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قمح سورية 2020... ندرة وغالء
عدنان عبد الرزاق

 لــــم تـــصـــل مـــعـــانـــاة نــــظــــام بــشــار 
ــثــــورة  األســــــــد، طـــيـــلـــة ســــنــــوات الــ
القمح  كميات  نقص  مــن  لتسع،  ا
ــام 2020.  ودقـــيـــق الــخــبــز، إلــــى مـــا بــلــغــتــه عــ
وفي نهاية السنة، اعتذرت شركات روسية 
ألف   450 لتوريد  عقود  توقيعها ستة  بعد 
طن قمح بسعر 224 دوالرًا للطن، ما وضع 
حكومة األســد فــي موقف حــرج، فقننت من 
بعد تحويل  للسوريني،  الخبز  مخصصات 
البيع للبطاقات الذكية، ومن ثم رفعت سعر 
لتعلن أخيرًا عن رفع  الخبز بنسبة %100، 
سعر القمح لكل من يــورده للحكومة. يقول 
مدير مؤسسة الحبوب بالحكومة السورية 
»العربي الجديد«  املعارضة، حسان محمد لـ
ــة قــمــح خــانــقــة،  ــد يــعــيــش أزمــ إن نــظــام األســ
»نــظــام مفلس«  لــدى  السيولة  بسبب نقص 

وحـــرص الــشــركــات الــتــي أبـــرم معها عــقــودا 
بــالــدوالر.  القمح  ســابــقــة، على اســتــام ثمن 
ــبـــوب إلـــــى أن  ويـــشـــيـــر مـــديـــر مـــؤســـســـة الـــحـ
مــخــازيــن الــقــمــح لـــدى نــظــام األســـد ال تكفي 
ألكــثــر مــن ثــاثــة أشــهــر، خــاصــة بــعــد فشله 
باستجرار القمح من مناطق شــرق سورية 
التي تسيطر عليها القوات الكردية »اإلدارة 
ــفـــاوضـــات عــــادت اآلن مع  الـــذاتـــيـــة«، لــكــن املـ
اإلدارة الــذاتــيــة، مــا دفـــع نــظــام األســــد لرفع 
سعر الــشــراء بــهــدف إغـــراء الــتــجــار بمنطقة 
الجزيرة السورية. وكانت املؤسسة السورية 
للحبوب، قد أعلنت أخيرًا أن جميع مراكز 
ــلــــب- حــمــص-  ــا فــــي مـــحـــافـــظـــات )حــ ــهـ فـــروعـ
حماة- دمشق- درعــا- الاذقية – طرطوس( 
مستمرة باستام وشــراء األقــمــاح من كافة 
املــورديــن، وكــل مــن لــديــه كميات مــن القمح، 
بسعر 550 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، 
رغـــم أن آخـــر ســعــر حــددتــه الــحــكــومــة لــشــراء 

ــرة ســوريــة  ــيـ ــم 2020 كــــان 450 لـ قــمــح مـــوسـ
ــحــــت املـــؤســـســـة أن  لــلــكــيــلــو الــــواحــــد. وأوضــ
أبــــواب مــراكــزهــا مــفــتــوحــة حــتــى خـــال أيــام 
ــتــــام الــقــمــح  الــعــطــل الــرســمــيــة لـــشـــراء واســ
بالسعر الذي حددته اللجنة االقتصادية بـ 
550 ليرة ســوريــة. واشــتــرت حكومة النظام 
الـــســـوري خــــال عــــام 2020، بــحــســب تــقــريــر 
وزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلك 
اليوم، 700 ألف طن قمح محلي، واستوردت 
675 ألف طن قمح روسي، لكن تلك الكميات، 
ــــل مــــن حــاجــة  ــقـــول مــتــخــصــصــون، أقـ كـــمـــا يـ
االستهاك املحلي أو ما تم استيراده العام 
املــاضــي والبالغ مليونا و200 ألــف طــن من 
القمح، حسب تصريح سابق ملدير املؤسسة 

السورية للحبوب، يوسف قاسم.
ــر الــتــجــارة  وبــحــســب تــصــريــح ســـابـــق لـــوزيـ
الداخلية وحماية املستهلك بحكومة األسد، 
طـــال الـــبـــرازي، تــحــتــاج ســوريــة ســنــويــا إلــى 

