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حركة األسهم

بنك الشارقة يصدر سندات دين 
بـ 500 مليون دوالر

 صندوق النقد  يعتزم دعم أوكرانيا ببليون دوالر

المغرب يوافق على 5 منتجات مالية إسالمية

قيمة البيتكوين تتفوق على الذهب 
للمرة األولى

باريس تريد تشجيع المصارف 
على التعامل مع إيران

�أعل��ن بن��ك �ل�سارق��ة �مل��درج ب�س��وق �أبوظبي 
�مل��ايل، �إ�س��د�ر �سن��د�ت دي��ن رئي�سي��ة غ��ر 
م�سمون��ة مبع��دل فائ��دة ثابت��ة بقيمة 500 

مليون دوالر، وفقًا لبيان.
وبح�س��ب بي��ان �لبن��ك للبور�س��ة ف��اإن م��دة 
�ال�ستحق��اق �ستك��ون خم���س �سن��و�ت مبع��دل 
مقاي�سة 225 نقطة �أ�سا�س لت�سبح 4.23% 
وتاب��ع بيان �ل�سوق �أن �ل�سن��د�ت مت �إ�سد�رها 
حت��ت برنامج �سند�ت �لي��ورو متو�سطة �الأجل 
�ل��ذي �أُن�س��اأ �أخر�ً من قب��ل �لبنك ومدرجة يف 
بور�س��ة �أيرلن��د�. و�أو�سح �لبي��ان �أنه مت بيع 
�ل�سن��د�ت �إىل قاعدة متنوع��ة من �مل�ستثمرين 

يف ��س��و�ق دول جمل���س �لتع��اون �خلليج��ي 
�الأوروبي��ة.  و�الأ�س��و�ق  �الآ�سيوي��ة  و�ال�س��و�ق 
وف��اق �الكتت��اب يف مرحل��ة معين��ة �ملبل��غ 
حقق��ت  حي��ث  ��سع��اف،   3.8 ب���  �ملطل��وب 
طلب��ات �ال�س��ر�ك م��ا جمموع��ه 1.9 ملي��ار 
دوالر �أمرك��ي، وذلك بعد �حلمل��ة �لرويجية 
�لت�سويقي��ة �لتي ق��ام بها فري��ق �لبنك �سملت 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ولندن و�سنغافورة 
وهون��غ كون��غ، م��ا عك���س �الهتم��ام �لبال��غ 

للم�ستثمرين. 
و�أو�سح بي��ان �لبنك، �أن �ملبال��غ �سوف ت�سلم 
بتاري��خ 7 مار�س 2017 وت�ستح��ق �ل�سند�ت 
يف 7 مار���س 2022، و�ست�ستخ��دم �الأم��و�ل 

لتمويل �الأعمال �لتجارية للبنك.

�إىل  �لتو�سل  �ل��دويل«  �لنقد  »�سندوق  �أعلن 
ي�سمح  �أن  �ساأنه  من  �أوكر�نيا  مع  �أويل  �تفاق 
�قت�سادية  �أزم��ات  تعاين  �لتي  �لدولة  لهذه 
م�سلحًا،  ن��ز�ع��ًا  �النف�سايل  �رشقها  وي�سهد 
باحل�سول على م�ساعدة جديدة من �ل�سندوق. 
كييف  �أن  �سحفي  بيان  يف  �ل�سندوق  وذكر 
�لبالغة  �ملالية  �مل�ساعدة  على  �ستح�سل 
بليون دوالر من دون �أن ت�سطر �إىل رفع �سن 
�لتقاعد، ما ميثل تر�جعًا من قبله بالن�سبة �إىل 
�لربملان  رف�س  �ل��ذي  �الأ�سا�سي  �ل�رشط  هذ� 
معار�سة  ولقي  �سابقًا  له  �لر�سوخ  �الأوكر�ين 

�سعبية عارمة. 
وقال رئي�س بعثة �ل�سندوق �إىل �أوكر�نيا رون 

فان رودن �إن هذ� �التفاق يتناول »�ل�سيا�سات 
�لبيان  وخال  للبالد،  و�ملالية«  �القت�سادية 
�ست�سطر  �لتي  �لتنازالت  �إىل  �إ�سارة  �أي  من 
كييف �إىل تقدميها مقابل ح�سولها على هذه 

