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اقت�صاد
رو�سيا ت�ستخدم القوة الناعمة ل�صدّ العقوبات االقت�صادية

الأزمة الكهرونفطية يتيمة الحلول

فارين ـ براي�س لـ«البناء» :وجود �سوق
اقليمية للغاز اللبناني بعد نجاح اال�ستك�شاف

} أدونيس كيروز
م���ن أب�����رز ال��م��ش��اك��ل ال��م��ت��و ّق��ع أن ت��ع��ال��ج عبر
االس��ت��ث��م��ار ف���ي ق��ط��اع ال��ن��ف��ط وال���غ���از ،ه���ي أزم���ة
الكهرباء المزمنة التي يعاني منها اللبنانيون الذين
يدفعون فاتورتين شهر ّيا ً لتأمين الطاقة في منازلهم
وأعمالهم .ويستم ّر اليوم االنقسام السياسي حول
أي ح ّل
إدارة «مؤسسة كهرباء لبنان» م��ع غياب ّ
يجتمع عليه جميع ال��ف��رق��اء .وم��ا زال المياومون
يطالبون بحقوقهم ،ومتّخذين من المبنى المركزي
للمؤسسة ،مقرا ً العتصامهم.
وفي ظ ّل هذا التجاذب السياسي ،يرى بعضهم
التأثير الكبير ألزمة الكهرباء على ملفات عديدة من
ضمنها ملف النفط والمرسومان العالقان ،وعدم
م��واف��ق��ة مجلس ال�����وزراء عليهما ب��ع��د ،م��م��ا يؤدي
إل��ى المزيد من التأجيل في ب��دء المزايدة ،وم��ن ثم
االستكشاف واالس��ت��خ��راج ،إض��اف�� ًة إل��ى االنقسام
السياسي ال��ذي يقف عائقا ً أم��ام التنقيب عن النفط
وانعكاسه سلبا ً على تحسين وضع الكهرباء.
ّ
لملف النفط وال��غ��از ،فال
أم��ا من الناحية التقنية
جديد على ما سبق وتقدّمت به «إدارة هيئة البترول»،
ف��ي مقابل ت��ط�� ّورات على أكثر م��ن صعيد لك ٍّل من
قبرص و«اسرائيل» في مرحلة االستكشاف.
ف���ي ح��دي��ث إل���ى «ال���ب���ن���اء» خ�ل�ال زي���ارت���ه لبنان
األسبوع الماضي ،أشار الرئيس التنفيذي لشركة
المتخصص في قطاع النفط
 PPIوالخبير العالمي
ّ
وال��غ��از بيل ف��اري��ن-ب��راي��س ،إل��ى أنّ «لبنان متقدم
في قطاع النفط والغاز وهو سابق لعصره في هذا
المجال ،لكن المشكلة هنا تكمن في السياسة».
وع��ن قيمة ضريبة اإلت���اوة ()Royalty Tax
البالغة  4ف��ي المئة فقط ،وال��ت��ي علّق عليها بعض

الخبراء بالقول أ ّنها منخفضة ج��داً ،لفت فارين ـ
برايس إلى أ ّنه «ال يوافق على هذا الرأي ،إذ إنّ هذه
الضريبة هي ضريبة تنازلية ،لكن يجب أن ينظر
إليها ضمن اإلطار الشامل التفاقية اإلنتاج والتركيز
على العناصر األخرى في االتفاق الذي سيرفع من
ستشجع
حصة الحكومة» ،موضحا ً أنّ «هذه القيمة
ّ
ّ
الشركات في تكثيف عمليات االستكشاف عن الغاز
في المرحلة األولى بعد االنتهاء من المزايدة» ،وأ ّنه
«من الواجب رفع عدد الفرص إليجاد الغاز ضمن
مرحلة االستكشاف».
وع��ن ج��ذب المستثمرين عبر العقود أو إتفاق
االستكشاف واإلنتاج ،أشار فارين-برايس إلى أنّ
الوضع األمني اإلقليمي هو العامل المؤثر األبرز في
هذه المعادلة».
أما عن األفضلية التي يتمتّع بها لبنان أمام ك ٍّل من
قبرص و«إسرائيل» ،فلفت إلى أنّ التركيبة السياسية
تشجع
الحزبية ف��ي لبنان ،وإن كانت معقدة وال
ّ
المستثمرين ،إال أنّ التأثير األكبر على قرار معظمهم
سيرتكز على حجم المساحة البحرية».
وفي ما يتعلّق بالتحديات اإلقليمية التي يواجهها
لبنان ،أش��ار فارين ـ برايس إل��ى األزم��ة السورية
وأث��ره��ا على ال��وض��ع اللبناني ،إض��اف�� ًة إل��ى القلق
المتزايد حاليا ً بسبب «داع���ش» ،هي من التحديات
األك���ب���ر ،م��وض��ح��اً« :أنّ ل��ه��ذه ال��ت��ح��دي��ات ح��ل��والً»،
وم���ش���ددا ً ع��ل��ى «أنّ ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ط��اق��ة ف��ي لبنان
والدول المجاورة سيرتفع ،مما يعني وجود سوق
إقليمية للغاز اللبناني بعد نجاح االستكشاف».
وعليه ،ف��إنّ االب��ح��اث اظ��ه��رت صلة التنافسات
الدولية االقليمية على لبنان بتحوله بلدا ً نفطيا ً بعدما
ثبت أن أح��د محركات ح��رب تموز 2006ك��ان هذا
العامل.

