربائية في املناطق واملحافظات
ال ـخــاض ـعــة اف ـتــراض ـيــا لـسـيـطــرة الـحـكــومــة
اليمنية التي تخوض صراعا مريرا مؤخرًا
مــع شــريـكـهــا الــرئـيـســي املـجـلــس االنـتـقــالــي
الجنوبي املدعوم إماراتيا.
وصـ ّـعــد االنـتـقــالــي الـجـنــوبــي مــن إجــراءاتــه
االستفزازية بشكل كبير ضد الحكومة في
عــدن وأبــن وسقطرى ،فيما يسعى جاهدًا
خ ـ ــال األسـ ـب ــوع ــن امل ــاض ـي ــن إل ـ ــى عــرق ـلــة

أخبار
ُعمان تقرر استمرار
الحظر الجزئي

قررت سلطنة ُعمان ،أمس الخميس،
استمرار سريان العمل بإغالق
ّ
التجارية ومنع الحركة
األنشطة
لألفراد واملركبات جزئيًا حتى
إشعار آخر ،للتصدي إلصابات
فيروس كورونا .وقالت اللجنة العليا
إلدارة أزمة كورونا (حكومية) ،في
بيان ،إن القرار شمل تقليص ّ
مدة
اإلغالق ليكون بني الساعة العاشرة
ً
ً
ابتداء من
مساء والرابعة صباحا،
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
ُ
املسجلة بالفيروس في السلطنة 295
ألفا و ،535منها أكثر من  277ألف
حالة شفاء ،و 3802وفاة.

المركزي اإلماراتي
يبقي أسعار الفائدة

اليمن

كورونا يرفع صادرات القطن المصري
أعلن االتحاد العام
لمصدري األقطان في
مصر ارتفاع صادرات
القطن هذا الموسم إلى
 1.7مليونقنطار،بقيمة
تصديرية بلغت 235
مليون دوالر ،مقابل 1.3
مليون قنطار الموسم
الماضي

أن سـعـ ّـيــد بـعــث بــرســائــل مـشـفــرة إل ــى رج ــال
األعـ ـ ـم ـ ــال م ـح ـم ــا رئـ ـي ــس ات ـ ـحـ ــاد ال ـص ـنــاعــة
والتجارة تبليغها إلى منظوريه.
وأفاد الشريف في تصريح لـ«العربي الجديد»
ب ــأن م ــن ب ــن ه ــذه الــرســائــل تـكـلـيــف املنظمة
ورئيسها بإيجاد تسويات سريعة مع رجال
األعمال وتقدمهم طوعا للصلح الجبائي من
أجل ضخ أموال في خزينة الدولة التي تعاني
ضغوطا شديدة.
وأك ــد الخبير االقـتـصــادي فــي سـيــاق متصل
ّ
سعيد املقدر بــ13.5
أن املبلغ الــذي يطالب به
مليار دينار مبالغ فيه ،لكنه أضاف أن الصلح
الـجـبــائــي م ــع رج ــال األع ـم ــال يـمـكــن أن يــوفــر
لـلــدولــة نـحــو  20بــاملــائــة مــن الـتـقــديــرات التي
تحدث عنها الرئيس التونسي.
واعتبر أن األمــوال التي يمكن تحصيلها من
ّ
ستعوض نفقات االستثمار
الصلح الجبائي
التي ترصدها الدولة في قانون املوازنة والتي
توجه للمشاريع العمومية ،وهو ما يمكن من
ّ
ويحسن
تخفيف ضـغــوط املــالـيــة العمومية
مــوقــف تــونــس ل ــدى ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد الــدولــي
والشركاء املاليني واملستثمرين األجانب ممن
يـبــدون مـخــاوف مــن ارت ـفــاع منسوب الفساد
اإلداري واملالي في تونس.
وتساهم االستثمارات األجنبية املباشرة في
تونس سنويا فــي إح ــداث حــوالــي  25باملائة
من فرص العمل الجديدة ،وهو ما يدعم بشكل
كبير املجهود املحلي للتنمية لكل مؤشرات
االسـتـثـمــار .ووف ــق بـيــانــات أصــدرتـهــا وكالة
الـنـهــوض بــاالسـتـثـمــار ال ـخــارجــي التونسية
(حكومية) ،سجل االستثمار األجنبي املباشر
تــراجـعــا بنسبة  31.9فــي املــائــة خ ــال الــربــع
األول من العام الحالي حيث بلغ  341.9مليون
دينار مقارنة بـ 501.7مليون دينار في الفترة
نفسها من .2020
كما تراجع حجم االستثمار في قطاع الطاقة
بـ 15.5في املائة ،حيث بلغ  143.6مليون دينار
مقابل  169.8مليون ديـنــار فــي نفس الفترة،
بـحـســب ال ــوك ــال ــة .وح ـ ّـول ــت ك ـثــرة اإلض ــراب ــات
السياسية واالجتماعية تونس إلى بلد طارد
للمستثمرين بحسب املتعاملني االقتصاديني
الــذيــن طــالـبــوا بــزيــادة الضمانات الحكومية
لتحسني مناخ األعمال في البالد ووقف نزيف
«شيطنة» رجــال األعمال وتأليب الــرأي العام
ضدهم.
ّ
سعيد عن قــرار مشروع الصلح
وعقب إعــان
الجبائي ،تداول نشطاء على شبكات التواصل
االج ـت ـمــاعــي ق ــوائ ــم تـضـمـنــت أس ـم ــاء لــرجــال
أعمال ومجموعات اقتصادية كبرى حصلت
عـلــى قـ ــروض كـبـيــرة م ــن ال ـب ـنــوك الـتــونـسـيــة.
ّ
سعيد باستعادة ما وصفه
وطالب النشطاء
الرئيس بـ«أموال الشعب» وإعادتها لخزينة
الدولة.
لـكــن الخبير املــالــي ،أيـمــن الــوســاتــي ،يعتبر
أن عملية اسـتـعــادة األمـ ــوال مــركـبــة ومعقدة
ويجب أن تستند إلى القضاء وال تتم بشكل
«شعبوي» ،مشيرا إلى أن تنقية مناخ األعمال
من الفاسدين أمر مستحسن.
في املقابل ،قال الوسالتي لـ«العربي الجديد»
إنــه ال يمكن الــزج بكل املستثمرين فــي خانة
واح ـ ــدة ،مـعـتـبــرا أن ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص املـنـظــم
فــي تونس يقوم بــدور كبير فــي خلق الثورة
وت ــوفـ ـي ــر مـ ــواطـ ــن ال ـش ـغ ــل وه ـ ــو مـ ــا يـتـطـلــب
املحافظة عليه ودعمه.
وأض ــاف فــي سـيــاق متصل أن ــه يمكن إيـجــاد
حـلــول لصعوبات املــالـيــة العمومية وتوفير
إيـ ـ ــرادات إضــاف ـيــة ل ـلــدولــة ،م ــن خ ــال ق ــرارات
يتضمنها قانون املالية التكميلي أو قانون
املالية لسنة  2022بتوسعة قاعدة الضرائب
وتحسني النظام الجبائي عموما بشكل عادل
بني القطاعني الخاص والحكومي.