�مل�ساعدة.
على   2015 �لعام  و�ف��ق  �ل�سندوق  وك��ان 
 17.5 قيمتها  تبلغ  الأوكر�نيا  م�ساعدة  خطة 
�ل�سوفياتية  �جلمهورية  الإنقاذ  دوالر  بليون 
باملقابل  م�سرطًا  �الإف��ال���س،  من  �ل�سابقة 
على كييف �ل�سيطرة على تنامي �لعجز �لعام 
وخف�س �لدعم �حلكومي عن �لعديد من �ل�سلع 
و�خلدمات الأن هذ� �لدعم �ملوروث منذ �حلقبة 
�ل�سوفياتية يثقل كاهل �خلزينة. لكن �أوكر�نيا 
على  �إال  �ل�سندوق  من  �ليوم  حتى  حت�سل  مل 

7.3 باليني دوالر من هذه �مل�ساعدة.

و�ف��ق �لبن��ك �ملرك��زي يف �ملغ��رب، على 
��ستخ��د�م خم�س��ة �أن��و�ع م��ن �ملعام��الت 
بذل��ك  معطي��ا  �الإ�سالمي��ة،  �مل�رشفي��ة 
الإط��الق  �لنهائي��ة  �لتنظيمي��ة  �ملو�فق��ة 

�سناعة �لتمويل �الإ�سالمي يف �لبالد.
ويج��ري تاأ�سي���س بنوك و���رشكات تاأمني 
تبن��ت  �أن  بع��د  �ملغ��رب،  يف  �إ�سالمي��ة 
للموؤ�س�س��ات  ي�سم��ح  ت�رشيع��ا  �حلكوم��ة 
بدخ��ول �ل�سوق �ملحل��ي، كما �أن�س��اأ �لبنك 
�ملركزي هيئة �رشعي��ة مركزية لالإ�رش�ف 

على �لقطاع �جلديد.
وظ��ل �ملغ��رب يرف���س �ل�سم��اح،  للبنوك 
�الإ�سالمي��ة بالعم��ل عل��ى �أر��سي��ه، لوقت 
طوي��ل، لكن��ه فت��ح �ملج��ال، يف �ل�سنو�ت 
�الأخ��رة، م��ن �أج��ل ت�سجي��ع �مل�ستثمرين 

�الأجانب وزيادة �ل�سيولة.

وذكر �لبنك �ملركزي �ملغربي، يف �جلريدة 
�لر�سمي��ة، خ��الل عطل��ة نهاي��ة �الأ�سبوع، 
�أن �أي معامل��ة م�رشفي��ة �س��وف تخ�س��ع 
ملو�فقة مبدئية م��ن �لهيئة �ل�رشعية �لتي 
ت�سمى �للجنة �ل�رشعية للمالية �لت�ساركية.
و�أو�س��ح �لبن��ك �ملرك��زي �أن��ه مت �ل�سماح 
�أن��و�ع �سائع��ة م��ن �ملعام��الت  بخم�س��ة 
�ملر�بح��ة  ه��ي؛  �الإ�سالمي��ة  �مل�رشفي��ة 
و�مل�ساركة و�الإج��ارة و�مل�ساربة و�ل�سلم، 
كما و�س��ع قو�عد للبن��وك �لتقليدية لفتح 

نو�فذ لتقدمي �ملنتجات �الإ�سالمية.
ومن��ح �لبن��ك �ملرك��زي مو�فقت��ه لثالث��ة 
بن��وك مغربي��ة ك��ربى ك��ي تفت��ح بن��وكا 
�إ�سالمي��ة تابع��ة لها ه��ي؛ بن��ك �لتجاري 
وف��ا و�لبن��ك �ملغربي للتج��ارة �خلارجية  
و�لبن��ك �ل�سعبي �ملركزي، ف�سال عن بنوك 
�سغ��رة مث��ل "كري��دي �أغريك��ول" وبنك 

�لقر�س �لعقاري و�ل�سياحي.