تقرير «بنك عودة» عن الف�صل الثاني من 2014

تح�سن ن�سبي وتوقعات ترفع ن�سبة النم ّو
من  1الى  2في المئة

فرص نم ّو تحملها إعادة إعمار سورية للمؤسسات اللبنانية؟
أشار التقرير االقتصادي الفصلي
الذي صدر عن «بنك عودة» للفصل
الثاني من العام  2014الحالي إلى
تحسن نسبي في االقتصاد اللبناني
ّ
خالل النصف األول من العام الحالي،
لكن النم ّو بقي دون القدرة الفعلية
لالقتصاد على تسجيل المستوى
المرجو منه ،وذلك في خضم استمرار
التلبّد االقليمي وتداعياته المباشرة
على الساحة المحلية.
ورف��ع «ص��ن��دوق النقد ال��دول��ي»
ت��و ّق��ع��ات��ه ل��ن��م� ّو ال��ن��ات��ج المحلي
اإلجمالي الحقيقي في العام 2014
ف��ي ه��ذا ال��م��ن��اخ ،م��ن نسبة  1في
المئة بحسب تقرير «آفاق االقتصاد
العالمي» إل��ى نسبة  2ف��ي المئة،
وفق تقرير مشاورات المادة الرابعة
الصادر حديثاً.
ويشير التقرير في تقييمه للوضع
الحالي وآفاق االقتصاد اللبناني الذي
شهد مناعة ملحوظة خالل السنوات
األخيرة ،إلى نقاط الضعف والفرص
والتحديات وفق اآلتي:
على صعيد نقاط القوة :الدخل
الفردي المرتفع واألعلى بين البلدان
ال��م��ج��اورة ،ال��دع��م ال��ق��وي م��ن قبل
المغتربين اللبنانيين لالقتصاد
الوطني ،التدفقات المستمرة لألموال
الوافدة والمدعومة بقاعدة كبيرة من
ّ
المدخرات الخارجية ،اإلطار الرقابي
الصارم للقطاع المصرفي اللبناني،
السجل الطويل من االستقرار النقدي،
المستويات القياسية للموجودات
الخارجية ل��دى «م��ص��رف لبنان»
بالقيم المطلقة والقيم النسبية،
ال��دي��م��وم��ة المحققة ع��ل��ى صعيد
استقرار األسعار مع نسبة تضخم

منخفضة نسبياً ،ناهيك عن قدرة
لبنان تاريخيا ً على تسديد ديونه
العامة المستحقة على رغم األزمات
االقتصادية والسياسية الحادة التي
أل ّمت بالبالد.
خ��ص ن��ق��اط الضعف:
وف��ي م��ا
ّ
األوض�����اع ال��س��ي��اس��ي��ة ال��داخ��ل��ي��ة
الشائكة في ظ ّل المنسوب المرتفع
ف��ي ح��دة ال��ت��ج��اذب��ات السياسية
المستم ّرة محلياً ،المديونية العامة
الكبيرة والعجز المالي المرتفع
مقارن ًة مع حجم االقتصاد المحلي،
العجز التجاري الكبير وما يو ّلده
من ع��ج��وزات مستدامة في ميزان
ال��ح��س��اب ال���ج���اري ،ال��ت��راج��ع في
حركة االستثمار اإلجمالي في ظ ّل
حالة من الترقب والتريث في أوساط
المستثمرين المحليين واإلقليميين،
أج���ل ال���ق���رارات االس��ت��ث��م��اري��ة
م��ا ّ
الكبرى في البالد ،إضاف ًة إلى النم ّو
االقتصادي الواهن للعام الرابع على
التوالي.
أم��ا على مستوى الفرص :النم ّو
الممكن للطلب اإلجمالي في ظ ّل فجوة
كبيرة بين الناتج الفعلي والناتج
الممكن تحقيقه ،القطاع الخدماتي
القوي والمتنوع والدور الذي يمكن أن
يستحوذه على المستوى اإلقليمي،
الفرص الج ّمة التي تحملها إع��ادة
إعمار سورية للمؤسسات اللبنانية
عموماً ،وأخيرا ً االحتياطات الكبيرة
م��ن النفط وال��غ��از التي م��ن شأنها
توفير مخرج لمعضلة المالية العامة
على المدى الطويل.
وعلى صعيد المخاطر :التداعيات
المباشرة والمستمرة لالضطرابات
اإلقليمية على االقتصاد الوطني،

