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وقائع وأرقام عن المأساة السورية

عدنان عبد الرزاق

يـ ــرى األك ــاديـ ـم ــي الـ ـس ــوري عبد
الناصر الجاسم أن الدول الغنية
وامل ـن ـظ ـمــات اإلن ـســان ـيــة الــدولـيــة
«تكتفي بتوصيف مشاكل الفقر والـجــوع
ً
فـ ــي سـ ــوريـ ــة ب ـ ـ ــدال مـ ــن تـ ـق ــدي ــم الـ ـحـ ـل ــول».
فالسوريون ،وفق الجاسم ،يعيشون اليوم
«أسـ ـ ـ ــوأ ال ـ ـحـ ــاالت اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة وامل ـع ـي ـش ـيــة
فــي ال ـعــالــم ،بـعــدمــا ت ـعــدت نـسـبــة الـفـقــر 90
ف ــي امل ـ ــائ ـ ــة» .ويـ ـش ــرح أن شـ ـ ــراء ضـ ـ ــرورات
االس ـت ـه ــاك ال ـي ــوم ــي يـ ـ ــزداد ص ـع ــوب ــة ،إلــى
جانب انقطاع التيار الكهربائي لعشرين
ساعة يوميًا ،وتقنني مياه الشرب ،وارتفاع
أس ـع ــار امل ـي ــاه امل ـع ـبــأة «لـتـصـبــح أغ ـلــى من
البنزين».
وفي حني يلفت إلى ارتفاع تكاليف معيشة
األس ـ ــرة ال ـس ــوري ــة ن ـحــو  18ض ـعــف الــدخــل
ً
«ملن يمتلك دخــا ثابتًا طبعًا» ،يشدد على

أن متوسط األجــور والــرواتــب بعد الزيادة
األخيرة ال يزيد عن  72ألف ليرة.
وك ــان ــت مـنـظـمــة األغ ــذي ــة والـ ــزراعـ ــة «ف ــاو»
حـ ـ ــذرت ،ال ـج ـم ـعــة ،م ــن ارتـ ـف ــاع مـسـتــويــات
ان ـعــدام األم ــن الـغــذائــي ال ـحــاد فــي  23دولــة
حــول العالم ،خــال األشهر األربعة املقبلة،
من بينها سورية .وأشار التقرير إلى وجود
حــاجــة مــاســة للعمل اإلن ـســانــي ،للحيلولة
دون تـفـشــي ال ـج ــوع وامل ـجــاعــة وامل ـ ــوت في
جميع البؤر الساخنة.
وي ـق ــول امل ـه ـن ــدس ال ــزراع ــي يـحـيــى ت ـنــاري
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» إن ــه «رب ـم ــا ل ـيــس من
املستغرب أن نرى أنجوال وإثيوبيا وتشاد،
أو حتى لبنان واليمن ضمن تقرير «الفاو»،
ولكن أن يدرج السودان الذي يعتبر خزانًا
غــذائـيــا يكفي املنطقة بــأســرهــا ،وأن تكون
سورية بني الــدول التي يعاني شعبها من
مجاعة ،فهذا واقــع يشير إلــى حجم األزمــة
في البالد» .ويشرح أن سورية كانت تنتج

أكـثــر مــن  3.5مــايــن طــن مــن القمح ،أي ما
يـ ــوازي ضـعــف حــاجـتـهــا ،ولــدي ـهــا زراع ــات
ّ
تصدر أكثر من 400
متنوعة ،بحيث كانت
ألــف طــن مــن الحمضيات ومثلها مــن زيت
الزيتون ،ويزيد إنتاج الخضر والفواكه عن
ضعف حاجة السكان.
ويضيف تناري أن لألسباب املناخية جزءا
من تراجع اإلنتاج الزراعي في سورية ،لكن
الجزء األهم يكمن في ارتفاع أسعار البذار
واألسمدة وأجور العمالة ،يضاف إلى ذلك
تهجير املــزارعــن من جــراء الحرب وتبوير
أراض خ ـص ـب ــة ،ف ــي وس ـ ــط وشـ ـم ــال غ ــرب
سورية.
ويعتقد املهندس الـســوري أن أزمــة الجوع
وغالء األسعار في بلده «مرشحة للزيادة،
ف ــي واق ـ ــع اس ـت ـم ــرار ال ــاح ــل وال ـت ـه ـج ـيــر»،
لتصل نسبة الفقراء في سورية إلى أكثر من
 95فــي املــائــة مــن السوريني الــذيــن ّ
يؤمنون
كـلـفــة مـعـيـشـتـهــم ب ــال ـح ــدود الــدن ـيــا ال ـي ــوم.

ويقترح زيادة املساعدات األممية للقطاعات
املنتجة «فــي مقدمتها الــزراعــة» ،ألن بالده
تـحـتــاج ،وفــق تـقــديــرات األم ــم املـتـحــدة ،إلى
أكثر من عشرة مليارات دوالر لعام ،2021
مــن أجــل دعــم الـســوريــن املحتاجني بشكل
ك ــام ــل ،وه ـ ــذا ي ـش ـمــل  4.2مـ ـلـ ـي ــارات دوالر
عـلــى األق ــل لــاسـتـجــابــة فــي س ــوري ــة ،و5.8
مـلـيــارات دوالر لــدعــم الــاجـئــن الـســوريــن
واملجتمعات املضيفة لهم في املنطقة.
وكــان برنامج األغــذيــة العاملي قــد بـ ّـن ،في
الخامس من تموز/يوليو الـجــاري ،أن 4.8
مــايــن س ــوري يـعـتـمــدون عـلــى املـســاعــدات
الغذائية من برنامج األغذية العاملي للبقاء
عـلــى قـيــد ال ـح ـيــاة ،وأن نـحــو  90فــي املــائــة
من العائالت السورية تتبع استراتيجيات
وأســال ـيــب تــأقـلــم سـلـبـيــة لـلـبـقــاء عـلــى قيد
الحياة .وأضــاف أن السوريني يلجأون إلى
تقليل كمية الطعام ،وجل السوريني يتبعون
االقتراض لشراء حاجاتهم األساسية.
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أخبار