تخطى �سعر �لوح��دة �لرقمية �مل�سفرة �لتي 
تع��رف با�س��م �لبيتكوي��ن �أوقي��ة �لذهب الأول 
م��رة.  وو�س��ل �سعره��ا �إىل 1268 �ألف دوالر ، 
يف ح��ني بلغت �أوقية �لذهب ) 500 غر�م( 1233 
دوالر�ً . ويعزى �رتف��اع �لعملة �لنقدية �اللكيرونية 
�إىل �لطل��ب �ملتز�يد عليه��ا يف �ل�سني ، يف حني حذرت 
�ل�سلط��ات �ملحلية هناك من مغب��ة �لتعامل بها الحتمال 

�رتباطها باإخر�ج �المو�ل من �لبالد.
وميثل �الرتف��اع �لذي �سهدته �لبيتكوي��ن �ل�سهر �ملا�سي نقلة 
كب��رة، �إذ �أنه��ا تر�جعت ب�س��دة يف عام 2014 بع��د �نهيار �أكرب 

�رش�فة على �النرنت لتد�ول هذه �لعملة �الفر��سية.
وتقلب��ت قيم��ة �لبيتكوين منذ �إطالقها للم��رة �الأوىل يف عام 2009، 
وت�س��اءل �لعديد م��ن �خلرب�ء عما �إذ� كانت هذه �لعمل��ة �لتي تعتمد على 

�لت�سفر يف تاأمينها �ست�ستمر �أم �سيكون م�سرها �لزو�ل.
و�سن��ت �ل�سلطات �ل�سينية يف وقت �ساب��ق من �لعام �حلايل حملة �سد تد�ول 

�لبيتكوين يف حماولة لوقف تدفق �الأمو�ل خارج �لبالد بطريقة غر �رشعية.
لك��ن �لرقابة �مل�س��ددة من جانب بكني قلل��ت فقط من قيمة �لبيتكوي��ن، وبعد �أن 
�سجلت هذه �لعملة �الفر��سية �رتفاعا قيا�سيا يف يناير/ كانون �لثاين �ملا�سي، 

حافظ��ت �لعملة عل��ى �رتفاعها ب�سكل م�سطرد. ويثر �لغمو���س �لذي يحيط بهذه 
�لنق��ود �الفر��سية جاذبية لدى بع�س �مل�ستخدمني باالإ�سافة �إىل غياب �لرقابة 
�حلكومية عليها. وخالل �ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية، كانت ع�سابات �النرنت ُت�سفر 
بيان��ات �الأ�سخا���س �و �ملوؤ�س�سات على �النرنت با�ستخ��د�م بر�مج خبيثة تعرف 

با�سم فرو�سات �لفدية.
و�لتحقق من �أن�سطة �لتد�ول لعملة �لبيتكوين يتطلب �لكثر من �جلهد �لتقني.

ومتن��ع ه��ذه �لفرو�س��ات �أ�سحاب �لبيان��ات من �لدخ��ول �إىل بياناته��م، ويعتقد 
�أن تل��ك �لع�ساب��ة �لتي ��ستخدمت ه��ذه �لفرو�سات كانت حت�سل عل��ى �أمو�ل من 

�مل�ستخدمني حتى تفك �ل�سفرة وت�سمح لهم بالعودة ال�ستخد�م تلك �لبيانات.
ويعتق��د �أن �لع�ساب��ة متكنت من �حل�س��ول على نحو مليوين جني��ه ��سرليني من 

�سحاياهم قبل فك �سفرة ذلك �لفرو�س و�لتخل�س منه.
وكان��ت عمل��ة بيتكوين ه��ي و�سيلة �لدف��ع �ملف�سلة لدى ل�سو���س �النرنت، لكن 
�لتقل��ب �ل�رشيع لهذه �لعمل��ة وتر�جع قيمتها دفع جمرم��ي �النرنت �إىل حتويلها 
الأ�سكال �أخرى من �لنقود يف �أ�رشع وقت ممكن، بح�سب خرب�ء يف �الأمن �الإلكروين.
وجتري �أغلب عمليات �لتد�ول بعملة بيتكوين يف �ل�سني الأن ذلك يتيح لل�سينيني 

�اللتفاف على �لقو�نني �ملحلية �ملقيدة حلجم �الأمو�ل �لتي ميكنهم تد�ولها.
وكان موق��ع "�سيل��ك رود" قد �أغلق يف عام 2013 بعد عمليات دهم نفذها مكتب 
�لتحقيق��ات �لفي��در�يل "�أف ب��ي �آي" ووكاالت �أمني��ة �أخرى و�س��ط مزعم بتجارة 
�ملخ��در�ت. و�سادرت �ل�سلط��ات خالل عمليات �لدهم هذه عم��الت بيتكوين تقدر 

قيمتها مباليني �لدوالر�ت.

