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الرباط ـ مصطفى قماس

استنفر التراجع الحاد للنشاط السياحي في املغرب 
مسؤولي القطاع الحيوي من أجل البحث عن مخرج، 
إلنقاذ نحو نصف مليون فرصة عمل في املجال الذي 

يمثل 7% من الناتج اإلجمالي للدولة.
وقــــدم املــجــلــس االقـــتـــصـــادي واالجــتــمــاعــي والــبــيــئــي، 
رافعة  »السياحة  عــنــوان  الــثــاثــاء، تقريرًا تحت  أمــس 
الشامي  أحمد  املجلس  رئيس  للتنمية«، شدد خاله 
ــادرة على  ــ ــع ســيــاســة ســيــاحــيــة قــ ــرورة وضــ ــ عــلــى ضــ
مواجهة املخاطر االقتصادية واملالية والصحية، الفتا 

ــرادات بفعل جائحة فيروس كورونا.  اإليـ إلــى تراجع 
ولم يتجاوز عدد السياح الذين زاروا املغرب 2.8 مليون 
ســائــح فــي الــعــام املــاضــي، بــعــد جـــذب 13 مليونًا في 
العام السابق عليه، والــذي شجعت األرقــام القياسية 
املــســجــلــة خــالــه املــهــنــيــني لــلــمــراهــنــة عــلــى استقطاب 
فــيــروس كورونا  أن  فــي 2020، غير  14 مليون سائح 
ــال. وتسببت تــداعــيــات كــورونــا في  بــدد كــل هــذه اآلمــ
انكماش آمال العاملني في السياحة، الذين أعربوا عن 
طموحهم بأن يحققوا فقط ما يراوح بني 30% و%40 
من األرقام املسجلة في 2019، إال أن توالي إغاق حركة 
الطيران بني اململكة والكثير من الدول يجعل الوصول 

إلى النسب الزهيدة املأمولة غير قابل للتحقق أيضًا.
ــلـــــس االقـــــتـــــصـــــادي  ــ ــــجـ ــــت هـــــــــذه الــــــــظــــــــروف املـ ــ ــعـ ــ ــ ودفـ
واالجتماعي والبيئي إلى تقديم توصيات بضرورة 
خال  مــن  الداخلية،  بالسياحة  بالنهوض  االهتمام 
عروض تائم انتظارات السائح املغربي، وفق عضو 
الرسمية  البيانات  وتظهر  بلعربي.  العربي  املجلس 
فداحة تداعيات كورونا على اإليرادات السياحية، إذ 
املاضي 36.4 مليار درهم  العام  اململكة خال  حققت 
 %53.8 بلغت نسبته  بانخفاض  مليارات دوالر(،   4(
تقرير حديث،  في  املــركــزي،  البنك  ليتوقع   ،2019 عن 
أن تظل إيـــرادات األســفــار في مستويات أدنــى بكثير 

مما كانت عليه قبل األزمة الصحية، لتصل إلى 38.1 
مليار درهم بنهاية العام الجاري.

ويــتــمــســك املــهــنــيــون واملـــؤســـســـات املــعــنــيــة بــالــقــطــاع 
السياحي بضرورة البحث عن رؤية جديدة للقطاع، 
ــغــــرب مـــنـــذ ظـــهـــور الــســالــة  ال ســيــمــا بـــعـــد لـــجـــوء املــ
الجديدة للفيروس، إلى تعليق رحاته الجوية مع 39 

بلدا، حيث طاول آخر قرار إسبانيا وفرنسا.
التي تعتبر مصدر تدفق  الوجهات  اإلغــاق  وطــاول 
املهنيني في  لــدى  االعــتــقــاد  يــقــوي  مــا  للسياح،  كبير 
القطاع السياحي بركود سيمتد حتى وصول البلدان 

األوروبية للمناعة الجماعية.

المغرب: مساع إلنقاذ السياحة بخطط بديلة

خسائر ضخمة لـ»إير آسيا« الماليزية
تكبدت مجموعة »إير آسيا« املاليزية خسائر ضخمة بلغت 
مليار   1.2 )حــوالــي  مــالــيــزي  رنــغــيــت  مــلــيــارات   5.1 قيمتها 
دوالر(، خــــال الـــعـــام املـــاضـــي، مــتــأثــرة بــتــداعــيــات جــائــحــة 
الطيران منخفضة  وذكــرت شركة  الجديد.  كورونا  فيروس 

أمــس، أن  القطرية،  الكلفة، في بيان لها، وفــق وكالة األنباء 
اإليرادات انخفضت إلى 3.14 مليارات رنغيت مقابل 11.86 
مليارًا في العام 2019. وتكبدت الشركة نحو نصف الخسائر 
في الربع األخير من 2020، حيث خسرت خاله 2.44 مليار 

رنغيت. وشهدت ماليزيا عمليات إغاق في أكتوبر/ تشرين 
األول ونوفمبر/ تشرين الثاني، ما أدى إلى تراجع الرحات 
الجوية، حيث ظلت الحدود الدولية مغلقة، بينما ركزت »اير 

آسيا« على عمليات محلية محدودة.

الحكومة العراقية تعد بتحسين الكهرباء
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية أنها تسعـى إلى تحسين 
اإلنتاجية  بالطاقة  الوصول  عبر  الكهرباء  إمدادات 
المقبل.  الصيف  موسم  قبل  ميغاواط  ألف   22 إلى 
الكهرباء،  وزارة  باسم  الناطق  العبادي،  أحمد  وقـال 
مـن  بالرغم  إنه  الثالثاء،  أمس  صحافي،  تصريح  في 
الموازنة  إقرار  وعدم  المالية  التخصيصات  محدودية 
 19 إلى  باإلنتاج  الوصول  من  الوزارة  تمكنت  االتحادية، 
ألف ميغاواط، من خالل تكثيف الـجهود إلنجاز أعمال 
إعادة التأهيل على عـدد من الوحدات اإلنتاجية وإنجاز 
موثوقية  زيادة  في  تساهم  التي  المشاريع  من  عـدد 
يجهز  اإليراني  الجانب  أن  وأوضاف  الكهربائية.   الشبكة 
العراق حاليً بـ22 مليون قدم مكعبة من الغاز، بعد أن 

أن  الكمية 50 مليون قدم، معربً عـن أمله في  كانت 
تعود اإلمدادات إلى ما كانت عليه في السابق، لضمان 

استقرار وضع المنظومة الكهربائية.

ُعمان تبحث االستثمار في المحميات الطبيعية
اعتزامها  عن  ُعمان  سلطنة  في  البيئة  هيئة  أعلنت 
المحميات  من  عدد  في  لالستثمار  فرص  طرح  على 
الطبيعية، مشيرة إلى أنها ناقشت خالل اجتماع، أمس، 
إطار  في  المحميات،  في  لالستثمار  العامة  األسس 
تنشيط عجلة االقتصاد، وتبادل المنافع بين المستثمر 
في  بالمحمية  عالقة  لهم  ومن  والمحلي  الخارجي 

عمليات التشغيل وتوفير المنتجات والخدمات.
العمانية،  األنباء  وكالة  وفق  االجتماع،  في  وشارك 

ممثلون عن وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار، 
والهيئة العامة لسوق المال، والشركة الُعمانية للتنمية 

السياحية.

صناع األردن يطالبون بتمديد اإلقرارات الضريبية
األردن  صناعة  غرفتي  رئيس  الجغبير،  فتحي  دعا 
وعمان، الحكومة لتمديد فترة تقديم إقرارات ضريبة 
في  الجغبير  وقال  األربعاء.  اليوم  تنتهي  التي  الدخل، 
األردنية،  األنباء  وكالة  وفق  أمس،  صحافي،  تصريح 
الشركات  لتمكين  للغاية  مهم  أمر  اإلقرارات  تمديد  إن 
دون  التقديم  من  الخصوص  وجه  على  والمنشآت 
من  تعاني  الشركات  أن  وخاصة  غرامات،  تحميلهم 

أوضاع مالية صعبة جراء جائحة فيروس كورونا. 

أخبار مختصرة

الكويت: دعم متضرري كورونا
الكويت ـ العربي الجديد

ــتـــي، أمـــس  ــكـــويـ أقـــــر مــجــلــس األمــــــة )الــــبــــرملــــان( الـ
الـــثـــاثـــاء، قـــانـــونـــًا لـــدعـــم املـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة 
كورونا،  فيروس  أزمــة  من  املتضررة  واملتوسطة 
يسمح لها بالحصول على تمويل يصل إلى 250 ألف دينار 

)828 ألف دوالر(، تضمن الحكومة 80% منه.
الــســداد،  مــن  ملـــدة سنتني  العميل  إعــفــاء  الــقــانــون  ويتضمن 
التمويل خــال ثماني سنوات بعد فترة  أن يتم ســداد  على 
السماح بفائدة ال تزيد عن 1% فوق سعر الحسم املحدد من 
بنك الكويت املركزي، وتتحمل الدولة كامل الفوائد والعوائد 
من  والــثــانــيــة  األولـــى  السنتني  خــال  التمويل  على  املترتبة 
الثالثة  الــســنــة  كــمــا تتحمل 90% منها خـــال  املــنــح،  تــاريــخ 
و80% فـــي الــســنــة الـــرابـــعـــة، بــيــنــمــا يــتــحــمــل الــعــمــيــل بــاقــي 

السنوات.
ــاء الــكــويــتــيــة،  ــبــ ويـــجـــب أن يـــقـــوم الــعــمــيــل، وفــــق وكـــالـــة األنــ
التشغيلية  النفقات  في  العجز  لتغطية  التمويل  باستخدام 
التعاقدية املطلوبة، كالرواتب واإليجارات ونفقات الصيانة 

الــــتــــزامــــات نـــاشـــئـــة. ويـــلـــزم  وأي دفــــعــــات مــســتــحــقــة عــــن أي 
الوطنية لديهم،  العمالة  القانون املستفيدين بالحفاظ على 
أو  املضاربة  ألغــراض  التمويل  استخدام  عليهم  كما يحظر 
املتاجرة في العقارات أو األوراق املالية أو في سداد أقساط 
أي  أو  العميل  على  القائمة  االئتمانية  التسهيات  أعباء  أو 
استخدامات أخرى بخاف ما هو منصوص عليه بالقانون.