نحو مليوني طن من القمح الطري، تم تأمني 
700 ألـــف طــن منها مــن الــســوق املحلية من 
اإلدارة الــذاتــيــة. ويعاني نــظــام بــشــار األســد 
أزمــــة تــأمــني الــقــمــح وخــبــز الـــســـوريـــني، بعد 
تــراجــع اإلنــتــاج مــن نــحــو 4 مــايــني طــن عــام 
2010 إلـــى 1.5 مــلــيــون طــن املــوســم الــســابــق، 
ــال من  ــ ــه وتــكــلــيــف رجـ ــا يـــقـــال عـــن إفـــاسـ ومــ
القطاع الخاص باستيراد القمح. وال تقتصر 
مــعــانــاة الـــســـوريـــني فـــي حــيــاتــهــم املــعــيــشــيــة 
على القمح فقط، فهم منذ سنوات يكابدون 
شظف العيش على كافة املستويات، ال سيما 
مــع انــهــيــار قــيــمــة الــعــمــلــة الــوطــنــيــة والــغــاء 
الــفــاحــش لكل السلع األســاســيــة والــخــدمــات 
ز مــوجــات الــنــزوح 

ّ
الحياتية، األمـــر الـــذي عـــز

والـــهـــجـــرة إلــــى الـــــدول املــــجــــاورة والــبــعــيــدة، 
ومــنــهــا لــبــنــان واألردن وتــركــيــا، الــتــي تــرزح 
بدورها تحت أعباء مالية كبيرة تؤثر سلبا 

في موازناتها العامة.

واشنطن ـ العربي الجديد

في حني عانى الكثيرون في العالم من ارتفاع معدالت 
الــبــطــالــة وتـــراجـــع الــنــمــو، خـــال عـــام 2020، اســتــفــاد 
0.001% من سكان العالم من تكوين ثروة غير مسبوق، 
إذ أضاف أغنى 500 شخص في العالم 1.8 تريليون 
دوالر إلــى صافي ثرواتهم املجمعة، وتبلغ ثرواتهم 
اآلن 7.6 تــريــلــيــونــات دوالر، وفــقــا ملــؤشــر بلومبيرغ 
للمليارديرات، بما يعادل زيــادة نسبتها 31%، وهو 
أكبر مكسب سنوي في تاريخ املؤشر املمتد لثماني 
سنوات، وقفزة قدرها 3 تريليونات دوالر من أدنى 

مــســتــوى لــلــســوق فـــي مـــــارس/ آذار الـــفـــائـــت. وكــانــت 
املكاسب غير متناسبة في القمة، حيث يمتلك 5 أفراد 
اآلن ثـــروات تزيد عــن 100 مليار دوالر، و20 آخــرون 
ثروة تبلغ 50 مليار دوالر على األقل، فيما ظل جيف 
بيزوس، مؤسس »أمازون«، األغنى في العالم، بفضل 
تزايد معدالت الشراء بالتجزئة عبر اإلنترنت أثناء 
اإلغاق بسبب كورونا، وحقق إيلون ماسك أكبر ربح 
في القائمة، ربما في أســرع تكوين للثروة تاريخيا، 
حــيــث قــفــز إلـــى املـــركـــز الــثــانــي بــعــدمــا ارتــفــعــت قيمة 
شركته »تسا« بقوة. وربح بيزوس وماسك حوالى 
217 مليار دوالر في 12 شهرًا، بما يكفي إلرسال شيك 

بقيمة 2000 دوالر إلى أكثر من 100 مليون أميركي، 
بينما ربــح أغــنــى 5 أشــخــاص 269 مليار دوالر عام 
2020، وأضــاف األعضاء الصينيون في املؤشر 569 
ــــة،  ــر مـــن أي دول ــثـ مــلــيــار دوالر إلــــى ثـــرواتـــهـــم، أي أكـ
باستثناء الواليات املتحدة. وأدت تداعيات كورونا 
إلــى اإلضـــرار بعدد من القطاعات، خاصة العقارات، 
ــروات فـــي مـــجـــاالت غــيــر مــتــوقــعــة،  ــثــ ــززت الــ ــ لــكــنــهــا عـ
يغذيها جزئيا مستثمرو التجزئة الذين يستخدمون 
تطبيقات تــداول بــدون رســوم، مثل »روبن هــود«، أو 
تطبيقات لتقنية مؤتمرات الفيديو مثل »زوم«. كذلك 
أصبح األب واالبن اللذان يقفان وراء موقع »كارفانا« 

)Carvana( للسيارات املستعملة يشكان إحدى أغنى 
العائات على الكوكب، في حني ارتفعت بقوة ثروة 
التوأم وينكلفوس )Winklevoss( بفضل اهتمامهما 
ــبـــح زونــــغ  املـــتـــزايـــد بـــالـــعـــمـــات املـــشـــفـــرة. كــــذلــــك، أصـ
شانشان )Zhong Shanshan(، قطب املشروبات امللقب 
»الذئب الوحيد« »Lone Wolf«، أغنى شخص في  بـ
آســيــا، بعدما ســاعــدت الــعــروض األولــيــة الثنتني من 
شركاته فــي زيـــادة صافي ثــروتــه 70.9 مليار دوالر، 
مــا أّهــلــه ليحل مــحــل مــوكــيــش أمــبــانــي الـــذي بـــدأ في 
تحويل مجموعته إلــى عماق للتجارة اإللكترونية 

والتكنولوجيا.

