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مصر ترفع سعر الزيت المدّعم
القاهرة ـ العربي الجديد

رفـــعـــت الــحــكــومــة املـــصـــريـــة ســعــر زيــــت الــطــعــام 
 زيادة 

ّ
املدّعم بنسبة 23.5%، ويأتي ذلك في ظل

متواصلة ألسعار زيت الطعام الحّر )غير املدّعم( 
بنسبة 30% خالل األشهر الخمسة األولى من العام الجاري. 
وأعلنت وزارة التموين املصرية، أمس األحد، عن رفع سعر 
17 جنيهًا  التموينية من  البطاقات  الطعام على  زيــت  بيع 
إلى 21 جنيهًا لليتر )الدوالر = 15.7 جنيهًا تقريبًا(، بداية 
مــن يـــوم غــد الــثــالثــاء، أول يــونــيــو/ حـــزيـــران، وذلــــك للمرة 
الثانية خالل أقل من ستة أشهر، بنسبة زيادة جديدة بلغت 
23.5%، تــحــت ذريــعــة ارتـــفـــاع أســعــار املــنــتــج عــاملــيــًا بشكل 

متتاٍل منذ ديسمبر/ كانون األول املاضي.
 وزير التموين، علي املصيلحي، 

ّ
وقالت الوزارة في بيان إن

اجتمع أول من أمس السبت، مع ممثلي ومصنعي وموردي 
زيوت الطعام من القطاع الخاص، بدعوى االطمئنان على 
توفر زيــوت الطعام فــي األســـواق املحلية، ووجـــود أرصــدة 
كافية من سلعة الزيت، سواء املادة الخام أو الزيوت املعبأة 

األساسية  السلع  أهــم  من  واحــدة  باعتبارها  الصنع،  تامة 
واالســتــراتــيــجــيــة فــي الــبــالد. وأشـــار املصيلحي إلــى توافر 
ملــدة خمسة أشهر،  الزيوت  آمــن من  استراتيجي  احتياطي 
وفـــقـــًا لــبــيــانــات الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــســلــع الــتــمــويــنــيــة، وهــو 
وكــذلــك  التموينية،  االحــتــيــاجــات  لتغطية  كـــاٍف  احــتــيــاطــي 
توافر املادة الخام من الزيوت والزيوت املعبأة لدى الشركة 

القابضة للصناعات الغذائية، على حد قوله.
وتطرق االجتماع إلى توافر األرصدة والكميات من الزيوت 
الخام واملعبأة لدى شركات القطاع الخاص، وارتفاع أسعار 
الزيوت العاملية واملادة الخام خالل الفترة املاضية، بزيادة 
ألــف جنيه )1372 دوالرًا  إلــى مــا يقرب مــن 21.500  وصلت 
تقريبًا( للطن الواحد، وهو ما انعكس على أسعار الزيوت 

الحّرة داخل البالد.
الــضــارة في حــال اختالف  املمارسات  السوق من  ولحماية 
األســـعـــار، أعــلــنــت الــــــوزارة عـــن تـــوافـــر عــبــوة جـــديـــدة لــزيــت 
الطعام بالتموين )800 ملل( بسعر 17 جنيهًا، وهو السعر 
الليتر، بحجة عدم حدوث تشوهات سعرية  القديم لعبوة 
ــارة بــاملــســتــهــلــك مـــن جــانــب  ــ ــأي مـــمـــارســـات ضـ أو الـــقـــيـــام بــ

 األســـــواق العاملية 
ّ
ــوزارة أن ــ الــ بــعــض املــتــالعــبــن. وخــتــمــت 

األخيرة في أسعار  األشهر  ارتفاعًا ملحوظًا خالل  شهدت 
الزيوت الخام، في حن تستورد مصر 95% من احتياجات 

املواطنن من الزيوت.
وقال رئيس شعبة املواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، 
 أسعار الزيت غير 

ّ
جالل عمران، ملواقع صحافية مصرية، إن

املدعوم، شهدت ارتفاعات متتالية منذ بداية العام الجاري. 
 نسبة االرتفاع في أسعار الزيت خالل الـ5 

ّ
وأضاف عمران أن

أشهر األخيرة وصلت إلى %30.
وتدعم مصر أكثر من 60 مليون مواطن من خالل بطاقات 
التموين، وتخصص الحكومة 50 جنيهًا شهريًا لكل مواطن 

مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع.
الثاني  نوفمبر/تشرين  في  املالية  وزارة  بيانات  وأظهرت 
إلى 80.4 مليار جنيه  التموينية  السلع  2020، تراجع دعم 
الحكومة  تطبيق  فــي ضـــوء   ،2020-2019 املــالــي  الــعــام  فــي 
املصرية برنامجًا اقتصاديًا إصالحيًا باالتفاق مع صندوق 
النقد الدولي من أجل الحصول على قروض تساعدها على 

تجاوز أزمتها املالية.

نيودلهي ـ العربي الجديد

وسعت الحكومة الهندية من برنامج يستهدف دعم 
جائحة  تداعيات  مواجهة  فــي  الصغار  املقترضن 
فـــيـــروس كـــورونـــا، لــيــشــمــل بــجــانــب هـــذه الــشــريــحــة 
املستشفيات وشركات الطيران، التي تضررت بشدة 
مــن مــوجــة غــيــر مــســبــوقــة واألكـــبـــر عــاملــيــًا مــن حيث 

اإلصابات والوفيات جراء تفشي الفيروس.
وأعــلــنــت وزارة املــالــيــة فــي بــيــان، أمــس األحـــد، وفق 
ــة بـــلـــومـــبـــيـــرغ األمـــيـــركـــيـــة، تـــقـــديـــم ضــمــانــات  ــالــ وكــ
 41( روبــيــة  تريليونات   3 بقيمة  إجمالية  لــقــروض 

كانت  التي  الــقــروض  أن  إلــى  دوالر(، مشيرة  مليار 
ــددة مــثــل  ــحــ ــابـــق لـــقـــطـــاعـــات مــ ــي الـــسـ مــخــصــصــة فــ
املقترضن الصغار، يمكن االستفادة منها حتى 30 

سبتمبر/ أيلول املقبل.
بقيمة  قروضًا  املعزز  االئتمان  برنامج  وسيضمن 
إلنشاء  والعيادات  للمستشفيات  روبية  مليون   20
املــوقــع، وسُيحدد  فــي  األوكــســجــن  توليد  محطات 
لــلــفــائــدة عــنــد 7.5%. وأدت موجة  األقــصــى  الــســعــر 
العدوى األخيرة إلى وفاة أكثر من 150 ألف شخص، 
وسط نقص حاد في املرافق الطبية األساسية، بما 
في ذلك أسّرة املستشفيات واألوكسجن. وبموجب 

الصغيرة  للشركات  يمكن  أيــضــًا،  املــعــزز  البرنامج 
اقتراض 30% إضافية من حدها االئتماني، ارتفاعًا 
مــن الـــــ20% املــعــلــن عنها الــعــام املــاضــي، كــمــا يمكن 
آجــال قروضهم  املؤهلن تمديد  املقترضن  لبعض 

ملدة عام.
ــــوزراء نــاريــنــدرا مـــودي،  وتــحــاول حــكــومــة رئــيــس الـ
انحسار موجة  مع  االقتصاد،  التركيز على حماية 
مــدمــرة مــن اإلصــابــات بفيروس كــورونــا. وفــي حن 
تجنب اإلغالق الوطني الشامل لصالح قيود التنقل 
املــحــلــيــة، ال يــــزال الــطــلــب ضــعــيــفــًا فـــي أحــــد أضــخــم 
االقتصادات اآلسيوية. وكان هنالك تفاؤل بأن تكون 

الهند البالغ عدد سكانها 1.39 مليار نسمة، من بن 
بعد  العاملي  االقــتــصــادي  للنمو  املحركة  املاكينات 
تفشي جائحة كــورونــا فــي الصن فــي بــدايــة العام 
العام  التي حققتها  النجاحات  املاضي وحتى بعد 
لكن موجة  الفيروس،  املاضي في محاصرة تفشي 
اإلصـــابـــات األخــيــرة قــد تــقــوض الــنــمــو االقــتــصــادي 
له،  تقرير  الدولي في  البنك  توقع  أن  كثيرًا. وسبق 
أن يصل نمو االقتصاد الهندي خالل العام الجاري 
إلــى 10.1% مقابل 4.7% فــي الــعــام املــاضــي. ويقدر 
الــهــنــدي بنحو 2.8  االقــتــصــاد  الــدولــي حجم  البنك 

تريليون دوالر.

الهند توفر قروضًا ضخمة لحماية االقتصاد من كورونا

متاجر بريطانيا 
مهّددة 

بـ»طوفان 
إغالق«

البريطاني  قــال االتــحــاد 
لــلــبــيــع بــالــتــجــزئــة أمــس 
ــد، إن قـــطـــاع الــبــيــع  ــ األحــ
ــة فـــــي الـــبـــالد  ــزئـ ــتـــجـ ــالـ بـ
ســــــــيــــــــواجــــــــه »طــــــــوفــــــــان 
ــمـــدد  تـ ــم  ــ ــ ل إذا  إغـــــــــــالق« 
ســداد  تعليق  الــحــكــومــة 
ديون متأخرات اإليجار. 
وأضــــــــــــــــــــاف االتــــــــــحــــــــــاد، 
 عـــــــــــن بــــــيــــــانــــــات 

ً
نـــــــــقـــــــــال

ــــالع لـــــــلـــــــرأي، أن  ــطـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــارات  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ أصــــــــحــــــــاب الـ
ــوا ثــــلــــثــــي تــــجــــار  ــ ــغــ ــ ــلــ ــ أبــ
الــتــجــزئــة الــبــريــطــانــيــن 
ــعـــون  ــيـــخـــضـ ــم سـ ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ بـ
ــراءات قــانــونــيــة من  ــ ــ إلجـ
أجـــــــــل الـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
ــدد  ــر املــــســ ــيــ اإليــــــجــــــار غــ
يوليو/  أول  من  اعتبارًا 
ــنــــدمــــا يــنــتــهــي  تــــمــــوز عــ
االتحاد،  وقــال  التعليق. 
وفــقــًا لــوكــالــة »رويــتــرز«، 
تـــجـــار  ــن  ــ مـ كـــثـــيـــريـــن  إن 
بريطانيا  فــي  الــتــجــزئــة 
والــذيــن يــعــتــبــرون »غير 
ــروا  ــ ــطـ ــ أســـــاســـــيـــــن« اضـ
خالل  متاجرهم  إلغـــالق 
ــام  ــعـ عـــمـــلـــيـــات الــــعــــزل الـ
كوفيد  بسبب  املــتــعــددة 
الخمسة  مـــدار  على   19-
عـــشـــر شــــهــــرًا املـــاضـــيـــة، 
تـــــراكـــــم  إلــــــــــى  أّدى  مــــــــا 
ديــــون إيـــجـــار بــلــغــت في 
ــار  ــيـ ــلـ مـ  2.9 مـــجـــمـــلـــهـــا 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي )4.1 

مليارات دوالر(.

الهاربون من كورونا يُنعشون عقارات دبي
استمرت  أزمة  من  دبي  في  العقارات  سوق  يخرج 
أثرياء هربوا  ست سنوات على أيدي مستثمرين دوليين 
في  كورونا  بفيروس  المرتبطة  اإلغالق  إجراءات  من 
شراء  عمليات  الخليجية  اإلمارة  في  ليقودوا  بالدهم 
بمبالغ ضخمة لوحدات سكنية فارهة. وُتعتبر الفيالت 
الفاخرة من أكثر الوحدات استقطابًا للزبائن في السوق 
المسؤول في  المدير  أخيرًا في دبي. ويقول  العقاري 
شركة »بروبرتي مونيتور« االستشارية، زان زوتشينكي، إن 
سوق العقارات في دبي الذي شهد تراجعًا منذ عام 
2014، دخل في سبات مع انتشار فيروس كورونا العام 
الماضي وإغالق دبي أبوابها، لكن »بعد ذلك مباشرة، 

بعد فترة اإلغالق«.

