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سورية :مؤتمر للتغطية على هروب الصناعيين

جالل بكور

انـطـلــق أم ــس االث ـن ــن« ،املــؤت ـمــر ال ــراب ــع لــاتـحــاد
ال ـعــربــي لـلـمــدن وامل ـنــاطــق الـصـنــاعـيــة الـعــربـيــة»
في فندق دامــاروز بدمشق ،حيث يشرف النظام
السوري على املؤتمر املقام بالتعاون مع اتحاد الصناعات
الكيميائية والبتروكيميائية واتحاد تكنولوجيا املعلومات،
وات ـحــاد الـقـيــاس واملـعــايــرة بــرعــايــة األمــانــة الـعــامــة ملجلس
الوحدة االقتصادية العربية ،وفــق ما ذكرته وسائل إعالم
النظام الـســوري .وقالت وكالة األنـبــاء الرسمية «ســانــا» إن
املؤتمر انطلق صباح أمس ويشارك فيه مسؤولون ورجال
أع ـمــال ومـسـتـثـمــرون ع ــرب وس ــوري ــون معنيون ومهتمون
بإدارة املدن الصناعية واالستثمار فيها .وبحسب ما ذكرته
«صـحـيـفــة ال ــوط ــن» الـتــابـعــة لـلـنـظــام أي ـض ــا ،يــأتــي املــؤتـمــر
املنعقد تحت شعار «االستثمار في املدن الصناعية العربية
ودوره فــي إح ــداث نقلة نوعية فــي إستراتيجية الصناعة
العربية» .ووفــق تقرير ملركز جسور لـلــدراســات ،توجد في
سورية  11مدينة صناعية ،ثالثة منها خارج نطاق الخدمة

وهي عامودا ،الرقة ،دير الزور ،وهناك أربع مدن في مناطق
النظام هي حسياء ،عدرا ،أم الزيتون ،الشيخ نجار وأربع في
مناطق املعارضة وهي إعزاز ،الباب ،جرابلس ،الراعي.
وبالنظر ألهمية املدن الصناعية والظروف الحالية لسورية،
خــاصــة مـنــاطــق الـنـظــام ال ـس ــوري ف ــإن إقــامــة املــؤتـمــر تدفع
بالعديد من األسئلة على رأسها ما مدى قدرة النظام في ظل
العقوبات االقتصادية على دعــم وتفعيل املــدن الصناعية.
ويأتي مؤتمر االتحاد في دمشق تزامنا مع تطبيع العديد
من الدول العربية لعالقتها مجددا مع النظام السوري وعلى
رأسها دولة اإلمارات العربية املتحدة ،التي تنوي أيضا دعم
العديد من املشاريع في مناطق النظام.
وي ـقــول الـبــاحــث االق ـت ـصــادي فــي مــركــز جـســور لـلــدراســات،
خــالــد تــركــاوي ،إن هـنــاك مــدنــا صناعية فاعلة فــي مناطق
النظام اليوم ،وفيها العديد من الصناعات أيضا ،إال أنها
تــواجــه الـكـثـيــر مــن امل ـش ـكــات ال ـتــي تـعـيــق االسـتـثـمــار على
رأسها الواقع األمني ،مضيفا في حديث لـ«العربي الجديد»
أن هناك سيطرة للمليشيات والشبيحة على معظم الطرقات
الواصلة إلــى هــذه املــدن ،إضافة إلــى خطر االعتقال املحدق

بأصحاب املعامل والعاملني فيها .وأشار الباحث إلى خطر
الفروع األمنية على هذه املدن ،حيث تعمل على استغاللها
في الحصول على املال ،في حني أن مهمة الفروع األساسية
ه ــي حـمــايــة املـ ــدن الـصـنــاعـيــة .وأضـ ــاف ت ــرك ــاوي أي ـضــا أن
هناك مشكالت كثيرة تقف في وجه االستثمار على رأسها
تأمني املحروقات والكهرباء واملياه حيث يذهب بها النظام
للبيع فــي الـســوق بأسعار مرتفعة وال يتجه بها إلــى دعم
الصناعيني.
وعن املؤتمر املنعقد يرى الباحث أنها محاولة من النظام
إلع ــادة االسـتـثـمــار وجـلــب اسـتـثـمــار خــارجــي مستبعدا أن
ينجح النظام في جلب استثمار دولي من الخارج ،مضيفا:
«لكن النظام هنا يريد إظهار نفسه راعيا للصناعيني من
أج ــل الـتـغـطـيــة عـلــى عـمـلـيــة ه ــروب الـصـنــاعـيــن مــن الـبــاد
إلــى ال ـخــارج» .وكــانــت تقارير إعالمية قــد أف ــادت بــأن مئات
الصناعيني ،خاصة من حلب غادروا سورية خالل الشهور
املاضية هربا من تسلط مليشيات النظام والقوانني الجائرة
التي يصدرها النظام بحقهم .وذلك أدى إلى توقف الكثير
من املعامل ،خاصة في منطقة الشيخ نجار بحلب.

()Getty

نيسان تخطط لزيادة مبيعات السيارات الكهربائية
تسعى شركة «نيسان» لصناعة السيارات لتكون نصف
مبيعاتها مركبات كهربائية أو هجينة بحلول العام 2030
وتخطط لضخ مليارات ال ــدوالرات لتحقيق ذلــك ،وفــق ما
أعلنت أمس االثنني .ويأتي اإلعالن بعد خطوات مشابهة
قــامــت بـهــا مـجـمــوعــات أخ ــرى ك ـبــرى لـصـنــاعــة الـسـيــارات

لقطات

ارتفاع حاد لألسعار في األردن
فرض غالء أسعار السلع االستهالكية نفسه على
األسواق األردنية خالل الشهرين الماضيين ،اللذين سجال
زيادات حادة في أسعار سلع رئيسية ،أرجعه وكالء
إلى الغالء عالميا .واتفق مسؤولون وتجار أردنيون،
على أن السوق المحلية باتت في مواجهة حقيقية
مع انعكاسات أسعار السلع عالميا ،مطالبين الحكومة
بالتدخل للحد من هذه اآلثار ،بإعادة النظر في ضريبة
المبيعات والرسوم الجمركية المفروضة .وقال أمين
سر غرفة صناعة عمان وعضو مجلس إدارة صناعة
األردن ،تميم القصراوي ،إن األسواق العالمية تشهد
ارتفاعات كبيرة في مختلف السلع الغذائية واألساسية
بنسب وصلت إلى  100بالمائة لبعض األصناف .من
جهته ،قال مستورد مواد غذائية ،حمزة الحاليقة،
إن ركودا قويا تشهده السوق المحلية بسبب شح
السيولة لدى المستهلكين ،في وقت تعاني فيه
عملية االستيراد من ظروف صعبة.

والـ ـت ــي أع ـل ـنــت ب ـش ـكــل م ـت ــزاي ــد ان ـت ـقــال ـهــا إلـ ــى ال ـس ـي ــارات
الكهربائية والهجينة في ظل ارتفاع منسوب القلق حيال
الـتـغـيــر امل ـنــاخــي .ول ــدى كـشـفـهــا عــن خـطـطـهــا عـلــى األمــد
ال ـب ـع ـيــد ،ق ــال ــت ن ـي ـســان إن ـه ــا سـتـطـلــق  23طـ ـ ــرازا جــديــدا
للسيارات 15 ،منها كهربائية ،سعيا لبلوغ الهدف املحدد

السعودية ثالث أكبر منتج عالمي للغاز في 2030
قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية ،أكبر
شركة نفط في العالم ،إن بالده ستصبح ثالث أكبر
منتج للغاز عالميا بحلول  .2030جاء ذلك خالل كلمة
للرئيس التنفيذي أمين الناصر ،في حفل توقيع عقود
بقيمة  10مليارات دوالر ،تمثل جزءا من تطوير حقل
الجافورة بالمنطقة الشرقية ،أمس اإلثنين .وذكر الناصر
أن إنتاجية الحقل قد تصل إلى ملياري قدم مكعبة
يوميا من الغاز بحلول  ،2030وحجم موارد الغاز في
الحقل  200تريليون قدم مكعبة .من جهته ،قال
وزير الطاقة السعودي ،األمير عبد العزيز بن سلمان ،إن
مشروع تطوير حقل الجافورة سيكلف ميزانية الدولة
ستة مليارات ريال ( 1.6مليار دوالر) .وحسب بيان لوزارة
الطاقة في المملكة ،يعد حقل الجافورة األكبر في
المملكة للغاز غير التقليدي ،من حيث حجم المخزون
والمساحة ،إذ يبلغ طوله  170كيلومترا ،وعرضه 100
كيلومتر.

للعام  .2030والعام املاضي ،بلغت نسبة مبيعات نيسان
عامليا مــن املــركـبــات الكهربائية أو الهجينة  10فــي املئة
فقط ،فيما أكــدت الشركة أن الـهــدف الجديد سيساعدها
فــي تحقيق الحياد الكربوني فــي دورة حياة منتجاتها
بحلول .2050

عون :سندعو قطر إلى ضخ استثمارات في لبنان
قال الرئيس اللبناني ميشال عون ،إنه سيدعو قطر إلى
تنفيذ استثمارات متعددة في بالده ،في محاولة لضخ
سيولة جديدة تكون قادرة على مساعدة الدولة في
النهوض مجددا .تصريحات عون وردت لصحيفة
«الراية» القطرية التي نشرتها أمس اإلثنين ،على هامش
زيارة بدأها أمس إلى الدوحة غير محددة المدة ،التقى
خاللها أمير البالد تميم بن حمد آل ثاني .وذكر عون أن
«ال وجود الستثمارات قطرية أساسية في لبنان ..علمًا
أن األرض خصبة في الوقت الحاضر ،وخالل زيارتي
للدوحة سأدعو األمير إلى توجيه االستثمار في إعادة
إعمار مرفأ بيروت» .وأشار الرئيس إلى أن بالده بحاجة إلى
استثمارات قطرية في قطاعات عدة ،مثل الكهرباء
والبنى التحتية ،إضافة إلى التوظيف المصرفي».
ويعاني لبنان منذ أكتوبر/تشرين األول  ،2019من أزمة
سياسية واقتصادية متصاعدة ،أدت إلى انهيار أسعار
الصرف لمستويات قياسية.

