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سورية: تمهيد خصخصة الكهرباء
عدنان عبد الرزاق

اتخذ نظام بشار األســد فــي ســوريــة خطوة نحو 
خصخصة الكهرباء، ما يفسح املجال بشكل أكبر 
لــإيــرانــيــن الـــذيـــن يــتــوســع نــفــوذهــم فـــي الــعــديــد 
األعباء  تتفاقم  بينما  الطاقة،  الحيوية ومنها  القطاعات  من 
املــعــيــشــيــة ملــايــن الـــســـوريـــن بــفــعــل الـــغـــاء وفــــرض زيــــادات 
متاحقة على أسعار الطاقة. وأصدر رئيس النظام مرسومًا 
الطاقات  املنتجة من مشاريع  الكهرباء  يقضي بجواز شــراء 
املتجددة التي يمكن ربطها مع شبكة النقل أو شبكة التوزيع 
 
ّ
إذا توافرت اإلمكانات الفنية لذلك. واعتبر املرسوم الصادر، أن

هذه الخطوة تأتي من أجل املساهمة في تنفيذ استراتيجية 
تنفيذ  تشجيع  وبــهــدف   ،2030 عــام  حتى  املتجددة  الطاقات 

مشاريع الطاقات املتجددة الكبيرة.
 الــخــبــيــر فـــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة عــبــد الــجــلــيــل ســعــيــد، قــال 

ّ
لـــكـــن

 املرسوم الصادر، األحد املاضي: »يعد 
ّ
»العربي الجديد« إن لـ

بداية النسحاب الحكومة من قطاع الكهرباء وخصخصته«، 
إيــران  إلــى  الطاقة املتجددة تعود   كبرى شركات 

ّ
أن موضحًا 

أعمال مقربن من بشار األســد، حيث استثمروا في  ورجــال 
 عجز 

ّ
الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء. وأضــاف سعيد، أن

ــــد عـــن تـــأمـــن الــفــيــول والـــــذي أدى النــقــطــاعــات  حــكــومــة األسـ
بــالــكــهــربــاء تــســتــمــر لــنــحــو 20 ســـاعـــة يــومــيــًا، دفــعــهــا لفتح 
أمــام شــركــات محلية وأجنبية، وذلــك  القطاع  فــي  االستثمار 

بعدما رفعت الحكومة أخيرًا سعر الكهرباء. 
وكــانــت وزارة الــكــهــربــاء قــد رفــعــت مــطــلــع نــوفــمــبــر/ تشرين 
إلــى 2   1 املنزلية من  األولــى  الشريحة  املاضي تعرفة  الثاني 
ليرة ســوريــة للكيلو واط فــي الــســاعــة، والثانية مــن 3 إلــى 6 
ليرات، والثالثة من 6 إلى 20 ليرة، والرابعة من 10 إلى 90 ليرة 
والشريحة األخيرة من 25 إلى 150 ليرة. كما طاول رفع أسعار 
الكهرباء االستخدام الزراعي )الري(، فارتفع سعر الكيلو واط 

من 12 إلى 40 ليرة. 
في املقابل، اعتبر مدير املركز الوطني لبحوث الطاقة، يونس 
 شــراء 

ّ
عــلــي، فــي تصريحات إذاعــيــة محلية، مــســاء األحـــد، أن

يعني  »ال  املــتــجــددة  الــطــاقــات  مــن مشاريع  املنتجة  الكهرباء 
نــوع مــن التشاركية  بــل  الــكــهــربــاء،  االتــجــاه نحو خصخصة 
بــن الــقــطــاعــن الــعــام والـــخـــاص والـــهـــدف مــنــه، الـــتـــزام وزارة 

الكهرباء بشراء ما ُينتج من هذه املشاريع«. وال توجد عاقة 
مدير  بحسب  واملــواطــنــن،  املستثمرة  الشركات  بن  مباشرة 
املركز الوطني لبحوث الطاقة، فالشركات تنتج الكهرباء فقط 
وتبيعها للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، التي تقدم 

بدورها الكهرباء للمواطنن.
 
ّ
 الــخــبــيــر فــي قــطــاع الــطــاقــة عــبــد الــجــلــيــل ســعــيــد، قـــال إن

ّ
لــكــن

»قطاع الكهرباء حكومي باملطلق، وبداية قبول شركة النقل 
الــخــاص وعلى رأسها  القطاع  الكهرباء مــن  والــتــوزيــع شــراء 
شركات إيرانية، ستؤدي ال محالة إلى منح تراخيص للقطاع 
الخاص ملّد خطوط نقل وتوزيع الكهرباء ســواء كان منتجًا 

لها أو غير منتج... أليس ذلك خصخصة؟«.
ــار إلـــى تــراجــع إنــتــاج ســوريــة مــن الــكــهــربــاء، مــن 7 آالف  وأشــ
ميغاواط عام 2010 إلى نحو 3 آالف ميغاواط أو أقل حاليًا، 

ما دفع نظام األسد للتخلي الجزئي عن القطاع.
 انحسار إنــتــاج النفط 

ّ
وجــاء تــهــاوي إنــتــاج الكهرباء فــي ظــل

من 380 ألف برميل يوميًا لنحو 30 ألف برميل يوميًا، بينما 
يجري ســد الــفــارق مــع االستهاك الــذي يقترب مــن 200 ألف 

برميل، عبر االستيراد من روسيا وإيران.

الرباط ـ مصطفى قماس

ســجــلــت أســـعـــار الـــســـيـــارات املــســتــعــمــلــة فـــي املــغــرب 
ارتــفــاعــات قياسية فــي اآلونـــة األخــيــرة، بسبب تزايد 
الــطــلــب عــلــيــهــا، بــعــدمــا تسببت أزمـــة نــقــص الــرقــائــق 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة عــاملــيــًا فـــي تــأخــيــر تــســلــيــم الـــســـيـــارات 

الجديدة إلى الوكاء واملشترين.
ــارات املـــســـتـــعـــمـــلـــة مــــــاذ الـــراغـــبـــن  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــت الـ ــــحـ  وأضـ
فـــي الـــشـــراء، بــعــدمــا صـــار يــتــوجــب عــلــيــهــم االنــتــظــار 
ألشهر لشراء سيارة جديدة، دون أن يكونوا متأكدين 

من إمكانية وفاء البائع بموعد تسليمها.

ــيـــع الــــســــيــــارات  ــدن بــــاملــــغــــرب بـــــأســـــواق بـ ــ وُعـــــرفـــــت مــ
املستعملة، خاصة تلك القادمة من إيطاليا وهولندا 
وأملانيا، غير أن مواقع إلكترونية أضحت تعرض ذلك 
النوع من السيارات، بينما يدعو الكثيرون إلى بلورة 
تشريع يحدد حقوق وواجبات املتدخلن في القطاع 
تجارًا ومشترين. والحظت »العربي الجديد« من زيارة 
بعض املحات بالدار البيضاء أو املوقع اإللكترونية 
لإعانات الخاصة بالسيارات املستعملة، أن تركيز 
الطلب على بعض أنواع السيارات املستعملة أدى إلى 
ارتفاع أثمانها، بل إن بعض األنواع من تلك السيارات 
يتعذر العثور عليها لدى بعض التجار. يقول املهدي 

املستعملة،  السيارات  تجارة  في  يعمل  الــذي  باعلي، 
إن أسعار هذه النوعية من املركبات لم تعد تقل كثيرًا 
عن الجديدة، حيث يصل الفرق في بعض األحيان إلى 
10%، بينما جرت العادة أن تــراوح بن 20% و%25. 
ويشير باعلي إلــى أن ارتــفــاع األســعــار ال يرجع فقط 
املــعــروض في الفترة  إلــى قلة  إلــى الطلب املرتفع، بل 
إال من  البيع يتريثون  إن من ينوون  األخــيــرة، حيث 
إلـــى أن األشــخــاص  كـــان منهم مــضــطــرًا للبيع، الفــتــا 
ينتظرون  املستعملة  سياراتهم  بيع  يــريــدون  الــذيــن 
قبل اإلقدام على ذلك إلى حن التأكد من حيازة سيارة 
باالنتظار  يطالبونهم  الــذيــن  الـــوكـــاء،  لـــدى  جــديــدة 

فــي ظــل تــراجــع اإلنــتــاج لـــدى املصنعن بسبب أزمــة 
الــرقــائــق اإللــكــتــرونــيــة. وجـــرت الــعــادة أن يــكــون عــدد 
السيارات املستعملة املباعة في العام باملغرب ثاثة 
الوكاء  التي يسوقها  الــجــديــدة،  الــســيــارات  أضــعــاف 
املعتمدون من قبل املاركات املصنعة. غير أن مبيعات 
السيارات املستعملة تراجعت في العام املاضي تحت 
تأثير الحجر الصحي وتداعيات األزمة الصحية على 

القدرة الشرائية لألسر. 
 ،2020 فــي  املستعملة  الــســيــارات  مــبــيــعــات  ووصــلــت 
 280 إلــى  الطرقية،  للسامة  الوطنية  الوكالة  حسب 

ألف سيارة، مقابل 405 آالف سيارة في 2019. 

ارتفاع قياسي ألسعار السيارات المستعملة في المغرب

الليرة التركية 
تتجاهل 

نمو االقتصاد
هـــــوت الـــعـــمـــلـــة الــتــركــيــة 
ــى مــــســــتــــوى قـــيـــاســـي  ــ ــ إلـ
جــــديــــد، أمـــــس الـــثـــاثـــاء، 
ليرة   13.12 إلـــى  لــتــصــل 
ــــدوالر الــواحــد،  مــقــابــل الـ
وذلـــك  لــلــيــورو،  و14.91 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن إعــــان  عـ
مــــــؤشــــــرات اقـــتـــصـــاديـــة 
مشجعة، أبرزها تحقيق 
تركيا نموًا فــاق 7% في 
الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام 

الجاري.
يــــــــقــــــــول االقــــــــتــــــــصــــــــادي 
التركي أوزجان أويصال 
»الـــــعـــــربـــــي الــــجــــديــــد«  لــــــ
إن اســتــمــرار الــلــيــرة في 
الــــــهــــــبــــــوط يــــــرجــــــع إلـــــى 
ازديـــــــــــــــاد املــــــضــــــاربــــــات، 
خـــاصـــة فــــي ظــــل تــمــّســك 
الـــــرئـــــيـــــس رجــــــــب طــيــب 
أردوغان بخفض أسعار 
الــفــائــدة. وكـــان أردوغـــان 
قد قــال، االثنن املاضي، 
إنــه لن يؤّيد مطلقًا رفع 
أســــعــــار الــــفــــائــــدة، وإنــــه 
»لــــــن يــــتــــراجــــع أبـــــــدًا عــن 

خفضها«.
ــاوي الــلــيــرة  ــهــ ــأتــــي تــ ويــ
رغم املؤشرات اإليجابية 
أعــلــنــت  إذ  لـــاقـــتـــصـــاد، 
ــاء، أمـــس،  هــيــئــة اإلحــــصــ
بنسبة  االقـــتـــصـــاد  نــمــو 
أســـــــــاس  عــــــلــــــى   %7.4
ســــــنــــــوي خـــــــــال الـــــربـــــع 
ــر  ــ ــ الــــــثــــــالــــــث. وقـــــــــــال وزيـ
الـــتـــجـــارة مــحــمــد مـــوش 
بـ  الــصــادرات تساهم   

ّ
إن

92% في النمو.

