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طهران ـ العربي الجديد

الناصر  عبد  اإليـــرانـــي،  املــركــزي  البنك  محافظ  كشف 
ــاء، عــن احــتــمــال تــحــريــر جـــزء من  ــعـ هــمــتــي، أمـــس األربـ
األمــوال اإليرانية املجمدة في الخارج بسب العقوبات 
األمــيــركــيــة، مــشــيــرا إلـــى أن الــحــكــومــة ســـوف تستخدم 
هــــذه األمــــــوال فـــي حــــال اإلفــــــراج عــنــهــا لــتــأمــن الــســلــع 
األســاســيــة واألدويــــة واملــعــدات الطبية واالحــتــيــاجــات 
الضرورية للمواطنن. وقال همتي، للصحافين على 
ا من  هامش جلسة الحكومة »وصلتنا أنباء بأن جزء
هذه األموال قد تتحرر«، مشيرا إلى أن هذا جاء »بعد 

تكشف  املــركــزي«. وال  والبنك  الخارجية  وزارة  جهود 
إيران عن حجم أموالها املجمدة في الخارج، لكن ثمة 
تــقــديــرات غــيــر رســمــيــة تــشــيــر إلـــى أنــهــا تــتــجــاوز 100 
مليار دوالر. وأكد همتي أنه أمر خبراء البنك املركزي 
بمتابعة املوضوع »لكي تستخدم األموال التي ستفرج 
أن  إلــى  الفتا  الــنــاس«،  رفاهية  بالتدرج لصالح  عنها 
إيــران اســتــوردت، خــال العام الفارسي املــاضــي، الذي 
انتهى في التاسع عشر من مارس/آذار الجاري، أدوية 

وسلعًا أساسية بقيمة 15 مليار دوالر.
ــرانـــي حــســن روحــانــي،  ــار الــرئــيــس اإليـ مــن جــهــتــه، أشــ
خــال جلسة الحكومة اإليرانية، إلــى أن بــاده تسعى 

إلــى تحرير أمــوالــهــا املجمدة فــي الــخــارج بسبب هذه 
العقوبات. وقال إن أروقة مجلس األمن الدولي تشهد 
»تمرير قــرار بشأن رفع جميع العقوبات في  جهودا لـ
ظـــروف كــورونــا«. ولــم يفصح املــســؤولــون اإليــرانــيــون 
عن موقف الواليات املتحدة بشأن اإلفراج عن جزء من 
األموال، والتي جرى تجميدها بضغط أميركي. وحتى 
اآلن، ال تــشــي الــتــصــريــحــات الــتــي تــخــرج مـــن طــهــران 
أو واشــنــطــن بــأن هــنــاك تــوافــقــا مــا بــن الــطــرفــن لرفع 
العقوبات أو تخفيفها في هذه الظروف الصعبة التي 

تواجهها إيران نتيجة تفشي كورونا الجديد.
بل على العكس من ذلك، أكد الرئيس األميركي دونالد 

ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو، السبت املاضي، 
رفض البيت األبيض رفع العقوبات لتمكن طهران في 
مكافحة كورونا. ولجأت اإلدارة األميركية إلى تشديد 
لــتــؤكــد بــذلــك أن رفعها  املــاضــيــة،  الــعــقــوبــات، الجمعة 
بــصــدد تضييق  فـــي حــســابــاتــهــا، وأنـــهـــا  لــيــس واردا 
الخناق على طهران أكثر. وفرضت واشنطن عقوبات 
ــة بــتــهــمــة نـــقـــل الــنــفــط  ــيــ ــاراتــ ــركــــات إمــ عـــلـــى خـــمـــس شــ
اإليراني وتجاوز العقوبات األميركية. واتهمت وزارة 
اآلالف  مئات  بشراء  الشركات  هــذه  األميركية  الخزانة 
من األطنان املترية من منتجات شركة النفط الوطنية 

اإليرانية وبيعها في األسواق.

إيران تترقب تحرير أرصدة مجمدة في الخارج

سامسونغ ُتغلق متاجرها في البرازيل
للهواتف  بائع  أكبر  لإللكترونيات،  سامسونغ  شركة  قــررت 
الــذكــيــة وأجــهــزة الــتــلــفــاز، غــلــق مــتــاجــرهــا فــي الــبــرازيــل حتى 
إشــعــار آخـــر، لــلــمــســاعــدة فــي وقـــف انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 
أوردتــه  بيان  في  الجنوبية،  الكورية  الشركة  وقالت  الجديد. 

وكــالــة يــونــهــاب الــكــوريــة، إنـــه يــجــب عــلــى املستهلكن شــراء 
الخطوة بعد تعليق  هــذه  وتــأتــي  اإلنــتــرنــت.  منتجاتهم عبر 
البرازيل  مــانــاوس شمالّي  فــي مدينة  فــي مصنعها  اإلنــتــاج 
فـــي الــفــتــرة مـــن الــثــاثــاء املـــاضـــي إلـــى األحــــد املــقــبــل. وكــانــت 

املاضية بعض منشآتها  األيـــام  أغلقت خــال  قــد  سامسونغ 
التصنيعية حول العالم، بما في ذلك مصنع للهواتف الذكية 
وأعلنت  في سلوفاكيا،  التلفاز  لشاشات  الهند ومصنع  في 

أنها ستغلق جميع متاجرها في الواليات املتحدة وكندا.

استئناف إنتاج األغذية في األردن
قال رئيس غرفتي صناعة األردن وعمان، فتحي الجغبير، 
والمستلزمات  واألدوية  الغذائية  المواد  مصانع  إن 
عاودت  والتغليف،  والتعبئة  التعقيم  ومواد  الطبية 
تصريح  في  الجغبير،  وأضاف  األربعاء.  أمس  اإلنتاج، 
ستزود  المصانع  أن  »بترا«،  األردنية  األنباء  لوكالة 
الغذائية  المواد  من  تحتاجه  ما  بكل  المحلية  السوق 
مخزون  لديها  يوجد  ألنه  األلبان  وبخاصة  واألساسية 
إلى  المواطنين، مشيرا  البضائع يغطي حاجة  كبير من 
حفاظا  العامة  السالمة  بشروط  ملتزمة  المصانع  أن 
على صحة عامليها والمواطنين. كما فتحت المتاجر 
االحتياجات  وشراء  للتسوق  المواطنين  أمام  أبوابها، 
الوزراء،  رئيس  وكان  واألساسية.  الغذائية  المواد  من 
البقاالت  بفتح  السماح  الثالثاء،  أعلن  قد  الرزاز،  عمر 

وبيع  األساسية  التموينية  المواد  ومحالت  الصغيرة 
والصيدليات،  والمخابز  المياه،  وبيع  والفواكه  الخضار 
السادسة  حتى  صباحا  العاشرة  من  األربعاء  من  اعتبارا 

مساء وحتى إشعار آخر.

تراجع إيرادات الحكومة الصينية
بنسبة  الصينية  للحكومة  المالية  اإليرادات  تراجعت 
المائة على أساس سنوي في أول شهرين من  9.9 في 
مختلف  في  كورونا  فيروس  بتفشي  متأثرة   ،2020
آذار  مارس/  في  تدريجيا  ينحسر  أن  قبل  المقاطعات، 
الجديدة »شينخوا«،  الصين  أنباء  الجاري. ونقلت وكالة 
إجمالي  إن  قولها  المالية،  وزارة  عن  األربعاء،  اليوم 
 3.52 بلغ  الماضي،  شباط  فبراير/  نهاية  حتى  اإليرادات 
تريليونات يوان )496 مليار دوالر(، فيما تراجعت النفقات 

 456.3( يوان  تريليونات   3.24 إلى  المائة  في   2.9 بنسبة 
مليار دوالر(.