تراجع منصات التنقيب
األميركية

تراجع عدد منصات التنقيب عن
النفط في الواليات املتحدة خالل
األسبوع الحالي ،كما انخفضت
منصات الغاز الطبيعي .وكشفت
بيانات شركة «بيكر هيوز»
األميركية أن عدد منصات التنقيب
عن النفط تراجع منصتني ليصل

إلى  385منصة في األسبوع
املنتهي في الثالثني من يوليو/
تموز .كذلك تراجع عدد منصات
التنقيب عن الغاز الطبيعي في
الواليات املتحدة منصة واحدة
ليسجل  103منصات.
تركيا تزيد تجارتها
مع باكستان

قال أحمد جنكيز أوزدمير رئيس
مجلس العمل التركي-الباكستاني
إنهم يستهدفون رفع التبادل
التجاري لـ 5مليارات دوالر بحلول
عام  .2023وذكر أوزدمير أن
اإلطار االقتصادي االستراتيجي
الذي وافق عليه البلدانّ ،
حدد خطة
العمل الخاصة بتطوير التجارة
واالستثمار وأن ذلك من شأنه أن
يكسب التبادل التجاري زخمًا
ملحوظًا .وأوضح أوزدمير أن حجم
التبادل التجاري بلغ العام املاضي
 889مليون دوالر ،وأن هذا الرقم
ال يعكس القدرات واإلمكانات
الحقيقية للتجارة بني البلدين.
وأضاف أوزدمير أن الحكومة
الباكستانية أعلنت عن حزمة دعم
بقيمة  1,2تريليون روبية في إطار
مواجهة التأثيرات السلبية لوباء
كوفيد 19-على االقتصاد.
واشنطن تصادر ناقلة نفط

أمرت محكمة فيدرالية أميركية
بمصادرة ناقلة نفط يملكها
ّ
سنغافوري متهمة بتسليم كوريا
الشمالية شحنات ،في انتهاك
للعقوبات األميركية املفروضة
على بيونغ يانغ .وقالت وزارة
ً
العدل األميركية في بيان نقال عن
وثائق قضائية ّإن ناقلة النفط «إم/
تي كوريجس» نقلت منتجات
بترولية إلى سفن ترفع علم كوريا
الشمالية ،وأوصلت شحنات إلى
ميناء نامبو في كوريا الشمالية.
قاض فيدرالي في
وأصدر
ٍ
نيويورك حكمًا باحتجاز ناقلة
النفط يسمح للواليات املتحدة
بمصادرة السفينة الراسية حاليًا
في كمبوديا .وقرار القاضي
الفدرالي في نيويورك بمصادرة
السفينة يعني ّأن الحكومة
األميركية باتت تمتلك اآلن هذه
الناقلة.
مزارعون لبنانيون
يطالبون بالمازوت

(سيرجي ريبوريدو)Getty /

تراجع عملة
البيرو

سجلت عملة البيرو (السول البيروفي) تراجعًا غير مسبوق مقابل الدوالر ،وسط غموض حول هوية وزير املال املقبل ،ما أجج من أزمة ارتفاع األسعار
على املواطنني في األسواق .ويوم الخميس ،اختار الرئيس بيدرو كاستيو غالبية أعضاء الحكومة دون أن تشمل تلك األسماء الشخصيتني املرشحتني
لحقيبتي املال والعدل .وللمرة األولى تجاوز سعر صرف الدوالر عتبة أربعة سول بيروفي ليبلغ  .4,06والسول البيروفي كان يبلغ سعر صرفه 3,62
مقابل الدوالر في كانون األول /ديسمبر املاضي ،إذ تراجعت قيمته منذ ما قبل الدورة األولى لالنتخابات الرئاسية في نيسان /إبريل .وتشهد البيرو
أزمة سياسية وفضائح فساد بلغت ذروتها في تشرين الثاني /نوفمبر املاضي عندما أصبح للبالد ثالثة رؤساء في أسبوع واحد.

طالبت نقابة تجمع مزارعي
الجنوب ،في بيان ،وزارة الطاقة
واملياه والجهات املعنية بـ«توفير
مادة املازوت للمزارعني لري
مزروعاتهم» .وشجبت «انقطاع
مادة املازوت وبيعها حصرًا في
السوق السوداء بما يتجاوز 3
أضعاف سعرها مما سيؤدي إلى
ارتفاع هائل في كلفة اإلنتاج».

حكومة األردن ترفع أسعار المحروقات
عمان ـ العربي الجديد
ّ

قررت الحكومة األردنية ،السبت ،رفع أسعار املحروقات
بنسب متفاوتة لشهر آب /أغسطس ،عازية الزيادة إلى
صعود أسـعــار النفط فــي الـســوق العاملية ،وفــق بيان
صادر عن وزارة الطاقة والثروة املعدنية .وعقدت لجنة
تسعير املشتقات النفطية فــي وزارة الطاقة والـثــروة
املعدنية اجتماعها الشهري برئاسة رئيسة اللجنة،
األمينة العامة لــوزارة الطاقة والثروة املعدنية أماني
العزام ،لتحديد أسعار بيع املشتقات النفطية محليًا
ف ــي ش ـهــر أغ ـس ـطــس .واس ـت ـعــرضــت الـلـجـنــة األس ـعــار

العاملية للنفط الخام واملشتقات النفطية خالل شهر
تموز /يوليو ومقارنتها بمثيالتها لشهر حزيران/
يونيو املاضي ،حيث أظهرت معدالت األسعار العاملية
ارتفاعًا ملحوظًا خــال شهر يوليو /تموز .وبحسب
الـبـيــان ،انـعـكــس هــذا االرت ـفــاع عـلــى أس ـعــار املشتقات
النفطية املحلية خالل نفس الفترة بنسب متفاوتة ،إذ
ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان  90خالل شهر تموز/
يوليو بمقدار  20فلسًا وعلى أوكـتــان  95بمقدار 30
فلسًا ،مع اإلبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7
دنانير( .الدوالر =  0.71دينار).
بـ ـ ــدوره ،ق ــرر مـجـلــس م ـفــوضــي هـيـئــة تـنـظـيــم قـطــاع