بروفايل

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي،
كريستالينا جيورجييفا ،تعتبر أن البلدان
التي يمكنها اللجوء إلى السوق المالية
من أجل االستدانة ،تستطيع فعل ذلك
واإلنــفــاق دون الخوف من التقشف،
في زمن كورونا
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عـمــل املــؤسـســات الـحـكــومـيــة ،وبـعــض عمل
الــوزارات الخدمية التي ارتــأت نقل مهامها
مــؤق ـتــا م ــن عـ ــدن إلـ ــى مـنـطـقــة س ـي ـئــون في
محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.
وب ـل ــغ إج ـم ــال ــي ك ـم ـيــة ال ــدف ـع ــة ال ـثــال ـثــة من
املـ ـنـ ـح ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة  75ألـ ـ ــف طـ ــن ديـ ـ ــزل،
لتزويد محطات الكهرباء بالوقود لتعزيز
وتحسني عملية توليد الطاقة الكهربائية،
إذ ت ــؤك ــد م ـ ـصـ ــادر ح ـك ــوم ـي ــة وجـ ـ ــود أث ــر
مـلـمــوس للدفعتني السابقتني فــي تحسن
ال ـت ـيــار ال ـك ـهــربــائــي ف ــي ع ــدن وامل ـحــاف ـظــات
األخرى في جنوب اليمن.
وقــال رئيس لجنة اإلش ــراف والــرقــابــة على
منحة املشتقات النفطية السعودية ،رامي
الـشـيـبــانــي ،ف ــي تـصــريـحــات صـحــافـيــة ،إن
الـلـجـنــة تـعـمــل عـلــى تـحــديــد اح ـت ـيــاج كــافــة
مـحـطــات الـكـهــربــاء املـسـتـفـيــدة مــن املـنـحــة،
ورفــع نسبة االحتياج من املشتقات لــوزارة
الكهرباء والطاقة التي تقوم بدورها بإبالغ
الجانب السعودي بحاجتها من املشتقات
النفطية.
في اإلطــار ،قــال مسؤول حكومي في وزارة
الكهرباء والطاقة اليمنية ،رفض ذكر اسمه،
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إن خ ـيــار اسـتـئـجــار
محطة كهرباء عائمة تعمل بوقود املازوت

ال يــزال قائمًا لــدى الحكومة اليمنية التي
ت ـ ـ ــدرس ع ـ ـ ــددا مـ ــن الـ ـ ـع ـ ــروض املـ ـق ــدم ــة مــن
ش ــرك ــات عــرب ـيــة وع ــامل ـي ــة ف ــي هـ ــذا امل ـج ــال،
وذل ـ ــك ب ــال ـت ــزام ــن م ــع إجـ ـ ـ ــراءات اسـتـيـعــاب
امل ـن ـحــة ال ـس ـع ــودي ــة .وب ـي ـن ـمــا ي ـش ـ ّـدد عـمــال
وتجار في مدينة عدن على تضررهم بشكل
كبير وتـهــاوي أعمالهم ومهنهم ،وإفــاس
عــدد منهم بسبب تــردي التيار الكهربائي
وان ـق ـطــاعــه ل ـس ــاع ــات طــوي ـلــة تـمـتــد ملعظم
فترات اليوم ،يشكو مواطنون من صعوبة
مــواجـهـتـهــم لـسـخــونــة ال ـص ـيــف ه ــذا ال ـعــام
فــي ظــل ارتـفــاع درج ــات الـحــرارة ملستويات
قـيــاسـيــة .ويـصــف الـعــامــل فــي مــديـنــة عــدن،
أش ـ ــرف غ ــان ــم ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،ه ــذا
الـ ــوضـ ــع ب ــأن ــه ال يـ ـط ــاق خ ـص ــوص ــا خ ــال
الصيف الذي يمثل بصورة نسبية موسما
النـ ـتـ ـع ــاش عـ ــديـ ــد األع ـ ـم ـ ــال وامل ـ ـه ـ ــن ،لـكــن
الكهرباء تظل عائقا كبيرا أمامها.
ويقول التاجر ،أسعد الجماعي ،لـ«العربي
الـجــديــد» إن الـكـهــربــاء تـضــاعــف تكاليفهم
نـظـرًا لـتــردي الـخــدمــة املـقــدمــة مــن املحطات
العامة ،ومــا هــو متوفر مــن خـيــارات أخــرى
بــدي ـلــة وف ــق حــدي ـثــه ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد»،
مكلفة للغاية.
وي ـ ـ ـسـ ـ ــود ت ـ ــذم ـ ــر كـ ـبـ ـي ــر فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــدن وب ـق ـي ــة