ت��ردي األوض���اع األمنية الداخلية
على رغم الخطط األمنية المشدّدة
في جميع أنحاء ال��ب�لاد ،الضغوط
ال��داخ��ل��ي��ة ج���� ّراء األع����داد الكبيرة
والمتزايدة من الالجئين السوريين
ف��ي ل��ب��ن��ان ،ال��ت��ردي النسبي في
األساسيات الماكرو اقتصادية في ظل
تزايد االختالالت المالية والخارجية،
إض��اف�� ًة إل��ى ال��ت��داع��ي��ات السلبية
المحتملة لمسألة سلسلة الرتب
والرواتب على االقتصاد اللبناني في
شكل عام.
ومع ما سبق ،فإنّ الفرص الحقيقية
ال تزال قائمة في سياق معادلة مجزية
بين المخاطر والعوائد ،خصوصا ً
على ال��م��دى ال��ط��وي��ل ،ف��ي حين أن
المخاطر السياسية واالقتصادية
تتجلّى بشكل ملموس.
وفي هذا السياق ،تجدر االش��ارة
إلى أنّ الرهانات في المدى الطويل
ع��ل��ى األس�����واق اللبنانية أثبتت
صوابيتها ،بتوفيرها عوائد مجزية
نسبيا ً مقارنة مع األسواق المماثلة.
وفي حين أن لبنان م ّر بحلقات عدة
من الصدمات الداخلية والخارجية،
فقد نجح دوما ً في الخروج من أتون
األزمات على المدى البعيد .من هنا،
فإنّ مسار االقتصاد الوطني واألسواق
اللبنانية على المدى الطويل يعزز
فكرة أن االقتصاد محكوم بتقلبات
دوري��ة ينتفي معها كل من التشاؤم
عند تأزم المناخ الداخلي أو التفاؤل
عند انتعاش الظروف المحلية .فليس
للتشاؤم الدائم أو للتفاؤل المفرط أي
أس��س عقالنية في بيئة اقتصادية
تشوبها تقلبات دورية متكررة بشكل
عام.

ما هي �أ�سلحة بوتين لمواجهة التحديات الغربية؟
فارس سعد
ما هي أسلحة الرئيس الروسي
فالديمير بوتين لمواجهة العقوبات
الغربية على موسكو والتي طاولت
م��ج��االت م��ت��ن��وع��ة م��ن ال��رس��ام��ي��ل
وص���وال ً إل��ى تكنولوجيا التطوير
العسكري والنفطي .الدفعة األخيرة
منها تحديدا ً كانت «القرصة» األكثر
تأثيرا ً للكرملين ،من خالل الحد من
ال��ول��وج إل��ى األس���واق المالية ،ما
يكبّل المصارف الروسية العامة،
التي يُقدّر أنها تحمل سندات بقيمة
 15مليار دوالر بالعمالت الغربية،
تستحق خ�لال ال��س��ن��وات الثالثة
المقبلة.
صحيح أن العقوبات لم تشمل
المصرف الروسي األول ال��ذي يُع ّد
ش��ري��ان ح��ي��اة االق��ت��ص��اد ال��روس��ي
 – Sberbankفي إطار استراتيجية
عدم استهالك الخطوات كلّها دفعة
واحدة ـــ إالّ أنها ُتع ّد «قرصة» جديدة
لنظام الرئيس بوتين.
لكن هل العقوبات كافية إلخضاع
هذا الرئيس مباشرة أو عبر مراكمة
الضغط المحلي على حكمه؟ أم
أن لنظام بوتين أسلحته الناعمة
الخاصة ،وه��و أس��اس�ا ً ال يُمكن أن
ّ
يتح ّمل أن تلوي العقوبات ذراع��ه
وتردّه عن خياراته االستراتيجية؟
صحيح أنّ ال��ض��غ��ط ع��ل��ى بلد
م��ا ع��ب��ر ال��ع��ق��وب��ات االق��ت��ص��ادي��ة،
يتم فعليا ً عبر مراكمة الضغوط
ال��م��ح��ل��ي��ة ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا ،وه��ي
مسألة كان يع ّول عليها الغرب ضد
روس��ي��ا ،خ�لال سنوات طويلة قبل
العقوبات األخ��ي��رة عبر منظمات
المجتمع المدني واألصوات المنادية
بالديمقراطية .أم��ا وق��د تم احتواء
الحراك المدني ،يبقى اللعب على
وتر الرأسماليين ورجال األعمال .هل
يُمكن أن تجعلهم العقوبات ينقلبون
على الكرملين؟
صحيفة «روسيسكايا غازيتا»
اع��ت��ب��رت أنّ ه���ذه ال��ع��ق��وب��ات هي
«بمثابة إع�لان الغرب لحرب ضد
أبناء دولتنا» ،بالرغم من الترويج
لفكرة أنّ العقوبات غير موجهة ضد
المواطن الروسي العادي وإنما فقط
لكبار المسؤولين واألوليغارشيين.
وق��ال��ت صحيفة «نيزافيسمايا
غازيتا» إنّ روسيا اعتادت على نفاق
العقوبات الغربية ،وأن قادة الغرب
كثيرا ً ما رددوا أن المواطن العادي
بمنأى ع��ن عقوباتهم ،إلاّ أن هذه
العقوبات سرعان ما تضرب مصالح
اآلالف من المواطنين الروس.