الطاقة واملـعــادن خــال اجتماع عقد برئاسة حسني
اللبون ،تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود
في فاتورة الكهرباء لشهر آب /أغسطس املقبل بقيمة
صـفــر ،وه ــي نـفــس القيمة الـتــي تــم تـحــديــدهــا لشهر
تموز/يوليو الحالي.
وبحسب البيان الحكومي فإن معدل سعر خام برنت
ارتفع إلى  75دوالرًا للبرميل في يوليو الحالي مقابل
 72.9دوالرًا للبرميل فــي حــزيــران /يونيو املــاضــي.
وكانت وزيرة الطاقة والثروة املعدنية األردنية هالة
زواتي قد كشفت في فبراير /شباط املاضي أن عوائد
املحروقات تناهز  1.4مليار دوالر سنويًا .أوضحت

زواتــي أن سبب ارتفاع أسعار املحروقات يعود إلى
«رفع الدعم» وفرض ضرائب على املنتجات النفطية.
وفيما دخل األردن في مفاوضات مع صندوق النقد
الــدولــي ،قــال الخبير االقـتـصــادي حـســام عــايــش ،في
تصريح ســابــق لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،إن حــالــة القلق
الـتــي تصاحب أي بــرامــج للتعاون مــا بــن الحكومة
وص ـن ــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي م ـب ــررة ،بـسـبــب أن ــه مــع كل
بــرنــامــج يـتــم رف ــع ال ـضــرائــب واألسـ ـع ــار م ــن دون أن
ّ
والحد
يساهم ذلــك فــي تحسني الــوضــع االقـتـصــادي
م ــن ال ـف ـقــر وال ـب ـطــالــة وت ـخ ـف ـيــض امل ــديــون ـي ــة الـعــامــة
بشقيها الداخلي والخارجي.
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ليبيا

اقتصاد الناس

الغالء
يعم تونس
ّ

تطويرات تطاول البنية التحتية لالتصاالت
طرابلس ـ أحمد الخميسي

ت ـع ــاق ــدت ش ــرك ــة ه ــات ــف ل ـي ـب ـيــا م ــع ال ـشــركــة
األميركية «إنفنيرا» لتحديث شبكة األلياف
ال ـب ـص ــري ــة لـ ــات ـ ـصـ ــاالت ،ول ـت ـط ــوي ــر ال ـب ـن ـيــة
التحتية ،وخـلــق ف ــرص عـمــل فــي الـعــديــد من
القطاعات املرتبطة ،بما في ذلك الطاقة والبناء
والخدمات املالية وتشجيع االستثمار.
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس ش ــرك ــة ه ــات ــف ل ـي ـب ـي ــا ،مـحـمــد
ّ
بالرأس ،في تصريح لـ «العربي الجديد» ،إن
الـتـعــاقــد خـطــوة أول ــى نـحــو الـتـحــول الرقمي
في مختلف أنحاء البالد ،إذ سيطاول تطوير
الـشـبـكــة  200مــديـنــة عـبــر ال ـكــوابــل األرض ـيــة
والـبـحــريــة ،فــي مــدة زمـنـيــة تـنــاهــز  18شـهـرًا.
ّ
وأوضـ ــح ب ــال ــرأس أن املـنـظــومــة س ــوف تكون
م ـت ـكــام ـلــة ل ـت ــوف ـي ــر الـ ـخ ــدم ــات امل ـع ـلــومــات ـيــة
ل ـل ـم ـصــارف ال ـت ـج ــاري ــة وامل ـن ــاف ــذ ال ـح ــدودي ــة
وغ ـي ــره ــا م ــن الـ ـقـ ـط ــاع ــات ،وذلـ ـ ــك ع ـب ــر أرب ــع
مــراحــل ،وستكون البداية عبر مــدن الساحل
الليبي ،باإلضافة إلى املساهمة في استكمال
مخططات الجيل الرابع من االتصاالت ،والبدء
في مخطط الجيل الخامس عبر سعات كبرى.

المطالب بخفض األسعار
ال تكفي لكبح التضخم
يواجه التونسيون
ارتفاعًا كبيرًا في األسعار
بالتزامن مع تضاؤل
قدرتهم الشرائية ،وتتزايد
الدعوات إلى معالجة
جذور المشكلة ووقف
االحتكارات
تونس ـ إيمان الحامدي

يمثل الـغــاء واحـ ـدًا مــن األسـبــاب
ال ــرئـ ـيـ ـس ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ــزيـ ــد مـ ـع ــان ــاة
ال ـ ـتـ ــون ـ ـس ـ ـيـ ــن ،ب ـ ـعـ ــدمـ ــا عـ ـج ــزت
ال ـح ـك ــوم ــات امل ـت ـعــاق ـبــة ع ــن ال ـس ـي ـطــرة عليه
نتيجة تعاظم سلطة االحتكارات في مسالك
ال ـتــوزيــع وت ـج ــارة الـجـمـلــة .وتـعـلــق شريحة
ً
واسـعــة مــن املواطنني آم ــاال بانفراجة قريبة
فــي األس ـعــار وتــراجــع م ـعــدالت ال ـغــاء ،فيما
ّ
يعتبر خبراء اقتصاديون أن إعــادة ترشيد
األسواق يحتاج إلى معالجة جذرية ألسباب
ال ـت ـض ـخ ــم الـ ـن ــات ــج أسـ ــاسـ ــا عـ ــن ص ـع ــوب ــات
اقتصادية هيكلية.
ّ
ورأى الخبير االقـتـصــادي خالد الـنــوري ،أن
لــوبـيــات ال ـغــذاء فــي تــونــس اسـتـمــدت قوتها
خ ــال الـسـنــوات املــاضـيــة مــن ضـعــف أجـهــزة
الرقابة الحكومية وتفكك آليات التخزين التي
كــانــت تعتمدها الـبــاد منذ عـقــود .وأضــاف
ّ
الـنــوري فــي تصريح لـ«العربي الـجــديــد» أن
انفراط عقد التحكم في السياسات الغذائية
الذي كان تحت رقابة حكومية مشددة تسبب