املـحــافـظــات الـجـنــوبـيــة بـسـبــب ع ــدم وجــود
أي تحسن فــي خــدمــة الكهرباء ووصولها
إل ــى م ـس ـتــوى االن ـه ـي ــار ،إذ ي ــؤك ــد امل ــواط ــن
منير الـشــاذلــي مــن سـكــان منطقة التواهي
فــي ع ــدن أن مـعــانــاتـهــم ه ــذا الـصـيــف زادت
بشكل ملحوظ لحاجتهم لتشغيل املكيفات
ملقاومة ارتفاع درجات الحرارة.
وح ـص ـلــت ال ـح ـكــومــة الـيـمـنـيــة ع ـلــى منحة
سعودية لتوريد مشتقات نفطية بنحو 422
مليون دوالر لتشغيل املنظومة الكهربائية
املتعثرة في مناطق نفوذها.
ويـ ـ ـ ــرى م ـخ ـت ـص ــون فـ ــي ق ـ ـطـ ــاع ال ـك ـه ــرب ــاء
والـ ـط ــاق ــة أن امل ـن ـح ــة ال ـس ـع ــودي ــة ل ــن تـحــل
مشكلة الكهرباء التي تعاني من ترد مزمن
في وضعيتها بسبب الحرب.
وحـســب وزارة الكهرباء والـطــاقــة اليمنية،
فإن األثر اإليجابي ملنحة املشتقات النفطية
سيكون تدريجيا خاصة مع زيادة األحمال
خالل الصيف .الخبير الهندسي في مجال
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ،ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز م ـن ـص ــر ،يــوضــح
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن اخ ـتــال منظومة
الـ ـعـ ـم ــل ال ـح ـك ــوم ـي ــة وتـ ـ ـ ـ ــردي امل ــؤسـ ـس ــات
الـعــامــة شكل عائقا أم ــام استيعاب املنحة
ال ـس ـع ــودي ــة ب ـطــري ـقــة ج ـي ــدة لـتـحـســن أهــم
الخدمات العامة مثل الكهرباء.

قرر مصرف اإلمارات املركزي،
أمس ،إبقاء «سعر األساس» على
تسهيالت اإليداع لليلة واحدة بـ
 15نقطة 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
 15نقطة أساس في اجتماعه الذي
ُعقد أول من أمس .كما أبقى مجلس
االحتياطي االتحادي ،أول من أمس،
على أسعار الفائدة دون تغيير عند
صفر ـ  0.25باملئة ،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  50نقطة
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  24مارس املاضي ،جنحت
السفينة العمالقة في املقطع الجنوبي
لقناة السويس ،ما أدى إلى إغالق
املمر املالحي للقناة حتى إعادة
تعويمها في  29من 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  ،2021حيث بلغ
صافي الربح  63مليونا و350
ألفا و 258رياال قطريا (الدوالر =
 3.65رياالت) ،مقابل صافي الربح
 42مليونا و 384ألفا و 812رياال
قطريا لنفس الفترة من عام .2020
كما بلغت ربحية السهم  0.13ريال
قطري في الفترة املنتهية في 30
يونيو  ،2021مقابل ربحية السهم
 0.09ريال قطري لنفس الفترة
من العام املاضي .يذكر أن الشركة
القطرية للصناعات التحويلية
تأسست في عام  1990وأدرجت في
بورصة قطر في عام  ،1997ويبلغ
رأس مالها املصرح به  475مليونا
و 200ألف ريال.
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رؤية

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

المؤشرات
تراجعت قرابة
 %20من قيمتها
قبل تدخل إدارة
البورصة ()Getty

ش ـ ـهـ ــدت الـ ـ ـب ـ ــورص ـ ــة ال ـص ـي ـن ـي ــة
ت ـ ـ ــراجـ ـ ـ ـع ـ ـ ــات ح ـ ـ ـ ـ ـ ــادة م ـن ـت ـص ــف
األس ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــوع الـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــاري ،وأدى
انـ ـخـ ـف ــاض اس ـت ـم ــر ث ــاث ــة أيـ ـ ــام إل ـ ــى مـحــو
م ــا ي ـق ــرب م ــن  800م ـل ـيــار دوالر م ــن قيمة
األسهم الصينية وبتراجع بلغ نحو ،%20
وامتد االنخفاض إلــى كل شــيء من اليوان
إلـ ــى م ــؤش ــر  500 S&Pوسـ ـن ــدات ال ـخــزانــة
األميركية خــال واح ــدة مــن أكـثــر مراحلها
تطرفًا يوم الثالثاء.
ونجمت الخسائر عن قــرار الصني الصادم
بمنع قطاعات من صناعة التعليم املزدهرة
من جني األرباح وزيادة رأس املال األجنبي
والطرح لالكتتاب العام .ووفق األرقام ،فإنه
خ ــال األي ـ ــام ال ـثــاثــة األول ـ ــى م ــن األس ـبــوع

حوافز مالية لإلنجاب

السوق الصينية
تخسر  800مليار دوالر
خالل  3أيام

بكين ت ُحكم
قبضتها على
الشركات

ال ـج ــاري وح ـتــى نـهــايــة ت ـعــامــات الـثــاثــاء
خ ـس ــرت الـ ـب ــورص ــات الـصـيـنـيــة ن ـحــو 800
مـلـيــار دوالر مــن قيمتها الـســوقـيــة حسب
بيانات نشرة «زيرو هيدج» األميركية.
وتقدر تلك القيمة السوقية بنحو 13.357
ح ـتــى ن ـهــايــة م ــاي ــو/أي ــار امل ــاض ــي ،حسب

قررت مدينة صينية تقديم مساعدات نقدية للتشجيع على اإلنجاب
ً
ووفقا لما أعلنته حكومة مدينة
ومواجهة الشيخوخة السكانية.
بانزهيهوا في مقاطعة سيتشوان
جــنــوب غــربــي الــصــيــن ونقلته
«شينخوا» األربعاء ،فإنها تخطط
لمنح األســر  500يــوان ( 77دوالرًا)
عــن كــل طــفــل شــهــريــً إذا كــان
لديها طفل ثان أو ثالث حتى يبلغ
األطفال سن الثالثة .ومن المقرر أن
تقدم المدينة البالغ عدد سكانها
 1.2مليون نسمة ،خدمات والدة
مجانية لألمهات.