محكمة جزائرية تلغي غرامة على بنك أردني
في  مدرج  )أردني  والتمويل  للتجارة  اإلسكان  بنك  قال 
ألغت  جزائرية  محكمة  إن  األحد،  أمس  عمان(،  بورصة 
مليون   52 بقيمة  مالية  وغرامة  عليه،  ابتدائيا  حكما 
دوالر على فرعه هناك. وذكر البنك في إفصاح لبورصة 
حكما  أصدرت  الجزائرية  االستئناف  محكمة  أن  عمان، 
قضايا  من  ببراءته  أقرت  الجاري،  مايو/أيار   25 بتاريخ 
دينار  مليارات   6.337 بـ  غرامة  وألغت  عليه،  مرفوعة 
جزائري، أو 37 مليون دينار في حينه )52.2 مليون دوالر(. 
وفي 6 يناير/كانون الثاني 2020، قال البنك إن قرارا قضائيا 
ابتدائيا صدر ضد فرعه في الجزائر، يقضي بفرض غرامة 
تعامالت  لها  التي  الجزائرية  الشركات  إحدى  على  مالية 

مع البنك، وفرض غرامة مالية على الفرع المصرفي.

أسواق النفط تترقب اجتماعًا لـ »أوبك+«
لتحالف  اجتماعا  العالمية  النفط  أسواق  تترقب 
الخام  أسواق  واقع  لبحث  الثالثاء،  غدًا  »أوبك+«، 
الحالية، ومستقبل اتفاق خفض اإلنتاج المتواصل منذ 
مايو/أيار 2020، ويستمر حتى إبريل/نيسان 2022. ويغلب 
االستمرار في تخفيف خفض اإلنتاج خالل الشهر المقبل 
كما هو مخطط، على أية قرارات أخرى للتعامل مع 
فرضيات تذبذب الطلب على النفط، أو زيادة محتملة 
تقرير  ويظهر  إيران.  مصدرها  اإلمدادات  في  قريبة 
الشهر  من  سابق  وقت  خالل  الصادر  »أوبك«  منظمة 
إبريل  خالل  الخام،  على  الطلب  تحّسن  استمرار  الجاري، 
الماضي، وسط تزايد التطعيمات ضد فيروس كورونا، 

رغم تباين توزيعه عالميا.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبدالسالم

ُيقال إن أحدهم طلب من جاريته 
أن تطبخ له كذا وكذا، وحدد 

لها أنواعًا من أشهى وألذ أنواع 
املأكوالت واألطعمة، فأجابته 

الجارية: »كلف يا سيدي«، ومن 
هنا خرج املثل الشهير »اطبخي يا 

جارية.. كلف يا سيدي«.
هذا املثل العامي ال يؤمن به رؤساء 
دول وحكومات العديد من املنطقة 

الذين لجأوا إلى سياسة إقالة 
محافظي البنوك املركزية عقب 

تحميلهم مسؤولية تهاوي العمالت 
الوطنية، وحدوث اضطرابات في 
أسواق الصرف، وزيادة قياسية 

في أسعار السلع ومعدل التضخم، 
وتراجع حاد في موارد النقد 

األجنبي، وهروب االستثمارات 
األجنبية واملحلية. فعلها رجب 

طيب أردوغان حينما أقال ثالثة 
من محافظي البنك املركزي التركي 

خالل فترة قصيرة نسبيًا ال 
تتجاوز العام ونصف العام، وقبل 

أيام أقال نائب محافظ البنك.
وأمس أقال الرئيس اإليراني حسن 

روحاني محافظ البنك املركزي 
عبد الناصر همتي من منصبه. 

صحيح أن السبب املعلن هو ترشح 
همتي لالنتخابات الرئاسية، لكن 
لإلقالة خلفيات، فاملحافظ املقال 

رفض طلبًا لروحاني بضّخ البنك 
ملياري دوالر في األسواق لوقف 

تدهور العملة اإليرانية قبل أن 
تغادر الحكومة موقعها، وهناك 
أطراف محسوبة على روحاني، 

خاصة في البرملان، تحمل همتي 
دومًا مسؤولية استمرار تهاوي 
الريال وحدوث موجات تضخم 
في األسعار. ومنتصف إبريل/ 

نيسان، عزل بشار األسد حاكم 
مصرف سورية حازم قرفول، 
وجاءت اإلقالة على خلفية ما 
شهدته سورية من تهاٍو في 

قيمة الليرة وفوضى في أسعار 
الصرف. وتكرر املشهد في دول 

كثيرة باملنطقة، ففي تونس كانت 
أزمات تدهور سعر الدينار وهبوط 

االحتياطي وإدراج تونس ضمن 
القائمة األوروبية السوداء للدول 

ذات املخاطر العالية لغسل األموال 
ودعم اإلرهاب وراء إقالة الشاذلي 
العياري من منصب محافظ البنك 

املركزي في عام 2018. وفي 
2016 عزل عبد العزيز بوتفليقة 

محافظ البنك املركزي محمد 
لكصاسي، بحجة االنخفاض 

املقلق في سعر الدينار. 
دومًا تحّمل األنظمة الحاكمة 
والحكومات محافظي البنوك 
املركزية مسؤولية إخفاقاتها 
االقتصادية وفشلها في كبح 

أسعار السلع والخدمات والعمالت، 
لكن هذا يخالف القواعد املتعارف 

عليها عامليًا، فمحافظ البنك 
املركزي موظف يدير السياسة 
النقدية وسوق الصرف حسب 

السيولة املتاحة وبما يتوافر لديه 
من احتياطيات من النقد األجنبي، 
هو في النهاية ال يضع سياسات 

لزيادة إيرادات البالد الدوالرية 
وتنشيطها، خاصة من أنشطة مثل 

الصادرات والسياحة وتحويالت 
املغتربني وجذب االستثمارات، 
فهذه مهمة الحكومات ال مهمة 

البنوك املركزية.

لعبة إقالة 
محافظي 

البنوك المركزية

Monday 31 May 2021
االثنين 31 مايو/ أيار 2021 م  19  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2464  السنة السابعة
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اقتصاد

الجزائر ـ حمزة كحال

يــتــخــذ املــــرشــــحــــون لــالنــتــخــابــات 
الــبــرملــانــيــة فــي الــجــزائــر األوضــــاع 
االقـــتـــصـــاديـــة وقــــــودًا لــحــمــالتــهــم، 
ــودًا بــتــحــســن الـــوضـــع املعيشي  ــ مــقــدمــن وعـ
لــلــمــواطــن وتــحــريــك ســـوق الــعــمــل، مستغلن 
حالة اإلنهاك التي وصل إليها جزء كبير من 
الحياتية  تردت مستوياتهم  ممن  املواطنن، 
بسبب زيادة األسعار وانحسار سوق العمل، 
باملوازاة مع انكماش االقتصاد منذ سنوات. 
ويــبــنــي املــتــقــدمــون لــالنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة 
ــيـــو/ حــــزيــــران املــقــبــل  املـــنـــتـــظـــرة فــــي 12 يـــونـ
في  سبقهم  ملــن  املــوجــه  النقد  على  حمالتهم 
الحكم ومن تداولوا على مختلف املسؤوليات 
فــي الـــدولـــة، وال سيما األحــــزاب الــتــي دعمت 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة. 
التيار  السلم من  ويقدم حــزب حركة مجتمع 
ــــن األزمــــــة  ــلــــخــــروج مـ اإلســــــالمــــــي، تـــــصـــــّوره لــ
االقتصادية، ضمن برنامجه الذي يحمل اسم 
اقتصادي  إقالع  بإحداث  الجزائري«،  »الحلم 
في نهاية واليته األولى )5 سنوات( إذا ما فاز 
باألغلبية البرملانية، من خالل القيام بإصالح 
الــخــروج من  اقتصادي جـــذري، والعمل على 
التبعية لعائدات النفط، وذلك بخلق مليوني 
األعمال  مناخ  وتحسن  اقتصادية،  مؤسسة 
في البالد. وتعهد رئيس الحركة عبد الرزاق 
مقري، خالل الحملة االنتخابية، بأن يجعل 
الجزائر بمرور 5 أعوام له في الحكم الوجهة 
ــــى عــربــيــًا لــقــطــاع الـــخـــدمـــات، وبــعــد 10  األولـ
ــة الــثــانــيــة( تــضــمــن الــجــزائــر  ــواليــ ــوام )الــ ــ أعــ
أمــنــهــا الــغــذائــي واســتــقــرارهــا االقــتــصــادي، 

بحسب مقري.
الــذي  مــن جانبه، يقترح حــزب »جيل جــديــد« 
يــعــّد مــن أشــــرس مــعــارضــي نــظــام بوتفليقة، 
والذي يدخل االنتخابات البرملانية ألول مرة 
منذ تأسيسه سنة 2012، إعادة بناء االقتصاد 
الجزائري من خالل محاربة الفساد والرشوة، 

ــام، مـــع تــســريــع وتــيــرة  ــعـ ــاق الـ ــفـ وتــرشــيــد اإلنـ
استرجاع األموال املنهوبة، وتوسيع الشراكة 
بــن الــقــطــاعــن الــعــام والــخــاص دون شـــروط، 
مع ضرورة مراجعة نظام الدعم الذي يعتبره 
جيل جديد منبع الفساد والتبذير كونه يكلف 
خزينة البالد أكثر من 15 مليار دوالر سنويًا.
للرئيس  )الــداعــم  املستقبل  حــزب جبهة  أمــا 
عبد املجيد تبون( فقد وضع برنامجًا يحمل 
ــرى فـــيـــه رئــيــســه  ــ شـــعـــار »الـــشـــعـــب يــــقــــرر«، يـ
املحيط  إعــطــاء  أنــه يجب  بلعيد  العزيز  عبد 
نحو  النمو  لرفع  نوعية  عناية  االقــتــصــادي 
مستويات عليا وخلق الثروات خارج قطاع 
للقطاعن  مــشــتــركــة  بــمــســاهــمــة  املـــحـــروقـــات 
الـــعـــام والـــخـــاص عــلــى أن يــتــمــتــعــا بــالــفــرص 
وعوامل النجاح نفسها. ويقترح بلعيد إلغاء 
قاعدة 51/49 االستثمارية )أن تبقى للدولة 
ــي الـــقـــاعـــدة الــتــي  ــة(، وهــ ــائــ حــصــة 51 فـــي املــ
ظلت الحكومات املتعاقبة ترفض مراجعتها 
ــا بــحــجــة أنـــهـــا تــحــمــي الــســيــادة  ــاءهـ ــغـ أو إلـ

الجزائرية على الشركات الكبرى.
أما حزب حركة البناء الوطني املحسوب على 
الــتــيــار اإلســـالمـــي، فــيــرى رئــيــســه عــبــد الــقــادر 
أنه يجب االعتماد على املؤسسات  بن قرينة 
الــتــي تنتج الــثــروة، مــشــددًا على الــتــوجــه إلى 
الــقــطــاعــات الــتــي تــســاهــم فــي دعـــم االقــتــصــاد، 

مشيرًا  والــصــنــاعــة،  والسياحة  الــزراعــة  منها 
إلى أنه ال بد من تغيير السياسة االستثمارية 
فــي الــبــالد، كــمــا يـــرى بــن قــريــنــة أن الــصــحــراء 
الـــجـــزائـــريـــة الـــتـــي يـــتـــحـــدر مــنــهــا هــــي بـــوابـــة 
ــن األزمـــــــة االقــــتــــصــــاديــــة. ويــمــنــح  ــــروج مــ ــــخـ الـ
الــدســتــور الــجــزائــري لــرئــيــس الــبــالد خيارين 
الرئاسية، إما قبول حكومة  بعد االنتخابات 
املقاعد في  بأغلبية  الفائز  الحزب  بها  يتقّدم 
البرملان، إذا كان معارضًا له، أو التوجه نحو 
حــكــومــة تــوافــقــيــة يــكــون عــلــى رأســـهـــا »وزيــــر 
أول« )منسق بن الــوزراء(، إذا كانت األحزاب 
للرئيس.  داعــمــة  البرملانية  لألغلبية  املشكلة 
ويرى مراقبون أن البرامج الحزبية متشابهة، 
هدفها استمالة مشاعر الجزائرين للحصول 
عــلــى أصـــواتـــهـــم، وســــط تـــزايـــد املــــخــــاوف من 
أن تــظــل الـــوعـــود حــبــرًا عــلــى ورق وشـــعـــارات 
ــة لــلــفــوز بــاملــقــاعــد الــبــرملــانــيــة، إذ يــكــاد  ــانـ رنـ
أغلب املواطنن الذي يواجهون غالء املعيشة 