انخفاض إنفاق الكوريين في الخارج
كوريا  في  المركزي  البنك  عن  صادرة  بيانات  أظهرت 
بالبطاقات  الكوريين  إنفاق  أّن  أمس،  الجنوبية، 
المصرفية في الخارج خالل الربع الثالث من العام الجاري 
انخفض بنسبة 14.8% مقارنة مع األشهر الثالثة السابقة 
سحب  بشأن  القواعد  الحكومة  شددت  حيث  لها، 
قيمة  وانخفضت  اآللي  الصراف  ماكينات  من  األموال 
للبيانات  وفقًا  الدوالر.  مقابل  الوون  الكورية  العملة 
الكوريين  إنفاق  بلغ  »يونهاب«،  وكالة  أوردتها  التي 
من  الفترة  في  دوالر  مليار   2.88 بالبطاقات،  الجنوبيين 
 3.37 من  منخفضًا  أيلول  سبتمبر/  إلى  تموز  يوليو/ 

مليارات دوالر في الربع الثاني.

اإلمارات تصدر كامل النفط لآلسيويين
قال مصدران مطلعان لوكالة »رويترز«، أمس، إن شركة 
بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( ستصدر كامل الكميات 
محددة  بعقود  للعمالء  الخام  درجات  جميع  من 
للشهر  آسيا خالل فبراير/ شباط 2022، وذلك  المدة في 
الثالث على التوالي. يأتي ذلك قبيل االجتماع بين منظمة 
البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في إطار مجموعة 
لعام  اإلنتاج  سياسة  لمناقشة  الخميس،  غدًا  »أوبك+«، 
إلى  اإلمدادات  كامل  اإلماراتي  المنتج  ويستأنف   .2022
آسيا من تحميالت ديسمبر/ كانون األول الجاري، بعدما 
اتفقت »أوبك+« على زيادة اإلنتاج 400 ألف برميل يوميًا 

كل شهر اعتبارًا من أغسطس/ آب الماضي.

ارتفاع اإليرادات الضريبية في األردن
ارتفعت اإليرادات المحلية في األردن نحو 864.7 مليون 
الثمانية  األشهر  خالل  أميركي(  دوالر  مليار   1.2( دينار 
من  الفترة  بنفس  مقارنة  الجاري،  العام  من   األولى 
اإليرادات  الرتفاع  نتيجة  وذلك   ،2020 الماضي  العام 
مليون   726 )نحو  دينار  مليون   514.7 بحوالي  الضريبية 
دينار  مليون   350 بنحو  الضريبية  غير  واإليرادات  دوالر( 

)نحو 494 مليون دوالر(. 
يؤشر  االرتفاع  إّن  أمس،  بيان،  في  المالية  وزارة  وقالت 
على أّن األردن اتخذ الطريق الصحيح في مسار التعافي 
تحسين  وجهود  كورونا  جائحة  من  االقتصادي 

االستقرار المالي بمعالجة التهرب الضريبي.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

يبدي بعضهم استغرابه من 
إصرار الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان على خفض الفائدة، 
وتأكيده يوم االثنني أنه لن يؤيد 
مطلقًا رفع أسعار الفائدة، وأنه 
»لن يتراجع أبدا عن ذلك«، رغم 
استمرار تهاوي الليرة، خاصة 

أن هذا اإلصرار يدعم اضطرابات 
سوق الصرف مع زيادة التضخم، 

لكن دعونا نتفق هنا على أمور 
عدة، أولها أّن أردوغان لم يطالب 

بتصفير سعر الفائدة، أي جعلها 
ه يطالب بخفض 

ّ
صفرًا، وثانيها أن

الفائدة لتحقيق أهداف متعددة، 
منها توفير أموال رخيصة للقطاع 

الخاص تساعد في تأسيس 
املشروعات، وبالتالي خلق فرص 

عمل ودعم القطاع اإلنتاجي.
وثالث األمور أّن أردوغان ضد 

رفع سعر الفائدة في بالده، ليس 
ألسباب دينية فقط، بل ألسباب 
تتعلق بمستوى أسعار الفائدة 

السائدة في االقتصاديات الكبرى، 
ومنها اقتصاد مجموعة العشرين 

والتي تبلغ أسعار الفائدة فيه 
أقل من 1% وأحيانًا قريبة من 

الصفر.
ورابع األمور أّن املستفيد األول من 

رفع الفائدة هو األموال الساخنة 
وبنوك االستثمار العاملية التي 
تقترض بسعر فائدة أقل من 

1% وتذهب إلى تركيا وغيرها 
من الدول الناشئة للحصول 

على فائدة قد تصل إلى نحو 
20% وربما 24% كما جرى 

في تركيا قبل شهور، وبالتالي 
يريد إردوغان قطع الطريق على 

أصحاب األموال الساخنة في 
اغتراف مليارات الدوالرات من 
اقتصاد بالده من دون إضافة 

فرصة عمل واحدة، بل يشكلون 
ضغطًا شديدًا على الليرة التركية 

في حال حدوث خروج مفاجئ 
عقب وقوع أي خطر، سواء أكان 

سياسيًا أم اقتصاديًا.
خامس هذه األمور أّن منح البنوك 
مودعيها سعر فائدة كبيرًا يدفع 

أصحاب األموال إلى االرتكان لهذا 
السعر وعدم املغامرة والتوجه 
لالستثمار والتعرض ملخاطر، 
وبالتالي حرمان املجتمع من 

ماليني املشروعات التي يمكن 
تأسيسها بأموال املدخرين.

سادس األمور أّن تجربة العدالة 
والتنمية قائمة على تنمية القطاع 

اإلنتاجي، لتحقيق عدة أهداف 
أبرزها توفير فرص عمل وزيادة 

الصادرات والحد من الواردات، 
وبالتالي الحد من نزيف مليارات 

الدوالرات التي تذهب الستيراد 
سلع ومنتجات يمكن إنتاجها 

ر أموال 
ّ
محليا في حال توف

رخيصة وطاقة بتكلفة مقبولة.
هذه اعتبارات مهمة يجب أخذها 

في الحسبان عند مناقشة قضية 
أسعار الفائدة في تركيا، لكن في 
املقابل كيف تواجه البالد مخاطر 

اضطرابات سوق الصرف وتهاوي 
الليرة والتضخم مع اإلصرار على 

خفض الفائدة الذي قد يتبعه 
تخلي املدخرين عن العملة املحلية 
وزيادة الدوالر واالدخار واالكتناز 
بالعمالت األجنبية وحدوث قفزات 

في األسعار؟

أردوغان وسّر 
محاربة الفائدة 

العالية

Wednesday 1 December 2021
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اقتصاد

القاهرة ــ العربي الجديد

يــتــأهــب مــجــلــس الــــنــــواب املــصــري 
لـــــفـــــتـــــح مــــــلــــــف تــــــعــــــديــــــل قــــــانــــــون 
اإليـــجـــارات الــقــديــمــة، بــعــد ســنــوات 
نتيجة  الشعبي  الغضب  خشية  اإلرجــــاء  مــن 
معاناة املواطنن من ظروف معيشية صعبة 
إثر انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 60% تقريبًا 
مــنــذ قــــرار تــحــريــر ســعــر الـــصـــرف عـــام 2016، 
ومــا صاحب ذلــك من ارتــفــاع كبير في أسعار 
الــوحــدات السكنية،  الــعــقــارات، وبيع وإيــجــار 
الــقــانــون أوضـــاع قــرابــة 9 ماين  فيما يمس 
الحكومة  ومهدت  أســرهــم.  بخاف  مستأجر، 
إلجراء تعديات موسعة تطاول املستأجرين 
املاضي،  األشخاص بموافقتها، يوم األربعاء 
عـــلـــى أول تـــعـــديـــل لـــلـــقـــانـــون يــقــضــي بـــإخـــاء 
األمـــاكـــن غــيــر الــســكــنــيــة املـــؤجـــرة لــألشــخــاص 

االعــتــبــاريــن )الــشــركــات واملــؤســســات(، خــال 
ــــوات، ورفــــــع الــقــيــمــة  ــنـ ــ مـــــدة ال تـــتـــجـــاوز 5 سـ
اإليـــجـــاريـــة إلــــى 5 أمـــثـــال الــقــيــمــة الــقــانــونــيــة 
السارية حاليًا، باإلضافة إلى زيادتها سنويًا 
املكان  بإخاء  املستأجر  وإلـــزام   ،%15 بنسبة 
املــؤجــر )بحسب  أو  املــالــك  إلـــى  املــؤجــر ورده 

األحوال(، في اليوم التالي النتهاء هذه املدة.
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــدر بــــرملــــانــــي مـــطـــلـــع لـ وقـــــــال مــــصــ
الــــوزراء أخيرًا  الــجــديــد«، إن مــوافــقــة مجلس 
على تعديل القانون ستفتح الباب ملناقشات 
موسعة حــول مــواده بمجرد إرساله رسميًا 
التعديل  يمتد  بحيث  الـــنـــواب،  مجلس  إلـــى 
ــرة بـــغـــرض الــســكــن،  ــاكــــن املــــؤجــ لــيــشــمــل األمــ
مـــن خــــال تــحــريــر عــقــد اإليــــجــــار بـــن املــالــك 
واملستأجر خال مدة زمنية محددة، وإقرار 
زيادة سنوية دورية على قيمة اإليجار لحن 
انــتــهــاء املــــدة. وأضــــاف املـــصـــدر، وهـــو عضو 
بــارز في لجنة اإلسكان بمجلس الــنــواب، أن 
قانون  ألحكام  الخاضعة  السكنية  الوحدات 
للمستأجر  ملكًا  ليست  القديمة  اإليــجــارات 
حــتــى تستمر لــســنــوات طــويــلــة فــي حــيــازتــه، 
ثــم يورثها إلــى الــزوجــة ومنها إلــى االبــن أو 
االبنة بعد الزواج، في حال استمرار املعيشة 
واإلقامة فيها، مقابل قيمة إيجارية ال تتجاوز 
جنيهات معدودة شهريًا، بما ال يتناسب مع 
التي  واألســعــار  للتضخم  املرتفعة  املــعــدالت 