2020: أغنى 500 شخص زادوا ثرواتهم 1.8 تريليون دوالر

انطالق تكتل تجاري أفريقي 
بدأت الدول األفريقية رسميًا التجارة 
في إطار منطقة تجارة حرة جديدة 

تمتد على مستوى القارة يوم 
الجمعة، بعد أشهر من اإلرجاء 

بسبب كورونا. لكن خبراء يرون 
أن اإلطالق في أول يوم من السنة 

الجديدة رمزي إلى حد كبير، إذ من 
املتوقع أن يستغرق التنفيذ الكامل 

لالتفاق سنوات. وبحسب »رويترز«، 
تهدف منطقة التجارة الحرة القارية 

األفريقية إلى جمع 1.3 مليار 
شخص في تكتل اقتصادي حجمه 
3.4 تريليونات دوالر سيكون أكبر 
منطقة للتجارة الحرة منذ تأسيس 

منظمة التجارة العاملية.

9 اتفاقات تنقيب في مصر
أعلنت وزارة البترول املصرية 

الجمعة أّن الوزير طارق املال وقع 
9 اتفاقات جديدة للتنقيب عن 

النفط والغاز الطبيعي في شرق 
وغرب البحر املتوسط واملياه 

اإلقليمية في البحر األحمر، مع 6 
شركات عاملية ومصرية بحد أدنى 
لالستثمار يزيد عن مليار دوالر. 
ونقلت »رويترز« عن بيان الوزارة 
أن االتفاقات تستهدف حفر 17 

بئرًا استكشافية جديدة في مناطق 
االمتياز، فيما تضم الئحة الشركات 

»إكسون موبيل« و»شيفرون« 
و»ثروة« للبترول املصرية و»بي.بي« 

و»توتال« وشركاء لها هم »شل« 
و»كوفبيك« الكويتية و»ثروة«.

تضخم باكستان يتراجع 
إلى %8

صّرح مكتب اإلحصاءات الحكومي 
في باكستان على موقعه 

اإللكتروني الجمعة بأن معدل 
التضخم السنوي تراجع إلى %8 

في ديسمبر/ كانون األول، مضيفًا 
أن الزيادات في أسعار املواد الغذائية 

القابلة للتلف، مثل الخضروات 
والبيض والبقوليات وغيرها، عززت 
االرتفاع األحدث في مؤشر أسعار 
املستهلكني، وفقًا لوكالة »رويترز«.

»وول ستريت« تشطب 
3 شركات صينية

شرعت بورصة نيويورك بإلغاء 
إدراج أوراق مالية لثالث شركات 

اتصاالت صينية، بعدما حظر 
الرئيس األميركي دونالد ترامب، 

الشهر املاضي، القيام باستثمارات 
أميركية في شركات صينية 

تقول واشنطن إن الجيش 
يملكها أو يسيطر عليها، وهي، 

بحسب رويترز، »تشاينا تليكوم 
كوربوريشن ليمتد« و»تشاينا 

موبايل ليمتد« و»تشاينا يونيكوم 
)هونغ كونغ( ليمتد« التي رأت أنها 

لم تعد مناسبة لإلدراج.

»تسال« تتسلم »واي« من بكين
كشفت شركة »تسال« الجمعة أنها 

بدأت بيع سيارة رياضية متعددة 
االستخدامات من طراز »واي« 

املصنع في الصني، وأنها ستسلمها 
إلى العمالء هذا الشهر، في الوقت 

الذي توسع فيه شركة صناعة 
السيارات الكهربائية األميركية 

مبيعاتها في أكبر سوق للسيارات 
في العالم، علمًا أن الصني مهمة 

الستراتيجية »تسال« العاملية.

أخبار

الفجر األول 
القتصاد بريطانيا 

بعد »بريكست«

بعد خروج اململكة املتحدة من السوق املوحدة أو االتحاد الجمركي مع االتحاد األوروبــي، عاشت الحدود فجر أول يوم بعد »بريكست«، الجمعة، 
من دون اضطراب ُيذكر رغم زيادة اإلجراءات البيروقراطية التي تعني زيادة الكلفة ملستوردي السلع ومصدريها. وبعد مشاحنات على مدى أشهر 
بشأن االتفاق التجاري، نشرت حكومة بريطانيا 70 صفحة من دراسات الحالة قبل بضع ساعات من تركها االتحاد تتضّمن نصحا للشركات بشأن 
قواعد يتعني اتباعها على الحدود الجديدة. وفي الصورة وصول أول ناقلة إلى ميناء دوفر الذي يتوقع انخفاض أحجام البضائع في أوائل الشهر 

الجاري، ويتوقع أن تكون أكثر الفترات إثارة للقلق في النصف الثاني منه، عندما ترتفع أحجام البضائع مجددًا.