ماذا لو ارتفع
عائد الدوالر؟
مصطفى عبد السالم

عندما يعطس االحتياطي
الفيدرالي (البنك املركزي
األميركي) ،تعطس كل البنوك
املركزية في العالم ،وعندما
يرفع الفيدرالي سعر الفائدة
أو يخفضه ،فإن معظم البنوك
املركزية تتخذ القرار نفسه وفي
التوقيت نفسه وبالنسبة نفسها
تقريبًا ،واآلن بات من املؤكد أن
الفيدرالي سيرفع الفائدة على
الدوالر في العام املقبل .وبغض
النظر إن كان الرفع سيكون
مرتني أو ثالثة طوال العام،
لكنه سيحصل ،واإلشارات
والتصريحات الصادرة عن
البنك وكبار مسؤولية تقول إن
العائد سيرتفع على الدوالر،
خاصة مع زيادة معدل التضخم
داخل الواليات املتحدة ألعلى
مستوى منذ نحو  31عاما،
وتوقعات باستمرار هذه الزيادة
مع ارتفاعات أسعار النفط والغاز
والسلع واألغذية املتوقعة ،وهو ما
ستكون له تأثيرات على األسواق
األميركية واملواطن .ومن املتعارف
عليه أنه عندما يرتفع التضخم
ً
تقريبا ،فإن
فوق مستوى %2
البنك يرفع الفائدة في محاولة
لتخفيض األسعار ،ألنه من خالل
رفع الفائدة يعمل الفيدرالي على
سحب السيولة النقدية الفائضة
من األسواق وزيادة جاذبية
االستثمار في الدوالر وتوقيته،
وهو ما يقلل من زيادة أسعار
السلع والخدمات ،ويمنح املودعني
عائدا يعادل معدل التضخم.
قد يسأل شخص :وما عالقتنا
نحن في املنطقة برفع سعر
الفائدة على الدوالر؟
اإلجابة بسيطة ،وهي أن الرفع
سيكون مفيدًا لبعض الدول
العربية النفطية التي تمتلك
صناديق سيادية ضخمة
وفوائض مالية ضخمة مستثمرة
في البنوك الغربية ،فزيادة الفائدة
ستدر مليارات الدوالرات سنويا
على خزائن دول الخليج مثال
التي لديها سيولة نقدية مودعة
في البنوك تتجاوز  2.1تريليون
دوالر.
في املقابل ،فإن زيادة سعر
الفائدة هو قرار غير سار وسلبي
ملعظم الدول العربية ،خاصة
تلك التي تقترض بكثافة من
الخارج ،سواء عبر طرح السندات
الدولية كما هو الحال في مصر
والعراق واألردن وتونس واملغرب
والبحرين ،أو عبر قروض
مباشرة يتم الحصول عليها
من مؤسسات دولية ،وبالتالي
فإن خطوة الفيدرالي املتوقعة
سترفع كلفة االقتراض الخارجي
واألعباء املستحقة عليه ،وتزيد
كلفة االقتراض بالنسبة لألفراد
واملؤسسات التي تحصل على
قروض دوالرية من البنوك.
ومع رفع البنوك سعر الفائدة
على القروض الدوالرية
تنخفض االستثمارات واإلنفاق
االستهالكي لألفراد ،وهنا
تنكمش األسواق وتزيد البطالة،
ويسارع املدخرون نحو إيداع
أموالهم في البنوك لالستفادة من
سعر الفائدة العالي ،وهذا أمر
مضر باالقتصادات الوطنية.

أردوغان يتمسك بعدم خفض الفائدة رغم تهاوي الليرة
ق ــال الــرئ ـيــس ال ـتــركــي رج ــب طـيــب أردوغ ـ ـ ــان ،أمــس
االث ـنــن ،إن ــه لــن يــؤيــد مطلقا رف ــع أس ـعــار الـفــائــدة،
وإن ــه «لــن يـتــراجــع أب ــدا عــن ذل ــك» ،فــي تـكــرار ملوقفه
ال ــداع ــم للتخفيضات األخ ـي ــرة فــي أس ـعــار الـفــائــدة
التي تسببت فــي هبوط قيمة الـلـيــرة .ونقلت قناة
«إن.ت ــي.ف ــي» عــن أردوغ ــان قــولــه للصحافيني أثناء
رحلة الـعــودة مــن زي ــارة لتركمانستان ،إن تقلبات
سـعــر ال ـصــرف األخ ـي ــرة لــم تـكــن قــائـمــة عـلــى أســس
اقتصادية ،وإن أنقرة مستعدة لتقديم الدعم الالزم
لتعزيز االسـتـثـمــارات ،وتـحــديــدا مــن خــال البنوك
ال ـح ـكــوم ـيــة .ك ـمــا ن ـق ـلــت ع ـنــه ال ـق ـن ــاة الـتـلـفــزيــونـيــة

قــولــه إنــه لــم يغير رأي ــه بــأن أسـعــار الـفــائــدة تسبب
التضخم ،مضيفا أنه يتوقع انخفاض التضخم قبل
االنتخابات املقرر إجراؤها في عام .2023
وأمر أردوغــان ،أول من أمس السبت ،بفتح تحقيق
فـ ــي ت ــاع ــب م ـح ـت ـمــل فـ ــي ال ـع ـم ـل ــة ب ـع ــدم ــا هـبـطــت
الليرة بشدة إلى مستويات قياسية منخفضة أمام
الدوالر.
وك ـلــف أردوغ ـ ــان مـجـلــس الــرقــابــة الـحـكــومــي ،وهــو
ج ـه ــاز تــدق ـيــق ي ــرف ــع ت ـق ــاري ــره ل ـلــرئــاســة ،بـتـحــديــد
املؤسسات التي اشترت كميات كبيرة من العمالت
األجنبية وما إذا كان قد حدث أي تالعب.

وقال أردوغــان ،األسبوع املاضي ،إن بالده تخوض
«ح ـ ـ ــرب االس ـ ـت ـ ـقـ ــال االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة» ولـ ـ ــن تـخـضــع
للضغوط من أجل تغيير هذا املسار ،مضيفا «إننا
نشهد التالعب حول سعر الصرف وأسعار الفائدة
وارتـ ـف ــاع األسـ ـع ــار م ــن ق ـبــل أول ـئ ــك ال ــذي ــن يــريــدون
إخراج بالدنا من املعادلة».
وقــال محافظ البنك املركزي التركي شهاب قوجي
أوغـلــو ،الخميس املــاضــي ،إنــه ناقش التخفيضات
األخيرة في أسعار الفائدة مع ممثلني عن البنوك
فــي اجـتـمــاع بـعــد انـخـفــاض الـلـيــرة إل ــى مستويات
قـيــاسـيــة ،مـضـيـفــا أن ال ـق ـطــاع امل ـصــرفــي ق ــادر على
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الـتـغـلــب ع ـلــى تـقـلـبــات الـ ـس ــوق .وت ــراج ـع ــت الـلـيــرة
التركية ما يزيد عن أربعة باملئة مقابل الدوالر في
تعامالت ضعيفة ومتقلبة ،أمــس االثـنــن ،مقتربة
مــن املـسـتــويــات املـتــدنـيــة القياسية الـتــي سجلتها
األسبوع املاضي.
وسـجـلــت الـعـمـلــة ال ـتــرك ـيــة ،ي ــوم ال ـثــاثــاء املــاضــي،
مـسـتــوى متدنيا قياسيا عـنــد  13.45بـعــدمــا دافــع
أردوغـ ـ ــان عــن ت ـحــرك الـبـنــك امل ــرك ــزي لـخـفــض سعر
الفائدة إلى  15باملئة ،على الرغم من وصول معدل
التضخم إلى  20باملئة.
(العربي الجديد)
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مال وناس

«أوميكرون» يضع األسواق علـى أبواب انتكاسة جديدة
إغالق أجواء المغرب
تصاعدت المخاوف من
انعكاسات سلبية لمتحور
«أوميكرون» على األسواق
العربية والعالمية ،وكانت
المغرب أول دولة عربية
تسارع إلى إغالق كامل
أجوائها في هذا السياق
الرباط ـ مصطفى قماس

سادت حالة من القلق في الثالثة
أيــام األخـيــرة ،بعد األخـبــار التي
اس ـت ـح ــوذ عـلـيـهــا «أومـ ـيـ ـك ــرون»
م ـت ـحــور فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،وال ـ ـقـ ــرار ال ــذي
اتخذته السلطات املغربية بإغالق حــدوده
الجوية في األسبوعني املقبلني أمام املالحة
ال ـج ــوي ــة .ق ـلــق يـلـتـبــس ب ـن ــوع م ــن الـخـيـبــة
ب ـعــدمــا ظ ــن الـ ـن ــاس أن تـخـفـيــف ال ـتــداب ـيــر
االحترازية إثــر تحسن الوضعية الوبائية
سيعيد الحياة إلى طبيعتها.
وزادت املخاوف من ّ
تكبد األســواق خسائر
بــاهـظــة فــي ح ــال اس ـت ـمــرار إغ ــاق الـطـيــران
لـ ـفـ ـت ــرة ط ــويـ ـل ــة م ـ ــع تـ ـص ــاع ــد اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات
االح ـتــرازيــة ،إذ سـتـكــون قـطــاعــات الـتـجــارة
وال ـس ـي ــاح ــة والـ ـطـ ـي ــران ف ــي ف ــوه ــة شـظــايــا
متحور «أوميكرون» املتطور.
تعليق رحالت الطيران

مــع ســؤال «الـعــربــي الـجــديــد» الكاتب العام
لــاتـحــاد ال ـعــام لـلـمـقــاوالت وامل ـه ــن ،محمد
ال ــذه ـب ــي ،ع ــن ت ــداع ـي ــات امل ـت ـحــور ال ـجــديــد،
ّ
أجاب أن األجواء السائدة تذكر بالربع األول
من الـعــام ،عندما بــدأت تظهر إصــابــات ،ما
أدى إلــى تــوالــي ال ـق ــرارات الـتــي أفـضــت إلى
الحجر الصحي ،بما كان لذلك من تداعيات
على االقتصاد وحياة الناس.
يرى الذهبي أن حالة عدم اليقني التي يؤجهها

تحقيق
الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

يـ ـ ـب ـ ــدو أن اق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان
مــوعــود مــرة أخ ــرى بـضــربــات قد
تكون األصعب على املواطن الذي
م ــازال يـعــانــي مــن آث ــار االن ـق ــاب العسكري
والـتـقـلـبــات الـسـيــاسـيــة ال ـتــي حــدثــت خــال
ال ـف ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة ،ح ـيــث ل ــم تـسـلــم مختلف
القطاعات من ضربات االضطرابات املوجعة
باإلضافة إلى تداعيات الجائحة الصحية.
وفـ ـ ـ ــي ظـ ـ ــل األزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـصـ ــاعـ ــدة م ــال ـي ــا
واقتصاديا بلغ التضخم مستويات كبيرة
تـعـتـبــر األع ـل ــى ف ــي ال ـع ــال ــم ب ـعــد اسـتـجــابــة
ال ـح ـك ــوم ــة وت ـط ـب ـي ـق ـهــا ل ــروش ـت ــة ص ـن ــدوق
النقد الدولي وتحرير األسعار ،إضافة إلى
االنـقــاب العسكري الــذي ساهم فــي تعقيد
املشهد السوداني بعد توقف الدعم الدولي
وتأزيم الحالة املعيشية الصعبة التي يمر
املواطنون.
وح ـ ـسـ ــب ب ـ ـيـ ــانـ ــات رس ـ ـم ـ ـيـ ــة ،سـ ـج ــل م ـع ــدل
التضخم في السودان انخفاضًا خالل شهر
سبتمبر/أيلول املــاضــي ،بتسجيله 365.82
باملائة ،مقارنة مع  387.56باملائة في شهر
أغسطس /آب املــاضــي ،بتراجع قــدره 21.74
ن ـق ـطــة .وك ــان ــت ال ـب ــاد ق ــد سـجـلــت ف ــي شهر
ي ــون ـي ــو/ح ــزي ــران امل ــاض ــي واح ـ ــدة م ــن أعـلــى
نسب التضخم في العالم عند  442.78باملائة.
وعانى السودانيون ،خالل األشهر املاضية
مـ ــن ارتـ ـ ـف ـ ــاع م ـس ـت ـم ــر فـ ــي أس ـ ـعـ ــار ال ـس ـلــع
الضرورية والخدمات ،بينما عادت صفوف
الخبز والوقود ّ
مجددا بسبب إغالق املوانئ
ال ـس ــودان ـي ــة بــواس ـطــة مـحـتـجــن ف ــي شــرق
السودان قبل أن يعيدوا فتحها مؤخرا.
ومــا يــزيــد امل ـخــاوف مــن ســالــة أومـيـكــرون،
حسب مراقبني ،هو أن االقتصاد السوداني
يرتكز بصورة أساسية على االستيراد في
ظل ضعف اإلنتاج املحلي.
وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أن الساللة
الـ ـج ــدي ــدة س ـت ـكـ ّـبــد االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـس ــودان ــي
خسائر باهظة ،يرى أخرون أن هناك فوائد
منها تقليص الفواتير الباهظة والتكلفة
الكبيرة التي تدفعها خزينة الدولة لتوفير