شهدتها الباد خال السنوات األخيرة.
وأشــار إلــى أنــه حــان الوقت إلجــراء تعديات 
مــوســعــة عــلــى أحـــكـــام الـــقـــانـــون، ال ســيــمــا أن 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي 
تحدث عــن هــذا املــوضــوع صــراحــة قبل نحو 
ــــدات فــــي مــنــاطــق  ــــوحـ 3 أشــــهــــر، بـــقـــولـــه إن الـ
وسط القاهرة ال يزيد إيجارها الشهري عن 
إلــى ماين  بينما تصل قيمتها  20 جنيهًا، 
أن  املستأجر  مــن حــق  كــان  و»إذا  الجنيهات، 
مالكها  حــق  فمن  وأوالده،  هــو  فيها،  يعيش 

مصر: لغم 
اإليجارات القديمة

منطقة وسط 
القاهرة التي تضم 

الكثير من المباني 
التاريخية المؤجرة 

)فرانس برس(

بدت الحكومة المصرية عازمة على تعديل قانون اإليجارات القديمة، 
القانون  يمس  إذ  الشعبي،  الغضب  خشية  اإلرجاء  من  سنوات  بعد 
تتباين وجهات  أوضاع قرابة 9 ماليين مستأجر  بخالف أسرهم، فيما 

النظر بين مؤيد ومعارض للخطوة

قانون اإليجارات
القديمة يمس قرابة

9 ماليين مستأجر

الحكومة اإليرانية 
الجديدة تعاني من عجز 

غير مسبوق في الموازنة

أسعار الغاز تؤرق 
الكثير من اللبنانيين 

خالل الشتاء

تعديالت تشريعية 
تهدد ماليين 

المستأجرين بالطرد

مواطنون ينتظرون أمام إحدى المحطات للتزود بالوقود )حسين بيضون(مكتب صرافة في طهران )فرانس برس(

طهران ـ صابر غل عنبري

طهران،  في  األجنبية  العمات  ســوق  تجاهل 
ــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة فـــي فــيــيــنــا،  اســتــئــنــاف املـ
الــرامــيــة إلـــى إحــيــاء االتـــفـــاق الـــنـــووي وإلــغــاء 
ــقـــوبـــات املــــفــــروضــــة عـــلـــى إيـــــــــران، لــيــســيــر  ــعـ الـ
السوق في اتجاه مغاير لتوقعات املتفائلن، 
 جولة 

ّ
بينما كان الريال يسجل تحسنًا مع كل

السابقة. ووصــل سعر  التفاوض  مــن جــوالت 
صرف الدوالر األميركي، خال تعامات، أمس 
الثاثاء، إلى 291.7 ألف ريال في السوق الحر، 
 تراجعًا طفيفًا عن تعامات، االثنن، 

ً
مسجا

الذي شهد استئناف املفاوضات غير املباشرة 
مع واشنطن في فيينا، إذ وصل إلى 295 ألف 
ــال، وهـــو أعــلــى مــســتــوى لـــه مــنــذ أكــتــوبــر/ ــ ريـ
تشرين األول مــن الــعــام املــاضــي. وقــال حميد 
رضـــا، الــنــاشــط فــي ســـوق الــعــمــات فــي بـــازار 
 املــضــاربــن 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن ــران، لـــ ــهـ طـ

فـــي الـــســـوق لــديــهــم شــكــوك كــبــيــرة فـــي نــجــاح 
يترك  لــم  استئنافها   

ّ
أن مضيفًا  املــفــاوضــات، 

أجواء إيجابية في سوق العمات، لذلك ظلت 
األسعار ترتفع وتجاهلت هذا الحدث.

 البعض فــي الــســوق يــرون 
ّ
وأضـــاف رضــا أن

 ارتفاع األسعار خال اآلونة األخيرة 
ّ
أيضًا أن

سيولة  لتدبير  املــركــزي  البنك  تــوجــه  سببه 
أجــنــبــيــة لــتــعــويــض جــــزء مـــن عــجــز املـــوازنـــة 
املالي  الــعــام  مــن  الثانية  الستة  الــشــهــور  فــي 

بيروت ـ ريتا الجّمال

ســجــلــت أســـعـــار الــبــنــزيــن ارتــفــاعــًا جـــديـــدًا في 
لــبــنــان أمــــس الـــثـــاثـــاء، وذلــــك عــلــى الـــرغـــم من 
الكشف عن  النفط عامليًا عقب  تــراجــع أســعــار 
ظــهــور مــتــحــور جــديــد مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا، 
األمر الذي أرجعه مختصون في سوق الطاقة 
الصعود  فــي  األميركية  العملة  اســتــمــرار  إلــى 
أمام الليرة اللبنانية والنقص الحاد في النقد 
األجــنــبــي. وزاد ســعــر صــفــيــحــة الــبــنــزيــن »95 
أوكتان« 3600 ليرة ليصل إلى 316.6 ألف ليرة، 
أوكــتــان«   98« البنزين  وصــعــد سعر صفيحة 

بقيمة 4 آالف ليرة لتصبح 327 ألف ليرة.
يعزو عضو نقابة أصحاب املحروقات جورج 
الجديد«،  »العربي  مع  حديثه  في  البراكس، 
ارتفاع سعر البنزين، بالرغم من تراجع سعر 
بــرمــيــل الــنــفــط عــاملــيــًا وتـــراجـــع الــبــنــزيــن 17 
دوالرًا لكل ألف ليتر، إلى ارتفاع سعر صرف 
الــدوالر واعتماد مصرف لبنان سعر 20400 

ــد، بــعــدمــا كــــان يعتمد  لـــيـــرة لـــلـــدوالر الــــواحــ
19500 ليرة في الجدول السابق، حيث يؤمن 
البنزين  اســتــيــراد  اعــتــمــادات  مــن قيمة   %90
لــلــشــركــات املـــســـتـــوردة، الــتــي بـــدورهـــا تؤمن 
نسبة 10% بسعر السوق. في املقابل، تراجع 
لــيــرة  املــــــازوت 5300  ــل أو  ــ الـــديـــزل أويـ ســعــر 
لــيــصــبــح 329 ألـــف لــيــرة لــلــصــفــيــحــة، وكــذلــك 
ليرة  ألـــف   284.1 ليصبح  لــيــرة   3200 الــغــاز 
لألسطوانة )القارورة(. وال تزال أسعار الغاز 
فريد  يــقــول  إذ  اللبنانين،  مــن  الكثير  تـــؤرق 
ــنـــون، رئــيــس نــقــابــة الــعــامــلــن واملـــوزعـــن  زيـ

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  ــاز، لــــ ــغــ فـــي قـــطـــاع الــ
»الــتــســعــيــرة الــحــالــيــة قــاســيــة جـــــدًا، ويــجــب 
إيجاد الحلول السريعة والبديلة للناس في 
الــذي حتمًا سيزيد الطلب  ظل فصل الشتاء 
ه 

ّ
على املادة، وقد رفعنا اقتراح دعم الغاز، أقل

ثاثة أشهر، حتى يتمكن الناس من الصمود 
القارس،  البرد  في  املطلوبة  التدفئة  وتأمن 
ــبـــال، فــالــرواتــب  ــقـــرى والـــجـ وال ســيــمــا فـــي الـ
تتراجع  الشرائية  والــقــدرة  قيمتها  تتدهور 
على تحمل حصار  للناس  مــقــدرة  وال  جـــدًا، 
ارتفاع معدالت  الذي يقابله  املعيشي  الغاء 

الفقر والبطالة والجوع«.
عــلــى صــعــيــٍد ثــــــاٍن، نــفــذ ســائــقــو الـــســـيـــارات 
أمــــــام وزارة  اعـــتـــصـــامـــًا  أمــــــس،  الـــعـــمـــومـــيـــة، 
ــيـــة فــــي بــــيــــروت، وأقــــفــــلــــوا عــــــددًا مــن  ــلـ الـــداخـ
احتجاجًا  الــنــفــايــات،  بمستوعبات  املــداخــل 
عـــلـــى مــــا وصـــلـــت إلـــيـــه الــــبــــاد مــــن أوضـــــاع 

معيشية متردية.
وقـــــــال اتــــحــــاد نـــقـــابـــات ســـائـــقـــي الـــســـيـــارات 
الــعــمــومــيــة للنقل الــبــري فــي بــيــان: »رغـــم ما 
يــصــدر مــن آراء وأفــكــار إصــاحــيــة، ال نلمس 
انقاذية  أو خطة  إجـــراءات  أي  اللحظة  حتى 
برنامج زمني، وأصبح شعبنا، ومنهم  ذات 
قطاع النقل البري وسائر القطاعات، في حال 
االتحاد  ناصر وال معن«. وطالب  ال  تخبط 
العدالة  أساسها  خطوات  بجملة  املسؤولن 
االجتماعية واملساواة، ومواجهة االحتكارات 
واجتثاث الفساد، وتثبيت سعر النقد وإنهاء 

مافيا السوق السوداء.
وســجــلــت الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة خـــال األســبــوع 
الـــجـــاري هــبــوطــا إضـــافـــيـــا، حــيــث بــلــغ سعر 
صرف الدوالر الواحد 25 ألف ليرة في السوق 
املـــوازيـــة، فــي حــن أن ســعــره الــرســمــي يبلغ 
1515 لــيــرة. ومــنــذ أكــثــر مــن عــامــن، تعصف 
ـــة اقـــتـــصـــاديـــة حــــــــادة، صــنــفــهــا  ــ بـــلـــبـــنـــان أزمــ
البنك الــدولــي واحــدة من بن 3 أســوأ أزمــات 
مالي  انهيار  إلــى  أدت  العالم،  في  اقتصادية 

ومعيشي وارتفاع بمعدالت الفقر والبطالة.