ب ـ ـيـ ــانـ ــات مـ ــركـ ــز اإلح ـ ـ ـصـ ـ ــاء واملـ ـعـ ـل ــوم ــات
االقتصادية الــذي يعرف اختصارًا بـ«سي
إي أي سي» .وهذه األرقام تعني أن أسواق
املــال العاملية التي تعاني حاليًا من تفشي
متحور دلتا مــن فـيــروس كــورونــا ربما لن
ت ـك ــون ف ــي وض ــع يـمـكـنـهــا م ــن تـحـمــل هــزة
كبرى في السوق الصينية التي باتت محط
أنظار املستثمرين من أنحاء العالم.
وعلى أثــر االنخفاضات الـحــادة التي هزت
الـ ـب ــورص ــة ال ـص ـي ـن ـيــة ،طـ ــرح امل ـس ـت ـث ـمــرون
ً
وأسواق املال سؤاال :هل انتهت اضطرابات
ال ـســوق الـصـيـنـيــة بـعــد الـخـســائــر الـفــادحــة
ال ـت ــي تـكـبــدتـهــا خـ ــال األس ـ ـبـ ــوع ،أم أن ما
ح ــدث م ــن ارتـ ـف ــاع ف ــي ت ـعــامــات األربـ ـع ــاء،
هـ ــدوء اسـتـثـنــائــي يـسـبــق الـعــاصـفــة وســط
التعقيدات السياسية الداخلية والخارجية
ال ـتــي تعيشها بـكــن وت ــوت ــر عــاقــاتـهــا مع
الواليات املتحدة؟
تأتي هــذه األسئلة رغــم تحسن ســوق املــال
الصينية أمــس ،وحسب بيانات البورصة
الصينية الخميس ،سجلت األسهم ارتفاعًا
م ــع تـكـثـيــف ال ـس ـل ـطــات ج ـه ــوده ــا لـتـهــدئــة
املخاوف من مستقبل االستثمار في التعليم
واك ـت ـتــابــات شــركــات الـتـقـنـيــة فــي األس ــواق
األميركية ،كما ضخ البنك املركزي سيولة
ف ــي ال ـن ـظ ــام امل ــال ــي ،ك ـمــا سـمـحــت سـلـطــات
البورصة الصينية كذلك لشركات التقنية
باالكتتاب في السوق األميركية.
ووف ــق قـنــاة «س ــي أن بــي س ــي» األمـيــركـيــة،
ع ـق ــدت ه ـي ـئــة ت ـن ـظ ـيــم األوراق امل ــال ـي ــة فــي

الصني اجتماعات مع املديرين التنفيذيني
لبنوك االستثمار الكبرى ،ليل األربعاء ،في
مـحــاولــة لتهدئة م ـخــاوف األسـ ــواق املالية
ب ـش ــأن حـمـلــة ب ـكــن ع ـلــى ص ـنــاعــة التعليم
ال ـ ـخـ ــاص .وت ـض ـم ـنــت االجـ ـتـ ـم ــاع ــات ،وف ــق
«بـلــومـبـيــرغ» ،الـعــديــد مــن الـبـنــوك الــدولـيــة
ال ـك ـبــرى ،بـمــا ف ــي ذل ــك مـصــرفــا «غــولــدمــان
س ــاك ــس» و«يـ ــو ب ــي أس» .وســاه ـمــت هــذه
اإلج ـ ـ ــراءات حـتــى اآلن ف ــي ع ــودة مــؤشــرات
البورصات الصينية للون األخضر وكذلك
فـ ــي ارتـ ـ ـف ـ ــاع أسـ ـهـ ــم ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـص ـي ـن ـيــة
امل ـس ـج ـلــة ف ــي الـ ـس ــوق األم ـي ــرك ـي ــة .وحـســب

بيانات إغــاق الـســوق الصينية الخميس،
ص ـعــد مــؤشــر «ش ـن ـغ ـهــاي امل ــرك ــب» بنسبة
 %1.5ليسجل  3412نقطة ،كما ارتفع مؤشر
«شنتشن املركب»  %3.07إلى  2384نقطة.
وك ــان ــت ج ـيــوش املـسـتـثـمــريــن ال ـص ـغــار في
الواليات املتحدة من الهواة الذين يشترون
مــا يـطـلــق عـلـيــه «ال ـ ــدب» ،أي ش ــراء األسـهــم
الهابطة دون دراي ــة على أمــل تحقيق ربح
ســريــع حينما تــرتـفــع ،قــد ســاهـمــوا بشكل
م ـبــاشــر ف ــي ع ـ ــودة أسـ ـع ــار أس ـه ــم الـتـقـنـيــة
فــي «وول ستريت» لــارتـفــاع فــي تعامالت
األربعاء .لكن محللني يرون أن املستثمرين