�عل��ن وزير �القت�ساد �لفرن�سي مي�سال �سابان �ل��ذي يزور طهر�ن �ن فرن�سا 
تريد ت�سجيع "تطبيع" �لعالقات �مل�رشفية بني �ير�ن و�لعامل متهيد� لتطوير 
�لعالق��ات �القت�سادية. وقال �سابان �ثر لقائه نظره �الير�ين علي طيب نيا 
"من��ذ ب�سعة ��سهر، مل تتط��ور �لعالقات )بني �ير�ن وفرن�سا( ب�سكل كبر". 
و�و�س��ح �أن "هناك م�ساريع ترجم ب�سكل ملمو�س وعقود توقع )لكن( يجب 
تطبي��ع �ل�سب��كات �ملالي��ة، هذ� هدفن��ا و�ر�دتنا على �لرغم م��ن �نه ال ميكن 
�لقي��ام بذلك يف يوم و�حد". و�سدد على �رشورة �عادة بناء "�لثقة" وتو�سل 
�دو�ت جدي��دة لل�سماح لل�رشكات �لر�غبة بان تك��ون لها قنو�ت متويل �آمنة 
وفعال��ة. و��س��اف "ال ميكننا �لتح��رك لتطوير عالقاتن��ا �القت�سادية �ذ� مل 
يح�س��ل تطبيع لعالقاتن��ا �مل�رشفية".  ومنذ بدء تنفيذ �التفاق �لنووي بني 
�ي��ر�ن و�لقوى �لك��ربى يف يناير 2016 ورفع ق�سم م��ن �لعقوبات �لدولية، 
ع��اد �لعدي��د م��ن �ل���رشكات �لفرن�سية، مثل بيج��و ورينو وجمموع��ة توتال 
�لنفطي��ة، �ىل �ير�ن، ومثلها �رشكات �وروبية. لك��ن �إبقاء و��سنطن جزء� من 
�لعقوب��ات �القت�سادي��ة و�لتهدي��د�ت �المركي��ة �ملبا�رشة وغ��ر �ملبا�رشة 
منع��ت �مل�س��ارف �لدولي��ة �لك��ربى م��ن �قام��ة �سب��كات مالية جم��دد� مع 
�ي��ر�ن خ�سية عقوبات �مركي��ة. وما ز�د يف تعقيد �لو�س��ع و�سول �لرئي�س 
�المرك��ي �جلدي��د دونالد تر�مب �لذي كرر �نتق��اده لالتفاق �لنووي وتبنى 

عقوبات جديدة بحق �ير�ن بعد �ختبار �ساروخي يف نهاية يناير.

اقتصاد الدول المنتجة للنفط يتجه إلى الخصخصة 

من  �لعديد  و�لنفط  للطاقة  �ملنتجة  �ل��دول  �نتهجت 
�لتكاليف  خف�س  ت�ستهدف  �لتي  �ال�سر�تيجيات 
و�لنمو  �ال�ستقر�ر  ل�سمان  �أد�ئ��ه��ا  كفاءة  وحت�سني 
القت�ساد�تها و�حلفاظ على قيمها �القت�سادية �حلالية 
�قت�ساد�ت  تتجه  �أن  يتوقع  �إذ  �ملقبلة،  �مل��دة  خالل 
م�ساريع  ودعم  �خل�سخ�سة،  �إىل  للنفط  �ملنتجة  �لدول 
وجذب  �ملحلية  �ل�سناعات  وت�سجيع  �لبديلة،  �لطاقة 