بداية الرد الروسي

تتبع موسكو مسارين للرد على
العقوبات الغربية ضدها :العقوبات
المباشرة ،وتلك الطويلة األمد عبر
مجموعة «البريكس».
أوالً ،ففي العقوبات المباشرة،
تستورد روسيا منذ ربع قرن أكثر من
 40في المئة من صادرات الواليات
المتحدة من الدجاج .اليوم ،وعلى
رغ��م أن تلك النسبة تراجعت إلى
 7في المئة ،إال أنّ المعايير التي
فرضها «المعسكر الشرقي» سابقا ً
على كيفية توضيب وتسويق هذا
المنتج بقيت هي السائدة.
ك��ج��زء م��ن ال����ر ّد ال��روس��ي على
العقوبات ال��ج��دي��دة التي فرضها
ال��غ��رب ،ك���ان ال��دج��اج ف��ي قائمة
المنتجات الغذائية ال��ت��ي ارت��أت
م��وس��ك��و معاقبتها ،معتمدة في
ق��راره��ا على فحوص مخبرية في
منشآت رسمية ،عملت كخاليا نحل
خالل الفترة الماضية للتوصل إلى
نتائج ُتبين أن اللحم المستورد ال
يحترم المعايير الصحية.
ال ّ
شك في أن الدجاج تماما ً كالسلع
الغذائية األخ���رى التي سيشملها
نوعا ً من الحظر أو التلويح بفرضه،
ل��م يخرج بين ليلة وضحاها عن
هامش السالمة ،كما نقلت صحيفة
«واش��ن��ط��ن ب��وس��ت» ع��ن مجلس
صادرات الدجاج والبيض األميركي،
الذي قال رئيسه جايمس سامر ،إنها
«مفاجأة أن نتعرض في هذه اللحظة
لهذا التدقيق المع ّمق ،خصوصا ً أننا
نتمتع ب��ت��اري��خ ط��وي��ل وج��ي��د في
التعامل مع المسؤولين الروس».
ول��ك��ن ال داع���ي ل��ل��ص��دم��ة .فهذا
التدقيق ـــ بغض النظر عن أهميته
في الرقابة على الغذاء المستورد
ف��ي أي ب��ل��د ــــ ي��أت��ي ك��رد واض��ح
على اإلج��راءات األميركية الجديدة
في فرض عقوبات اقتصادية على
روسيا ،كجزء من سياسة احتواء
نفوذها في شرق أوكرانيا.
خ�لال ال��ف��ت��رة الماضية ،ر ّك��زت
السلطات الروسية على منتجات
غذائية عديدة في إطار سياسة الرد
على العقوبات الغربية .وفي حالة

العملة العالمية ال��واح��دة .إضافة
إلى خلق آليات خاصة بها لتحقيق
أه��داف��ه��ا االق��ت��ص��ادي��ة ف��ي السوق
المالية العالمية.
وقد تضع مجموعة «البريكس»
أي���ض���ا ً ف���ي االح��ت��ي��اط ق��س��م �ا ً من
احتياطها ال��ه��ائ��ل م��ن ال��ع��م�لات -
 4400مليار دوالر  -تملك الصين
ثالثة أرباعها  -لمساعدة بعضها
بعضا ً إذا دعت الحاجة.
فما هي خلفيات هذا القرار وأبرز
أه��داف��ه وت��داع��ي��ات��ه؟ وه��ل يش ّكل
تحديا ً لهيمنة الدوالر األميركي على
االقتصاد العالمي؟

استراتيجية
دول «البريكس»

وعلى الجبهة الشرقية إطالق أعمال بناء األنبوب الذي ستصدر من خالله روسيا للمرة األولى الغاز إلى الصين
الواليات الم ّتحدة ،تعود القضية إلى
عام  2010حين جرى الضغط على
سلسلة مطاعم  ،McDonaldsأما
اليوم ،فتشمل الحملة هذا المطعم
ورديفيه  Burger Kingو.KFC
وسبق أن حظرت عام  2013بشكل
ش��ب��ه ك��ام��ل اس��ت��ي��راد ال��ل��ح��وم من
ال��والي��ات المتحدة بعد أن تبنى
مجلس الشيوخ األميركي عقوبات
تستهدف مسؤولين روساً.
أما في الحالة األوروبية ،فالمجال
أوسع بالنسبة للسلطات الروسية،
إذ إن البالد تستورد ربع حاجاتها
ال��غ��ذائ��ي��ة م��ن ال��ب��ل��دان األوروب��ي��ة
ال���ج���ارة .ف��م��ن ال��ق��م��ح وال��ش��وك��وال
وص��وال ً إلى الفواكه ،ال يسلم شيء
من الرقابة ،ويبدو أن هذا النمط إلى
تزايد.
ه��ن��اك مجموعة م��ن المعطيات
التي تؤ ّمن لروسيا الهامش الالزم
لمقاومة العقوبات .أولها االعتماد
على الخالفات بين البلدان الغربية
ن��ف��س��ه��ا .ف��ال��م��ع��روف أن طبيعة
ال��ع�لاق��ات المختلفة بين البلدان
األوروب��ي��ة والجار الشرقي تفرض