املـتـحــور الـجــديــد (أوم ـي ـك ــرون) ،تفضي إلــى
الـخـشـيــة م ــن ت ــده ــور ال ــوض ــع ال ــوب ــائ ــي في
الـعــالــم ،بما لذلك مــن تــداعـيــات على الحياة
ال ـع ــادي ــة ف ــي املـ ـغ ــرب ،الـ ــذي ق ــد يـضـطــر إلــى
اتـخــاذ إج ــراءات احـتــرازيــة ،ستنعكس على
امل ـق ــاوالت وال ـت ـجــار وال ـحــرف ـيــن ،ومـنــاصــب
الشغل والقدرة الشرائية.
وقد قرر املغرب ،أول من أمس ،تعليق جميع
الــرحــات املـبــاشــرة للمسافرين فــي اتـجــاه
اململكة ،اعـتـبــارًا مــن أمــس االثـنــن ،مسوغًا
ذل ــك بــانـتـشــار «أوم ـي ـكــرون» خـصــوصــا في
أوروب ـ ـ ــا وأف ــري ـق ـي ــا .ويـ ـب ــرر املـ ـغ ــرب ال ـق ــرار
بالرغبة في الحفاظ على املكتسبات التي
راكمها في مجال محاربة الجائحة وحماية
صحة املواطنني ،حيث تشير بيانات وزارة
الصحة والحماية االجتماعية إلــى أنــه لم
تـسـجــل أي ــة حــالــة وفـ ــاة ،بــاإلضــافــة إل ــى 84
إصابة جديدة ،فيما بلغ عدد املتعافني 102
شخص خالل أول من أمس.
وذه ــب الـطـبـيــب وال ـبــاحــث فــي الـسـيــاســات
وال ـن ـظ ــم ال ـص ـح ـي ــة ،ال ـط ـي ــب ح ـم ـض ــي ،فــي
تحليل عـ ّـمـمــه أول مــن أم ــس ،عـلــى وســائــل
اإلعالم ،إلى أن قرار املغرب بإغالق األجواء
ملـ ـ ــدة  15يـ ــومـ ــا يـ ـج ــد م ـ ـبـ ــرره فـ ــي ال ــرغ ـب ــة
بالتعرف أكثر على طبيعة املتحور ومدى
شــراس ـتــه وقـ ــدرة ال ـل ـقــاحــات امل ـتــوفــرة على
اإلحاطة به.
تداعيات على القطاع السياحي

وب ــدأت تظهر تــداعـيــات تعطيل فــي القطاع
ال ـس ـيــاحــي ،إذ ُس ـجــل إل ـغ ــاء ل ـح ـجــوزات في
الفنادق التي كانت تعول على عودة السياح
في ديسمبر /كانون األول بمناسبة أعياد
ّ
املـيــاد ،علمًا أن إغــاق الـحــدود لــن يقتصر

تداعيات سلبية
على السياحة والطيران
والتجارة
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أحدها «إنذار كاذب»
لندن ـ العربي الجديد

فقط على الرحالت الجوية ،بل يشمل اعتبارًا
من اليوم البواخر التي تنقل املسافرين.
وي ـ ـت ـ ـصـ ــور االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي املـ ـ ـغ ـ ــرب ـ ــي ،ع ـلــي
بــوطـيـبــة ،ف ــي حــديـثــه ل ــ«ال ـعــربــي الـجــديــد»
ّ
أن األضــرار التي ستلحق بالسياحة يمكن
أن تتجلى أكـثــر فــي حــال تـشــديــد التدابير
االح ـ ـ ـتـ ـ ــرازيـ ـ ــة ،خـ ـص ــوص ــا ف ـ ــي م ـ ــا ي ـت ـصــل
بالتنقل بني املدن ،ما سينعكس على حركة
ّ
السياحة الــداخـلـيــة ،مضيفًا أن التأثيرات
ع ـل ــى ال ـس ـي ــاح ــة ت ـن ـس ـحــب ع ـل ــى ق ـط ــاع ــات
ّأخرى مثل املطاعم واملقاهي والترفيه .غير
ّ
أن ــه يــاحــظ أن ال ـت ـط ــورات األخ ـي ــرة إذا ما
استمرت ستنعكس على التجارة الخارجية
ل ـل ـم ـغــرب ،رغ ــم اس ـت ـث ـنــاء ال ـب ــواخ ــر الـنــاقـلــة
ّ
للسلع من قــرارات منع العبور ،باعتبار أن
الـتــدابـيــر املـتـخــذة فــي أوروبـ ــا الـتــي تعتبر
الـشــريــك الرئيسي للمغرب ،ستفضي إلى
تباطؤ وتيرة الطلب املوجه للمملكة.
توسيع عجز الموازنة

وينبه بوطيبة إلى أنه في حال لم يحاصر
املـ ـتـ ـح ــور الـ ـج ــدي ــد ،س ـي ـن ـع ـكــس ذل ـ ــك عـلــى
النقاش الجاري في البرملان حــول مشروع
موازنة العام املقبل ،الــذي راهــن على عودة
االن ـت ـعــاش ،غـيــر أن ال ـت ـطــورات الــاحـقــة قد
تفضي إلى دفع الحكومة إلى التعايش مع
توسيع عجز املــوازنــة ،بفعل اإلنـفــاق الــذي
سيقتضيه احتمال تضرر بعض القطاعات.
وب ـ ـ ــدأت تـ ـث ــار ف ــي األي ـ ـ ــام األخ ـ ـيـ ــرة مـســألــة
مواجهة قطاع السياحة الظرفية الحالية،
بـيـنـمــا أخـ ـب ــرت وزيـ ـ ــرة ال ـس ـي ــاح ــة ،فــاطـمــة
الزهراء عمور ،الفاعلني في قطاع السياحي
ب ــااللـ ـت ــزام ب ـت ـقــديــم م ـس ــاع ــدة ب ـق ـي ـمــة 210
دوالرات ف ـ ــي الـ ـشـ ـه ــر ل ـل ـع ــام ــل امل ـت ـض ــرر
املصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي.
وأفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــت ح ـ ــال ـ ــة ع ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـي ـ ـقـ ــن امل ــرتـ ـب ــط
بــال ـف ـيــروس إل ــى ان ـخ ـف ــاض أس ـع ــار الـنـفــط
فــي ال ـســوق الــدول ـيــة ،مــا سـيـســاعــد اململكة
على خفض فــاتــورة ال ــواردات من منتجات
الطاقة التي زادت في التسعة أشهر املاضية
ب ـن ـس ـبــة  36.8ف ــي املـ ــائـ ــة ،ل ـت ـصــل إلـ ــى 5.5

مليارات دوالر ،ما يساهم في توسيع عجز
امليزان التجاري .ولكن عادت أسعار النفط
لالرتفاع خالل الفترة األخيرة ،مما قد يغير
املعادلة ،حسب مراقبني .وينتظر أن يضع
الفيروس توقعات الحكومة تحت املحك في
العام الحالي واملقبل ،الذي تراهن فيه على

نمو في حدود  3.2في املائة وعجز موازنة
فــي ح ــدود  5.9فــي املــائــة ،مــا يــزيــد الضغط
على مستوى مديونية الخزانة التي ينتظر
أن تقفز إلى  79.6في املائة.
وي ـ ــرى بــوط ـي ـبــة أن الـ ــدولـ ــة ف ــي حـ ــال ع ــدم
مـ ـح ــاص ــرة ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس ع ــاملـ ـي ــا ،سـتـضـطــر

ما يزيد المخاوف من ساللة أوميكرون ،حسب مراقبين ،هو أن االقتصاد السوداني يرتكز بصورة
أساسية على االستيراد في ظل ضعف اإلنتاج المحلي ،وساد القلق في األوساط االقتصادية
من تلقي البالد ضربات مالية جديدة تفاقم أعباء الفقراء ومحدودي الدخل

صدمة جديدة
لالقتصاد السوداني
ضربات موجعة لألسواق
تفاقم األوضاع المعيشية

%442.78
سجل الــســودان فــي شهر
يــونــيــو /حــزيــران الماضي
واحــــدة مــن أعــلــى نسب
التضخم فــي الــعــالــم ،إذ
ارتفع إلى  442.78بالمائة،
حــســب بــيــانــات رســمــيــة،
األمــر الــذي فاقم معيشة
المواطنين.