فإن  البرملانية،  واالقــتــصــاديــة  املالية  اللجنة  لتقرير  وطبقا 
الهدف من القانون هو »تحفيز البنوك على تقديم التمويل 
الـــــازم لــلــعــمــاء املــتــضــرريــن لــلــحــيــلــولــة دون تـــحـــول نقص 
تؤثر  وممتدة  مزمنة  مشكلة  إلــى  لديهم  الــعــارض  السيولة 
على ماءتهم املالية«. وال يستفيد من التمويل العميل غير 
املشروعات  الكثير من  الــســداد. وتضررت بشدة  املنتظم في 
الصغيرة واملتوسطة في الكويت، جراء تداعيات اإلجراءات 
التي اتخذتها الحكومة منذ أكثر من عام للحد من انتشار 
كــورونــا. وعبر ممثلون عن أصحاب هــذه املشاريع  فيروس 
املــقــدم لهم  الــدعــم الحكومي  ــرارًا عــن إحباطهم مــن ضعف  مـ
فــي وقــت يــواجــهــون فيه مصيرًا مجهواًل بسبب اإليــجــارات 
الــدوريــة وغيرها من  املتراكمة ورواتـــب املوظفني واألقــســاط 

بسبب  مماثا،  قانونًا  السابق  البرملان  ورفــض  االلــتــزامــات. 
مخاوف النواب من انتفاع كبار رجال األعمال من التشريع. 
لكن القانون الجديد تجنب هذا االحتمال بقصر املستفيدين 
ــيـــرة واملـــتـــوســـطـــة  ــلـــى أصــــحــــاب املــــشــــروعــــات الـــصـــغـ ــنـــه عـ مـ

واستبعاد الشركات الكبرى.
كــمــا يــتــيــح الــقــانــون الــجــديــد، وفـــق املــوقــع الــرســمــي ملجلس 
األمة، االستفادة من تأجيل االلتزامات املالية املستحقة على 
املــواطــنــني ملــدة 6 أشهر مــن تــاريــخ ســريــان الــقــانــون، على أن 

تحدد الجهات املعنية الضوابط والشروط الازمة لتنفيذه.
ويــشــمــل تــأجــيــل ســــداد االلـــتـــزامـــات املــالــيــة لـــدى جــهــات مثل 
ــاع املــواطــنــني املــتــعــثــريــن، صــنــدوق  ــ صـــنـــدوق مــعــالــجــة أوضـ
دعم األســرة، املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، وبنك 

االئتمان واملؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ــد نـــقـــل، قــبــل يـــومـــني، عـــن مــصــدر  ــان »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« قـ كــ
الــوزراء أبــدى موافقة مبدئية على  حكومي قوله إن مجلس 
تأجيل قروض املتضررين من جائحة كورونا، خاصة في ظل 
حالة الرفض الشعبي للحظر الجزئي الذي تفرضه الحكومة 
حاليا وتعليق العمل في العديد من األنشطة ملواجهة الوباء.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

تقول تقارير مؤسسات مالية 
كبرى إن أرقامًا تقدر بمليارات 

الدوالرات نزحت من أسواق البلدان 
الناشئة متجهة نحو األسواق 

الغربية، وفي مقدمتها االقتصاد 
األميركي، فهناك نحو مليار دوالر 
هربت من تركيا األسبوع املاضي 
وفق »دويتشه بنك« أمس، وربما 

يفسر ذلك سر الضغوط الشديدة 
األخيرة التي تعرضت لها الليرة. 
ومن املتوقع أن يتكّرر السيناريو 

في عدد من الدول الناشئة، ومنها 
مصر وجنوب أفريقيا واألرجنتني، 

البرازيل، الصني، الهند، املكسيك، 
بولندا، وغيرها.

بيانات معهد التمويل الدولي، 
الصادرة االثنني، تشير إلى أن 
األجانب يتجهون إلى تسييل 

محافظهم املالية املستثمرة في 
أدوات الدين في األسواق الناشئة، 
وأن إجمالي األموال النازحة من 

تلك األسواق بلغت 4.79 مليارات 
دوالر منذ سبتمبر/ أيلول 2020 

وحتى 26 مارس/ آذار، وأن 
حجم التدفقات التي خرجت 

في األسبوع األخير من فبراير/ 
شباط املاضي يفوق تلك التي 

دخلت إليها. 
وامللفت هنا ليس فقط حجم 

األموال النازحة من الدول الناشئة، 
بل في ضخامة األموال املطلوب 

سدادها للخارج، فحسب بيانات 
نشرة »نيكاي آشيان ريفيو« 

اليابانية، فإن حجم الديون 
الدوالرية في األسواق الناشئة 
التي يحني أجل سدادها يقدر 

بنحو 200 مليار دوالر في عام 
2021 مقابل 115 مليار دوالر 

تم سدادها في 2020، وهذا املبلغ 
الضخم املطلوب سداده في صورة 
أعباء الديون يضغط على عمالت 
تلك الدول واحتياطياتها من النقد 
األجنبي، وقد يجبرها على زيادة 

وتيرة االقتراض بسعر فائدة عاٍل، 
وربما بأي تكلفة.

أسباب نزوح األموال من األسواق 
الناشئة متجهة نحو األسواق 

 توقعات 
ً
الغربية كثيرة، منها مثال

سرعة تعافي االقتصاد العاملي مع 
سرعة توزيع اللقاحات وضخامة 

حزم التحفيز، وتحسن العوائد 
على أدوات االستثمار، وتوقعات 

زيادة الفائدة على الدوالر في 
2022 مع قفزة التضخم إلى نحو 

2%، ونمو االقتصاد األميركي 
بنسبة 5.6% في 2021، إضافة 

إلى استمرار زيادة املخاطر بالدول 
الناشئة. 

موجة هروب األموال من األسواق 
الناشئة إلى الدول املتقدمة، 

واحتمال تواصل ذلك الهروب 
يضعان ضغوطًا شديدة على 

الدول الناشئة، فربما تقود عملية 
هروب االستثمارات األجنبية، 

وعلى رأسها الدوالرية، إلى ارتفاع 
جديد في الفائدة، وبالتالي زيادة 
الدين العام، وربما االندفاع نحو 
تعويم عمالتها، وهو ما نبه إليه 
مؤخرًا كبير اقتصاديي معهد 

التمويل الدولي روبني بروكس الذي 
قال إن بعض الدول الناشئة، ومنها 
مصر، قد تضطر إلى خفض قيمة 

عمالتها مجددًا، إذا لم تتم زيادة 
سعر الفائدة على عملتها.

معاناة األسواق 
الناشئة... 
هل بدأت؟

Wednesday 31 March 2021
األربعاء 31 مارس/ آذار 2021 م  18  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2403  السنة السابعة
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اقتصاد

القاهرة ـ العربي الجديد

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يـــحـــتـــفـــي فــيــه 
تعويم  مهمة  بإنجاز  املــصــريــون، 
الــســفــيــنــة الــبــنــمــيــة »إيــفــرغــيــفــن« 
الــتــي كــانــت جانحة فــي قــنــاة الــســويــس، كان 
االحــتــفــال األكــبــر بــاالعــتــمــاد بشكل أســاســي 
عــلــى األيـــــادي والـــســـواعـــد املــصــريــة مـــن أجــل 
إتـــمـــام املــهــمــة. الـــحـــفـــاوة والــتــهــنــئــة والــفــخــر 
الــحــدث رغــم معاناتهم  أبــطــال هــذا  بالعمال 
عناوين  كانت  خانقة،  اقتصادية  أزمــات  من 
ــنــــات الـــقـــصـــيـــرة الــتــي  ــتــــدويــ ــشــــورات والــ ــنــ املــ
شاركها املصريون عبر حساباتهم املختلفة 
عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي طــــوال 
الـــيـــومـــني املـــاضـــيـــني، حــيــث تــكــلــلــت الــجــهــود 
فعلًيا  ومــغــادرتــهــا  السفينة  تعويم  بنجاح 
ــعـــالـــم. وبــالــفــعــل  ــم مـــجـــرى مـــاحـــي فــــي الـ ــ أهـ
قــنــاة السويس  أكــثــر مــن 100 سفينة  عــبــرت 
في االتجاهني منذ تعويم السفينة الجانحة، 
حسب ما أفــاد به التلفزيون املــصــري، أمس. 
قصص العاملني في قناة السويس املشاركني 
ــــدث الـــــدولـــــي كـــثـــيـــرة وتـــدعـــو  ــحـ ــ ــــي هــــــذا الـ فـ
للفخر، وفي نفس الوقت تعبر عن األوضاع 
الحقيقية للعمال بشكل عام في مصر، كأزمة 
الكبيرة  الــصــورة  لها مكان في  محلية ليس 
للحدث الدولي، حسب مراقبني. فعلى سبيل 
املــثــال ال الــحــصــر، املــهــنــدس الــســيــد كــراويــة، 
أحد مهندسي القاطرات السبعة التي تولت 
عــمــلــيــة تــعــويــم الــســفــيــنــة، هـــو ابــــن الــقــيــادي 
الــعــمــالــي الـــراحـــل عــبــد املــنــعــم كـــراويـــة، قــائــد 
والذي  السبعينيات،  منذ  القناة  عمال هيئة 
السويس بسبب  إلــى  نقله من بورسعيد  تم 
دفاعه عن زمائه، »فكان إبعاده عن مدينته 
لكنه خلق من  املفضلة وعــن موطنه وأهــلــه، 
الــســويــس وأهــلــهــا مــوطــنــا لــه وألبــنــائــه ولــم 
ــلــــه«، حـــســـب املـــحـــامـــي  ــيــ يـــفـــارقـــهـــا حـــتـــى رحــ
الــذي استغل  املــصــري، خالد علي،  الحقوقي 

تـــلـــك املـــنـــاســـبـــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــوجــيــه الــتــحــيــة 
كــراويــة،  املنعم  عبد  العمالي  املناضل  لــروح 
ــر لــلــمــهــنــدس ســـيـــد وكـــل  ــديـ ــقـ ــتـ والـــفـــخـــر والـ
عمال ومهندسي هيئة قناة السويس الذين 

ساهموا في تعويم السفينة.
الفتاح  املصري، عبد  الرئيس  وبينما توجه 
السيسي، إلــى قــنــاة الــســويــس صــبــاح أمــس، 
لــتــفــقــد مـــركـــز الـــتـــدريـــب الـــبـــحـــري واملـــحـــاكـــاة 
الــتــابــع للهيئة بــاإلســمــاعــيــلــيــة، بــعــد نــجــاح 
ولتوجيه  الجانحة،  السفينة  تعويم  جهود 
الــشــكــر والــتــحــيــة لــكــل مـــن أســـهـــم فـــي إتــمــام 
العملية، ال بــد مــن إلــقــاء نــظــرة على أوضــاع 
الــعــمــال فــي مــصــر، واســتــغــال تــلــك املناسبة 
لــلــتــذكــيــر بــمــعــانــاتــهــم مـــن أجــــل الــعــمــل على 

إصاحها.
ويواجه قطاع كبير من عمال مصر أوضاعا 
اقتصادية مأساوية تعززت بسبب تداعيات 
األرقــام  الجديد، توضحها  كــورونــا  فــيــروس 
الــــصــــادرة عـــن الــشــبــكــة الــعــربــيــة ملــعــلــومــات 
ــان -مـــنـــظـــمـــة مــجــتــمــع مــدنــي  ــ ــسـ ــ حــــقــــوق اإلنـ
مــصــريــة- بــشــأن االحــتــجــاجــات العمالية في 
2020 والتي كانت أغلبها تسعى إلى تحسني 
أوضــــاع الــعــمــال فــي ظــل أزمـــة وبـــاء كــورونــا، 

للعمال  احتجاجية  فعالية   40 وثــقــت  حيث 
في الربع األول من العام، و41 فعالية مماثلة 
في الربع الثاني، ونحو 75 فعالية في الربع 
الثالث، باإلضافة إلى 17 فعالية احتجاجية 
لــلــعــمــال فــي الــربــع الــخــيــر مــن الـــعـــام، ليصل 
إجمالي االحتجاجات االجتماعية والعمالية 
فــي الـــعـــام  املــنــصــرم، إلـــى نــحــو 173 فعالية 
مـــن إجــمــالــي 364 فــعــالــيــة احــتــجــاجــيــة على 

مستوى كل الفئات والشرائح.
قالت  املاضي،  فبراير/شباط  منتصف  وفــي 
»هيومن رايتس ووتش«، إن مصر من ضمن 
ت 

ّ
العالم استغل األقــل حــول  83 حكومة على 

لتبرير  الناتج عن فيروس »كورونا«  الوباء 
انــتــهــاك حــريــة الــتــعــبــيــر والــتــجــمــع السلمي، 
املنتقدين، واحتجزتهم،  وهاجمت السلطات 
وحاكمتهم، وفي بعض الحاالت قتلتهم. كما 
ت الحكومة احتجاجات سلمية، وأغلقت 