�ال�ستثمار�ت �الأجنبية، لتعظيم عو�ئدها �لنفطية . 
�الأ�سبوعي  تقريرها  يف  �لهالل«  »نفط  �رشكة  و�أ�سارت 
�إىل  تتجه حاليًا  و�لغاز  للنفط  �ملنتجة  »�لدول  �أن  �إىل 
�نتهاج خطط تتمكن من خاللها جتاوز �لعجوز�ت �لتي 
�أ�سبحت  �إذ  ت�سهدها ب�سبب تذبذب �الأ�سعار وتر�جعها، 
وُيتوقع  �القت�سادي،  لالإ�سالح  ��سر�تيجيات  تتبع 

خف�س  يف  ت�ستمر  و�أن  جديدة،  �رش�ئب  تفر�س  �أن 
�لقطاع  م�ساركة  وزيادة  �لنفط،  م�ستقات  على  �لدعم 
�خلا�س يف حتمل �مل�سوؤوليات و�الأعباء �ملالية �مللقاة 
�لتي  و�لتحديات  �ل�سعوبات  لتفادي  عاتقها  على 
�لنفط  �أ�سو�ق  �أن  �لتقرير  و�أكد   . م�ستقباًل  تو�جهها  قد 
من  �لعديد  �ملا�سية  �ل�سنو�ت  خالل  �نتهجت  �لعاملية 
�ال�سر�تيجيات و�أ�سدرت �لكثر من �لقر�ر�ت �ملتنوعة 
لرفع كفاءتها، و�ت�سح �أن �أكرث �الإجر�ء�ت �لتي جعلتها 
�تفاق �ملنتجني من د�خل  �إيجابية هو  تتخذ م�سار�ت 
معينة،  ح��دود  عند  �الإن��ت��اج  لتقييد  وخارجها  �أوب��ك 
لهذ�  كان  حيث  منها،  جزء  منتجة  دول��ة  كل  وحتمل 
فوق  �الأ�سعار  ��ستقر�ر  دعم  يف  مبا�رش  تاأثر  �التفاق 
50 دوالر�ً للربميل  .  و�أ�ساف �أن  �لدول �ملنتجة للنفط 
ت�سعى حاليًا لتحديد �آليات جتعل �الأ�سعار تتجاوز 55 
دوالر�ً للربميل نهاية �لن�سف �الأول من �لعام �حلايل، 

�إذ يتوقع �أن تبد�أ نتائج �تفاق �ملنتجني بالظهور خالل 
�ملدة �ملقبلة، وت�سجيل مزيد من �ال�ستقر�ر و�الإيجابية 
عرب  �لق�سر،  �مل��دى  على  �ملنتجني  �قت�ساد�ت  على 
خف�س �ملعرو�س �لنفطي �ملربم مع منتجني من خارج 
�إذ� ما بقيت �الأ�سعار �سعيفة، ومل  �أوبك، وذلك  منظمة 

ت�سجل خمزونات �خلام �لعاملية تر�جعات ملمو�سة.
و�أ�سار �إىل �أن �لدول �ملنتجة باتت تتمتع بقدرة عالية 
�القت�سادي  �ال�ستقر�ر  لها  ت�سمن  قر�ر�ت  �تخاذ  على 
�أن تتجه نحو فر�س  ُيتوقع  �إذ  خالل �ملرحلة �ملقبلة، 
مزيد من �لتخفي�سات على �ملنتجات �لنفطية لتحقيق 
�لذي  بالقدر  �ملتد�ولة  �الأ�سعار  على  �إيجابية  نتائج 

�سينعك�س به على �إجمايل قيم �لعو�ئد �ملتوقعة. 
و�سددت »نفط �لهالل« على �أن  ح�س�س �خلف�س �لتي 
�ملنتجني  قبل  من  للنفط  �ملنتجة  �ل��دول  �ستقررها 
على  �أما  �ل�سائدة   �الأ�سعار  فرق  خالل  من  �ستعّو�س 

�مل�ستوى �القت�سادي فاإن �خلف�س �لهادف �إىل حتريك 
ينعك�س  �أن  �ساأنه  �الأ�سو�ق، من  �الأ�سعار و�سبط حركة 
�إيجابًا يف �القت�ساد �لكلي وذلك �سمن مفاهيم تعظيم 
�إهد�رها  وعدم  �لوطنية،  للرثو�ت  �القت�سادية  �لقيمة 
نتيجة �لتقلبات �لتي ت�سجلها �أ�سو�ق �لنفط �لتي ت�سجل 