إكوينور النرويجية تخفض االستثمار
األربعاء،  أمس  إكوينور،  النرويجية  النفط  شركة  قالت 
للتنقيب  الحفر  وأعمال  االستثمارات  ستخفض  إنها 
ثالثة  بقيمة  خطة  إطار  في  العمليات،  وتكاليف 
أزمة  تجاوز  على  الشركة  لمساعدة  دوالر  مليارات 
وأضافت  النفط.  أسعار  وانخفاض  كورونا  فيروس 
الشركة، وفق وكالة رويترز، أنها ستوقف التنقيب البري 
في الواليات المتحدة، حيث استثمرت مليارات الدوالرات 
والغاز  النفط  إنتاج  في  الماضية  القليلة  السنوات  خالل 
إلى فترة  اإلنتاج  الصخرية وأنها ستؤجل  التكوينات  من 

الحقة.

أخبار مختصرة

لبنان: حمالت شعبية إلنقاذ الفقراء
بيروت ـ العربي الجديد

انطلقت حمات شعبية في لبنان ملساعدة األسر 
الفقيرة، وتلك التي فقدت مصادر دخلها، بسبب 
فيروس  تفشي  لحصر  املناطق  في  التجول  منع 
كـــورونـــا الـــجـــديـــد، وأيـــضـــًا نــتــيــجــة املــشــكــات االجــتــمــاعــيــة، 
انتهاء  اقتصادية ونقدية منذ  أزمــة  لبنان بأسوأ  مــرور  مع 
الــحــرب األهــلــيــة. وأقـــرت الــحــكــومــة، أمــس األربـــعـــاء، مساعدة 
ألــف   100 لــشــراء  مــلــيــون دوالر(   12( لــيــرة  مــلــيــار   18 بقيمة 
حصة غذائية لتوزيعها على األسر الفقيرة في كافة املناطق، 
االجــتــمــاعــي. وشهدت  للتكافل  وطنية  مــع حملة  بــالــتــعــاون 
اللبنانية،  الوطنية  األنــبــاء  وكــالــة  وفــق  الحكومية،  السرايا 
الــوزارة املعنية باألزمة  اللجنة  أمس األربعاء، اجتماعا بن 
و»الــحــمــلــة الــوطــنــيــة للتكافل االجــتــمــاعــي - إيــــدي وإيــــدك«، 

وممثلن للمجتمع األهلي.
وذكرت الحملة أن قيمة كل حصة غذائية وصحية تبلغ 180 
ألـــف لــيــرة، وســتــبــدأ اللجنة املــشــتــركــة بــن الـــــوزارات املعنية 
والجيش و»الحملة« بتوزيعها على املناطق كافة، من خال 

مساعدة البلديات واملخاتير )مسؤول محلي في كل منطقة( 
في أقرب وقت«. ويعاني اللبنانيون من أزمة معيشية خانقة، 
الليرة في السوق السوداء إلى 2700  مع تراجع سعر صرف 
مقابل الدوالر، فيما ال يزال السعر الرسمي عند 1507 ليرات، 

ما يرفع أسعار السلع الغذائية في األسواق بنسب كبيرة.
العمال واملوظفن،  آالف  مــع تسريح  الــتــفــاوت  هــذا  ويــتــرافــق 
ــــب، قــبــل بـــدء أزمــــة كـــورونـــا، لتزيد  وكــــذا صـــرف نــصــف رواتــ
املنشآت  كافة  إغــاق  السلطات  إعــان  مــع  استفحااًل  املشكلة 
غير الغذائية والطبية، ملنع تفشي الفيروس، ما أفقد اآلالف 

مصادر دخلهم.
وأيضًا، ال تزال املصارف، التي أغلقت أبوابها منذ األسبوع 
املـــاضـــي، تحتجز الـــودائـــع الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة بـــالـــدوالر، 
بــيــنــمــا تــصــاعــدت فـــي اآلونـــــة األخـــيـــرة االتـــهـــامـــات بــتــهــريــب 
العام  املودعن خــال  وكبار  للسياسين  الـــدوالرات  مليارات 

املاضي إلى خارج لبنان.
كما تــدفــع رواتـــب املوظفن بــالــدوالر ضمن ســقــوف مــحــددة، 
وبعضها بدأ منذ األسبوع املاضي باالمتناع عن دفع الدوالر، 
وإجبار املواطنن على السحب بالليرة وفق السعر الرسمي. 

وأطلق »شباب حراك 17 تشرين« حملة »على قدنا« )بحسب 
قـــدراتـــنـــا(، الــتــي تــضــم مــجــمــوعــة مـــن الــفــنــانــن واإلعــامــيــن 
الذين شاركوا في انتفاضة 17  أكتوبر/تشرين األول، لجمع 
املساعدات وتوزيعها على األسر الفقيرة ومن فقدوا أعمالهم.

وتقوم الحملة بإعداد سلة غذائية لكل أسرة من خمسة أفراد 
املــبــادرة على تبرعات  أســابــيــع. وتعتمد  ثــاثــة  ملــدة  تكفيهم 
بأسعار  املعونة  تقدم  مــن محال تجارية كبرى  أو  أفـــراد  مــن 
املــنــازل،  إلـــى  املــســاعــدات  بتوصيل  الحملة  وتــقــوم  مخفضة. 

بصناديق معقمة التزامًا بعدم نقل فيروس كورونا. 
كـــذا، تــم إطـــاق »كــتــفــي بكتفك« وهـــي حملة شــبــابــّيــة تهدف 
 شــخــص تــهــّددت 

ّ
لــتــشــكــيــل شــبــكــة أمــــان شــعــبــيــة ملــــــؤازرة كــــل

الراهنة.  والصحّية  االقتصادية  الظروف  بسبب  عيشه  لقمة 
وهي منبثقة أيضًا من الشباب والشابات الذين شاركوا في 
االنتفاضة. وتساهم هذه الحملة في تأمن جزء من إيجارات 

املنازل، األدوية والحصص الغذائية.
قــد علق  العالم،  البلدان دينًا فــي  كــان لبنان، وهــو أحــد أثقل 
البالغة قيمتها  الــدولــيــة  مــدفــوعــات جميع ســنــداتــه  مــؤخــرًا، 

31.3 مليار دوالر، معلنًا أنه لم يعد باستطاعته سدادها.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

عقب االنهيارات التي شهدتها 
البورصات العربية، بسبب تداعيات 

كورونا الخطيرة على االقتصاد، 
وتهاوي أسعار النفط، وتوقف 

أنشطة شركات لها أسهم مدرجة 
في البورصات، أعلنت العديد 
من حكومات دول املنطقة عن 
تخصيص مليارات الدوالرات 

لضخها في أسواق املال، ملساندتها 
ودعمها ووقف مسلسل التهاوي 
املستمر بها، والذي ألحق خسائر 

فادحة برجال األعمال أصحاب 
األسهم.  امللفت، أن األموال التي 
تم اإلعالن عن ضخها من قبل 
الحكومات ملساندة البورصات 
تزيد في بعض البلدان عن تلك 
األموال املوجهة لقطاع الصحة 

العامة، وتحسني مستوى الخدمة 
داخل املستشفيات ودور الرعاية 

الصحية، ورفع مستوى دخول 
األطباء واملمرضني وعالج تأثيرات 

تفشي كورونا على القطاعات 
األكثر تضررا مثل العمالة غير 
املنتظمة. في مصر، صدر قرار 
رئاسي بتخصيص 20 مليار 

جنيه لدعم البورصة املصرية، وهو 
ما يعادل 20% من املبلغ الذي 

تم اإلعالن عن رصده للسيطرة 
على فيروس كورونا ومواجهة 

تداعياته، والبالغ قيمته 100 مليار 
جنيه )6.38 مليارات دوالر(، وقد 
تم إسناد مهمة مساندة البورصة 

إلى البنك املركزي املصري، كما 
خصصت البنوك العامة مليارات 

الجنيهات لدعم البورصة عبر شراء 
األسهم املتداولة بها.