اإليراني )بدأ في 20 مــارس/ آذار(.  وتعاني 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة مـــن عــجــز غــيــر مــســبــوق 
اتهامات  يقدر بنصفها، وســط  املــوازنــة،  فــي 
لــلــحــكــومــة الـــســـابـــقـــة الـــتـــي انـــتـــهـــت واليــتــهــا 
خــال يــولــيــو/ تــمــوز املــاضــي بــصــرف مــوارد 
البرملاني اإليراني، إبراهيم  املوازنة. وتحدث 
 الحكومة 

ّ
عــزيــزي، األســبــوع املــاضــي، عــن أن

تــواجــه عــجــزًا بقيمة 400 ألـــف مــلــيــار تــومــان 
تـــومـــان(، مشيرًا  ألـــف  الـــــدوالر 29.17  )ســعــر 
إلــى صــرف نحو 600 ألــف مليار تومان على 
رواتب املوظفن من قيمة املوازنة البالغة 845 
 وكــالــة »تسنيم« 

ّ
ألـــف مــلــيــار تــومــان. غــيــر أن

اإليرانية، توقعت أن يصل عجز املوازنة حتى 
نــهــايــة الـــعـــام املـــالـــي اإليـــرانـــي فـــي 21 مـــارس 
تــومــان. واتسعت  ألــف مليار  إلــى 647  املقبل 
الفجوة بن سعر الــدوالر في محال الصرافة 
الحكومية والسوق الحر، في اآلونة األخيرة، 
ليصل الفارق بينهما إلى نحو 30 ألف ريال، 
وهو ما أدى إلى امتداد الطوابير أمام محال 
الــصــرافــة خــال األســابــيــع األخــيــرة للحصول 

على الدوالر أو اليورو بأسعار حكومية. 
وكــانــت هــذه املــحــال تقدم للمواطن اإليــرانــي، 
بالسعر  أو 2200 دوالر  يـــورو  ألــفــي  ســنــويــًا، 
الحكومي، وهو ما دفع بعض املواطنن إلى 
الحصول  لقاء  للمضاربن  هوياتهم  تأجير 
البنك   

ّ
أن غــيــر  األجــنــبــي.  بالنقد  مــبــالــغ  عــلــى 

 مواطن 
ّ

املركزي، ألغى هذا النظام إلعطاء كل
ســنــويــًا هــــذا املـــقـــدار مـــن الــعــمــات الــصــعــبــة، 
الخبراء  ويــعــزو  املــاضــي.  السبت  مــن  اعتبارًا 
الــدوالر في محال  اتساع الفجوة بن أسعار 

الصرافة الحكومية والسوق الحر إلى تراجع 
ضخ الدوالر واليورو إلى السوق من قبل البنك 
 حكومة 

ّ
املـــركـــزي اإليـــرانـــي. ويــــرى خــبــراء أن

ــيـــم رئـــيـــســـي، تـــدخـــل هــــذه املـــفـــاوضـــات  إبـــراهـ
وهــي تحت ضــغــوط اقــتــصــاديــة مــتــزايــدة، إذ 
ــران إلـــى أكــثــر  ــ يــرتــفــع مــعــدل الــتــضــخــم فـــي إيـ
مــن 60%، وتــتــراجــع الــعــمــلــة مــقــابــل الــــدوالر. 
 املـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة اإليـــرانـــيـــة، 

ّ
لـــكـــن

 
ّ
إن الــثــاثــاء،  أمـــس  قـــال،  زاده،  سعيد خطيب 

املـــفـــاوضـــات »تـــركـــز عــلــى رفــــع الـــعـــقـــوبـــات«، 
 طهران »لن تقبل بأقل من ذلك وأكثر 

ّ
مؤكدًا أن

مما ورد في االتفاق النووي حول التعهدات 
النووية«. وقد أدى انخفاض العملة اإليرانية 
الثورة  انتصار  األعلى منذ  إلــى تضخم، هو 
لتقرير  وفقا   ،1979 عــام  اإليرانية  اإلسامية 
لوكالة »فارس« اإليرانية في أكتوبر/ تشرين 
األول املاضي. كما أشارت وكالة أنباء العمال 
 األسعار ارتفعت خال 

ّ
»إيلنا« مؤخرًا إلى أن

الفترة من مــارس/ آذار حتى أغسطس / آب 
2021 بنسب تتراوح بن 30% و%90.

أمــــا هــبــوط الــعــمــلــة الــوطــنــيــة اإليـــرانـــيـــة فهو 
مرتبط بتراجع حاد في إيرادات الباد بالنقد 
األجنبي خال السنوات األخيرة. فقد خفضت 
الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة مــــوارد الــدولــة مــن 100 
حسب  دوالر،  مـــلـــيـــارات   5 إلــــى  دوالر  مــلــيــار 
ــزي اإليــــرانــــي الــســابــق،  ــركــ مــحــافــظ الــبــنــك املــ
الرئيس  قــول  عــن   

ً
الناصر همتي، فضا عبد 

أفقدت  ها 
ّ
إن السابق حسن روحاني  اإليــرانــي 

إيـــــران نــحــو 200 مــلــيــار دوالر مـــن عــوائــدهــا 
ومواردها. وأدى انخفاض مــوارد الدولة إلى 
عجز كبير فــي املــوازنــة خــال األعـــوام الثاثة 
ــاءه من  ــبـ ــركـــزي أعـ املـــاضـــيـــة، تــحــّمــل الــبــنــك املـ
خــال طباعة الــنــقــود وآلــيــات أخـــرى. ويظهر 
تقرير للبنك الدولي صادر في يونيو/حزيران 
املــــاضــــي، تـــراجـــع الـــنـــاتـــج املــحــلــي اإلجــمــالــي 
اإليراني من 600 مليار دوالر في العام 2012، 
إلــى 445 مليار دوالر في العام 2017، ثم إلى 

191 مليار دوالر في العام املاضي.

لبنان: ارتفاع جديد ألسعار البنزينسوق العمالت في إيران يتجاهل مفاوضات فيينا

أيضًا أن يستمتع بقيمتها«.  وتابع املصدر 
ــانــــون اإليــــجــــارات  أن حـــديـــث الـــرئـــيـــس عــــن قــ
ــــاه مــــن إدخــــــــال الــحــكــومــة  ــا تــ ــ الـــقـــديـــمـــة، ومــ
تعديات على القانون يستلزم تحرك البرملان 
فــي هـــذا املــلــف، وتــقــديــم الـــنـــواب ملقترحاتهم 
بــشــأن املـــزيـــد مـــن الــتــعــديــات عــلــى الــقــانــون، 

من  أمـــوااًل  الحكومة  واقتطاع  للمستأجرين، 
بهدف  البناء،  مخالفات  في  التصالح  عوائد 
يثبت  الذين  املضارين  املستأجرين  تعويض 
 عن 

ً
عدم امتاكهم ألماكن سكنية بديلة، فضا

منحهم األولــويــة فــي الــحــصــول على وحــدات 
ضمن مشروعات الدولة لإسكان االجتماعي. 

شرط مراعاة حقوق كل من املالك واملستأجر 
في ضوء األوضاع االقتصادية الراهنة، وعدم 
االنــحــيــاز لــطــرف عــلــى حــســاب آخــــر. وقــــال إن 
إخاء األماكن املؤجرة لألشخاص الطبيعين 
ــغــــرض الـــســـكـــن يـــســـتـــوجـــب تـــشـــكـــيـــل لـــجـــان  لــ
الـــحـــاالت املختلفة  لـــدراســـة  املــحــافــظــات،  فـــي 

ورغـــم تــقــدم أكــثــر مــن 100 نــائــب بتعديات 
ــــارات فـــي عــام  ــــجـ ــانـــون اإليـ مــوســعــة عــلــى قـ
نــأى بنفسه  الــســابــق  الــبــرملــان  أن  2016، إال 
عـــــن الــــتــــعــــرض لــــهــــذه األزمــــــــــــة، خــــوفــــًا مــن 
الـــشـــارع، نظرًا  الــنــواب عــلــى شعبيتهم فــي 
عــددًا،  األكــثــر  املستأجرين هــي  ألن شريحة 

وهــــي املــعــرضــة بـــصـــورة أكـــبـــر لــلــضــرر في 
بعد  منهم  السكنية  الــوحــدات  حــال سحب 
مرور مدة زمنية، لن تتجاوز 7 سنوات في 
أفضل األحـــوال، من دون توفير بدائل لهم. 
وبينما تتركز أغلب اإليجارات القديمة في 
)القاهرة  الكبرى  القاهرة  إقليم  محافظات 
محافظات  وبعض  والقليوبية(،  والــجــيــزة 
الـــدلـــتـــا مـــن دون الــصــعــيــد، نـــص الــقــانــون 
- الـــــذي يـــعـــود إلــــى عــهــد الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
جمال عبد الناصر - على »عدم انتهاء عقد 
اإليـــجـــار بـــوفـــاة املــســتــأجــر، أو تــركــه الــعــن 
ــزوج أو  ــ املـــؤجـــرة، إذا بــقــي فــيــهــا زوجــــه )الــ
الذين  أو أي من والديه  أو أوالده،  الزوجة( 

كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك«.
فــي املــقــابــل، هــنــاك وجــهــة نــظــر مــؤيــدة لحق 
املاك في الحصول على إيجارات تقترب من 
الواقع بعد سنوات طويلة من اإلجحاف بفعل 
الورثة،  من  وغالبيتهم  املستأجرين،  تمسك 
ــع جــنــيــهــات  ــ ــرك الـــعـــن املــــؤجــــرة ودفـ بـــعـــدم تــ
الــحــاالت. واعتبر مصدر  معدودة في معظم 
قيادي في الحزب املصري الديمقراطي، الذي 
الــبــرملــان، فــي تصريحات  فــي  يملك 7 مقاعد 
»العربي الجديد«، أن تعديل قانون  لـ سابقة 
ــارات »يـــضـــرب اســـتـــقـــرار املــجــتــمــع في  ــجــ اإليــ
الوقت الراهن، ألن تحرير العاقة اإليجارية 
سيكون على حساب طبقات تعاني في األصل 
من أوضاع اقتصادية شديدة الصعوبة ومن 
السلع والخدمات  ارتفاع مستمر في أسعار 
األســـاســـيـــة، مـــع فــــرض الــحــكــومــة املـــزيـــد من 
الضرائب والــرســوم بصفة دوريـــة«. يذكر أن 
املــتــحــدث بــاســم مجلس الـــــوزراء نـــادر سعد 
تعديل بعض  على  الحكومة  موافقة  إن  قــال 
أحــكــام إخــــاء األمـــاكـــن املـــؤجـــرة لــألشــخــاص 
السكن، يأتي تنفيذًا  االعتبارية لغير غرض 
لحكم املحكمة الدستورية الصادر عام 2018 
»عدم دستورية منع املؤجر من طلب إخاء  بـ
ــكـــان، ولـــو انــتــهــت املــــدة املــتــفــق عــلــيــهــا في  املـ
الــعــقــد، بــمــا فــي ذلـــك عــقــود األمــاكــن املــؤجــرة 
لــألشــخــاص االعــتــبــاريــة الســتــعــمــالــهــا لغير 

غرض السكن«. 
وقال وزير العدل عمر مروان، في تصريحات 
إعــامــيــة، أخــيــرًا، إن »الــحــكــومــة لــيــس لديها 
مــــشــــروع مـــتـــكـــامـــل لـــتـــعـــديـــل أحــــكــــام قـــانـــون 
اإليجارات القديمة في الوقت الراهن«، مبينًا 
أنه يحق لنواب البرملان التقدم بأي تعديات 
ــالـــي، مـــع حــضــور  ــانـــون الـــحـ ــقـ الزمـــــة عــلــى الـ
ممثلن عن الوزارات املختصة ملناقشتها مع 

أعضاء املجلس تحت قبة البرملان.