ّ
فض

ــت قــوانــني فضفاضة 
ّ
وســائــل إعــامــيــة، وســن

أنه يهدد الصحة  الــذي تزعم  التعبير  جّرم 
ُ
ت

ــن بــــني الـــضـــحـــايـــا صــحــافــيــون،  ــ الـــعـــامـــة، ومـ
ــة الـــصـــحـــيـــة،  ــ ــايــ ــ ــرعــ ــ ــاء، وعــــــمــــــال الــ ــ ــطــ ــ ــشــ ــ ونــ
وجـــمـــاعـــات ســيــاســيــة مـــعـــارضـــة، وآخــــــرون 
ــكـــومـــات لــفــيــروس  انــــتــــقــــدوا اســـتـــجـــابـــة الـــحـ
ــا. صــحــيــح أن وتـــيـــرة االحــتــجــاجــات  كــــورونــ
قلت تدريجًيا عن السنوات املاضية، نتيجة 
ــة الـــتـــي أحــكــمــهــا  ــة الـــشـــرسـ ــيـ ــنـ الــقــبــضــة األمـ
الــنــظــام املــصــري عــلــى كــافــة مــنــاحــي الــحــيــاة، 
حـــســـب الـــتـــقـــاريـــر الــحــقــوقــيــة الـــتـــي رصــــدت 
أن هذا  ــر، إال  عــاًمــا تلو اآلخـ التحركات  هــذه 
أبـــًدا تحسنا فــي األوضــاع  التراجع ال يعني 
االقتصادية واالجتماعية، بل العكس تماًما. 
فـــالـــوضـــع أســـــوأ لــكــن الــصــمــت حــتــمــي. ومــا 
الحكومة  قيام  مصر  عمال  معاناة  مــن  فاقم 
من  والعديد  والكهرباء  الوقود  أسعار  برفع 
الــخــدمــات والــســلــع الــضــروريــة، خــال الفترة 

األخيرة.
وأدت جائحة كــورونــا إلــى زيـــادات كبيرة في 
املعيشة  مستويات  وتدهور  الجوع،  معدالت 
في  العالم،  مــن سكان  العظمى  األغلبية  لــدى 
ظل تخوف عاملي من تفشي البطالة وتعميق 
فــقــر الــعــمــال فــي الــعــالــم، نتيجة انــتــشــار هــذا 
الدولية  العمل  الوباء. وتوصل تقرير ملنظمة 
أن  إلـــــى   ،2020 األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  فــــي 
ــــى انــخــفــاض  جـــائـــحـــة كــــوفــــيــــد-19 قــــد أدت إلـ
األجور الشهرية أو ازديادها ببطء أكبر خال 
األشهر الستة األولــى من عام 2020 في ثلثي 
رسمية،  معلومات  فيها  توفرت  التي  البلدان 
 باتجاه 

ً
مرجحًا أن تفرض األزمة ضغطًا هائا
انخفاض األجور في املستقبل القريب.

وسام سليم

أقر »مجلس الشعب« التابع للنظام السوري، مشروع قانون 
البيوع العقارية الذي يحدد الضريبة املفروضة وفق القيمة 

الرائجة للعقار بعد تشكيل لجان في وزارة املالية.
ويأتي القانون الجديد ليعيد النظر بقيم العقارات في كافة 
ــر املــالــيــة، وبــنــاء  املــنــاطــق الــســوريــة، عــبــر لجنة يــرأســهــا وزيـ
أي  على  الضرائب  اقتطاع  يتم  ســوف  الجديد  التقييم  على 
التي يتفق عليها  عملية بيع عقارية، دون االعتراف بالقيم 
البائع واملشتري كما كان يحدث سابقا، األمر الذي سيؤدي 
وفــق مراقبني اقتصاديني إلــى مزيد من االرتــفــاع في أسعار 
العقارات واإليجارات. وحدد القانون الجديد مقدار الضريبة 
على البيوع العقارية بمعدل 1% من القيمة الرائجة للعقارات 
التنظيمي  املخطط  داخــل  الواقعة  لأراضي  و%2  السكنية، 
التنظيمي  الواقعة خــارج املخطط  لــأراضــي  املــصــدق، و%1 
املصدق، و3% عن بيع العقارات غير السكنية، و1% لأسطح 
في العقارات السكنية. كما أخضع القانون العقارات السكنية 
املؤجرة لضريبة دخل بمعدل 5% من بدل اإليجار السنوي، 
و10% مــن بـــدل اإليـــجـــار الــســنــوي لــلــعــقــارات غــيــر السكنية 
االعتراض  املالية  والدوائر  للمكلف  القانون  ومنح  املؤجرة. 
على الضريبة خال 30 يوما، شريطة تسديد مبلغ الضريبة 
لدى  االعــتــراض  تسجيل  قبل  كاملة  ومتمماتها  وإضافتها 
الدائرة املالية، وتسديد مبلغ تأمني بنسبة 1%من الضريبة 
املفروضة، ويعاد مبلغ التأمني إلى املكلف إذا كان محقًا في 
طلب االعتراض أو جزء منه، ويصبح إيــرادًا للخزينة إذا لم 

يكن محقًا فيه.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، اعــتــبــر وزيـــر املــالــيــة فــي حــكــومــة النظام 
السوري كنان ياغي أن مشروع قانون البيوع العقارية يعالج 
التهرب الضريبي في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات، ما 

يساهم بدعم الخزينة العامة للدولة، على حد قوله. 
وحــــول الــنــتــائــج املــتــوقــعــة لــهــذا الــقــانــون وتــبــعــاتــه، أوضـــح 
ــي تــصــريــح  ــان، فــ ــ ــــوشـ ــــوري عـــبـــد الـــنـــاصـــر حـ ــــسـ املـــحـــامـــي الـ

»العربي الجديد«، أن هذا القانون يعتبر الحقا للقرار رقم 5  لـ
لعام 2020، الذي تضمن إلزام كتاب العدل ودوائر املواصات 
ودوائر السجل العقاري بعدم توثيق أي عقد بيع أو وكالة ما 
لم يقم أصحاب العاقة بفتح حسابات مصرفية في مصارف 

النظام السوري.
وأضاف: »هذا القرار الجديد حّدد الحد األدنى من الدفعات 
املتوجب تسديدها قبل توثيق العقود بمبلغ 5 مايني ليرة 
سورية بالنسبة للبيوع العقارية والتجارية، ومبلغ مليون 
املتعاقدين  اآلليات، وإلــزام كا  ليرة سورية على عقود بيع 
بإيداع 500 ألف ليرة سورية وديعة مجمدة ملدة ثاثة أشهر.

القرار هو »تأمني سيولة  ويــرى املحامي أن الهدف من هــذا 
مالية للمصارف الرسمية إلنعاشها ووقف انهيارها نتيجة 
العقوبات االقتصادية وانهيار االقتصاد بسبب الحرب التي 

يخوضها النظام املجرم ضد الشعب«.
كما أضاف أن القرار يسعى إلى قطع الطريق على املتعاقدين 
من التهرب من ضرائب البيوع العقارية والضرائب املضافة 
خال فترة الحرب والرسوم الباهضة، حيث كان املتعاقدون 
يـــدونـــون فـــي الــعــقــود أســـعـــارًا غــيــر حــقــيــقــيــة مــنــخــفــضــة في 
الحالي  القانون  الضريبي. في حني أعطى  للتهرب  محاولة 
الرائجة في  البيوع وفق األسعار  املالية تقدير قيمة  جان 

ّ
لل

السوق والتي ستكون أساس االقتطاع الضريبي.
السوري  النظام  القرار سيتيح أيضا لحكومة  أن  إلى  ولفت 
املالية  اللجان  مــن خــال  بــه  والتحكم  الــســوق،  مراقبة سعر 
واآللــيــات،  العقارية  للبيوع  املالية  القيم  بتقدير  تقوم  التي 
بسعر  التحكم  أيــضــا  الحكومة  يمنح  الــقــرار  أن  إلــى  مشيرا 
صــــرف الــعــمــات مـــن خــــال تــحــديــد ســعــر الــلــيــرة عــنــد فتح 

الحساب املصرفي أو عند إيداع الثمن أو جزء منه.
وسبق أن أصدر »مجلس الــوزراء« قــرارا بعدم توثيق عقود 
بيع العقارات والسيارات قبل إرفاق ما يشعر بتسديد ثمنها 
أو جزء منه في املصارف الحكومية، حيث بدأ العمل به في 
15 فبراير/شباط املاضي، وذلك رغم االنتقادات الكثيرة التي 

طاولت هذا القرار.

نجاح تعويم سفينة 
السويس: الفضل للعّمال

توسيع الضرائب على العقارات )فرانس برس(احتفاء كبير بدور العمالة المصرية في إنهاء مشكلة السفينة »إيفرغيفن« )فرانس برس(

قانون جديد يرفع أسعار العقارات

كان العمال هم األبطال 
الحقيقيون لقصة نجاح 
تعويم السفينة الجانحة 
في قناة السويس وحل 

أزمة انسداد أحد أهم 
الممرات المائية في 

العالم

»قطر للبترول« تستحوذ 
على »قطر غاز«

أعلنت »قطر للبترول«، أمس الثالثاء، أنها 
ستصبح املالك الوحيد بنسبة %100 

لجميع أصول ومنشآت شركة قطر للغاز 
املسال املحدودة »قطر غاز )1(« اعتبارًا 
من األول من يناير/ كانون الثاني 2022، 

وذلك عقب انتهاء العمل باتفاقيات املشروع 
املشترك في 31 ديسمبر/ كانون األول 

2021. وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة، 
»قطر  العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لـ

للبترول« سعد بن شريدة الكعبي، في 
بيان: »يأتي هذا الحدث في ختام ما يزيد 
على 25 عامًا من العمليات الناجحة لقطر 

غاز )1(، والتي صّدرت أول شحنة من 
الغاز الطبيعي املسال القطري. وتشكل 
ط الضوء 

ّ
هذه الخطوة حدثًا مهمًا يسل

على جهود قطر للبترول، لتعزيز استغالل 
مواردنا الطبيعية بما يخدم بلدنا وأجياله 

الحالية واملستقبلية، ولتلبية احتياجات 
العالم إلى طاقة نظيفة«. وبقدرتها اإلنتاجية 

التي تقارب عشرة ماليني طن سنويًا من 
الغاز الطبيعي املسال، ستستمر شركة 
»قطر غاز للتشغيل« املحدودة في إدارة 

وتشغيل مرافق »قطر غاز )1(« نيابة عن 
»قطر للبترول«.

البنوك االردنية تطلق 
صندوق »رأس المال 

واالستثمار«
أعلنت البنوك األردنية أمس، إطالق صندوق 

رأس املال واالستثمار األردني برأس مال 
275 مليون دينار)385 مليون دوالر(، 

وذلك خالل حفل شارك فيه رئيس الوزراء 
األردني، بشر الخصاونة، وبحضور 

محافظ البنك املركزي زياد فريز، ورئيس 
جمعية البنوك في األردن هاني القاضي، 

ورؤساء املجالس واملدراء العامني والرؤساء 
التنفيذيني في البنوك املساهمة. ويستهدف 

الصندوق، االستثمار في  الشركات 
الوطنية الواعدة ومساعدتها على النمو 
والتوسع والتطور، وبالشكل الذي يعزز 

التنمية االقتصادية ويسهم في خلق املزيد 
من فرص العمل، ولتعزيز التنمية الشاملة 

وتشجيع واستقطاب االستثمار والتصدي 
ملشكلتي الفقر والبطالة. وأكد رئيس الوزراء  

الحاجة املاسة على الصعيد الوطني، ملثل 
هذه الصناديق االستثمارية وخصوصًا 

في ظل جائحة كورونا وما تركته من 
تحديات وتبعات على مختلف القطاعات 

االقتصادية.