اقتصاد
Saturday 2 January 2021
السبت 2 يناير/ كانون الثاني 2021 م  18  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2315  السنة السابعة

)Getty(
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اقتصاد

بيروت ـ ريتا الجّمال

كسر موسم األعياد في لبنان، وال سيما في 
الصحية  الـــحـــواجـــز  الــســنــة،  رأس  احـــتـــفـــاالت 
انتشار  في مواجهة  السلطات  التي فرضتها 
ــابـــات  ــذي تــــجــــاوزت إصـ ــ فــــيــــروس كــــورونــــا الــ
ذروتــه 3 آالف يوميًا، ومنها قرار إقفال البلد 
ارتفاع معدل اإلصــابــات والوفيات وأزمــة  مع 
التشغيل في املستشفيات، وذلك بعد ضغوط 
كي  السياحية  املــؤســســات  مارستها  شــديــدة 
أبــوابــهــا  وفــتــح  اســتــئــنــاف عملها  مــن  تتمّكن 
أمام الرّواد مطلع شهر ديسمبر/كانون األول 
كجرعِة دعٍم تنعش القطاع املنهار منذ أواخر 
بكافة  بــااللــتــزام  تعّهدها  مقابل   ،2019 الــعــام 
التدابير واإلجراءات الوقائية التي من شأنها 
ومجتمعهم  وعائالتهم  املــواطــنــن  تحمي  أن 

من الوباء القاتل.
قبيل ســاعــاٍت مــن بــدء حــفــالت رأس السنة 

فــي املــقــاهــي والــحــانــات واملـــالهـــي الليلية، 
ــدٍد من  تــواصــلــت »الــعــربــي الــجــديــد« مـــع عــ
ــاطـــق لــبــنــانــيــة  ــــي مـــنـ ــــاب املــــطــــاعــــم فـ ــــحـ أصـ
ن من  مختلفة، ومنهم من حالفه الحظ وتمكَّ
بلوغ إشغال صاالته بسعة 50%، بينما لم 
 عند آخرين نسبة 30%، في حن أقفلت 

َّ
تتخط

مؤسسات أبوابها بعدما خذلها الرّواد ولم 
الــحــجــوزات 10%، وهــي نسبة  تتعدَّ نسبة 
إشغال غير مفيدة بالنسبة لرجال األعمال 
التشغيلية. املــصــاريــف  تــغــطــي  بــالــكــاد  إذ 

مالك مطعم شهير في جونيه، شمال بيروت، 
كان  التي  الصالة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ أكد 
ُيــعــّد فــيــهــا لــلــســهــرة وتــتــســع ألكــثــر مــن 1500 
النسبة  وهـــي   %50 بنسبة  امــتــأت  شــخــص، 
لتدابير  تبعًا  باحترامها  املــؤســســات  امللزمة 
الوقاية من فيروس كــورونــا، ورغــم الخسائر 
التي يقول إنه ُمنَي بها من جّراء تقليل العدد 
أنه ينظر بإيجابية   

ّ
إال الى أكثر من النصف، 

ــن إلحــــيــــاء  ــريــ ــاضــ ــى أعــــــــــداد مـــــن كـــــانـــــوا حــ ــ ــ إلـ
احتفاالت رأس السنة في صالته.

أن أسعار  إلى  السياحي  املستثمر  ولفت هذا 
البطاقات إلحياء سهرة رأس السنة بدأت من 
أي 300 دوالر وفــق  لــبــنــانــيــة،  لــيــرة  ألـــف   450
سعر الصرف الرسمي، لكنها ال تناهز سوى 
الــســوق  فـــي  املــعــتــمــد  الــســعــر  53 دوالرًا وفــــق 
السوداء، وهو طبعًا السعر الواقعي، ووصلت 
أسعار التذاكر إلى 600 دوالر أميركي بالسعر 
 

ّ
الــرســمــي، أي نــحــو 900 ألـــف لــيــرة، وهـــي أقــل

مــن األســـعـــار الــتــي كــانــت تعتمد فــي األعــــوام 
املــاضــيــة خـــالل رأس الــســنــة وخــصــوصــًا عند 
إحياء فنانن من الصف األّول السهرة، بحيث 
وذلــك  دوالر،  األلـــف  البطاقات  تتخطى  كــانــت 
نظرًا للظروف االقتصادية الصعبة التي يمّر 
بها البلد، ما يدفع أيضًا بأصحاب املؤسسات 
السياحية إلى أخذ حالة املواطن املادية بعن 
االعتبار وخفض األسعار من أجل أن تتمكن 
السهر  الناس وتشجعهم على  من استقطاب 

ضمن ميزانياتهم التي باتت محدودة.