يفقدون الثقة بوعود السياسين.
ــادي،  ــتـــصـ ــقـــول الــخــبــيــر االقـ ــاق، يـ ــيـ ــسـ ــــي الـ وفـ
جمال نور الدين، إنه »في الجانب االقتصادي 
أمــور ملموسة أكثر مــن مشاريع  إلــى  نحتاج 
ــة لــلــحــكــومــة الـــقـــادمـــة  ــويــ ــاألولــ انـــتـــخـــابـــيـــة، فــ
املنبثقة من تركيبة البرملان القادم، تتمثل في 
معالجة العجز املالي وسط تراجع اإليــرادات 
»الــعــربــي  الــنــفــطــيــة«. وأضــــــاف نــــور الـــديـــن لـــ
الجديد« أن »البرامج جاءت دون تقديم ورقة 
أن   

ً
مثال والالفت  البرنامج،  لتطبيق  واضحة 

أحد األحــزاب جاء بنزعة انتقامية ضد رجال 
األعـــمـــال، وهــــذا يــربــك مــنــاخ األعـــمـــال، كــمــا لم 
يقدم املرشحون وعودًا مباشرة قابلة للتنفيذ 
ــــات املعيشية لــلــمــواطــنــن، رغـــم أن  لــحــل األزمـ
هذه النقطة يمكنها أن تكون ورقة رابحة ألي 

مرشح لكي يكسب أصوات الناخبن«.
ووفق الخبير االقتصادي واملستشار السابق 
لــــدى الــحــكــومــة، عــبــد الـــرحـــمـــان مــبــتــول، فــإن 
االقــتــصــادي  فــي شقها  االنتخابية  »الــبــرامــج 
خالل الحملة االنتخابية، غلب عليها اإلنشاء 
ــثـــال أســـهـــب أحــد  والــتــعــبــيــر، فــعــلــى ســبــيــل املـ
مسؤولي األحزاب، في الحديث عن طموحاته 
باسترجاع األموال املنهوبة بتعاون املتهمن 
بتهريبها في عهد بوتفليقة، وهو كالم يفتقر 
التي تجعل من تلك  التفاصيل  الدقة في  إلــى 

الخطة قابلة للتطبيق على أرض الواقع«.
ــر وعــــده  ــ ــزب آخـ ــ ر رئـــيـــس حـ ــن جـــانـــبـــه كــــــرَّ ــ ومـ
ــاد دون تــقــديــم مـــزيـــد من  ــتـــصـ بــتــحــســن االقـ
 األمر سيتم 

ّ
الشروحات والتوضيحات، وكأن

بــواســطــة عــصــا ســحــريــة ال تــعــرف املستحيل 
أبدًا، بحسب مبتول لـ »العربي الجديد«.

الرباط ـ مصطفى قماس

يرتقب أن ترتفع الديون غير املــؤداة )املتعثرة(، التي توجد 
استمرار  للمصارف، مع  املغربية  والشركات  األســر  ذمــة  في 
االقتصادية،  األنشطة  تداعيات جائحة كورونا على بعض 
في الوقت نفسه الذي يفترض باملصارف االمتثال للقواعد 

االحترازية بهدف عدم توسع هذه النوعية من القروض.
للمصرف  التابع  كابيتال«  جــي  دي  »ســي  لـــ تقرير  ويتوقع 
االستثماري، أن ترتفع القروض غير املسددة من قبل عمالء 
املصارف بنسبة 9.3 في املائة. ويأتي ذلك نتيجة التداعيات 
اإلنتاجية  القطاعات  العديد من  الجائحة على  الناجمة عن 
والخدماتية، ما سيؤثر على املالءة املالية للشركات واألسر.
وكانت املصارف قد منحت لعمالئها في العام املاضي مهلة 
لسداد ما في ذمتها ملدة ستة أشهر، وهي املهلة التي انتهت 
فــي سبتمبر/ أيــلــول املـــاضـــي، مــا ســاهــم فــي تــأجــيــل تأثير 

تدهور جودة األصول.
وكان البنك املركزي املغربي قد توقع في شهر أغسطس/ آب 
املتعثرة بنسبة  القروض  ترتفع نسبة  أن  املاضي  العام  من 
10.8 فــي املــائــة فــي الــعــام الــحــالــي، و9.9 فــي املــائــة فــي العام 

املقبل، وهو تطور مقلق مقارنة بإنجازات املصارف.
العام املاضي 8 مليارات دوالر،  الديون املتعثرة في  وبلغت 
مقابل 7 مليارات دوالر في 2019، حيث كان مستوى القروض 
غير املــــؤداة قــد دفــع البنك املــركــزي إلــى إثـــارة املــوضــوع مع 
املـــصـــارف فـــي الـــعـــام املـــاضـــي، الــتــي يــفــتــرض فــيــهــا فـــي هــذه 

الحالة تكوين مؤن من أجل تغطية هذه القروض.
الــديــون املتعثرة في سياق لجوء الــدولــة إلى  ويأتي ارتــفــاع 
ضــمــان الــقــروض املــوجــهــة لــخــزانــة الــشــركــات وتــلــك املوجهة 
لــإنــعــاش االقـــتـــصـــادي، حــيــث تــســعــى الـــدولـــة إلــــى مــواكــبــة 
عانت  التي  تلك  خاصة  والخدماتية،  اإلنتاجية  القطاعات 
كثيرا مــن تداعيات الجائحة. وكــان بنك املــغــرب قــد قــرر في 
ظــل الــجــائــحــة، تــحــريــر االحــتــيــاطــي اإللـــزامـــي الـــذي يــجــب أن 
يتوفر لدى املصارف، كما خفض معدل الفائدة الرئيسي من 

2.25 في املائة إلى 1.5 في املائة. ويعتبر الخبير في القطاع 
»العربي الجديد«، أنه  املصرفي محمد العربي، في حديثه لـ
رغم ضمان الدولة للقروض الخاصة باإلنعاش االقتصادي، 
إال أن املــصــارف مــجــبــرة عــلــى التقيد بــالــعــديــد مــن الــقــواعــد 
التي قد تجنبها زيــادة معدل املخاطر، مضيفا أن املصارف 
مضطرة إلى تفادي ارتفاع القروض املتعثرة مع دعم أموالها 

الذاتية التي تتيح لها مواصلة توفير القروض.
وحــث رئــيــس االتــحــاد الــعــام ملــقــاوالت املــغــرب شكيب لعلج، 
الذي يمثل مصالح رجال األعمال، في اجتماع مع الحكومة 
أخـــيـــرًا، عــلــى الــتــدخــل مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى املــــالءة املــالــيــة 
للشركات والحفاظ على فرص العمل. وذهــب إلى أن بعض 
الشركات عمدت، بهدف توفير السيولة لخزانتها أو مواجهة 
املــصــارف، غير  إلــى االستدانة من  النشاط،  تداعيات تراجع 
ــه بــعــدمــا لـــم يــتــحــقــق االنــتــعــاش االقـــتـــصـــادي وجــــدت تلك  أنـ
أكثر في  مــا يتجلى  بــالــديــون، وهــو  الشركات نفسها مثقلة 

قطاع السياحة والصناعات الثقافية واإلبداعية واملطاعم.
الــتــي تعنى  وتشير بــيــانــات دراســـة ملؤسسة »أنــفــوريــســك«، 
بــتــتــبــع وضــعــيــة الـــشـــركـــات، إلــــى أن 6612 شـــركـــة تــعــرضــت 
لــإفــالس فــي الــعــام املــاضــي، ويــمــثــل ذلـــك انــخــفــاضــا بنسبة 
21.6 في املائة مقارنة بعدد الشركات املفلسة في العام ما قبل 
املاضي، غير أن املؤسسة تترقب أن تظهر حقيقة اإلفالسات 
في العام الحالي، على اعتبار أنه في العام املاضي كان أداء 
الـــذي أثـــر عــلــى صــدور  املــحــاكــم محكوما بالحجر الــصــحــي 
أحكام املحاكم التجارية. وشددت الدراسة على أن الشركات 
تضطر  نشاطها  بمواصلة  مرتبطة  صعوبات  تــواجــه  التي 
الوطني  الصندوق  بيانات  أن  إلــى  العمال، مشيرة  لتسريح 

للضمان االجتماعي تؤكد فقدان 420 ألف فرصة عمل.
ورغم ارتفاع القروض غير املسددة من قبل العمالء، ينتظر 
كما  الحالي،  الــعــام  فــي  املصرفي  القطاع  نتائج  تتحسن  أن 
اتخذتها  الــتــي  الــتــدابــيــر  املــوزعــة بفضل  الــقــروض  سترتفع 
الحكومة من أجل دفع االقتصاد، رغم أنها ستكون بوتيرة 

أقل من العام املاضي.

االقتصاد وقود الحمالت 
االنتخابية في الجزائر

)Getty /(البرامج الحزبية افتقدت حلوًال جذرية للمشاكل المعيشية )بالل بنسالمGetty( تداعيات كورونا المعيشية دفعت األسر إلى مزيد من القروض

المغرب: ارتفاع مرتقب للديون المتعثرة

يستخدم المرشحون 
لالنتخابات البرلمانية في 

الجزائر الملف االقتصادي 
وتحسين األوضاع 

المعيشية كورقة جذب 
ألصوات الناخبين

تعزيز التعاون التجاري 
بين قطر وتونس

اجتمع وزير التجارة والصناعة والقائم 
بأعمال وزير املالية القطري، علي بن 
أحمد الكواري، أمس األحد، مع وزير 

االقتصاد واملالية ودعم االستثمار في 
الجمهورية التونسية، علي الكعلي، والوفد 

املرافق الذي يزور البالد حاليًا. وحسب 
وكالة األنباء القطرية )قنا(، جرى خالل 

االجتماع استعراض العالقات الثنائية بني 
البلدين الشقيقني وبحث أوجه التعاون 

املشترك، ال سيما في املجاالت التجارية 
واالستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها 

وتطويرها. كما تم خالل االجتماع 
مناقشة السياسات التجارية بني البلدين. 
وكانت رئاسة الحكومة التونسية أعلنت، 
أول من أمس، عن زيارة رسمية لرئيس 
الحكومة هشام املشيشي إلى دولة قطر 
على رأس وفد رفيع املستوى تستغرق 

3 أيام يلتقي خاللها كبار املسؤولني في 
الدوحة. وقالت الحكومة، في بيان لها، إّن 
هذه الزيارة »تمثل فرصة هامة ملزيد من 

تدعيم عالقات األخوة والتعاون القائمة 
بني البلدين، في كل املجاالت، وخاصة في 

املجال االقتصادي.

رهان مصري على إنقاذ 
السياحة من الوباء

تراهن الحكومة املصرية على االكتشافات 
األثرية األخيرة إلعادة تدفق السياح 

األجانب مرة أخرى، رغم استمرار أزمة 
كورونا، في ظل تشكيك دولي في األرقام 

الصادرة عنها حول أعداد اإلصابات 
والوفيات. وفي محاولة النتشال السياحة 

من كبوتها، يواصل العمال الحفر وجر 
عربات يدوية محملة بالرمال، لفتح 
بئر عمودية جديدة في موقع أثري 

خارج القاهرة، بينما يشرف عدد من 
األثريني املصريني على العمل. يتم الحفر 

االستكشافي عند سفح هرم زوسر املدرج، 
الذي يعد بال شك أقدم هرم في العالم، 

والحفر واحد من العديد من أعمال التنقيب 
الحديثة التي أسفرت عن اكتشاف مجموعة 

من القطع األثرية القديمة من أكبر موقع 
أثري في البالد. ويراهن املسؤولون على 
أن االكتشافات األثرية التي جرت مؤخرا 

ستميزها في سوق السياحة في منتصف 
الوباء وما بعده، حسب »أسوشييتد برس« 
أمس، وهم بحاجة إلى عودة الزائرين بقوة 

لضخ األموال في صناعة السياحة، التي 
تعد إحدى ركائز االقتصاد.