تفاؤل في منطقة اليورو 
يفوق التوقعات

أظهرت بيانات، أمس، أن املعنويات 
االقتصادية ملنطقة اليورو ارتفعت أكثر 

بكثير مما كان متوقعا في مارس/ آذار، 
متجاوزة املتوسط في األجل الطويل 
للمرة األولى منذ أن ضربت جائحة 

فيروس كورونا أوروبا قبل 12 شهرا، 
فيما تصدرت أملانيا التحسن. وكشف 

مسح شهري من املفوضية األوروبية أن 
املعنويات االقتصادية في دول منطقة 

اليورو التسع عشرة قفزت إلى   101   نقطة 
هذا الشهر من   93.4   في فبراير/ شباط، 

متجاوزة توقعات االقتصاديني بارتفاعها 
إلى 96 نقطة. وقالت املفوضية إنه من 
بني أكبر اقتصادات االتحاد األوروبي، 

تميزت أملانيا بأكبر تحسن في املعنويات 
الشهرية على اإلطالق بلغ +7.9 نقطة، 

ليصل إلى   103.7   نقطة. وتحسنت 
املعنويات في قطاع الصناعة إلى   2.0   من 

  3.1-  ، وفي قطاع الخدمات، وهو األكبر 
في اقتصاد منطقة اليورو، إلى   9.3-   من 

.  -17.0  

أيرلندا تعتزم زيادة الصادرات 
الغذائية إلى الصين

قال مسؤولون زراعيون أيرلنديون كبار 
إن أيرلندا تتطلع إلى تصدير املزيد من 

املنتجات الغذائية الزراعية إلى الصني.
وحسب وكالة األنباء الصينية )شينخوا(، 

أعرب الجانب األيرلندي عن هذه الرغبة 
خالل اجتماع افتراضي بني السفير 

الصيني لدى أيرلندا خه شيانغ دونغ، 
ووزير الزراعة واألغذية والبحرية 

األيرلندي تشارلي ماكونالوغ، وفقا لبيان 
شر على املوقع اإللكتروني 

ُ
صحافي ن

للسفارة الصينية. وذكر البيان أن مارتن 
هيدون، وزير الدولة املسؤول عن تطوير 

األسواق الجديدة في وزارة الزراعة 
واألغذية والبحرية األيرلندية، حضر 

االجتماع أيضا.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%9
النفط  ــن  م  %9 ــن  م أكــثــر 
بــحــًرا،  المنقول  العالمي 
الخام  النفط  ذلك  في  بما 
يمر  المكررة،  والمنتجات 
وخط  السويس  قناة  عبر 
»سوميد«  النفط  أنــابــيــب 
السخنة  العين  من  الممتد 
على  كـــريـــر  ســـيـــدي  ــى  ــ إل
المتوسط  ــبــحــر  ال ــل  ــاح س

باإلسكندرية.

تقارير عربية

سوريةمال وناس

بــحــث وفـــد أملـــانـــي اقــتــصــادي مع 
مــســؤولــني لــيــبــيــني فـــي طــرابــلــس، 
عــــودة الــشــركــات األملــانــيــة للعمل 
ــــالل  فـــــــي لــــيــــبــــيــــا. جـــــــــاء ذلـــــــــك خـ
للمنتدى  الثالثة  ــــدورة  ال فعاليات 
الذي  الليبي،  األملاني  االقتصادي 
فــــي طـــرابـــلـــس.  ــرة  ــ يــعــقــد ألول مـ
شارك في اجتماعات املنتدى عن 
الــجــانــب الــلــيــبــي، وزيـــر االقــتــصــاد 
الحويج، ورئيس  والتجارة محمد 
الــتــجــارة والصناعة  اتــحــاد غــرف 
والزراعة محمد الرعيض، ورئيس 
املؤسسة الوطنية للنفط مصطفى 
ــار  ــبـ صــــنــــع الــــــلــــــه، وعـــــــــدد مــــــن كـ
مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية. 
بينما شارك عن الجانب األملاني، 
لـــدى ليبيا أولــيــفــر  ســفــيــر أملــانــيــا 
ــا، ومــمــثــلــو 10 شــركــات  ــتـــشـ أوفـ
في  الرعيض  وقــال  كبرى.  أملانية 
كان  »اللقاء  لــألنــاضــول:  تصريح 
ونتوقع  كبير،  معنى  وله  إيجابيا 
أن تـــبـــدأ الـــشـــركـــات األملـــانـــيـــة في 

العمل قريبا في ليبيا«.

عودة 
الشركات 
األلمانية 
إلى ليبيا الجزائر ـ حمزة كحال

املصدرين،  أخيرا لضغوط  الجزائر  رضخت 
ومراجعة  النقدية  السياسة  تعديل  وقـــررت 
ــاد  ــقــ ــتــ ــل انــ ــ ــــحـ ـــرض والـــــنـــــقـــــد مـ ـــ ــقـ ــ ـــ ــون ال ــ ــــانـــ ــ قـ
املستثمرين، وذلك لتشجيع التصدير، بهدف 

توفير العملة الصعبة.
وقـــرر مجلس الــقــرض والــنــقــد الــتــابــع للبنك 
بشكل  القبضة  تخفيف  الــجــزائــري،  املــركــزي 
ــمــــات  ــعــ ــــط صـــــــــرف الــ ــ ــوابـ ــ ــ ــــى ضـ ــلـ ــ ــيــــف عـ ــفــ طــ
األجــنــبــيــة بــالــنــســبــة لــلــمــصــدريــن، لــلــســمــاح 
بتنمية الصادرات خارج قطاع الطاقة، وذلك 
باعتماد املجلس في اجتماعه، األحد املاضي، 
»مشروع الئحة متعلقة بالقواعد املطبقة على 
املــعــامــات الــجــاريــة فـــي الـــخـــارج وحــســابــات 
العمات«. وفي هذا السياق، أكد وزير املالية 

الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، في تصريح 
»العربي الــجــديــد«، أن »هــذا الــقــرار جــاء في  لـ
نِظمة لحركة األموال 

ُ
إطار تكييف القوانني امل

من الجزائر وإليها، وفق ما تقتضيه املرحلة 
وأيضا  الــجــزائــر،  تعيشها  التي  االقتصادية 

تطورات األوضاع في العالم«.
ــرار منح  ــ ــاف الـــوزيـــر الـــجـــزائـــري أن »قــ ــ وأضــ
الحرية للمصدرين في التصرف في أموالهم 

جاء تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية عبد 
الــذي جعل من رفع الصادرات  املجيد تبون، 
أكبر ورشات برنامجه، واألكيد ستكون هناك 
لــيــونــة أكــثــر فــي الــتــعــامــل مــع املــصــدريــن من 
طرف املركزي الجزائري تشجيعا للمنتجات 
املحلية ولاقتصاد، وسيكون الهدف القادم 
هــو فتح فـــروع للمركزي فــي عــواصــم الــدول 

الشريكة لنا تجاريا في أوروبا وأفريقيا«.
وتــنــص املــــادة املــعــدلــة فــي مــشــروع الــائــحــة 
أنه »يسمح للمصدرين بإيداع  الجديد على 
جــمــيــع عــــائــــدات صــــادراتــــهــــم فــــي حــســابــات 

بالعمات، لتلبية احتياجات نشاطهم«.
ــذه اإلجــــــــراءات  ــ ــإن هـ ــ ــك، فـ ــ ــــى ذلــ بـــاإلضـــافـــة إلـ
»مــعــفــاة مـــن الــضــرائــب وإجـــــــراءات الــتــوطــني 
الـــبـــنـــكـــي بـــالـــنـــســـبـــة لـــــلـــــصـــــادرات املــتــعــلــقــة 
بـــالـــخـــدمـــات الــرقــمــيــة وكـــذلـــك تــلــك املــتــعــلــقــة 

غير  واملهنيني  الناشئة  الــشــركــات  بخدمات 
التجاريني«.

»التغييرات  فــإن  الجزائري،  املركزي  وحسب 
الــجــديــدة الــتــي أدخــلــت عــلــى لــوائــح الــصــرف 
إلــى تشجيع عملية  األجنبي، ال تهدف فقط 
الــتــصــديــر، مـــن خــــال الـــســـمـــاح لــلــمــصــدريــن 
ــيـــع عــــــائــــــدات الـــنـــقـــد  ــمـ ــلــــى جـ بــــالــــحــــصــــول عــ
ا 

ً
األجنبي الناتجة عن أنشطتهم، ولكن أيض

الستمالة، في نهاية املطاف، كل الفاعلني في 
قطاع  في  خاصة  الخارجية،  التجارة  مجال 
الــخــدمــات الــرقــمــيــة وعــبــر اإلنــتــرنــت، وكــذلــك 
املهنيني غير التجاريني، من أجل دمجهم في 

االقتصاد الرسمي«.
ــركــــزي يـــلـــزم املـــصـــدريـــن لــلــســلــع أو  وكـــــان املــ
الــــشــــركــــات األجـــنـــبـــيـــة  الــــخــــدمــــات أو حـــتـــى 
ــر بـــالـــتـــصـــرف فــــي 40  ــزائـ الـــنـــاشـــطـــة فــــي الـــجـ
ــهــــم بــالــعــمــلــة  ــائـــة مــــن عــــائــــدات صــــادراتــ بـــاملـ
األجنبية، فيما تحول 60 باملائة املتبقية إلى 
الدينار الجزائر على أن يبقى 30 باملائة في 
صدر كضمان لتغطية أي غرامات 

ُ
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بنكية أو جمركية محتملة.
وتــــســــعــــى الـــــجـــــزائـــــر جــــــاهــــــدة إلــــــــى تـــعـــزيـــز 
صــادراتــهــا بعد تــهــاوي عــائــدات النفط التي 
تمثل 92 باملائة من عائدات الباد، إلى الثلث، 
الـــصـــادرات  مــنــذ 2014، فــي وقـــت تشكل فــيــه 
من مشتقات النفط نصف الــصــادرات خارج 

النفط.
وتراجعت إيرادات الجزائر من النقد األجنبي 
الــنــفــطــيــة  ــات  ــ ــدمـ ــ ــــصـ الـ ــبـــب  بـــسـ  2014 ــنــــذ  مــ
إلــى 33 مليار  املتعاقبة، من 60 مليار دوالر 
في  مليار دوالر   23 ونــحــو   ،2019 فــي  دوالر 

نهاية العام املاضي.
وال تزال الصادرات غير النفطية هامشية، إذ 
األولــى  الثاثة  األشــهــر  قيمتها خــال  بلغت 
مــن الــعــام الـــجـــاري نــحــو 520 مــلــيــون دوالر، 
ما يعادل 7.6 باملائة من املبيعات الجزائرية 
نحو الخارج خال هذه الفترة، ويشكل النفط 
أهــم الــصــادرات الــجــزائــريــة نحو الــخــارج، إذ 

مثل 92.4 باملائة من قيمة الصادرات.
ــــدف الـــحـــكـــومـــة الــــجــــزائــــريــــة إلــــــى رفـــع  ــهـ ــ وتـ
صــادرات الباد خــارج النفط إلى 5 مليارات 

الـــحـــالـــيـــة، وذلــــك  ــنـــة  الـــسـ ــايـــة  نـــهـ فــــي  دوالر 
مـــن خــــال دعــــم عــمــلــيــات تــصــديــر املــنــتــجــات 
الــزراعــيــة واإللــكــتــرونــيــة والــخــدمــات، بــإقــرار 

إعفاءات جمركية ودعم النقل البحري. 
واعتبر رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين 
ــــرار  ــــري أن قـ ــــاصـ ــلـــي بــــــاي نـ ــريــــني عـ ــزائــ الــــجــ
على  املــفــروضــة  للقيود  الــحــكــومــة  »تخفيف 
أنه  إال  التصدير، وإن جــاء متأخرا،  عمليات 
مــرحــب بــه مــن طــرف املــصــدريــن، الــذيــن ظلوا 
ــدم قـــدرتـــهـــم عــلــى الــتــصــرف  يــشــتــكــون مـــن عــ
ــا جعل  ــو مـ فـــي أمـــوالـــهـــم بــطــريــقــة حـــــرة، وهــ
ــن مـــجـــال  ــ ــديــــن مـــنـــهـــم يـــنـــســـحـــبـــون مـ ــديــ ــعــ الــ

