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تباين أسعار النفط وسط مخاوف
من تراجع الطلب على الوقود
تباينت أسعار النفط امس اخلميس،
إذ ع��وض انخفاض ال��دوالر األميركي
أث���ر ب��ع��ض امل���خ���اوف م��ن أن الطلب
على ال��وق��ود قد يتعثر بسبب ارتفاع
اإلصابات بفيروس كورونا في أنحاء
العالم.
وتراجعت العقود اآلجلة خلام غرب
تكساس الوسيط األميركي  8سنتات
أو  0.19%إلى  42.11دوالر للبرميل،
بينما ارتفعت العقود اآلج��ل��ة خلام
برنت  20سنتا أو ما يعادل  0.44%إلى
 45.37دوالر للبرميل من أدنى مستوى
خالل اجللسة عند  45.10دوالر.
وصعد اخلامان القياسيان بأكثر من
 1%األربعاء ألعلى مستوياتهما منذ
السادس من مارس آذار ،ليكمال ارتفاعا

استمر على م��دى أربعة أي��ام ،بعد أن
أعلنت إدارة معلومات الطاقة األميركية
ع��ن انخفاض ف��اق املتوقع بكثير في
مخزونات النفط األميركية.
ويدعم انخفاض ال��دوالر في اآلونة
األخيرة ارتفاع أسعار النفط .ونظرا ألن
العقود اآلجلة للنفط مسعرة بالدوالر،
متيل أسعار اخلام لالرتفاع لتعويض
انخفاض العملة.
وسجل مؤشر ال��دوالر ،الذي يتتبع
أداء العملة األميركية مقابل سلة من
ست عمالت رئيسية ،أكبر هبوط شهري
بالنسبة املئوية في عشر سنوات في
يوليو ،ويتوقع محللون في استطالع
أجرته رويترز أن يواصل االنخفاض
في العام القادم .وتراجع املؤشر على

م��دى اجللسات الثالث املاضية ،وهو
منخفض بنسبة  0.16%أمس.
لكن القلق ما زال ينتاب املستثمرين
إزاء ارتفاع مخزونات املنتجات املكررة
ف��ي ال��والي��ات املتحدة ف��ي وق��ت يقول
فيه مسؤولون باملركزي األميركي،
إن ارت��ف��اع ح��االت اإلص��اب��ة بفيروس
ك��ورون��ا م��ن ج��دي��د يبطئ االنتعاش
االقتصادي في أكبر مستهلك في العالم
للخام.
وأظ��ه��رت بيانات إدارة معلومات
الطاقة أن نواجت التقطير ،التي تشمل
الديزل وزيت التدفئة ،ارتفعت ألعلى
مستوى في  38عاما ،وأن مخزونات
البنزين ارتفعت بشكل غير متوقع
لألسبوع الثاني على التوالي.

«انفجار بيروت» يعمق جراح االقتصاد اللبناني املأزوم
ت��داع��ي��ات سلبية تعمق ج��راح
االقتصاد اللبناني املأزوم بعد انفجار
ب��ي��روت ال��ث�لاث��اء امل��اض��ي ،ليفاقم
األوض��اع االقتصادية والسياسية
في بلدها يسير نحو سيناريو انهيار
فنزويال االقتصادي.
ويلقي التفجير مزيد من الضغوط
على األزمة االقتصادية التي تعاني
م��ن��ه��ا ال��ب�لاد ق��ب��ل االح��ت��ج��اج��ات
الشعبية التي تعرضت لها بنهاية
ع��ام  ،2019فضالً عن أزم��ة البنك
املركزي ،واستقالة احلكومة ،إلى
جانب التخلف ع��ن س��داد الديون
املستحقة.