العقارية  الوحدات  لبيع  ضوابط  على  المصري  الــوزراء  مجلس  وافق 
التي تعمل شركات التطوير العقاري على إنشائها، تتضمن إلزام المطور 
باإلعالن  تتعلق  بمعايير  العقاري 
عن بيع الوحدات، وكذلك أعمال 
مجلس  وقال  والتشغيل.  الصيانة 
الوزراء في بيان، أمس، إن الضوابط 
حماية  تستهدف  الــمــطــروحــة 
والمطورين  الــعــقــاريــة  ــســوق  ال
الوقت  فــي  والحفاظ  الــجــاديــن، 
ذاته على حقوق المشترين، الفتا 
إلى أنه تم التوافق عليها بالتنسيق 

بين المطورين ووزارة اإلسكان.

ضوابط لبيع العقارات

مال وناس

حافظ سعر صرف الدوالر 
على مستوياته المرتفعة 

أمام الريال اإليراني، وسط 
تشكك متعاملين في 

تأثير استئناف المفاوضات 
النووية مع واشنطن

رؤية

شريف عثمان

في الوقت الذي يتركز فيه اهتمام العالم على توالي ظهور متحور 
أومـــيـــكـــرون فـــي الــبــلــدان املــخــتــلــفــة، ومـــا يــتــســبــب فــيــه مـــن إعـــادة 
يتعرض  فيها،  واألعــمــال  والسفر  التجمعات  على  القيود  لفرض 
إلى ضغوط  لكل دولــة،  الوطني  االقتصاد  العاملي، كما  االقتصاد 
التضخم  معدل  ارتــفــاع  مختلفة  بــدرجــات  فيها  يساهم  متزايدة، 
في تلك الدول، كما إعالن بنك االحتياط الفيدرالي »البنك املركزي 
اقترابه  ثم  السندات، ومن  األميركي« بدء تقليص مشترياته من 
النمو  إلــى تباطؤ  أمــوالــه، باإلضافة  الفائدة على  من رفــع معدالت 
ــذي يــزيــد مـــن الــتــحــديــات الــتــي  ــ ــر ال االقـــتـــصـــادي فـــي الـــصـــني، األمــ
الفقيرة والناشئة، مع غياب رؤية واضحة  تواجهها االقتصادات 

للتعامل مع تلك التحديات.
الفيدرالي  البنك  يــقــرب مــن عشرين شــهــرًا، ومــع تيقن  مــا  وقــبــل 
مــن انتشار فــيــروس كــوفــيــد-19 فــي األراضـــي األميركية، وتوقع 
حدوث ماليني اإلصابات، كانت أسواق األسهم والسندات تتلقى 
الضربة تلو األخرى، لتخسر املؤشرات الرئيسية ما يقرب من ثلث 
العاملية  املالية  باألزمة  املرتبطة  األليمة  الذكريات  وتعاود  قيمتها، 
في 2008 – 2009 زيارة مستثمري السندات، فتلوح أمام أعينهم 

مليارات الدوالرات التي فقدوها وقتها.
األربعاء  يــوم  ينتظر  ولــم  عــاجــزًا،  وقتها  الفيدرالي  البنك  يقف  لم 
املــحــدد لــإعــالن عــن تغيير مــعــدالت الــفــائــدة، وإنــمــا اتــخــذ قـــرارًا 
باملائة في  إلــى صفر  أمــوالــه  الفائدة على  نـــادرًا بتخفيض معدل 
املالية  املتعاملني فــي األســـواق  يــوم أحــد ال ينظر فيه عــادة أغلب 
الخاصة بهم، وال  الهواتف املحمولة  أو  اآللــي  الحاسب  في أجهزة 
يفتحون بريدهم اإللكتروني، وال تذيع فيه املحطات التليفزيونية 
أغلب  يــنــصــرف معها  ومـــعـــادة،  بــرامــج مسجلة  إال  االقــتــصــاديــة 
األمــيــركــيــني إلـــى مــتــابــعــة فــيــلــم عــلــى شــوتــايــم أو مــســلــســل على 

نتفليكس. 
أعلن  وإنما  الفائدة،  معدالت  بسحق  الفيدرالي  البنك  يكتف  ولــم 
نيته استخدام كل ما بحوزته من أدوات، بما فيها تطبيق برامج 
البالد  ملنع  الثانوية،  السوق  من  السندات  وشــراء  الكمي  التيسير 
من الدخول في أزمة مالية كبرى على غرار ما حدث في 2008. 
ومع اقتراب االقتصاد األميركي، خالل الفترة التي مضت من عام 
معدل  ارتــفــاع  ومــع  ووظائفه،  وإنتاجه  قوته  استعادة  من   ،2021
برامج  إنهاء  في  الفيدرالي  البنك  بــدأ  واضــحــة،  التضخم بصورة 
 في 

ً
التيسير الكمي، ليستعد لرفع معدل الفائدة على أمواله، أمال

العام  خــالل  ارتفاعه  على  استمر  لــو  الــذي  التضخم،  كبح جماح 
املقبل، فربما يتسبب في محو كل ما تم من إنجازات اقتصادية 
العشرين األخيرة، وقد يتسبب في نتائج كارثية  الشهور  خالل 
في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس قرب نهاية 2022، أو 

انتخابات الرئاسة في 2024.
ــات املــتــحــدة خــبــرًا جيدًا  ــع مــعــدالت الــفــائــدة فــي الـــواليـ ال يــعــد رفـ
لالقتصادات الناشئة والنامية، ويعني في أغلب األحيان انخفاض 
انسحاب بعض ما هو  إليها، وربما  املوجهة  االستثمارات  حجم 
موجود فيها حاليًا، األمر الذي يجعل مسؤولي البنوك املركزية في 
تلك الدول يجلسون حاليًا في انتظار إشارة من البنك الفيدرالي 
ليبدأوا رحلة رفع معدالت الفائدة على عمالتهم، في محاولة للدفاع 
رأسها  وعلى  لديها،  التي  األجنبية  االستثمارات  وحماية  عنها، 

بالتأكيد األموال الساخنة.
وعلى الناحية األخرى من الكوكب، كانت التأثيرات السلبية لعام 
الجائحة، واملمتدة حتى اآلن، على الصني، ثاني أكبر اقتصاد في 
الــوضــوح، حيث تــراجــع مــعــدل النمو االقتصادي  الــعــالــم، شــديــدة 
، وتسببت 

ً
بصورة مفاجئة ولم يستعد من قوته حتى اآلن إال قليال

أزمة مطور العقارات الشهير إيفرغراند وديونه في ارتباك السوق 
الصينية العقارية واملالية والصناعية. وملا كانت الصني املستورد 
األكبر في العالم للنفط واملعدات الرأسمالية، كما العديد من السلع، 
واملستهلك األكبر فيه للفحم واأللومنيوم واللحوم والقطن وفول 
الصويا، والعديد من السلع األخرى، فقد يسبب تباطؤ االقتصاد 
والنامية،  الناشئة  لــالقــتــصــادات  املــشــكــالت  مــن  الــعــديــد  الصيني 
خاصة فيما يتعلق بتراجع صــادرات تلك الدول إليها، باإلضافة 

إلى انخفاض تدفق االستثمارات الصينية لتلك االقتصادات. 
االقتصاد  نمو  الدولي  النقد  يتوقع صندوق  اللحظة،  هذه  وحتى 
لثاني  نمو  مــعــدل  أقــل  وهــو   ،%5.6 بمعدل  املقبل  الــعــام  الصيني 
أكبر اقتصاد في العالم في أكثر من ثالثة عقود، باستثناء عام 
مــعــدالت  رفـــع  أن  الــصــنــدوق حقيقة  يخفي  وال  الــجــائــحــة 2020، 

الفائدة األميركية سيزيد من معوقات نمو االقتصاد الصيني. 
جمعت  املختلفة،  الــبــلــدان  على  السابقة  التغيرات  تأثير  وملعرفة 
مجلة اإليكونوميست بيانات لعدد من متغيرات االقتصاد الكلي 
قد  ما  وأوضحت  وناميًا،  غنيًا  كبيرًا،  اقتصادًا  لستني  الرئيسية 
الحساب  زيــادة عجز  األميركية من  الفائدة  رفــع معدالت  يسببه 
الجاري، وتضخم عجز املوازنة، والوصول بالدين إلى مستويات 
خطرة، وبصفة خاصة الديون قصيرة األجل املستحقة لألجانب، 
والتضخم، وعدم كفاية احتياطيات النقد األجنبي في هذه الدول. 
ورتبت اإليكونوميست أيضًا الدول بحسب صادراتها إلى الصني، 
 إلى أن الدول التي تصدر لها ما يدخل في سالسل اإلمداد 

ً
مشيرة

األميركي في  املواطن  لن تتضرر طاملا استمر  للتصنيع  الالزمة 
شراء املنتجات الصينية، بينما يكون الضرر األكبر لالقتصادات 
النامية التي تصدر مواد أولية للصني، يتم استخدامها في البناء، 

أو أغذية يأكل منها أكثر من 1.4 مليار صيني.
للصني، بسبب عدم  بالتصدير  الــخــاص  الــجــزء  مــن  نجت مصر 
وجــود صـــادرات تــذكــر، ولكنها جــاءت ضمن أعلى الـــدول فــي ما 
في  وخــاصــة  الــضــعــف«،  »مــؤشــر  اإليكونوميست  عليها  أطلقت 
الجزء الخاص بالتضرر من رفع معدالت الفائدة األميركية، حيث 
اإليكونوميست  وأشـــارت  والــيــونــان.  األرجنتني  إال  تتجاوزها  لــم 
أيــضــًا إلـــى صــعــوبــة مــوقــف كــل مــن تــركــيــا وأســتــرالــيــا وتشيلي 

والبرازيل وباكستان بخالف الدولتني.
املقبل،  الــعــام  نهاية  قبل  املنتظر  األميركية  الــفــائــدة  مــعــدالت  رفــع 
وارتفاع العائد على سندات الخزانة األميركية مع بدايته، سيخطف 
الكثير من استثمارات األجانب في أدوات الدين بالجنيه املصري، 
ويضغط على احتياطي النقد األجنبي والعملة املصرية، وسيرفع 
تكلفة االقتراض من الخارج بالدوالر، وسيزيد من عجز املوازنة 
ويصعب النمو االقتصادي، وربما يتطلب األمر أكثر من رفع معدل 
الفائدة على الجنيه املصري، فهل نحن مستعدون، أم سيكون ذلك 

مبررًا لبيع املزيد من األصول التي يصعب تعويضها؟

األسواق الناشئة 
والرياح العاصفة

Wednesday 1 December 2021 Wednesday 1 December 2021
األربعاء 1 ديسمبر/ كانون األول 2021 م  26  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2648  السنة الثامنة األربعاء 1 ديسمبر/ كانون األول 2021 م  26  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2648  السنة الثامنة
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اقتصاد

محمد راجح، فؤاد عبد العزيز

تسود حالة ترقب وحذر واسعة 
االقتصادية  القطاعات  مختلف 
السريع  االنــتــشــار  اليمن مــع  فــي 
فــيــروس كــورونــا في  للمتحور الجديد مــن 
عـــدد مــن بــلــدان الــعــالــم، واســتــمــرار كــورونــا 
بــالــتــفــشــي طــــوال الـــعـــام الــحــالــي فـــي اليمن 
بــالــتــوازي مــع تــصــاعــد املـــعـــارك العسكرية 

واألزمات االقتصادية الطاحنة.