الدولتين األوروبيتين األكثر تضررا ً
من العقوبات الروسية.
وف��اج��أت ال��ع��ق��وب��ات ال��روس��ي��ة
بعضهم ف��ي ال��غ��رب ممن اعتقدوا
بأن العقوبات التي فرضها الغرب
على روسيا ستؤتي ثمارها بسرعة
وتدفع الكرملين إل��ى التراجع عن
موقفه تجاه أوكرانيا ،خصوصا ً أن
الرئيس األميركي باراك أوباما ّ
بشر
ال��رأي العام العالمي في األسبوع
الماضي ب��أن العقوبات األميركية
واألوروب��ي��ة على روس��ي��ا أدت إلى
توقف االقتصاد الروسي عن النمو.
غير أن الرد الروسي على العقوبات
الغربية يثبت عكس ما قاله أوباما،
ويشير إلى أن إدارة الرئيس بوتين
ماضية في مواجهة أكثر صدامية
م��ع ال��غ��رب على خلفية األزم���ة في
أوكرانيا ودعم روسيا االنفصاليين
األوكرانيين في شرق أوكرانيا.
وف���ي ه���ذا ال���ص���دد ،ك��ت��ب��ت «ال
غ��ازي��ت إل��ك��ت��ورال» ،تحت عنوان
«رد بوتين» ،أنّ الحكومة الروسية
أع��دّت تدابير للرد على العقوبات
األوروبية واألميركية ،من بينها على

{ في أيلول  2012زاد حجم التجارة السنوية بين
األعضاء الخمسة في «البريكس» بنحو ست مرات في
العقد الماضي ليصل إلى  300مليار دوالر عام .2013
{ م��ع��دل ن��م��و ال��ت��ج��ارة البينية ل���دول «البريكس»
البالغ  600في المئة في عقد واح��د يعطي أفقا ً واسعا ً
على دبلوماسية كل بلد استراتيجية
خاصة بالتعاطي.
فعلياً ،وفي مقابل اعتماد روسيا
على البلدان األوروبية لتأمين 25
في المئة من غذائها ،تعتمد بلدان
أوروبا على روسيا لتأمين أكثر من
ُخمس حاجاتها من الغاز الطبيعي،
والفارق هو أنه ال بديل عمليا ً للقارة
العجوز من الدب الشرقي في إشباع
حاجاتها للغاز .أما الدب الشرقي،
فيستطيع تأمين غ��ذائ��ه م��ن عدد
كبير من البلدان األخ��رى ،ب��دءا ً من
أميركا الالتينية وصوال ً إلى الشرق
األوسط.

معاقبة الطيران األوروبي

يتضح من األرق��ام التي ُوزع��ت،
عن األضرار التي ستلحق باقتصاد
الدول الغربية جراء العقوبات التي
فرضتها روس��ي��ا مقابل العقوبات
الغربية ضدها.
وي���رى المحللون السياسيون
أن ال���رد ال��روس��ي على العقوبات
األميركية واألوروبية هو تصعيد في
الحرب «الناعمة» أو االقتصادية بين
الطرفين والتي يُخشى من تطورها
ع��ل��ى ن��ح��و أخ��ط��ر ف��ي المستقبل،
خصوصا ً إذا ص��عّ ��دت روس��ي��ا من
هجومها المضاد وتعدت قائمة المواد
التي يُحظر استيرادها من الغرب
إل��ى ال��م��واد التي ُت��ص�دِّره��ا روسيا
إلى الغرب ،بخاصة الغاز الطبيعي
والنفط ال��ذي يشكل شريان حياة
رئيسيا ً بالنسبة الى عدد من الدول
األوروبية ،ومن دونه تصبح الحياة
ال تطاق في فصل الشتاء الذي يبدأ
مبكرا ً في الدول األوروبية.
في المقابل ،تستورد روسيا من
دول االتحاد األوروبي ما قيمته 9.7
مليار جنيه ،وه��و رق��م كبير بكل
المقاييس ،م��ا يجعلها ثاني أكبر
مستورد للمواد الغذائية من أوروبا،
وسيؤدي التوقف عن استيرادها إلى
إلحاق أض��رار اقتصادية بمنتجي
المواد الغذائية األوروبيين ،بخاصة
المزارعين .ووفقا ً لخبراء االقتصاد
في لندن ستكون بولندا وهولندا