وفي قطر، تم اإلعالن عن قيام 
الصناديق الحكومية بزيادة 

استثماراتها في البورصة بمبلغ 
10 مليارات ريال )نحو 2.7 مليار 
دوالر(. وفي اإلمارات، تم اإلعالن 
عن تخصيص جزء من الحزمة 

التحفيزية والبالغ قيمتها 126 
مليار درهم، ملعالجة االنهيارات 

التي حدثت مؤخرا في بورصتي 
أبوظبي ودبي. ويتكرر املشهد 
في الكويت ودول أخرى لديها 

بورصات وأسواق نشطة.
السؤال: أيهما أولى بالدعم 

الحكومي؛ طبقة الفقراء الذين 
يجدون صعوبة في تدبير 

وجبة غذائية في اليوم، أم طبقة 
رجال األعمال أصحاب األسهم 

والشركات املدرجة في البورصة 
والذين يربحون املليارات عن طريق 

املضاربات، أيهما أولى، طبقة 
العمالة غير املنتظمة والعاطلني 

عن العمل، واألسر املتضررة من 
تفشي كورونا وتوقف مصدر 

رزقها وإغالق محالها التجارية، أم 
الحيتان والهوامير الذين يربحون 
املاليني يوميا عن طريق املضاربة 
على األسهم؟ البورصات العربية 

ما هي إال مكان للمقامرات وساحة 
للمضاربني، أماكن ال تضيف أي 
قيمة مضافة لالقتصاد واإلنتاج 
واملواطن واألسواق، واملستفيدون 

منها هم األثرياء وأصحاب 
الشركات واملحافظ املالية الذين 
تنتفخ أرصدتهم يوما بعد يوم، 
وعندما يتكبدون خسائر لعدة 

أيام، كما يحدث اآلن، يسارعون 
بالبكاء وأحيانا التهديد، فتسارع 
الحكومات إلى دعمهم باملليارات.

الفقراء أولى من 
دعم الحكومات 

للمضاربين

Thursday 26 March 2020
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اقتصاد

طرابلس ـ أحمد الخميسي

اختفت سلعة الدقيق من األسواق 
ــة فـــــي لــيــبــيــا  ــاريــ ــجــ ــتــ واملــــــحــــــال الــ
وارتفع سعرها إلى الضعف، بعد 
ــراء كــبــيــرة مـــن قــبــل املستهلكني  عــمــلــيــات شــ
خوفا من تداعيات فيروس كورونا باإلضافة 
إلـــى قــلــة املـــعـــروض فــي األســـــواق. وأكــــد عــدد 
إن  الجديد«  »العربي  لـ املخابز  أصــحــاب  مــن 
أسبوع على  يكفي ســوى  الدقيق ال  مخزون 
أقــصــى تــقــديــر، مــحــذريــن مـــن نـــفـــاده سريعا 
وخــاصــة مــع تــزايــد حــالــة الــقــلــق بــعــد إعــان 

الحكومة عن أول إصابة بفيروس كورونا.
وطــالــبــت بــلــديــة طــرابــلــس املــخــابــز بــضــرورة 
الحفاظ على مخزون الدقيق في هذه املرحلة 
وعــدم  فــقــط،  الخبز  صناعة  فــي  واستعماله 
استخدامه في صناعة املعّجنات والحلويات، 
على  عقوبات  تطبيق  لها  بيان  عبر  مــؤكــدة 
املركز  وكــشــف  التعليمات.  هــذه  يخالف  مــن 
ــــراض عــن أول  الــوطــنــي الــلــيــبــي ملــكــافــحــة األمـ
كــورونــا املستجد أول من  بــفــيــروس  إصــابــة 

أمس، ما أثار القلق في األسواق الليبية.
الفرناج، خالد  وقــال صاحب مخبز بمنطقة 
»العربي الجديد« إن املخبز يعمل  القماطي، لـ
لساعات محدودة فقط بسبب نقص الدقيق، 
مضيفا أن ثاثة أرغفة أصبحت بدينار بدال 
مـــن خــمــســة أرغـــفـــة. وتـــابـــع أن كــمــيــة الــدقــيــق 
ــام فــقــط، مــؤكــدا أن  ال تــكــفــي ســـوى ســبــعــة أيــ
أصحاب املخابز يدفعون تكلفة كبيرة بسبب 

شراء الديزل من السوق السوداء. 
العاصمة  في ضواحي  وقــال صاحب مخبز 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــم الـــــتـــــاجـــــوري، لـ ــالــ ــلــــس، ســ ــرابــ طــ
لعدم  يومني  منذ  مغلق  مخبزه  إن  الجديد« 
الـــحـــصـــول عـــلـــى دقــــيــــق، مـــوضـــحـــا أن هــنــاك 
ارتــفــاعــا فــي سعر الــدقــيــق، مــا قــد يـــؤدي إلى 
غاء رغيف الخبز إلى نصف دينار في حالة 

استمرار األزمة. وقال أحد العاملني في سوق 
الــشــرق بــجــنــزور، وقـــد رفـــض ذكـــر اســمــه، إن 
مــحــدودة،  بكميات  مــوجــودة  الدقيق  كميات 
وطلب من املستهلكني شراء كيلو واحد فقط 
لــكــل فــــرد، ملــواجــهــة أزمــــة نــقــص الــســلــعــة في 
األســـواق وخــاصــة فــي ظــل تداعيات فيروس 
ــواق. وســـــادت املـــخـــاوف،  ــ ــ ــا عــلــى األسـ كـــورونـ
الليبي، من تفاقم أزمــة نقص السلع  الشارع 
الضرورية، عقب قــرار حظر التجول ملــدة 12 
الوفاق  أصــدرتــه حكومة  الــذي  يوميا  ساعة 

الوطني، وبدأ تطبيقه األحد املاضي.
ــاد جــــمــــعــــيــــات حـــمـــايـــة  ــ ــحــ ــ ــــس اتــ ــيـ ــ وكـــــــــان رئـ
املستهلك، أحمد الكردي، قال في تصريحات 
سابقة، إن هناك نقصا في السلع باألسواق 
التجار  بعض  مــن  املنتجات  تخزين  يتم  إذ 
من  املواطنني  مــحــذرًا  بها،  املضاربة  لغرض 
ــر الــذي  ــراء كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــســلــع، األمـ شـ