االقتصاد األميركي يسترد عافيته وينمو %6.5
تمكن االقتصاد األميركي
من النمو بمعدل قبل
جائحة كورونا ،بينما
يواصل البنك المركزي
سياسة الفائدة الصفرية
واشنطن ـ العربي الجديد
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حـقــق االق ـت ـصــاد األم ـيــركــي م ـعــدل نـمــو بلغ
 %6.5فــي الــربــع الـثــانــي مــن ال ـعــام ال ـجــاري،
وهو معدل يفوق النمو املتحقق قبل جائحة
كــورونــا ،وذلــك وفقًا للبيانات التي أعلنها
مكتب التحليل االقتصادي .وتراجع معدل
ً
النمو وفقًا للبيانات قليال عن مسح «وول
سـتــريــت ج ــورن ــال» ال ــذي أجــرتــه بــن خـبــراء
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ،ول ـك ـن ــه ي ـع ــد ق ـي ــاس ـي ــا م ـقــارن ــة
ب ــالـ ـظ ــروف الـ ـت ــي ي ـع ــان ــي م ـن ـهــا االق ـت ـص ــاد
ال ـع ــامل ــي ال ـ ــذي ي ــواج ــه امل ــوج ــة ال ـث ــال ـث ــة مــن
جــائـحــة كــورونــا .وتـشـيــر الـتــوقـعــات إلــى أن
م ـع ــدل ال ـن ـمــو االق ـت ـص ــادي األم ـي ــرك ــي ربـمــا
يـتــراجــع فــي الــربــع الـثــالــث مــن الـعــام بسبب
تداعيات املتحور دلتا من فيروس كورونا.
وك ــان مجلس االح ـت ـيــاط الـفـيــدرالــي (البنك
امل ــرك ــزي األم ـي ــرك ــي) ق ــد أك ــد ف ــي ب ـي ــان يــوم
األربـ ـ ـع ـ ــاء م ــواصـ ـل ــة إجـ ـ ـ ـ ــراءات دع ـ ــم ال ـن ـمــو
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي والـ ـت ــأكـ ـي ــد عـ ـل ــى أن أول ــوي ــة
ال ـس ـي ــاس ــة ال ـن ـق ــدي ــة س ـت ـك ــون ل ــدع ــم ال ـن ـمــو
االقتصادي ومساعدة الشركات على النمو
وزيادة معدل الوظائف في االقتصاد .وحذر
رئـيــس املـجـلــس ،جـيــروم ب ــأول ،بعد انعقاد
اجتماع املركزي األميركي للسياسة النقدية
األرب ـع ــاء مــن أن اقـتـصــاد ال ــوالي ــات املتحدة
ليس فــي املرحلة الــازمــة لخفض السياسة
النقدية التحفيزية .وبحسب القراءة األولية
الـ ـص ــادرة ع ــن مـكـتــب الـتـحـلـيــل االق ـت ـصــادي

هل خذل مجلس األمن
مصر والسودان؟
عبد التواب بركات

ذعر في
البورصة الصينية

لندن ـ العربي الجديد

13

الـخـمـيــس ،ارت ـفــع الـنــاتــج املـحـلــي اإلجـمــالــي
بنحو  %6.5فــي الـفـتــرة مــن إبــريــل /نيسان
وحتى يونيو /حزيران ،مقارنة ب ــ %6.3في
الربع األول واملعدلة بالخفض بنسبة ،%0.1
وم ـقــابــل تــوق ـعــات بـنـمــو االق ـت ـص ــاد .%8.4
ووفقًا للبيانات ،ارتفع اإلنفاق االستهالكي
بنسبة  %11.8وه ــو مـسـتــوى أع ـلــى بنحو
 %0.4عن املسجل في الربع األول ،فيما زاد
االس ـت ـث ـمــار ال ـثــابــت بـنـحــو  %3ب ـعــدمــا قفز
 %13فــي الـفـتــرة مــن يـنــايــر /كــانــون الثاني
وحتى مــارس /آذار .وأشــارت البيانات إلى
زي ــادة ال ـص ــادرات بنحو  %6فيما ارتفعت
ال ــواردات بنسبة  .%7.8وساهم بيان البنك
امل ـ ــرك ـ ــزي األمـ ـي ــرك ــي فـ ــي انـ ـتـ ـع ــاش أس ـ ــواق
امل ــال األوروب ـيــة واآلسـيــويــة 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 شهريًا منذ العام املاضي.
وأكــد مجلس االحتياط في بيانه ،أنــه ينظر
للتضخم عـلــى أس ــاس أن ــه «مــؤقــت وعــابــر»،
وه ـ ــو ب ــال ـت ــال ــي ي ـش ـيــر ب ـش ـكــل غ ـي ــر م ـبــاشــر
إل ــى أن ــه ل ـيــس ف ــي عـجـلــة م ــن أمـ ــره لخفض
سـيــاســة الـتـيـسـيــر ال ـن ـقــدي .وأب ـق ــى املجلس
على أسعار الفائدة دون تغيير عند صفر ـ
 0.25باملئة ،مشيرا إلى أنه بانتظار تحسن
م ــؤش ــري ال ـتــوظ ـيــف وال ـت ـض ـخــم ف ــي ال ـب ــاد.
وقـ ــال «ال ـف ـي ــدرال ــي» ف ــي ب ـي ــان ،األربـ ـع ــاء ،إن
سبب إبقائه على أسعار الفائدة دون تغيير،

أسواق المال تستفيد
من سياسة الفيدرالي
الداعمة للنمو

مرتبط بمسار االقـتـصــاد ال ــذي يسير وفقا
ملسار فيروس كورونا وسالالته.
وأغـ ـلـ ـق ــت األسـ ـه ــم ال ـي ــاب ــان ـي ــة ع ـل ــى ارتـ ـف ــاع
الخميس ،إذ أعلنت «نيسان موتور» وبعض
ش ــرك ــات أش ـب ــاه امل ــوص ــات ع ــن أربـ ــاح قــويــة
مفاجئة ،كما ارتفعت كذلك مؤشرات األسهم
األمـيــركـيــة .وع ــادة مــا تتبع البنوك املركزية
العاملية سياسة مجلس االحتياط النقدية.
وأش ـ ـ ــاد امل ـج ـل ــس ب ــاس ـت ـم ــرار ال ـت ـق ــدم ال ــذي
تحرزه البالد في التطعيمات للحد من آثار
أزمة الصحة العامة (كورونا) على االقتصاد
األم ـي ــرك ــي« ،ل ـك ــن امل ـخ ــاط ــر ع ـلــى ال ـتــوق ـعــات
االقتصادية ال تــزال قائمة» .وبينما ينتظر
ال ـ ـف ـ ـيـ ــدرالـ ــي وصـ ـ ـ ــول نـ ـس ــب ال ـت ـض ـخ ــم إل ــى
مستوى  2باملئة ،فقد سجلت فعليًا مستوى
 5.4بــاملـئــة خ ــال يــون ـيــو /ح ــزي ــران املــاضــي
عـلــى أس ــاس س ـن ــوي ،لـكـنــه ي ــرى أن النسبة
مؤقتة مرتبطة بحزم التحفيز املــالــي .وزاد
الفيدرالي في بيانه أنه «سيكون من املناسب
الحفاظ على هــذا النطاق املستهدف (نسبة
الـفــائــدة الـحــالـيــة) حتى تصل ظ ــروف سوق
ال ـعـمــل إل ــى م ـس ـتــويــات تـتـفــق م ــع تقييمات
اللجنة للحد األقـصــى للتوظيف» .وصـ ّـوت
لصالح اإلبقاء على السياسة النقدية ،كافة
أعضاء لجنة السوق املفتوحة لــدى مجلس
االح ـت ـي ــاط ،ب ـق ـيــادة امل ـحــافــظ ج ـي ــروم ب ــاول.
كما دعم االقتصاد األميركي كذلك تصويت
مجلس الـشـيــوخ ي ــوم األرب ـع ــاء لـصــالــح بــدء
النقاش بشأن مشروع قانون البنية التحتية
بنحو تريليون دوالر ،وهو ما يمثل خطوة
حــاس ـمــة لـتـمــريــر الــدي ـم ـقــراط ـيــن أجـنــدتـهــم
االقتصادية.
ً
ووف ــق ــا ل ـن ـتــائــج ال ـت ـص ــوي ــت ،كـ ــان ه ـ ًن ــاك 67
ً
ً
ً
صوتا مؤيدا مقابل  32صوتا معارضا ،إذ
ص ــوت جـمـيــع األعـ ـض ــاء م ــن الــديـمـقــراطـيــن
ل ـصــالــح امل ـق ـتــرح إل ــى جـ ًـانــب  17ع ـض ـ ًـوا من
ال ـح ــزب ال ـج ـم ـهــوري ،وف ــق ــا مل ــا نـقـلـتــه شبكة
«سي إن بي سي».