المزارعون باألرجنتين 
يهددون بزيادة االحتجاجات

هدد املنتجون في الريف األرجنتيني بزيادة 
إجراءات االحتجاج إذا لم تتراجع الحكومة 

عن حظر تصدير اللحوم، وهو إجراء 
طارئ اتخذته الحكومة في محاولة لتعزيز 
املعروض من اللحوم محليا بسبب ارتفاع 
معدل التضخم. وأوقف املزارعون التجارة 

املحلية للماشية احتجاجا على الحظر. 
وتعد األرجنتني مصدرا رئيسيا للحبوب، 

بما في ذلك فول الصويا والذرة والقمح، 
كما أنها أحد أكبر املصدرين في العالم 

للحوم األبقار. وقال خورخي كيمز رئيس 
االتحادات الريفية األرجنتينية ملحطة إذاعية 
»إذا لم نحصل على إجابات )من الحكومة( 

سيطلب املنتجون اتخاذ إجراءات أعمق 
يشارك فيها القطاع الزراعي بأكمله«. 

نمو أرباح صناعة 
البرمجيات في الصين

واصل قطاع البرمجيات وتكنولوجيا 
املعلومات في الصني االنتعاش القوي في 

األشهر األربعة األولى من العام، حيث 
أظهرت بيانات رسمية أن اإليرادات واألرباح 

توسعت، وعادت صادرات البرمجيات إلى 
مستوى 2019. وقالت وزارة الصناعة 
وتكنولوجيا املعلومات إن القطاع حقق 
أرباحا بلغت 288.5 مليار يوان )حوالي 

45.2 مليار دوالر( في هذه الفترة، محققا 
ارتفاعا بنسبة 20.5 باملئة مقارنة بالعام 
السابق، مع معدل نمو سنوي مركب بلغ 

قدره 8.5 باملئة في العامني املاضيني.
ووصلت عائدات البرمجيات املجمعة 

للشركات إلى 2.57 تريليون يوان في هذه 
الفترة، بزيادة 25 باملئة على أساس سنوي 
ونمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.7 
باملئة خالل العامني املاضيني. كما أظهرت 

بيانات الوزارة أن صادرات البرمجيات 
بلغت 14.9 مليار دوالر في األشهر األربعة 

األولى، لترتفع بشكل عام إلى مستوى 
نفس الفترة من عام 2019.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%63
النقد  صــنــدوق  تــوّقــع 
إجمالي  يبلغ  أن  ــي  ــدول ال
الناتج  مقابل  العام  الدين 
الجزائر،  في  الخام  المحلي 
ــجــاري، أكثر  ال الــعــام  خــالل 
مقابل  المائة،  في   63 من 
أكثر من 53 في المائة خالل 

العام الماضي.

تقارير عربية

مصارفمال وسياسة

السيادة  رئيس مجلس  نائب  قــال 
الـــســـودانـــي، مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو 
»حـــمـــيـــدتـــي«، إن قــيــمــة اتــفــاقــيــات 
بـــالده مــع تــركــيــا تبلغ حــوالــي 10 
فــي  ــك  ــ ــ ذل ــاء  ــ جــ دوالر.  ــارات  ــيــ ــ ــل مــ
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده حميدتي 
في مطار الخرطوم، أول من أمس، 
فور عودته من تركيا، وفق الوكالة 
الرسمية )سونا(. وقــال إن »قيمة 
االتفاقيات مع الجانب التركي تبلغ 
وأن  دوالر،  مـــلـــيـــارات   10 حـــوالـــي 
االتفاقيات  في  الــســودان  مصلحة 
تفوق 75 باملائة، لذا يجب تحديثها 
والــــــبــــــدء بـــتـــنـــفـــيـــذهـــا«. وأضـــــــاف 
حــمــيــدتــي: »خـــرجـــنـــا بــمــبــاحــثــات 
مشتركة، وتم االتفاق على تحديث 
وأشار  السابقة«.  االتفاقيات  كافة 
إلى »جدية الجانب التركي والرغبة 
الــســودان،  األكــيــدة لالستثمار فــي 
وإحياء االتفاقيات السابقة«. ولفت 
الــســودان  »مــنــاخ  أن  إلــى  حميدتي 
وتهيئة  املستثمرين  لجذب  مالئم 
التي  العقبات  كــافــة  لتذليل  البيئة 

تعيق تنفيذ االتفاقيات«.

تعاون بين 
السودان 

وتركيا
عماد كركص

فـــرض تــقــلــب ســعــر صـــرف الــلــيــرة الــســوريــة، 
عن  الــخــارجــة  املناطق  بــأمــر  املتحكمن  على 
اتخاذ  الــســوري،  الشمال  في  النظام  سيطرة 
قرار بالتوجه نحو الليرة التركية كبديل عن 

التعامل املالي بالعملة السورية.
إلـــــى عــمــلــيــات واســـعـــة  ــه  ــتـــوجـ الـ وأدى هـــــذا 
الســـتـــبـــدال الــعــمــلــة الـــســـوريـــة بــالــتــركــيــة في 
كــل مــن شمال حلب وإدلـــب املــحــاذي لتركيا، 
التركية  بالليرة  التعامل  بات  وشيئًا فشيئًا 
الشراء  األســواق وعمليات  بقوة في  حاضرًا 
الــصــغــيــرة وحــتــى املــتــوســطــة، فــي حــن بقي 
التعامل  فــي  سطوته  على  محافظًا  الــــدوالر 

الكبيرة،  واملــبــالــغ  لــلــتــجــارة  بالنسبة  املــالــي 
سواء في عمليات املبيع أو الشراء.

ــم أن عــمــلــيــة اســـتـــبـــدال الــعــمــلــة جــــاءت  ــ ورغــ
نتيجة مطالبات شعبية، وال سيما من قبل 
ــيــــاومــــن، بــعــد انــهــيــار  شــريــحــة الـــعـــمـــال واملــ
العملة السورية التي وصلت قبل أشهر إلى 

حـــدود أربــعــة آالف لــيــرة مقابل الــــدوالر، فإن 
التركية  بــالــلــيــرة  الــتــعــامــل  سبعة أشــهــر مــن 
الغربي من سورية، كانت كفيلة  في الشمال 
بــاخــتــبــار الــتــجــربــة، الـــتـــي ربـــمـــا تـــكـــون ذات 
كذلك  تكن  لم  لكنها  للتجار،  إيجابي  جانب 
باملطلق بالنسبة ملحدودي ومعدومي الدخل 

في القرى واملدن واملخيمات.
ويشير املـــدرس عبد الــســالم الــيــوســف، وهو 
مــديــر أحـــد املــخــيــمــات فــي الــشــمــال الــســوري، 
إلـــى أن »هــنــاك سخطا وغــضــبــا مــن األهــالــي 
بالليرة  السورية  الليرة  استبدال  عملية  من 
التركية، لــلــتــداول فــي املــنــاطــق الــخــارجــة عن 
ــربـــي مــن  ــغـ ــال الـ ــمـ ــام فــــي الـــشـ ــظـ ــنـ ســـيـــطـــرة الـ
ســـوريـــة«. ويــوضــح أن »الــتــالعــب كـــان كبيرًا 

الصرافن في عملية االستبدال وال  جــدًا من 
سيما عند بدايتها، فعلى سبيل املثال عندما 
بدأت العملية استبدل الناس أموالهم بسعر 
أما  ليرة تركية،  ليرة سورية مقابل كل   400
اليوم فسعر الليرة التركية 200 ليرة سورية 
الــنــاس، وجعلهم  وهـــذا ظلم كبير وقــع على 
في حيرة من أمرهم دون القدرة على التراجع 

لتعويض خسارتهم«.
ويضيف اليوسف إن »أجور العمال لم ترتفع 
الشرائية  القوة  مع  لتتوافق  االستبدال  بعد 
لــلــعــمــلــة الــجــديــدة فـــي الـــســـوق، فــالــكــثــيــر من 
الــعــمــال يــعــمــلــون الـــيـــوم مــقــابــل عــشــر لــيــرات 
ربــطــة  فــيــمــا  )1.8 دوالر(،  الـــيـــوم  فـــي  تــركــيــة 
الــخــبــز فــقــط يــبــلــغ ثــمــنــهــا 2.5 لــيــرة تــركــيــة، 
وهناك فروق بن املدخول واملصاريف وهذا 
مــا يشكل عبئا عــلــى الـــنـــاس«.  ويــبــلــغ سعر 
الــســوداء حاليًا،  السوق  في  السورية  العملة 

نحو 3300 ليرة للبيع مقابل الدوالر.
مـــن جــهــتــه، يــقــول بــاســل نـــــداف، وهـــو تــاجــر 
إكسسوارت، جملة ومفرق أو قطاعي، يعمل 
فــي بــلــدة ســرمــدا شــمــال إدلـــب الــحــدوديــة مع 
تــركــيــا، إن »الــتــجــار أقـــل تــضــررًا مــن الــعــمــال 
من طرح العملة التركية للتداول في السوق، 
كونهم يستبدلون بشكل يومي مردودهم من 

العملية التركية بالدوالر«.
ويوضح: »نعاني كذلك من عــدم ثبات سعر 
الــدوالر، فأحيانًا  أمــام  التركية  الليرة  صرف 
نتعرض لخسائر في حال تأخرنا بتصريف 
إلــى دوالر، ولذلك  مــن عملة تركية  لدينا  مــا 
نـــحـــن أمـــــــام ضـــغـــط الـــحـــســـابـــات بـــاإلضـــافـــة 
ــــى أن عــمــلــيــات  ــفـــت إلـ ــل«. ولـ ــمـ لـــضـــغـــوط الـــعـ
الشراء الكبيرة ال تجري عادة بالليرة التركية 
ــــدوالر األكــــثــــر ثـــبـــاتـــًا مــــن الــعــمــلــة  ــالـ ــ وإنــــمــــا بـ
على  املالية  املخاطر  يقلل  ما  وهــذا  التركية، 
بات  التركية  بالليرة  التعامل  لكن  الــتــجــار، 
التعايش  وعلينا  الــســوق  فــي  مفروضًا  أمـــرًا 
أو  الصغيرة  الشراء  لعمليات  بالنسبة  معه 
الزبائن، وهــذا ينسحب على  مع  املفرق  بيع 

جميع املصالح، وليس مهنتي وحسب«. 
ومـــن جــانــبــه، يــؤيــد مــحــمــد الــبــكــور، املـــدرس 
ــب، ونقيب  فــي كلية االقــتــصــاد بــجــامــعــة إدلــ

ــوريـــن األحـــــــــرار، عــمــلــيــة  ــتـــصـــاديـــن الـــسـ االقـ
ــة بــالــتــركــيــة، بل  ــبـــدال الــعــمــلــة الـــســـوريـ ــتـ اسـ
يــرى أنها أزالـــت أعــبــاء عــن املــواطــن فــي إدلــب 

والشمال عمومًا، وليس زيادتها بحسبه.  
ويــدلــل فــي ذلـــك أن »الــقــيــاس يــجــب أن يكون 
وليس  الــشــعــب،  مــن  العظمى  الغالبية  عــلــى 
كــان هناك  السابق  شريحة بحد ذاتها، ففي 
حالة غــالء فــي األســعــار وتــأرجــح كبير فيها 
ما يــؤدي لخسارات كبيرة تحملها املواطن، 
ــيــــوم فـــاســـتـــقـــرت األســــعــــار نــســبــيــًا، ال  ــا الــ ــ أمـ
أن هناك تأرجحا لكن نسبيته مقارنة  ننكر 
بــالــســابــق قــلــيــلــة جــــدًا، وال نــقــول إن خــطــوة 
االستبدال مثالية باملطلق، لكنها أفضل من 
عدم االستبدال بأي حال«. ويدافع البكور عن 
أنها  إلــى  بــاإلشــارة  العملية  استبدال  عملية 
»شــجــعــت االســـتـــثـــمـــارات، ولــديــنــا مــؤشــرات 
عـــلـــى فـــتـــح اســـتـــثـــمـــارات أكـــبـــر فــــي الــشــمــال 
استثمار  ملؤتمر  تحضير  ولدينا  الــســوري، 
ــدوا اســتــعــدادا  كبير، وهــنــاك رجـــال أعــمــال أبـ
لضخ أموال كبيرة في قطاع األعمال، واليوم 
افتتحت  ومتوسطة  صغيرة  مشاريع  هناك 

بشكل واسع في الشمال«.
ــكـــور فـــإنـــه بــالــنــســبــة لــلــطــبــقــة  ــبـ وبـــحـــســـب الـ
االستبدال  عملية  عليهم  تؤثر  فلن  الفقيرة، 
ومردودهم واحد، سواء كان بالليرة التركية 
أو الليرة السورية، فعادة ما تقارن األمور من 
وجهة نظر اقتصادية في هذا الجانب ما بن 
املوازنة بن الدخل واألســعــار. وينّبه إلى أن 
وإنما  العملة  استبدال  في  يكمن  ال  التحدي 
ــعــالــج مـــن خــالل 

ُ
بــقــلــة فـــرص الــعــمــل والـــتـــي ت

التشجيع على فتح االستثمارات واملشاريع 
واستجرار األموال إلى داخل الشمال. 