السلع والـخــدمــات واسـتـيــراد الطاقة حيث
يرتقب انخفاض أسـعــارهــا ،موضحني أنه
ب ـم ـجــرد إعـ ــان ظ ـه ــور ال ـف ـي ــروس املـتـحــور
ال ـج ــدي ــد أومـ ـيـ ـك ــرون ف ــي جـ ـن ــوب أفــري ـق ـيــا
انخفضت أسعار النفط في العالم.
االقـتـصــادي ال ـســودانــي ،ع ــادل عبد املنعم،
ي ـق ــول ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» إن ب ـ ــاده مــن
الدول ذات اإلمكانات الضعيفة في مجابهة
الكوارث في كافة القطاعات.
وأض ــاف :نحن عــاجــزون عــن فعل أي شيء
ووصلنا إلــى أســوأ حاالتنا اقتصاديًا في
مــرح ـلــة اإلغ ـ ــاق ال ـســاب ـقــة ،م ــع ت ــزاي ــد عــدد
ال ــوف ـي ــات بــالـنـسـبــة ل ـك ـبــار ال ـس ــن ت ـحــدي ـدًا،
واستيعاب املرضى غير متوافر حيث لدينا
 9مراكز عزل ممتلئة دون تجهيزات كافية،
األم ـ ــر ال ـ ــذي ان ـع ـكــس س ـل ـبــا ع ـلــى مـخـتـلــف
القطاعات اإلنتاجية.
وق ـ ــال ع ـ ــادل إن ــه ف ــي ح ــال تـفـشــي املـتـحــور
ب ـ ـصـ ــورة كـ ـبـ ـي ــرة فـ ـ ــإن الـ ـت ــأثـ ـي ــر س ـي ـط ــاول
ال ـق ـط ــاع ــات ال ـخ ــدم ـي ــة والـ ـبـ ـن ــوك وال ـح ــرك ــة

الـتـجــاريــة امل ـبــاشــرة ،ولـكـنــه رغ ــم ذل ــك يــرى
أن ذلــك لــن يضر االقـتـصــاد القومي بقوله:
«نـحــن نـسـتــورد وق ــودا بـحــوالــي  2.5مليار
دوالر ،في وقت انخفضت فيه أسعار النفط
عامليًا ،حيث ُيتوقع انخفاض في االستهالك

الفقراء يدفعون الثمن
األفدح لتداعيات الجائحة
الصحية واالضطرابات
الحكومة قد تربح من
تراجع فاتورة واردات
الطاقة بسبب أوميكرون

العاملي نتيجة لبعض القيود التي تفرض
على الدول».
وأض ــاف أن الـســودان يعاني بعد إج ــراءات
 25أكتوبر /تشرين األول املاضي من شح
في العملة تسبب في نقص االستيراد ،كما
أن صادراتنا أيضا لن تتأثر ألنها تقليدية
مثل الزراعية واللحوم.
وقال :يمكننا زيادة الناتج املحلي اإلجمالي
خاصة بعد وقف املنح واملساعدات الدولية
الـتــي تمثل حــوالــي  40بــاملــائــة مــن مــوازنــة
الدولة ،ما يحتم علينا خفض اإلنفاق.
وأكـ ـ ــد أن ال ـ ـ ــدول ال ـك ـب ــرى امل ـن ـت ـجــة لـلـنـفــط
سيكون تأثرها بالساللة الجديدة أقوى من
الدول املستوردة ،مشيرا إلى نقص واردات
الـســودان في السنوات األخـيــرة من  11إلى
 7مليارات دوالرّ ،ولــذا فــإن املــوازنــة املقبلة
يجب أن تكون مرشدة إلى أبعد الحدود.
أما أستاذ االقتصاد في جامعة املغتربني،
محمد الـنــايــر ،فيؤكد لــ«الـعــربــي الجديد»
أن حجم االسـتـعــدادات في الـســودان مفتقد

السياحة أكبر
المتضررين من الجائحة
الصحية (فاضل سنّا/
فرانس برس)

إلـ ــى دعـ ــم الـ ـش ــرك ــات ،ب ـمــا ف ـي ـهــا ال ـشــركــات
العمومية ،مثل الخطوط امللكية املغربية،
ّ
الـتــي اسـتـفــادت فــي ظ ــل الـجــائـحــة مــن دعــم
في حدود  350مليون دوالر ،باإلضافة إلى
ضمان قــرض فــي حــدود  260مليون دوالر
بهدف استمرارية صمودها.

إلـ ــى ح ــد ك ـب ـيــر ،ول ـي ــس ل ــدي ــه الـ ـق ــدرة على
جلب اللقاحات الكافية في ظل عدم وجود
دور ملموس من الــدول الغنية تجاه الدول
النامية.
وقال إذا انتشر الوباء بسرعة هائلة وحدث
إغ ـ ــاق تـ ــام ف ـس ـيــؤثــر ذلـ ــك ع ـلــى االق ـت ـصــاد
ال ـســودانــي ألن ــه حـتــى اآلن ،لــم يـتـعــاف من
الصدمات التي أملــت بــه منذ عــام  ،2019ما
أثر على إيرادات الدولة.
وأضاف :كل الشواهد تؤكد أن قدرة الدولة
على الـصـمــود اقـتـصــاديــا ضعيفة بجانب
الـ ـت ــأثـ ـي ــر ال ـ ـ ــذي يـ ـض ــرب قـ ـط ــاع ال ـس ـي ــاح ــة
م ــع ق ـل ـت ـهــا ،ك ـمــا س ـي ـتــأثــر ق ـط ــاع ال ـط ـي ــران،
بالتالي األثر سيمتد إلى الفنادق واملطاعم
وقـطــاعــات النقل األخ ــرى س ــواء ،باإلضافة
إلى تعطل دوالب العمل الحكومي «الخدمة
املدنية « والتي لم تستعد قواها حتى اآلن
وما زالت معطة بنسب كبيرة.
وقـ ـ ــال الـ ـن ــاي ــر إن ـ ــه إذا ج ـ ــاء إغـ ـ ــاق جــديــد
«ك ـل ــي او ج ــزئ ــي» ف ـس ـيــؤثــر بــال ـط ـبــع على
ال ـن ــات ــج امل ـح ـلــى وس ـي ـت ــراج ــع أداء ال ـق ـطــاع
الـخــاص الــذي يعاني مــن توقف عــدد كبير
مــن املصانع واملـتــاجــر ،وبــذلــك ســوف تفقد
الدولة قــدرا كبيرا من مخزوناتها املحلية،
ما يتطلب تدابير عاجلة ملواجهة ما يمكن
أن يحدث خالل الفترة املقبلة.
وقــررت اللجنة العليا لطوارئ كورونا في
السودان زيادة الوعي وااللتزام باالحترازات
الصحية ملجابهة كورونا ،عقب استماعها
لتقرير من وزارة الصحة بوالية الخرطوم
أكد زيادة حاالت اإلصابة بكورونا.
وقال ممثل والية الخرطوم في اللجنة العليا
ملـجــابـهــة ك ــورون ــا ،ب ـشــرى حــامــد ،إن واليــة
الخرطوم تواجه ارتفاعًا كبيرا في اإلصابة
والــوف ـيــات بسبب ك ــورون ــا ،بــاإلضــافــة إلــى
ال ـت ـخ ــوف ــات ال ـك ـب ـي ــرة م ــن م ـت ـح ــور ج ـنــوب
أفريقيا األكثر فتكًا باإلنسان.
ومـ ــا ي ـف ــاق ــم ت ــداعـ ـي ــات أومـ ـيـ ـك ــرون ،حـســب
خبراء اقتصاد ،معاناة مختلف القطاعات
مــن تــداعـيــات االض ـطــرابــات الـسـيــاسـيــة ،إذ
كانت وزارة املالية والتخطيط االقتصادي
أع ــدت قبل االن ـقــاب مـســودة مــوازنــة 2022
وق ــال ــت إن ـه ــا تـتـمـيــز ع ــن غ ـيــرهــا بـتــوجـيــه
امل ـ ـ ــوارد امل ــال ـي ــة ب ـش ـكــل أمـ ـث ــل ،ب ـمــا يضمن
خفض نسب الفقر وزيــادة الدخل وتوجيه
القطاعات االقتصادية واإلنتاجية النتهاج
إدارة فاعلة لتحقيق التوازن املالي وتعزيز
التحول االقـتـصــادي مــن أجــل تحقيق نمو
شامل .ولكن في الواقع يدفع فقراء السودان
ال ـث ـم ــن األف ـ ـ ــدح ل ــاض ـط ــراب ــات الـسـيــاسـيــة

واألمـنـيــة ،إذ تــم تجميد املـســاعــدات ملاليني
املواطنني بسبب انقالب  25أكتوبر/تشرين
األول املاضي ،في وقت اشتدت وطأة الغالء
واألزمات املعيشية.
وتـسـبــب تعليق أنـشـطــة الـبـنــك الــدولــي في
أع ـقــاب االن ـقــاب عـلــى السلطة املــدنـيــة ،في
تجميد فــوري لتمويل برنامج دعــم األســر
السودانية (ثمرات).
وكــان البرنامج قد تم طرحه خــال مؤتمر
شــركــاء ال ـســودان رفيع املستوى الــذي عقد
في برلني خــال يونيو /حــزيــران من العام
املـ ــاضـ ــي ،بـ ـه ــدف دع ـ ــم األسـ ـ ــر ال ـس ــودان ـي ــة
املتأثرة باألزمة االقتصادية والتي تفاقمت
بسبب اإلصالحات االقتصادية.
األزمات
المعيشية
تحاصر
المواطنين
(أشرف شاذلي/
فرانس برس)

رغ ـ ــم االرتـ ـ ـب ـ ــاك ال ـ ـحـ ــاد ال ـ ــذي س ـي ـطــر عـلــى
األسـ ـ ــواق ال ـعــامل ـيــة ف ــي أع ـق ــاب اإلع ـ ــان عن
ســالــة «أوم ـي ـكــرون» املـتـحــورة مــن فيروس
ك ـ ــورون ـ ــا ،ف ـ ــإن ال ـغ ـم ــوض ال يـ ـ ــزال يـكـتـنــف
الـ ـت ــأثـ ـي ــر ال ـح ـق ـي ـق ــي ل ـ ـهـ ــذه الـ ـس ــال ــة عـلــى
االقتصاد العاملي ،وما إذا كانت ال تختلف
كثيرًا عن سابقاتها ،إذ يترقب املستثمرون
فــي مـخـتـلــف ال ـق ـطــاعــات نـتــائــج املـخـتـبــرات
ال ـع ــامل ـي ــة ل ـت ـحــديــد مـ ــدى خـ ـط ــورة «ال ــواف ــد
ال ـج ــدي ــد» لـتـحــديــد وج ـه ـت ـهــم ،ال سـيـمــا أن
حــالــة عــدم اليقني قــد تـكــون أكـثــر قـســوة من
تداعيات الــوبــاء .وحتى اآلنُ ،وصفت هذه
الـســالــة ال ـتــي اكـتـشـفــت فــي أفــريـقـيــا بأنها
مـثـيــرة للقلق لـلـغــايــة ،فـيـمــا ي ـقــوم العلماء
بتحليل مــا إذا ك ــان بــإمـكــانـهــا اإلف ــات من
الـ ـلـ ـق ــاح ــات امل ـ ـطـ ــروحـ ــة ،وك ـي ـف ـي ــة اخ ـت ــاف
أع ــراضـ ـه ــا عـ ــن الـ ـ ـس ـ ــاالت الـ ـح ــالـ ـي ــة .وف ــي
غـضــون ســاعــات مــن اإلع ــان عــن ظـهــورهــا،
تسابق الكثير من الــدول حــول العالم نحو
ف ــرض قـيــود عـلــى الـسـفــر مــن جــديــد وحظر
دخ ـ ـ ــول الـ ـق ــادم ــن مـ ــن الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـ ــدول
األفريقية ،وسط ترقب ملا هو قادم .ووضع
اقتصاديون لدى بنك االستثمار األميركي
«غــولــدمــان ســاكــس» أرب ـعــة سـيـنــاريــوهــات
للتأثير املحتمل ل ــ«أوم ـي ـكــرون» عـلــى نمو
االق ـت ـصــاد ال ـعــاملــي ،وف ــق وكــالــة بلومبيرغ
األميركية ،اليوم االثنني ،غير أنهم أكدوا أن
الوقت ال يزال مبكرًا لتعديل توقعاتهم في
ضوء عدم وضوح ما قد يحدث فيما بعد.
والـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاري ـ ـ ــو األول ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي وص ـ ـفـ ــه
االقتصاديون في البنك بـ«السيئ» يتمثل
فــي أن ينتقل «أوم ـي ـك ــرون» بــوتـيــرة أســرع
م ــن ف ـي ــروس «دلـ ـت ــا» الـ ــذي س ـب ـقــه ،وي ــؤدي
ذلــك إلــى تباطؤ نمو االقتصاد العاملي في
الربع األول من العام املقبل إلى ما بني %2
و ،%2.5وهو ما يقل عن توقعات «غولدمان
ساكس» الحالية.
وتوقع البنك األميركي أن يحقق االقتصاد
ً
العاملي لعام  2022كامال نموًا بنسبة ،%4.2
أو ب ـم ـعــدل ي ـقــل بـنـحــو  %0.4ع ــن املـتــوقــع