التصدير ويكتفون بالتسويق املحلي«.
»العربي الجديد«،  لـ وأضــاف املتحدث نفسه 
ــزي يـــحـــول 60 بـــاملـــائـــة مــن  ــركــ أن »الـــبـــنـــك املــ
عائدات الــصــادرات من اليورو والـــدوالر إلى 
املصدر  أو  املنتج  يحتاج  وعــنــدمــا  الــديــنــار، 
البنك  من  العملة  لشراء  يضطر  أولية  لسلع 
املركزي بسعر مرتفع، كون أنه ربحي وليس 
جمعية خــيــريــة، خــاصــة أن تــهــاوي الــديــنــار 

يستمر بطريقة متسارعة«.
وقــــــال: »بـــالـــتـــالـــي تـــربـــح الـــبـــنـــوك مـــرتـــني مع 
املـــصـــدريـــن، فـــي حـــني يـــخـــســـرون هـــم مــرتــني 
التصرف  للمصدر  يمكن  اليوم  أمــا  لأسف، 
بـــحـــريـــة فــــي أمــــوالــــه بــالــعــمــلــة الـــصـــعـــبـــة، مــا 
سيسمح له بالبحث عن فرص استثمار في 

الخارج، كل هذا يصب في فائدة الباد«.
بإتباع  الحكومة  املصدرين  جمعية  وطالبت 
ــرار بــحــزمــة قـــــــرارات أخـــــرى مــحــفــزة  ــقــ هــــذا الــ
لــلــمــصــدريــن، وقـــــدرت انــكــمــاشــا فـــي عــائــدات 
الـــصـــادرات بــســبــب وقـــف عــمــلــيــات التصدير 
بــمــلــيــار دوالر. وحــســب  املـــحـــروقـــات  خـــــارج 
ــد الـــزبـــائـــن مــــن فــرنــســا  ــديـ ــإن عـ ــ الــجــمــعــيــة، فـ
وإسبانيا وكندا وبعض دول أفريقيا طالبوا 
على  الــســنــة،  هــذه  فائضا  سجلت  بمنتجات 
غـــــرار الــبــطــاطــا والـــبـــصـــل والــبــطــيــخ األحــمــر 
ــع فــــــوت عــلــى  ــنــ ــام، غـــيـــر أن قـــــــرار املــ ــ ــمـ ــ ــــشـ والـ
الناشطني فرصة االستجابة لهذه الطلبيات، 
وكلف خسائر أيضا في السلع التي لم تجد 
طلبا داخليا عليها نتيجة االكتفاء، باإلضافة 

إلى غياب وسائل التخزين والتبريد.

إسرائيل تواصل تزويد األردن بالمياهالجزائر تخفف قيود التصدير لتعويض تهاوي اإليرادات

)Getty/مساٍع لزيادة الصادرات إلى 5 مليارت دوالر سنويًا )بالل بنسالم
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قال مسؤول أردني في تصريح خاص 
»العربي الجديد«، إن األردن لم يتلق  لـ
رســمــيــا مـــن قــبــل إســـرائـــيـــل أي رفــض 
لتزويده بحصته من مياه نهر األردن، 
املتفق عليها بموجب اتفاقية السام 

املوقعة بني الجانبني.
وأضاف املسؤول األردنــي، الذي طلب 
عــــدم ذكــــر اســـمـــه، أن بـــــاده مـــا زالـــت 
نهر  مــيــاه  مــن  عــلــى حصتها  تحصل 
أن  يــتــم طــلــبــه، مــؤكــدا  األردن حسبما 
ذلك مؤطر باتفاقية السام وال مجال 
األردن  به، حيث ترتفع حاجة  للعبث 
للمياه في الصيف، وتم ضخ الكميات 

املتفق عليها خال هذا الفصل.
وبـــني أن حــصــة األردن مــن مــيــاه نهر 
وفـــق  عــلــيــهــا  الـــحـــصـــول  يـــتـــم  األردن 
احتياجات الجانب األردني من املياه، 
ــد أن  بــخــاصــة فـــي فــتــرة الــصــيــف. وأكــ
األردن على حصته من مياه  حصول 
نهر األردن مستمر، وأن ما تم تناقله 

من أنباء بهذا الشأن غير دقيق.
وكانت صحف إسرائيلية قد قالت إن 
بنيامني  املحتل  الكيان  وزراء  رئيس 
طلٍب  عــلــى  رده  فــي  يتباطأ  نتنياهو 
أردنــــي لــلــتــزود بــاملــيــاه مــن إســرائــيــل، 
ــاه في  ــيـ ــدم بــســبــب نــقــص املـ ــذي قــ ــ والــ
األردن، فيما قالت وسائل إعام أخرى 
إن االحتال اإلسرائيلي أوقف تزويد 

األردن باملياه وإن قرارا صدر بذلك.
وشهدت العاقة بني األردن وإسرائيل 
توترا في السنوات األخيرة وتفاقمت 
هـــــذا الــــعــــام بـــعـــد إلــــغــــاء ولـــــي الــعــهــد 
ــي األمـــيـــر حــســني بـــن عــبــد الــلــه  ــ األردنــ
الثاني، زيارة كانت مقررة إلى القدس 
أخـــيـــرا أتــبــعــتــهــا الــحــكــومــة األردنـــيـــة 
ــائــــرة نــتــنــيــاهــو فـــوق  بــمــنــع مــــــرور طــ
ــة اإلمــــارات  أجــوائــهــا متجهة إلـــى دولـ

العربية املتحدة.
كــمــا وجـــه األردن تــهــديــدات أكــثــر من 

ــرة إلـــــى حـــكـــومـــة االحــــتــــال وأبـــــدى  مـــ
رفضه للممارسات اإلسرائيلية بحق 
اإلسامية  واملــقــدســات  الفلسطينيني 

وضم أراض جديدة.
وحـــــســـــب املـــــــســـــــؤول األردنــــــــــــــــي، فــــإن 
ــزال مهتمة بــمــشــروع ناقل  تـ بـــاده ال 
الــذي يقوم على ربط البحر  البحرين 
األحمر بالبحر امليت بمشاركة األردن 
والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وحـــكـــومـــة 
االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي بــهــدف تعزيز 
مصادر التزود باملياه واملحافظة على 
البحر امليت ورفــع  البيئي فــي  الــواقــع 

منسوب املياه فيه.
وكان يفترض بموجب االتفاق املوقع 
ــراف املـــشـــروع الــثــاثــة، األردن  بــني أطــ
والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة واالحــــتــــال 
ــدء بـــتـــنـــفـــيـــذ ربـــط  ــ ــبـ ــ ــــي، الـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ اإلسـ
البحر األحمر بالبحر امليت قبل أربع 
ــتــــال،  االحــ مــمــاطــلــة  أن  إال  ســــنــــوات، 
حـــســـب مــخــتــصــني فــــي قـــطـــاع املـــيـــاه، 
حـــالـــت دون إنــــجــــازه، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
االحتجاجات الشعبية في األردن ضد 

املشروع.
ووفــقــا لـــوزارة املــيــاه األردنــيــة، يهدف 
مـــشـــروع نـــاقـــل الــبــحــريــن إلــــى تحلية 
مياه البحر األحمر وضــخ جــزء منها 
إلـــى الــبــحــر املــيــت إلنــقــاذه مــن تــدهــور 
ــتــــرض أن يــضــخ  ــفــ ــرد. ويــ ــ ــطـ ــ بـــيـــئـــي مـ
ــــروع فــــي مـــرحـــلـــتـــه األولــــــــى 300  ــــشـ املـ
مــلــيــون مــتــر مــكــعــب مـــن مـــيـــاه الــبــحــر 
املــشــروع بأكثر  األحــمــر. وتــقــدر كلفة 
من  تأمينها  سيتم  دوالر،  مليار  مــن 

خال الجهات والدول املانحة.
والقى املشروع احتجاجات واسعة في 
ومنظمات  املــواطــنــني  قبل  مــن  األردن 
مقاومة التطبيع والنقابات واألحزاب 
والنواب، باعتباره مشروعا تطبيعيا 
االحتياجات  ويجعل  االحتال  يخدم 
ــيـــة لــــــــأردن وفــلــســطــني  ــيـــجـ ــتـــراتـ االسـ

والتحكم بها في يد املحتل.
ــال الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي  ــ ــك، قـ ــ ــــى ذلــ إلـ

إن  الجديد«،  »العربي  لـ مرجي،  مــازن 
مـــا تــنــاقــلــتــه وســـائـــل إعــــام االحــتــال 
اإلسرائيلي ليس بغريب وهو متوقع، 
وإن كــــان يــدخــل فـــي إطــــار املــنــاكــفــات 
السياسية بني األردن والكيان املحتل 

والتي تفاقمت أخيرا.  
وأضــــاف أن اتــفــاقــيــة الــســام يفترض 
أنها ملزمة، لكن االحــتــال عــرف عنه 
التنصل مــن وعــــوده ومــعــاهــداتــه، ما 
أردنيا مبكرا ملواجهة  يتطلب تحركا 
تــزويــد األردن بحصته  احــتــمــال عـــدم 
املياه وخاصة في فصل الصيف،  من 
الذي ترتفع فيه معدالت الطلب، وفي 
الوقت نفسه تعاني الباد من ضعف 
املوارد املائية الحالية والضغوط التي 
استضافة  مــع  ال سيما  منها،  تعاني 
ــر مــــن 1.3 مـــلـــيـــون مــــن الــاجــئــني  ــثـ أكـ

السوريني.
ومن جانبه، قال عضو مجلس النواب 
»الــعــربــي  األردنـــــي مــوســى هــنــطــش، لـــ
ــد«، إن عــلــى الــحــكــومــة إعــــادة  ــديـ ــجـ الـ
التعاون  واتفاقيات  بمشاريع  النظر 
اتفاقية  االحــتــال وبشكل خــاص  مــع 
شراء الغاز، حتى ال يبقى األردن رهني 
الــضــغــوط اإلســرائــيــلــيــة والــتــحــكــم في 
الواقع االقتصادي واملعيشي لأردن.

وأضــــــاف هــنــطــش أن اتــفــاقــيــة الــغــاز 
تـــخـــدم الـــكـــيـــان املـــحـــتـــل، والــــيــــوم لــدى 
الــطــاقــة  مـــصـــادر  مـــن  الـــعـــديـــد  األردن 
ــاريـــع  ــة والـــــغـــــاز وكــــذلــــك املـــشـ ــلـ ــديـ ــبـ الـ
الكبرى التي ستنفذ قريبا بني األردن 
والــــعــــراق ومـــصـــر، ومــنــهــا مـــد أنــبــوب 
الــغــاز وأنــبــوب الــنــفــط الــخــام والــربــط 

الكهربائي وغيرها.
وأشار إلى مخاطر وقف تزويد األردن 
القطاع  وأثــره على  األردن  بمياه نهر 
الـــزراعـــي الـــذي يــعــانــي أصـــا مــن عــدة 
تــحــديــات، فــي مــقــدمــتــهــا نــقــص املــيــاه 
وانخفاض  اإلنــتــاج  تكاليف  وارتــفــاع 
إلــى حدود  الزراعية  املنتجات  أسعار 

غير مسبوقة.