إلغاء لقلة الحجوزات
ــار صــاحــب مــطــعــم عــربــي في  فـــي املــقــابــل، أشــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أنــــه حـــّدد  بـــيـــروت لــــ
برنامج رأس السنة، لكنه عاد وألغى الحفل، 
ــد أن ال  ـــة الـــحـــجـــوزات، بــعــدمــا وجــ

ّ
بــســبــب قـــل

قليل  لعدٍد  كبيرة  فتح صالة  في  له  مصلحة 
من الــرّواد بما ال يغطي التكاليف التشغيلية 
الــتــي سيدفعا لــتــأمــن األطــعــمــة واملــشــروبــات 

والفرقة املوسيقى.
ــام التـــــحـــــادات الـــنـــقـــابـــات  ــعــ ــقــــول األمــــــن الــ ويــ
»العربي الجديد«،  السياحية، جان بيروتي، لـ
إن لــبــنــان هـــذه الــســنــة يــعــيــش أزمــــة حقيقية 
ــاد حــتــى  ــ ــيـ ــ وخـــطـــيـــرة لــــم تــتــمــكــن عـــطـــلـــة األعـ
مــن إخـــراجـــه مــنــهــا، مــضــيــفــًا: »نــحــن بــعــيــدون 
بـــاملـــقـــارنـــة أيـــضـــًا مـــع مــصــر ودبـــــي فـــي نسب 
ــال والــــحــــجــــوزات حـــيـــث االســـتـــقـــطـــاب  ــ ــغـ ــ اإلشـ

األكبر«.
واملؤسسات  املطاعم  أن  إلــى  بيروتي  ويلفت 
اللبنانية،  بالليرة  أسعارها  السياحية تضع 
ــــن رفـــعـــهـــا بـــســـبـــب الـــضـــائـــقـــة  ولــــــم تـــتـــمـــكـــن مـ
االقــتــصــاديــة، رغــم الــغــالء املستفحل والــفــارق 
ــــدوالر بــن الــســوق  الــهــائــل فــي ســعــر صـــرف الـ
الــرســمــي )1507.5 لــيــرات( والــســوق الــســوداء 
الــحــفــالت الضئيل جــدًا،  لــيــرة(، وعـــدد   8350(
مــعــتــبــرًا أنـــهـــا »ســـنـــة كـــارثـــيـــة بـــامـــتـــيـــاز«. أمــا 
الذين أتوا إلى لبنان من الخارج، فغالبيتهم 
لـــبـــنـــانـــيـــون حـــــضـــــروا لـــتـــمـــضـــيـــة الــــعــــيــــد مــع 
عــائــالتــهــم، بــيــنــمــا هـــنـــاك قــلــة أتــــت مـــن مصر 

واألردن والعراق بصفة سائحن.

لجوء إلى المناطق الجبلية
خــــرى، كــان الفــتــًا لــجــوء الــعــديــد من 

ُ
مــن جهة أ

اللبنانين إلى املناطق الجبلية لتمضية عيد 

رأس السنة وعطلة األسبوع وحجز شاليهات 
حفاظًا على سالمتهم، إذ يقول أحد اللبنانين 
»الــعــربــي  الـــقـــادمـــن مـــن فــرنــســا لــعــدة أيـــــام، لـــ
أمانًا صحيًا  أكثر  يبقى  الشاليه  أن  الجديد« 
األصــدقــاء  مــع  »فنحن نحجزها  تكلفة،  وأقـــل 
الــذيــن نــثــق بــهــم ونــعــرف أنــهــم غــيــر مصابن 
بالفيروس وكلهم أجروا الفحوص للتأكد من 
خلّوهم من كورونا، وبالتالي ال اختالط، كما 
أن أسعار الحجز وشراء املأكوالت التي نعّدها 
بأنفسنا ونتشارك بها جميعنا، كما نستفيد 
من الطقس الجميل جدًا وجبال لبنان الرائعة 

واملناخ الخالب، والهواء النقي«.
ــدد مـــن الــشــالــيــهــات فـــي منطقة  ــد مــالــك عـ وأكــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  األرز، شــمــال لــبــنــان، لـــ
2020 كــانــت مــن أكــثــر الــســنــوات الــتــي تحجز 
فيها الــشــالــيــهــات وفــاقــت املــطــاعــم والــفــنــادق، 
الصحية،  الناحية  أمانًا من  أكثر  تبقى  ألنها 
وهــذه الــحــجــوزات لــم تقتصر فقط على فترة 
عــيــد املـــيـــالد، بـــل اإلشـــغـــال كــــان مــرتــفــعــًا منذ 

أشهر في ظل التعبئة العامة واإلقفال العام.