الغالف
عدن ـ محمد راجح

يـشـهــد ال ـي ـمــن أح ــداث ــا مـتـســارعــة
تفاقمت حدتها مع انزالق العملة
الوطنية إلــى مرحلة خطيرة من
التدهور .سعر صرف الدوالر الواحد تجاوز
حاجز األلف ريال ،وذلك ألول مرة منذ بداية
الحرب الــدائــرة في البالد قبل أكثر من ست
سنوات .شكل هذا التهاوي صدمة كبيرة في
اليمن الــذي يعاني من انقسام مالي كارثي
وتدهور اقتصادي كبير وأزمة إنسانية هي
األسـ ــوأ عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم كـمــا تصنفها
األم ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة .وك ـش ـف ــت م ـ ـصـ ــادر مـطـلـعــة
(رف ـض ــت ال ـك ـشــف ع ــن هــوي ـت ـهــا) ل ــ«ال ـعــربــي
الجديد» ،عن ضغوط هائلة تمارسها أطراف
دول ـي ــة ع ـلــى طــرفــي الـ ـص ــراع ف ــي ال ـي ـمــن ،أي
الـحـكــومــة امل ـع ـتــرف بـهــا دول ـيــا والـحــوثـيــن،
ب ـهــدف إن ـهــاء االن ـق ـســام املــالــي وال ـن ـقــدي في
ّ
وتحمل هذه الجهات ،وفق املصادر،
البالد.
هذا االنقسام املسؤولية الرئيسة في التدهور
الـ ـح ــاص ــل عـ ـل ــى كـ ــل املـ ـسـ ـت ــوي ــات وإحـ ـج ــام
املجتمع الدولي عن تقديم املساعدة املناسبة.
وأشـ ــارت إل ــى وج ــود تــوافــق مــن قـبــل جميع
األط ــراف املتنازعة على الـتـعــاون فــي تنفيذ
مــا سيتم ات ـخــاذه مــن قـ ــرارات مــن السلطات
النقدية ملعالجة االنقسام وإيـقــاف التدهور
االق ـت ـص ــادي وال ـن ـق ــدي .وأك ـ ــدت امل ـص ــادر أن
جزءًا كبيرًا من الوساطة العمانية التي برزت
مؤخرًا تدور في هذا الشأن ،إذ كانت تحركات
املسؤولني العمانيني ترتفع بنسق تدريجي
متواصل منذ الشهر املــاضــي ،ونجحت في
تحقيق اخ ـتــراق مـهــم فــي الــوصــول إل ــى حل
مؤقت ألزمة استيراد املشتقات النفطية عبر
مـيـنــاء ال ـحــديــدة غــربــي الـيـمــن ،مــع االق ـتــراب
من إيجاد تفاهم مناسب إلعــادة فتح مطار
صنعاء ،واملحاولة حاليًا تدور حول تحقيق
اختراق آخر في ملف العملة واالنقسام املالي.
تكرار التجربة اللبنانية

ورجـ ـ ــح م ـص ــرف ـي ــون وخ ـ ـبـ ــراء اق ـت ـص ــاد أن
يكون اليمن قد دخل رسميًا مرحلة «لبننة
العملة الوطنية» كما كان التوقع عقب قرار
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في تعاظم دور مسالك التوزيع املوازية التي
تـسـيـطــر ع ـلــى ت ـج ــارة الـجـمـلــة أي ـض ــا .وأم ــل
الـخـبـيــر االق ـت ـص ــادي ف ــي أن تـتـمـكــن أجـهــزة
الــرقــابــة إخـ ــراج م ـخــزونــات مـهـمــة مــن امل ــواد
األســاسـيــة مــن م ـخــازن املحتكرين وضخها
ّ
ّ
ـاف
ف ــي ال ـ ـسـ ــوق ،غ ـي ــر أن ذلـ ــك ي ـظ ــل غ ـي ــر ك ـ ٍ
بحسب رأيه لكبح األسعار من دون املعالجة
ال ـه ـي ـك ـل ـيــة امل ــرت ـب ـط ــة ب ـض ـعــف ال ـ ـقـ ــدرة عـلــى
اإلنفاق التي يعاني منها التونسيون عمومًا.
ّ
وتوقع أن تظل مستويات التضخم مرتفعة
في تونس وأن تلقي بظاللها على األســواق
واملقدرة الشرائية ألصحاب الدخل املحدود
واملتوسط نتيجة هبوط النمو االقتصادي
وارتفاع الديون األجنبية وضعف احتياطي
العملة الصعبة وزيادة كلفة الغذاء ،ال سيما
القمح والزيوت النباتية والسكر.
وك ـش ـف ــت ال ـب ـي ــان ــات ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن امل ــرص ــد
ّ
ال ــوط ـن ــي ل ـل ـفــاحــة أن طـ ـف ــرات الـ ــزيـ ــادة في
أس ـعــار ال ـخ ـضــروات ت ـجــاوزت  50فــي املــائــة
في بعض األصـنــاف خــال يونيو /حزيران
املاضي ،إذ ارتفع سعر البطاطا  52في املائة
والفلفل  15فــي املــائــة ،كما زاد سعر فاكهة
البطيخ  11فــي املــائــة ،وسـمــك الـســرديــن 11
في املائةّ .
وبينت األرقام الصادرة عن معهد
ّ
اإلحصاء الحكومي أن املــواد الغذائية زادت
خ ــال يــونـيــو  7.2فــي املــائــة ،بسبب ارتـفــاع
الخضر بـ  13في املائة وزيادة أثمان الزيوت