مزيد�ً من �لع�سو�ئية و�مل�ساربة يومًا بعد يوم. 
�سجلتها  �لتي  و�ل�سعف  �لتقلب  »ح��ال  ب��اأن  وختمت 
مالية  تبعات  من  ر�فقها  وما  �لعاملية  �لنفط  �أ�سو�ق 
�أّثرت يف مفاهيم  �ملنتجني،  �قت�سادية على  و�سغوط 
كبار  قبل  من  �لعاملي  �القت�ساد  منو  على  �حلفاظ 
�سجلتها  �لتي  �لتقلبات  هذه  �أن  كما  للنفط،  �ملنتجني 
للنفط  �ملنتجة  �ل��دول  حتمل  ظل  يف  تاأتي  �الأ���س��و�ق 
تتبعها،  �لتي  لل�سيا�سات  �ل�سلبية  و�لعو�قب  �لتبعات 
�إىل  �لطاقة  �ملنتجة مل�سادر  �لدول  دفع  �ساأنه  ما من 
�لتقرير  و��ستعر�س  كاملة.  �ل�سيا�سات  هذه  مر�جعة 

�الأ�سبوع  خالل  و�لغاز  �لنفط  قطاع  يف  �الأحد�ث  �أبرز 
يف منطقة �خلليج، ففي �ل�سعودية، �أعلن رئي�س �لوزر�ء 
 7 �ست�ستثمر  �ل�سعودية«  �أر�مكو  »�رشكة  �أن  �ملاليزي 
وم�سفاة  بروكيماويات  م�رشوع  يف  دوالر  باليني 

نفطية يف والية جوهور جنوب ماليزيا. 
وقال �إن �لقر�ر �تخذ بعد مناق�سات بني تنفيذيني كبار 
من »�أر�مكو« و »برونا�س« �حلكومية �ملاليزية، ر�عية 
و�لبروكيماويات  للتكرير  �ملتكامل  �لتطوير  م�رشوع 
يبد�أ  �أن  وُيتوقع  دوالر.  بليون   27 قيمته  �لبالغة 
و�لبروكيماويات  للتكرير  �ملتكامل  �لتطوير  م�رشوع 
يف بنجر�جن يف والية جوهور عملياته يف �لربع �الأول 
�ألف   300 بطاقة  نفط  م�سفاة  و�سي�سم   ،2019 عام 
برميل يوميًا وجممعًا للبروكيماويات بطاقة �إنتاجية 

تبلغ 7.7 مليون طن مري 
»قطر  �رشكة  �أن  للبرول«  »قطر  �أعلنت  قطر،  ويف 

�أن�سطة �رشكة »قطر  �ستدير  للبروكيماويات« )قابكو( 
و  �حل��ايل.  �لعام  نهاية  خدمة  �تفاق  عرب  للفينيل« 
للبروكيماويات«  »م�سيعيد  من  جزء  للفينيل«  »قطر 
»قطر  و�أعلنت  قطر«.  ل�سناعات  وح��دة  »قابكو«   و 
قطر«  و�سناعات  »م�سيعيد  ل�  �الأم  �ل�رشكة  للبرول«، 
�خلطوة  �أن  مو�سحة  �ملقبل،  �ل�سهر  �ستبد�أ  �لعملية  �إن 
�مل�ساهمني«،  ملكية  يف  تغير  »�أي  على  تنطوي  ال 
كما �أن كيانًا و�حد�ً �سيقام لت�سغيل �الأ�سول نيابة عن 

م�ساهمي �ل�رشكتني .
ويف �إير�ن، تتطلع �رشكة »لوك �أويل« �إىل �لتو�سل �إىل 

�تفاق لتطوير حقلي نفط يف ني�سان )�أبريل( �ملقبل . 
�أنها جتري  �ل�سهر �ملا�سي  �أعلنت  �أويل«  وكانت »لوك 
�الإير�نية« لتويل  �لوطنية  �لنفط  حمادثات مع »�رشكة 
جزء من تطوير حقلي »�آب تيمور« و »�ملن�سوري« يف 

و�سط غرب �إير�ن . 