سيفاقم األزمة.
ــال مـــديـــر صــــنــــدوق مـــوازنـــة  ــ ــــن جـــانـــبـــه، قـ ومـ
ــــي(، جــــمــــال الـــشـــيـــبـــانـــي،  ــومـ ــ ــكـ ــ ــار )حـ ــ ــعــ ــ األســ
»العربي الجديد« إن الصندوق طلب توفير  لـ
ــوال بــشــأن تــوفــيــر سلعة الــدقــيــق وبــاقــي  األمــ
الــســلــع ملــحــاربــة املـــضـــاربـــات وتــوفــيــرهــا في 
ــاف أن  ــ ــواق ولــتــخــفــيــض ســعــرهــا. وأضـ ــ األســ

الــصــنــدوق قـــام فــي ســنــوات ســابــقــة بتوفير 
الــســلــع بـــاألســـواق ملــنــع االحـــتـــكـــار، موضحا 
أن الــدقــيــق يـــورد عبر الــقــطــاع الــخــاص وهو 

املتحكم في التسعيرة وجلبها للسوق.
ودعا الشيباني إلى ضــرورة وجود مخزون 
ــدة 6  اســتــراتــيــجــي لــــدى الــحــكــومــة، يــكــفــي ملــ

أشهر، تحسبًا ألي حدث في الباد.
وصــنــدوق مــوازنــة األســعــار، مؤسسة عامة، 
تأسست من أجل تحقيق استقرار في أسعار 
السلع والخدمات، وتوفيرها بتكلفة مناسبة 
الــصــنــدوق تعرض  املــواطــنــني، إال أن  لجميع 
ــة مــالــيــة بــســبــب األوضـــــاع االقــتــصــاديــة  ألزمــ
ــتــــي تــعــيــشــهــا الــــبــــاد وتــــراجــــع  الـــصـــعـــبـــة الــ

إيرادات النفط.
وما فاقم أزمة شح الخبز والسلع الضرورية، 
تـــواصـــل الـــحـــرب الــتــي تــشــنــهــا قــــوات تــابــعــة 
لـــلـــجـــنـــرال املـــتـــقـــاعـــد، خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، مـــنـــذ 4 
على  السيطرة  بهدف   ،2019 نيسان  إبــريــل/ 
الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس مــقــر الــحــكــومــة 
ــتـــرف بـــهـــا دولــــيــــا. وفـــــي هـــذا  ــعـ الـــشـــرعـــيـــة املـ
ــال املــحــلــل االقـــتـــصـــادي، أبــوبــكــر  الـــســـيـــاق، قــ
»العربي الجديد« إن معظم مطاحن  الهادي، لـ
الــدقــيــق تــقــع بــجــنــوب طــرابــلــس وهـــي مقفلة 
منذ عام بسبب الحرب، مشيرا إلى مصاعب 
أخرى منها عدم تسييل املوازنة العامة للعام 
الحالي البالغة 38.5 مليار دينار وعدم فتح 
االعـــتـــمـــادات املــســتــنــديــة لــتــغــذيــة الــســوق من 

السلع الضرورية ملواجهة فيروس كورنا. 
وحسب بيانات رسمية، يتوزع 4160 مخبزًا 
عــلــى مختلف أنــحــاء لــيــبــيــا، إضــافــة إلـــى 57 
ــران  ــوزع الــطــحــني عــلــى األفــ مــطــحــنــة دقــيــق تــ
ليبيا  فيما تستهلك  بأسعار شبه مدعومة، 
ــبـــوب ســنــويــًا،  حــــوالــــي 1.26 مـــلـــيـــون طــــن حـ
غطي 

ُ
وتستورد 95% من القمح اللنّي، فيما ت

بقية حاجتها من اإلنتاج املحلي. 
وكانت ليبيا تنفق ملياري دوالر سنويًا لدعم 
الدقيق واألرز والسكر والشاي وبعض السلع 
منذ  السلعي  الــدعــم  رفــعــت  ولكنها  األخــــرى 
عام 2015 دون توفير دعم نقدي للمواطنني. 
وتـــســـتـــورد لــيــبــيــا مــعــظــم احــتــيــاجــاتــهــا من 
السلع من الخارج بنحو 85%، حسب تقارير 
رسمية. ويبلغ عدد سكان ليبيا 7.5 مايني 

نسمة، وفق بيانات حكومية.
الوفاق  لحكومة  الــرئــاســي  املجلس  ــض 

ّ
وخــف

ــعـــرف  ــا ُيـ ــ ــنــــي املــــــوازنــــــة الــــعــــامــــة، أو مـ الــــوطــ
 ،2020 لسنة  ليبيا  فــي  املــالــيــة،  بالترتيبات 
إلــى 38 مليار دينار، ما يعادل 27.14 مليار 
)نحو  ديــنــار  مليار   23 يناهز  بعجز  دوالر، 

16.5 مليار دوالر(.

تونس ـ إيمان الحامدي

خــرق مؤسسات  مــن  مــدنــي  ومجتمع  نقابية  منظمات  شكت 
أجنبية لنظام حصص العمل الجديد الذي فرضته الحكومة 
الرقابة على هذه  كــورونــا، مطالبة بتشديد  خوفًا من تفشي 
املــؤســســات الــتــي أغــلــقــت أبــوابــهــا فـــي بــلــدانــهــا األم لحماية 
جبر العمال في مصانعها بتونس على 

ُ
عمالها هناك، فيما ت

العمل، وبالتالي تعريضهم لخطر اإلصابة بالفيروس.
وطالبت النقابات العمالية بتطبيق ذات القرارات على عمال 
ــطــّبــق فــي دولــهــا األم، 

ُ
املــؤســســات األجــنــبــيــة فــي تــونــس كــمــا ت

إلـــى دروع بــشــريــة، خــاصــة إزاء  الــتــونــســيــني  منتقدة تــحــويــل 
امتثال العمال لضرورة العمل خوفًا من فقدان وظائفهم.

وعّبر املنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية 
ومــنــظــمــة مـــحـــامـــون بـــا حـــــدود ومــنــظــمــة قـــطـــاع األعـــمـــال 
ــأن تــــواصــــل الـــعـــمـــل فــي  ــقــــوق اإلنــــســــان عــــن قــلــقــهــا بـــشـ وحــ
النسيج  صناعات  مثل  العمالية،  الكثافة  ذات  الصناعات 
فيها  والعاملني  العامات  يجعل  ما  والخياطة،  واملــابــس 
عرضة أكثر مــن غيرهم لخطر الــعــدوى. وأكــد األمــني العام 
الخاص،  بالقطاع  املكلف  للشغل  التونسي  العام  لاتحاد 
محمد علي البوغديري، أن مؤسسات فرنسية تشتغل في 
ال  فيما  فرنسا  فــي  مصانعها  أغلقت  اإللكترونيات  قطاع 
يزال مصنعها يعمل في إحدى املناطق الصناعية بتونس، 

مشيرًا إلى أن طاقته التشغيلية تفوق 4 آالف عامل. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  وقــــال الــبــوغــديــري، فــي تــصــريــحــات لـــ
بتوفير ظروف  العمال  إلى حماية  العمالية تسعى  النقابات 
الــدوام  آمنة بالتواصل مع املؤسسات لتقليص ساعات  عمل 
واإلغــاق  الحيوية  الصناعات  إلــى  بالنسبة  العمال  وخفض 

التام بالنسبة لبقية الصناعات. 
وأضاف أن املؤسسات املصدرة واألجنبية التي تحفظ سامة 
ــّد أن تــخــضــع لــقــوانــني  وحـــقـــوق عــمــالــهــا فـــي بــلــد املــنــشــأ ال بــ
 هــــذه املـــؤســـســـات قـــد تستفيد 

