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مبادرة لتشغيل آالف التونسيين بقطر
تونس ـ إيمان الحامدي

الــــبــــرملــــان  مــــــن  نــــائــــبــــا   25 ــــــــــع 
ّ
وق

الــــتــــونــــســــي مـــــن مـــخـــتـــلـــف الـــكـــتـــل 
النيابية على مبادرة ستقدم إلى 
السبسي  القايد  الباجي  التونسي  الرئيس 
وأمــيــر دولــــة قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بــن حــمــد آل 
ثاني، من أجل فتح أفق تشغيلية في الدوحة 
لنحو 25 ألف فرصة عمل للشباب التونسي.

»الــعــربــي الــجــديــد قـــال عضو  وفـــي حــديــث لـــ
ــر مـــــذيـــــوب )صـــــاحـــــب فـــكـــرة  ــ ــاهـ ــ ــان مـ ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ الـ
تونس  فــي  التشريعية  السلطة  أن  املــبــادرة( 
ــل تــعــزيــز  ــ ــقــــوم بـــــدورهـــــا مــــن أجــ يـــجـــب أن تــ
إلى  التشغيل، مشيرا  فــي  الــدولــة  مجهودات 
أن  يجب  تونس  فــي  الحقيقي  االستثمار  أن 
انحسار  من  يعاني  الــذي  في شبابها  يكون 

أفق التشغيل.
وأضـــاف مــذيــوب أن نمو االقــتــصــاد القطري 
وانــتــعــاش املـــجـــاالت اإلنــتــاجــيــة بــمــا يسمح 

لها من توفير ما بني 100 و300 ألــف فرصة 
البرملانية  املــبــادرة  أن  معتبرا  ســنــويــا،  عمل 
في  الرسمية  للسلطات  الرسالة  بمثابة  هي 
البلدين من أجل العمل عبر القنوات الرسمية 
ــتـــي يــمــكــن  لــــدراســــة إمـــكـــانـــيـــات الــتــشــغــيــل الـ
أن تــوفــرهــا الـــســـوق الــقــطــريــة لــلــيــد الــعــامــلــة 

التونسية بمختلف مستوياتها التعليمية.
وأشــار عضو البرملان أن املوازنة التشغيلية 
والــتــنــمــويــة فــي دولـــة قــطــر تــنــاهــز 50 مليار 
دوالر، وهو ما يمكنها من خلق مئات اآلالف 
من فرص العمل يتيح لشباب تونس نصيب 
الفئة تختص  جيد منها، وال سيما أن هــذه 
مهمة  تنافسية  وقــــدرات  تفاضلية  بــمــيــزات 

تسهل دخولها إلى سوق العمل القطري.
ــر تـــنـــجـــز مـــشـــاريـــع  ــطــ ــــوب أن قــ ــذيــ ــ وأكـــــــــد مــ
اســـتـــثـــمـــاريـــة عـــمـــاقـــة فــــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي 
على  التحتية  البنية  ومــشــاريــع  والــريــاضــي 
غرار مستشفى السدرة وميناء حمد، معتبرا 
ــادرة عــلــى تقديم  ــ أن الـــكـــفـــاءات الــتــونــســيــة قـ

اإلضافة في تنفيذ أو تشغيل هذه املشاريع.
املــبــادرات  إلــى أهمية تنشيط  ولفت مــذيــوب 
ــــى أن  ــة بــــني الـــبـــلـــديـــن مـــشـــيـــرا إلـ ــاديـ ــتـــصـ االقـ
زيــارة وفــد حكومي ورجــال أعمال تونسيني 
ــن األول  ــريـ ــر/ تـــشـ ــبـ ــمـ ــوفـ ــــي نـ وبــــرملــــانــــيــــني فـ
اتــفــاقــيــات تجارية  ــرام  إبــ املــاضــي مكنت مــن 
للمنتجات  الــبــاب  لفتح  الــبــلــديــن  بــني  مهمة 
القطرية  الــســوق  لــولــوج  التونسية  الــزراعــيــة 
بعد أن كانت مقتصرة في السنوات املاضية 
على بعض األنواع الغذائية وكميات ضعيفة 

من التمور. 
ــدد الــجــالــيــة  ــإن عــ وحـــســـب عــضــو الـــبـــرملـــان فــ
فـــي قــطــر زاد مـــن 2000 تــونــســي  الــتــونــســيــة 
سنة 2005 إلــى نحو 22 ألــف حاليا، معتبرا 
أن تضاعف هذا الرقم أكثر من 10 مرات دليل 
على املكانة التي يتمتع بها التونسيون في 
قــطــر، مــطــالــبــا ســلــطــات بــــاده بــتــثــمــني هــذه 
أفــق تشغيلية  أجــل فتح  املــبــادرة املهمة مــن 

جديدة أمام الشباب التونسي، حسب قوله.

األول في  العربي  املستثمر  دولــة قطر  وتعد 
تـــونـــس والـــثـــانـــي عــاملــيــا، كــمــا أنـــهـــا مـــن أهــم 
الداعمني لتونس في مؤتمر االستثمار 2020 
الــثــانــي 2016 بمنح  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/  فـــي 

تونس 1.25 مليار دوالر.
وجرى على إثر املؤتمر تحويل مليار دوالر 
مـــن املــبــلــغ الـــــذي وعـــــدت بـــه قـــطـــر، كـــذلـــك تم 
للتنمية  قــطــر  لــصــنــدوق  فـــرع  أول  تــأســيــس 
خـــارج الــدوحــة فــي تــونــس، حــيــث يــقــوم هــذا 
ــإدارة بــاقــي املــبــلــغ مــن خـــال تمويل  ــ الــفــرع بـ

العديد من مشاريع التنمية في تونس.
وفــــي أغــســطــس/ آب املـــاضـــي تــمــكــنــت بعثة 
أعـــمـــال تــونــســيــة مـــن تــوقــيــع أربـــــع مـــذكـــرات 
أعمال قطريني وتونسيني  رجــال  تفاهم بني 
ــدة. وكشفت  إلقـــامـــة مــصــانــع فـــي مـــجـــاالت عــ
األرقــام الــصــادرة حديثًا عن معهد اإلحصاء 
الحكومي ارتفاع قيمة التبادل التجاري بني 
الدوحة وتونس بنسبة 3.4% خال األشهر 

التسعة األولى من العام الحالي.

الرباط ـ مصطفى قماس

الثابت  الصرف  االنتقال من نظام  بعد  املغرب  يواجه 
إلــى نــظــام الــصــرف املـــرن، تــحــدي خفض عجز املــيــزان 
اململكة  التجاري، بما يساعد على تأمني احتياطيات 
التعويم على  املغرب عبر  النقد األجنبي. ويراهن  من 
رفـــع تنافسية الـــصـــادرات فــي الــخــارجــيــة، فــي الــوقــت 
الـــذي يــعــول على خفض االســتــيــراد عبر توجه  نفسه 

املستهلكني نحو املنتجات املحلية.
غير أن بعض املراقبني يعتبر أن التعويم سيفضي إلى 
رفع قيمة الواردات، خاصة بالنظر لطبيعة مشتريات 

املغرب، التي تتمثل في الطاقة وآليات التجهيز والغذاء. 
وتجلى من حصيلة التجارة الخارجية للمغرب، التي 
كشف عنها مكتب الصرف، مساء أول من أمس الثاثاء، 
أن عجز املــيــزان الــتــجــاري، قفز فــي الــعــام املــاضــي، إلى 
نحو 20.5 مليار دوالر. وبدا أن مشتريات املغرب من 
الــخــارج، وصلت في نهاية العام املاضي، إلــى حوالي 
47 مليار دوالر، فيما بلغت مبيعاته في الخارج 26.47 
املغربي،  االقــتــصــادي  الــبــاحــث  ويعتقد  دوالر.   مليار 
بلوغ  أن  الجديد«  »العربي  لـ  حسن منعم، في حديثه 
التخفيف من  أجــل  مــن  هــدف توفير منتجات محلية، 
ــم املــــرن فـــي املــســتــقــبــل،  تـــداعـــيـــات االنـــتـــقـــال إلــــى الـــدرهـ

يحتاج إلى تشجيع الرأسمال املحلي كي يتحول أكثر 
إلـــى الــصــنــاعــة. ويــؤكــد منعم عــلــى أنـــه مــن أجـــل الحد 
املستورد،  التضخم  ومحاصرة  التعويم  تداعيات  من 
ينتظر أن تصبح األســر أكثر اعــتــداال في الطلب، عبر 

نوع من السلوك العقاني عند االستهاك.
ويــفــتــرض أن الــطــلــب الــداخــلــي لـــأســـر، الــــذي يساهم 
في رفع النمو في األعــوام األخيرة، قد يتباطأ بسبب 
ــــرار األســــــر إلـــــى تــقــلــيــص اســـتـــهـــاكـــهـــا فــــي ظــل  ــــطـ اضـ
تــعــويــم الـــدرهـــم وتــحــريــر أســـعـــار املــدعــمــة، خــاصــة أن 
الـــدولـــة كــمــشــغــل والـــقـــطـــاع الـــخـــاص، يــتــحــفــظــان على 
الحكومية  الــتــقــاريــر  وتــظــهــر  األجــــور.  تحسني  مطلب 

أن املــشــتــريــات مـــن الـــخـــارج يــصــعــب الــضــغــط عليها، 
ومرشحة فاتورتها لارتفاع، كما هو الحال بالنسبة 
الوقود، الذي زادت الواردات منه بنحو 27.3 %، لتقفز 
إلى 7.5 مليارات درهم. وهي الفاتورة التي قد ترتفع 
فـــي الـــعـــام الــحــالــي بــســبــب ســعــر الــبــرمــيــل فـــي الــســوق 
الــدولــيــة، كــمــا يــمــكــن أن تــعــود مــشــتــريــات املــمــلــكــة من 
االرتــفــاع بسبب تواضع املحصول، بعدما  إلــى  القمح 
أنه يبدو أن حاجيات املغرب  بـ 34.7%. غير  تراجعت 
من مواد التجهيز مثل أجزاء السيارات واآلالت، قد ال 
تنخفض، حيث وصلت 11.4 مليار دوالر، أي حوالي 

40 % من حجم صادرات اململكة.