الذهب يواصل املكاسب عاملي ًا
قرب أعلى مستوى في تاريخه

تداعيات االنفجار

من جانبه ،قال وزي��ر االقتصاد
اللبناني راؤول نعمة  ،إن لدى
بالده احتياطيات من احلبوب تكفي
ألقل من شهر ،بعد تدمير االنفجار
صومعة احلبوب الرئيسية ،منوهاً
بالبحث حاليا ً عن مساحات تخزين
إذ حت��ت��اج لبنان م��خ��زون ليكفي
 3أشهر على األق��ل لضمان أمنة
الغذائي ،حسب رويترز.
وحسب ما أعلنته وزارة الصحة
فقد أسفر االنفجار عن عن مصرع
ما ال يقل عن  100شخص ،وإصابة
أكثر من  4أالف أخ��ري��ن ،وأوض��ح
م���روان ع��ب��ود محافظ ب��ي��روت أن
األضرار التي حلقت باملباني كانت
واسعة االنتشار لدرجة أن ما يقدر
بـ 200أل���ف و 250أل���ف شخص
فقدوا منازلهم.
ومن جانبه قال عباس إبراهيم،
مدير األم��ن الداخلي في لبنان ،إن
ش��راس��ة االن��ف��ج��ارات جن��م��ت عن
وج��ود نترات األمونيوم القريبة
– وه��ي م��ادة تعتبر م��ن األسمدة
الشائعة ولكنها تستخدم أيضاً
في صنع القنابل – والتي ق��ال إن
احلكومة صادرتها من سفينة في
ميناء املدينة قبل عدة سنوات.

وي��ل��ق��ي ذل���ك االن��ف��ج��ار باملزيد
م��ن الضغوط على نظام الرعاية
الصحية ال���ذي يتعرض بالفعل
لضغوط شديدة من جائحة فيروس
كورونا ،إذ أعادت احلكومة إلغالق
الدولة مع تصاعد معدالت اإلصابة
م��ن جديد بالفيروس ،وذل��ك إلى
جانب تعرض مستشفيات بيروت
لالنفجار.

أزمات متتالية

واجهت لبنان في الفترة السابقة
عدة أزمات منذ انطالق االحتجاجات
في األشهر األخيرة من عام 2019
لتطالب باستقالة احلكومة ،وهو
م��ا ح��دث إذ ت��ق��دم رئ��ي��س ال���وزراء
سعد احلريري إلى االستقالة وهدد
بإفالت احلكومة بأكملها.

ي��أت��ي ذل��ك إل��ى ج��ان��ب املشكلة
االقتصادية التي تضمنت انخفاض
الليرة اللبنانية ،حيث فقدت ما بني
 85و90%من قيمتها منذ سبتمبر
 ،2019مم���ا س��اه��م ف���ي ن��ش��وب
املظاهرات وتبع ذلك االنهيار املالي،
ليرتفع ال��دي��ن ال��ع��ام لـ 92مليار
دوالر ،مب��ا ميثل  10%م��ن قيمة
الناجت احمللي اإلجمالي للبالد.
وأدى ذل��ك إل��ى ارت��ف��اع معدالت
التضخم والبطالة والفقر وإغالق
الشركات ،وإعالن لبنان فشلها في
س��داد الديون املستحقة في مارس
املاضي ،بقيمة  1.2مليار دوالر ،مع
إعالن وزارة املالية التوقف عن دفع
جميع سندات اليوروبوند املستحقة
بالدوالر.
وأج��ب��رت تلك ال��ع��وام��ل البنك

محافظ بيروت :خسائر انفجار املرفأ
تصل لـ  15مليار دوالر

قال محافظ بيروت مروان عبود،
إن خسائر انفجار املرفأ تتراوح بني
 10و 15مليار دوالر .وتأتي هذه
ال��ت��ق��دي��رات مرتفعة ع��ن تقديرات
سابقة ك��ان��ت ت��ت��راوح ب�ين 5 - 3
مليارات دوالر .وأض��اف عبود أن
 300ألف لبناني أصبحوا بال مأوى
بعد االنفجار .وتزيد هذه اخلسائر
من معاناة لبنان ال��ذي يحتاج إلى
ما يصل إلى  93مليار دوالر إلنقاذ
اقتصاده ،وفق تقرير معهد الدفاع
عن الدميقراطية األميركي.
وي��ش��ي��ر ال��ت��ق��ري��ر اجل��دي��د إل��ى
أن ب��ي��روت حت��ت��اج إل��ى  67مليار
دوالر من األم��وال اجلديدة لتحقيق
االس��ت��ق��رار ف��ي ال��ق��ط��اع املصرفي

اللبناني ،ب��اف��ت��راض سعر صرف
غير رسمي قدره  4000ليرة لبنانية
مقابل ال���دوالر .وال يشمل ذل��ك 22
مليار دوالر من اخلسائر التي تكبدها
البنك امل��رك��زي (م��ص��رف لبنان).
كما أن��ه ال يتضمن خسائر صافية
متوقعة تبلغ  4.2مليار دوالر أو
أكثر من سندات اليورو املتعثرة.
كما يشير التقرير إلى أن احتياج
لبنان البالغ  100مليار دوالر تقريبًا
ال يشمل حتى البنية التحتية العامة
واالح��ت��ي��اج��ات األخ���رى .وف��ي هذا
ال��س��ي��اق ،بلغت أك��ب��ر خطة إنقاذ
لصندوق النقد الدولي على اإلطالق
 57مليار دوالر لألرجنتني في عام
.2018