ــر الـــــشـــــام« )جــبــهــة  ــريـ ــة تـــحـ ــئـ ــيـ وتــــفــــرض »هـ
النصرة سابقًا( هيمنتها على إدلب، وباتت 
تــديــر الــجــوانــب الخدمية واالقــتــصــاديــة عبر 
ذراعها التنفيذية واملدنية »حكومة اإلنقاذ« 
الــتــي باتت  ومــن خــالل مــؤســســات الحكومة 
تـــتـــســـع بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــــي اآلونــــــــة األخــــيــــرة. 
في  األعــمــال  الهيئة على قطاعات  وسيطرت 
قــامــت بعملية  الــتــي  إدلـــب ومحيطها، وهــي 

استبدال العملة عبر بنوك خاصة بها.
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)Getty( السوريون في إدلب يعانون من ارتفاع أسعار السلع الغذائية

عّمان ـ زيد الدبيسية

بعد أكثر من عام ونصف على اإلجراءات 
ــــي فـــرضـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة  ــتـ ــ املــــــشــــــددة الـ
األردنية ملواجهة وباء كورونا وشملت 
الحظر الشامل والجزئي وإغالق العديد 
مـــن الــقــطــاعــات، أعــــدت الــحــكــومــة خطة 
متكاملة للبدء بإعادة الحياة تدريجيا 
اعــتــبــارا مـــن الــشــهــر املــقــبــل وتــمــتــد إلــى 

شهر سبتمبر/ أيلول املقبل.
ــــات االقــــتــــصــــاديــــة  ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــــب الـ ــرقـ ــ ــتـ ــ وتـ
واملواطنون تطبيق تلك الخطة للخروج 
من الضائقة االقتصادية التي تشهدها 
2020، حيث  آذار  ــــارس/  مـ مــنــذ  الـــبـــالد 
تراجع أداء معظم األنشطة االقتصادية 
ــبـــوق، بــل  ــيـــة بــشــكــل غـــيـــر مـــسـ والـــخـــدمـ

وتوقفت بعضها عن العمل نهائيا.
ووفـــقـــا لــتــقــريــر حــكــومــي أعـــدتـــه وزارة 
ــيـــات جــائــحــة  ــتـــداعـ ــة فـــقـــد كـــــان لـ ــيـ ــالـ املـ
كــــــــورونــــــــا أثـــــــــر ســــلــــبــــي عــــمــــيــــق عـــلـــى 
ــي الـــذي ســجــل وألول  االقــتــصــاد األردنــ
مــــرة مــنــذ عــقــود انــكــمــاشــا فـــي الــنــاتــج 
اإلجمالي الحقيقي، يتوقع أن يبلغ %3 
لعام 2020 مقارنة بنمو بلغ باملتوسط 
املاضية،  العشر  السنوات  خــالل   %2.4
املتوترة  اإلقليمية  البيئة  مــن  بــالــرغــم 
العاملية  املالية واالقتصادية  واألزمــات 
ــكـــاســـات ســلــبــيــة  الـــتـــي كـــانـــت لـــهـــا انـــعـ

مستمرة على االقتصاد.
مؤخرًا،  صحافية،  تصريحات  وحسب 
والتموين  والــتــجــارة  الصناعة  لــوزيــرة 
األردنـــــــــيـــــــــة، مــــهــــا عـــــلـــــي، فــــــــإن الـــخـــطـــة 
الحكومية لفتح القطاعات االقتصادية 
تشمل 3 مــراحــل لــغــايــات االنــتــقــال إلــى 
الـــصـــيـــف اآلمـــــــن وإعـــــــــادة الـــحـــيـــاة إلـــى 
طبيعتها، مع التشدد بتطبيق إجراءات 
الوباء وربط تنفيذ الخطة  الوقاية من 

بالوضع الوبائي وتقييمه.
ــــى  ــرة إن املـــرحـــلـــة األولــ ــ ــوزيــ ــ وقــــالــــت الــ
تتضمن السماح ملجموعة من األنشطة 
االقتصادية ضمن قطاعات متعددة لم 
الفترة  يكن مصرحا لها بالعمل خــالل 

ــم الــــســــمــــاح بــتــقــديــم  ــتـ ــيـ الـــســـابـــقـــة، وسـ
»األرجـــيـــلـــة« فـــي الــســاحــات الــخــارجــيــة 
فـــي املــطــاعــم واملــقــاهــي اعــتــبــارا مـــن 15 

يونيو/حزيران.
على  يتعن  الــحــكــومــيــة  للخطة  ووفــقــا 
ــي إعـــــــــادة الــعــمــل  ــ ــأة الــــراغــــبــــة فـ ــشــ ــنــ املــ
تقديم طلب للجهة املسؤولة والتوقيع 
ــــى الــــتــــعــــهــــد الـــــــخـــــــاص بـــــااللـــــتـــــزام  ــلـ ــ عـ

بالبروتوكوالت الصحية.
األردن،  ــارة  ــ ــجـ ــ تـ غــــرفــــة  رئــــيــــس  وقــــــــال 
»الــعــربــي الــجــديــد«  نــائــل الــكــبــاريــتــي، لـــ
ــادة فتح  ــ ــراع فـــي إعــ ــ ــ ــه يــتــوجــب اإلسـ إنــ
ســاعــات  وتخفيض  املغلقة  الــقــطــاعــات 
الــحــظــر الــجــزئــي وعـــدم الــعــودة للحظر 
الــســلــبــيــة على  الــنــتــائــج  ــامـــل، ألن  الـــشـ
ــام كــانــت  ــي بــشــكــل عــ ــ ــ االقـــتـــصـــاد األردنـ
ــفــــت مــعــظــم  ــوقــ ــيــــث تــ ــرة جـــــــــدا، حــ ــيــ ــبــ كــ
األنــشــطــة عـــن الــعــمــل وبــعــض املــنــشــآت 
ضــاف الكباريتي أنه 

َ
أغلقت أبوابها. وأ

لـــم يــعــد مـــا يـــبـــرر االســـتـــمـــرار بتطبيق 
اإلجــــــــراءات الــحــكــومــيــة املـــشـــددة حيث 
ــــروس  ــيـ ــ ــفـ ــ ــــت اإلصــــــــــابــــــــــات بـ ــــضـ ــفـ ــ ــخـ ــ انـ
كورونا، وهناك حالة عامة من االلتزام 
وإجـــراءات  العامة  السالمة  بمتطلبات 
الوقاية مــن الــوبــاء، إضــافــة إلــى تنظيم 
ــة لــلــمــواطــنــن  ــعــ حـــمـــالت تــطــعــيــم واســ

للوقاية من الفيروس.
ــن املـــحـــالت  وقــــــال إن أعــــــــدادا كـــبـــيـــرة مــ
ــة أغـــلـــقـــت أبــــوابــــهــــا مــضــطــرة  ــاريـ ــتـــجـ الـ
بــســبــب الــخــســائــر الـــتـــي تــعــرضــت لها 
على مدى أكثر من عام ونصف بسبب 
ــع الـــقـــدرات  ــراجـ الــجــائــحــة الــصــحــيــة وتـ

الشرائية للمواطنن.
ــانــــي وجـــه  ــثــ وكــــــــان املــــلــــك عـــبـــد الــــلــــه الــ
القطاعات ضمن  فتح  الحكومة إلعــادة 

خطة تضمن السالمة العامة.
وحــســب الــخــطــة الــحــكــومــيــة، تتضمن 
املــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن فــتــح الــقــطــاعــات، 
والتي تبدأ في األول من يوليو/ تموز 
الحظر حتى  ســاعــات  تقليص  املــقــبــل، 
للمنشآت  ليال  عشرة  الثانية  الساعة 
ــراد، وأن  والــســاعــة الـــواحـــدة لــيــال لـــألفـ

تصريحا  ستعتبر  الــتــطــعــيــم  شــهــادة 
ــة خــــــــــارج األوقــــــــــات  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ ــات الـ ــ ــايـ ــ ــغـ ــ لـ

املسموح بها.
ووفــــــــق الــــخــــطــــة الـــحـــكـــومـــيـــة ســـتـــعـــود 
املـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة لــلــعــمــل بــكــامــل 
طاقاتها بنسبة 100% حيث إنها تعمل 

حاليًا بطاقة 50% من املوظفن حاليا.
وبــالــنــســبــة لــلــمــثــلــث الـــســـيـــاحـــي الــــذي 
ــبـــة والــــبــــتــــرا ومـــخـــيـــمـــات  ــقـ يـــشـــمـــل الـــعـ
الحظر  إلغاء  وادي رم والديسي سيتم 
ــذه املــنــاطــق،  الـــجـــزئـــي والـــشـــامـــل فـــي هــ
وســيــســمــح بــمــمــارســة األعـــمـــال بــطــاقــة 
تــحــقــيــق  ــة  ــريــــطــ شــ  %100 تـــشـــغـــيـــلـــيـــة 
مجموعة من االشتراطات وهي االلتزام 

بالبروتوكوالت الصحية.
ــيــــو/  يــــولــ مــــــن 15  ــارًا  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ اعــ وســــيــــتــــم 
تــمــوز إلـــغـــاء جــمــيــع تــصــاريــح الــحــركــة 
اإللــكــتــرونــيــة مــمــن لـــم يــتــلــق حــامــلــوهــا 
باستثناء  التطعيم  من  األولــى  الجرعة 

من تحول أسباب خاصة دون تلقيه.
األردن،  غــــرفــــة صـــنـــاعـــة  رئــــيــــس  وقـــــــال 
»العربي الجديد« إن  فتحي الجغبير، لـ
كورونا ألحق أضرارا بالغة باالقتصاد 
األردني، واإلجــراءات الحكومية فاقمت 
أزمـــة القطاعات االقــتــصــاديــة، ولــم يعد 
مــقــبــوال االســتــمــرار بــإغــالق الــقــطــاعــات 
ــــل أو  ــامـ ــ ــــشـ ــر ســـــــــواء الـ ــظــ ــحــ وفـــــــــرض الــ
ــي. وأضــــــــاف »نــــأمــــل أال تــعــود  ــزئــ ــجــ الــ
وااللتزام  السابقة  لإجراءات  الحكومة 
بالخطة املعلنة لفتح القطاعات وإعادة 
العامة إلى طبيعتها سيما مع  الحياة 

االلتزام بالشروط الصحية«.
وتــشــمــل املــرحــلــة الــثــالــثــة فــي األول من 
الجزئي  الحظر  إلغاء  أيلول  سبتمبر/ 
والـــكـــلـــي فـــي كـــافـــة مــحــافــظــات املــمــلــكــة 
وريــاض  بــاملــدارس  بالتعليم  والسماح 
اشتراطات  ضمن  والجامعات  األطــفــال 
مــــحــــددة، والـــســـمـــاح لــكــافــة الــقــطــاعــات 
األوقــــات وبطاقة  فــي جميع  العمل  فــي 
قــطــاعــات  بــاســتــثــنــاء  تــشــغــيــلــيــة %100 
مــحــددة كــصــاالت األفــــراح الــتــي ستقيد 

بأعداد معينة.