المغرب يواجه تحدي خفض االستيراد بعد التعويم

140 شركة في معرض 
للطيران بالكويت

قال الشيخ سلمان الحمود الصباح 
رئيس إدارة الطيران املدني 

بالكويت، إن 140 شركة تشارك 
في معرض الكويت للطيران الذي 

افتتح، أمس األربعاء، في مطار 
الكويت، من بينها شركات طيران 

مدنية وعسكرية. وقال الشيخ 

سلمان للصحافيني، إن هذا الرقم 
»جيد« للنسخة األولى من املعرض، 

معبرا عن أمله بأن تزيد املشاركة 
في النسخة القادمة من املعرض 

واملقررة في 2020. وتشارك قطر 
في املعرض الذي يستمر حتى 20 
يناير/ كانون الثاني الجاري، بينما 

غابت عنه السعودية واإلمارات.

ارتفاع النفط الصخري 
في أميركا

قالت إدارة معلومات الطاقة 
األميركية، إن من املتوقع أن يرتفع 
إنتاج النفط الصخري في الواليات 

املتحدة في فبراير/ شباط املقبل 
بمقدار 111 ألف برميل يوميًا، 
إلى 6.55 ماليني برميل يوميًا. 

وأضافت اإلدارة في تقرير شهري، 
وفق رويترز، أمس األربعاء، أن 

من املتوقع أن يرتفع أيضا إنتاج 
الغاز الطبيعي إلى مستوى قياسي 
عند 64.1 مليار قدم مكعبة يوميًا 
الشهر املقبل. وسيكون ذلك الرقم 

مرتفعا حوالي 0.9 مليار قدم 
مكعبة يوميا عن اإلنتاج املتوقع 

لشهر يناير/ كانون الثاني الجاري، 
وسيمثل الزيادة الشهرية الحادية 

عشرة على التوالي.

بيع المطاحن السعودية
قال بنك »إتش.إس.بي.سي« في 

السعودية، إنه سيجري اإلعالن عن 
عملية بيع قطاع مطاحن الدقيق 
السعودي خالل الربع الثاني من 

العام الحالي 2018. ويتولى البنك 
تقديم املشورة في عملية البيع. 

وقال البنك في بيان إن التفاصيل 
ستشمل اإلطار الزمني لتأهيل 
املستثمرين املحتملني وتدشني 
عملية البيع بعد الحصول على 
املوافقات التنظيمية الالزمة من 

السلطات املختصة. وهذا البيع هو 
أول عملية خصخصة تشرع فيها 

اململكة في إطار إصالح اقتصادها. 
كانت رويترز قالت في نوفمبر/ 
تشرين الثاني املاضي نقال عن 
مصادر إن عملية البيع املعقدة 

وقواعد امللكية الصعبة تثني بعض 
املستثمرين املحتملني عن تقديم 
عروض لشراء مطاحن الحبوب 

التي تملكها الدولة.

عبوات ماكدونالدز 
من تدوير المخلفات

ذكرت سلسلة مطاعم ماكدونالدز 
العاملية، التي تتخذ من مدينة أوك 

بروك بوالية إلينوي األميركية 
مقرا رئيسيا لها، أنها تهدف إلى 
استخدام املواد املعاد تصنيعها 

وغيرها من املواد الصديقة للبيئة 
في أكواب الصودا وصناديق 
الوجبة السعيدة )هابي ميل( 

وغيرها من العبوات بحلول عام 
.2025

أخبار

هيونداي 
تتوسع 

باستثمارات 
ضخمة

السيارات  تشمل  مــجــاالت  فــي  املقبلة،  الخمسة  األعـــوام  خــال  دوالر(  مليار   21.56( وون  تريليون   23 نحو  مــوتــور الستثمار  هــيــونــداي  تخطط شركة 
الجنوبية، والتي تضم أيضا كيا موتورز، لدخول مجاالت نمو  أكبر مجموعة في كوريا  القيادة والذكاء الصناعي. وتسعى ثاني  الكهربائية وذاتية 
جديدة، بعدما تراجعت املبيعات في 2017، بسبب سوء تخطيط في طرح منتجاتها في الواليات املتحدة والتوتر الدبلوماسي مع الصني. وقالت وزارة 
املالية الكورية الجنوبية في بيان بعد زيارة وزير املالية كيم دونغ يون للشركة، أمس األربعاء، إن هيونداي تستهدف أيضا تعيني نحو 45 ألف شخص 
باألعوام الخمسة املقبلة. وكانت الشركة قد أعلنت هذا الشهر أنها استثمرت في شركة لتأجير السيارات عبر اإلنترنت في جنوب شرق آسيا في إطار 

سعيها للتوسع في املنطقة.

اقتصاد
الخميس 18  يناير/ كانون الثاني   2018 م  1  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1235  السنة الرابعة
Thursday 18 January 2018
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عدن ـ فاروق الكمالي

يستمر الريال اليمني في التراجع، 
بسبب الحرب املستمرة منذ قرابة 
ثالث سنوات، وانقسام مؤسسات 
الدولة املالية بني عدن وصنعاء، وفيما تقف 
وضع  عــن  عــاجــزة  للبالد  الشرعية  الحكومة 
معالجات وتستنجد بوديعة سعودية، يلجأ 

واعتقالهم  الصرافني  مالحقة  إلى  الحوثيون 
ومصادرة أموالهم.

وينعكس التهاوي املتسارع للريال في ارتفاع 
قــيــاســي ألســعــار الــســلــع الــغــذائــيــة، مــمــا يثير 
قلق اليمنيني، وهلعهم في ظل انعدام مصادر 
ــــب نحو  الـــدخـــل وســبــل الــعــيــش وتـــوقـــف رواتـ
وتسارعت  عــام.  منذ  حكومي  موظف  مليون 
رياال   390 من  اليمنية،  العملة  تهاوي  وتيرة 
لـــلـــدوالر الـــواحـــد فـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 
املــاضــي إلــى 500 ريــال لــلــدوالر خــالل يناير/
كانون الثاني الجاري. ويبلغ السعر الرسمي 
لــلــعــمــلــة األمـــيـــركـــيـــة نـــحـــو 380 ريــــــــاال، مــنــذ 
مــنــتــصــف أغــســطــس/ آب املـــاضـــي، بــعــد قـــرار 

البنك املركزي تحرير سعر الصرف. 
ويـــشـــهـــد الـــيـــمـــن حـــربـــا مــــدمــــرة بــــــدأت نــهــايــة 
ــام 2014 بــعــد ســيــطــرة جــمــاعــة الــحــوثــيــني  عــ
عــلــى الــعــاصــمــة صــنــعــاء ومــؤســســات الــدولــة، 
وتصاعدت وتــيــرة الــصــراع منذ مـــارس/ آذار 
2015، عندما قادت السعودية تحالفا عسكريا 
بدعم من اإلمــارات، شن ضربات جوية مكثفة 
ضــد الــحــوثــيــني الــذيــن ال يـــزالـــون يسيطرون 
وانعكست  اليمن.  العديد من محافظات  على 

»الحلفاء«  إلى  صفحته في فيسبوك موجهة 
قال فيها إنه يتوجب على هــؤالء العمل على 
»إنـــقـــاذ الـــريـــال الــيــمــنــي مـــن االنــهــيــار الـــتـــام«، 
معتبرا أن »إنقاذ الريال يعني إنقاذ اليمنيني 
ــتــــم«. ودعـــــــا الـــــــــدول الــحــلــيــفــة  ــــن جــــــوع مــــحــ مـ
لحكومته إلى إيداع أموال في املصرف املركزي 

في عدن، وإرسال مشتقات الوقود.
وقررت الرياض، أمس األربعاء، إيداع ملياري 
دوالر في املصرف املركزي اليمني، وذلك بعد 
مالية  بمساعدات  اليمنية   الحكومة  مطالبة 
التواصل  عاجلة، وفــق بيان صــادر عن مركز 
ــي فــــي الـــســـعـــوديـــة، لـــتـــضـــاف الـــوديـــعـــة  ــدولــ الــ
ــة ســابــقــة بــقــيــمــة مــلــيــار  ــعـ ــى وديـ الـــجـــديـــدة إلــ
دوالر. ومنذ التدخل السعودي في اليمن، قتل 
أكثر من 9200 يمني، بينما أصيب أكثر من 52 
ألف شخص أخر، بحسب إحصائيات منظمة 
ــة إلــــى االنــهــيــار  ــافـ الــصــحــة الـــعـــاملـــيـــة، بـــاإلضـ
االقـــتـــصـــادي واملــعــيــشــي ملـــاليـــني األشـــخـــاص 
ــات  ــ ــة إنــســانــيــة تــعــد مـــن بـــني األزمـ ــ وســــط أزمـ
فــي مناطق سيطرة  العالم ســواء  فــي  الكبرى 

الحوثيني أو الحكومة.
وتــأتــي الــوديــعــة الــســعــوديــة فــي وقـــت تــواجــه 
اململكة نفسها مصاعب اقتصادية مع تراجع 

أسعار النفط منذ 2014 وكلفة الحرب املرتفعة 
في اليمن.

وسجل االقتصاد السعودي في 2017 انكماشا 
للمرة األولى في ثماني سنوات بسبب تدابير 
التقشف الصارمة. وقدمت السعودية ميزانية 
لــلــعــام 2018، مــتــوقــعــة أكــبــر نفقات  تــوســعــيــة 
حــكــومــيــة فـــي تــاريــخــهــا فـــي مــســعــى لتحفيز 
االقتصاد الراكد، لكنها قدرت في الوقت ذاته 
أن يــبــلــغ الــعــجــز فــي املـــوازنـــة نــحــو 52 مليار 

دوالر.
وتـــأخـــرت وديـــعـــة الــســعــوديــة نــحــو مـــا يــقــرب 
ــام، فــقــد أعــلــن الــرئــيــس اليمني عبدربه  مــن عـ
منصور هـــادي فــي فــبــرايــر/ شــبــاط مــن العام 
الــســعــوديــة على  املـــاضـــي 2017، عـــن مــوافــقــة 
البنك  في  نقدية  وديعة  دوالر  ملياري  وضــع 
املركزي لدعم العملة املحلية، والحقا أعلن عن 
مليارات   8 مبلغ  لتقديم  السعودية  استعداد 
دوالر لدعم خطة اإلعمار، لكن تلك الوعود لم 

تخرج للنور بعد.
اليمنية بالخذالن، من عدم  وتشعر الحكومة 
وفـــــاء الـــســـعـــوديـــة بــتــعــهــداتــهــا، خـــاصـــة أنــهــا 
الدعم سيكون ممكنا في  بأن  الوعود  أغدقت 
اليمني مــن صنعاء،  املــركــزي  البنك  حــال نقل 

ولم يتم الوفاء بالتعهدات بعد مرور أكثر من 
عام على قرار نقل البنك.