انزالق جديد القتصاد اليمن
إلى مشاكل  االنــزالق  اليمن خطورة  ويواجه 
أعـــــمـــــق، إذ تــــعــــرف الـــــبـــــاد أســــــــوأ األزمــــــــات 

اإلنسانية في العالم خال الفترة األخيرة.
األخيرة  والــتــطــورات  الفيروس  انتشار  ومــع 
بــظــهــور مــتــحــور جــديــد والـــصـــراع الــدائــر في 
الباد   مراقبن يتوقعون سقوط 

ّ
فــإن اليمن، 

فـــي بــئــر أعــمــق يــفــاقــم األزمـــــات االقــتــصــاديــة 
واملــعــيــشــيــة. وبـــــدأت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة في 
التي قد تنتج عن تداعيات  التأثيرات  رصــد 
الفيروس املتحور، إذ تابعت اللجنة الوطنية 
الــعــلــيــا لـــلـــطـــوارئ فــــي اجــتــمــاعــهــا الـــطـــارئ 
بـــرئـــاســـة رئـــيـــس الــــــــوزراء مــعــن عــبــد املــلــك، 
أخـــيـــرًا، تـــطـــورات الــوضــع الــوبــائــي لفيروس 
كـــورونـــا عــلــى ضـــوء إعــــان مــنــظــمــة الصحة 
الــعــاملــيــة عــن املــتــحــور الــجــديــد »أومــيــكــرون« 
ومـــــا يــمــكــن اتــــخــــاذه مــــن إجـــــــــراءات صــحــيــة 

تحسبًا ألي طارئ.
وحـــســـب مـــصـــدر حـــكـــومـــي مــــســــؤول تــحــدث 
ــــوف عــلــى  ــوقـ ــ  الـ

ّ
ــإن ــ ــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، فـ ـــ لــ

الـــتـــطـــورات واملـــســـتـــجـــدات الـــدولـــيـــة فـــي هــذا 
فــكــرة شاملة  إلــى تكوين  يــهــدف  الخصوص 

وبــائــي. ويــتــوقــع عــضــو اتــحــاد عــمــال اليمن 
»الـــعـــربـــي  ــي تـــصـــريـــح لــــ عـــلـــي الــــصــــاحــــي، فــ
 اليمن مقبل على أزمة كبيرة في 

ّ
الجديد«، أن

سوق العمل وتضخم البطالة وتأزم األوضاع 
املعيشية مع تصاعد تبعات انتشار املتحور 
الــجــديــد واســتــشــعــار الــخــطــر مــن قــبــل قطاع 
األعــمــال في اليمن، الــذي قد يلجأ إلــى اتباع 
سياسة تشغيل طارئة، خصوصًا في قطاع 
النقل ومــا قد ينتج عن ذلــك من تسريح أيد 

عاملة وتخفيض األجور.

أزمات سورية
لـــم تــبــِد مــؤســســات الــنــظــام الـــســـوري حتى 
املـــتـــحـــور  ــهــــور  ظــ ــلـــى  عـ ــل  ــعـ فـ ردة  أي  اآلن 
الجديد لكورونا والذي يدعى »أوميكرون«، 
لــوزارة  وروتيني  مقتضب  بيان  باستثناء 
الـــصـــحـــة، دعــــت فــيــه الـــســـوريـــن إلــــى »أخـــذ 
ــــن الـــحـــيـــطـــة واتـــــبـــــاع اإلجــــــــــراءات  ــــد مـ ــــزيـ املـ
ــهــا »تــتــابــع على 

ّ
االحـــتـــرازيـــة«. وأضـــافـــت أن

ــدار الـــســـاعـــة الـــوضـــع الـــوبـــائـــي لــفــيــروس  ــ مـ
 
ّ
كورونا محليًا وعامليًا«. وعدا عن ذلك، فإن

أّيًا من املسؤولن التابعن للنظام لم يستغل 
وأخبار  كــورونــا،  لفيروس  الــجــديــدة  الطفرة 
ــقـــاف  الــــحــــذر الـــعـــاملـــي وإغـــــــاق الــــحــــدود وإيـ
حــركــة الــطــيــران مـــن بـــلـــدان فـــي أفــريــقــيــا، كي 
يتوقع األســوأ لاقتصاد السوري، أو يحمل 
األزمــات املعيشية الحالية عليها، كما جرت 
 البلد يعاني في األســاس من 

ّ
العادة، ذلك أن

 تأثير 
ّ
ــإن الــحــصــار والــعــقــوبــات، وبــالــتــالــي فـ

هـــذا الــفــيــروس عــلــى الــوضــع فــي ســوريــة قد 
يحتاج لفترة زمنية أطول من الدول األخرى، 

بحسب ما يؤكد العديد من املتابعن.
ويرى املحلل االقتصادي من دمشق مروان 
التأثيرات السلبية املتوقعة على   

ّ
أن قويدر 

العاملي، في حال حصول إغاق،  االقتصاد 
تـــطـــاول  ــد ال  قــ عـــــام 2020،  فــــي  كـــمـــا حـــــدث 
 البلد ال توجد فيه 

ّ
سورية بشكل مباشر، ألن

منذ عدة  متوقفة  الطيران  سياحة، وحركة 
السلبية  التأثيرات   

ّ
فــإن وبالتالي  ســنــوات، 

قــد تــطــاول الــتــجــارة الــخــارجــيــة والتصدير 
قبل االستيراد. 

»الـــعـــربـــي  ــدر، فــــي حـــديـــث لــــ ــ ــويـ ــ وأوضــــــــح قـ

 الـــنـــظـــام الــــســــوري »كـــــان من 
ّ
الـــجـــديـــد«، أن

النفط  أســعــار  تــراجــع  مــن  املستفيدين  أكبر 
ــة كــورونــا،  ــراء أزمـ الــعــاملــيــة إبـــان اإلغــــاق جـ
حن انخفض سعر البرميل إلى أقل من 20 
ـــه تضرر 

ّ
 أن

ّ
دوالرًا خــال الــعــام املــاضــي، إال

ــفــــع ســـعـــر الـــبـــرمـــيـــل إلـــى  كـــثـــيـــرًا عـــنـــدمـــا ارتــ
أكــثــر مــن 80 دوالرًا خـــال فــتــرة االنــتــعــاش 
ــــي األشـــهـــر  ــتــــي حـــصـــلـــت فـ ــــادي الــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
ــــان الـــعـــديـــد من  الـــثـــاثـــة املـــاضـــيـــة، بــعــد إعـ

الدول التعافي من الفيروس«.
 الــنــظــام كــــان يــعــول 

ّ
وأشـــــار قـــويـــدر إلــــى أن

ــه خــــال الــعــام  ــادراتــ ــادة صــ ــ كــثــيــرا عــلــى زيــ
الــقــادم، ورفــعــهــا مــن مليار يـــورو إلــى نحو 
ملياري يورو، خصوصًا بعد انفتاح األردن 
ــدول الــخــلــيــجــيــة عــلــيــه، أمــا  ــ والــعــديــد مـــن الـ
إذا حدث إغــاق شبيه بالعام املاضي، فلن 

يتحقق هذا األمر بسهولة. 

أوميكرون يعّمق أزمـات 6 دول عربية

)Getty/مخاطر الجوع تهّدد اليمنيين على وقع »أوميكرون« )محمد حمود

)Getty( توقعات بارتفاعات في أسعار السلع

جاءت ساللة كورونا المتحورة »أوميكرون« 
لتثير مخاوف 6 دول عربية من تعميق أزماتها 
السياق،  هذا  وفي  والمالية.  االقتصادية 

يترقب اليمن وسورية مزيدًا من األزمات على 
وقع »أوميكرون«، ما قد يؤدي إلى تمدد 
وتونس  الجزائر  من  كل  وسارعت  الجوع. 

إلى اتخاذ إجراءات احترازية بهدف حماية 
مثل  أخرى  دول  تتخوف  فيما  األسواق، 
في  النفطية  إيراداتها  تراجع  من  العراق 

الخام  أسعار  وتهاوي  الوباء  تصاعد  حال 
عالميًا. وفي األردن ثارت مخاوف من الغالء 

وتراجع الصادرات

محور

انتقادات لتجاهل النظام 
السوري التجاوب مع 

تداعيات المتحور الجديد

عّمان ـ زيد الدبيسية

عــادت املخاوف لتسيطر من جديد على كافة 
القطاعات في األردن بسبب ارتفاع اإلصابات 
والــوفــيــات بــفــيــروس كــورونــا محليًا، وظهور 
ســالــة »أومــيــكــرون« فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان، 
مــا يــعــرض االقــتــصــاد ملخاطر إضــافــيــة تعمل 
الحكومة جاهدة للحد من آثارها خال الفترة 
ارتـــدادات  مــن حـــدوث  األردن  املقبلة. ويخشى 
اقــتــصــاديــة خــطــيــرة بسبب الــســالــة الــجــديــدة 
واحـــتـــمـــال عـــــودة مــعــظــم الـــبـــلـــدان لــإغــاقــات 
وبالتالي تأثر اقتصاديات البلدان األخرى من 
خال نقص إمــدادات السلع وارتفاع آخر على 
أجـــور الشحن وكــلــف اإلنــتــاج وغــيــرهــا. ورغــم 
أن الــحــكــومــة أكـــدت أكــثــر مــن مـــرة عـــدم وجــود 
ملواجهة  أو جزئي  لفرض حظر شامل  توجه 
وباء كورونا، إال أن مراقبن يرون أن األوضاع 
التي تسود معظم البلدان حاليًا والتي يرتبط 

بغداد ـ زيد سالم

لم تعلن السلطات الصحية في العراق لغاية 
اآلن تــســجــيــل أي إصـــابـــة بــاملــتــحــور الــجــديــد 
لــفــيــروس كـــورونـــا »أومـــيـــكـــرون«، لــكــن وزارة 
الوقاية من  إجـــراءات  باتباع  أوصــت  الصحة 
الــفــيــروس، ال سيما بــعــدمــا تــبــنَّ أنـــه يصيب 
ــا«  ــورونــ حــتــى الـــذيـــن أصـــيـــبـــوا بـــفـــيـــروس »كــ
ــار هــــذه الـــتـــطـــورات، ال يــرى  ــ ســابــقــًا. وفــــي إطـ
مـــراقـــبـــون حـــــدوث تـــأثـــر لــاقــتــصــاد الــعــراقــي 