ّ
الــعــمــل فـــي تـــونـــس، مـــؤكـــدًا أن

مــن االمــتــيــازات واملــســاعــدات الــتــي تمنحها الــدولــة للشركات 

ملواجهة أزمة كورونا. وأكد البوغديري أن رأس املال البشري 
هو أساس كل مؤسسة اقتصادية، واملرحلة الحالية تقتضي 
أولــى ومواصلة صــرف أجــورهــم حتى  العمال بدرجة  حماية 
في حال تعطيل العمل، مشيرًا إلى أن مصانع نسيج ال تزال 
العمل  التسريح إلجبارهن على  من  العامات  تستغل خــوف 

في ظروف غير أمنة تغيب فيها السامة املهنية.
ويــتــمــثــل الــنــســيــج الــصــنــاعــي لــلــمــؤســســات أجــنــبــيــة بــــ951 
مـــؤســـســـة، مــنــهــا 897 مــؤســســة مـــصـــدرة كــلــيــًا إلنــتــاجــهــا، 
الشغل بهذه  وفق بيانات رسمية. كذلك يبلغ عدد مواطن 
املؤسسات أكثر من 188 ألف عامل، بحسب بيانات لوزارة 
الصناعة ويمثل قطاع النسيج واملابس النشاط األول لهذه 
الكهربائية  الصناعات  تليه  باملائة،   44 بنسبة  املؤسسات 
بنسبة  املــيــكــانــيــكــيــة  والـــصـــنـــاعـــات  بـــاملـــائـــة   15.4 بــنــســبــة 
املؤسسات  في  األولــى  املرتبة  فرنسا   

ّ
وتحتل باملائة.   12.7

تليها  بـــ207 مؤسسات،  تونس  في  التي تشتغل  األجنبية 
إيطاليا بـ141 شركة ثم أملانيا وبلجيكيا. 

)منظمة  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  منتدى  وأّكـــد 
مدنية( أنه في حالة تواصل العمل لضرورات ملّحة بإنتاج 
مواد ضرورية في مقاومة الوباء، فإنه يصّر على ضرورة 
اتخاذ كل اإلجراءات الوقائية والتدابير الازمة ملنع إمكانية 
املعايير  بكل  الصارم  االلتزام  للعاملني مع  العدوى  انتقال 
الصحية التي تفرضها السلطات في هذا املجال من تعقيم 
ومنع اللمس وااللتحام وفرض مسافة األمان في العمل أو 

في وسائل النقل وغيرها.
وقال الناطق الرسمي باسم املنتدى، رمضان بن عمر: »املوارد 
كل  قبل  الثروة وتتعنّي حمايتها  اإلنتاج وخلق  آلة  البشرية 
 املنظمات 

ّ
»العربي الجديد« إلى أن شيء«، مشيرًا في تصريح لـ

 
ّ

املــدنــيــة تــرصــد تـــجـــاوزات فــي مــؤســســات اقــتــصــاديــة تستغل
حاجة العمال لرواتبهم وتعرضهم للخطر.

وأقــــّرت حــكــومــة تــونــس خــطــوط تــمــويــل ملــســاعــدة املــؤســســات 
االقــتــصــاديــة بقيمة 700 مــلــيــون ديــنــار بــهــدف الــحــفــاظ على 

ب موجات التسريح العمالي.
ّ
مواطن الشغل وتجن

كورونا يهّدد خبز ليبيا 
شح الدقيق وارتفاع األسعار

منظمات نقابية ُتطالب بالحفاظ على صحة العمال )Getty(نقص حاد في الدقيق باألسواق الليبية )أحمد الروبي/فرانس برس(

مؤسسات أجنبية تجبر التونسيين على العمل

تشهد ليبيا نقصًا 
حادًا في سلعة الدقيق، 

ما أدى إلى عدم توافر 
الخبز وارتفاع أسعاره، 

وجاء ذلك بالتزامن مع 
اإلعالن عن أول إصابة 

بفيروس كورنا

قطر تؤجل أقساط القروض 
غير الشخصية

أصدر محافظ مصرف قطر املركزي، عبد 
الله بن سعود آل ثاني، أمس، تعميمًا للبنوك 

العامة بشأن تأجيل أقساط القروض 
املستحقة والفوائد أو العوائد املترتبة 

عليها، ملن يرغب من القطاعات املتضررة 
من انتشار فيروس كورونا الجديد، والتي 

شملتها قرارات اللجنة العليا لألزمات 
وأعلنت أول من أمس، وذلك ملدة ستة 

أشهر، اعتبارًا من 16 مارس/ آذار الجاري. 
كذلك نص التعميم الذي نشر على املوقع 

اإللكتروني ملصرف قطر املركزي أمس على 
تخصيص نافذة إعادة شراء )ريبو(، تكون 

ستخدم بواسطة البنوك 
ُ
بنسبة صفرية، ت

في تأجيل أقساط القروض، أو منح قروض 
جديدة، وإلغاء الرسوم املفروضة على 

نقاط البيع )POS( ورسوم السحب عبر 
الصراف اآللي، وال يشمل التعميم القروض 

الشخصية املمنوحة بضمان الراتب. 
وأصدر املركزي تعميمًا للبنوك العاملة 
بالدولة ومحال الصرافة بشأن تسهيل 
إجراءات التحويالت املالية اإللكترونية 

للخارج وتقديم الخدمات اإللكترونية لفئة 
العمال، واإلعالن عن الخدمات اإللكترونية 

املتوفرة كافة بشتى الوسائل.

اجتماع لتحديد مصير 
»إكسبو 2020«

تعقد لجنة تسيير »إكسبو 2020 دبي« 
اجتماعًا مع املكتب الدولي للمعارض 

واملشاركني في الحدث العاملي، يوم 30 
مارس/ آذار الجاري، ملزيد من التشاور 

حول تأثيرات ومستجدات فيروس كورونا.
وحسب األناضول، قال متحدث باسم 

»إكسبو 2020 دبي«، في إفادة عبر 
البريد اإللكتروني لوسائل اإلعالم، أمس: 

»نواصل متابعة الوضع العاملي في ما 
يخص فيروس كوفيد-19 منذ بداية 
انتشاره«. وأوضح أنه ستتم مراجعة 
الخطط واالستعدادات بصفة دورية، 

بما يتسق مع اإلرشادات والتوجيهات 
الصادرة عن دولة اإلمارات واألطراف 

الدولية املعنية. وتابع املتحدث: »ما زلنا 
ملتزمني باستضافة إكسبو الدولي 

على النحو الذي تصّورناه جميعًا، من 
أجل استعراض أفضل نماذج التعاون 

واالبتكار من أنحاء العالم«. وأشار إلى أّن 
أي قرار بشأن »إكسبو الدولي« سيكون 

قرارًا جماعيًا، يصدر بالتشاور مع 
املشاركني واألطراف املعنية.

نيكي يحّقق أكبر مكسب 
منذ 2008

قفز املؤشر نيكي القياسي في بورصة 
طوكيو لألوراق املالية ثمانية باملائة أمس، 

 أكبر مكسب يومي منذ 2008، 
ً
مسّجال

بعد أن حققت وول ستريت انتعاشة كبيرة 
وتوّصل مشرعون أميركيون ومسؤولون 

بإدارة الرئيس دونالد ترامب إلى اتفاق 
بشأن مشروع قانون لتحفيز ضخم.