حاليًا ،في حني ستعتبر النظرة املستقبلية
ملعدل التضخم «مبهمة».
والـسـيـنــاريــو الـثــانــي هــو «أش ــد سـ ــوءًا» ،إذ
يتوقع أن يكون الوافد الجديد من سالالت
ك ــورون ــا أك ـثــر ش ــراس ــة وم ـقــاوم ـتــه لـلـعــاج
أشد من فيروس «دلتا» ،ما سيعرض نمو
االقتصاد العاملي «لضربة عنيفة» ،وسيظل
تأثيره على التضخم «مبهمًا».
والسيناريو الثالث أن يكون «أوميكرون»
بمثابة «إن ــذار ك ــاذب» ،وأن ينتشر بمعدل
أبطأ من فيروس «دلتا» ،وبالتالي لن يكون
له تأثير مهم على نمو االقتصاد العاملي أو
معدل التضخم.
والسيناريو الــرابــع هــو سيناريو متفائل،
ب ـح ـيــث ي ـت ــوق ــع أن ي ـن ـت ـشــر «أوم ـ ـي ـ ـكـ ــرون»
ً
ب ــوتـ ـي ــرة أسـ ـ ــرع قـ ـلـ ـي ــا ،غ ـي ــر أن ـ ــه يـتـسـبــب
ف ــي أم ـ ــراض أق ــل ح ــدة بـكـثـيــر ع ــن الـســالــة
ال ـســاب ـقــة .وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ـنــاريــو التخيلي
«الخاص بعودة األوضــاع إلــى طبيعتها»،
يؤدي انخفاض صافي العبء املرضي إلى
زيادة معدل النمو االقتصادي ،ويرجح معه
انخفاض معدل التضخم مع تسارع عملية
ت ــوازن الطلب مــع الـعــرض ،وتـعــافــي عرض
السلع وقوة العمل.
ورغـ ـ ـ ــم وض ـ ـ ــع «غـ ـ ــوملـ ـ ــان س ـ ــاك ـ ــس» أربـ ـع ــة
سـيـنــاريــوهــات ح ــول تــأثـيــر «أوم ـي ـك ــرون»،
فــإنــه أك ــد أن ــه لــن يغير فــي تــوقـعــاتــه بشأن
التضخم والنمو والسياسة النقدية تغييرًا
يرتبط بفيروس «أوميكرون» ،حتى يصبح
اح ـت ـمــال وق ــوع أح ــد ه ــذه الـسـيـنــاريــوهــات
أك ـث ــر وض ــوح ــا» ،مـضـيـفــا أن تــوج ـهــه هــذا
يأتي فــي ضــوء احتمال سيناريو «اإلن ــذار
الـكــاذب» .وربما سيكون هناك مجال ملزيد
من الوضوح حــول «أوميكرون» خــال مدة

السيناريو األشد سوءًا:
توقعات بأن يكون المتحور
الجديد أكثر شراسة

تتراوح ما بني أسبوعني وثمانية أسابيع،
حـيــث قــد يـتــأثــر الـطـلــب عـلــى األصـ ــول ذات
املـخــاطــر الـعــالـيــة ،حـســب مــا ذك ــر املحللون
االستراتيجيون في «سيتي غروب».
وتتوقع شركة «بيونتك» لصناعة اللقاحات
صـ ـ ـ ــدور ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات األول ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـ ــي غ ـض ــون
أسـبــوعــن ،وستساعد النتائج األولـيــة في
تحديد ما إذا كان الخوف عابرًا ،أم أن هناك
ضربة أكبر تلوح في األفق.
وب ـعــد أن تـعــرضــت أسـ ــواق الـنـفــط والـسـلــع
األول ـ ـيـ ــة واألس ـ ـهـ ــم ل ـخ ـســائــر ح ـ ــادة نـهــايــة
األسـبــوع املــاضــي فــور اإلع ــان عــن املتحور
الجديد ،عادت ،اليوم االثنني ،لتسترد جزءًا
كبيرًا من هــذه الخسائر إثــر تقييم مبدئي
من املستثمرين ملخاطر «أوميكرون».
وم ــن بــن الـقـطــاعــات الـحـيــويــة الـنـفــط الــذي
ارتـفـعــت أسـعــاره بـقــوة ،إذ صـعــدت العقود
اآلجـ ـل ــة ل ـخ ــام ب ــرن ــت ،ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق من
التعامالت الـيــوم ،أكثر من  3دوالرات ،بما
يـ ـع ــادل  ،%4.2ل ـت ـصــل إلـ ــى  75.77دوالرا
للبرميل ،بعد خسارتها  9.5دوالرات بما
يعادل  %11.5يوم الجمعة املاضي.
وصـعــد كــذلــك خــام غــرب تكساس الوسيط
األميركي  3.27دوالرات أو  %4.8إلى 71.42
دوالرا للبرميل ،بعد أن خسر  10.24دوالرات
في الجلسة السابقة بتراجع نسبته .%12
وكــانــت أسـعــار النفط قــد سجلت ،الجمعة،
أكـ ـب ــر ان ـخ ـف ــاض ل ـه ــا ف ــي ي ـ ــوم واحـ ـ ــد مـنــذ
إبريل /نيسان  ،2020بعد أن أثــارت ساللة
«أوم ـ ـي ـ ـكـ ــرون» مـ ـخ ــاوف امل ـس ـت ـث ـمــريــن مــن
إمكانية تــزايــد فائض املـعــروض فــي الربع
األول من العام املقبل.
وبدت روسيا ،الحليف األكبر ملنظمة أوبك
ً
فيما يعرف بمجموعة «أوبــك ،»+أكثر ميال
إلــى أن تأثيرات «أومـيـكــرون» قد تكون أقل
ح ــدة مــن الـحــالــة س ــادت الـعــالــم فــي أعـقــاب
اإلعالن عن ظهوره نهاية األسبوع املاضي.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية لألنباء،
أمـ ــس ،ع ــن نــائــب رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء الــروســي
أل ـك ـس ـنــدر ن ــوف ــاك ق ــول ــه «ي ـت ـعــن عـلـيـنــا أن
نــراقــب الــوضــع عــن كـثــب ..ال حــاجــة التخاذ
قرارات متسرعة».

الفيروس المتحور يوقف طيران اإلمارات إلى تل أبيب
أعـلـنــت شــركــة ط ـيــران اإلمـ ــارات (حـكــومـيــة) ،أول مــن أم ــس ،تأجيل
إطالق رحالتها الجوية املباشرة التي كانت مقررة في  6ديسمبر/
كــانــون األول إلــى مطار تــل أبيب حتى إشـعــار آخــر .وذكــر متحدث
باسم الناقلة اململوكة بالكامل لحكومة دبــي ،في إفــادة عبر البريد
اإللكتروني ،أن «التأجيل يرجع إلى التغيرات األخيرة في بروتوكوالت
الدخول اإلسرائيلية» .وأكد املتحدث التزام الناقلة بإطالق خدماتها
إلى تل أبيب في أقرب وقت تسمح به األوضاع.
يأتي ذلك ،بعد إعالن السلطات اإلسرائيلية حظر دخول األجانب في

إطار جهود مكافحة ساللة «أوميكرون» الجديدة لفيروس كورونا،
اعتبارا من مساء األحــد ،على أمل إبطاء انتشار املتحورة الجديدة
التي تأكدت إصابة واحدة بها في البالد .وقال مكتب رئيس الوزراء
نفتالي بينت فــي بـيــان ،إن «دخ ــول الــرعــايــا األجــانــب إلــى إسرائيل
محظور باستثناء الحاالت التي توافق عليها لجنة خاصة» ،موضحًا
أن اإلجراء يدخل حيز التنفيذ مساء األحد .وتعتبر إسرائيل أول دولة
أغلقت حدودها كليا على مستوى العالم منذ اإلعالن عن اكتشاف
املتحورة الجديدة من فيروس كورونا «أوميكرون».
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رؤية

اقتصاد الناس
تدخل حكومة إبراهيم رئيسي مفاوضات الملف النووي اإليراني
مع واشنطن عبر وسطاء دوليين ،في وقت تواجه فيه أزمات مالية
واقتصادية حادة .ويرسم اقتصاديون  4سيناريوهات لالقتصاد اإليراني
وفقًا لنتائج المفاوضات واحتمال رفع العقوبات

«أوميكرون» وتحديات
األمن االقتصادي العربي
عبد الحافظ الصاوي

تتوالى املشكالت االقتصادية الدولية ،وتترك آثارها السلبية على
الجميع ،إال أن حظ الشعوب العربية ،أنها ال تمتلك حكومات قادرة
عـلــى مــواجـهــة ه ــذه الـتـحــديــات ،مــع اسـتـمــرار الـنـهــج الـتـقـلـيــدي ،في
النشاط االقتصادي ،من خالل االعتماد على تصدير املواد األولية،
كالنفط واملحاصيل الزراعية أو املعادن .كذلك تعتمد بعض الدول
الـعــربـيــة ،على املـعــونــات الـخــارجـيــة ،أو الـتــوســع فــي االعـتـمــاد على
القروض املحلية والخارجية ،لتسيير نشاطها االقتصادي القائم
على النفقات الـجــاريــة ،لـلــرواتــب والــدعــم ،والـقـيــام بــوظــائــف الــدولــة
التقليدية .ولــم تكن ال ــدول العربية قــد تعافت بعد مــن التداعيات
السلبية لجائحة كورونا ،التي ضربت االقتصاد العاملي ،نهاية عام
 ،2019وخالل عام  ،2020فإذا بتطور جديد في تحور الفيروس،
يواجه العالم باسم «أومـيـكــرون» ،الــذي أوجــد حالة من الهلع ،أدت
إلى اتخاذ العديد من الــدول لخطوات احترازية ،مثل منع استقبال
الرحالت الخارجية ،أو منع دخول األجانب ،وينتظر اتساع مثل هذه
الخطوات ،مما ينذر بالعودة مرة أخرى لإلغالق التام أو شبه التام،
الذي عاش االقتصاد العاملي كابوسه في .2020
كانت أولى الضربات القاسية التي ُمنيت بها االقتصاديات النفطية
الـعــربـيــة ،ه ـبــوط أس ـعــار ال ـن ـفــط ،ي ــوم الـجـمـعــة  26نــوفـمـبــر ،بنحو
 ،%10وثـمــة تــوقـعــات بــأن يشهد ســوق النفط املــزيــد مــن الهبوط،
إذا مــا استمرت املـخــاوف مــن مواجهة «أومـيـكــرون» ،لتنهار بذلك
أحــام تحسن األوض ــاع االقتصادية للدول النفطية العربية ،لكي
تتخفف مــن أعـبــاء السنوات الثماني املاضية ،والـتــي أوقعتها في
عجز امليزانيات ،والتوجه لالستدانة ،واستنزاف احتياطيات النقد
األجنبي ،أو السحب من أرصدة الصناديق السيادية.