اتفاقياتتقرير

وزير المالية لـ»العربي 
الجديد«: نستهدف 

تشجيع المنتجات المحلية
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طهران ـ العربي الجديد

الـــرئـــيـــس  إدارة  ــزال  ــ ــ تـ ال  بــيــنــمــا 
ــدن تـــــدرس  األمــــيــــركــــي جـــــو بـــــايـــ
كـــيـــفـــيـــة الــــتــــعــــامــــل مــــــع الـــحـــظـــر 
اإليراني والشروط الجديدة للعودة لطاولة 
الــتــفــاوض حـــول االتــفــاق الــنــووي اإليــرانــي 
)5+1(، تــواصــل الــصــني اســتــغــال الــثــغــرات 
األمــيــركــيــة فـــي زيـــــادة نــفــوذهــا فـــي منطقة 
االستثمارية  الصفقة  عبر  وإيـــران  الخليج 
األمـــنـــيـــة الـــتـــي وقــعــتــهــا أخـــيـــرًا مـــع طــهــران 
وتقدر قيمتها بنحو 400 مليار دوالر خال 

خمس سنوات. 
ــذا الــــصــــدد، كــشــفــت صــحــيــفــة »وول  ــ فــــي هـ
ستريت جورنال«، أمس الثاثاء، أن الصني 
وإيـــــــــران تـــخـــطـــطـــان إلنــــشــــاء بـــنـــك مــشــتــرك 
لــتــفــادي التعامل بــالــدوالر األمــيــركــي الــذي 

السياسة  فــي  الحظر  أدوات  أهــم  أحــد  بــات 
الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة. ومـــن غــيــر املــعــروف 
مــا إذا كـــان االتــفــاق بــشــأن الــبــنــك الــتــجــاري 
ــأتــــي ضـــمـــن صــفــقــة  اإليــــــرانــــــي الـــصـــيـــنـــي يــ

الـــبـــلـــديـــن أم ال.  ــــني  ــتــــثــــمــــار واألمـــــــــن بـ االســ
وتسعى كل من بكني وموسكو منذ سنوات 
العاملي  التمويل  فــي  الــــدوالر  نــفــوذ  لتقليل 
والتسويات التجارية، وبالتالي فإن صفقة 
البنك الجديد تخدم هذا الهدف. كما يأتي 
البنك املشترك كذلك في إطار خطط الصني 
لتدويل عملتها اليوان وتعميم استخدامه 
الــدول  الــتــجــاريــة مــع  فــي تسوية الصفقات 
لديها  أو  األميركي  الحظر  التي تعاني من 

عاقات متوترة مع واشنطن. 
ويـــرى محللون غــربــيــون أن أكــثــر مــا يقلق 
ـــن هــــو احـــتـــمـــال  ــراهــ ــ الــــصــــني فــــي الــــوقــــت الـ
تـــوتـــر عــاقــاتــهــا الـــتـــجـــاريـــة والــتــقــنــيــة مع 
ــتـــحـــدة، وخـــاصـــة أن الــرئــيــس  الــــواليــــات املـ
جــو بــايــدن أعــلــن صــراحــة فــي أكــثــر مــن مرة 
ــتـــجـــاري  ــنــــوي مـــحـــاصـــرة الـــتـــمـــدد الـ ــه يــ ــ أنــ
إنــشــاء تحالف  واالقــتــصــادي الصيني عبر 
مـــع »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الـــرأســـمـــالـــيـــة«. وفــي 
ــــن إنـــشـــاء  ــــدن مـ ــايـ ــ حــــــال تـــمـــكـــن الــــرئــــيــــس بـ
في  الرأسمالية  االقتصادات  مع  »التحالف 
آسيا وأوروبـــا« واحــتــواء الصني، فــإن بكني 
تــتــخــوف عــلــى مــســتــقــبــل إمــــــــدادات الــطــاقــة 
ماكينتها  لتحريك  بــشــدة  تحتاجها  الــتــي 
االقـــتـــصـــاديـــة الــضــخــمــة. وبـــالـــتـــالـــي لــجــأت 
لتوقيع هذه االتفاقية االستثمارية مع إيران 
التوتر  التي يشوب عاقاتها مع واشنطن 
منذ أكثر من أربعة عقود ومنذ صعود آية 

صفقة 
طهران وبكين

الوفد الصيني 
أثناء توقيع 

الصفقة بطهران 
يوم السبت 

)Getty( الماضي

إيران  مع  مشترك  تجاري  مصرف  إلنشاء  الصينية  الحكومة  تخطط 
لتفادي الحظر األميركي في أعقاب توقيع الصفقة االستثمارية األمنية 
البالغة 400 مليار دوالر مع طهران، يوم السبت الماضي. ويخدم البنك 
الصفقات  وتسوية  اإليراني  النفط  على  الحصول  الصين في  أهداف 

دون المرور بالدوالر
بكين قلقة على 
إمدادات الطاقة 

من »الديمقراطيات 
الرأسمالية«

عمليات بيع 
متسارعة تجاوزت قيمتها 

20 مليار دوالر

أردوغان يعزل نائب 
محافظ البنك المركزي 

التركي من منصبه

الصين تخطط 
إلنشاء بنك 

مشترك مع إيران 
لتفادي الدوالر

)Getty( مدير أحد صناديق االستثمار ينظر إلى سوق »وول ستريت« من مكتبه)Getty( محل صرافة في مدينة إسطنبول التركية

نيويورك ـ شريف عثمان

ــال  ــ ــــي ســــــوق املـ ــادة فـ ــتــ ــعــ ــة غـــيـــر مــ ــ ــعـ ــ ــــي واقـ فـ
األمــيــركــيــة، تــســبــبــت مــبــيــعــات األســـهـــم الــتــي 
ــــول  ــدى شــــركــــات إدارة األصـ ــ بـــهـــا إحــ ــامـــت  قـ
عائلي«،  »مكتب  عليه  يطلق  مما  الصغيرة، 
في األيــام األخيرة في خسائر كبيرة لبعض 
األسهم، بدرجة تسببت في قلق املستثمرين 
من تراجع بعض البنوك. وشهدت تعامات 
لم  كبير،  قــيــام عميل  الجمعة،  يــوم  األســهــم، 
يعرف أحد من هو وقتها، ببيع كميات كبيرة 
من أسهم بعض شركات اإلعام، على رأسها 
شركتا »فياكوم سي بي اس« و»ديسكوفري«، 
تـــجـــاوزت قيمتها 10 مــلــيــارات  فــي صــفــقــات 
دوالر، األمـــر الـــذي سبب هلعًا فــي األســـواق، 
أكثر  الشركتني  فــي خــســارة سهمي  وتسبب 

من ربع قيمتهما في يوم واحد. 
ولـــــم تـــكـــن تـــلـــك الـــعـــمـــلـــيـــات هــــي األولــــــــى مــن 
ــرة، حــيــث سبقها  ــيــ نــوعــهــا فـــي الــفــتــرة األخــ
ــــوع نـــفـــســـه بـــيـــع كـــمـــيـــات بــقــيــم  ــبـ ــ خـــــال األسـ
الصينية  الشركات  بعض  أسهم  من  مماثلة 
ــة فـــي الـــبـــورصـــة األمـــيـــركـــيـــة، وعــلــى  ــتـــداولـ املـ
رأسها شركات بايدو، املتخصصة في توفير 
وتنسنت،  اإلنــتــرنــت،  عــبــر  تسويقية  حــلــول 
صاحبة منصة األغاني الشهيرة، وفيبشوب، 
ما  وهــو  اإلنترنت،  مبيعات  في  املتخصصة 
تــســبــب فـــي تـــراجـــع أســـعـــار أســهــمــهــا بنسب 

تقترب من %40.
ورغم أن أسواق األسهم األميركية، والجهات 
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وفق تقديرات ملصرف »دويتشه بنك« األملاني، 
التي  األجنبية  التدفقات  فــإن  الــثــاثــاء،  أمــس 
نــزحــت مـــن األســـهـــم الــتــركــيــة خـــال األســبــوع 
املاضي تراوحت بني 750 مليون دوالر ومليار 
دوالر، مــع خـــروج مــا يــتــراوح بــني 500 و700 

مليون دوالر من السندات املحلية للباد. 
ــواق الــتــركــيــة،  ــ وســـــادت حــالــة مـــن الـــفـــزع األســ
ــبـــوع املـــاضـــي، بــعــد قــــرار الــرئــيــس رجــب  األسـ
املركزي  البنك  محافظ  بإقالة  ــان  أردوغـ طيب 
نــاجــي إقــبــال وتــعــيــني شــهــاب قــوجــي أوغــلــو، 
املصرفي السابق والنائب في الحزب الحاكم، 

بدال منه، بحسب ما نقلته »رويترز«.
إلـــى 8.09 مقابل  الــتــركــيــة  الــلــيــرة  وتــراجــعــت 
الــدوالر، يوم الجمعة، في الوقت الــذي ما زال 
إقالة  إزاء  بالقلق  يشعرون  املستثمرون  فيه 
ــان ملــحــافــظ البنك  ــ مــفــاجــئــة مــن جــانــب أرودغــ
تشديد  مؤيدي  من  بآخر  واستبداله  املركزي 
الــســيــاســة الــنــقــديــة وخـــفـــض ســعــر الـــفـــائـــدة.  

وحــســب الــصــحــيــفــة الــرســمــيــة الــتــركــيــة، عــزل 
أردوغــــان كــذلــك نــائــب محافظ البنك املــركــزي 
التركي مراد جيتينكايا من منصبه، بحسب 
ــشــر فــي الــجــريــدة الرسمية 

ُ
مــرســوم رئــاســي ن

أمــــس، الــثــاثــاء، وذلــــك بــعــد 10 أيــــام مــن عــزل 
ــاجــــي إقــــــبــــــال.  وقـــــــال املـــــرســـــوم إن  ــه نــ ــيـــسـ رئـ
فـــي منصب  ــان جـــرى تعيينه  ــ مــصــطــفــى دومـ
نــائــب محافظ البنك املــركــزي. وشــغــل دومــان 
مناصب تنفيذية في مورغان ستانلي وعمل 
والتدقيق  املخاطر  إدارة  وأقسام  الخزانة  في 
وفقا  املصرفي،  عمله  مسار  خــال  املحاسبي 
للسيرة الذاتية التي نشرها البنك املركزي. ولم 

تفاصيل  أي  أو  التغيير  املــرســوم سبب  يذكر 
والمست  التركية  الليرة  وتــراجــعــت  إضــافــيــة. 
8.29 مقابل الدوالر بعد اإلعان. وصدم القرار 
األســـواق مــرة أخـــرى، لتخسر الليرة أكثر من 
بريطانية  بــيــانــات  وأفــــادت  قيمتها.  مــن   %2
نــشــرتــهــا وكــالــة »ســبــوتــنــيــك« الــروســيــة، بــأن 
مستثمرين باعوا ما قيمته 29.2 مليون دوالر 
في صناديق السندات املقومة بالليرة التركية 
خـــال األســبــوع املنتهي فــي 24 مــــارس/ آذار 
أسبوعية صافية  مبيعات  أكبر  في  الــجــاري، 
منذ بداية العام الحالي. ومن املتوقع أن تواجه 
الــلــيــرة ضــغــوطــًا مـــن قــبــل املـــصـــارف الــغــربــيــة 
املستثمرة في االقتصاد التركي وأدوات الدين 
بــالــعــمــات الــصــعــبــة. وتـــرغـــب هـــذه املــصــارف 
التركية،  السندات  من  عائد  أكبر  تحقيق  في 
الفائدة  نسبة  خفض  تداعيات  من  وتتخوف 

على أرباحها من السوق التركية الضخمة.
إلى ذلك، قال أندري فرولوف، املدير التنفيذي 
ــال«، عــمــاق  ــيـــونـ ــرنـــاشـ ــتـ ــبـــورإنـ ــيـ لـــشـــركـــة »سـ
التركي  السوق  إن  الروسي،  البتروكيماويات 
يواصل النمو بقوة وملدة طويلة، على عكس 

مناطق مختلفة أخرى على مستوى العالم. 
وأضـــــاف أن اســتــثــمــارات ســيــبــور فـــي تــركــيــا 
ســـوف تــــزداد وتــســتــمــر لــفــتــرة طــويــلــة بسبب 
املزايا اللوجستية والنقاط الثقافية املشتركة 
بني البلدين. وفــي مقابلة مع األنــاضــول، قال 
فــرولــوف إنــهــم فــي الــشــركــة فــي أوائــــل األلفية 
الثالثة كانوا يصدرون املنتجات السائلة إلى 
ا لوصول 

ً
ا وسيط

ً
تركيا ويتخذون منها مركز

خدماتهم إلى املناطق األخرى. وأكد فرولوف 
أن لتركيا مكانة تجارية مهمة دائًما بالنسبة 
كــفــاءة عالية في  يـــرون فيها  لشركته، وأنــهــم 
االستهاك، مثل مدينة غازي عنتاب، التي تعد 
واحدة من أشهر وأكبر املدن املنتجة للسجاد 
في العالم والتي تستهلك كميات ضخمة من 
السجاد. وتابع:  البوليمر في صناعة  أقمشة 
»لذلك ال يمكننا حتى تصور برنامج تصدير 

لشركتنا بدون وجود تركيا«.