وأغلق املؤشر نيكي عند 19546.63 نقطة، 
بعد أن سجل أكبر تقدم في يوم واحد 

منذ ذروة األزمة املالية العاملية في أكتوبر/ 
تشرين األول 2008. وربح املؤشر 18 

باملائة في الجلسات الثالث املاضية، مدفوعًا 
بمجموعة من العوامل اإليجابية.

وعالوة على تحفيز أميركي ضخم، أطلقت 
مشتريات لبنك اليابان املركزي وأيضًا من 
جانب صندق معاشات التقاعد في البالد 

على األرجح عمليات تغطية للمراكز املدينة. 

األفريقي للتصدير واالستيراد 
يستحدث تسهيًال ائتمانيًا

أعلن البنك األفريقي للتصدير واالستيراد 
في بيان عن تأسيس تسهيل ائتماني بقيمة 

ثالثة مليارات دوالر بهدف مساعدة الدول 
األفريقية على تجاوز آثار وباء فيروس 

كورونا. وجاء في البيان الصادر في ساعة 
متأخرة من مساء يوم الثالثاء أن تسهيل 
تخفيف التأثير التجاري للوباء سيساعد 
الدول على تفادي التخلف عن السداد في 
ما يخص التجارة ودعم احتياطيات النقد 
األجنبي وسيقدم العون ملصدري السلع 

األولية الذين يعانون بسبب تراجع اإليرادات. 
وقال بنديكت أوراما رئيس البنك: »أفريقيا 

منكشفة على جبهات عديدة، بما في 
ذلك انخفاض كبير في إيرادات السياحة، 

وتحويالت املهاجرين، وأسعار السلع 
األولية واضطراب سالسل إمداد التصنيع«. 

وأضاف »هناك حاجة الستجابة مالية 
سريعة ومؤثرة بشكل كبير لتفادي أزمة 

كبيرة في أفريقيا«.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

76
في  المالية  وزارة  ــذرت  ح
الوطني  الوفاق  حكومة 
حديث،  تقرير  في  الليبية، 
من نقص الواردات السلعية 
وقالت  التضخم،  ــادة  وزيـ
ستنخفض  االحتياطيات  إن 
بقيمة 7 مليارات دوالر، من 
إجمالي االحتياطيات البالغة 
76 مليار دوالر بنهاية 2019.

تقارير عربية

صناعةمعيشة

قالت وزارة التجارة العراقية أمس 
ــاء، إنـــهـــا أســـــدت الــنــصــح  ــ ــعـ ــ األربـ
ملــجــلــس الــــــــوزراء بــأنــهــا تــحــتــاج 
القمح  من  طن  مليون  الستيراد 
و250 ألف طن من األرز من أجل 
ولتعزيز  الغذاء  لدعم  برنامجها 
املـــخـــزونـــات االســتــراتــيــجــيــة في 

األشهر املقبلة.
وقـــــال مــحــمــد حـــنـــون، املــتــحــدث 
الــعــراقــيــة،  الــتــجــارة  بــاســم وزارة 
لـــرويـــتـــرز إن لــجــنــة األزمـــــــة فــي 
الـــوزارة نصحت مجلس الــوزراء 
ــاجــــات بـــرنـــامـــج  ــيــ ــتــ ــيـــر احــ ــتـــدبـ بـ
ــغــذاء وتــعــزيــز املــخــزونــات  دعـــم ال

االستراتيجية.
ــوم الـــســـبـــت  ــ ــ وقـــــالـــــت الـــــــــــــوزارة يـ
املزيد  إلــى  املــاضــي، إنها بحاجة 
من األمــوال من امليزانية لتكوين 
احتياطي استراتيجي من القمح 
النفطي  الــبــلــد  يــواجــه  إذ  واألرز، 
اآلخذة  مشاكل فيروس كورونا 

بالتنامي.

العراق 
يحتاج 

مليون طن 
من القمح صنعاء ـ محمد راجح

يــتــجــه الـــحـــوثـــيـــون إلــــى الــتــعــامــل بــالــريــال 
اإللـــكـــتـــرونـــي بـــهـــدف حـــل مــشــكــلــة الــســيــولــة 
النقدية التي تعاني منها املناطق الخاضعة 
لسيطرتهم والتي تتداول العمات الورقية 
القديمة التالفة، لرفضهم التعامل باألوراق 
الـــنـــقـــديـــة الـــتـــي قـــامـــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
بــطــبــاعــتــهــا. يـــأتـــي ذلــــك فـــي ظـــل تــحــذيــرات 
مــتــواصــلــة مــن الــعــمــات الــورقــيــة للحد من 
مخاطر فيروس كــورونــا، ملا قد تحمله من 

أضرار صحية لنقل األمراض واألوبئة. 
ويــشــهــد الــيــمــن انــهــيــارا مــتــواصــا للعملة 
الــوطــنــيــة، فـــي ظـــل حـــرب طــاحــنــة تشهدها 

الـــبـــاد مــنــذ خــمــســة أعـــــــوام، وعـــــدم وجـــود 
ــع  ــ ــواقــ ــ الــ أرض  ــــى  ــلـ ــ عـ ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ رسـ ــات  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ سـ
باإلضافة  اليمني،  املركزي  البنك  وتجميد 
إلـــى نــفــاد االحــتــيــاطــي مـــن الــنــقــد األجــنــبــي 
واســـتـــخـــدام الــعــمــلــة الــتــالــفــة وطـــبـــع نــقــود 
بــدون غطاء. في هــذه األثــنــاء، دعــت اللجنة 

االقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــحـــوثـــيـــني، كــافــة 
في  العاملة  واملنظمات  الحكومية  الجهات 
مــجــال تقديم املــعــونــات الــنــقــديــة، والــتــجــار، 
لــلــحــد مـــن اســـتـــخـــدام األوراق  واملـــواطـــنـــني 
الــنــقــديــة، واالتــجــاه نحو اســتــخــدام النقود 
اإللــكــتــرونــيــة، فــي ظــل تــزايــد عـــدد الــحــاالت 

املصابة بفيروس كورونا حول العالم.
ــي بـــيـــان اطـــلـــعـــت عــلــيــه  ــت الـــلـــجـــنـــة، فــ ــالــ وقــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن هــذه الــخــطــوة تأتي 
ــد يــســبــبــه  ــ ــا قـ ــ اســــتــــشــــعــــارًا لـــلـــمـــســـؤولـــيـــة ملـ
مراكز صرف  على  املواطنني  تزاحم جموع 
النقدية بشكل خــاص، وتعامل  املــســاعــدات 
املــواطــنــني بــالــنــقــد الـــورقـــي بــشــكــل عـــام من 
أضـــــــرار صــحــيــة تـــســـاهـــم بــشــكــل كــبــيــر فــي 

احتمالية انتشار الفيروس في حال ظهوره. 
وأكـــــدت تــنــفــيــذ خـــطـــوات كــبــيــرة فـــي مــجــال 
الــنــقــد اإللـــكـــتـــرونـــي، والـــعـــمـــل عــلــى امــتــاك 
ــــداول نــقــدي مــتــقــدمــة، ومــنــظــومــة  وســـائـــل تـ
ــة إلــكــتــرونــيــة فـــعـــالـــة، وبـــغـــطـــاء نــقــدي  ــابـ رقـ