ديسمبر األكثر استقطابًا
مـــن جــهــتــه، يــقــول نــقــيــب الــفــنــادق فـــي لــبــنــان، 
»العربي الجديد«، أن ديسمبر/  بيار األشقر، لـ
استقطابًا من  األكثر  كــان  لطاملا  األول  كانون 
الداخل والخارج، إذ كان القطاع يستقطب بن 
الفترة من السنة،  الى 100% خالل هذه   %90
وتـــحـــديـــدًا مـــن 20 ديــســمــبــر حــتــى 5 يــنــايــر/ 
كانون الثاني 2021، مستدركًا: »لكن وضعنا 
ــيــــوم لـــأســـف ســـيـــئ جــــــدًا، ونـــســـبـــة إشـــغـــال  الــ
الــفــنــادق خـــالل عــيــدي املـــيـــالد املــجــيــد ورأس 

السنة لم تتجاوز %10«.
ويربط األشقر نسبة الـ10% بيوم العيد الذي 
الجمعة  يــوم  الفائت وتــاله  الخميس  صــادف 
ــه بــعــطــلــة نــهــايــة  ــالــ كــعــطــلــة رســـمـــيـــة، واتــــصــ
األســبــوع )سبت وأحـــد(، مــا شّكل حــافــزًا لدى 
الناس لحجز غــرف واالســتــفــادة من اإلجــازة، 
الفتًا إلى أن الحجوزات تعود بغالبيتها إلى 
كــل سنة  لــبــنــان  ــزورون  ــ يـ لبنانين مــغــتــربــن 
لــتــمــضــيــة الــعــيــد مـــع عـــائـــالتـــهـــم، إلــــى جــانــب 
ــة، عــلــمــًا أن هـــؤالء  ــيــ جــنــســيــات عــراقــيــة وأردنــ
لبنان، ومنهم من  إلــى  يــتــرّددون كثيرًا  أيضًا 
لديه مسكن دائم يعيش فيه وال يحتاج تاليًا 

إلى النزول في فندق.

رأس السنة كسر قيود كورونا بحثًا عن جرعة إنعاش

خالف كثير من المحتفلين القيود المفروضة لمواجهة انتشار جائحة كورونا رغم تزايد اإلصابات والوفيات )فرانس برس(

تقارير عربية
لبنان

اعتمدت المؤسسات 
على المغتربين اللبنانيين 

وبعض العرب

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــــون وخــــــبــــــراء  ــلـ ــ ــلـ ــ ــــحـ يــــــتــــــفــــــاءل مـ
اقــتــصــاديــون بــقــرار تعديل سعر 
الــصــرف املــوّحــد لكافة األغـــراض 
الـــتـــجـــاريـــة والـــشـــخـــصـــيـــة، العـــتـــقـــادهـــم أنـــه 
يـــســـهـــم فــــي االســــتــــقــــرار االقــــتــــصــــادي بــعــد 
سنوات عجاف من الفوضى خالل عقد من 
الحروب واضطراب سعر الدينار واالرتفاع 
املستهلكن، وذلــك بعدما  الفاحش ألسعار 
ــركـــزي قـــد حــــّدد ســعــر صــرف  كــــان الــبــنــك املـ
البالد عند 4.48  العملة في مختلف أنحاء 
ــلـــدوالر الـــواحـــد، بــــداًل مـــن السعر  دنــانــيــر لـ

الرسمي السابق البالغ 1.4 دينار.
لــكــن فـــي املــقــابــل، يــنــتــقــد خـــبـــراء الــخــطــوات 
الـــتـــي اتـــخـــذهـــا »مـــصـــرف لــيــبــيــا املـــركـــزي« 
بشأن تعديل سعر الصرف وتخفيض قيمة 
العملة 70% مع تجميد »املؤسسة الوطنية 
عد املصدر 

ُ
للنفط« اإليرادات النفطية التي ت

ــة  ــوازنــ ــيـــاجـــات املــ ــتـ الـــرئـــيـــســـي لـــتـــمـــويـــل احـ
العامة.

في السياق، يؤكد الباحث االقتصادي، علي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن هناك  الــشــيــبــانــي، لـــ
مـــؤشـــرات إيــجــابــيــة بــشــأن الــســعــر املــوحــد، 
ومنها تعافي إنتاج النفط ورفع القيود عن 
الجديد،  النقد األجنبي وفق سعر الصرف 
ــاســـي بــن  ــيـ ــل الـــسـ ــــن بـــــــــوادر الــــحــ  عـ

ً
فــــضــــال

األطــراف املتحاربة، وصواًل إلى قرار إجراء 
االنتخابات املقبلة. 