األجانب من بنوك االستثمار والصناديق
الغربية ال يــزالــون متخوفني مــن مستقبل
االستقرار في السوق الصينية ،رغم العائد
املغري بالسوق الــذي يفوق كثيرًا العوائد
في الواليات املتحدة وأوروبا واليابان .على
هذا الصعيد ،يقول خبير العمالت بمصرف
«ميزيوهو بنك» الياباني ،كني جينغ ،في
مــذكــرة ص ــدرت الـخـمـيــس ،إن «الـتـعــديــات
ال ـتــي أدخـلـتـهــا الـسـلـطــات الـصـيـنـيــة فـجــأة
ولم تكن متوقعة في السوق تمثل تحديات
ف ــي إدارة امل ـخــاطــر االس ـت ـث ـمــاريــة ،وإعـ ــادة
بناء ثقة املستثمرين األجانب في األصول

الصينية ربما ستأخذ وقتًا أطــول» .ويرى
محللون أن هنالك العديد من العوامل التي
تــرفــع م ــن م ـخ ــاوف امل ـص ــارف والـصـنــاديــق
ال ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة وتـ ـجـ ـعـ ـلـ ـه ــا تـ ـ ـ ـت ـ ـ ــردد ف ـ ـ ــي ض ــخ
استثمارات كبيرة بــاألصــول الصينية .من
بــن هــذه املـخــاطــر الـتــي تكتنف االستثمار
بالسوق الصينية واالسـتـثـمــار بشركاتها
املـسـجـلــة فــي ال ـب ــورصــات ال ـغــرب ـيــة ،هيمنة
الحزب الشيوعي على السوق واالنتقائية
التي يتعامل بها مع مالك الشركات وإصدار
إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات جـ ــديـ ــدة م ـف ــاج ـئ ــة تـ ـح ــدد ط ــرح
شركات مهمة لالكتتاب وتضييق الخناق

على كبار األثــريــاء .كما أن توتر العالقات
بـ ــن ب ـك ــن والـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ي ــزي ــد مــن
املخاوف بني كبار املستثمرين الغربيني ،إذ
تضعهم عقوبات الحظر الثانوي األميركي
وربـمــا فــي املستقبل كذلك الحظر الصيني
بــن خـيــاريــن أحــاهـمــا م ــر ،وه ــو املفاضلة
بـ ــن ال ـ ـسـ ــوقـ ــن ،ال ـص ـي ـن ـي ــة أو األم ـي ــرك ـي ــة
ول ـي ــس ال ـج ـم ــع ب ـي ـن ـه ـمــا .وق ــال ــت صـحـيـفــة
«وول سـتــريــت ج ــورن ــال» ي ــوم األرب ـع ــاء ،إن
إدارة بايدن تتجه لتوسيع حظر الشركات
الـصـيـنـيــة وت ـش ــدي ــد ع ـم ـل ـيــات اسـتـثـمــارهــا
فــي الــواليــات املـتـحــدة ،كما تتجه الحكومة
الصينية في ذات املنحى ملعاقبة الشركات
الغربية املستثمرة في كل من هونغ وماكاو
التي تطبق إجراءات الحظر األميركية.
على الصعيد املالي البحت ،تعاني السوق
الصينية من فقاعة ديون شركات اإلنشاءات
وال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــارات املـ ـتـ ـضـ ـخـ ـم ــة وزيـ ـ ـ ـ ـ ــادة دي ـ ــون
املقاطعات ،ومثل هــذه الديون قد تفجر في
أية لحظة أزمة مصرفية في حال تزايد عدد
الشركات املفلسة وعدم قدرتها على السداد.
وي ـن ـت ــاب امل ـس ـت ـث ـمــريــن اآلن ال ـق ـل ــق ب ـشــأن
مـسـتـقـبــل االس ـت ـث ـم ــار ف ــي األدوات املــال ـيــة
امل ـق ــوم ــة ب ــالـ ـي ــوان ،إذا واصـ ـل ــت الـسـلـطــات
الصينية ،حسب مــا ذكــرتــه «وول ستريت
ج ــورن ــال» ،خـطــط حـظــر الـشــركــات الغربية
من التجارة في أسواق هونغ كونغ وماكاو،
وإذا واصـ ــل ال ـي ــوان ارت ـف ــاع قـيـمـتــه مقابل
الدوالر والحفاظ على املكاسب التي حققها
منذ بداية العام املاضي .2020
وكـ ـ ــان ال ـ ـيـ ــوان ق ــد تـ ـع ــرض ل ـع ـم ـل ـيــات بـيــع
مكثفة في بداية األسبوع من قبل املصارف
االستثمارية .ويــرى خـبــراء أن عــودة الثقة
ف ــي األص ـ ــول الـصـيـنـيــة ر ًب ـم ــا اه ـت ــزت بعد
اإلجـ ــراءات األخ ـيــرة .ووفــقــا لقناة «ســي إن
بي ســي» الخميس ،فــإن الهواجس األمنية
تـسـيـطــر ع ـلــى هـيـئــة ال ـب ــورص ــة الـصـيـنـيــة،
خــاصــة ب ـشــأن ال ـس ـمــاح لـلـشــركــات التقنية
في سوق «وول ستريت» .وتعمل الحكومة
الـصـيـنـيــة عـلــى تـشــديــد فـحــص املـعـلــومــات
وسط القلق الذي ينتابها على أمنها القومي
وال ـش ـكــوك امل ـتــزايــدة ح ــول نــوايــا الــواليــات
املتحدة تجاه حرمانها من التطور التقني
فــي املستقبل .وق ــال آدم مــونـتــانــارو ،مدير
صندوق األسواق الناشئة في لندن« :يبدو
أن ــه ال تــوجــد نـيــة لـتــدمـيــر ن ـمــاذج األع ـمــال
والشركات التي تتوافق بشكل أساسي مع
أولويات الحزب لتنمية الصني».