بنسبة %100.
وحسب قول الباحث في املركز االستشاري 
املــالــي فــي الــيــمــن )مــســتــقــل(، حــمــيــد نــاشــر، 
ــاك مــخــاطــر  ــنـ ــإن هـ ــ ــربـــي الـــجـــديـــد« فـ ــعـ »الـ ـــ لـ
التالفة  للعملة  عديدة  وصحية  اقتصادية 
فــي الــيــمــن والــتــي بــإمــكــانــهــا نــشــر الــعــدوى 
لكثرة ملسها وتلفها، وخصوصًا أن طريقة 
الوطنية  لعملته  اليمني  املواطن  استخدام 
يشوبها نوع من العبث يؤدي إلى إتافها. 
وحــســب نـــاشـــر، فــــإن هــنــاك إهـــمـــاال مـــن قبل 
الجهاز املصرفي اليمني واملؤسسات املالية 
الرسمية في التوعية بمخاطر العملة التالفة 
رداءة  إلــى  إضافة  عليها،  املحافظة  وكيفية 

طباعتها والتي تؤدي سريعًا إلى تلفها.
املالية  العلوم  قــال رئيس قسم  ومــن جانبه، 
واملصرفية في جامعة ذمار اليمنية، محمد 
اإللكترونية  العملة  تنفيذ  قــرار  إن  الــرفــيــق، 
تأخر كثيرًا، إذ كان من املفترض تنفيذه منذ 
بــدايــة الــحــرب فــي الــعــام 2015. وأكــد الرفيق 
للريال  االتــجــاه  الــجــديــد« أهمية  »الــعــربــي  لـــ
اإللكتروني ليس فقط لحل مشكلة السيولة 
الظروف  في ظل  اقتصادية  كــضــرورة  ولكن 
الراهنة التي يمر فيها اليمن، إذ سيكون لهذه 
االخــتــاالت  معالجة  فــي  كبير  دور  الخطوة 
في بيئة األعمال وتحديثها وخلق استقرار 
فــي بــيــئــة األعـــمـــال الــتــجــاريــة واالقــتــصــاديــة 
واالســتــثــمــاريــة وتــحــســني وضــعــيــة الــعــمــلــة 

اليمنية أمام العمات األجنبية.
والـــريـــال اإللــكــتــرونــي خــدمــة مــالــيــة تعتمد 
على الهواتف النقالة، إذ تتم عملية التداول 
ــر الــــجــــهــــات املــصــرفــيــة  ــبــ بـــالـــشـــراكـــة مــــع أكــ
الحساب  يــكــون  انــتــشــارا بحيث  وأوســعــهــا 
املصرفي للعميل هو نفس رقم هاتفه النقال 
إدارة عــدد من  إذ تتم عــبــره  بــه،  أو مرتبطا 
العمليات مثل الشراء والتحويل والتسديد 
والــشــحــن واإليــــــداع والــســحــب وغــيــرهــا من 

الــعــمــلــيــات املــالــيــة والــتــعــامــات الــتــجــاريــة. 
ــــي الـــقـــطـــاع  ــار ومـــتـــعـــامـــلـــون فـ ــجــ وأبـــــــــدى تــ
املـــصـــرفـــي الــيــمــنــي تــخــوفــهــم مــــن الــتــحــول 
مع  اإللكترونية،  املالية  للمحافظ  املفاجئ 
عــدم وجــود ضمانات تحفظ حقوق جميع 

املتعاملني وفق هذا اإلطار املالي الجديد.
التاجر معتصم الحريبي، في حديث  ويرى 
»العربي الجديد« أن فشل تجربة »البطاقة  لـ
الــســلــعــيــة« الـــتـــي تـــم تــنــفــيــذهــا قــبــل عــامــني 
ينبغي أن يكون درسا مهما يستفاد منه قبل 
اإلقدام على تنفيذ تعامات مالية إلكترونية 
بـــدون تهيئة  اليمنية  الــســوق  عــلــى  جــديــدة 
البيئة املالية واملنظومة القانونية املناسبة 
التي تحفظ القطاع التجاري وتحميه من أي 

خسائر قد تؤدي إلى اإلفاس.
ديسمبر/ منتصف  منذ  الحوثيون  وينفذ 

ــرارًا صـــارمـــًا بمنع  ــ قـ كـــانـــون األول املـــاضـــي 
تــــداول العملة الــجــديــدة املــطــبــوعــة مــن قبل 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــتــي ردت عــلــى الــقــرار 
بــإيــقــاف رواتــــب مــوظــفــني مــدنــيــني يتبعون 
عــــددًا مــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة الــعــامــلــة في 
املتقاعدين  مثل  الجماعة،  سيطرة  مناطق 
ــاة  ــقـــضـ والــــصــــحــــة والـــتـــعـــلـــيـــم والـــــعـــــدل والـ

وجهات أخرى.
ــيـــمـــنـــي الـــخـــاضـــع  ــــزي الـ ــركــ ــ وقــــــــام الـــبـــنـــك املــ
لسيطرة الحوثيني بسحب ومصادرة العملة 
الجديدة وتعويض املواطنني املتضررين عن 
طريق الريال اإللكتروني خصوصًا للمبالغ 
الــكــبــيــرة، وهـــو مــا حـــذر مــنــه الــبــنــك املــركــزي 
ــــوب(، واعــتــبــر  ــنـ ــ ــدن )جـ ــ ــابـــع لــحــكــومــة عـ ــتـ الـ
التعامل بالريال اإللكتروني وأي وسيلة دفع 
لاقتصاد  استهدافا  قانونيًا  مرخصة  غير 

الوطني وسلبا ملدخرات املواطنني.
وعــقــب الــحــرب الـــدائـــرة فــي الــيــمــن مــنــذ نحو 
خمس سنوات، كان هناك ما يشبه االنفجار 
الــنــقــدي فـــي الــيــمــن مـــع انــكــشــاف االقــتــصــاد 
وتــشــتــت الــســيــاســة الــنــقــديــة وخــــــروج نحو 
تريليون ونصف من العملة الورقية النقدية 
من البنك املركزي إلى األسواق، منها ما يزيد 
على 200 مليار ريال معظمها من الفئات 50 
و100 و200 و250 رياال كانت معدة لإلتاف.

حملة لفضح المحتكرين في غزةالحوثيون يتجهون للريال اإللكتروني خوفًا من الفيروس

كورونا يقلق المواطنين من العمالت الورقية )محمد حواس/فرانس برس(

غزة ـ يوسف أبو وطفة

عــــزز الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
خــال األيـــام املــاضــيــة، مــن مشاركتهم 
املنضبطني  للتجار  الــدعــم  حملة  فــي 
بــأســعــار الــســلــع األســاســيــة أو الــذيــن 
ــا، فــي  ــارهــ ــعــ عـــمـــلـــوا عـــلـــى خـــفـــض أســ
إلكترونية  شــنــوا حملة  الـــذي  الــوقــت 
رفع  على  عملوا  آخرين  تجار  لفضح 

األسعار ومحاولة استغال األزمة.
وفــي أعــقــاب اإلعـــان عــن تسجيل أول 
كــورونــا  بــفــيــروس  مصابتني  حالتني 
الـــســـلـــطـــات  وإصـــــــــــدار   »19 »كــــوفــــيــــد 
الحكومية في غزة سلسلة من القرارات 
نشطت حركة األسواق بصورة كبيرة، 
واستغل بعض التجار اإلقبال املتزايد 
من املستهلكني ورفعوا أسعار العديد 