السياحة تتراجع في أميركا متأثرة 
بسياسة ترامب 

حتّول قطاع �ل�سياحة يف �لواليات �ملتحدة �إىل �أوىل �سحايا �سيا�سات 
�لرئي�س �الأمركي دونالد تر�مب، �أواًل ب�سبب �إ�سد�ره مر�سومًا تنفيذيًا 
�إىل  م�سلمة  �سكانية  �أغلبية  ذ�ت  دول  �سبع  مو�طني  �سفر  فيه  يحّظر 
�أمركا، وثانيًا نتيجة تفعيله قو�نني �لهجرة ومطاردة �لقو�ت �الأمنية 
مبرتبات  وظائف  يف  ع��ادة  �لعاملني  �ل�رشعيني  غر  �ملهاجرين 

منخف�سة.
�ألغى  �ل�سفر،  بحظر  �لقا�سي  �لت�رشيعي  مر�سومه  تر�مب  �إ�سد�ر  وفور 
80 يف �ملئة من مو�طني �لدول �ملحظورة حجوز�تهم بني 27 كانون 
�لدول،  هذه  مو�طني  وحجوز�ت  )فرب�ير(.  �سباط  و4  )يناير(  �لثاين 
�لعر�ق و�سورية و�ليمن و�ل�سومال و�إير�ن وليبيا و�ل�سود�ن، ال تاأتي 
من دولهم �الأم فح�سب، �إذ �إنهم ي�سكلون جاليات كبرة يف دول �لعامل.
ما  �أوروبية،  �س��فر  وج��و�ز�ت  مزدوجة  جن�سيات  منهم  كرث  ويحمل 
يعني �أن مد�خيلهم مرتفعة ن�سبيًا، وتعود زيارتهم �لواليات �ملتحدة 

لل�سياحة مبد�خيل ال باأ�س بها على هذ� �لقطاع.
 6.8 �ملتحدة  �لواليات  �ل�سياحة يف  ن�سبة  تدّنت  �حلظر،  �إعالن  وفور 
يف �ملئة. ورجح خرب�ء �أن م�سلمني من دول مل ُتدرج يف خانة فر�س 
حظر �ل�سفر عليها، قلقو� �أي�سًا من �أن يطالهم �حلظر م�ستقباًل، فاألغو� 
على  �لبحث  بيانات  وتظهر  �أمركا.  �إىل  مقررة  كانت  �لتي  �أ�سفارهم 
�لواليات  �إىل  لل�سفر  �لعامل  حول  �سفر  تذ�كر  عن  �لبحث  �أن  �الإنرنت، 

�ملتحدة، �نخف�س 17 يف �ملئة.
وبعدما �أطاحت �ملحاكم �لفيدر�لية مفاعيل مر�سوم حظر �ل�سفر، مل تعد 
�حلجوز�ت �إىل �سابق عهدها. وُيعّد قطاع �ل�سياحة �الأمركي �الأكرب يف 
�لعامل، ويعود على �لبالد بنحو 100 بليون دوالر، ما دفع �خلرب�ء �إىل 
�حت�ساب �لر�جع بن�سبة 6.8 يف �ملئة، يعني خ�سارة رمبا ت�سل �إىل 7 

باليني دوالر خالل �ل�سنة �حلالية.
ويعتقد �خلرب�ء �أن �نهيار �حلظر قد يعّو�س بع�س �خل�سائر، 

باليني   3 �ملتحدة  �لواليات  كّلف  �حلظر  �أن  ع��ّدو�  لكن 
دوالر يف �الأقل.

2001، وب�سبب  �أيلول )�سبتمرب(   11 ومنذ هجمات 
تاأ�سر�ت  منح  على  �الأمنية  �ل�سلطات  ت�سييق 

�لدخول �إىل �لواليات �ملتحدة وت�سييق �سلطات 
ع��ائ��د�ت  تقّل�ست  �ل��و�ف��دي��ن،  على  �مل��ط��ار 

بو�قع   2009 ع��ام  حلول  م��ع  �ل�سياحة 
�نخف�س  حني  يف  دوالر،  بليون   600

�ملطار�ت  �إىل  �لعامل  �لو�فدين من  عدد 
�الأمركية بو�قع 9 يف �ملئة.