وأكــــد طــــارق عــبــد الــرشــيــد، أســـتـــاذ املــصــارف 
»العربي  لـ اإلداريــة  للعلوم  الحكومي  باملعهد 
ــال بـــدون  ــريــ الـــجـــديـــد« أنــــه ال يــمــكــن إنـــقـــاذ الــ
ــم خـــارجـــي لــدعــم االحــتــيــاطــي الــنــقــدي من  دعـ
النقد  احتياطي  مضيفا:  األجنبية،  العمالت 
ــبـــي صـــفـــر، ورفـــــــده بـــــاألمـــــوال ســيــمــنــع  ــنـ األجـ
حدوث اختناقات في عمليات استيراد السلع 

الغذائية األساسية واملحروقات«.
ــل، لـــجـــأت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــني إلـــى  ــابـ ــقـ فــــي املـ
الحلول األمنية في تعاملها مع أزمــة تهاوي 
باعتقال عشرات  قامت  املحلية، حيث  العملة 
ــوال تــقــدر بماليني  ــ الـــصـــرافـــني، ومـــصـــادرة أمـ

الرياالت.
واقتحم مسلحون حوثيون، الثالثاء املاضي، 
ــتــــجــــاري وعــــدة  فــــرعــــا ملــــصــــرف الـــكـــريـــمـــي الــ
فــــروع لــشــركــات ومـــحـــال لــلــصــرافــة، وقــامــوا 
في  العمالت،  بمصادرة ماليني من مختلف 
املصرفي  القطاع  يهدد سمعة  تطور خطير 
في اليمن. وإثــر ذلك أغلقت عشرات شركات 
ومحال الصرافة في صنعاء ومدينتي ذمار 
)100 كم جنوب صنعاء( وإب )وسط البالد(.

أموال التحالف ال تسـعف اقتصاد اليمن

الحرب تسببت في إفقار وتجويع ماليين اليمنيين )صالح العبيد/ فرانس برس(

بن دغر يحذر من ضعف موقف التحالف في ظل 
)Getty( تردي معيشة اليمنيين

أحمد  اليمني،  الوزراء  رئيس  رسالة  أظهرت 
التحالف  إلى  فيسبوك،  عبر  دغر،  بن  عبيد 
انهيار  حول  السعودية،  بقيادة  العسكري 

الريال والجوع المحتم الذي يالحق اليمنيين، أن 
الخالفات حول عدم وفاء التحالف بوعوده 
لدعم االقتصاد، بعد ثالث سنوات من الحرب 

المستمرة، لم تعد حبيسة األروقة السياسية، 
السعودية  يضع  ما  العلن،  إلى  لتنطلق 
اليمنيين  من   %60 وأضحى  كبير.  مأزق  في 

يواجهون أزمة غذائية، وباتت األسر تستدين 
لشهور،  الرواتب  توقف  مع  الطعام،  لشراء 

وانهيار البنى التحتية للدولة ومواردها.

محور

السعودية لم تنفذ 
وعود بمساعدات بـ 8 

مليارات دوالر والوديعة 
الجديدة تأخرت لعام

صنعاء ـ العربي الجديد

لم تجد الحكومة اليمنية، وسيلة أخرى، غير 
اللجوء إلى الرأي العام، بعد أن صم التحالف 
الذي تقوده السعودية واإلمارات، أذنيه، عن 

أزمة انهيار العملة املحلية لشهور طويلة.
الشرعية،  الحكومة  مــن  قريب  مصدر  وأكــد 
ــر اســـمـــه فـــي تــصــريــح خــاص  طــلــب عــــدم ذكــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــحــكــومــة وتــحــت  لـــ
املـــتـــســـارع أخـــيـــرًا للعملة،  ضــغــط االنـــهـــيـــار 
العملة، يعني  وبعد أن بدا أن تأخير إنقاذ 
مـــزيـــدًا مـــن الـــتـــدهـــور، اضـــطـــرت إلــــى إشــــراك 
الــــــرأي الـــعـــام فـــي الــقــضــيــة، مـــن خــــالل نقل 
على  والسعودية  التحالف،  مطالبة  مسألة 
ــه الــتــحــديــد، بــالــوفــاء بــتــعــهــداتــهــا فيما  وجـ
يــخــص الـــوديـــعـــة بــالــعــمــلــة األجـــنـــبـــيـــة، إلــى 

وسائل اإلعالم.
وأضاف املصدر أن الحكومة واجهت تخاذاًل 

توقع خبراء اقتصاد أن يشهد اقتصاد اليمن 
مزيدًا من التدهور خالل العام الجاري 2018، 
فــي ظــل اســتــمــرار الــحــرب وتــوقــف اإليــــرادات 
الــعــامــة لــلــدولــة، مــؤكــديــن أنـــه ال يمكن فصل 

التطورات االقتصادية عن أصوات املعارك.
الــدولــي  وأظــهــرت بيانات صـــادرة عــن البنك 
فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 

في تنفيذ الوعود باللقاءات الرسمية واألطر 
الــدبــلــومــاســيــة، مــشــيــرا إلــــى رســـالـــة رئــيــس 
التي  بــن دغـــر،  اليمني، أحــمــد عبيد  الــــوزراء 
اليمنية  العملة  بــدعــم  التحالف  فيها  طــالــب 

التي تواجه االنهيار.
وقــال بــن دغــر فــي رسالته التي نشرها عبر 
فــيــســبــوك، يـــوم الــثــالثــاء املـــاضـــي: »إن كانت 
ــنـــاك مــــن مـــصـــالـــح مــشــتــركــة بــــني الــحــلــفــاء  هـ
مستوى  إلـــى  تــرقــى  عليها،  الــحــفــاظ  ينبغي 
فــإن أولها  الــحــزم،  النبيلة لعاصفة  األهـــداف 
ــال الـــيـــمـــنـــي مــن  ــ ــريـ ــ ــاذ الـ ــقــ وفـــــي أســـاســـهـــا إنــ
الريال  إنقاذ  التام، اآلن وليس غــدًا،  االنهيار 

يعني إنقاذ اليمنيني من جوع محتم«.
وأضـــــــــاف: »الــــوديــــعــــة، وتـــوفـــيـــر املــشــتــقــات 
الــنــفــطــيــة لــلــكــهــربــاء فــقــط، إجـــــــراءات كــافــيــة 
ــيـــني مــن  ــنـ ــمـ ــيـ ــنـــي والـ ــمـ ــيـ ــال الـ ــ ــريــ ــ ــ إلنـــــقـــــاذ ال
فــي مواجهة  التحالف  تــعــزز  كما  االنــهــيــار، 
األعــداء والخصوم، تلك حقائق من األهمية 

الــنــاتــج املحلي اإلجمالي  انــكــمــاش  الــجــاري، 
إذ   ،2015 عــــام  مــنــذ   %37.5 بــنــســبــة  لــلــيــمــن 
عربي  بلد  أفقر  في  والعنف  الصراعات  أدت 
ــتـــصـــاديـــة  ــى تـــــــدور خـــطـــيـــر لـــــأحـــــوال االقـ ــ إلــ
فــي تضرر  الــحــرب  واالجــتــمــاعــيــة. وتسببت 
أو تدمير البنى التحتية خاصة في قطاعات 
والنقل،  الصحي  والــصــرف  واملــيــاه  الكهرباء 
وتعرضت املنازل واملباني الحكومية والطرق 
والــجــســور لــدمــار جــزئــي أو كــلــي، وتــدهــورت 
أو  االقــتــصــاديــة  للقطاعات  التحتية  البنية 
املرتبطة بها مثل النفط والصناعة والزراعة، 
ــى تــــوقــــف اإليــــــــــــرادات والــــرســــوم  ــ مــــا أدى إلــ
الجمركية والضريبية، ووضع املالية العامة 

والقطاع الحكومي على حافة االنهيار.
، منذ 

ً
كما ال يزال البنك املركزي اليمني معطال

قرار نقل مقره في 18 سبتمبر/ أيلول 2016، 
ر في دفع رواتب موظفي الدولة وتوفير 

ّ
إذ تعث

والوقود  األغذية  ملستوردي  ائتمان  خطوط 

إدراكـــهـــا«.  وتــابــع: »بسبب اإلنهيار  بمكان 
االقتصادي؛ األصوات الخافتة التي تطالب 
اليوم بوقف إطالق النار، واالعتراف باألمر 
الواقع سوف تعلو غدًا، وسيسمعها العالم 
ــلــــى مـــوقـــف  ــا قــــويــــة عــ وســـتـــشـــكـــل ضــــغــــوطــ
الشرعية، وعلى التحالف، وسيتغير املوقف 
الــــدولــــي مـــن األزمــــــة فـــي الــيــمــن وعــلــيــنــا أن 

نتحّمل ما سيحدث بعدها«. 
واخــتــتــم بــن دغـــر رســالــتــه بــالــقــول: »إن كــان 
لــدى األشــقــاء من مالحظات حــول أداء البنك 
أقولها بوضوح  فإنني  الحكومة  أو  املركزي 
الـــرئـــيـــس )عـــبـــدربـــه مــنــصــور  لــفــخــامــة األخ 
هادي(: الشعب اليمني أبقى، وإنقاذ اقتصاد 

ينهار أولى«.
وبحسب مصادر يمنية فإن مناشدة رئيس 
الـــحـــكـــومـــة، حـــمـــلـــت تــلــمــيــحــات إلـــــى وجــــود 
خالفات مع التحالف الذي تقوده السعودية 
اليمن. ومــا أعلنه بن  فــي  ــارات للحرب  واإلمــ

من القطاع الخاص، مما أدى إلى تعطل شبه 
الدولي،  للبنك  ووفقا  التجاري.  للقطاع  تــام 
سيبقى االقــتــصــاد الــيــمــنــي فــي حــالــة ركــود 
املتزايد يمنع  الصراع  أن  خــالل 2018، حيث 
اإلنتاج  استئناف  اإلعمار من  إعــادة  أنشطة 
النفطي. وتوقع مصطفى نصر، رئيس مركز 
الـــدراســـات واإلعــــالم االقــتــصــادي فــي حديث 
الجديد«، استمرار توقف تصدير  »العربي  لـ
النفط والغاز وغياب رؤية واضحة للتنمية، 
ــى تــعــطــل مــــوازنــــة الــــدولــــة لــلــعــام  ــ مـــشـــيـــرا إلـ

دغــر، كشف عــن تــجــاوز مسألة الصبر، وفق 
املــــصــــادر، لــتــخــرج املـــطـــالـــبـــات عــبــر وســائــل 
اإلعالم، لتتحول مسألة الوديعة، إلى اختبار 
ــة عـــلـــى وجـــه  ــوديـ ــعـ ــسـ ــم لــلــتــحــالــف والـ ــاسـ حـ