تأكيدات على ّ
أن أسباب
األزمة ترتبط بخلل بنيوي
في االقتصاد

الغذائية  16.5في املائة ،إلى جانب تسجيل
زيــادة بـ  8في املائة في الحليب ومشتقاته
و 7.6فــي املــائــة فــي األسـمــاك و 6.4فــي املائة
من اللحوم.
عــدد كبير مــن أصـحــاب الــدخــل امل ـحــدود في
تــونــس مـحــرومــون منذ سـنــوات مــن اللحوم
ال ـ ـح ـ ـمـ ــراء واألس ـ ـ ـمـ ـ ــاك الـ ـت ــي لـ ــم يـ ـع ــد حـتــى
ملتوسطي الدخل القدرة على تحملها .وهبط
معدل استهالك لحوم الضأن والبقر من 15
كيلوغرامًا سنويًا قبل  10سنوات إلى أقل من
 6كيلوغرامات حاليًا.
وب ـ ــرزت ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة ال ـعــديــد من
ال ـت ـح ــرك ــات امل ـج ـت ـم ـع ـيــة امل ـط ــال ـب ــة بـتــأهـيــل
ال ـق ـط ــاع الـ ــزراعـ ــي ك ـص ـمــام ل ــأم ــن ال ـغــذائــي
فــي ال ـبــاد ووق ــف ال ـف ـســاد واالح ـت ـكــار الــذي
ينخر ه ــذا الـقـطــاع .وم ــن أه ــم ال ــدواف ــع لهذه
ال ـت ـحــركــات غ ـي ــاب ال ــرق ــاب ــة م ــن ق ـبــل ال ــدول ــة
ون ـقــص ال ــدع ــم بــالـنـسـبــة ل ـص ـغــار امل ــزارع ــن
ف ــي م ـقــابــل اح ـت ـكــار األع ـ ــاف م ــن ق ـبــل كـبــار
الـشــركــات املـسـتــوردة وتفشي املـضــاربــة بني
كبار املنتجني واملستوردين.
وحـ ّـمــل الــرئـيــس التونسي قيس سـعـ ّـيــد ،في
ل ـقــاء جـمـعــه بــرئـيــس منظمة رج ــال األع ـمــال
سمير مــاجــول ،املنظمة ،مسؤولية الضغط
ع ـل ــى األس ـ ـعـ ــار ومـ ـس ــاع ــدة امل ــواطـ ـن ــن عـلــى
تجاوز املرحلة الصعبة التي ّ
تمر بها البالد.
وتضع املنظمات املدنية حماية التونسيني
م ــن الـ ـغ ــاء ف ــي ص ـ ــدارة امل ـط ــال ــب املـحـمــولــة
ّ
سعيد ملعالجتها .وقــال املتحدث باسم
إلــى
منتدى الـحـقــوق االقـتـصــاديــة واالجتماعية
ّ
(منظمة مدنية) رمضان بن عمر ،إن مكافحة
ال ـغــاء ال تـحـتــاج إل ــى إع ــان ن ــواي ــا ،بــل إلــى
سياسات حكومية تعالج األسباب العميقة
ُ
لألزمة التي امتدت على سنوات وتــرك فيها
املواطنون ملصيرهم في مجابهة املضاربني.

ء رغم وفرة الغاز
زيادة فاتورة الكهربا 
القاهرة ـ عبداهلل عبده

وأكد بن عمر في تصريح لـ «العربي الجديد»
ض ــرورة وضــع استراتيجيات بديلة لألمن
الغذائي تقطع مــع التوجه املحلي والعاملي
الحالي الــذي يتميز بهيمنة منطق التجارة
الــدول ـيــة والـقـيـمــة الـتـبــادلـيــة املـعـتـمــدة على
الـتـسـلـيــع وهـيـمـنــة ال ـش ــرك ــات ال ـك ـبــرى على
أدوات اإلنتاج الغذائي بغاية تحقيق الربح
ّ
األق ـص ــى .واع ـت ـبــر بــن عـمــر أن ال ــدع ــوة التي
ّ
سعيد للتجار لخفض األسـعــار
تــوجــه بها
ّ
يمكن أن تـجــد اسـتـجــابــة ،غـيــر أن نتائجها

ً
سـتـكــون ظــرفـيــة ول ــن تـمـتــد ط ــوي ــا ،مـشــددًا
عـ ـل ــى مـ ـع ــالـ ـج ــة جـ ــوهـ ــر املـ ـشـ ـكـ ـل ــة وض ـ ــرب
مـنـظــومــات االح ـت ـكــار ومــراج ـعــة مـنـظــومــات
ّ
التوزيع .وقال إن الحلول الجوهرية تتطلب
تفكيك منظومات االحـتـكــار ،وتقليص دور
املحتكرين ،ومــراجـعــة السياسات الــزراعـيــة،
وتحقيق السيادة الغذائية للبالد.
ّ
وتؤكد األرقام الرسمية أن التبعية الغذائية
ل ـل ـتــون ـس ـيــن ف ــي م ـج ــال ال ـح ـب ــوب (امل ـص ــدر
األساسي لغذاء التونسيني) أصبحت عالية

اليمن في
سيناريو لبناني

الريال ينزلق ...واتجاه نحو دولرة االقتصاد
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تريليونات ريــال هو حجم
المعروض النقدي الحالي
في اليمن ،فيما السوق
المحلية ال تحتمل أكثر من
 2.5تريليون ريــال في ظل
الــتــشــوهــات االقــتــصــاديــة
والــتــضــخــم الـــذي يسيطر
على األسواق

تحديث شبكة األلياف
البصرية لالتصاالت في
 200مدينة

مصر

تستمر محاوالت وقف االنقسام النقدي واالقتصادي في اليمن سعيًا للسيطرة على االنهيار
االقتصادي وتدهور سعر العملة المحلية .إال أن االتجاهات السائدة تقوم على دولرة االقتصاد،
كما حصل إثر الحرب األهلية في لبنان ،وزيادة المعروض النقدي

الـحـكــومــة اليمنية نـقــل الـبـنــك امل ــرك ــزي من
العاصمة اليمنية صنعاء إلــى عاصمتها
املؤقتة عــدن في سبتمبر /أيلول من العام
 .2016وك ــذا ق ــرار الحوثيني فــي ديسمبر/
ك ــان ــون األول  2019ب ـم ـنــع تـ ـ ــداول الـعـمـلــة
ال ـج ــدي ــدة م ــن ال ـف ـئ ــات ال ــورق ـي ــة املـطـبــوعــة
وم ـصــادرت ـهــا ،وم ــا نـتــج عـنـهــا م ــن تبعات
ك ــارثـ ـي ــة ،م ــن ان ـق ـس ــام امل ــؤسـ ـس ــات املــال ـيــة
والسياسة النقدية ،وتوسع فوارق الصرف،
واخ ـ ـتـ ــاف ال ـع ـم ـلــة املـ ـت ــداول ــة ف ــي مـنــاطــق
ط ــرف ــي الـ ـح ــرب .وب ـ ــدأت آثـ ــار ذل ــك تتجسد
عـلــى أرض ال ــواق ــع ب ـصــورة أكـثــر وضـ ً
ـوحــا
منذ بداية العام الحالي بالنظر ملا يعيشه
ال ـي ـم ــن م ــن أزم ـ ـ ــات اق ـت ـص ــادي ــة ومـعـيـشـيــة
ح ـ ــادة ،ت ـنــذر ب ـتــوســع رق ـعــة الـ ـج ــوع ،ليعم
م ـع ـظــم م ـنــاطــق الـ ـب ــاد امل ـق ـس ـمــة واملـ ـج ــزأة
بني أطــراف الـصــراع .ويبرز ال ــدوالر والنقد
األجنبي في مختلف التعامالت والتداوالت
النقدية واالقتصادية والتجارية في البالد،
فــي ظــل واقــع غير معلن يؤكد عجز جميع
األطراف املحلية والدولية واألممية ،وشبه