األردنمال وناس

انعكاسات إيجابية 
على التجار وخسائر 

للمواطنين

Monday 31 May 2021 Monday 31 May 2021
االثنين 31 مايو/ أيار 2021 م  19  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2464  السنة السابعة االثنين 31 مايو/ أيار 2021 م  19  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2464  السنة السابعة



1213
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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

 للتهدئة 
ً
تــبــدو تــركــيــا أكــثــر مــيــال

األميركية،  املتحدة  الــواليــات  مــع 
إلــى حلول للعديد  الــوصــول  عبر 
البلدين،  بــن  العميقة  الخالفية  امللفات  مــن 
حــيــث يــحــرص الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
ــان عــلــى اســتــمــرار الــزخــم الـــذي حققه  ــ أردوغـ
اقتصاد بــالده خالل السنوات املاضية، بما 
الــذي شهد جائحة فيروس  فيها عــام 2020 
سلبية  بظالل  ألقت  والتي  الجديد،  كورونا 
العاملية.  االقــتــصــادات  واســعــة على مختلف 
ــاع مــع  ــمـ ــتـ وقـــــد أعــــــرب أردوغـــــــــــان، خـــــالل اجـ
األربــعــاء  كــبــرى،  أميركية  مسؤولي شــركــات 
املرتقب مع  بــأن اجتماعه  ثقته  املاضي، عن 
بايدن في 14 يونيو/ األميركي جو  نظيره 

حــزيــران، على هامش اجتماعات قمة حلف 

ــاتــــو( فــــي الــعــاصــمــة  ــنــ ــلـــســـي )الــ شـــمـــال األطـ
البلجيكية بروكسل »سيدشن حقبة جديدة 
أن هناك  البلدين«، مؤكدا  العالقات بن  في 
حــاجــة إلــى وجـــود نهج يــقــوم على املصالح 
والقيم املشتركة لتحقيق الحجم املستهدف 

لــلــتــجــارة مــع الـــواليـــات املــتــحــدة الــبــالــغ 100 
مليار دوالر.

إمكانية تحقق هذا  على  مــراقــبــون  ويــراهــن 
ــي الـــعـــالقـــات  ــــدف، فــالــخــبــيــر الـــتـــركـــي فــ ــهـ ــ الـ
»الــعــربــي  الــدولــيــة، ســمــيــر صــالــحــة، يــقــول لـــ
الجديد«، إنه »رغم الخالفات في العديد من 
امللفات بن تركيا والواليات املتحدة، إال أن 
الــبــلــديــن ال يـــريـــدان الــتــفــريــط فــي الــعــالقــات، 
خاصة االقتصادية التي تتأذى على الدوام، 
الســيــمــا أن واشــنــطــن تــلــجــأ إلـــى الــعــقــوبــات 
ــة ملـــعـــالـــجـــة مـــلـــفـــات ســيــاســيــة  ــاديــ ــتــــصــ االقــ
خــالفــيــة، مــا يضطر أنــقــرة إلـــى الـــرد باملثل، 
ومــــع ذلــــك فــــإن تــركــيــا حــريــصــة عــلــى إبــقــاء 
الــعــالقــات جــيــدة، ولــالقــتــصــاد دور مــهــم في 

ذلك وفي تبديد الخالفات السياسية«.
لــكــن املــلــفــات الــخــالفــيــة بـــن الــبــلــديــن يــبــدو 
العالقات  بــايــدن  استهل  حيث  عميقة،  أنها 
ــداث عـــام 1915 بحق  مــع تــركــيــا بــوصــفــه أحــ
األرمـــــن، فــي زمـــن الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة، بأنها 
ــادة«، مــا أضــاف بعدًا جــديــدًا للخالفات،  »إبــ
واســـتـــدعـــى ردود أفـــعـــال كــبــيــرة مـــن أنـــقـــرة، 
حيث جاء اعترافه بعد يوم واحد من اتصاله 
ــــان. ومــن املــلــفــات العالقة  الــوحــيــد مــع أردوغـ
أيــضــا قضية مــصــرف »بــنــك خــلــق« التركي، 
العقوبات  خــرق  بحجة  أميركيًا  ومالحقته 
على إيران، وأيضًا ملف صواريخ »إس 400« 
الروسية التي اشترتها تركيا من روسيا، ما 
أدى إلى فرض عقوبات أميركية على تركيا 

تركيا وأميركا 
نحو التهدئة

أردوغان وبايدن 
خالل لقاء في 
واشنطن قبل 

ثماني سنوات 
)Getty(
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التركي رجب طيب أردوغان واألميركي جو بايدن، وسط تفاؤل بإمكانية 
تجاوز خالفات عميقة تتسبب في زعزعة وضع العملة التركية ومناخ 

االستثمار، رغم المؤشرات اإليجابية التي يحققها االقتصاد

تركيا حققت ثاني أكبر 
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موسكو ـ رامي القليوبي

ــان إيــر«  ــ ــام طــائــرة شــركــة »رايـ مــنــذ واقــعــة إرغــ
األيرلندية على الهبوط في مطار مينسك قبل 
البيالروسي  الــنــاشــط  نحو أســبــوع واعــتــقــال 
ــنــــاة »نـــيـــكـــســـتـــا« عــلــى  ــارض، مــــؤســــس قــ ــ ــعــ ــ املــ
تواجه  بروتاسيفيتش،  رومـــان  »تــيــلــيــغــرام«، 
ــًا صـــعـــبـــًا بــعــد  ــ ــويـ ــ بــــيــــالروســــيــــا حــــــصــــــارًا جـ
املجال  استخدام  عن  الطيران  امتناع شركات 
ــــالت شــركــة  الـــجـــوي الـــبـــيـــالروســـي ومـــنـــع رحــ
ــــي.  الــطــيــران »بــيــل آفــيــا« إلـــى االتـــحـــاد األوروبـ
واضطرت اإلجراءات األوروبية الناقل القومي 
الــبــيــالروســي »بــيــل آفــيــا« إللــغــاء رحــالتــه إلــى 
مــــطــــارات االتــــحــــاد األوروبــــــــي، وحـــتـــى مــديــنــة 
كالينينغراد الروسية التي يقتضي الوصول 
ــواء األوروبـــيـــة، بينما  ــ إلــيــهــا مــــرورًا عــبــر األجـ
بـــدأت شــركــات الــطــيــران األوروبـــيـــة بااللتفاف 
الوقت  البيالروسي. وفي  الجوي  املجال  على 
الذي تقدر فيه الخسائر التي ستتكبدها »بيل 
آفيا« نتيجة للحصار الغربي بعشرات مالين 
الدوالرات، يلفت مدير عام شركة »إنفوموست« 
لالستشارات في مجال البنية التحتية والنقل، 
ــاك، إلــــى أن »بـــيـــل آفـــيـــا« شــركــة  ــبــ بـــوريـــس ريــ
حــكــومــيــة، مــا يعني أن الـــدولـــة الــبــيــالروســيــة 
ــي الـــوقـــت  ــا، مـــرجـــحـــا فــ ــائـــرهـ ســتــتــحــمــل خـــسـ
نفسه أن تزيد اضطرابات قطاع النقل الجوي 
العاملي من أسعار السفر للمستهلك النهائي. 
»العربي الجديد«،  لـ ويقول ريباك، في حديث 

طهران ــ صابر غل عنبري

أقـــــــال الـــرئـــيـــس اإليــــــرانــــــي، حـــســـن روحــــانــــي، 
مــحــافــظ الــبــنــك املــركــزي عــبــد الــنــاصــر همتي، 
من منصبه، على خلفية ترشحه لالنتخابات 
الــرئــاســيــة اإليــرانــيــة املــقــررة يـــوم 18 يونيو/

حــزيــران املــقــبــل، وفــقــا لــوكــالــة أنــبــاء »فـــارس« 
اإليــرانــيــة.  وجــاء العزل بهذا السبب فيما أن 
بــقــاءه فــي منصبه فــي ظــل تــرشــحــه، لــم يكن 
يتعارض مع القوانن اإليرانية، إذ إنها تسمح 

بذلك حسب عاملن في القطاع املصرفي. 
ــي،  ــ ــانــ ــ ــن تـــعـــيـــن روحــ ــ ــاء عــ ــ ــبــ ــ ــا راجـــــــــت أنــ ــمــ كــ
االقتصادي حميد بورمحمدي محافظًا للبنك 

املركزي، لكن األخير نفى صحتها.  
ــيـــة، يــحــق للرئيس  وحــســب الـــقـــوانـــن اإليـــرانـ
اإليراني تعين محافظ البنك املركزي لخمسة 
الفترة. وتأسس  مــن تجديد  أعـــوام، وال مانع 
التاسع مــن أغسطس/ آب  فــي  املــركــزي  البنك 
1960 وشــهــد مــنــذ ذلـــك الــوقــت حــتــى اآلن 20 

مــحــافــظــًا.  صــوراجــت شــائــعــات فــي األوســـاط 
اإلعالمية اإليرانية منذ أيام أكدت أن الرئيس 
اإليراني خّير محافظ البنك املركزي بن البقاء 
ــتـــرشـــح لــلــســبــاق الـــرئـــاســـي،  فـــي مــنــصــبــه والـ
ــه بــالــحــمــلــة  ــالــ ــغــ ــشــ تــــرشــــحــــه وانــ بـــحـــجـــة أن 
االنــتــخــابــيــة، يــؤثــر بــشــكــل ســلــبــي عــلــى أدائـــه 
ــد هــمــتــي هــذه  ــ ــركــــزي. وأكـ مــحــافــظــًا لــلــبــنــك املــ
األنباء، مساء السبت، في برنامج حواري على 
منصة »كلوب هاوس« للتواصل االجتماعي، 
له »إن بقيت مترشحًا  قــال  قائال إن روحاني 
املــركــزي، ألن  للبنك  البقاء محافظًا  يمكنك  ال 

واملالية«،  النقدية  السياسات  على  يؤثر  ذلــك 
مشيرا إلى أنه أبلغ الرئيس اإليراني بأن »ذلك 

ال يترك أثرًا سلبيًا ويمكنني مزاولة عملي«. 
مـــع ذلـــــك، كــشــف هــمــتــي عـــن أنــــه مــنــذ يــومــن 
البنك  إدارة  أكبر كميجاني  نائبه  إلــى  فــّوض 
املـــركـــزي النــشــغــالــه فـــي الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة. 
وأفـــادت وســائــل إعــالم إيــرانــيــة، بــأن روحاني 
يضغط منذ فترة على همتي، لضخ ملياري 
دوالر في السوق من أجل خفض أسعار صرف 
العمالت األجنبية خالل الفترة املتبقية لوالية 
الــحــكــومــة الــتــي تــنــتــهــي فـــي 3 أغــســطــس/ آب 
املقبلة  للحكومة  الــريــال  تسليم  بغية   ،2021
رفض  همتي  أن  إلــى  مشيرة  مرتفعة،  بقيمة 
هذه الضغوط. كما أن محافظ البنك املركزي 
نــفــســه أيــضــا نــفــى مــســاء الــســبــت صــحــة هــذه 
ــاء.   ومــنــذ مــســاء الــســبــت، بــعــد انــتــشــار  ــبــ األنــ
أنباء عن احتمال تغيير همتي، بدأت العمالت 
الريال  مقابل  الفتا  ارتفاعا  تسجل  األجنبية 
اإليراني، ليرتفع سعر صرف الــدوالر الواحد 
إلـــى 246.6 ألـــف ريــــال خـــالل مــعــامــالت، أمــس 

األحد، في السوق الحرة.  
لــكــن ثــمــة عــوامــل أخــــرى ســاهــمــت فــي ارتــفــاع 
الفت  تــراجــع  بعد  األجنبية،  العمالت  أســعــار 
خالل الفترة األخيرة، إذ انخفض سعر الدوالر 
نــحــو 210 آالف ريــــــال، مــنــهــا اســتــبــعــاد  إلــــى 
الرئاسية،  االنتخابات  مــن  بــارزيــن  مرشحن 
ــتـــصـــاديـــن، مــــا يــســهــل فـــوز  ــــق مــحــلــلــن اقـ وفـ
املرشح املحافظ إبراهيم رئيسي، لكونه األوفر 
حــظــًا بـــن املــرشــحــن الـــذيـــن مــنــحــهــم مجلس 
صــيــانــة الــدســتــور، األهــلــيــة لــخــوض الــســبــاق 
الــــرئــــاســــي. كـــمـــا يـــتـــوقـــع املـــحـــلـــلـــون، تــراجــعــا 
فـــي إمــكــانــيــة الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق بـــن إيـــران 
والواليات املتحدة من خالل مباحثات فيينا 
ــة االتـــفـــاق الـــنـــووي  ــ غــيــر املـــبـــاشـــرة، حــــول أزمـ
خالل الفترة املتبقية للحكومة الحالية، وهو 
ــفــــاع ســعــر الــــــدوالر،  ــا ســـاهـــم أيـــضـــا فـــي ارتــ مـ
فاملحافظون لديهم مواقف متشددة من الغرب 

والتفاوض مع واشنطن.