الرابع على التوالي. وبجانب تضاؤل نشاط 
الـــشـــركـــات الـــتـــي قــلــصــت ســـاعـــات الــتــشــغــيــل 
بنسبة 50% في املتوسط. تأثر نشاط الزراعة 
وصيد األسماك اللذين يعمل بهما أكثر من 
كان  بينما  الريفية،  العاملة  القوى  من   %54
النشاطان مصدر رئيسي للدخل لنحو %73 
من السكان قبل تصاعد النزاع. ورأى حسام 
 2018 عــام  أن  االقــتــصــادي،  املحلل  السعيدة 
لن يكون مبشرًا لالقتصاد، الــذي يعاني من 
انــتــكــاســة غــيــر مــســبــوقــة، مــشــيــرا إلـــى تـــردي 
الــنــاتــج املحلي وحـــدوث قــفــزات فــي معدالت 

البطالة والتضخم.
وبــحــســب الــبــنــك الـــدولـــي، فـــإن تــطــور اآلفـــاق 
يعتمد  اليمن  في  واالجتماعية  االقتصادية 
على تحقيق تحسن على الجانب السياسي 
واألمني، كما أن جهود إعادة اإلعمار تعتمد 
على استعادة السالم واالستقرار السياسي، 
مشيرا إلى أن اليمن سيبقى يعتمد في فترة 

خاص، فإما اإلعالن عنها إلثبات دعم اليمن 
أو تـــرك االنــهــيــار االقــتــصــادي لــيــحــدد مسار 

الوضع في البالد.
وال يقف التحالف، بريئا إزاء فشل الحكومة 
الــيــمــنــيــة، بـــل ُيــتــهــم مـــن يــمــنــيــني بــاملــســاهــمــة 
بإخفاقات الشرعية إلى حد كبير، من خالل 
تحكم  مسألة  على  يفرضها  التي  التدخالت 
الــحــكــومــة فـــي الـــــــواردات املــالــيــة فـــي مناطق 
 عـــمـــا يــــتــــردد مــــن قــيــود 

ً
ســـيـــطـــرتـــهـــا، فــــضــــال

تفرضها أبوظبي والرياض، في مسألة عودة 
الرئيس اليمني إلى عدن، ملمارسة مهامه من 

داخل البالد.
ــيـــس الــيــمــنــي  ــرئـ ــتـــوقـــع أن يـــشـــرع الـ ومـــــن املـ
ــدة، قـــد تــصــل إلــــى مــســألــة  ــديــ بــتــعــيــيــنــات جــ
تغيير الحكومة وإقالة بن دغر، الذي بدا من 
خالل رسالته املفتوحة إلى التحالف، كما لو 
أنه قد قرر التضحية بمنصبه مقابل إخالء 

مسؤوليته في جانب العملة، وفق محللني.

املــســاعــدات الخارجية  الــصــراع على  مــا بعد 
ــة لــلــتــعــافــي  ــحــ ــانــ ــات املــ ــهــ ــجــ ومـــــســـــانـــــدات الــ
الحاد  الــتــراجــع  الثقة. وتسبب  بــنــاء  وإعـــادة 
ــيـــار شــبــكــة  ــهـ ــلـــعـــائـــدات الـــحـــكـــومـــيـــة، فــــي انـ لـ
األمـــان االجــتــمــاعــي الــرســمــيــة، وعـــدم انتظام 
الــعــام. كما أدى  دفــع رواتـــب موظفي القطاع 
الجسور،  سيما  وال  التحتية،  البنية  تدمير 
إلى تأخر نقل األغذية وزيــادة تكلفتها التي 
تعاني أيضا من فرض الضرائب على الطرق.
ــاق  وبــحــســب الــبــنــك الـــدولـــي فـــي تــقــريــر »اآلفــ
االقتصادية 2018«، الصادر في وقت سابق 
من الشهر الجاري، فإن السالم سيبقى بعيد 
املنال في اليمن على املدى القريب، مضيفا أن 
الحوثيني  املتبادل بني  الثقة  »التجزؤ وعدم 
ومــعــســكــر الــحــكــومــة املـــوالـــيـــة لــلــرئــيــس عبد 
ربــه منصور هــادي يمنعان مــن وضــع إطــار 

مشترك لحل النزاعات«.
)العربي الجديد(

انهيار اإليرادات النفطية والجمركيةالخالف مع التحالف يُعجل بالدعم

انكماش الناتج 
المحلي اإلجمالي 

بنسبة %37.5

»العربي  لـ املــصــرفــي  الخبير  الــحــمــادي  عــمــار 
الجديد«، إن الكارثة الكبرى ليست في تجاوز 
الـــــ 500 دوالر،  الـــــــدوالر حـــاجـــز  ســعــر صــــرف 
وإنما في أداء الحكومة وإدارتها مللف املوارد 
وفـــي أداء الــبــنــك املـــركـــزي مــنــذ قـــرار نقله إلــى 
عــدن. وتشهد السوق مضاربات شديدة على 
الــنــقــد األجــنــبــي، فــي ظــل انــخــفــاض املــعــروض 
الــركــود االقــتــصــادي وتوقف  الــنــقــدي، بسبب 
املركزي  البنك  عجز  عن   

ً
فضال االستثمارات، 

عن التدخل في سوق الصرف.
ولجأت الحكومة اليمنية إلى السعودية التي 
اليمنيون  يعانيها  الــتــي  املــصــاعــب  تتجاهل 
منذ اندالع الحرب. ونشر رئيس الوزراء أحمد 
عبيد بن دغر رسالة يوم الثالثاء املاضي على 

وديعة سعودية متأخرة... ووعود 
بـ 8 مليارات دوالر لم تتحقق

الــتــقــلــبــات فـــي ســعــر الـــصـــرف بـــصـــورة فــوريــة 
السلع، وأكــد سكان محليون في  على أسعار 
صــنــعــاء، والــعــاصــمــة املــؤقــتــة عـــدن، أن أسعار 
قياسية  إلى مستويات  قفزت  الغذائية  املــواد 
ــبــــوع الــــجــــاري، فــيــمــا أوقـــف  مــنــذ مــطــلــع األســ
أغلب التجار عمليات البيع والشراء بانتظار 
ــقـــرار أســـعـــار الــــصــــرف. وأكـــــد مــواطــنــون  ــتـ اسـ
الــريــال تسبب  تهاوي  أن  وتجار في صنعاء، 
ــراوح  ــتـ فــــي ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــســـلـــع بــنــســب تـ
قفزت  ــة  ــ األدويـ أســعــار  وأن  و%80،   %50 بــني 
ــبـــوع الـــجـــاري.  بــنــســبــة 40% مــنــذ مــطــلــع األسـ
وفــي العاصمة املؤقتة عــدن )جــنــوب الــبــالد(، 
حــيــث مــقــر الـــحـــكـــومـــة، أغــلــقــت مــعــظــم مــحــال 
بيع املــواد الغذائية أبوابها، منذ يوم اإلثنني 
املاضي، بسبب حالة عدم اليقني بشأن وضع 
شركات  أغلقت  كما  الصرف،  وأسعار  العملة 
ومـــحـــال الــصــرافــة فــروعــهــا وأعــلــنــت توقفها 
ــراء الــعــمــالت الــصــعــبــة. وتــوقــع  ــ عـــن بــيــع وشــ
للريال  مسبوق  غير  انخفاضا  مــســتــوردون، 
ــفـــتـــرة الـــقـــادمـــة لــيــصــل الــــــــدوالر إلـــى  ــــالل الـ خـ
800 ريـــال، مــع اقــتــراب شهر رمــضــان وحاجة 
الذي  الشهر  واردات  لتغطية  لــلــدوالر  التجار 
يشهد أعلى معدل استهالك خالل العام. وقال 

صنعاء ـ العربي الجديد

تتزايد مؤشرات الفقر والبطالة في اليمن يوما تلو اآلخر، 
بينما يعد املاليني ممن يعانون من أزمات إنسانية حادة، 

خارج حسابات املتناحرين منذ أكثر من ثالث سنوات.
 26.8 عــددهــم  البالغ  اليمن  ويعيش حــوالــي نصف ســكــان 
الــذي  بــالــنــزاع،  مباشرة  متأثرة  مناطق  فــي  نسمة  مليون 
قياسي  االقتصادية، وصعود  املؤسسات  انهيار  إلى  أدى 

في أسعار املواد الغذائية والوقود.
وقال طه ياسني، الباحث اليمني في دراسات النزاع والعمل 
اإلنساني: »العمل الحربي يحتل أولويات أطــراف الحرب، 
أزمــات إنسانية في  العسكرية سيخلق  العمليات  وتوسع 

مناطق جديدة بجانب األزمات الحالية«.
»العربي الجديد« أنه ال توجد  وأضاف ياسني في حديث لـ
أي مـــؤشـــرات عــلــى إيـــقـــاف املــعــانــاة اإلنــســانــيــة لــلــمــاليــني، 
متوقعا أن تواجه منظمات العمل اإلنساني تحديات أكبر 

في التعامل مع هذا الوضع املعقد.
وكانت منظمة األمــم املتحدة، قد ذكــرت في تقرير لها في 
مارس/ آذار 2017، أن حوالي 17 مليون يمني يمثلون %60 

من السكان يواجهون أزمة غذائية.
وبــحــســب بــرنــامــج األغـــذيـــة الــعــاملــي، فـــإن مــحــافــظــتــي تعز 
والـــحـــديـــدة عــلــى الــبــحــر األحـــمـــر مــهــددتــان بـــاالنـــزالق إلــى 
مجاعة، إذا لم يصلهما املزيد من املساعدات. واملحافظتان 

كانتا من مناطق إنتاج الغذاء في البالد.
وتحذر املنظمات الدولية من ظهور مجاعة حقيقية خالل 
العام الجاري 2018، مع استمرار القتال في مناطق الساحل 
الغربي لليمن وحول العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة 

الحوثيني.
وقال برنامج األغذية العاملي إن حوالي 8.4 ماليني يمني 
سيكونون على بعد خطوة من املجاعة خالل 2018، إذا لم 

يحصلوا على مساعدات غذائية طارئة.
أن  واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية  بحوث  مركز  وأكــد 
نــســبــة انـــعـــدام األمــــن الــغــذائــي ســتــتــجــاوز 70% خـــالل عــام 
2018 ، وأن الوضع اإلنساني يتدهور إلى مستويات غير 