الملف النووي
اقتصاديًا

 4سيناريوهات لتداعيات
المفاوضات على إيران
لندن ـ موسى مهدي

وسط عدم ثقة متزايدة بني إيران
والقوى الغربية بدأت بفيينا ،أمس
االثنني ،مفاوضات امللف النووي
بــن طـهــران والــواليــات املتحدة عبر وساطة
 5دول وهـ ــي ،روس ـي ــا وال ـص ــن وبــريـطــانـيــا
وفــرن ـســا وأمل ــان ـي ــا .وت ـه ــدف امل ـف ــاوض ــات إلــى
«إح ـي ــاء االت ـف ــاق الـ ـن ــووي» ،ورف ــع الـعـقــوبــات
االقتصادية عن طهران التي أعــادت فرضها
اإلدارة األميركية السابقة ،بعد انسحابها من
االتفاق النووي على عهد الرئيس األميركي
السابق دونالد ترامب .وتعد الجولة الجديدة
م ــن املـ ـف ــاوض ــات ال ـســاب ـعــة ب ـعــد أن انـطـلـقــت
خ ـ ــال إب ــري ــل/نـ ـيـ ـس ــان امل ـ ــاض ـ ــي ،ك ـم ــا أن ـهــا
الـجــولــة األول ــى فــي عـهــد الـحـكــومــة اإليــرانـيــة
املحافظة الـحــالـيــة .وي ــرى خـبــراء أن حكومة
رئـيـســي تــدخــل ه ــذه امل ـفــاوضــات وه ــي تحت
ض ـغــوط اق ـت ـصــاديــة م ـت ــزاي ــدة ،ح ـيــث يــرتـفــع
معدل التضخم في البالد إلى أكثر من ،%60
وتتراجع العملة مقابل الدوالر .وحسب مركز
اإلحـصــاء اإليــرانــي ،فــإن أسـعــار بعض املــواد
ال ـغــذائ ـيــة ،م ـثــل الـحـلـيــب وال ـج ــن وال ـب ـيــض،
ارت ـف ـع ــت فـ ــوق  72ف ــي املـ ــائـ ــة ،وإن ال ــزي ــوت
والدهون ارتفعت بنحو  92في املائة في شهر
أكتوبر /تشرين األول املــاضــي .ويقدر مركز
«إي ــران إنترناشيونال» فــي تقريره الـصــادر
يــوم الجمعة املــاضــي ،أن التضخم السنوي
في إيران بلغ في املتوسط نحو  44.1باملائة.
كما تراجع سعر صــرف الــريــال اإليــرانــي إلى
أكـثــر مــن  28ألــف تــومــان لـلــدوالر الــواحــد في
شهر نوفمبر /تشرين الثاني الـجــاري ،كما
تعاني البالد من مجموعة أزمات في خدمات
الكهرباء واملاء وسط تراجع اإلنتاج الزراعي،
وبــالـتــالــي ف ــإن ه ــذه الـضـغــوط ربـمــا ستدفع
ط ـه ــران ل ـل ـمــرونــة ف ــي املـ ـف ــاوض ــات ،وخـفــض
س ـقــف امل ـطــال ـبــات ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ـهــا غير
متيقنة حــول مستقبل االتـفــاق فــي حــال أتت
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة األمـيــركـيــة فــي الـعــام
 2025بــرئـيــس ج ـم ـهــوري ق ــد ي ـمــزق االت ـفــاق
النووي الجديد املتوقع في املفاوضات .لكن
رغــم هــذه االحـتـمــاالت فــإن الخبير اإليــرانــي،
أصفانديار باتمانخليجي ،يرى أن الرئيس
اإليراني إبراهيم رئيسي سيمضي في توقيع
االتفاق مع الواليات املتحدة ،رغم أنه سينظر
ألي اتفاق مع الــواليــات املتحدة على أساس
أنه «اتفاق مرحلي» أو «هدنة مؤقتة» تسمح
للبالد برفع العقوبات ،ومساعدة االقتصاد
اإلي ــران ــي الـ ــذي ي ـعــانــي م ــن األزم ـ ـ ــات املــالـيــة
واملعيشيةُ .يذكر أن حكومة رئيسي شهدت
احتجاجات في أصفهان بسبب أزمــة املياه،
كما شهدت البالد من قبل مظاهرات حاشدة
فــي طـهــران بسبب انقطاع التيار لكهربائي
وانهيار سعر صرف الريال اإليراني.
ورغ ــم أن حـكــومــة رئـيـســي تـلـقــي بــال ـلــوم في
األزمـ ــات املــالـيــة عـلــى الـحـكــومــة الـســابـقــة ،إال
أن هـنــالــك سـخـطــا شعبيا مـتـصــاعــدا مــن أن
النمط اإليراني الحالي من الحكم والعالقات
الـخــارجـيــة لــن يـكــون فــي مصلحة االقـتـصــاد
اإلي ــران ــي .يــذكــر أن حـكــومــة رئـيـســي تسلمت
الحكم والعجز املالي بلغ  14.2مليار دوالر.
وكان رئيسي قد وعد في حملته االنتخابية
بحل األزمات املعيشية ،كما تعهد في مارس/
آذار املاضي بتوفير  11مليون وظيفة جديدة،
لخفض معدل البطالة املرتفع في البالد تقدر
كلفتها بنحو  11مليار دوالر .وبالتالي يرى
محللون أن حكومة رئيسي ربما لن تتمكن
مــن حــل أزم ــات االقـتـصــاد املـتــراكـمــة مــن دون
املضي قدمًا في «املفاوضات النووية» لرفع
العقوبات .ويقول مسؤولون إيرانيون إن أية
خ ـي ــارات أخ ــرى غـيــر امل ـضــي فــي املـفــاوضــات
ورف ـ ــع ال ـع ـق ــوب ــات سـ ــوف ت ـضــر بــاالق ـت ـصــاد
اإلي ــران ــي ،وتــدفــع لـهـجــرة ال ـك ــوادر اإليــرانـيــة
املؤهلة للخارج.
لكن ما هي سيناريوهات االقتصاد اإليراني
مع بدء مفاوضات فيينا؟
رغـ ــم ال ـع ـق ـبــات ال ـت ــي واجـ ـه ــت إيـ ـ ــران بسبب
العقوبات ،فإن االقتصاد اإليراني عاد للنمو
بعد عامني من االنكماش الحاد ،وذلك حسب
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مفهوم األمن االقتصادي

 63مليار دوالر حجم التجارة

ذكرت وكالة «فارس» اإليرانية ،أمس
األثنين ،أن رئيس مصلحة الجمارك
اإليرانية مهدي مير أشرفي قال ّ
إن
التبادل التجاري إليران بلغ  63.1مليار
دوالر في الشهور الثمانية األولــى
من السنة المالية الجارية بين فترة 21
مارس /آذار و 20نوفمبر /تشرين الثاني
 .2021وبيّن مهدي مير أشرفي ،في
بيان ،أن الحجم التجاري شهد نموًا
كبيرًا ،ولفت إلى ّ
أن الصادرات اإليرانية
ارتفعت في البتروكيماويات إلى
 13.3مليار دوالر.

غالء المواد الغذائية يضرب األسر في إيران ()Getty

تـقــديــرات صـنــدوق النقد الــدولــي فــي تقريره
الـصــادر فــي أكـتــوبــر /تشرين األول املــاضــي.
ويعود التحسن في نمو االقتصاد اإليراني
إلــى عــوامــل ارتـفــاع أسـعــار النفط واملشتقات
الـنـفـطـيــة .وحـســب ت ـقــديــرات ال ـص ـنــدوق ،فــإن
االق ـت ـصــاد اإلي ــران ــي رب ـمــا يتمكن مــن النمو
بمعدل  %2.1فــي الـعــام املــالــي الـجــاري الــذي
ينتهي فــي م ــارس /آذار املـقـبــل ،وفـقــا للسنة
اإليــران ـيــة ال ـتــي تـحـســب بــالـتـقــويــم الـفــارســي
وليس امليالدي .وحسب بيانات البنك املركزي
اإليراني ،فإن القطاع النفطي نما خالل الـ 12
شهرًا املنتهية فــي يونيو /حــزيــران املاضي
بنسبة  ،%23.3ولكن البالد شهدت انكماشًا
في نموه القطاع الزراعي بسبب أزمة املياه.
ويرصد خبراء  4سيناريوهات لالقتصاد

اإلي ــران ــي وف ـقــا لـنـتــائــج م ـفــاوضــات «املـلــف
النووي» الجاري حاليًا ،أبرزها السيناريو
املتفائل بنجاح املفاوضات ورفع العقوبات
األميركية.
وفي حال تحقق هذا السيناريو ،فإن حكومة
رئ ـي ـســي سـتـتـمـكــن م ــن اس ـت ـع ــادة أمــوال ـهــا
املـجـمــدة فــي ال ـخ ــارج ،وامل ـق ــدرة بنحو 100
مليار دوالر .كما ستتمكن الـبــاد مــن رفع
حجم صادراتها النفطية إلى مستويات ما
قبل إلغاء ترامب لالتفاق النووي في العام
 .2017وكانت إيران قد تمكنت من رفع حجم
إنـتــاجـهــا م ــن الـنـفــط إل ــى  4مــايــن برميل
يــومـيــا ،وزي ــادة حجم ال ـص ــادرات إلــى أكثر
من مليوني برميل.
وفــي حــال تحقق هــذا السيناريو املتفائل،

«أوميكرون» والتضخم
يضعفان اقتصاد اليورو
أظـهــرت بـيــانــات املفوضية األوروب ـيــة،
أمــس اإلث ـنــن ،تــراجــع مــؤشــر الثقة في
اقتصاد منطقة اليورو خالل نوفمبر/
تشرين الثاني ،فقد عانى املستهلكون
بسبب ارتـفــاع التضخم وعــودة ظهور
مـ ـتـ ـح ــور «أوم ـ ـي ـ ـك ـ ــرون» مـ ــن فـ ـي ــروس
كــورونــا ،الــذي حــول املنطقة إلــى بــؤرة
جديدة للمرض .وانخفض املؤشر من
 118.6نـقـطــة خ ــال أك ـت ــوب ــر /تـشــريــن
األول إل ــى  117.5نـقـطــة ف ــي نــوفـمـبــر/
تشرين الثاني ،فيما استقرت الثقة في
الـقـطــاع الـصـنــاعــي بـشـكــل ع ــام ،بينما
تحسنت الثقة في القطاع الخدمي.
لكن ،انخفضت الثقة لــدى املستهلكني
إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر،
م ـم ــا ي ـع ـكــس الـ ـت ــده ــور ف ــي تـقـيـيـمــات
األس ـ ـ ــر ألوض ــاعـ ـه ــم امل ــالـ ـي ــة ال ـســاب ـقــة