»بيل آفيا«،  »ال يبشر الوضع الراهن بالخير لـ
فعدد الرحالت قد يتراجع بنسبة تتراوح بن 
60% و70%. إال أن هذه الشركة مملوكة للدولة، 
ــة ســتــعــوض خــســائــرهــا،  ــدولــ مـــا يــعــنــي أن الــ
خــاصــة أن الــدولــة هــي الــتــي تسببت فــي ذلــك 
الهبوط«.  بإرغام طائرة بروتاسيفيتش على 
ــزوف شـــركـــات الــطــيــران األوروبـــيـــة  ويــشــكــل عــ
ــيــــة ضـــربـــة  ــيــــالروســ ــبــ عـــــن عــــبــــور األجـــــــــــواء الــ
جــديــدة لقطاع الــطــيــران الــعــاملــي الـــذي يعاني 
من تداعيات جائحة فيروس كورونا، ذلك أن 
شركات الطيران الغربية ستضطر الستهالك 
مزيد من الوقود لاللتفاف على املجال الجوي 
الــبــيــالروســي، مــمــا زاد مــن مــخــاوف انعكاس 
الطيران وارتفاعها.  تــذاكــر  أســعــار  األمــر على 
ويــقــول ريــبــاك: »يمكن الــجــزم بــأن عهد تذاكر 
الــطــيــران الــرخــيــصــة قــد ولــــى، وهـــي لــن تعود 
لفترة طويلة إلى ما كانت عليه في عامي 2018 
و2019، فليس هناك مصدر لتعويض النفقات 
املتزايدة سوى الركاب الذين أصبحوا بالفعل 
مضطرين لتحمل رسوم الخضوع الختبارات 
كورونا عند السفر على منت الرحالت الدولية 
عند الــذهــاب والــعــودة على حــد ســــواء«. وفي 
تلك األثناء، يظهر تصفح موقع »فاليت رادار 
24« املعني برصد حركة الطائرات، أن األجواء 
ــن أي  ــيـــة بـــاتـــت خـــالـــيـــة تـــمـــامـــا مــ ــيـــالروسـ ــبـ الـ
على  فيها  الحضور  ليقتصر  طائرات غربية، 
طائرات شركات الطيران الروسية واآلسيوية 
و»بــــيــــل آفــــيــــا« نــفــســهــا. وأعــــلــــن نـــائـــب رئــيــس 
نــيــقــوالي سنوبكوف،  الــبــيــالروســي،  الـــــوزراء 

الــســبــت املــاضــي، أن »بــيــل آفــيــا« ستغير على 
خــلــفــيــة الــحــظــر األوروبـــــــي، خــريــطــة رحــالتــهــا 
بــاتــجــاه بــلــدان رابــطــة الــــدول املستقلة، داعــيــا 
إلى  البيالروسية  السياحة  حركة  زيـــادة  إلــى 
الوجهات الروسية مثل منتجع سوتشي املطل 
على البحر األسود وبحيرة بايكال وغيرهما.   
وبحسب النبذة الواردة على موقع »بيل آفيا«، 
فإن أسطولها يتكون من نحو 30 طائرة ضيقة 
الـــبـــدن مـــن طـــــرازي »بــــويــــنــــغ-737« األمــيــركــيــة 

و»إمبراير« البرازيلية.
»العربي الجديد«، أرجــع عضو  لـ وفي حديث 
ــيـــن الـــــبـــــيـــــالروس، إيـــغـــور  ــافـ ــاد الـــصـــحـ ــ ــحـ ــ اتـ
كارنيه، رد الفعل األوروبي الحازم على واقعة 
إلــى وجـــود رعــايــا أوروبــيــن  بروتاسيفيتش 
الحادثة  تزيد  أن  الــطــائــرة، متوقعا  مــنت  على 
من عزلة بيالروسيا وتدفعها نحو املزيد من 

االعتماد على روسيا سياسيا واقتصاديا.
ــة فـــــي الــــعــــالقــــات  ــ ــنـ ــ ــــراهـ ــــت األزمــــــــــة الـ ــعـ ــ ــدلـ ــ وانـ
ــيــــة عــلــى خــلــفــيــة إقـــدام  الــبــيــالروســيــة األوروبــ
ــلـــى اعـــتـــقـــال  ــهــــات األمـــــــن الـــبـــيـــالروســـيـــة عـ جــ
ــتــــي تــحــمــل  بـــروتـــاســـيـــفـــيـــتـــش وصـــديـــقـــتـــه الــ
الجنسية الروسية في 23 مايو/أيار الجاري، 
ــام طــائــرتــه الــتــابــعــة لــشــركــة »رايــــان  ــ بــعــد إرغـ
إير« على الهبوط أثناء رحلتها من أثينا إلى 

العاصمة الليتوانية فيلنوس. 
وعلى الرغم من الحصار الجوي الغربي الذي 
تواجهه شركة الطيران البيالروسية، رفضت 
الشركة القيام بالرحالت إلى شبه جزيرة القرم 
التي ضمتها روسيا في عام 2014 بعد موجة 
من االضطرابات في أوكرانيا وسقوط الرئيس 
املوالي ملوسكو فيكتور يانوكوفيتش.   وأكد 
آفيا«،  »بيل  عام  مدير  تشيرغينيتس،  إيغور 
على  اليــف«  »سولوفيوف  لقناة  فــي تصريح 
»يوتيوب« مساء السبت، أن الشركة ال تعتزم 
الـــقـــرم، مــضــيــفــا: »يجب  إلـــى  الـــرحـــالت  تنفيذ 
بالقرم جزءًا  اعتراف سياسي  أن يكون هناك 
من روسيا. عندما يكون هناك قرار سياسي، 

سننظر في األمر«.

إقالة محافظ »المركزي اإليراني«بيالروسيا بمواجهة حصار غربي... وخسائر للجميع

ومنعها من الحصول على مقاتالت »إف 35« 
وفــرض  برنامج تصنيعها،  مــن  وإخــراجــهــا 

عقوبات على مسؤولن أتراك.
كما ال يزال ملف جماعة »الخدمة« وزعيمها 
الداعية فتح الله غولن، املقيم في أميركا، من 
تركيا  الخالفية، حيث تحّمل  القضايا  أبــرز 
املحاولة  خلف  الــوقــوف  مسؤولية  الجماعة 
لــإطــاحــة بحكم  عــــام 2016  فـــي  االنــقــالبــيــة 
أردوغان، وعدم التعاون القضائي األميركي 
ــرز مــــا أثــــار  ــ ــركـــي. ولـــعـــل أبــ ــتـ مــــع الـــجـــانـــب الـ

ــــالده  واالســـــتـــــثـــــمـــــارات«، مـــشـــيـــرا إلــــــى أن بـ
حــقــقــت ثــانــي أكــبــر نــمــو اقـــتـــصـــادي بنسبة 
1.8%، وذلــك بعد الصن بن دول مجموعة 
الــعــشــريــن الـــعـــام املــــاضــــي. ويـــقـــول الــخــبــيــر 
االقتصادي التركي، كاتب أوغلو، لـ »العربي 
ــتـــحـــدة شــريــك  ــات املـ ــ ــواليــ ــ ــد«، إن »الــ ــديــ ــجــ الــ
عامليًا  األقــوى  تاريخي واستراتيجي، وهــي 
اقتصاديًا وعسكريًا، واملرحلة تتطلب إيجاد 
تــوافــق وعــدم االســتــمــرار فــي التوتر وتبادل 
فـــرض الــعــقــوبــات«. وكـــانـــت وزارة الــتــجــارة 

حفيظة الجانب التركي تصريح لبايدن قبل 
نحو عـــام، تــحــدث فيه عــن تشكيل أردوغـــان 
خطرًا، وأنه يجب دعم املعارضة التركية من 

أجل اإلطاحة به.
للتهدئة   

ً
أكثر ميال أنــقــرة  املــقــابــل، تبدو  فــي 

مــع واشــنــطــن. وأكـــد الــرئــيــس الــتــركــي، خالل 
لقائه مسؤولي الشركات األميركية قبل أيام، 
أن »الــتــعــاون مــع الــواليــات املــتــحــدة مستمر 
ويــمــكــن زيــادتــه عــلــى نــطــاق واســــع، بـــدءًا من 
ســوريــة ولــيــبــيــا، وصــــواًل للطاقة والــتــجــارة 

الــتــركــيــة ومــجــلــس املـــصـــدريـــن األتــــــــراك، قد 
أعلنا مؤخرًا تسجيل الصادرات التركية إلى 
الربع  املتحدة رقما قياسيًا خــالل  الــواليــات 
الـــصـــادرات  زادت  أن  بــعــد  الـــعـــام،  مـــن  األول 
عليه خالل  كانت  عما   %36 بنسبة  التركية 
الــربــع األول مــن الــعــام املــاضــي، مسجلة 2.7 
مليار دوالر، وذلـــك مــن إجــمــالــي الــصــادرات 
التركية إلى العالم والتي بلغت قيمتها نحو 

50 مليار دوالر.
ــة إلــــى  ــيــ ــركــ ــتــ ورغـــــــــم زيـــــــــــادة الــــــــصــــــــادرات الــ

االقتصادي  الخبير  فــإن  املــتــحــدة،  الــواليــات 
التركي، أوزجــان أويصال، يرى في تصريح 
ــم املــحــقــق  ــ ــرقـ ــ الـ ــد«، أن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ »الــــعــــربــــي  لـــــ
يتمتع  التركي  االقــتــصــاد  جـــدًا، ألن  »ضئيل 
الخالفات  تبعات  لكن  قوية،  تصدير  بقدرة 
السياسية تؤثر على زيادة التبادل التجاري 
بــن الــبــلــديــن«. ويــضــيــف أويـــصـــال أن حجم 
التبادل التجاري يــراوح مكانه منذ سنوات 
عند مستوى 20 مليار دوالر سنويًا، مشيرا 
إلى أن أعلى مستوى وصل إليه كان في عام 
2018 عندما تجاوز 25 مليار دوالر، مشيرا 
املتحدة من إجمالي  الواليات  أن حصة  إلى 
الصادرات التركية ال تتعدى 5%. ورغم هذه 
املؤشرات، خرجت في مناسبات عدة ماضية 
البلدين تصريحات تعبر عن  بن مسؤولي 
اآلمال بالوصول إلى حجم التبادل التجاري 
إلى 100 مليار دوالر سنويًا، وهو ما يعتبره 
أويـــصـــال غــيــر مــســتــبــعــد فـــي »حــــال تــســويــة 
الخالفات السياسية، لكن واشنطن حريصة 
عــلــى الــــــدوام عــلــى الــتــأثــيــر عــلــى االقــتــصــاد 
الــعــقــوبــات عــبــر إقــحــامــه فــي القضايا  بفعل 
الخالفية، بينما عادة ما تمتص تركيا هذه 
في  باملثل  عليها  للرد  تضطر  أو  العقوبات 
أحيان أخــرى«. ويضيف املحلل االقتصادي 
واشنطن  الخالفات بن  أن »حلحلة  التركي 
الليرة وتزيد  وأنقرة ستحسن سعر صــرف 
مــن االســتــثــمــارات الــدولــيــة فــي تركيا وليس 

األميركية فقط«.
وكـــانـــت نــائــبــة وزيــــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي، 
ويــنــدي شــيــرمــان، قــد أكـــدت خــالل لــقــاء على 
قــنــاة »ســــي إن إن تـــــورك« قــبــل يـــومـــن، »أن 
أنقرة بدائل تجنبها  واشنطن عرضت على 
خلفية  على  املفروضة  األميركية  العقوبات 
الـــصـــاروخـــيـــة   »400 »إس  مــنــظــومــة  شــــــراء 
الروسية«، مضيفة أن تركيا هي من ستقرر 
الخطة التي ستتبعها لحل األزمة. وأشادت 
شـــيـــرمـــان، فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، بــاالقــتــصــاد 
»تركيا  إن  قائلة  االستثمار،  ومناخ  التركي 
تــمــتــلــك مـــقـــومـــات اســتــثــمــاريــة كـــبـــيـــرة، وإن 
املــســتــثــمــريــن يـــرغـــبـــون فـــي مـــشـــاهـــدة رؤيـــة 
مستقبلية واضحة املعالم كي يتوجهوا إلى 
شيرمان  وبحثت  فيها«.  لالستثمار  تركيا 
مع املتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم 
قالن، السبت املاضي، ترتيبات لقاء أردوغان 
وبايدن. وبحسب مصادر تركية تحدثت مع 
»العربي الجديد«، تم التوافق حول »تطوير 
واتفاقات  صيغ  وإيــجــاد  الثنائية  العالقات 

استراتيجية بعيدًا عن القضايا الخالفية«.