ّواعتبر املحلل االقتصادي أبــو بكر الهادي،
ّ
أنها خطوة في االتجاه الصحيح ،وأن قطاع
ّ
االتـصــاالت ال يساهم حاليًا إل بنسبة  3في
املائة من الناتج املحلي اإلجمالي .ولفت إلى
ّ
أن تـطــويــر الشبكة املـعـلــومــاتـيــة يفتح آفــاقــا
جديدة لالستثمار .وفي حديثه مع «العربي
ّ
الجديد» ،أكد الهادي ،أن توقيع عقد مع شركة
أجـن ـب ـيــة يـعـطــي م ــؤش ــرات ج ـي ــدة لـلـشــركــات
األجنبية للمساهمة في برامج إعادة اإلعمار
أو القيام باستكمال مشاريعها املتوقفة.
ّ
ورأى ال ـبــاحــث ال ـت ـق ـنــي مـحـمــد ال ـق ــاض ــي أن
تطوير البنية التحتية لقطاع االتصاالت في
ليبيا ،يساهم بشكل كبير في تطوير مختلف
ال ـق ـطــاعــات الـحـكــومـيــة وال ـخــاصــة وتحسني

ال ـج ــودة فــي ال ـخــدمــة ،وه ــذه خ ـطــوة تــأخــرت
ّ
كـثـيـرًا .وق ــال ل ـ «الـعــربــي الـجــديــد» إن الخطة
تكمن في ربط ليبيا كحلقة وصل بني االتحاد
األوروبي وأفريقيا ،وهي خطوة تسهم بشكل
كبير في نقل التقنية وتوفير فرص العمل في
السوق املحلية.
وعـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــر ،أعـ ـل ــن مـ ـص ــرف لـيـبـيــا
املركزي ،عن إطالق مجموعة من املشروعات
التي تعنى بالتحول الرقمي وسالمة النظام
املصرفي واالستدامة املالية والحوكمة وبناء
ّالقدرات .كما أكدت الهيئة العامة للمعلومات،
أنها تعكف على تنفيذ تسعة مشاريع «في
سـبـيــل ال ـن ـهــوض بـقـطــاع املـعـلــومــات كقطاع
حـ ـي ــوي ي ــدع ــم رؤيـ ـ ــة دولـ ـ ــة ل ـي ـب ـيــا ف ــي ب ـنــاء
اقتصاد قائم على املعرفة».
وتمتلك الحكومة جميع شركات االتصاالت
السلكية والــاسـلـكـيــة ،فيما تشغل بعضها
شركات أجنبية كشركة «هــواوي ،زد تي أي»
الصينية املؤسسة لشبكة «ليبيانا» للهاتف
املحمول ،والشركة الليبية للبريد واالتصاالت
وتقنية املعلومات الحكومية ،ويبلغ إجمالي
أصولها  20مليار دوالر أميركي.

االسـ ـتـ ـس ــام ف ــي ال ـت ـص ــدي ل ـه ــذه األزمـ ـ ــات
اإلنسانية الحادة ،التي يرزح تحت وطأتها
أكثر من ثلثي سكان البالد.
وش ــرح الـبــاحــث االق ـت ـصــادي ع ـصــام مقبل
لـ«العربي الجديد» ،أن الرئيس الراحل علي
عبدالله صالح بشر اليمنيني انتقامًا منهم
عقب ثورة  11فبراير /شباط «بالصوملة»

مساع لوقف االنقسام
النقدي واالقتصادي
والسيطرة على السوق
زيادة المعروض من
يعمق
العملة المحلية
ّ
من انهيار قيمتها

فــي إشـ ــارة إل ــى وضـعـيــة ال ـصــومــال آن ــذاك،
وال ـت ــي ك ــان ــت تـشـهــد ح ــرب ــا أه ـل ـيــة طــاحـنــة
وصراعات تسببت في تدميرها وتجزئتها.
وتابع« :ترافقت الحرب اليمنية مع التشتت
الجغرافي والتجزئة وتعدد سلطات النفوذ
في أكثر من منطقة» .وأضاف« :أيضا وصل
هــذا ال ـصــراع إلــى مستوى االنـقـســام املالي
واالقتصادي ونهب ثــروات ومــوارد البالد،
ودخ ــول ــه مــرحـلــة خـطـيــرة مـنــذ نـحــو ثالثة
أشهر بانفالت السوق النقدية واملصرفية
ووص ــول العملة واالق ـت ـصــاد الــوطـنــي إلــى
حافة الهاوية» .وقال مقبل« :هذا سيناريو
يشبه ما عاشه لبنان في ثمانينيات القرن
املاضي على إثر حرب أهلية طاحنة ال يزال
يـعــانــي مــن تبعاتها حـتــى اآلن ،والـشـبــه ال
يتوقف حصرًا على نظام الحكم واالنقسام
السياسي والجغرافي والسكاني ،بل يتركز
كــذلــك فــي االنـكـشــاف االق ـت ـصــادي وانـهـيــار
الـلـيــرة وبـ ــروز الـ ــدوالر كعملة تـ ــداول شبه
رس ـم ـيــة ف ــي الـ ـب ــاد ع ـبــر اع ـت ـم ــاد ال ــدول ــرة
لــاق ـت ـصــاد ،وه ــو ن ـفــس امل ـنــزلــق الـ ــذي بــدأ

األسعار تضغط على
القدرة الشرائية (فتحي
بلعيد /فرانس برس)

جدًا ،إذ تشير البيانات في الفترة املمتدة ما
بني  2008و 2018إلى زيادة بأكثر من  57في
املــائــة مــن الـحــاجـيــات االسـتـهــاكـيــة امل ــوردة
من الحبوب .وتسبب إهمال قطاع الحبوب
بـمـعـضـلــة ك ـب ـيــرة ت ـه ــدد غ ـ ــذاء ال ـتــون ـس ـيــن،
نتيجة احـتـكــار ال ـبــذور واألدويـ ــة واملـبـيــدات
ال ــازم ــة لـ ـل ــزراع ــة م ــن ق ـب ــل عـ ــدد م ـح ــدد مــن
ال ـش ــرك ــات ال ـت ــي تـسـيـطــر ع ـلــى ك ــل األنـشـطــة
املتعلقة بالحبوب من اإلنـتــاج إلــى الترويج
والتصدير.