مروان عبود

أوروبا مستعدة لدعم لبنان
مبعاملة جتارية تفضيلية

رئيسة املفوضية األوروبية

قالت رئيسة املفوضية األوروبية،
أورس�����وال ف���ون دي���ر الي����ن ،ام��س
اخلميس ،بعد ات��ص��ال هاتفي مع
رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب
إن املفوضية مستعدة ملساعدة لبنان
مبعاملة جتارية تفضيلية ودعم في
اجلمارك.
جاء العرض من رئيسة املفوضية
األوروب��ي��ة بعد انفجار وق��ع يوم
ال��ث�لاث��اء ف��ي العاصمة اللبنانية
بيروت أودى بحياة ما ال يقل عن
 137شخصا وإصابة  5آالف ودمر
ميناء املدينة وتسبب ف��ي أض��رار
بالغة بها.
وأف���ادت ف��ون دي��ر الي��ن في بيان
“املفوضية مستعدة لبحث كيفية

ت��ع��زي��ز ع�لاق��ات��ن��ا ال��ت��ج��اري��ة في
ه��ذا ال��وق��ت الصعب خ��اص��ة على
هيئة املزيد من املعاملة التجارية
التفضيلية وتسهيالت اجلمارك”.
ك��م��ا ع��رض��ت م��س��اع��دة االحت���اد
األوروب����ي ف��ي تقييم إع���ادة إعمار
بيروت وتعافي لبنان وكذلك دعمه
في محادثاته مع املؤسسات املالية
الدولية جللب املزيد من املساعدة
االقتصادية.
وأرس���ل التكتل ال���ذي يضم 27
دول��ة م��ا يربو على مئة م��ن رج��ال
اإلطفاء وسفينة عسكرية لإلجالء
الطبي وفعل نظام خ��رائ��ط القمر
الصناعي كوبرنيكوس للمساهمة
في تقييم الضرر.

املركزي إلى اللجوء إلى احتياطياته
لدعم القمح وال��وق��ود واألدوي���ة،
وأص��ب��ح ن��ق��ص ال���وق���ود واخل��ب��ز
شائعً ا.

احلل واإلغاثة

مع كل األزمات التي واجتها البالد
في الفترة السابقة تلتفت األنظار
جت��اه صندوق النقد الدولي فبعد
التخلف عن س��داد سندات اليورو
املستحقة على ال��ب�لاد ف��ي م��ارس
السابق ،شرع لبنان في محادثات
مع صندوق النقد الدولي للحصول
على قرض بقيمة  10مليارات دوالر.
وتوقفت املفاوضات في الوقت الذي
يكافح فيه املسؤولون اللبنانيون
لالتفاق على حجم اخلسائر في
النظام املالي ،وتنفيذ اإلصالحات

االقتصادية الالزمة إلعادة األموال.
كما تتجه األن��ظ��ار إل��ى املساعدات
احملتملة من دول مجلس التعاون
اخلليجي التي قدمت العون سابقا ً.
وت��رى فرنسا التي استضافت
مؤمتر املانحني الدولي لعام 2018
وال���ذي أسفر ع��ن تعهدات بتقدمي
أكثر من  11مليار دوالر من القروض
واملنح للبنان أن خطة إنقاذ صندوق
النقد ال��دول��ي ه��ي اخل��ي��ار الوحيد
للبالد على الرغم من أنها أعربت
عن استعدادها لتقدمي املساعدة بعد
انفجار امليناء.
وأع��ل��ن��ت ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ل��دان
كاململكة امل��ت��ح��دة ودول مجلس
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي ع���ن ت��ق��دمي
مساعدات عاجلة للبنان على وقع
ذلك اإلنفجار.