مسبوقة.
املركز، منتصف ديسمبر/كانون  وأشــار تقرير صــادر عن 
الــيــمــن يــعــانــي مــن مشكلة غــذائــيــة  إلـــى أن  املـــاضـــي،  األول 
مــزمــنــة، متمثلة فــي انــخــفــاض وعــجــز اإلنــتــاج املــحــلــي عن 

الوفاء بحاجة االستهالك.
الــغــذائــي بلغت 41% في  انــعــدام األمـــن  واوضــــح أن نسبة 
مارس/آذار 2014م، وارتفعت إلى 51% في يونيو/حزيران 

2016، ونحو 60% في 2017.
ويــســتــورد الــيــمــن نــحــو 90% مــن الـــغـــذاء، وتـــأثـــرت عملية 
ــع املـــــواد الــغــذائــيــة بــســبــب الــحــرب  ــوزيـ اســـتـــيـــراد ونــقــل وتـ

الدائرة، وفرض التحالف العسكري الذي تقوده السعودية 
اليمنية، بدعوى  العديد من املوانئ  حظرا وتضييقا على 
الذين يسيطرون على  إلــى الحوثيني،  عــدم إدخــال أسلحة 

العاصمة صنعاء ومناطق متفرقة من البالد.
وأعــلــن الــتــحــالــف الــعــربــي فــي 6 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
املــاضــي، إغـــالق كــافــة املــنــافــذ اليمنية عــلــى خلفية إطــالق 
ــريـــاض، قــبــل أن  الــحــوثــيــني صـــاروخـــا بــالــيــســتــيــا صـــوب الـ
يتراجع، بعد مــرور أســبــوع، ويستثني املــوانــئ واملــطــارات 

الخاضعة للحكومة الشرعية من الحظر.
وبحسب بيان صحافي مشترك صادر مؤخرًا عن برنامج 
األغذية العاملي ومنظمة األمم املتحدة للطفولة »يونيسف«، 
فإن وضع نحو 75% من األسر اآلن أسوأ مما كان عليه قبل 
وقــوع األزمـــة، حيث تراجعت املداخيل ولــم يتلق كثير من 
الــعــام أجــورهــم منذ شــهــور. ونتيجة  العاملني فــي القطاع 
لذلك، يــرزح ما نسبته 80% من اليمنيني اآلن تحت وطأة 
الديون، حيث اضطرت أكثر من نصف األسر لشراء املواد 
الغذائية من خــالل االستدانة. وفــي الوقت ذاتــه، لجأ %60 
من األسر، إلى آليات تكيف سلبية مثل تناول أطعمة غير 

مفضلة أو تقليص الحصص الغذائية أو إلغاء الوجبات.
ويـــأتـــي الــيــمــن ضــمــن أفــقــر ســـت دول مـــن أصـــل 118 دولـــة 
الصادر عن  العاملي 2016،  الجوع  لتقرير  العالم، وفقا  في 

املعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.
إلــى %50  وارتــفــعــت  عــام 2013،  الفقر %42  وبلغت نسبة 
في  2016 و%85  فــي  إلــى %80  تقفز  أن  قبل   ،2014 خــالل 
املـــانـــحـــني، وتــآكــل  تــعــلــيــق دعــــم  إلــــى  الـــحـــرب  2017. وأدت 
احــتــيــاطــيــات الــنــقــد األجــنــبــي مــن 4.7 مــلــيــارات دوالر في 
في  دوالر  مــلــيــون   600 إلـــى   2014 األول  ديــســمــبــر/كــانــون 
نفس الشهر من 2017، بحسب البنك املركزي اليمني. وذكر 
البنك في تقرير نهاية أكتوبر/ تشرين األول املاضي، أن 
استنزاف االحتياطي تسبب في العجز عن صرف املرتبات 
الخارجية،  باملديونية  والــوفــاء   ،2016 يوليو/تموز  منذ 

وفتح اعتمادات مستندية لواردات السلع األساسية.

إنقاذ الريال 
وحكومة 

هادي

الفقراء خارج حسابات المتناحرين 
الجوع يالحق الماليين

يعيش حوالي نصف 
السكان في مناطق متأثرة 

مباشرة بالحرب، وسط تحذيرات 
من أن ثلث اليمنيين باتوا على بعد 

خطوة من المجاعة

قررت السلطات المحلية في محافظة حضرموت )شرق اليمن(، أمس 
المسبوق  غير  االنهيار  بعد  األجنبية،  العمالت  تداول  وقف  األربعاء، 
الريال. وأصدر المحافظ، فرج سالمين البحسني، تعميما إلى  في سعر 
معالجة  حين  إلى  األجنبية،  العمالت  تداول  بعدم  الصرافة،  محالت 
تدهور العملة. ووّجه األجهزة األمنية بمراقبة التزام محالت الصرافة 
بالقرار وضبط المخالفين، وفقا للتعميم. وخالل األيام الماضية، تراجع 
سعر الريال بشكل غير مسبوق، ليصل إلى 500 ريال مقابل الدوالر الواحد.

حظر تداول العمالت األجنبية

يشهد اليمن انهيارًا منذ 
سيطرة الحوثيين على 

مناطق واسعة من 
البالد والتدخل العسكري 

للتحالف الذي تقوده 
السعودية، والذي خلف 
أزمة إنسانية ُتعد من بين 
األزمات الكبرى في العالم

تسببت الحرب في تضرر 
أو تدمير البنى التحتية 

وتدهور قطاع النفط 
وتوقف اإليرادات 

والرسوم الجمركية 
والضريبية

نصف األسر تستدين لشراء الغذاء )فرانس برس(
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في  الحكومي  املوظف  يستفق  لم 
الـــســـودان محمد صــديــق مــن رفــع 
أسعار عدد من السلع االستهالكية 
قــــرارات حكومية حتى  األســاســيــة على وقــع 
املواد  فوجئ بزيادات جديدة طاولت معظم 
الــضــروريــة، خــالل األســبــوع الــجــاري، بسبب 
ــرى فــــي أســــعــــار الــــــــدوالر بــالــســوق  ــ ــفـــزة أخــ قـ
الـــســـوداء. وأكـــد صــديــق لـــ »الــعــربــي الجديد« 
أن أزمــات أخــرى بــدأت تواجهنا منها نقص 
ازدحاما  الــوقــود  تشهد محطات  إذ  البنزين 
في بعض الفترات ما أدى إلى تفاقم مشكلة 

املواصالت.
ــــوظـــــف أحـــمـــد  ــفـــس الــــســــيــــاق، قــــــال املـ وفــــــي نـ
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الـــدخـــل  الـــشـــريـــف لــ
الــشــهــري أصــبــح ال يــغــطــي ســـوى جـــزء قليل 
ــرة مــا دفـــع عـــددا كبيرا  مــن احــتــيــاجــات األســ
مــن املــواطــنــن إلـــى اإلحـــجـــام عــن ضــروريــات 
خاصة  املشتريات  حجم  وتقليص  أساسية 
من السكر والــشــاي والــن، الفتًا إلــى أن رطل 
الن ارتفع من 40 إلى 80 جنيهًا والشاي من 
60 جــنــيــهــًا إلـــى 85 جــنــيــهــًا مــطــلــع األســبــوع 
أســرتــه مكونة  أن  الشريف  الحالي. وأوضـــح 
من 6 أفراد، وتحتاج إلى ما ال يقل عن 4350 

جنيهًا شهريًا، دون حساب إيجار املنزل.
وكــــان الـــقـــرار الــحــكــومــي بــرفــع ســعــر الــــدوالر 
18 جنيها  إلـــى  6.8 جنيهات  مــن  الــجــمــركــي 
الــغــالء. كما واصل  سببا رئيسيا في موجة 
ســعــر الــــدوالر االرتـــفـــاع فــي الــســوق الــســوداء 
مسجال، أمس، 33 جنيها، وتوقع متعاملون 
بسوق العمالت مواصلة ارتفاعه خالل الفترة 
املقبلة وأرجعوا األمر إلى زيادة الطلب وقلة 
ــفــت الــســطــات املختصة 

ّ
املـــعـــروض مــنــه. وكــث

بــالــدوالر  املتعاملن  الــتــجــار  عــلــى  حمالتها 
اختفاؤهم  الــســوداء فنتج عنها  الــســوق  فــي 
مــن وســط العاصمة الــخــرطــوم وســط زيــادة 
ــــن قــبــل  ــلـــى الـــعـــمـــلـــة األمــــيــــركــــيــــة مـ ــلـــب عـ ــطـ الـ
املواطنن واملستوردين. وطالب وزير الدولة 
باملالية األسبق عز الدين إبراهيم في حديثه 
اقتصادية  بمعالجات  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ 
وليس إداريــة ألزمــة الــدوالر داعيا إلى اتباع 
طـــرق جـــديـــدة مــنــهــا إنـــشـــاء بـــورصـــة لــتــداول 
الــورقــة الــخــضــراء تــحــّدد فيها األســعــار بدال 
من تركها للسوق السوداء. وقال إبراهيم إن 
الدوالر  اتجهوا للمضاربة في  املواطنن  كل 
نتيجة لإلجراءات غير االقتصادية التي أدت 
التجار من السوق للعمل في تجارة  لهروب 

الدوالر واتخاذه مخزنا للقيمة.
وقال الخبير االقتصادي عصام عبد الوهاب 
بـــوب لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن ســعــر الـــدوالر 
مــرشــح لــلــزيــادة فــي الــســوق الــســوداء نتيجة 
احتياطي  وجـــود  دون  عليه  الــطــلــب  لـــزيـــادة 
نقدي كــاٍف ببنك الــســودان املــركــزي، متوقعًا 
جنيها،   50 حاجز  األميركية  العملة  تخطي 
ا كبيرا من املستوردين توقفوا  مبينا ان جزء

عن االستيراد بسبب نقص الدوالر. 
ووصف خبراء اقتصاد الوضع في األسواق 
بـــأنـــه يــســيــر نــحــو الــكــســاد مـــا ســـيـــؤدي إلــى 
ــلــــتــــجــــار، مــــوضــــحــــن أن  خــــســــائــــر بــــاهــــظــــة لــ
أحــــد مـــؤشـــرات الــكــســاد تــمــثــلــت فـــي شــكــوى 
ألصــحــاب مــخــابــز مــن قــلــة شـــراء الــخــبــز رغــم 
وفرته بعد قرار زيــادة سعر الرغيف الواحد 
إلـــى جــنــيــه، بــاإلضــافــة إلـــى تــراجــع مبيعات 
في  أســعــارهــا  ارتفعت  التي  الغذائية  السلع 