وامل ـق ـب ـل ــة ،ون ـي ــات ـه ــم إلج ـ ـ ــراء عـمـلـيــات
ش ـ ـ ـ ــراء ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ،وت ــوقـ ـع ــاتـ ـه ــم ب ـش ــأن
الوضع االقتصادي العام مع استمرار
الضغوط التضخمية.
وعلى الرغم من توقعات البنك املركزي
األوروبي أن ارتفاع التضخم مؤقت إلى
حد كبير ،صرحت عضو البنك ،إيزابيل
شنابل ،األسبوع املاضي ،خالل مقابلة
مـ ــع وكـ ــالـ ــة «بـ ـل ــومـ ـبـ ـي ــرغ» ب ـ ــأن ه ـنــاك
تـهــديـ ًـدا مـتــزايـ ًـدا بــأن ضغوط األسعار
قد تستمر لفترة أطول.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع التضخم
أع ـلــى م ــن  %4ه ــذا الـشـهــر ف ــي منطقة
الـ ـي ــورو وس ــط م ـخ ــاوف م ــن تــداع ـيــات
امل ـت ـح ــور ال ـج ــدي ــد م ــن ال ـف ـي ــروس على
معدل النمو االقتصادي.
(العربي الجديد)

بعد فترة انتعاش مطاعم باريس تواجه أزمة مجددًا ()Getty

ف ــإن امل ـصــارف الـتـجــاريــة اإليــران ـيــة ستعود
إلى النظام املالي العاملي ،وستتمكن حكومة
رئ ـي ـســي م ــن ج ــذب االس ـت ـث ـم ــارات وتـعــزيــز
سعر صــرف الريال املنهار .وحسب تحليل
بـمـعـهــد «الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط» ل ـل ــدراس ــات في
واشـنـطــن ،ف ــإن نـجــاح امل ـفــاوضــات الـنــوويــة
مــع واشنطن سيسمح لالقتصاد اإليــرانــي
بــال ـن ـمــو ب ـم ـعــدل يـ ـ ــراوح ب ــن  %5إلـ ــى ،%7
وخفض معدل التضخم من معدله الحالي
ف ــوق  %45إل ــى نـحــو  ،%20وزي ـ ــادة حصة
الــدخــل مــن الـنـفــط ومـشـتـقــاتــه فــي مـكــونــات
الناتج املحلي .وتركز حكومة رئيسي على
ً
تكرير النفط وبيعه في شكل مشتقات بدال
عن بيع الخامات اإليرانية.
ولـ ــدى إيـ ــران ات ـف ــاق طــويــل األجـ ــل ،وملـ ــدة 25

غالء المعيشة وأزمات
الغالء تضغط على طهران
في مفاوضات فيينا
عامًا ،مع الحكومة الصينية الستثمار 250
مـلـيــار دوالر فــي تـطــويــر الـصـنــاعــة النفطية
والبتروكيماوية .ومن غير املعروف في حال
نجاح املفاوضات كيف ستنظر لهذا االتفاق
الذي يرتبط بوجود حماية عسكرية مباشرة
من الصني ،عبر إقامة قواعد عسكرية لضمان
هــذه االستثمارات الضخمة .أمــا السيناريو

بكين تعاقب داعمي
استقالل تايوان

الـثــانــي ،فـهــو أن تـتــوصــل ط ـهــران إلــى صفقة
ج ــزئ ـي ــة مـ ــع واشـ ـنـ ـط ــن فـ ــي املـ ـل ــف ال ـ ـنـ ــووي،
ي ـتــم بـمــوجـبـهــا تــوقــف ح ـكــومــة رئ ـي ـســي عن
التخصيب العالي لليورانيوم ،في مقابل رفع
الحظر بشكل تدريجي وجزئي .ويقول معهد
«الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط» لـ ـل ــدراس ــات بــواش ـن ـطــن،
مـثــل ه ــذا االت ـف ــاق سـيـتـيــح إليـ ــران الـحـصــول
على أموالها املجمدة في الـخــارج ،والسماح
ل ـهــا ب ـت ـصــديــر  500ألـ ــف بــرم ـيــل يــوم ـيــا من
املشتقات امل ـكــررة .وي ــرى خـبــراء أن مثل هذا
االتفاق سيمنح حكومة رئيسي هدنة إلدارة
االق ـت ـص ــاد اإلي ــران ــي ب ـمــرونــة أك ـب ــر وخـفــض
الضغوط السياسية عليه.
أمـ ــا ال ـس ـي ـنــاريــو ال ـث ــال ــث ف ـهــو ال ـت ـخ ـلــي عن
«الـ ــوس ـ ـطـ ــاء» ،أي م ـف ــاوض ــات « ،»1+5وأن

ت ـج ــري واش ـن ـط ــن م ـف ــاوض ــات م ـب ــاش ــرة مع
طهران عبر القنوات الدبلوماسية ،وهو ما
ترغب فيه واشنطن وترفضه طـهــران .وفي
هذه الحالة ،فإن أميركا ستفرض شروطها
دون ضـ ـم ــان ــات دول ـ ـي ـ ــة .أم ـ ــا ال ـس ـي ـنــاريــو
امل ـت ـشــائــم ف ـهــو ف ـشــل امل ـف ــاوض ــات ال ـجــاريــة،
واس ـت ـمــرار الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة واملـعــانــاة
االقتصادية في إيران.
على الجانب األميركي يبدو أن إدارة الرئيس
جو بايدن ترغب في مفاوضات مباشرة مع
طـهــران دون وس ـطــاء ،ولـكــن ربــط مفاوضات
النووي بملفات السياسة الخارجية لطهران
والـصــواريــخ البالستية .وهنالك شـكــوك في
واش ـن ـط ــن م ــن ت ــداع ـي ــات ن ـج ــاح امل ـف ــاوض ــات
ورفـ ــع ال ـح ـظــر ع ـلــى مـسـتـقـبــل ت ـطــويــر إي ــران

أرباح قياسية لـ«غازبروم» من أزمة الغاز
موسكو ـ العربي الجديد

أع ـل ـنــت مـجـمــوعــة ال ـغ ــاز ال ــروس ـي ــة الـعـمــاقــة
«غازبروم» أمس االثنني ،أنها سجلت أرباحًا
صــافـيــة قـيــاسـيــة فــي الــربــع الـثــالــث مــن الـعــام
ّ
ال ـجــاري ،فــي ظــل أزم ــة غــاز ح ــادة فــي أوروب ــا
نجمت عن انخفاض غير عادي في املخزونات،
مستويات قياسية.
ودفعت األسعار إلى
ُ
وب ـح ـس ــب ال ـن ـت ــائ ــج الـ ـت ــي ن ـ ـشـ ــرت االثـ ـن ــن،
ونقلتها وكــالــة فــرانــس بــرس ،بلغت األربــاح
الصافية لشركة غازبروم  581.8مليار روبل
( 6.8مليارات يــورو بسعر الصرف الحالي)

في الربع الثالث من العام .وارتفعت إيرادات
غــازبــروم في الربع الثالث من العام الجاري
بــن يوليو/تموز وسبتمبر /أيـلــول بنسبة
 70باملئة على أســاس سـنــوي ،لتصل إلــى .2
 37تريليون روبــل ( 27.8مليار ي ــورو) ،وهو
رقم قياسي أيضًا.
وعلى مستوى أرباح األشهر التسعة األولى
م ــن ع ــام  ،2021حـقـقــت «غـ ــازبـ ــروم» أربــاحــا
صافية قياسية بلغت  1.55تريليون روبــل
(ن ـح ــو  20م ـل ـيــار دوالر) .وح ـق ـقــت الـشــركــة
خسائر بقيمة  218.4مليار روبل في الفترة
ن ـف ـس ـهــا مـ ــن ال ـ ـعـ ــام الـ ـس ــاب ــق .وق ـ ـ ــال فــام ـيــل

الصين تتخوف من صعود تيار االستقالل في انتخابات تايوان ()Getty

بكين ـ العربي الجديد

بـ ـ ـ ــدأت ال ـ ـصـ ــن اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف الـ ـش ــرك ــات
والـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان ـ ـ ــات الـ ـ ـ ــداع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة ل ـ ـح ـ ـمـ ــات
االنتخابات السياسية فــي تــايــوان ،إذ
توسع جهودها لتقويض دعم الحزب
ال ـحــاكــم امل ــؤي ــد لـلــديـمـقــراطـيــة .وقــالــت
املتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان في
ّ
الصني ،تشو فنجليان ،للصحافيني ،إن
السلطات لــن تسمح ألي شركة بجني
أم ــوال فــي الـبـ ّـر الرئيسي الصيني ،ثم
ال ـت ـب ــرع ب ــامل ــال ل ـج ـمــاعــات االس ـت ـقــال
ً
ال ـتــايــوان ـيــة امل ـت ـش ــددة ،وذل ــك ن ـقــا عن
صحيفة «فاينانشيال تــايـمــز» .وجــاء
ت ـح ــذي ــر ب ـك ــن ل ـل ـش ــرك ــات ال ـت ــاي ــوان ـي ــة
ب ـع ــدم ــا ف ــرض ــت ال ـس ـل ـط ــات الـصـيـنـيــة
غ ــرام ــة عـلــى مـجـمــوعــة «ف ــار إيـسـتــرن»

أكـبــر مـمــول لـلـحـمــات االنـتـخــابـيــة في
تايوان ،بقيمة  88.62مليون يوان (13.9
م ـل ـيــون دوالر) الرت ـك ــاب ـه ــا مـخــالـفــات
بيئية وعمالية وضريبية.
وك ــان ــت «ف ـ ــار إي ـس ـت ــرن» امل ـع ــروف ــة فــي
تـ ــايـ ــوان ب ـم ـتــاجــرهــا ال ـف ـخ ـمــة ولــدي ـهــا
أصول بقيمة  85مليار دوالر من خالل
عشر صناعات ،أكبر داعم بني الشركات،
لالنتخابات العامة الثالثة األخيرة.
وتعكس تلك التصريحات تطور األزمة
ب ــن تـ ــايـ ــوان وال ـ ـصـ ــن ،ب ــال ـت ــزام ــن مــع
ّ
تصريحات وزير الدفاع في تايوان ،بأن
الجيش الصيني يحاول إجهاد القوات
املـسـلـحــة الـتــايــوانـيــة بـمـهــامــه املـتـكــررة
في مكان قريب ،مؤكدًا قدرة بالده على
الـ ـ ــرد ،ب ـعــد تـصـعـيــد ج ــدي ــد ف ــي نـشــاط
القوات الجوية الصينية.