من السلع األساسية.
ــتـــخـــدم الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي غــزة  واسـ
للتعبير  االجتماعي  التواصل  مواقع 
ــغــــال  ــتــ ــم ملـــــحـــــاولـــــة اســ ــ ــهـ ــ ــــضـ عـــــــن رفـ
األزمـــة مــن قبل هــؤالء التجار وفــرض 
زيادات على أسعار السلع، خصوصًا 
ــل تــــــردي األوضـــــــــاع املــعــيــشــيــة  ــي ظــ فــ
ــتــــمــــرار  ــة نـــتـــيـــجـــة الســ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واالقـ
الــحــصــار والــعــقــوبــات املــفــروضــة من 

قبل السلطة.
الحمات،  هــذه  مــع  املتفاعلون  وكتب 
عـــــبـــــر صــــفــــحــــاتــــهــــم وحــــســــابــــاتــــهــــم 
الـــشـــخـــصـــيـــة فـــــي مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
االجــتــمــاعــي ســيــمــا فــيــســبــوك األكــثــر 
انـــتـــشـــارًا بـــني الــفــلــســطــيــنــيــني، أســمــاء 
العديد من التجار واملحال التي قامت 

برفع أسعار السلع واملواد الغذائية.
فــي حــني رأى الــبــعــض اآلخـــر أن نشر 
والجهات  الشركات  ألسماء  النشطاء 
املتهمة برفع األسعار عمل قد يدخل 
التشهير ويفتح  إطــار  فــي  دون قصد 
ــال لــتــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات، وهـــو  املــــجــ
مــــا يــتــطــلــب الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــجـــهـــات 
التحقق  في  دورهــا  ملمارسة  الرقابية 

لــــة ونــــشــــر أســــمــــاء الـــجـــهـــات  واملــــســــاء
املستغلة. واتخذت الجهات الحكومية 
الــتــي تــديــرهــا حــركــة حــمــاس سلسلة 
مــن اإلجـــــــراءات، كـــان أبـــرزهـــا ماحقة 
ــتــــجــــار الـــــــذي يـــتـــم الـــتـــبـــلـــيـــغ عــنــهــم  الــ
ومــــــــصــــــــادرة بــــعــــض الــــبــــضــــائــــع مــن 
أو تحرير مخالفات وفرض  األســواق 
غرامات مالية وتوقيف البعض اآلخر، 
وتم اإلعان بشكل رسمي عن اعتقال 
أحد تجار املواد الغذائية لتاعبه في 
ــرارًا بتحويل  قــ ــــدار 40  األســـعـــار وإصـ

آخرين للنيابة العامة.
ولم يتوقف األمر عند هذا الحد، حيث 
قـــررت وزارة االقــتــصــاد فــي غــزة إعفاء 
الدقيق  بينها  مــن  أساسية،  14 سلعة 
والـــســـكـــر والــــشــــاي وغـــــاز الـــطـــهـــي، من 
الــضــرائــب املــفــروضــة، إذ يــأمــل سكان 
تـــنـــخـــفـــض أســـــعـــــار هــــذه  الــــقــــطــــاع أن 
وتتواصل  املقبلة.  األيـــام  خــال  السلع 
ــال الــبــضــائــع إلـــى الــقــطــاع  ــ عــمــلــيــة إدخـ
املحاصر إسرائيليًا للعام الرابع عشر 
أمام  املعابر  إغــاق  رغــم  التوالي،  على 
حركة األفراد، حيث تم فرض إجراءات 
في  السلع،  بدخول  لاستمرار  خاصة 
حني ارتفعت أعــداد الشاحنات مؤخرًا 
أمـــا عــلــى صعيد  لتصل 500 شــاحــنــة. 
والحيوانية،  الزراعية  املنتجات  قطاع 
املــتــعــددة للغزيني  الــشــكــاوى  فــدفــعــت 
إلى الجهات الحكومية لوقف عمليات 
الــتــصــديــر لـــلـــخـــارج، وهــــو األمــــر الـــذي 
أدى إلى انخفاض األسعار مجددًا أمام 
.
ً
املستهلكني بعد ارتفاع لم يدم طويا

وأكــد الناطق باسم وزارة الزراعة في 
غزة، أدهم البسيوني، في تصريحات 
ــــف الـــــصـــــادرات  ســــابــــقــــة، أن قـــــــرار وقــ
ــوة عــاجــلــة  ــطــ ــــي خــ ــة جــــــاء فـ ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ الـ
لضمان ضبط األسعار ومنع احتكار 
الـــبـــاعـــة والـــعـــمـــل عـــلـــى ضــبــطــهــا فــي 
األسواق املحلية، بما يراعي الظروف 

االقتصادية للمستهلكني.
وعــــززت الــحــمــات اإللــكــتــرونــيــة التي 

ــفـــوي مــــن الـــرقـــابـــة  انــطــلــقــت بــشــكــل عـ
الـــحـــكـــومـــيـــة ألســــعــــار الـــســـلـــع، وســـط 
مطالبات باتخاذ إجراءات أشد قسوة 
بحق التجار الذين يحاولون استغال 
أكبر  كــورونــا لتحقيق  فــيــروس  ــة  أزمـ

قدر من الفائدة املالية.
فــي األثــنــاء، يــرى املختص فــي الشأن 
ــاب، أن  ــيـ االقــــتــــصــــادي، مــحــمــد أبــــو جـ
الــحــمــات اإللــكــتــرونــيــة الــتــي انطلقت 
ســـــواء لـــدعـــم الـــتـــجـــار املــنــضــبــطــني أو 
املستغلني  املحتكرين  الــتــجــار  فــضــح 
لألزمة أسهمت في ضبط األسعار في 

األسواق املحلية.
ويقول أبو جياب لـ »العربي الجديد« 
دفع  واإللكتروني  الشعبي  الجهد  إن 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة والــتــنــفــيــذيــة في 
غزة نحو اتخاذ قرارات وإجراءات غير 
مــســبــوقــة بــحــق الــتــجــار الــذيــن سعوا 
الستغال األوضاع الحالية، وتحقيق 
ــــح عـــلـــى حـــســـاب  ــربـ ــ ــــن الـ ــر قــــــدر مـ ــبــ أكــ
املواطن. ويستبعد املختص في الشأن 
االقتصادي أن تسهم هــذه األزمــة في 
التجار، خصوصًا  التأثير سلبًا على 
أولئك الذين انضبطوا في بيع السلع 
األســاســيــة ولـــم يــفــرضــوا أيـــة زيــــادات 
ــــدة، فــــي حــــني ســـيـــتـــأثـــر الــتــجــار  ــــديـ جـ
املحتكرون نتيجة لإلجراءات املتخذة 
املــتــوفــرة  الــنــقــديــة  بحقهم. والــســيــولــة 
حاليًا هي ذات السيولة املوجودة في 
الشهور املاضية في األســواق الغزية، 
عليها،  حقيقيا  تــغــيــيــر  ال  وبــالــتــالــي 
إال أن التغيير القائم حاليًا هو توجه 
الناس بشكل أكبر تجاه مواد التعقيم 
الغذائية،  واملـــواد  والسلع  والتنظيف 

كما يذكر أبو جياب.
الحصار  دخــل  الــذي  القطاع  ويعيش 
املــــفــــروض عــلــيــه عـــامـــه الــــرابــــع عــشــر 
ــًا اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، نــتــيــجــة غــيــاب  ــروفــ ظــ
آفـــــاق لــحــل ســيــاســي يــنــهــي األزمـــــات 
املتعاقبة التي طاولت جميع املجاالت 

والخدمات منذ عام 2006.
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