البنك الدولي :مستعدون
لتمويل إعادة إعمار بيروت
عبر البنك الدولي عن استعداده
حل��ش��د م����وارده مل��س��اع��دة لبنان
بعد االنفجار الهائل ال��ذي أودى
بالعشرات وخلف آالف اجلرحى
ودمّر جزءا ً من بيروت.
وأك��دت املؤسسة قدرتها على
استخدام خبراتها “إلجراء تقييم
س��ري��ع ل�لأض��رار واالحتياجات
ووضع خطة إلعادة اإلعمار وفق
املعايير الدولية” ،حسب بيان
صادر عنها.
واق��ت��رح��ت “تبادل ال���دروس
واخل��ب��رات م��ن ك��ل أن��ح��اء العالم
في إدارة عمليات التعافي وإعادة
اإلعمار بعد الكوارث” .كما شدد
ال��ب��ن��ك ال��دول��ي ع��ل��ى أن���ه ميكنه
“املشاركة بفعالية في منصة مع
شركاء لبنان ،حلشد الدعم املالي،
ال��ع��ام واخل���اص ،م��ن أج��ل إع��ادة
اإلعمار”.
وق��ال البنك إنه “شريك لبنان
منذ فترة طويلة” ،م��ش��ددا على
استعداده “إلعادة برمجة املوارد
احل��ال��ي��ة واس��ت��ك��ش��اف مت��وي��ل
إضافي” .وكان البنك الدولي منح
لبنان في أبريل قرضاً قيمته 120
مليون دوالر لدعم قطاع الصحة.
وفي سياق متصل ،عرض وزير
اخلارجية األميركي ،مايك بومبيو،
ف��ي م��ك��امل��ة ه��ات��ف��ي��ة م��ع رئيس
حسان دي��اب،
ال���وزراء اللبناني ّ
مساعدة لبنان بعد االنفجار الهائل
ال��ذي أودى بعشرات األشخاص
في بيروت.
وف��ي اتصاله مع دي��اب ،أعرب
بومبيو ع��ن “التزامنا الثابت
م��س��اع��دة ال��ش��ع��ب اللبناني في
م��واج��ه��ت��ه ع��واق��ب ه���ذا احل��دث
املروع” .وش��دد على “تضامننا
ودعمنا للشعب اللبناني في تطلعه
لنيل العزة واالزدهار واألمن الذي
يستحقه” ،وفق ما ورد في بيان

للخارجية األميركية.
وحت���دث البيان ع��ن “انفجار
رهيب” م��ن دون ال��ت��ط��رق إل��ى
أسبابه ،على الرغم من قول ترمب
ال��ث�لاث��اء إن ج��ن��راالت أميركيني
لم يُسمهم أعلموه “بأنها قنبلة
من نوع ما” .وقال بومبيو خالل
مؤمتر صحافي في وقت الحق إن
الواليات املتحدة ستكشف تدابير
لدعم لبنان “في األيام القادمة”.
ويعاني لبنان أزمة اقتصادية
عميقة ويسعى إلى احلصول على
متويل خارجي بأكثر من  20مليار
دوالر .وكانت ال��والي��ات املتحدة
مترددة في دعم حزمة مساعدات
من صندوق النقد الدولي للبنان،
وأص��رت على تنفيذ اإلصالحات
وإقصاء حزب الله املوالي إليران.
وأس��ف��ر االن��ف��ج��ار ال���ذي وق��ع في
مرفأ ب��ي��روت ال��ث�لاث��اء ع��ن مقتل
 135شخصاً على األقل وإصابة
أكثر من  5000وتشريد حوالي
 250ألفا ً.
ولم يتضح ما إذا كانت الكارثة
ستؤثر على م��ف��اوض��ات لبنان
الصعبة مع صندوق النقد الدولي.
وي��ح��اول الصندوق ولبنان منذ
مايو املاضي التوصل إلى اتفاق
على ح��زم��ة إن��ق��اذ أوس���ع نطاقاً
ملواجهة أزم���ة مالية متثل أكبر
تهديد الستقرار البالد منذ احلرب
األهلية .وتعثرت تلك املفاوضات
ف���ي ظ���ل خ�ل�اف���ات ح����ول حجم
اخلسائر املالية للنظام املصرفي
اللبناني.
ول������م ي����ص����در ال���ص���ن���دوق
ب��ي��ان��ا ً رس��م��ي��ا ً ح���ول ال��ك��ارث��ة
بخالف تغريدة للمديرة العامة
كريستالينا جورجيفا عبرت فيها
ع��ن “احلزن الشديد بسبب فقد
األرواح واإلص��اب��ات والدمار”
نتيجة االنفجار.