اليمن مالمسته بصورة واضحة منذ مطلع
العام الحالي».
قرارات وتوقعات

وسارعت الحكومة اليمنية إلى اإلعالن عن
مجموعة قرارات صادرة عن البنك املركزي
في عدن قالت إنها تهدف إلى معالجة حالة
االنقسام في السوق االقتصادية ،والتشوه
ال ــذي أحــدثــه اخ ـتــاف سـعــر ص ــرف العملة
امل ـح ـل ـيــة م ــن ال ـف ـئ ــة الـ ــواحـ ــدة ف ــي امل ـنــاطــق
الــواق ـعــة تـحــت سـيـطــرة الـحـكــومــة املعترف
ّ
ً
دوليا واملناطق االخــرى الواقعة تحت
بها
نفوذ الحوثيني.
تـضـمـنــت الـ ـ ـق ـ ــرارات ض ــخ ال ـع ـم ـلــة املـحـلـيــة
م ــن ف ـئــة األل ـ ــف ري ـ ــال إلـ ــى الـ ـس ــوق لتشمل
مناطق الـبــاد كــافــة ،وتكثيف الـتــداول بها
ومعاودة تعزيز استخدامها في معامالت
ال ـب ـيــع والـ ـشـ ــراء ال ـن ـق ــدي ،وب ـح ـجــم تـعــامــل
أك ـبــر .إضــافــة إل ــى ات ـخــاذ إجـ ــراءات منظمة
لـخـفــض حـجــم امل ـع ــروض الـنـقــدي وإب ـقــاءه
في املستويات املقبولة واملتوافقة كميًا مع
حاجة السوق لها ،وذلك ً
بناء على الدراسات
التي أعدها الخبراء املختصون في البنك،
لـلـحــد م ــن أي ــة آثـ ــار تـضـخـمـيــة ،وانـعـكــاســه
سلبًا على قيمة عملتنا املحلية في عموم
ال ـس ــوق الـيـمـنـيــة وم ـخ ـتـلــف امل ـن ــاط ــق .كما
تضمنت القرارات إلزام البنوك ومؤسسات
ال ـت ـحــويــل وال ـص ــراف ــة وخـ ــال ف ـت ــرة قــريـبــة
قادمة بوقف فــرض عموالت جزافية وغير
واقعية للتحويالت الداخلية بني مختلف
مـنــاطــق الـيـمــن ،بــدواعــي التمييز السعري
بني فئات العملة املحلية الواحدة ،وتهديد
املخالفني بعقوبات مـشــددة يقررها البنك
املركزي اليمني بهذا الشأن.
معضلة العرض النقدي

وش ــدد الخبير املــالــي واالق ـت ـصــادي الـبــارز
فـ ـ ــي الـ ـيـ ـم ــن أح ـ ـمـ ــد ش ـ ـمـ ــاخ فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،ع ـلــى أه ـم ـيــة ات ـخــاذ
قرارات صحيحة ومناسبة غير عبثية كما
ك ــان يحصل ســابـقــا لــوقــف ت ـهــاوي العملة
واالقـ ـتـ ـص ــاد ال ــوطـ ـن ــي« ،ف ـق ــد حـ ــان ال ــوق ــت
للتنفيذ وإلص ـ ــدار الـ ـق ــرارات ال ـتــي تساهم
فــي ضبط إيـقــاع العملة على أســس علمية
مــدروســة تبدأ بتحييد واستقاللية البنك
املــركــزي الـيـمـنــي» عـلــى حــد تـعـبـيــره .ودعــا
شماخ إلى ضــرورة وضع حد لعملية ضخ
ال ـن ـقــد ال ـج ــدي ــد وال ـح ــد م ــن ان ـت ـش ــار مـحــال
وشـ ــركـ ــات الـ ـص ــراف ــة ال ـت ــي ت ـس ــاه ــم بـشـكــل
رئـيــس فــي تــأجـيــج أزم ــة ال ـصــرف وتــدهــور

العملة .فــي املـقــابــل ،قلل الخبير املصرفي
ح ــاف ــظ ط ــرب ــوش م ــن ق ـي ـمــة هـ ــذه الـ ـق ــرارات
واإلجراءات ،إذ رأى أن عملية الضخ من الفئة
الـنـقــديــة الـكـبـيــرة إل ــى األسـ ــواق سـيــزيــد من
العرض النقدي للعملة الوطنية وبالتالي
املزيد من التدهور في قيمتها .واقترح في
حديثه مــع «العربي الـجــديــد» ،إيـقــاف ضخ
العملة املطبوعة إلى السوق املحلية والعمل
على تفعيل األنـشـطــة االقـتـصــاديــة وإع ــادة
تصدير النفط والغاز وتوريد عائداتها إلى
البنك املــركــزي ،إلــى جــانــب جميع إي ــرادات
الدولة من دون استثناء من ضرائب بجميع
أن ــواع ـه ــا والـ ــرسـ ــوم ال ـج ـمــرك ـيــة وإي ـ ـ ــرادات
املنافذ البرية والبحرية.
موظف في
البنك المركزي
في صنعاء
(محمد
حويس /فرانس
برس)