الفترة األخيرة.
ــيــــون عـــامـــهـــم الـــجـــديـــد  ــودانــ ــســ ــبـــل الــ ــقـ ــتـ واسـ
بزيادات في أسعار الخبز والسلع األساسية 
واألدوية رغم تعهد وزارة املالية والتخطيط 
االقتصادي بعدم فرض ضرائب جديدة في 
امليزانية اضطر بعدها البرملان إلى مساءلة 
الــوزارة بعد أسبوع من إجازتها حيث اتهم 
معالجة  فــي  الجدية  بعدم  الحكومة  الــنــواب 
ــار،  ــ ــــذا اإلطــ ــــي هـ األوضــــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة. وفـ
تـــوقـــع الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي الــفــاتــح عــثــمــان 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مــوجــة  خــــالل حــديــثــه لـ
ــل الــجــنــيــه انـــهـــيـــاره  ــ ــــالء جــــديــــدة إذا واصــ غـ
أمــام الــدوالر وقــال بالطبع سيؤدى ذلــك إلى 
تناقص تدريجي في املبيعات، ما سينعكس 

على تقليل فاتورة االستيراد.
ــقـــر وســـط  ــفـ ــه ســـيـــعـــم الـ ــ ــثـــمـــان أنــ وأضــــــــاف عـ

واشنطن ـ شريف عثمان

ــة  ــ ــيـ ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ ــر الــــعــــمــــلــــة االفـ ــ ــعـ ــ ــــض سـ ــفـ ــ ــخـ ــ انـ
دوالر،  آالف   10 مـــن  أقــــل  إلــــى  »بــيــتــكــويــن« 
ــــل مــســتــوى  ــــى أقـ أمـــــس األربـــــعـــــاء، لــتــصــل إلـ
لــهــا فـــي أكــثــر مـــن شــهــر، ولــيــســارع الــعــديــد 
مـــن حـــائـــزي الــعــمــلــة إلــــى الــتــخــلــص مــنــهــا، 
الــعــمــلــة  مــســتــقــبــل  فـــي  الـــشـــكـــوك  ازدادت  إذ 
املـــشـــفـــرة األشـــهـــر فـــي الـــعـــالـــم. كــمــا سجلت 
وريبل  ايثريوم  مثل  أخــرى،  عمالت مشفرة 
انخفاضات بأكثر من 10%. وعند أقل نقطة 
لــهــا فـــي تــعــامــالت أول مـــن أمــــس الــثــالثــاء، 

املواطنن خاصة منسوبي الحكومة أصحاب 
الدخل املــحــدود، وقــد تكثر االضــطــرابــات في 
التي  االقــتــصــاديــة  الحكومة  إدارة  ســوء  ظــل 
الجنيه  انخفاض سعر  سينتج عنها توالي 

وغالء السلع والخدمات.
ــلــــى املــــــــدى الـــبـــعـــيـــد ســــتــــزداد  ويــــــــرى أنـــــــه عــ
ــادرات  ــ ــــصـ تـــحـــويـــالت الـــعـــامـــلـــن وتـــرتـــفـــع الـ
ــزان الــــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــوازن مـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ وسـ
ويــســتــقــر ســعــر الــجــنــيــه وال ســيــمــا بــعــد رفــع 

الحظر االقتصادي األميركي.
ــادات  ــ ــــح عــثــمــان أن مـــا يـــحـــدث مـــن زيـ وأوضــ
حــالــيــا سببه األســــاس هــو ســيــاســات وزارة 
الــرشــيــدة ومنها  الــســودان غير  املالية وبنك 
ــة املــحــلــيــة  ــلـ ــمـ ــعـ ضـــــخ مـــبـــالـــغ نـــقـــديـــة مـــــن الـ
بصورة أكبر من حاجة االقتصاد السوداني 

وبالتالي كانت النتيجة املتوقعة هي انهيار 
قيمة الجنيه بعد اندفاع الكثير من املواطنن 
إلــــى الــــــدوالر كــمــخــزن قــيــمــة. وبـــاتـــت الــســلــع 
تسعر بالدوالر وليس بالجنيه ما يزيد من 
أزمه الجنيه ويقلل من الودائع االدخارية في 

املصارف السودانية، حسب عثمان.
ــاع  ــطــ ــقــ الــ ــــف أن  ــ ــؤسـ ــ ــ املـ ــن  ــ ــ مـ أنـــــــــه  وأضـــــــــــــاف 
االقتصادي الذي عمل على ضخ غير مسؤول 
التمويل  بــإيــقــاف  املــواطــنــن  عــاقــب  للجنيه 
التجاري، ما سيؤدي إلى صعوبات لتمويل 
ــا  ــارهـ ــعـ ــتــــي تــضــخــمــت أسـ ــع الــ ــلـ عــــــرض الـــسـ

وبالتالي ستتفاقم أزمه املعيشة.
ــــرى عــثــمــان أن األفـــضـــل هـــو تــقــديــم سلع  ويـ
للعاملن  تــعــاونــيــة  عــبــر جمعيات  مــدعــومــة 
ــــالت رخـــيـــصـــة وســـريـــعـــة وخـــدمـــات  ــــواصـ ومـ

تجاوز انخفاض سعر بيتكوين نسبة %25، 
وهــي أعــلــى نسبة انــخــفــاض فــي يـــوٍم واحــد 
تحققها العملة في األشهر األربعة األخيرة، 
قــبــل أن تـــواصـــل انــخــفــاضــهــا ألقــــل مـــن 10 
السبب  بعد  ولــم يتضح  أمــس.  آالف دوالر، 
وإن  الكبير،  االنخفاض  ذلــك  وراء  الحقيقي 
في  تقريرًا  قد نشرت  بلومبرغ  كانت وكالة 
السلطات  أن  أكــدت فيه  منتصف األســبــوع، 
الصينية تنوي تشديد اإلجراءات للحد من 
املضاربة على العمالت املشفرة، في بلٍد كان 
يستحوذ على أكثر من ربع التعامالت على 

تلك العمالت حتى وقت قريب. 

ــلـــطـــات الـــصـــيـــنـــيـــة قــــد حــظــرت  وكــــانــــت الـــسـ
الــتــعــامــل عــلــى الــعــمــالت املــشــفــرة منتصف 
العام املاضي، قبل أن تعود لتسمح به بعد 
فرض العديد من القيود، األمــر الــذي تسبب 
فــي حـــدوث تــذبــذبــات كبيرة فــي أســعــار تلك 
ــان حـــائـــزوهـــا قــــد حــقــقــوا  ــ الـــعـــمـــالت، وإن كـ
املنقضي 2017 وصلت  العام  مكاسب خالل 
بــدايــة  بــيــتــكــويــن  ملـــن اشـــتـــرى  إلــــى %2000 
كانون  ديسمبر/  بها حتى  واحتفظ  الــعــام، 
األول املاضي. وقال مصدر مسؤول في البنك 
املركزي الصيني قبل يومن إنه »يتعن على 
الــســلــطــات حــظــر الــتــعــامــالت املـــركـــزيـــة على 
األفـــراد والشركات  املــشــفــرة، ومــنــع  العمالت 
مـــن تــقــديــم الــخــدمــات املــرتــبــطــة بـــهـــا«. وأكـــد 
املسؤول عن وضع االستراتيجية في شركة 
نيويورك  من  تتخذ  التي  كابيتال«  »رفيقي 
إنـــغـــالنـــدر، أن بيتكوين  لــهــا، ســتــيــفــن  مــقــرا 
تــقــرر حــالــيــًا إذا مــا كــانــت هـــذه هــي اللحظة 
التي ستنهار فيها وتحترق. وسمحت لجنة 
تداول العقود املستقبلية للسلع في الواليات 
املتحدة األميركية لبورصة شيكاغو لعقود 
ــة شــيــكــاغــو  ــورصــ ــبــ ــارات، وأيـــــضـــــًا لــ ــ ــيــ ــ ــخــ ــ الــ
لــلــتــجــارة، وهــمــا مــن أكــبــر أســــواق املشتقات 
في العالم وأكثرها تنوعًا، ببدء التعامل في 
شهر  خــالل  للبيتكوين  املستقبلية  الــعــقــود 
ديــســمــبــر/ كــانــون األول مــن الــعــام املــاضــي، 
وهـــو مــا مــثــل دفــعــة كــبــيــرة للعملة. ووصــل 
الــتــطــورات إلى  سعر العملة فــي أعــقــاب تلك 
مــا يقرب مــن 20 ألــف دوالر، إال أنــه أخــذ في 
االنخفاض منذ ذلك الوقت بسبب التكهنات 
عن وضع قيود كبيرة على تداوالت العمالت 
املشفرة، وعلى رأسها عملة بيتكوين. وحذر 
العديد من البنوك املركزية في البالد العربية 

من التعامل في العملة املشفرة.

ــرة إال  ــيــ ــرارات األخــ ــ ــقـ ــ ــيـــات الـ لــلــحــد مـــن تـــداعـ
لتحاصر  تــصــاعــدت  املــعــيــشــيــة  األزمــــــات  أن 
إعالنها  النفط  لـــوزارة  ولــم يشفع  املواطنن. 
عـــن زيــــــادة 1800 مــتــر مــكــعــب مـــن الــبــنــزيــن 
ــهـــالك بـــل زادت األزمــــــة وأكـــد  ــتـ ملــقــابــلــة االسـ
أصــــحــــاب مـــحـــطـــات وقـــــــود فــــي حـــديـــثـــهـــم لـــ 
»العربي الجديد« أن ندرة الوقود ترجع إلى 

عدم وجــود مخزون كاف نافن ضخ كميات 
إضافية من قبل الوزارة.