شركات الطيران الكبرى تجدد أساطيلها
باريس ـ العربي الجديد

ســاهـمــت طلبيات الـطـيــران وع ــودة النشاط
في قطاع السفر الجوي في ارتفاع مبيعات
مجموعة من املنتجات الخاصة بالطائرات
إل ــى مـسـتــويــات مــا قـبــل ال ــوب ــاء خ ــال الــربــع
الثاني ،مع زيــادة إنتاج الطائرات الجديدة
وتغيير الـطــائــرات القديمة ،بفضل عمليات
ال ـتــرم ـيــم ال ـت ــي تـجــريـهــا ال ـش ــرك ــات الـعــاملـيــة
الكبرى ألساطيل طيرانها.
وان ـه ــار الـطـلــب الـعــاملــي عـلــى الـسـفــر الـجــوي
ً
خالل العام املاضي ،مسجال انكماشًا بنسبة
ف ــاق ــت  90بــامل ـئــة ف ــي ب ـعــض األشـ ـه ــر ،ج ــراء
مخاوف اإلصابة بكورونا .ويعد «السفر» من
أكثر القطاعات تأثرا بجائحة كورونا خالل
 ،2020ومن املتوقع أن تستمر تأثيراتها عليه
حتى العام .2024
وحسب وكالة بلومبيرغ ،قالت شركة «أكزو
ن ــوب ـي ــل» ،أك ـب ــر م ـ ــورد ل ـط ــاء ال ـط ــائ ــرات في

مصنع لطائرات إيرباص في ألمانيا ()Getty

العالم إن هنالك ارتفاعا في الطلب على طالء
الطائرات خالل العام الجاري.
وق ــال تـيـيــري فــانــانـكــر ،الــرئـيــس التنفيذي
للشركة التي يقع مقرها في أمـسـتــردام ،عن
انــدهــاشــه مــن ارت ـفــاع الطلب فــي وقــت مبكر
م ـق ــارن ــة ب ـت ــوق ـع ــات س ــاب ـق ــة ،ح ـي ــث تــوقـعــت
الشركة حدوث ذلك عام .2023
وأضــاف فانالنكر ،أن الطلب على الطائرات
املستعملة عــاد «بـســرعــة كـبـيــرة» ،مــع عــودة
الطيران إلــى طبيعته في الــواليــات املتحدة،
كـمــا أن مـبـيـعــات ال ـطــاء ال ـجــديــدة آخ ــذة في

«إيرباص» تتحول إلى
الربحية وشركات طالء
الطائرات تكسب

االن ـت ـعــاش ،وخـصــوصــا ًمــع تـجــديــد األج ــزاء
الداخلية للطائرات .ووفقا لشركة استشارات
قطاع الطيران «آي بي إيه»  ،IBAفإن شركات
الطيران مثل «دلتا إيرالينز» بدأت تستخدم
الطائرات املستعملة ،إذ أضافت الشركة هذا
ال ـش ـهــر ح ــوال ــي  30ط ــائ ــرة «ب ــوي ـن ــغ» كــانــت
ج ـ ــزءًا م ــن أسـ ـط ــول اإلن ــدون ـي ـس ـي ــة «بـ ــي تــي
لـيــون مـيـنـتــاري إيــرالي ـنــز» .وفــي تـطــور مهم
تحولت شركة صناعة الـطــائــرات األوروبـيــة
«إيرباص» ،إلى الربحية مجددا خالل الربع
الثاني من العام  ،2021بصافي  1.87مليار
ي ـ ــورو ( 2.2م ـل ـي ــار دوالر) ،ب ـع ــد أن مـنـيــت
بخسارة ضخمة في الربع الثاني من العام
املــاضــي  .2020وكــانــت «إي ــرب ــاص» تكبدت
خسائر بقيمة  1.44مليار يــورو ( 1.7مليار
دوالر) ،خالل الربع الثاني من  ،2020بسبب
تفشي جائحة كورونا عامليًا وفــرض إغالق
دولي على حركة السفر.
وحـســب بـيــان ص ــادر عــن الـشــركــة األوروب ـيــة
قالت إيرباص ،أمس الخميس ،إنها ضاعفت
أربــاح ـهــا التشغيلية فــي الــربــع الـثــانــي إلــى
 2.27مليار يــورو ( 2.6مليار دوالر) مقابل
خسائر تشغيل بقيمة  1.64مليار يورو (1.9
مليار دوالر) على أساس سنوي.
وزادت إيــرادات الشركة بنسبة  70باملئة إلى
 14.18مليار يــورو ( 16.83مليار دوالر) من
أبريل /نيسان إلــى يونيو /حــزيــران ،مقابل
 8.32مـلـيــارات ي ــورو ( 9.87مـلـيــارات دوالر)
خالل الفترة نفسها من .2020
وخالل النصف األول من العام الجاري ،قالت
الشركة إنها نفذت عملية تسليم  297طائرة
تـجــاريــة لعمالئها ح ــول الـعــالــم ،بينما بلغ
عدد الطلبات املتراكمة  6925طائرة تجارية
ب ـن ـهــايــة ال ـن ـص ــف األول املـ ــاضـ ــي .وأش ـ ــارت
الـ ـش ــرك ــة إل ـ ــى أن إجـ ـم ــال ــي ن ـف ـق ــات ال ـب ـحــث
والتطوير املمولة ذاتـيــا مــن جــانــب الشركة،
بلغت  1.262مليار يورو ( 1.5مليار دوالر)،
خالل النصف األول من العام الجاري.