تـبــاشــر وزارة الـكـهــربــاء املـصــريــة ،ب ــدءًا من
ال ـيــوم األح ــد ،تحصيل فــواتـيــر االسـتـهــاك
امل ـن ــزل ــي ب ــاألسـ ـع ــار الـ ـج ــدي ــدة ال ـت ــي تـصــل
نسبة ارتـفــاعـهــا إل ــى حــوالــي  13فــي املــائــة.
وكـ ــان م ــن امل ـف ـتــرض تـخـفـيــض األس ـع ــار أو
على األقــل تثبيتها ،نتيجة وفــرة في الغاز
امل ـح ـل ــي ال ـ ـ ــازم لـتـشـغـيــل م ـح ـط ــات تــولـيــد
الطاقة ،والــذي أدى إلــى تحقيق فائض عن
االستهالك يقدر بـ  20غيغاوات.
وأوض ـ ــح الـخـبـيــر االق ـت ـص ــادي ع ـبــد الـنـبــي
ّ
عبد املطلب ،لـ«العربي الـجــديــد» ،أن هناك
وفـ ـرًا كـبـيـرًا فــي إن ـتــاج الـطــاقــة الكهربائية
املصرية في الوقتالحالي .وطبقًا للمصادر
ّ
الــرسـمـيــة ،ف ــإن اإلن ـتــاج يـصــل إل ــىنـحــو55
غ ـي ـغــاوات ،فــي حــن يبلغ االسـتـهــاك نحو
ّ
 35غيغاوات .وبذلكيتضح أن هناك فائضًا
غير مستغل يقدر بنحو  20غيغاوات (36.6
في املائة).
ّ
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أنـ ـ ـ ــه ف ـ ــي حـ ـ ــال تـ ـص ــدي ــر ه ــذا
الفائض ستقل التكلفة االستثمارية ،لكن
ّ
لن ينعكس ذلك على األسعار ،ألن الشركات
التي تنتج وتــوزع الكهرباء واملياه والغاز
وغـيــرهــامــن الـخــدمــاتاالسـتــراتـيـجـيــة هي

محطة إلنتاج الطاقة في مصر (خالد دسوقي/
فرانس برس)

ـاريــة ،تـضــع سـعــر خدماتها
شــركــات احـتـكـ ّ
ك ـمــا ت ــري ــد ،ب ـغ ــض ال ـن ـظــر ع ــن ال ـت ـكــال ـيــف.
وأك ــد أح ــد مـسـتـشــاري الـحـكــومــة املـصــريــة،
ّ
في حديث مع «العربي الجديد» ،أن هناك
بالفعل فائضًا فــي الطاقة الكهربائية عن
حاجة االستهالك ،داعيًا إلــى تطوير نظام
الشبكة الحالي الستيعاب الطاقة املتجددة
ع ـ ــن طـ ــريـ ــقالـ ـشـ ـبـ ـك ــات الـ ــذك ـ ـيـ ــة ،وهـ ـ ــو مــا

سينعكس على استقرار املنظومة. وأشــار
ّ
إلــى أن ارت ـفــاع األس ـعــار يــرجــعإلــى ارتـفــاع
تكلفة الكيلووات ،نظرًا للتكلفة الرأسمالية
املــرت ـف ـعــةل ـل ـم ـح ـطــات ال ـج ــدي ــدة (سـيـمـنــز)
والـتــي تــم إنـشــاؤهــا بـقــروضدوالري ــة قبل
التعويم.
مــن جــانـبــه ،أعـلــن املـتـحــدث الــرسـمــي باسم
ّ
وزارة الكهرباء ،أيمن حمزة ،أن مصر تنتج
حاليًا حوالي  60ألف ميغاوات ،منها  25في
املــائــة ّ زي ــادة عــن حــاجــة االسـتـهــاك. وأشــار
إلى أنه منذ نهاية  2014حتى نهاية،2019
جــرتإضــافــة أكـثــر مــن  28غـيـغــاوات ،الفتًا
ّ
إلى أن مجمع بنبانللطاقةالشمسية ينتج
ّ
 13ضعفًا عن قدرة السد العالي.
وأظهرت بيانات صادرة عن املركز املصري
لـلـفـكــر وال ـ ــدراس ـ ــاتاالس ـتــرات ـي ـج ـيــة (غـيــر
ّ
حكومي) أن تكلفة اإلنتاج ستظل أعلى من
سعر بيعالكهرباء للمواطن ،على الرغم من
االكتشافات الغازية الكبيرة والتيساهمت
فــي تقليل كلفة اإلن ـتــاج .وأش ــار املــركــز إلى
ّ
أن الدولة وفقًا للتسعير الجديد في ،2021
تتحمل  60فــي املــائــة مــن تكلفة الـفــاتــورة،
ويتحمل املــواطــن  40فــي املــائــة ،وأك ــد على
ّ
ّ
أن نـسـبــة ال ــدع ــم ت ـقــل م ــع زيـ ــادةالـشــريـحــة
االستهالكية.

توحيد القرار النقدي
يسعى البنك املركزي اليمني إلى توحيد قراراته النقدية ،ضمن محاوالت
وضع حد لالنقسام الحاصل .وقال البنك إن كافة األوراق النقدية من
العملة الوطنية بجميع فئاتها املـصــدرة واملـتــداولــة استنادًا إلــى قانون
البنك املــركــزي ،تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة
دفــع في جميع التعامالت الداخلية في الجمهورية اليمنية .وأكــد على
استمرار إجراءاته في الرقابة على نشاط سوق صرف النقد ،وفرض
ً
االنضباط في أدائه .هذا اإلجراء ال يعتبر حال ألزمة تراجع قيمة العملة
الوطنية ،ولكنه يشكل جزءًا هامًا ضمن حزمة إجراءات ،إذ أوضح البنك

أنه سيتخذها في إطار خطواته ملعالجة هذه األزمــة وإصــاح املنظومة
املصرفية ومعالجة التشوه السعري لقيمة العملة وتحسني بيئة النشاط
االقتصادي بشكل عام .وفي املقابل ،يتزايد التشديد على السوق النقدية
من حيث االلـتــزام بـقــرارات قد تساهم في تهدئة العملة املحلية ووقف
انزالقها املـتـســارع .وفــي هــذا االتـجــاه ،أص ــدرت جمعية صــرافــي عــدن،
األربعاء املاضي ،تعميمًا يطالب شركات الصرافة وشبكات التحويالت
ً
بتثبيت سعر صــرف الــريــال السعودي عند  250ريــاال يمنيًا ،بعد أن
ً
وصل سعر صرفه في التعامالت إلى نحو  270رياال.