صعدت أسعار الذهب بنحو 15
دوالرا ً خالل تعامالت أمس اخلميس،
ليكون قرب أعلى مستوى في تاريخه.
واستفاد املعدن األصفر من ضعف
العملة األمريكية والتي تتداول قرب
أدن��ى مستوياتها في غضون عامني
تقريباً ،األمر الذي يجعل الذهب أقل
تكلفة بالنسبة حلاملي العمالت
األخرى.
ك��م��ا أن آم����ال مت��ري��ر م��زي��د من
تدابير التحفيز لتخفيف التداعيات
االقتصادية الناجمة عن الوباء عززت
من جاذبية املعدن كمالذ آمن.
وف��ي الوقت نفسه ،يتلقى الذهب
الدعم من املخاوف املتعلقة بزيادة
حاالت اإلصابة بوباء كورونا عاملياً،
وال��ت��ي وص��ل��ت إل��ى  18.66مليون
ش��خ��ص ،حيث إن مثل ه��ذه القفزة
حت��ب��ط آم���ال ال��ت��ع��اف��ي االق��ت��ص��ادي
السريع.

وينظر املستثمرون بعني االهتمام
إل��ى بيانات طلبات إع��ان��ة البطالة
األمريكية في األسبوع املاضي والتي
من املقرر إعالنها في وقت الحق من
اليوم.
وارتفع سعر العقود اآلجلة للذهب
تسليم شهر ديسمبر بنحو  0.8باملائة
أو م��ا ي��ع��ادل  15.50دوالر ليصل
إلى  2064.80دوالر لألوقية .وكان
الذهب قد وصل إلى مستوى قياسي
جديد في تعامالت أم��س األول عند
 2070.30دوالر لألوقية.
وخ�لال نفس التوقيت ،زاد سعر
التسليم الفوري للمعدن بنحو 0.5
ب��امل��ائ��ة م��س��ج�لاً  2048.04دوالر
لألوقية .وف��ي تلك األث��ن��اء ،تراجع
املؤشر الرئيسي للدوالر والذي يقارن
أداء الورقة األمريكية مقابل  6عمالت
رئيسية بأكثر من  0.1باملائة ليهبط
إلى .92.745

املركزي األميركي :مرحلة
إعادة فتح االقتصاد صعبة

قالت لوريتا ميستر ،رئيسة بنك
االحتياطي االحتادي في كليفالند ،إن
النشاط االقتصادي للواليات املتحدة
زاد في األسابيع القليلة املاضية ،وإن
مرحلة إعادة فتح البالد قد تستغرق
وقتا أطول مما توقعه الكثيرون في
البداية.
وأض���اف���ت أن ب��ع��ض ال���والي���ات
األميركية أوقفت خططها إلعادة فتح
الشركات ،وأعادت فرض قيود جديدة
بعد أن شهدت زي��ادة في اإلصابات
بفيروس كورونا ،وهو اجت��اه يدفع
املستهلكني خلفض اإلنفاق.
وقالت ميستر في تعليقات مكتوبة
ستلقيها في منتدى افتراضي في وقت
الح��ق ال��ي��وم “مرحلة إع���ادة الفتح
اتضح أنها صعبة ...وعليه فإنها
ق��د تستغرق فترة أط��ول مم��ا توقع
الكثيرون عندما بدأت”.
وقالت أيضا إنها تتوقع أن يظل
معدل البطالة في الواليات املتحدة

مرتفعا عند ح��وال��ي  9%ف��ي نهاية
 ،2020وتتوقع أن الناجت االقتصادي
سينخفض بنسبة  6%مقارنة مع
نهاية .2019
وتابعت “الضبابية التي حتيط
بهذه التوقعات مرتفعة للغاية .نحن
في وضع لم يسبق له مثيل والنتائج
تعتمد ليس فقط على السياسات
االقتصادية املالئمة ب��ل أيضا على
اعتبارات الصحة العامة” .وسجلت
ال��والي��ات املتحدة  46,321إصابة
جديدة بكوفيد -19خالل  24ساعة
ي���وم االث��ن�ين امل��اض��ي ،وف���ق ت��ع��داد
جلامعة جونز هوبكنز.
ما سجل أكبر اقتصاد في العالم
 532حالة وفاة أيضاً الثالثاء ،وفق
اجلامعة في بالتيمور .وبلغ إجمالي
عدد اإلصابات في الواليات املتحدة
ح��ت��ى اآلن  ،4,711,323بينهم
 155,366حالة وف��اة ،ما يجعلها
الدولة األكثر تضررا في العالم.