املصرف  لــدى  الفنية  اللجنة  ويــقــول عضو 

املركزي، مصباح العكاري، إن سعر الصرف 
الجديد ُيسهم في ترسيخ االستدامة املالية، 
فــيــمــا يــعــتــبــر املــســتــشــار املـــصـــرفـــي، نـــوري 
ــريـــون، أن تــعــديــل الــســعــر »إجــــــراء مــوجــع  بـ
جـــدًا لــغــالــبــيــة الــشــعــب، خــاصــة بــعــدمــا فقد 
الــنــاس كــل الــدعــم الــــذي تــقــدمــه الجمعيات 
إذا   عما 

ً
التعاونية االستهالكية«، متسائال

كان »اإلجــراء الخاطئ املتمثل بزيادة سعر 
ــــدوالر ســيــفــاقــم مــعــانــاة الليبين  الــ صـــرف 

واملقيمن على السواء«.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ـــ وأوضــــــح بـــريـــون لـ
اإلجــراء االقتصادي الصحيح يكمن في أن 
يكون سعر الصرف الفعلي قريبًا من السعر 
الشرائية  القوة  على  يحافظ  بما  الرسمي، 
لــلــديــنــار ومــســتــوى معيشة الــفــقــراء، داعــيــًا 
إلــى ضــرورة إنشاء الحكومة مجلسًا أعلى 
االقتصادية دوره دراســة وتحليل  للتنمية 
لوضع  تمهيدًا  االقتصاد،  تشوهات  جميع 

خـــطـــة مـــعـــالـــجـــة مـــالئـــمـــة لـــهـــا عـــبـــر إرســـــاء 
للتنمية  ُمحفزة  وتجارية  مالية  سياسات 

مع املحافظة على استقرار سعر الصرف. 
ــتــــصــــاد فــي  مــــن جـــهـــتـــه، يــــقــــول أســــتــــاذ االقــ
»العربي  جامعة بنغازي، عطية الفيتوري، لـ
الجديد«، إن الطلب على الدوالر، أو العملة 
ــــن مـــصـــدريـــن  ــأتــــي مـ ــًا، يــ ــة عــــمــــومــ ــيـ ــبـ ــنـ األجـ
من  السلع  مستوردو  أواًل  هما:  أساسين، 
الخارج، وثانيًا التحويالت املالية من داخل 
فــي عــمــلــيــات ينفذها  إلـــى خــارجــهــا،  ليبيا 

مقيمون وغير مقيمن وكذلك الحكومة.
ويبّن مدير إدارة البحوث والدراسات لدى 
»املـــصـــرف الــلــيــبــي الـــخـــارجـــي«، نــجــمــي بن 
شــعــبــان، أن املــصــرف املـــركـــزي لــيــســت لديه 
ــرار فـــي ضـــخ الــعــمــلــة  ــمـ ــتـ ــقــــدرة عــلــى االسـ الــ
ــلـــتـــداول فـــي االقـــتـــصـــاد ليلبي  األجــنــبــيــة لـ
الــطــلــب، ولــذلــك ســتــكــون كمية الــطــلــب على 
العملة األجنبية أكبر من كمية العرض الذي 
يطرحه، ما يؤدي تاليًا إلى رفع سعر صرف 
الدوالر، وسينعكس ذلك زيادة في التضخم 

الذي سيشمل كل السلع والخدمات.
بــدوره، يشرح مدير »مركز أويــا للدراسات 
أن قيمة  أبـــولـــســـن،  أحـــمـــد  ــة«،  ــاديـ ــتـــصـ االقـ
العملة تكمن في قوتها الشرائية، وستحتاج 
النقود السائلة  أكــبــر مــن  إلــى كمية  الــدولــة 
لهذا  الــصــرف، وسيكون  ترفع سعر  عندما 
الرفع تأثير سلبي على النشاط االقتصادي 

ويدفع باتجاه الركود.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن ال معنى  لـــ وأوضــــح 
السوق  فــي  السعر  لتوحيد  أبــدًا  اقتصاديًا 
املــوازي مع السعر الرسمي، ألن في السوق 
املــــوازي العــبــن كــبــارًا هــم أصــحــاب رؤوس 
العملة  مــن سيشتري  ثمة  ولــيــس  األمــــوال، 

بسعر 4.5 دنانير ويبيعها بالسعر نفسه.
يــمــكــن  ال  ــر  ــعـ الـــسـ ــذا  ــهــ لــ ــًا  خــــالفــ أنــــــه  ورأى 
ــوازن، وســيــظــل  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة الـ ــالــ الـــــوصـــــول إلــــــى حــ
ــود، فــيــمــا تــحــتــاج  ــ االقـــتـــصـــاد فـــي حـــالـــة ركــ
فــاتــورة  لــســداد  الصعبة  العملة  إلـــى  ليبيا 
الــــــــواردات الــســنــويــة الـــتـــي تــبــلــغ 30 مــلــيــار 
ــة،  ــيــ ــاســ األســ املـــنـــتـــجـــات  حـــتـــى  إذ  دوالر، 
والــخــضــروات،  املــعــدنــيــة  واملـــيـــاه  كالحليب 
ــا وتــونــس وتركيا في  مــســتــوردة مــن أوروبـ

ظل ضآلة اإلنتاج محليًا.