يــروج النظام املصري لتعرضه للخذالن والسلبية من قبل الدول
األعضاء في مجلس األمن بعد عرض أزمة سد النهضة اإلثيوبي
على املجلس يوم 8 ،يوليو /تموز .ويستخدم النظام أدواته الرسمية
واإلعــامـيــة والشعبية إللـقــاء الـلــوم على املجلس واتـهــام أعضائه
جميعا برفض انخراطه في حل أزمة السد ،ورفض وصف األزمة
بأنها مهددة لألمن والسلم الدوليني ،واعتبارها أزمــة قابلة للحل
تحت مظلة االتحاد األفريقي ،والترويج إلى أن األزمة فنية وليست
سياسية ،وذلــك مخافة أن تشكل سابقة يتم االعتماد عليها في
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
عدم االرتياح لتجاهل املجلس إدانة التعبئة الثانية للسد ،ورغم
إص ــرار شكري على مطالبة مجلس األمــن بــإدانــة املــلء الثاني،
لكن الحقيقة التي يتجاهلها النظام املصري هي أن امللء الثاني
ال يمثل الـخـطــر األك ـبــر لـســد الـنـهـضــة ،كـمــا أن إدان ـتــه لــن تحل
األزمــة ،واالتفاق بشأن قواعد امللء أو عدم االتفاق لن يقلل من
املخاطر الحالية واملستقبلية للسد على مناحي الحياة في مصر
والـســودان .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.
ذلــك أن مصر وقعت منفردة باملوافقة على اتـفــاق واشنطن في
فبراير /شباط من العام املاضي بما يتضمنه من توقيتات امللء
وكميات املياه التي سوف يتم احتجازها في كل مرة ،وهي نفسها
الكميات الـتــي قــالــت إثيوبيا إنـهــا ستستخدمها فــي امل ــلء األول
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
القانونية وقبلة الحياة للسد بتوقيع اتـفــاق إعــان املـبــادئ في
مــارس /آذار  ،2013وقد 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
فــي موقف كــارثــي مهني ،بحسب تعبير رئيس أرك ــان الجيش
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
السد ،وقال إنها قامت بتغيير املواصفات الفنية للسد ورفعت
قدرته التخزينية من  14مليار متر مكعب إلى  74مليارا ،وإن
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
كله ،اهتم شكري بتوجيه اللوم ملجلس األمــن لعدم إدانته امللء
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
املـصــري ألعـضــاء مجلس األم ــن بــالـخــذالن والـتـجــاهــل 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
أو من خارجها في أن «يحيط» مجلس األمــن أو الجمعية العامة
لألمم املتحدة علما بأي نزاع أو موقف من شأنه أن يعرض السلم
واألمن الدولي للخطر .ويقوم مجلس األمن ،وفق املادة  ،36بتقديم
«توصيات» لحل النزاع بطريق املفاوضات من خالل املؤسسات
اإلقليمية .وكــان على مصر والـســودان مطالبة املجلس بالتدخل
لحل األزمــة تحت الفصل السابع .ذلــك أن الـقــرارات تحت الفصل
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
إلى نصابه .ومن بني هذه التدابير قطع العالقات الدبلوماسية،
وق ــف ال ـصــات االقـتـصــاديــة وامل ــواص ــات الـحــديــديــة والـبـحــريــة
والجوية وغيرها من وسائل املواصالت وقفا جزئيًا أو كليًا.
ومن التناقضات التي ظهرت في األزمة أنه في الوقت الذي تطالب
فيه مصر والسودان مجلس األمن باعتبار سد النهضة تهديدا
للسلم وعدوانا على األمن املائي والغذائي والقومي للشعبني ،ترفع
الــدولـتــان األزم ــة تحت الفصل ال ـســادس ،ولـيــس الـســابــع ،وتـقــران
بجدوى املفاوضات السلمية لحل األزمة ،وتتمسكان بها!
هل تتوقع الدولتان أن يستشعر املجلس خطورة السد على السلم
واألم ــن ،واملـفــاوضــات مــا زالــت خيارهما االستراتيجي؟! وهل
تنتظر الدولتان أن يوصي املجلس بتفعيل تدابير خشنة ضد
إثيوبيا في الوقت الذي تحافظان فيه على العالقات الدبلوماسية
الـكــامـلــة مـعـهــا؟! وكـيــف سيتهم مجلس األم ــن رئـيــس ال ــوزراء
اإلثيوبي أبــي أحمد بتهديد السلم واألمــن في مصر والسودان
بينما يثني السيسي عليه ويهنئه بحصوله على جائزة نوبل
للسالم ويقول إنه رجل سالم حقيقي؟!
ـوص» بأكثر
إن مجلس األمن لم يخذل مصر والسودان ،ولم «يـ ِ
مما طلب وزيــرا الخارجية في الدولتني ،وهو إعــادة إثيوبيا إلى
مـســار الـتـفــاوض تحت مظلة االت ـحــاد األفــريـقــي ،وأن يتم ملء
وتشغيل سد النهضة بناء على اتفاق قانوني ملزم .وهي نفسها
«توصية» املجلس في العام املاضي ،والتي جاءت ردا على الطلب
نفسه ال ــذي رفـعــه وزي ــر الخارجية املـصــري ،ولـكــن بعد ضياع
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.