وأكــدت وزارة النفط أكثر من مــرة أن موازنة 
الــعــام الــحــالــي ال تــشــمــل زيـــــادات فــي أســعــار 
ــر الـــدولـــة بـــالـــوزارة  املـــحـــروقـــات، وتــوقــع وزيــ
سعد الدين البشري في تصريحات صحافية، 

أخيرًا، انجالء األزمة كليا خالل أيام.
ــذت مــصــانــع املــشــروبــات الــغــازيــة ومــيــاه 

ّ
ونــف

الصحة، السبت املاضي، زيادات في األسعار 
زيــادة 40 %، وعزا  العبوات بنسبة  على كل 
ــغــــرف الـــصـــنـــاعـــيـــة، فــضــل  ــاتـــحـــاد الــ عـــضـــو بـ
حجب اســمــه، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« الــزيــادات 
اإلنــتــاج بعد زيـــادة أسعار  الرتــفــاع تكاليف 
الكهرباء عالوة على ارتفاع مدخالت اإلنتاج 
بموجب زيادة سعر الدوالر الجمركي إلى 18 

فرض  بعد  الصناعات  سكر  وزيـــادة  جنيها 
ــا أدى إلــى  رســـــوم عــلــى الــســكــر املـــســـتـــورد مـ

ارتفاع الجوال إلى 1100 جنيه.
ومــــن جـــانـــبـــه، دعــــا الـــبـــرملـــانـــي عــبــد الــســخــي 
ــربــــي الـــجـــديـــد«  ــعــ عــــبــــاس فــــي حـــديـــثـــه لـــــ »الــ
املوقف  وإنقاذ  للتدخل  السودانية  الحكومة 
ــال  ــبــــالد. وقــ ــالــ ــادي الــــــذي يــحــيــط بــ ــتــــصــ االقــ
إن الــبــرنــامــج االقـــتـــصـــادي الــخــمــاســي فشل 
كـــمـــا فــشــلــت الـــحـــكـــومـــة فــــي تـــوفـــيـــر الــحــلــول 
الحكومة  عباس  وطالب  للبالد  االقتصادية 
بــالــتــفــكــيــر وإعــــــاده الــنــظــر فـــي مــســالــة إدارة 
التحرر  بسياسات  يعرف  ما  عبر  االقتصاد 

االقتصادي.
ــرارا  ــ ــدر قـ ــ ــان الـــرئـــيـــس عـــمـــر الــبــشــيــر أصــ ــ وكــ
ــة لــــــدراســــــة زيــــــــــادة األجـــــــور  ــنـ بـــتـــشـــكـــيـــل لـــجـ

اللجنة  إن  الــعــام والــخــاص. وقـــال  للقطاعن 
مــهــمــتــهــا دراســـــــة زيـــــــادة األجـــــــور فــــي ضـــوء 

اإلجراءات األخيرة وما ترتب عليها.
لـــأجـــور 425 جنيها  األدنــــــى  الـــحـــد  ويــبــلــغ 
بينما بلغت تكاليف املعيشة لأسرة املكونة 
ــراد 4 آالف و121جــنــيــهــا تغطي  مــن أربــعــة أفـ
وفقا  املعيشة،  تكاليف  مــن  فقط   %16 نسبة 
لــــدراســــة رســـمـــيـــة ســـابـــقـــة أجــــراهــــا املــجــلــس 

األعلى لأجور )حكومي(.
ــدوة ســيــاســيــة،  ــر املــؤتــمــر الــوطــنــي فـــي نــ وأقــ
الــســبــت املــــاضــــي، بـــوجـــود أزمـــــه اقــتــصــاديــة 
حقيقية فــي الــبــالد، ودعـــا إلــى تكوين جسم 
يدفع بمقترحات األحزاب السياسية املشاركة 
في الحكومة  البالغ عددها 17 حزبًا من أجل 

وضع حلول إلنقاذ املوقف االقتصادي.

زلزال الغالء

»بيتكوين« تفقد 25% من قيمتها في يوم واحد

)Getty( ارتفاعات األسعار طاولت معظم السلع

)Getty( استقرار أسواق النفط)Getty( تهاوي سعر بيتكوين

)Getty( تراجع التضخم في دول منطقة اليورو

الحكومة تشّدد الرقابة 
على سوق العمالت 

لوقف نزيف الجنيه

صحية جيدة ألن زيادة املرتبات ستبتلعها 
االنهيار  عن  الناجمة  املتواصلة  االرتفاعات 
فــي ظــل توالي  الــســودانــي  املتواصل للجنيه 
الـــضـــخ غـــيـــر املــــســــؤول لــلــجــنــيــه الـــســـودانـــي 

بحجم أكبر من حاجة االقتصاد السوداني.
ــبــــالد لـــحـــزمـــة مــتــكــامــلــة مــن  كـــمـــا تـــحـــتـــاج الــ
الــســيــاســات املــالــيــة والــنــقــديــة واالقــتــصــاديــة 
ارتفاع  وتلجم  الحالية  الــغــالء  وطــأة  تخفف 
الــدوالر املتواصل أمام الجنيه وتشجع على 
ــواردات والبحث  زيـــادة اإلنــتــاج وتقلل مــن الــ
عـــن مــــــوارد بــديــلــة لــتــمــويــل املــــوازنــــة بــعــيــدا 
عــن الــجــمــارك ومــنــهــا تبني ســيــاســة محفزة 
التي  الحالية  السياسة  مــن  بــدال  لــلــصــادرات 
الجمارك،  إيــــرادات  لتزيد  االســتــيــراد  تشجع 
حــســب عــثــمــان. ورغـــم الــتــحــركــات الحكومية 

أزمات معيشية تحاصر السودانيين 
والركود يهّدد التجار

أظـــهـــرت بـــيـــانـــات، أمــــس، أن انــخــفــاض 
أســـعـــار املـــكـــاملـــات الــهــاتــفــيــة واملــالبــس 
ــبـــب فـــــي تـــبـــاطـــؤ  ــسـ والــــــخــــــضــــــروات، تـ
نــمــو أســـعـــار املــســتــهــلــكــن )الــتــضــخــم(، 
فـــي ديــســمــبــر/كــانــون األول، كــمــا كــان 
مــتــوقــعــًا، عــلــى الــرغــم مــن ارتــفــاع سعر 
اليورو.  منطقة  في  والسجائر  الوقود 
معدل  استقر  أيــضــا،  للبيانات  ووفــقــًا 
البنك  الــذي يراقبه  التضخم األساسي 
املركزي األوروبي من دون تغيير ُيذكر.
وقـــــــــال مـــكـــتـــب اإلحــــــــصــــــــاءات الـــتـــابـــع 
ــــات(،  ــتـ ــ ــــوروسـ لـــالتـــحـــاد األوروبـــــــــــي )يـ
إن تـــضـــخـــم أســــعــــار املــســتــهــلــكــن فــي 
الـــتـــســـع عـــشـــرة،  الــــيــــورو  دول مــنــطــقــة 
ســجــل 0.4% عــلــى أســـاس شــهــري، في 
على  و%1.4  األول،  ديــســمــبــر/كــانــون 
أســــاس ســنــوي، انــخــفــاضــا مــن %1.5، 
بن  ومــن  الثاني.  نوفمبر/تشرين  فــي 

جميع املكونات، سجلت أسعار الطاقة 
أكبر زيادة على أساس سنوي بنسبة 
األول،  ــانـــون  ــبـــر/كـ ــمـ ديـــسـ ــي  فــ  ،%2.9
املصنعة  غير  األغذية  زاد سعر  بينما 
املــكــونــن  هـــذيـــن  وبـــاســـتـــبـــعـــاد   .%1.9
املــتــقــلــبــن، أو مــــا يــطــلــق عــلــيــه الــبــنــك 
املركزي األوروبــي التضخم األساسي، 
ــــاس  أسـ عـــلـــى   %1.1 ــار  ــ ــعــ ــ األســ زادت 
ــــو نـــفـــس مـــعـــدل أكـــتـــوبـــر/ ســــنــــوي، وهـ
تشرين األول ونوفمبر/تشرين الثاني. 
ــراء االقــــتــــصــــاد أن  ــ ــبـ ــ ويــــــــرى بـــعـــض خـ
املــقــيــاس األفــضــل للتضخم األســاســي 
ــقـــط الـــطـــاقـــة  هــــو الـــــــذي ال يــســتــبــعــد فـ
واألغـــذيـــة غــيــر املــصــنــعــة، وإنــمــا أيضا 
التي  السلع  وهــي  والتبغ،  الكحوليات 
ــادة بــالــتــغــيــر فــي  ــ تـــتـــأثـــر أســـعـــارهـــا عــ

الضرائب الحكومية.
)رويترز(

ــفـــط الـــكـــويـــتـــي، بــخــيــت  ــنـ ــد وزيـــــــر الـ ــ أكــ
ــيــــة، حــتــى  ــه ال نــ ــ الــــرشــــيــــدي، أمـــــــس، أنــ
إنتاج  اتــفــاق خفض  مــن  للخروج  اآلن، 
الخام املبرم بن أوبك وبعض منتجي 
ــــاف الــرشــيــدي  الــنــفــط املــســتــقــلــن. وأضـ
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي الـــكـــويـــت، أن 
ــتــــاج الــــخــــام ســيــبــقــى  ــفــــاق خـــفـــض إنــ اتــ
لفترة طويلة وليس هناك تفكير حاليًا 
ــه«. وتــــابــــع، إن اجــتــمــاع  ــنــ ــلـــخـــروج مــ لـ
ــة املــشــتــركــة بــن وزراء  ــوزاريـ الــلــجــنــة الـ
للبترول  املــصــدرة  الــبــلــدان  مــن منظمة 
)أوبـــــــك( واملــنــتــجــن املــســتــقــلــن املــقــرر 
عـــقـــده بــعــد غـــد ســيــركــز عــلــى مــراجــعــة 

نسب االلتزام بتخفيضات اإلنتاج.
وأشـــار الــرشــيــدي إلــى أن نسبة الــتــزام 
ديسمبر/  فــي   %125 بــلــغــت  املــنــتــجــن 
العام املاضي و%106  كانون األول من 

األنباء  وكالة  بأكمله، حسب   2017 في 
الكويتية )كونا(. وقال: »نحن لم نناقش 
ولم نفكر في الخروج من هذا االتفاق. 
نحن سعداء أن هذا االتفاق وصل إلى 
مرحلة من النضوج ووصلنا إلى سوق 
مستقرة وسوف ندعم )السير( في هذا 
االتجاه«. وتوقع الوزير الكويتي زيادة 
الطلب العاملي على الخام بما بن 1.5 
و1.6 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــًا هـــذا الــعــام 

ليفوق جميع التقديرات.
وبــــدأ األعـــضـــاء فـــي أوبــــك ومــنــتــجــون 
ــا، مــطــلــع  ــيـــ ــ مـــســـتـــقـــلـــون بـــقـــيـــادة روسـ
 1.8 بـــنـــحـــو  اإلنـــــتـــــاج  ــفـــض  خـ  ،2017
مليون برميل يوميًا، ملدة 6 شهور، ثم 
تم تمديد االتفاق الحقًا أكثر من مرة 
بــحــيــث يــنــتــهــي فـــي ديــســمــبــر/كــانــون 

األول 2018.