معها األردن بعاقات اقتصادية ستؤثر على 
ارتفاعات  ذلــك ترجيح  اقــتــصــاده حتمًا، ومــن 
جديدة على أسعار العديد من السلع، خاصة 
الــغــذائــيــة مــنــهــا. وفـــي ســيــاق مــتــصــل، يتوقع 
حصول انتكاسة لقطاع السياحة األردني مرة 
وبالتالي  »أوميكرون«  املتحور  أخــرى بسبب 
فقدان األردن أحــد مــوارده املالية. وكــان قطاع 
انخفض  إذ  بالجائحة،  تأثر  األكثر  السياحة 
الدخل السياحي لألردن العام املاضي بنسبة 
 %1.2 نمو  نسبة  مع  باملقارنة   ،%75.7 بلغت 
لعام 2019، ما ساهم في انكماش معدل نمو 
الناتج املحلي اإلجمالي. ويشهد األردن تحّسنًا 
في املوسم السياحي منذ حوالي شهرين فيما 
يتوقع أن يؤدي املتحور الجديدة من كورونا 

إلى إلغاء بعض الحجوزات السياحية.
نـــائـــل  األردن،  تـــــجـــــارة  غــــرفــــة  رئــــيــــس  وقــــــــال 
االقتصاد  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الكباريتي، 
األردنــي ما زال يعاني كثيرًا بسبب الجائحة 

بــســبــب املــتــحــور الــجــديــد إال إذا ُعــــزل الــعــراق 
وُمنع السفر وهبط سعر النفط. ونقل اإلعام 
الحكومي في العراق عن مدير دائــرة الصحة 
العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي قوله 
ــــراءات  إلـــى اعــتــمــاد اإلجـ ــوزارة ستلجأ  ــ  »الــ

ّ
إن

الــســابــقــة والــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي لــلــوقــايــة من 
املتحور الجديد«. 

فيما تشير مصادر عراقية أخرى إلى احتمال 
إغـــــاق الــــحــــدود فـــي حــــال تــســجــيــل إصـــابـــات 
كــثــيــرة بــاملــتــحــور الــجــديــد، وهـــو مــا قــد يؤثر 
الصحة  منظمة  لكن  العراقي،  االقتصاد  على 
ــه لــــم يــتــضــح بـــعـــد مــا  ــ ــــى إنـ الـــعـــاملـــيـــة لــفــتــت إلـ
إذا كــــان »أومــــيــــكــــرون« أشــــد عـــــدوى مــقــارنــة 
في  يتسبب  كــان  إذا  أو  السابقة،  باملتحورات 
ــــدول إلـــى تــرك  مـــرض أشـــد خـــطـــورة، داعـــيـــة الـ
الحدود مفتوحة. من جهته، قال عضو خلية 
األزمة املتخصصة بإصدار القرارات املرتبطة 
»كــــورونــــا« عـــبـــاس الــحــســيــنــي إن »جــمــيــع  بـــــ

ــا نـــتـــج عــنــهــا مــــن إجـــــــراءات  ــ وتـــداعـــيـــاتـــهـــا ومـ
حكومية الحــتــواء الــوبــاء، مشيرًا إلــى أن فتح 
الــقــطــاعــات لـــم يــمــر عــلــيــهــا ســــوى عــــدة أشــهــر 
ــعــــودة لــتــلــك اإلجـــــــــراءات أو  واملــــخــــاوف مـــن الــ
وظــهــور  ــابـــات  اإلصـ الرتـــفـــاع  نتيجة  بعضها 
ــدًا. وأضـــاف  ســالــة جــديــدة عــاملــيــًا خــطــيــرة جــ
ــات املـــتـــوقـــعـــة فــــي بـــعـــض الـــبـــلـــدان  ــ ــــاقـ أن اإلغـ
الــتــجــارة وكــذلــك عمليات  ستؤثر على حــركــة 
توريد السلع إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن 
ــرى، وبــالــتــالــي  ــ والـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة األخــ
احــتــمــال الــعــودة الــى املــربــع األول عند ظهور 
األزمة. من جانبه، قال مدير عام غرفة صناعة 
»العربي الجديد«، إن  عّمان، نائل الحسامي، لـ
هذا املتحور قد يتسبب في تراجع الصادرات 
األردنية لبعض األسواق وكذلك ارتفاع أسعار 
مدخات ومستلزمات اإلنتاج بشكل عام، األمر 
الذي يؤدي إلى ارتفاعات على األسعار محليًا 
وعامليًا. وأضاف أن االقتصاد األردني يحتاج 

السلطات الصحية في الباد لم تتوصل إلى 
ــرار بــخــصــوص املــتــحــور الــجــديــد وحــقــيــقــة  ــ قـ
كــونــه أشـــد خــطــرًا مـــن املـــتـــحـــورات الــســابــقــة«، 
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ ــاٍل مـــع »الـ مــبــيــنــًا فـــي اتــــصــ
أن »الــحــكــومــة مــلــزمــة بــمــنــع أي انــعــكــاســات 
اقتصادية على املواطنن في حال عاد العراق 
إلــى حــالــة اإلغـــاق وحــظــر الــتــجــول، وتحديدًا 
على شريحة الفقراء ومحدودي الدخل وحتى 
املــوظــفــن الــجــدد مــمــن ال تــتــجــاوز مرتباتهم 
250 دوالرًا شهريًا، وتقوم خلية األزمــة عادة 

إلــى بعض الــوقــت لتجاوز تــداعــيــات كــورونــا، 
وبــالــتــالــي ظــهــور ســالــة جـــديـــدة مـــن الـــوبـــاء، 
وخــاصــة األخــيــرة، سيحّمل األردن مــزيــدًا من 
من  كبيرًا  جانبًا  ويفقده  االقتصادية  األعــبــاء 
القطاعات  بعض  نمو  مــن  املتحققة  إيـــراداتـــه 

بتقديم مقترحات للحكومة بشأن منع أي آثار 
اقتصادية قد ترافق اإلغاق الوقائي«.

وبنَّ عضو الــدورة السابقة للبرملان العراقي 
ــع كــل  كـــاطـــع الــــركــــابــــي أن »الـــــعـــــراق يـــتـــأثـــر مــ
مــوجــة كـــورونـــا أو ظــهــور مــتــحــور جــديــد، ما 
يــنــعــكــس عـــلـــى مــعــظــم الـــقـــطـــاعـــات وتـــحـــديـــدًا 
ــفـــط، حـــيـــث يــعــتــمــد الـــعـــراق  ــنـ ــار الـ ــعــ عـــلـــى أســ
بــشــكــٍل شــبــه كــلــي عــلــى بــيــع الــنــفــط وتــغــذيــة 
خزانة الــدولــة بــاألمــوال، إضافة إلــى قطاعات 
ــــواق املــال  أخـــرى كــالــســيــاحــة والــخــدمــات وأسـ
والـــبـــورصـــة والــــــصــــــادرات«. وأضـــــــاف: »أكــثــر 
مـــا هـــو مــرعــب بــالــنــســبــة لــلــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
هــو تــدهــور أســعــار النفط، ولــحــد اآلن األمــور 
يــمــكــن اعــتــبــارهــا فـــي صــالــح الــــعــــراق، لــكــن ال 
أحــــد يــعــلــم شــيــئــًا عـــن املــســتــقــبــل«، مــوضــحــًا 
الــجــديــد«، أن »حكومة  »الــعــربــي  لـــ فــي حديثه 
الــكــاظــمــي فــشــلــت فـــي إدارة اقــتــصــاد الــعــراق 
خال فترة كورونا، وقد حاولت إنقاذ نفسها 

مثل الصناعة والسياحة والصادرات وغيرها.
ويــرى رئيس املــرصــد العمالي، أحمد عــوض، 
البطالة ستشهد مزيدًا من االرتــفــاع خال  أن 
الــفــتــرة املــقــبــلــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي نــتــطــلــع فيه 
ــقـــطـــاعـــات لــلــعــمــل بــكــامــل  إلـــــى عــــــودة كـــافـــة الـ
األمــور  لكن  لــديــهــا،  العاملن  وإعــــادة  طاقتها 
يــبــدو أنــهــا تسير بــاتــجــاه مــعــاكــس مــن خــال 
تطورات الحالة الوبائية على مستوى العالم 
الــبــلــدان.  وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى األردن وبـــاقـــي 
إلــى %25  األردن  فــي  البطالة  نسبة  وارتفعت 
ــــى 27% بــســبــب جـــائـــحـــة كــــورونــــا،  والـــفـــقـــر إلـ
»العربي  حسب بيانات رسمية. وقال عوض لـ
ــلـــك الـــســـالـــة  ــد« إن الــــحــــد مــــن آثـــــــار تـ ــديــ ــجــ الــ
يــتــطــلــب تــعــاونــًا مـــن الــجــمــيــع مـــن خــــال أخــذ 
بالسامة  وااللـــتـــزام  ومتطلبات  التطعيمات 
العامة وتسهيل وتسريع إجــراءات االستيراد 
نفاذ  إلــى تعزيز  من مناشئ مختلفة، إضافة 

الصادرات األردنية لألسواق الخارجية.

عــلــى حــســاب الــفــقــراء وشـــرائـــح املــوظــفــن من 
خــال رفــع قيمة الـــدوالر، إضافة إلــى خطوات 
اإلصــاح االقتصادي التي لم يظهر منها أي 
شيء على أرض الواقع«. بدوره، رأى الخبير 
االقتصادي عبد الرحمن املشهداني أن »عودة 
اإلغاق بسبب املتحور الجديد قد تؤدي إلى 
انسداد وتدهور اقتصادي كالذي حصل في 
مطلع العام املاضي وأدى إلى توجه العراق 
الخارجي، وفي وقتها  االقتراض  نحو فكرة 
كــانــت حــاجــة الــعــراق إلـــى نــحــو 60 تريليون 
دينار عراقي، لتوفير الرواتب ملوظفي الدولة 
وكذلك الجانب الصحي والتعليمي«، مؤكدًا 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــعــراق يمر حاليًا  لـــ
بـــمـــخـــاوف مـــن تـــكـــرار هــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو، في 
ظــل عــدم اســتــقــرار الــوضــع السياسي بسبب 
الصاحيات املحدودة التي تمتلكها حكومة 
 عــن احــتــمــال عــودة 

ً
تصريف األعــمــال، فــضــا
انخفاض أسعار النفط«.
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قلق من تدهور 
قطاعات إنتاجية في حال 

تفاقم الجائحة

ويــشــيــر إلــــى مـــا حــــدث فـــي االنـــتـــشـــار األول 
مــن فــيــروس كــورونــا، حــن تــأثــرت األســواق 
اليمنية واختفى كثير من السلع وارتفعت 
أسعارها وتدهورت بعض الخدمات العامة 