�أبو فاعور �أوفد مراقبين
�صحيين الى محالت TSC
توجه فريق من المراقبين الصحيين المتخصصين ،بتوجيه من
وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور ،وبعد التقرير الذي بثته قناة
«الجديد» حول تلوث صحي في محالت  TSCفي الجناح ،إلى
المحالت المذكورة ،حيث تم الكشف على المستودعات والبرادات،
وتم أخذ عينات ونقلها إلى مختبرات الفنار ،إلجراء التحاليل الالزمة،
على أن يتم اتخاذ االجراءات الضرورية وفق ما تظهره النتائج.
وأكدت وزارة الصحة التزامها التام بسالمة المواطنين وصحتهم،
وبدورها في مراقبة كل الموارد التي تعنى بها حياة الناس ،وتحذر
المؤسسات المعنية من أي مخالفة للقوانين ومن اي تهاون بالصحة
العامة.

وك���ان ل��ه��ذه األوض����اع أن تثير
قلق م��ص�دّري المنتجات الزراعية
وال��غ��ذائ��ي��ة ف��ي أوروب���ا وال��والي��ات
المتحدة ،وقد تركتهم في حالة من
الحيرة حول الطريقة التي يمكن أن
ي��م��رروا من خاللها منتجاتهم إلى
السوق الروسية في ظل إج��راءات
الحظر الجديدة ،وأصبحوا يشعرون
بالقلق الشديد بعدما أصبحوا جزءا ً
من اللعبة السياسية.
ونما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة
 0.3في المئة في الربع األول من
العام الحالي ،فيما يبدو تعافيه كليا ً
يترنح على وقع األزمة األوكرانية.
وأوضح دبلوماسي أوروبي أن «دوال ً
أعضاء (في االتحاد األوروبي) ليست
في حال جيدة» .وأعلن دبلوماسي
آخ��ر أن «ك��ل ال��دول األع��ض��اء تدرك
أن اقتصاداتها ستتأثر ،ل��ذا فهي
تنازع كي يكون الوجع موزعا ً على
الجميع».
ويرى المحلل الروسي قسطنطين
كاالشيف« :أن األمر يتعلق في الواقع
برد فعل على العقوبات ،إنه استمرار
للسياسة عبر وسائل أخرى .كل هذه

الح��ت��م��االت ن��وع��ي��ة ،م��ع ت��أس��ي��س ب��ل��دان «البريكس»
مصرفها التمويلي الخاص.
{ تنامي حصة «البريكس» في التجارة الدولية ونمو
تجارتها البينية بهذا التسارع يضع سيناريوهات قاتمة
بالنسبة إلى الدوالر.

الخصوص ،منع ط��ائ��رات شركات
الطيران األوروبية من التحليق فوق
روسيا في اتجاه آسيا.

ذعر أوروبي

وأع��ل��ن االت��ح��اد األوروب�����ي ،أنه
ي��ح��ت��ف��ظ ل��ن��ف��س��ه «ب���ح���ق ات��خ��اذ
إج���راءات» ضد موسكو بعد القرار
ذي الصبغة «السياسية الواضحة»
ال��ذي اتخذته السلطات الروسية
بمنع اس��ت��ي��راد معظم المنتجات
ال��غ��ذائ��ي��ة م��ن أوروب����ا وال��والي��ات
المتحدة مدة عام.
وق��ال الناطق باسم المفوضية
األوروب���ي���ة ،ف��ري��دي��ري��ك ف��ان��س��ان:
«بعد تقييم كامل من قبل المفوضية
ل�لإج��راءات التي اتخذها االتحاد
ال��روس��ي ،نحتفظ ألنفسنا بحق
اتخاذ اإلجراءات المناسبة».
وك��ان��ت روس��ي��ا ق���ررت «ح��ظ��را ً
ك���ام�ل� ًا» ع��ل��ى م��ع��ظ��م ال��م��ن��ت��ج��ات
الغذائية المستوردة ،خصوصا ً من
دول أوروب���ا وال��والي��ات المتحدة،
وذل��ك ردا ً على العقوبات الغربية
بحق موسكو ،وفق ما أعلن ،رئيس
الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف.
ويشمل الحظر المنتجات الغذائية
لحوم البقر والخنزير وال��دواج��ن
واألس���م���اك واألج���ب���ان وال��ح��ل��ي��ب
والخضار والفاكهة المستوردة من
الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي
وأستراليا وكندا والنروج.
ويذكر أن صندوق النقد الدولي
خ � ّف��ض ت��وق��ع��ات��ه للنمو العالمي
لهذه السنة من  3.7في المئة إلى
 3.4في المئة ،ألسباب كثيرة منها
األزمة األوكرانية .ونبّه إلى احتمال
أن «تتض ّرر أوروب���ا من العقوبات
ضد روسيا» ،مفترضا ً أن «تكون لها
تداعيات خصوصا ً على دول المنطقة
التي تقيم عالقات تجارية «نشيطة
جدا ً ومباشرة جداً» مع روسيا.
ومنذ ب��دء األزم��ة األوكرانية بدا
االتحاد األوروب��ي مترددا ً في فرض
العقوبات على روس��ي��ا ،خوفا ً من
أن يض ّر ذل��ك بالعالقات التجارية
واالقتصادية المهمة.