ــدوث  ــ ــن حــ ــ ــج عـــــــــادة مــ ــزعــ ــنــ ــة، ال تــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ الـ
انخفاضات كبيرة في أسعار أسهم بعينها، 
ــبــــوع  األســ خــــــال  ــــم  ــهـ ــ األسـ تــــحــــركــــات  أن  إال 
املاضي وبداية األسبوع الحالي، أشارت إلى 
أن عمليات البيع الضخمة، التي تجاوزت 20 
مليار دوالر، ربما تمثل أكبر عملية تصفية 
التي  املشتقات،  تـــداول  عــن  الناتجة  للمراكز 
ــتــــخــــدام املـــكـــثـــف ملــفــهــوم  تـــنـــطـــوي عـــلـــى االســ
ــثــــمــــار وتــســمــح  ــتــ ـــغــــرض االســ ــة بـ ــ ــدانـ ــ ــتـ ــ االسـ
بـــرأس مال  بــاملــضــاربــة  للمتعاملني  بــدورهــا 
يــتــم اقــتــراضــه مــن مــؤســســات مــالــيــة، فتكون 
الــنــتــيــجــة إمــــا مــكــاســب ضــخــمــة، أو خــســائــر 
مـــهـــولـــة، ربـــمـــا تــشــمــل كـــل رأس مــــال الــجــهــة 
املقترضة، وقد تطاول جزءًا من أموال الجهة 

املقرضة. 
وخال عطلة نهاية األسبوع، أشارت وسائل 
ــام األمــيــركــيــة إلـــى أن املــبــيــعــات املكثفة  اإلعــ
خـــرجـــت مـــن مــحــفــظــة شـــركـــة »أرتــشــيــجــوس 
كــابــيــتــال مــانــجــمــنــت«، وأنــهــا جـــاءت نتيجة 
لـــوصـــول خــســائــر املــحــفــظــة ملــســتــوى مــعــني، 
ــا بــحــوزتــهــا مـــن تلك  جــــبــــرت عـــنـــده لــبــيــع مـ

ُ
أ

األسهم.  وأمضى مسؤولو البنوك في »وول 
ــزءًا كــبــيــرًا مـــن يــــوم االثـــنـــني في  ــ ســتــريــت« جـ
هيئة  استدعتهم  بعدما  بشهاداتهم،  اإلدالء 
املـــال ملــعــرفــة األســبــاب الحقيقية وراء  ســـوق 
 20 تجاوزت  التي  املتسارعة،  البيع  عمليات 
مليار دوالر مــن شــركــة »أرتــشــيــجــوس«، في 
الجهات  عــن  ممثلون  أيضًا  حضرها  جلسة 
املنظمة للقطاع املالي بصفة عامة، ملعرفة ما 
البنوك أو شركات السمسرة  كــان أي من  إذا 

سيتعرض ألزمات سيولة. وتسببت السرعة 
التي تــطــورت بها األمـــور، فــي إثـــارة حفيظة 
شركة  أجــبــرت  أنها  حتى  الرقابية،  الجهات 
نشأة 

ُ
إدارة األصــول على تصفية مراكزها امل

فـــــي كـــــل مـــــن مـــجـــمـــوعـــات كـــــريـــــدي ســـويـــس 
ودويتشه  اليابانية،  ونــومــورا  السويسرية، 
بنك األملاني، باإلضافة إلى غولدمان ساكس 

ومورغان ستانلي األميركيني. 
بعض  األصــــــول  إدارة  شـــركـــة  واســـتـــخـــدمـــت 
باملراهنة  لها  التي سمحت  املشتقات  أنــواع 
ــرار لـــإعـــان عن  ــطــ ــم دون االضــ ــهـ عــلــى األسـ
امتاكها ما وصلت قيمته ملليارات الدوالرات 
منها، وتم استخدام أموال شركات السمسرة 
في شــراء نسبة كبيرة منها، وهــو ما ساهم 
في زيــادة حجم الصدمة على األســـواق عند 

إجراء عملية التصفية. 
وفــي حني حــذرت مجموعتا كريدي سويس 
ونـــومـــورا املــســتــثــمــريــن، صــبــاح االثـــنـــني، من 
تعرضهما لخسائر كبيرة، بعد إفــاس أحد 
عماء صناديق التحوط، أكد بنك غولدمان 
ساكس لعمائه وحاملي أسهمه أن خسائره 
ــر، وأشـــــــار بــنــك  ــذكــ ــن تـــلـــك الـــعـــمـــلـــيـــات ال تــ مــ
الشركة  مــع  تعاماته  تصفية  إلــى  دويــتــشــه 
دون تحقيق أي خسائر. وأصدرت مجموعة 
نـــومـــورا، ومــقــرهــا فــي طــوكــيــو، تحديثًا يــوم 
اإلثنني، يشير إلى »خسارة كبيرة« في إحدى 
املتحدة  الــواليــات  فــي  لها  التابعة  الشركات 
تذكر  لم  أميركي  نتيجة معامات مع عميل 
اسمه. وقال أكبر بنك استثماري في اليابان 
ــدى املــحــتــمــل لــلــخــســارة املــقــدرة  إنـــه يــقــّيــم املــ
أسهمها  تــتــراجــع  أن  قــبــل  دوالر،  بــمــلــيــاري 

بنحو 14% خال تعامات اليوم.
ــر، مع  ــأثـ ــه تـ ــريـــدي ســـويـــس إنــ ــال بــنــك كـ ــ وقـ
البيع  الــبــنــوك األخــــرى، مــن عمليات  بعض 
ــا اضـــطـــره  ــ ــــي، مـ ــاضــ ــ ــــوع املــ ــبــ ــ املـــكـــثـــف األســ
للخروج من مراكز مع الشركة التي لم يذكر 
ــنــــني، خــســرت  ــــي تـــعـــامـــات االثــ اســـمـــهـــا. وفـ

أسهمه أكثر من %15.

هروب مليار دوالر من تركياقلق استثماري من أسهم بنوك »وول ستريت«

العام  فــي  فــي طــهــران  الخميني للحكم  الله 
بــأن تصطاد في  كــذلــك  1979. وتــأمــل بكني 
غير  تبدو  التي  العربية  الخليج  دول  مياه 
مرتاحة حاليًا لصعود الحزب الديمقراطي 
ــي الـــــواليـــــات املــــتــــحــــدة. وتــعــتــمــد  لــلــحــكــم فــ
النفط  الصني بدرجة رئيسية على واردات 

من منطقة الخليج. 
وتستغل بــكــني عــاقــات الــطــاقــة الــقــويــة مع 

األخيرة أكبر مستورد للخامات النفطية في 
مليون   11 وارداتــهــا نحو  بلغت  إذ  العالم، 
برميل يوميًا، كما تستورد خامات نفطية 
النفطي  االحتياطي  خــزانــات  ملــلء  إضافية 
االســتــراتــيــجــي الــتــي تــرغــب فــي رفــعــهــا إلــى 

مائة يوم، أي نحو 1.1 مليار برميل. 
كــمــا تـــأمـــل بــكــني كـــذلـــك بــــأن يــســاهــم الــبــنــك 
املشترك مع طهران في تدويل اليوان ليصبح 

نفوذها  لتعزيز  وإيــــران  الخليجية  الــــدول 
في املنطقة التي باتت تعتمد في صادرات 
ــوق الـــصـــيـــنـــي وزحـــزحـــة  ــســ الـــنـــفـــط عـــلـــى الــ
واشــنــطــن تــدريــجــيــًا مـــن مــوقــع الــنــفــوذ في 
املنطقة. وترى مجلة »ذا دبلومات« املعنية 
بــالــشــؤون اآلســيــويــة أن الــطــاقــة هــي مركز 
االهـــتـــمـــام الــرئــيــســي فـــي عـــاقـــات بــكــني مع 
دول املنطقة. وباتت الصني خال السنوات 

التجارية  الــتــســويــات  فــي  لــلــدوالر  منافسًا 
ـــزال الــــيــــوان يــحــتــل مــكــانــة  ــ الـــعـــاملـــيـــة. وال يـ
مــتــأخــرة فـــي احــتــيــاطــات الــبــنــوك املــركــزيــة 
الــدوالر التي تفوق  العاملية مقارنة بحصة 
النقد  إحــصــائــيــات صـــنـــدوق  62%، حــســب 
الــدولــي األخـــيـــرة. وحــســب بــيــانــات مصرف 
»مورغان ستانلي« االستثماري األميركي، 
فــإن حصة الــيــوان مــن إجــمــالــي احتياطات 

البنوك املركزية من العمات الصعبة يقدر 
بنحو 2%. كما يقدر املصرف أن ترتفع هذه 
العام  بــني 5 و10% بنهاية  مــا  إلــى  النسبة 

.2030
وتستفيد املصافي الصينية منذ شهور من 
تحصل  التي  الرخيصة  النفطية  الخامات 
عليها سرًا من إيران لتحقيق ربحية عالية 
باملشتقات  واملتاجرة  التكرير  عمليات  من 
فــي الــســوق اآلســـيـــوي. ويــــرى مــحــلــلــون في 
أن  النرويجية،  إنيرجي«  »رايــســتــاد  شركة 
اإليراني  للنفط  الصينية  املشتريات  زيــادة 
الرخيص خال شهر مارس/ آذار الجاري، 
كــانــت وراء تـــراجـــع أســـعـــار خـــام بــرنــت من 
ـــل مـــن 65  أقـ ـــى  إلـ ـــوق 70 دوالرًا  فـ مــســتــوى 
ــة  ــيـ ــرانـ اإليـ الـــنـــفـــط  شـــركـــة  وتـــمـــنـــح  دوالرًا. 
زبائنها الصينيني حسومات تراوح بني 4 
و6 دوالرات في البرميل. في هذا الشأن، قال 
تاجر نفط في بكني لرويترز: »ما يهم تجار 
البرميل  النفط في الصني هو رخــص كلفة 
وارتـــفـــاع هــامــش الــربــح، ويــجــدون ذلـــك في 
الخامات اإليرانية، وبالتالي يصبح النفط 
اإليراني مغريا لهم، ومن الصعب مقاومته«. 
وال يستبعد محللون أن تستخدم الحكومة 
الــصــيــنــيــة الــصــفــقــة اإليــرانــيــة كــــأداة ضغط 
ــع واشـــنـــطـــن  ــ ــي مــــفــــاوضــــات الــــتــــجــــارة مـ ــ فـ
االتـــحـــاد  املــســتــقــبــل، وخـــاصـــة أن دول  فـــي 
األوروبــــي ال تــدعــم حظر الــواليــات املتحدة 
الذي أقره الرئيس األميركي السابق دونالد 

ترامب. 
من جانبها، تقدر شركة البيانات واألبحاث 
»ريــفــيــنــيــتــف« فـــي لـــنـــدن، حــجــم صـــــادرات 
النفط اإليراني إلى الصني بنحو 27 مليون 
في  تضعها  تقديرات  هنالك  ولكن  برميل، 
قرابة مليون  أي  الـــ30 مليون برميل،  خانة 
الــجــاري، وذلــك  الشهر  برميل يوميًا خــال 
لـــم تــتــجــاوز 2.4 مليون  مــقــابــل مــشــتــريــات 

برميل خال العام 2020 بأكمله. 
ُيــذكــر أن الــصــني تــســتــورد نــحــو 11 مليون 
ــا من  ــهـ بــرمــيــل يــومــيــًا، وقـــد ارتــفــعــت وارداتـ
الـــخـــامـــات الــنــفــطــيــة بــنــســبــة 4% إلــــى 11.8 
يناير/  شهري  خــال  يوميًا  برميل  مليون 
كــانــون الــثــانــي وفــبــرايــر/ شــبــاط مــن الــعــام 
الصينية.  الجمارك  لبيانات  وفقًا  الجاري، 
وبالتالي فإن شهية الصني الستيراد النفط 
وربما  املقبلة،  الــســنــوات  خــال  ستتواصل 
لن تكون الــواردات الروسية كافية لتغطية 
ــــال تــوتــر  احــتــيــاجــاتــهــا مــــن الـــطـــاقـــة فــــي حـ

العاقات مع واشنطن.