الرئيسية.
 تأثير 

ّ
لــكــن مــن وجــهــة نــظــر الــبــشــيــري، فـــإن

املــتــحــور الــجــديــد عــلــى ســــوق الـــصـــرف في 
بقية  بتأثر  مقارنة  اليمن سيكون محدودًا 
 املشكلة األهم 

ّ
القطاعات األخرى، إذ يرى أن

بــل في  النقد األجنبي  فــي شــح  هنا ليست 
بـــدرجـــة أســاســيــة والــفــوضــى  ســـوء اإلدارة 
والعشوائية في التعامل الحكومي مع هذه 
األزمة التي تتحور بشكل مستمر كفيروس 

األسواق المتهاوية بسبب الحرب 
تواجه شح الغذاء وارتفاع البطالة

اإلجـــراءات  عن  الناتجة  التأثيرات  حجم  عن 
املــتــخــذة عــلــى املــســتــوى الـــدولـــي واملــنــظــمــات 
والخطط  التدابير  التخاذ  املعنية،  الصحية 
قد  الــتــي  التبعات  مــع  للتعامل  االقــتــصــاديــة 

تفاقم األزمة االقتصادية الحالية في اليمن.
ــه،  ــمـ ــر اسـ ــ ــــض ذكــ ــؤول، الـــــــذي رفــ ــ ــســ ــ وأكـــــــد املــ
لــــن يــســتــطــيــع مـــواجـــهـــة تــبــعــات   الـــيـــمـــن 

ّ
أن

»أومــــيــــكــــرون« عـــلـــى املـــســـتـــوى االقـــتـــصـــادي 
وســوق الصرف املضطرب وحــده، إذ يحتاج 
ــر ملـــســـاعـــدة دولــــيــــة تــجــنــب الـــبـــلـــد الــــذي  ــ األمــ
تجتاحه أزمات اقتصادية وإنسانية وخيمة 
الــجــوع ليشمل  مــا ال تحمد عقباه مــع تمدد 
نسبة كبيرة من السكان في مختلف املناطق 

واملحافظات اليمنية.
ومــــن جـــانـــبـــه، يـــجـــزم الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي 
»الــعــربــي  مــنــصــور الــبــشــيــري، فــي حــديــثــه لـــ
عــلــى  آخــــــــر  إغــــــــــاق  أّي   

ّ
بــــــــــأن الــــــجــــــديــــــد«، 

املــســتــوى الــعــاملــي مــع اإلعــــان عــن املتحور 
كبير  »أومــيــكــرون« سيؤثر بشكل  الــجــديــد 
عــلــى الــيــمــن الـــــذي يــعــتــبــر ســـوقـــًا مــفــتــوحــًا 
الخارج،  من  املستوردة  والسلع  للمنتجات 

 الجزائر ـ حمزة كحال 
تونس ـ إيمان الحامدي

ــة الــتــأهــب الــقــصــوى ملــواجــهــة  رفــعــت الــجــزائــر وتــونــس درجــ
األرواح  »أوميكرون« على  املتحور  الفيروس  مخاطر تسرب 
البلدين إمكانية تأثير  واالقــتــصــاد. ولــم ينف مــراقــبــون فــي 
ــرادات الــنــقــد األجــنــبــي، خــاصــة مــن قطاعي  ــ املــتــحــور عــلــى إيــ
الــجــزائــر، تستبق الحكومة  الطاقة. فــي  السياحة وصـــادرات 
وصـــول املــتــحــور الــجــديــد مــن فــيــروس كــورونــا »أومــيــكــرون« 
بدراسة إمكانية غلق املجال الجوي وتشديد دخــول الباد، 
فــي وقـــت بـــدأ فــيــه شــبــح الــعــودة للغلق يخيم عــلــى الــشــارع، 
وهو ما جعل جمعية التجار تتحرك لتفادي تكرار الخسائر 
الذي خلفه تجميد األنشطة التجارية منذ مارس/ آذار 2020. 
ولـــم تسجل الــجــزائــر رســمــيــا أي إصــابــة بــاملــتــحــور الجديد 
لكورونا »أوميكرون«، في وقت تشهد فيه اإلصابات بكورونا 
مستويات منخفضة جــدا، فيما يــراوح عــدد الوفيات يوميا 
املكلفة  العلمية  الهيئة  عند عتبة 10 حـــاالت. وكشف عضو 
البروفيسور  حــكــومــيــة(،  )لجنة  »كـــورونـــا«  تفشي  بمتابعة 
ريــــاض مــهــيــاوي، أن »الــجــزائــر لــم تسجل رســمــيــا أي حالة 
إصــابــة بــأومــيــكــرون، وراســلــنــا هيئة معهد باستور )معهد 
لــرصــد أي  الــيــومــيــة  التحاليل  املــعــديــة( ملضاعفة  لــألمــراض 
الفرق  النقل ملضاعفة  وزارة  مــع  نسقنا  كما  ممكنة،  إصــابــة 
الطبية في املطارات الدولية واملوانئ كأول خطوة«. وأضاف 
»العربي الجديد«، أن »الهيئة ستجتمع  لـ مهياوي، متحدثًا 
بنهاية األسبوع من أجــل وضــع اإلجـــراءات، مبدئيا سيكون 
الرقابة على  املجال الجوي والبحري املعني ســواء بتشديد 
الرحات القادمة من جنوب أفريقيا أو الدول األكثر تضررا من 
أوميكرون، وإذا دخل املتحور، وهو أمر وارد، فسنتوجه إلى 
الغلق  الكامل بعد استشارة الحكومة طبعا«. وحــول  الغلق 
الكامل وحظر التجول، استبعد مهياوي »التوجه نحو فرض 
املتوسط«.  املـــدى  وعــلــى  اآلن  التجارية  لألنشطة  كــامــل  غلق 
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفين 
الجزائرين الحاج الطاهر بلنوار أن »رجوع النشاط التجاري 
بعد أشهر من اإلغاق سمح بعودة الحياة ألكثر من 50 ألف 
مطعم ومقهى، لحقت بأصحابها أضــرار مادية كبيرة جراء 

تجميد نشاطها بسبب تفشي وباء كورونا«. 
وبــعــد أكــثــر مــن عـــام ونــصــف مــن قــــرار الــغــلــق الــشــامــل الــذي 
نفذته تونس في إبريل/ نيسان 2020، ال تزال الباد تعاني 
النمو  الغلق بعدما تراجع  القرار وفترات  من تداعيات ذلك 
إلى مستويات دنيا لم تسجلها الباد سابقا بنسبة سلبية 
قدرت بـ -8.8 باملائة. وال تزال املتحورات الجديدة تشكل خطرا 
كبيرا على اقتصاد تونس والوضع الصحي عموما وسط 
أزمة سياسية تعصف بالباد وخسارة الشركات الصغيرة 
الفيروس،  استنزفها  ألــف مؤسسة  أكثر من 88  واملتوسطة 

االقتصاديون  املتعاملون  ويخشى  رسمية.  بيانات  حسب 
ومستثمرون في القطاع الخاص من تعكر الوضع الصحي 
مــجــددا والــعــودة إلــى الغلق بعد فــتــرة التعافي الــتــي بــدأت 
مع تقدم حملة اللقاح الوطنية. وتمثل إمكانية العودة إلى 
السياحة  لــه مهنيو  يتأهب  الــذي  املــرعــب  السيناريو  الغلق 
بعد إعان العديد من األسواق تعليق رحاتها، ما قد يسبب 
في  التونسية  السياحة  عليها  تعّول  كانت  إلغاء حــجــوزات 
مــوســم نهاية الــســنــة. وال يخفي كــاتــب عــام جامعة وكــاالت 
ــفـــار ظــافــر لــطــيــف قــلــق املــهــنــيــن مـــن ظــهــور مــتــحــورات  األسـ
جديدة تنبئ بإحباط كل الجهود التي بذلت من أجل تعافي 
القطاع، مؤكدا أن تعافي السياحة وقطاع الطيران قد يؤجل 
إلى عام 2024، وفق ما توقعت منظمة السياحة العاملية في 
»العربي الجديد«، أن  وقت سابق. وأكد لطيف، في تصريح لـ
الوضع الصحي العاملي يلقي بظاله على السياحة املحلية 
الــتــي دخــلــت مــرحــلــة غــمــوض جــديــدة بــعــد أن كـــادت تقترب 
مــن الــخــروج مــن النفق املظلم الــذي فرضه فــيــروس كورونا 
ملـــدة مــوســمــن مــتــتــالــيــن. وكــشــف الــبــنــك املـــركـــزي التونسي 
تــونــس تحسنا  فــي  السياحي  القطاع  عــائــدات  عــن تسجيل 
طفيفا، حيث قدرت بحوالي 1.9 مليار دينار تونسي )حوالي 
678 مليون دوالر(، خــال األشهر العشرة األولــى من السنة 

الحالية، مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي.
الحكومة  إن  الــشــكــنــدالــي  االقــتــصــادي رضـــا  الخبير  ــال  وقـ
ــة الصحية  مــطــالــبــة بــتــوفــيــر نــفــقــات طــارئــة ملــجــابــهــة األزمــ
ب 

ّ
في موازنة العام القادم، مؤكدا أن شح التمويات يتطل

توقيع اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي الــذي يفتح 
األبواب نحو تعبئة موارد خارجية أخرى. 

تمّدد الجوع 
في اليمن 

وسورية

الجزائر وتونس تتأهبان للمخاطر: 
إجراءات لتفادي الكابوس

سارعت كل من الجزائر وتونس 
إلى اتخاذ إجراءات احترازية 

بهدف حماية األسواق من 
مخاطر أوميكرون

األخيرة  الزيادات  تؤدي  أن  االئتماني  للتصنيف  »فيتش«  وكالة  توقعت 
تداعيات  لمواجهة  سياسية  استجابة  أية  تعقيد  إلى  التضخم  في 
على  المخاطر  يزيد  ما  »أوميكرون«،  الجديد  كورونا  فيروس  متحور 
إن  الثالثاء،  أمس  تقرير  في  »فيتش«،  وقالت  العالمي.  االقتصاد  نمو 
أدت  إذا  تضخمي؛  تأثير  لها  سيكون  للمتحور  المصاحبة  التداعيات 
تقييد  إلى  الطوعي  االجتماعي  التباعد  أو  الجديدة  اإلغالق  عمليات 

تفاقم نقص سلسلة التوريد العالمية. 

فيتش: مخاطر على النمو

يترقب اليمن وسورية 
مزيدًا من األزمات على 

وقع »أوميكرون«، ما قد 
يؤدي إلى تمدد الجوع 

في البلدين اللذين يعانيان 
من تداعيات الحروب

أبدت مصادر قلقها من 
تهاوي أسعار النفط، 

ما يؤزم الوضع المالي 
والمعيشي في العراق

مخاوف من تراجع السياحة في تونس بعد تعافيها خالل الفترة 
األخيرة )فتحي بلعيد/ فرانس برس(
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

المزيد من التفاصيل 
على الموقع األلكتروني