التدابير هي أشبه بانتقام من دول
تعتبر معادية» .ولفت كاالشيف إلى
أنه «فضالً عن مفاعيلها االقتصادية،
فإن لهذه التدابير أيضا ً مفعوال ً أكبر
يتعلق بالدعاية :االكتفاء الذاتي
لروسيا وإبدال مستورداتها بإنتاج
محلي» .وأض��اف أن «هذه التدابير
م��دع��وم��ة م���ن غ��ال��ب��ي��ة المجتمع
الروسي ألن الشعب ال يشعر بأنه
يعاني منها».
لكن جميع هذه المعطيات ال تنفي
قدرة العقوبات على إيذاء االقتصاد
الروسي المنهك أس��اس�اً ،وإن كان
يستطيع تأمين العمالت الصعبة
والتكنولوجيا المطلوبة من حلفاء
ف��ي دول «ال��ب��ري��ك��س» ،ف��ي مقابل
خدمات تفضيلية .غير أنها تؤ ّكد
في الوقت نفسه ،أن النظام الروسي
سيحيا أليام كثيرة أخرى ،فخياراته
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال ي��ح �دّه��ا إف�لاس
مصرف أو اثنين ،وأسلحته تتعدى
الحظر على الدجاج والخضراوات
واجتياح أوكرانيا!

تحدي هيمنة الدوالر

إن «غول» الدوالر األميركي الذي
سيطر لعقود طويلة منفرداً ،يعاني
اليوم من أزم��ات وتحديات ،أحدها
وأه��م تجلياتها التراجع العام في
نمو ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة ف��ي العقود
الثالثة الماضية كانعكاس لحالة
الركود العالمية.
أما ما يجمع عليه الخبراء كتح ٍد
قاس ،أمام هيمنة الدوالر األميركي،
ٍ
فهو تداعيات إنشاء دول مجموعة
«البريكس» مصرفا ً للتنمية خاصا ً
بها إضافة إل��ى إنشاء «الصندوق
االحتياطي» .
ف��ال��ه��زات ال��م��ال��ي��ة ال��ت��ي ب��دأت
تضرب العملة األميركية من حين
إلى آخر من جهة ،والعقوبات التي
باتت أميركا توزعها يمينا ً وشماالً،
جعلت دول «البريكس» تعيد التفكير
بإيجاد عملة أو عمالت بديلة تمكنها
من االحتفاظ بقيمة صرف عمالتها
الوطنية وقيم مدخراتها الدولية في
حال حصول تقلبات جذرية في قيمة