إلجراء  تخطط  السلطات  إن  أردوغــان،  طيب  رجب  التركي،  الرئيس  قال 
مراسم إطالق بناء قناة إسطنبول، التي ستلتف على مضيق البوسفور، 
ــر شــهــر يــونــيــو/ حــزيــران  ــ ــي أواخ ف
تصريحات،  في  مضيفًا  المقبل، 
أن  فــي  شــك  »ال  الــمــاضــي:  السبت 
من  بقلق  يشعر  من  هناك  يكون 
هذا  لكن  الضخم،  المشروع  هذا 
األمر لن يوقفنا«. وأشار أردوغان إلى 
من  سيزيد  المشروع  هذا  تنفيذ  أن 
إلسطنبول.  االستراتيجية  األهمية 
مبادرة  أكبر  القناة  مشروع  ويمثل 

في البنية التحتية التركية.

بناء قناة إسطنبول

مال وسياسة

تواجه بيالروسيا حصارًا 
جويًا صعبًا بعد امتناع 

شركات الطيران األوروبية 
عن استخدام المجال 

الجوي البيالروسي ومنع 
رحالت »بيل آفيا«
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رؤية

عصام شعبان

أعباء  االقتصادية، ويضيف  آثــاره  العدوان األخير على غزة  يترك 
تراكمت من سلسلة حروب شنتها دولة االحتالل منذ 2008، منها 
القطاع من أزمة اقتصادية هيكلية،  اجتياح 2014، غير ما يعانيه 
الذي  الصناعي  القطاع  وضعف  اإلنــتــاج،  وسائل  بتخلف  مرتبطة 
معتمدًا  الــقــطــاع  ليبقى  مــتــكــرر،  بشكل  االحــتــالل  يستهدفه  كـــان 
واقتصادية،  اجتماعية  مشكالت  ويعاني  الخارجية،  السوق  على 
أسبابها  وضمن  االقــتــصــاديــة،  البنية  تخلف  بفعل  لها،  ال حصر 
ــبـــاط والــتــبــعــيــة لالقتصاد  الــرئــيــســيــة، الــحــصــار، الــــذي يــعــمــق االرتـ
اإلسرائيلي، رغم االنسحاب من غزة في أغسطس 2005 )خطة فّك 
االرتباط( والتي انعكست ديموغرافيا على مناطق عربية نقل إليها 

مستوطنو غزة كمدينة اللد ويافا وعكا.
لم تستهدف إسرائيل أماكن فصائل املقاومة وعناصرها، وهو ما 
يتضح من حجم التدمير الهائل، للمباني واملساكن، واألبــراج التي 
وصمتها بأبراج اإلرهاب، إلى جانب، مؤسسات تجارية وصناعية 
آليات  الحياة، عن طريق   سبل 

ّ
أرادت تعطيل كل ها 

ّ
أن أي  وخدمية، 

الــحــرب، وهــو مــا يــراكــم األعــبــاء االجتماعية بجانب آثــار استمرار 
الحصار املفروض برًا وبحرًا وجوًا، كأحد أسباب استدامة األزمة.

ــــة االحـــتـــالل األداتـــــني، الـــعـــدوان الــعــســكــري، والــحــرب  تــســتــخــدم دول
االقتصادية، للحّد من قدرات سكان القطاع على الحياة، وجعلهم في 
حالة قلق ومعاناة دائمني، كما تستهدف الحياة السياسية بالتبعية، 
ودفع قطاعات من السكان للتفكير بشكل دائم في تبعات وتكلفة 
واالقتصادية  االجتماعية  األوضــاع  يخلفه مجمل  ما  الحرب، غير 
من آثار نفسية ال يستهان بها، كما تجاوزت معدالت البطالة في 
غــزة 47 فــي املــائــة، وتــصــل بــني الشباب إلــى 72 فــي املــائــة وترتفع 
خــصــوصــًا فــي منطقتي رفـــح وديـــر الــبــلــح، وهـــو مــا يــتــرتــب عليه، 
ارتفاع نسبة اإلعالة، خصوصًا مع ارتفاع نسبي لحجم األسر )5.6 
أفراد( بحسب استطالع الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني عام 
2017، ويعاني ما يزيد عن نصف السكان الفلسطينيني من الفقر، 
بينما يشكل سكان غزة 67 في املائة من الفئات التي تعيش دون 

خط الفقر، بحسب بيانات لإلحصاء الفلسطيني لعام 2018.
وســـاهـــم اســتــهــداف الــقــطــاعــات اإلنــتــاجــيــة الــصــنــاعــيــة والـــزراعـــيـــة، 
الحصار، في تكريس هذه األوضــاع  الصيد، مع سياسات  وقطاع 
االستهداف  عبر  مباشر  بشكل  املصانع  وتــضــررت   ،2008 منذ 
والقصف )حوالي 500 مصنع( أو بشكل غير مباشر، عبر قيود 
على االستيراد والتصدير، وتعطل حركة السوق، ونقص السيولة، 
املصانع بشكل جزئي  وتوقفت معظم  الشرائية،  القوة  وانخفاض 

وكلي، عدا عن تضرر قطاعات الخدمات والطاقة والصحة.
والتنمية  للتجارة  املتحدة  األمــم  قــدرت منظمة  املــاضــي،  الــعــام  فــي 
)أونــكــتــاد( خسائر الــقــطــاع مــن الــحــروب فــي عشر ســنــوات بنحو 
باملنظمة،  االقــتــصــاديــني  كبير  بحسب  وهــي  دوالر،  مليار   16.15
املحلي  الــنــاتــج  أضــعــاف  تــتــجــاوز ستة  الخفيف،  الــدكــتــور محمود 
ــرصــد تكاليف حصار 

ُ
ت لــم  اإلجــمــالــي لغزة فــي عــام 2018، بينما 

القطاع الذي يضم مليوني نسمة، ويعد من بني أكثر املناطق كثافة 
من  ويــعــد %66  فـــردًا/كـــم2،   5.533 حــوالــي  يعيش  سكانية، حيث 
سكانه من الالجئني، بينما تبلغ الكثافة السكانية في الضفة الغربية 

534 فردًا/كم، بحسب اإلحصاء الفلسطيني.
انتهت بهدنة وقف نار  أيار 2021( فقد  الرابعة )مايو/  الحرب  أما 
املقاومة ومساندة شعبية أجبرت  لقدرات  غير مشروطة، كنتيجة 
إســرائــيــل عــلــى وقـــف الـــعـــدوان، لــكــّن ذلـــك ال يلغي آثــــارًا وضغوطًا 
في  إسرائيل  استمرار سياسة  مع  جــديــدة، خصوصًا  اقتصادية 
مزامنة الحرب الهمجية مع هدم اإلمكانيات االقتصادية، بما فيها 
استهداف مؤسسات الخدمات والتجارة واملصانع، لتكريس األزمة 
الفترة من 2008  التي ُهدمت في  املنازل  أعــداد  وتعميقها. وبلغت 
وحتى 2014 ما يزيد على 26 ألف منزل، بحسب مؤشرات وزارة 
الحصر  بــيــانــات  تشير  بينما   ،2015 عـــام  الفلسطيني  اإلســكــان 
تدمير 1800  إلى  الفلسطينية  األشغال  وزارة  نفذتها  التي  األولية 
وحدة سكنية بشكل كلي، و16 ألف وحدة بشكل جزئي، باإلضافة 
إلـــى تــدمــيــر 74 مــنــشــأة ومــقــرًا حكوميًا خـــالل عــــدوان مــايــو، غير 
نزوح 120 ألف مواطن، وفي تقديرات أولية، تبلغ تكاليف األضرار 
التحتية  البنية  أيضًا  واستهدفت  دوالر.  مليون   150 املساكن  في 
القطاع  فــي  الكهرباء  أزمــة  وشكلت  العامة،  الخدمات  ومؤسسات 
الحياة  وتعطل  اإلنــتــاج،  أنشطة  تكبيل  مــن  تــزيــد  عميقة،  مشكلة 
إلى 6  الكهرباء  توافر  تتقلص ساعات  للمواطنني، كانت  املعيشية 
في  أكثر من 97  أليــام، وتعرض  تيارها  ينقطع  وأحيانًا  ســاعــات، 
الكهرباء خــالل 2018  انقطاع  إلــى مشكالت  املائة من منازل غــزة 
)تــقــريــر جـــهـــاز اإلحـــصـــاء الــفــلــســطــيــنــي( ألّن املـــصـــدر الــرئــيــســي 
املصري  الكهربائي  اإلمــداد  تكفي خطوط  وال  إسرائيل،  للكهرباء 
 عن مشكالت هيكلية 

ً
لسّد حاجات القطاع املكتظ سكانيًا، فضال

في قطاع الكهرباء والتي تقام شبكاتها فوق سطح األرض )ويؤدي 
بــأّي هجوم عــســكــري(. وبحسب شركة  إتالفها  إلــى سهولة  ذلــك 
الــعــدوان األخــيــر 6 خطوط كنتيجة  تــوزيــع الكهرباء، تــضــررت فــي 
 
ً
فضال الـــدوالرات،  بماليني  خسائره  وتقدر  العسكرية،  للضربات 

املياه  تعطل شبكات  ها 
ّ
فإن اقتصاديًا  الكهرباء  انقطاع  تبعات  عن 

والصرف وتعطل األنشطة اإلغاثية والعالجية الضرورية.
التجارية  املــجــمــعــات  اســتــهــداف  العسكرية  العمليات  شملت  كــمــا 
ــزة، وبـــعـــض املــســتــشــفــيــات  ــغــ ــع بــاملــنــطــقــة الـــصـــنـــاعـــيـــة بــ ــانـ ومـــصـ
واملؤسسات الصحية، وتعطل مختبر كورونا الرئيسي بعد غارات 
الصحي  القطاع  تعرض  وقد  مجاورًا،  مبنى  استهدفت  إسرائيلية 
بشكل عام إلى تدهور نتاج الحصار، والذي يحد من تجديد األدوات 
واملعدات الالزمة. ويبلغ عدد املستشفيات بالقطاع 80 مستشفى، 
وهي محدودة اإلمكانيات، كما استهدفت خالل العدوان مؤسسات 
املؤسسات  على  الهجوم  تكثيف  من  ويتضح  وإعالمية.  تعليمية 
التجارية واالقتصادية، أّن الضغط على سكان القطاع، ومن ضمنهم 
املقاومة، ليس باالستهداف العسكري وحده، إذ تراهن إسرائيل على 
القوى االجتماعية  بالقدرات االقتصادية يثير غضب  أّن اإلضــرار 
تجاه املقاومة، لكّن الحرب أثبتت رهانات إسرائيل الخاطئة، وربما 
على العكس من ذلك، لم تتأثر حالة التضامن االجتماعي والوطني، 
املقاومة سياسيًا  العسكرية واالقتصادية، وربحت  الضغوط  رغم 
ووطنيًا رغم التضحيات، بل برزت حالة تضامن تجاوزت غزة، إلى 
الفلسطينيني،  لتظهر بوضوح بسالة  التاريخية،  أراضــى فلسطني 

ودفاعهم عن حقوقهم، وأولها رد العدوان.

صمود فلسطيني 
في مواجهة ضغوط 

العدوان االقتصادية