قالت وكالة فارس اإليرانية إن وزير الخارجية اإليراني، محمد جواد ظريف، 
مشروع  إكمال  حول  تباحثا  جايشانكار،  سابرامانيام  الهندي،  ونظيره 
ميناء تشابهار جنوب شرقي البالد. وقالت قناة »نيوز 18« الهندية، في 
جايشانكار  إن  الثالثاء،  أمس  تقرير 
مع  جرت  التي  المحادثات  إن  قال 
وأعــرب  مفيدة،  ــي  ــران اإلي نظيره 
التعاون  يدخل  أن  في  أمله  عن 
ونيودلهي  طــهــران  بين  الثنائي 
بهدف  وجــادة  جديدة  مرحلة 
 - شمال  لممر  التحتية  البنى  إكمال 
جنوب الدولي عبر ميناء  تشابهار 

االستراتيجي.

إكمال ميناء تشابهار

تقرير

رغم أن أسهم المصارف 
األميركية استعادت بعض 

خسائرها من تصفية 
فوضوية، إال أن قلق 

المستثمرين لم ينته
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رؤية

شريف عثمان

فاجأتنا أزمة سفينة الشحن املحشورة في قناة السويس بما ال 
نعرفه عن قناتنا العزيزة، بعد أن احتلت أخبار إغالقها وتعطل 
مئات السفن عند مدخليها، ثم أنباء استئناف املالحة فيها بعد 
العاملية  األولــى في أغلب الصحف  السفينة، الصفحات  تحريك 
العالم يعرف من  أن  للشك   

ً
لندرك بما ال يدع مجاال الرئيسية، 

أهمية القناة ما ال نعرفه، وربما ما ال نستطيع تحمل مسؤوليته، 
وفق أساليب اإلدارة الحالية، التي يبدو أنها لم تتحرك قيد أنملة 

مما كانت عليه قبل ما يقرب من نصف قرن. 
تناقلت وكاالت األنباء، العاملية طبعًا، أخبار الحادث فور وقوعه، 
فتوقعت البورصات حدوث تراجع في إمدادات الوقود، وتحديدًا 
النفط، ليرتفع سعره بأكثر من ستة باملائة، قبل أن يدرك الجميع 
كانت  العالم  بقاع  من  كثير  في  األســود  الذهب  احتياطيات  أن 
متوافرة بصورة تحول دون حدوث اختناقات، فيتراجع السعر. 
وكانت مواقع األخبار والصحف املحلية في مصر وقتها على 
وإعــالم  يمكن نشره  بما  التعليمات  منتظرة صــدور  وضعها، 

املواطن املصري به. 
لــكــن األنــظــار الــتــي كــانــت متوجهة نــحــو الــقــنــاة، الــتــي يــمــر بها 
10%-12% من حجم التجارة العاملية، والتي تربط بني مصانع 
آسيا الناشئة وأســواق أوروبــا وأميركا الغنية، ركزت هذه املرة 
التي  املــوصــالت،  املــعــروف باسم أشباه  على »وقــود عصرنا«، 
الحديثة،  التكنولوجيا  يستخدم  ما  كل  تصنيع  في  تستخدم 
بالغساالت  مــرورًا  الذكية،  والهواتف  اآللية  الحواسب  من  بــدءًا 
 إلـــى الــســيــارات والـــطـــائـــرات، بــل وسفن 

ً
ــوال ــ والـــثـــالجـــات، ووصـ

استمرار  مــع  أزمتها  تفاقم  الكثيرون  يخشى  حيث  الــفــضــاء، 
إغالق القناة.

التجارة  عمليات  تعطيل  في  تسبب  الــذي  الجائحة،  عــام  وبعد 
الدولية، وكشف الكثير من عوار نظم التوريد وسالسل اإلمداد، 
النظر فــي نظام  إعـــادة  إلــى  الــشــركــات  الحكومات وآالف  ودفـــع 
املناسب  الــوقــت  »فــي  الوسيطة  والسلع  اإلنــتــاج  شــراء عناصر 
الرئيس  إدارة  فرضتها  الــتــي  العقوبات  ومــع   ،»Just in time
األميركي السابق دونالد ترامب على بعض الشركات الصينية، 
قالت وكالة بلومبيرغ لألنباء الشهر املاضي إن إنتاج شركات 
الــعــالــم سيتعرض النــخــفــاض كبير، بماليني  الــســيــارات حــول 
االقتصاد  وعلى  الصناعة  على  مــا سيضيع  وهــو  الــســيــارات، 

العاملي أكثر من 60 مليار دوالر خالل الربع الحالي وحده. 
والشهر املاضي أيضًا، تسببت األحوال الجوية شديدة السوء 
الــتــي ضــربــت واليـــة تكساس األمــيــركــيــة، أهــم منطقة لتصنيع 
أشباه املوصالت في الواليات املتحدة، في إغالق ثالثة مصانع 
منها، أحدها أملاني وآخر كوري وثالث أميركي ملدة شهر، وقبل 
جنوح السفينة في القناة بخمسة أيام، اندلع حريق ضخم بأحد 
مصانع شمال اليابان املنتجة ألشباه املوصالت، ليتقرر إغالقه 
ــر الـــذي ضــاعــف مــن مــأســاة نقص  ملـــدة شــهــر عــلــى األقــــل، األمـ

أشباه املوصالت التي بدأت العام املاضي.
وأعدت جريدة وول ستريت جورنال تقريرًا عن تأثير النقص 
في أشباه املوصالت حول العالم على صناعة السيارات، فذكرت 
أن شــركــة تــويــوتــا الــيــابــانــيــة قـــررت إيــقــاف اإلنــتــاج بمصنعها 
فــي جــمــهــوريــة الــتــشــيــك، وأن شــركــتــي هــونــدا ونــيــســان قــررتــا 
املتحدة وكندا  الواليات  السيارات بمصانعها في  إنتاج  إيقاف 
أغلقت مصنعها  األملانية  واملكسيك، وأن شركة فولكس فاغن 
الــواليــات  فــي  أعــمــال مصنع ميتسوبيشي  الــبــرتــغــال، وأن  فــي 
املتحدة تعطلت، وأن شركتي جنرال موتورز وفــورد خفضتا 

إنتاج السيارات في مصانعهما.
ما عرفناه بالصدفة من احتماالت تفاقم أزمة أشباه املوصالت 
أنــواع  أيــام يسري على  السويس لبضعة  بقناة  املالحة  بتعطل 
 
ً
أخرى من السلع التي اتخذت من القناة ممرًا رئيسيًا لها، منتقلة

من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال، وهو ما يجعلنا 
نتساءل عن الكفاءة التي تتم بها إدارة هذا املرفق، اآلن وخالل 
ــل، حــني نــعــرف أن أضخم  الــعــقــود الخمسة األخــيــرة عــلــى األقــ
حصيلة مــن إيــراداتــه فــي أي عــام لــم تصل إلــى ستة مليارات 
افتتاح  التي شهدت  الخمسة األخيرة،  دوالر، بما فيها األعــوام 

التفريعة الجديدة، وما أشيع عن كونها »هدية مصر للعالم«.
تقف مصر اآلن في مفترق طــرق، فإما أن تستسلم لخسائر 
السمعة التي تسبب فيها جنوح السفينة، وما أعقبها من سوء 
العالم،  أطــراف  القناة »شبه موصلة« بني  إدارة لألزمة، لتصبح 
التي  ونفقد نسبة كبيرة مما كنا نتحصل عليه من إيراداتها 
تساهم فيما يدخل البالد من عملة صعبة، أو أن تقرر الحكومة 
املصرية إعــادة النظر في أسلوب اإلدارة املتبع، من أول تطوير 
إعالميًا  الــحــوادث  مع  التعامل  أساليب  وحتى  املقدمة،  الخدمة 
عند تكرارها، ال قدر الله، لنتمكن وقتها من إقناع العالم بأننا 
ل« يمكن االعتماد عليه في رحالت الشتاء  بالفعل أهم »ُمَوصِّ

والصيف بني الشرق والغرب.
ولو تمكننا من إقناع العالم بأننا جديرون بالقيام بهذه املهمة، 
يمكن وقتها التفكير في كيفية استغالل محورية القناة بالنسبة 
النقد  الــبــالد مــن  الــعــاملــي فــي زيــــادة حصيلة  الــتــجــاري  للنظام 
األجنبي، سواء من خالل تطوير مراكز الخدمات اللوجيستية 
أو من خــالل تعديل رسوم  اتــجــاه،  القناة في كل  عند مدخلي 
العبور بالقناة بصورة تأخذ في االعتبار الطرق البديلة املتاحة 
أسعار  ومستويات  الفصول  لتغير  وفــقــًا  بــهــا،  املـــرور  وتكلفة 
البواخر  تسيير  في  املستخدم  الــوقــود  سعر  وتحديدًا  الطاقة، 

وسعر الكهرباء املستخدمة في تبريد الحاويات املبردة. 
خسرت القناة املصرية أعدادًا كبيرة من السفن التي كانت تمر 
الحكومة، كما فعلت في مناسبات مختلفة،  بها عندما قــررت 
زيــــادة رســـوم املــــرور فــيــهــا، وكــانــت أســعــار الــوقــود منخفضة 
بدرجة تسهل قرار التوجه نحو رأس الرجاء الصالح، كما حدث 
فــي شهر مــايــو / أيـــار مــن الــعــام املــاضــي، حــني انخفض سعر 

النفط ليدور حول مستويات عشرين دوالرًا للبرميل. 
لــكــن الـــظـــروف الــحــالــيــة، وتـــجـــاوز الــســعــر مــســتــوى 60 دوالرًا 
للبرميل، وارتفاع أسعار الكهرباء حول العالم، مع ما علمناه من 
اعتماد التجارة الدولية بصورة كبيرة على القناة، يسمح بإعادة 
الحسبان  في  تأخذ  معادلة  وضــع  وربما  التسعير،  في  النظر 
أسعار النفط والكهرباء، كما درجة حرارة الجو، لتحديد رسوم 
م إيراداتها، وفي نفس 

ِّ
َعظ

ُ
ت العبور بالقناة بصورة ديناميكية، 

الوقت ال تسمح بانتقال السفن إلى الطرق املنافسة.

قناة السويس وأشباه 
َلات الُمَوصِّ