تعتبر موسكو أن القمة السادسة
لمجموعة «البريكس» ،التي عُ قدت
في البرازيل أخيراً ،خطوة مهمة في
عملية االنتقال من النظام العالمي
أحادي القطبية الذي تقوده الواليات
المتحدة ،إلى عالم متعدد األقطاب.
وال تستبعد أن ت��ؤدي ق��رارات هذه
القمة المتعلقة بتأسيس منظمات
م��ال��ي��ة خ��اص��ة ب��ال��م��ج��م��وع��ة إل��ى
ُ
تغيرات كبيرة في أوض��اع السوق
العالمية مستقبالً.
بعض الخبراء اعتبر أن هناك
أبعادا ً جيوسياسية لهذه الخطة ،إذ
إنها تأتي في وقت يهاجم فيه الغرب
روسيا لسياستها في شرق أوروبا
وي��ف��رض عليها ع��ق��وب��ات .ال سيما
أن الضغط على الروبل والتلويح
بعزل روسيا عن المؤسسات المالية
العالمية ش ّكل أخطر أوجه «العقاب
الغربي» ،بعد ان��دالع أح��داث شرق
أوكرانيا وسيطرة روسيا على شبه
جزيرة القرم.
وتضم «البريكس» حاليا ً خمس
دول ،هي البرازيل وروسيا والهند
والصين وجنوب أفريقيا .وتشكل
مساحة ه��ذه ال���دول ح��وال��ى ربع
م��س��اح��ة ال��ك��رة األرض���ي���ة ،وع��دد
سكانها أكثر من  40في المئة من
س��ك��ان ال��ع��ال��م ،وي��ش��ك��ل إجمالي
حجم اقتصادها نحو  25في المئة
من االقتصاد العالمي .وتتميز دول
«البريكس» بعدد السكان الكبير،
ما يعني وف��رة العمالة التي يمكن
أن تخلق ال��ث��روة ،ووف���رة ال��م��وارد
الطبيعية الالزمة للنمو االقتصادي،
وضخامة ال��س��وق تعني إمكانات
كبيرة الستهالك السلع والخدمات.
وهذه الميزات الثالث شكلت عنصرا ً
مهما ً في دع��م النمو السريع لدول
«البريكس» ف��ي ال��س��ن��وات العشر
الماضية ،كما أنها دعمت دور هذه
الدول مجتمعة في االقتصاد العالمي،
إذ تقدر مساهمتها في نموه بنحو 50
في المئة في األعوام األخيرة.
وعلى رغم هذه الخطوات الطموحة،
إال أن بعض الخبراء االقتصاديين
ال����روس ي���رى أن «ال��ب��ري��ك��س» لم
تتحول بعد إلى «منظمة حقيقية»،
ويعتبرها هؤالء مجرد «تجمع» لدول
لها مصالح ومواقف متشابهة إلى حد
ما ،ال سيما من الهيمنة األميركية .وفي
هذا الشأن يرى ألكسندر سافتشينكو
مدير «مركز ال��دراس��ات اإلقليمية»
لدى األكاديمية الروسية لالقتصاد
الوطني أن مجموعة «البريكس»
ُتعتبر «ناديا ً سياسيا ً وليس منظمة
دولية» ،الفتا ً إلى أن هذه الدول التي
ستتفوق على «السبع الكبار» في
منتصف القرن الحالي ،تضع على
ج��دول أعمالها أه��داف �ا ً ذات طابع
عالمي.
وي��م��ك��ن ال��ن��ظ��ر إل����ى ق�����رارات
«ال��ب��ري��ك��س» ب��إن��ش��اء مؤسسات
مالية مشتركة كرد عملي ،في حدود
معينة ،على ق��رار واشنطن بمنع
عملية إصالح صندوق النقد الدولي
عام  .2010وي��رى ال��روس أن دول
«البريكس» ،بعد إنشاء بنك التنمية
وص��ن��دوق االح��ت��ي��اط��ات النقدية،
ستتمكن م��ن تنفيذ ج��زء كبير من
مشاريعها االقتصادية عبر آليات
خاصة بها ،وليس عبر المؤسسات
ال��دول��ي��ة ال��ت��ي تهيمن فيها ال��دول
الغربية .وه��ذا في حد ذات��ه ،برأي
بعض الخبراء الروس ،قد يُكبّد الدول
الغربية التي لها مصالح اقتصادية
كبيرة في دول «البريكس» خسائر
ملموسة.
ف��ي مثل ه��ذا السيناريو ،يمثل
وج��ود روسيا وغيرها من أعضاء
مجموعة «البريكس» بأدوات مالية
جديدة ،تحديا ً للمنطقة للعثور على
توجهات اقتصادية أخرى .لكن في
الوقت الراهن ،ال تزال العالقات تركز
على استغالل ال��م��وارد الطبيعية
والمواد الخام في أميركا الالتينية
(ال��م��ع��ادن وال��ه��ي��دروك��رب��ون��ات،
والزراعة) في مقابل السلع المصنعة
ورأس المال.

اعت�صام لمودعي م�صرف
�سو�سيتيه جنرال في اللبوة
ن ّفذ مودعو مصرف بنك «سوسيتيه
جنرال» فرع اللبوة في البقاع الشمالي،
اعتصاما ً امام مبنى الفرع في اللبوة بعد
إنكار حقوقهم من قبل إدارة المصرف ،منذ
وفاة نائب مدير المصرف نزار كبار.
وتبلغ قيمة اإلي��داع��ات مليار ليرة
لبنانية ،وما زال الفرع مقفالً منذ ثالثة
أشهر تقريباً.
وألقي في االعتصام كلمات لك ٍّل من

خير غنام ون��زار محي الدين وعصام
خليل شدّدت على «ضرورة إعادة األموال
الى أصحابها أو إقفال الفرع نهائياً».

«سوسيتيه جنرال»

وأشارت «سوسيتيه جنرال» في بيان
لها ،إلى أ ّن��ه «خالفا ً لما تناقلته بعض
وسائل اإلعالم حول فرع بنك سوسيتيه
جنرال في لبنان في منطقة اللبوة ،تؤ ّكد

إدارة المصرف أنّ ف��رع اللبوة لطالما
قدم وسيستمر بتقديم خدماته لمنطقة
اللبوة.
وتبعا ً للمراجعات المقدمة من عدد
ضئيل من زبائن هذا الفرع ،يقوم بنك
«سوسيتيه جنرال» في لبنان بإجراءات
تدقيق ،إستنادا ً ألحكام القانون واألنظمة
المرعية اإلجراء وانسجاما ً مع المناقبية،
ألجل تأمين كافة حقوق الزبائن».