انخفاض أسعار المالبس 
والخضروات بمنطقة اليورو

الكويت: ال خروج من اتفاق 
خفض إنتاج النفط

مال وناس

ما زالت تداعيات موجة الغالء تضرب األسواق السودانية التي أصبحت 
ظل  في  بالمبيعات  الحاد  التراجع  بعد  الكساد  من  بمزيد  مهّددة 
ضعف القدرة الشرائية للمواطنين الذين تحاصرهم األزمات المعيشية 

من كل جانب

شّددت الحكومة السودانية الرقابة على أسواق العمالت، خالل الفترة 
األخيرة، وألقت القبض على المخالفين، وقامت بتحويلهم للمحاكمة. 
أمس،  من  أول  الخرطوم،  في  محكمة  قضت  السياق،  هذا  وفي 
مدانين  على  ــوام  أع  10 بالسجن 
األجنبي،  بالنقد  المتاجرة  بتهمة 
دوالر،  آالف   10 بمصادرة  وأمــرت 
مزيفة.  يــورو  ألف  مبلغ  ــادت  وأب
وكان رئيس القضاء أصدر منشوًرا 
تتعلق  التى  القضايا  تحاكم  بــأن 
الذهب  وتهريب  األجنبي  بالنقد 
وغسل األموال واإلضرار باالقتصاد 
ــي، ضــمــن اخــتــصــاصــات  ــن ــوط ال

محكمة اإلرهاب.

عقوبات على تّجار السوق السوداء

رؤية

جواد العناني

النمو  لتوقعات  قــراءة جديدة  أخيرًا،  الدولي،  النقد  أصــدر صندوق 
لعام 2018 سوف يصل  املتوقع  النمو  أن معدل  أكد فيها  العاملي، 
إلى 3.2%. وهذه نسبة جيدة في عمومها إن صّحت، لكن نصيب 

االقتصادات العربية منها قليل. 
أكــثــر مــن %2.5،  إلــى  النمو فيها  لــن يصل مــعــدل  العربية  فــالــدول 
 
ً
طر وآخــر. ولعل دوال

ُ
على أحسن األحـــوال، مع تفاوت كبير بني ق

ــارات، وقــطــر، واملــغــرب، والــجــزائــر، وربــمــا الــعــراق  ــ مثل مــصــر، واإلمـ
والسودان، ستصل معدالت النمو فيها إلى ما فوق 3%، أما الباقون 

فسوف يكون معدل النمو أقل من ذلك.
نائب  أثــار  للعام 2018،  العامة  األردنية  املوازنة  قانون  نقاش  وفي 
الرفاعي،  الـــوزراء األســبــق، سمير  رئيس مجلس األعــيــان ورئــيــس 
بـــدورة  الــعــام 2018،  ــــي، خـــال  يــمــر االقــتــصــاد األردنـ احتمالية أن 
الكساد التضخمي، أو التباطؤ التضخمي. وأعتقد أن هذا املصطلح 
أن يمر االقتصاد األردنــي  التوقف عنده، ودرس احتمال  يستحق 
خال العام 2018 بدورة الكساد التضخمي، أو التباطؤ التضخمي. 
العاملي باستثناء  االقتصاد  السبعينيات، مر  النفط في  فــورة  بعد 
اقتصادي،  انكماش  وأحيانًا  تباطؤ  بفترة  للنفط،  املصدرة  الــدول 
مصحوبًا بــارتــفــاع كبير فــي األســعــار، والــســبــب أن ارتــفــاع سعر 
النفط أدى إلــى رفــع كلف اإلنتاج من دون زيــادة في فــرص العمل، 
بل أدى تباطؤ الطلب إلى استقرار األجور النقدية، وتراجع األجور 
الحقيقية، بفعل التضخم.  وبسبب ارتفاع التكاليف، وتراجع الطلب، 
أدى ذلك إلى زيادة نسب البطالة، وهكذا صارت العاقة بني التضخم 
والبطالة إيجابية طردية، أي أن زيادة أحدهما تؤدي إلى زيادة اآلخر.

البريطاني، فيليبس، قد أجــرى بحثًا إحصائيًا  وكــان االقتصادي 
عن بريطانيا، أكد فيه أن إحصاءات الستني سنة التي سبقت نشر 
املقال عام 1959، كشفت أن العاقة بني التغير في البطالة والتغير 
في التضخم سالبة عكسية. أي أن زيادة البطالة تعني تراجعًا في 
معدالت التضخم، وأن الزيادة في التضخم تعني تراجعًا في معدل 

البطالة. 
 تعتمد على منحنى 

ً
وقد تبنت بعض الدول سياساٍت تصحيحية

بعض  مــن  للتخلص  األســـعـــار،  بــارتــفــاع  حــيــث سمحت  فيليبس، 
البطالة، أو سمحت بزيادة البطالة لتقليص االرتفاع في األسعار.

ــد تــصــّدى  ولــذلــك أضــحــت دورة الــتــبــاطــؤ الــتــضــخــمــي مــحــيــرة. وقـ
لتفسيرها اقتصاديون، أمثال البريطاني ميد، والحائز على جائزة 
نوبل في االقتصاد، فريدريك فون هايك. ولكن الظاهرة اختفت، بعد 
استقرار أسعار النفط واملواد الخام، حتى إبان الفترة التي سبقت 
األزمة االقتصادية عام 2008، حيث وصل سعر برميل النفط إلى 

ما يقارب 140 دوالرًا، حدا أعلى. 
ولم يحصل تضخم، ألن العالم كان قد اكتسب خبرة في هذا األمر، 
مــا أدى بالبنوك املــركــزيــة إلــى خفض أســعــار الــفــوائــد، وإذكـــاء نار 

املضاربة على السلع واألوراق املالية. 
أما الدول العربية، فتعاني من ارتفاع أسعار املواد، حيث إن كثيرًا 
ــادة مــســتــورداتــهــا، أو  ــحـــروب، أو بسبب زيــ الــفــن والـ مــنــهــا، بفعل 
بسبب ارتفاع الدوالر خال العامني 2016 و2017، أو بسبب هبوط 
وارداتها الخارجية، وزيادة اعتمادها على املوارد الداخلية، فقد نتج 
عن هذا هبوط في االستثمار ومعدالت النمو، وزيادة في األسعار، 
البطالة  التوظيف، حيث تظل معدالت  من دون أن تتحسن صــورة 

ثابتة أو تزيد تدريجيًا.
ــب نفسه الــويــات االقــتــصــاديــة الــنــاتــجــة عن 

ّ
الـــذي جــن أمـــا األردن، 

مشاركته في حروب دامية ال طائل منها وال فائدة، فقد عانى من 
نقص موارده املالية. وحيث إن صندوق النقد الدولي يطالب األردن 
املحلي اإلجــمــالــي، والتي  الــنــاتــج  إلــى  الــعــام  الــديــن  بتخفيض نسبة 
فاقت 95% خــال عــام 2017، قــد وجــد نفسه يخلق أزمــة تمويل 
خانقة للقطاع الخاص وقطاع األسر، ما قلل من قدرتها على الطلب. 
ولكن عودة أسعار الفائدة إلى االرتفاع، مع ارتفاعها على الدوالر، 
والنقص  التعليم والصحة،  والتعثر في خدمات  التكاليف،  وارتفاع 
في خدمات النقل العام، قد أثقلت كاهل موازنات الشركات واألسر 

واألفراد. 
مــا جعل  املــســاعــدات،  البطالة، وقــلــت  الطلب، وزادت  تــراجــع  ولــذلــك، 
املقام )أو الناتج املحلي اإلجمالي( يزيد بنسبة متواضعة، بينما زاد 
العجز في املوازنة، وزاد بالطبع معها حجم الدين العام، بنسبة أعلى 

 من الزيادة في الناتج املحلي اإلجمالي.
ً
قليا

الغاء  للنفط من ظاهرة  والــدول املصدرة  الخليج  وقــد تعاني دول 
والتباطؤ االقتصادي. وذلك ألن تحسني املوازنات العامة، في الدرجة 
األولى، يأتي على حساب زيادة الضرائب والرسوم وإلغاء الدعم، ما 
يسبب ارتفاعًا في األسعار، وتراجعًا في مداخيل األفراد واألسر، 
فيقل اإلنــفــاق على االســتــهــاك، وكــذلــك يحصل تــطــور داعـــم لذلك 
في سوق النقد، حيث ترتفع كلف االقتراض، ما يؤثر على الطلب 
على السلع الدائمة والعقار. وهكذا، يحصل تراجع في اإلنفاق على 
االستهاك واالستثمار، وتقل فرص العمل، وتتراجع معدالت النمو.

فــإن هــذا سينطوي على صعوبات في  التوقعات،  تــأكــدت هــذه  إذا 
لتصويب  املطلوبة  التصحيحية  األدوات  إن  االقتصاد، حيث  إدارة 
هذه الدورة، أو اختزالها من جانبني )التضخم والبطالة( إلى جانب 
أسهل  واملالية  النقدية  بالوسائل  لها  التصّدي  مهمة  يجعل  واحــد، 

بكثير من مهمة التصدي للدورة املعقدة ذات القرنني.
 
ً
وبالطبع، فإن التصحيح غير إعادة الهيكلة، فالغاء املستمر، ممثا

طريق  عــن  يصحح  ال  املعيشة،  لتكاليف  القياسي  الــرقــم  بــارتــفــاع 
 .

ً
زيادة البطالة، ألن البطالة ترتفع أصا

وإذا أردنا إيجاد فرص عمل عن طريق زيادة اإلنفاق العام، فإن هذا 
قد يوجد فــرص عمل إضافية، لكن زيــادة االستهاك لن تحصل 
إال إذا وسعنا العجز في املوازنة، وهذا بحد ذاته يتطلب تصحيحًا. 
وال تنتهي املــشــكــلــة عــنــد هـــذا الــحــد، بــل إن املــطــلــوب املـــواءمـــة بني 
الهيكلة طويلة األجل،  التصحيح قصيرة األجــل وإعــادة  سياسات 
من  الهيكلة  صفو  يعكر  القصير  املـــدى  فــي  التضخم  فاستمرار 
من  ويقلل  الحكومية،  املــوازنــة  يفيد  التضخم  أن  األولـــى  ناحيتني؛ 
رفــاهــيــة األفــــراد، ويتسبب فــي نقل األمــــوال مــن أصــحــاب الــدخــول 
الثابتة، كاملوظفني والعمال، إلى أصحاب الدخول املتغيرة أصحاب 

العمل. 
برامج  على  سيؤثر  القصير  املـــدى  فــي  الخلل  أن  الثاني  والسبب 
اإلصــاح في القطاع العام، وفي إعــادة تطوير االقتصاد بعيدًا عن 
لكن  العربية،  الحكومات  تتبناه  الــذي  الــرفــاهــي  الريعي  االقــتــصــاد 
الــذات صعبًا  على  االعتماد  زيــادة  في  االستمرار  يجعل  التضخم 

سياسيًا، والناس ترى مداخيلها تتآكل بعد التضخم والبطالة.
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