للسالح ال ــذري بعد االت ـفــاق .فــي هــذا الشأن
ي ـ ـقـ ــول رئ ـ ـيـ ــس م ـع ـه ــد «مـ ـجـ ـل ــس الـ ـع ــاق ــات
ال ـخــارج ـيــة» األم ـي ــرك ــي ،ري ـت ـشــارد ه ــاس ،إن
رفــع الحظر االقـتـصــادي ربـمــا لــن يضمن أن
إي ــران لــن تـطــور الـســاح ال ـنــووي ،ومواصلة
الـتـخـصـيــب ف ــي م ـق ــرات ســريــة غـيــر الـحــالـيــة
الـتــي تخضع لفحص وكــالــة الـطــاقــة الــذريــة.
وب ــالـ ـت ــال ــي ي ـ ــرى ه ـ ــاس أن رف ـ ــع ال ـع ـق ــوب ــات
سـيـعــزز مــن م ــوارد إي ــران املــالـيــة ،وسيسمح
لها بمواصلة تخريب االسـتـقــرار السياسي
فــي اليمن وســوريــة والـعــراق ولبنان .ويقول
ف ــي تـحـلـيــل ع ـلــى م ــوق ــع «م ـج ـلــس ال ـعــاقــات
الخارجية» ،إن االتـفــاق الــذي رفــع العقوبات
فــي الـعــام  2015لــم يحد مــن قــدرة إي ــران على
تدخالتها في املنطقة العربية.

المقر الرئيسي لمجموعة غازبروم في موسكو ()Getty

صديقوف نائب رئيس لجنة إدارة مجموعة
غازبروم التي تسيطر عليها الدولة الروسية
في بيان إن ّ«غازبروم واصلت تسجيل نتائج
مـتـيـنــة ،وحــق ـقــت أداء مــالـيــا غـيــر مـسـبــوق».
على
وأش ــار إلــى «الـتــأثـيــر الــواضــح للوضع ّ
أس ـ ـ ــواق الـ ـتـ ـص ــدي ــر» ،م ــوض ـح ــا أنـ ــه ي ـتــوقــع
«نتائج مبهرة أكثر نظرًا لالتجاه الحالي»
في الربع األخير من العام.
وتــواجــه أوروب ــا التي تستورد أكثر مــن ثلث
حاجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا ،أزمة
ارت ـفــاع ألسـعــار الـغــاز منذ أشـهــر إثــر ارتـفــاع
الـطـلــب عـلـيــه مــع انـتـعــاش االق ـت ـص ــادات عند
ّ
تحسن الوضع الوبائي خــال العام الجاري
قبل ظهور متحور «أوميكون» الجديد.
وحملت بعض الدول روسيا جزئيا مسؤولية
ارت ـ ـفـ ــاع أسـ ـع ــار الـ ـغ ــاز بـ ـه ــدف ت ـش ـغ ـيــل خــط
أنابيب «نورد ستريم  ،»2فيما تنفي موسكو
ذلك وتلقي اللوم على القرارات األوروبية.
وكانت مخزونات الغاز في أوروبا قد تراجعت،
ووصلت إلــى أدنــى مستوياتها بسبب فصل
شتاء طويل في عام  2020وعدم تجديدها بما
يكفي منذ ذلك الحني ،رغم استئناف النشاط
االقتصادي بعد جائحة كوفيد ،19-باإلضافة
إلــى انخفاض فــي مساهمة الطاقة املتجددة
مـثــل طــاقــة ال ــري ــاح ألس ـب ــاب تـتـعـلــق بــأحــوال
الطقس .وتقول موسكو إن االتحاد األوروبي
فـضــل ف ــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة عـمـلـيــات ش ــراء
الغاز في السوق الفورية التي تشهد تقلبات
ً
ف ــي األسـ ـع ــار ،ب ــدال م ــن تــوقـيــع ع ـقــود طويلة
األجل مع شركة غازبروم.
ومن املتوقع أن تتواصل أرباح مجموعة «غاز
بــروم» املرتفعة خــال العام املقبل ،خاصة أن
الغاز الطبيعي ال يتأثر بتفشي الفيروس مثل
ما هو الحال بالنسبة للنفط ومشتقاته.

ُ
ت ـعـ ّـرف اللجنة الــدولـيــة للصليب األح ـمــر ،األم ــن االقـتـصــادي بأنه
«الحالة التي تمكن األفراد أو األسر أو املجتمعات املحلية من تلبية
احتياجاتهم األساسية وتغطية املصاريف اإللزامية بشكل مستدام
يحترم كــرامـتـهــم .وتشمل االحـتـيــاجــات األســاسـيــة الـطـعــام واملــاء
واملــأوى واللباس وأدوات النظافة الشخصية ،باإلضافة إلى القدرة
على تغطية مصاريف الرعاية الصحية والتعليم».
وف ــي الــوضــع الـطـبـيـعــي ،بـعـيـ ًـدا عــن وج ــود مـشـكــات عــاملـيــة ،نجد
أن هناك دوال عربية تفتقد إلــى تحقيق األمــن االقـتـصــادي ،وهي
تلك ال ــدول التي تعاني مــن شــدة الفقر ،مثل الـســودان والصومال
وموريتانيا واليمن وجيبوتي ،ولـيــس هــذا فحسب ،فثمة تفاوت
ملحوظ فــي أداء ال ــدول العربية متوسطة الــدخــل فــي توفير األمــن
االقتصادي ملواطنيها ،كما هو الحال في تونس ،واملغرب ،ومصر،
واألردن .وحتى في حالة الدول النفطية العربية ،التي لديها القدرات
املالية على توفير األمن االقتصادي ملواطنيها ،عبر استيراد السلع
وال ـخــدمــات ،إال أنـهــا فــي ظــل األوض ــاع الـجــديــدة ،لتطوير فـيــروس
كورونا ،ستجد نفسها أمام فاتورة أعلى من حيث التكلفة ،والوقوع
تحت ضـغــوط أخ ــرى تتعلق بمشكالت سهولة اإلم ــداد ،وعقبات
تـحــول بـعــض ال ــدول بــاتـخــاذ ق ــرارات تتعلق بمنع تـصــديــر بعض
السلع ،لتوفير مخزون استراتيجي منها لصالح مواطنيها.
وفــي ضــوء حــالــة الترقب وال ـحــذر ،الـتــي تنتاب الـعــالــم ،ومــن خالل
بيانات حديثة ملنظمة الصحة العاملية ،تحذر فيها من أنه في حالة
تزايد حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد  19بخصائص «أوميكرون»،
فـسـتـكــون ال ـعــواقــب وخ ـي ـمــة ،نـجــد أن ثـمــة ت ـحــديــات تــواجــه األمــن
االقتصادي للدول العربية ،ومن بني التحديات:
تراجع معدالت النمو

ً
تراجعا في معدالت
من الطبيعي أن تشهد دول املنطقة العربية،
نـمــوهــا االق ـت ـصــادي ،ت ــأث ـ ًـرا بــالــوضــع ال ـعــاملــي ،فــي ض ــوء تـطــورات
متحور «أومـيـكــرون» ،وقــد يتحقق ذلــك في عــام  ،2022وستكون
الدول النفطية العربية األكثر ً
تأثرا بذلك ،بسبب بنيتها االقتصادية
القائمة على النفط بشكل رئيس .ويتطلب األمر معالجات كبيرة،
ملواجهة الرعاية االجتماعية والصحية ،فعلى الصعيد االجتماعي،
يستلزم األمر تدابير ملواجهة ارتفاع معدالت البطالة ،وتقديم مختلف
صور الدعم لتوفير الحد األدنى من االحتياجات الضرورية لفئات
املهمشني وم ـحــدودي الــدخــل .كما أن متطلبات الــرعــايــة الصحية
سـتـكــون أك ـبــر ،بـعــد الـحــديــث عــن أن املـتـحــور الـجــديــد ،قــد يصيب
من تلقوا اللقاح ،وهو ما يجعل الحكومات العربية أمــام متطلبات
ً
جديدة ،إذا ما توفر لقاح جديد ،ملواجهة «أوميكرون» ،فضل عن
توفير مستلزمات الوقاية ،والتي لألسف يعتمد على استيرادها
بشكل كبير من الخارج ،وال ينتج منها ً
محليا إال القدر القليل.
وبشكل عــام تعاني الــدول العربية من تراجع نسبة إنفاقها على
الرعاية الصحية ،مقارنة باملتوسط العاملي ،فالتقرير االقتصادي
الـعــربــي املــوحــد يشير إل ــى أن إن ـفــاق ال ــدول الـعــربـيــة عـلــى الــرعــايــة
الصحية كنسبة مــن الناتج املحلي اإلجـمــالــي بلغ  %5.3فــي عام
 ،2017بينما كــان املتوسط العاملي ،%9.9 ،وهــو مــا يعني قابلية
الـحــالــة العربية لــوجــود عجز فــي األم ــن االقـتـصــادي على صعيد
الرعاية الصحية ،وبخاصة إذا ما تصاعدت أزمة «أوميكرون».
العجز عن توفير الغذاء

منذ عقود ،واملنطقة العربية تعاني من فجوة غذائية ،قدرها التقرير
االقـتـصــادي الـعــربــي املــوحــد لـعــام  ،2020بنحو  32مـلـيــار دوالر
ً
سنويا ،فلم تغير األزم ــات املتتالية على مــدار عـقــود ،مــن العقلية
الـتــي تــديــر منظومة االق ـت ـصــاديــات الـعــربـيــة ،بحيث تتجه لتأمني
احتياجاتها من الغذاء عبر التكامل االقتصادي العربي ،أو تفعيل
الجهود العلمية املعنية بتحسني الزراعات في األقطار العربية.
وإذا ما استمرت هذه العقلية على ما هي عليه ،لتوفير األمن الغذاء
العربي ،عبر بوابة االستيراد ،فستجد نفسها أمــام تكاليف أعلى
مما كــانــت عليه ،فــي ظــل تـطــور أزم ــة متحور «أوم ـي ـكــرون» ،فثمة
توقعات بتعثر سالسل اإلمــداد ،وعجزها عن الوفاء باحتياجات
كافة الدول في املواعيد املطلوبة .وحسب تقديرات مؤشر متوسط
أسعار األغذية ،الصادر عن منظمة األغذية والزراعة «الفاو» ،فإن
أسعار الغذاء شهدت زيادة  %31.3في أكتوبر  ،2021مقارنة بما
كانت عليه األسـعــار في أكتوبر  .2020وقــد تشهد أسعار الغذاء
املزيد من االرتفاع في ظل التداعيات السلبية لتطورات الفيروس،
وبالتالي فاملتوقع أن تعاني ال ــدول العربية مــن فـجــوات فــي تلبية
احتياجاتها من الغذاء ،ســواء الرتفاع التكاليف ،أو بطء استجابة
سالسل التوريد ،وهــو ما يعني زيــادة معدالت الجوع في املنطقة
العربية ،مما يتنافى مع تحقيق مفهوم األمن االقتصادي.