�الإج������ر�ء�ت  �أن  خ����رب�ء  وي����رى 
م�سوؤولة  وحدها  لي�ست  �لر�سمية 

�الأمركية  �ل�سياحة  عن تكبيد 
�خلطاب  دف��ع  ب��ل  خ�سائر، 

و�الإع���الم���ي  �ل�سيا�سي 
لر�مب و�أعو�نه، و�لذي 

ما  طياته  يف  يحمل 
حتري�سًا  يبدو  قد 

�����س����د ب��ع�����س 
�لعامل،  �سعوب 

م���و�ط���ن���ي 

هذه �ل�سعوب �إىل �الإحجام عن �لزيارة و�ل�سياحة يف �أمركا، خوفًا من 
حتر�س �أمركيني بهم �أثناء زيارتهم �أو تعر�سهم مل�سايقات.

تر�مب  �سيا�سات  �أدت  �ل�سياحي،  �لقطاع  نع�س  يف  �أخر  وكم�سمار 
وترحيلهم،  �لبالد  يف  �ل�رشعيني  غر  �لعمال  مب��ط��اردة  �لقا�سية 
�لفنادق  يف  يعملون  وهوؤالء  �لعاملة،  �ليد  كلفة  يف  حاد  �رتفاع  �إىل 

و�ملطاعم و�ملقاهي و�الأماكن �لتي يق�سدها �ل�سياح عمومًا.
وفر�س �رتفاع كلفة �ليد �لعاملة زيادة م�سابهة يف معدل كلفة �لليلة 
يف   15 و   10 بني  ما  ير�وح  بو�قع  �الأمركية  �لفنادق  يف  �لو�حدة 
من  مزيد  �إىل  مرجحة  زيادة  وهي  �ملتو�فرة،  للتقدير�ت  وفقًا  �ملئة، 

�الرتفاع.
�ل�سياحي  �لقطاع  على  �لقائمني  ه��ذه  ت��ر�م��ب  �سيا�سات  ودف��ع��ت 
�أنو�ع من  �لتد�عي و�لطلب من �حلكومة تفادي فر�س  �إىل  �الأمركي، 
فردية  بحاالت  �حلظر  وح�رش  بكاملها،  وجن�سيات  دول  على  �حلظر 
وم�سافرين مّمن ال ي�ستوفون �ل�رشوط �الأمنية �ملطلوبة لنيل �لتاأ�سرة 
موؤمتر�ً يف  �لقطاع  �مل�سوؤولون عن  �ل�سياق، عقد  �الأمركية. ويف هذ� 
�الأمركية  �مل��دن  �أك��رث  وهي  نيفاد�،  والي��ة  يف  فيغا�س  ال�س  مدينة 
��ستقطابًا لل�سياح، وحتدث يف �ملوؤمتر رئي�س »�ملجل�س �لعاملي لل�سفر 
»تزدهر  �ل�سياحة  �أن  �إىل  �لنظر  الفتًا  �سكاو�سيل،  ديفيد  و�ل�سياحة« 
عندما تن�سف �لدول �جلدر�ن و�ملعوقات بينها، وتتقل�س عندما تتخذ 
�حلكومات �إجر�ء�ت قا�سية مثل فر�س حظر �سفر عام من دون �لتدقيق 

بهويات �الأفر�د. 
ودعا �سكاو�سيل حكومة تر�مب �إىل »�إبقاء �ل�سيا�سة خارج �ل�سياحة«، 
لالأجهزة  ت�سمح  �سارت  �لتي  �ملتطورة  �لتقنيات  على  �العتماد  و�إىل 
�الأمنية و�ملطار�ت حول �لعامل باإن�ساء قاعدة بيانات �سخمة، ميكن 
�لو�فدين  بهوية  للتدقيق  �إليها،  �للجوء  �ملطار  يف  �أمن  موظف  �أي 

و�لتمييز بني �ملقتدين بالقو�نني منهم، وبني �ملخربني.
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