عدن ــ العربي الجديد

تسبب الهجوم الصاروخي الذي طاول مطار عدن الدولي 
األربــعــاء املــاضــي، فــي توقف عمل املنفذ الــجــوي الرئيسي 
اليمنين  الــذي يربط  الشريان  اليمنية، وقطع  املــدن  لكافة 
التحالف  الــذي فرضه  الــجــوي  الحظر  العالم. ومنذ  بــدول 
الــســعــودي - اإلمــاراتــي على الــرحــالت التجارية فــي مطار 
صنعاء الدولي، أواخر العام 2016، بات مطار عدن الخاضع 
لسيطرة الحكومة املعترف بها دوليًا، املنفذ الرئيسي الذي 
اليمن،  من  والجنوبية  الشمالية  املحافظات  غالبية  يخدم 
إلــى جــانــب مــطــار سيئون فــي محافظة حــضــرمــوت، شرق 
استهدف صالة  الــذي  الصاروخي  الهجوم  وأسفر  الــبــالد. 
مطار عدن ومدرجه لحظة وصول الحكومة الجديدة، عن 
اليمنية«،  الجوية  »الخطوط  أعلنت  توقف خدماته، حيث 
الــنــاقــل الــوحــيــد لــلــمــســافــريــن الــيــمــنــيــن مــنــذ بـــدء الــحــرب، 
فــي حضرموت حتى  مطار سيئون  إلــى  تحويل رحالتها 

إشعار آخر. 
وذكرت الخطوط اليمنية أن جميع رحالتها، يوم الجمعة، 
من مطارات القاهرة وجيبوتي، توجهت إلى مطار سيئون، 
املنفذ البديل الذي كان غالبية املسافرين اليمنين في الداخل 
والخارج يتجنبون الرحالت عبره نظرًا لزيادة أجور النقل 
وطول املسافة التي تبعده عن محافظاتهم. وفي ظل عدم 
وجــود أي مؤشرات لعملية إصــالح قريبة، أكد مصدر في 
عودة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ اليمنية«  الجوية  »الخطوط 
الرحالت عبر مطار عدن مرهونة بالحصول على تصاريح 
مـــن الــتــحــالــف الـــســـعـــودي - اإلمــــاراتــــي لــلــهــبــوط فــيــه بعد 

استكمال اإلصــالحــات. وتأمل الحكومة في إعــادة تشغيل 
املطار خالل أيام بعد إصالح األضرار، وفقًا لتصريح نقلته 
وكالة »سبأ« الرسمية عن محافظ عــدن، أحمد مللس، لكن 
مراقبن يتوقعون أن تستغرق عملية اإلصالح وقتًا أطول. 
النقل، عبدالسالم هـــادي، اطلع  أن وزيـــر  الــوكــالــة،  وذكـــرت 
مع محافظ عــدن، يــوم الخميس، على حجم األضــرار التي 
تسبب بها القصف الصاروخي على »مطار عدن الدولي« 
أثــنــاء وصـــول الــحــكــومــة، ووّجــــه بــســرعــة إصـــالح األضــــرار. 
وزار املــطــار عـــدد مــن املــســؤولــن الــيــمــنــيــن غــــداة الــهــجــوم 
الصاروخي، حيث أكد وزير الداخلية، إبراهيم حيدان، في 
تصريحات منفصلة، أن الحكومة ستبذل جهودها لعودة 
العاجل، واتخاذ  القريب  املطار بعد تأهيله في  العمل في 
كافة اإلجراءات الالزمة لذلك. وأدى توقف الخدمة في مطار 
اليمنين في مطارات  املسافرين  إلــى تكّدس عشرات  عــدن 
من  البعض  األردن، حيث شكا  فــي  علياء  وامللكة  الــقــاهــرة 
إلغاء مفاجئ للرحالت مساء األربعاء، وهو ما جعلهم بال 

مأوى.  
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن عــمــلــيــة اإللــغــاء  وقــــال مـــســـافـــرون لـــ
ستكبدهم أعباء إضافية، خصوصًا أن غالبية الحاجزين 
كــانــوا قــد خــضــعــوا  لــفــحــوصــات »بـــي.ســـي.آر« الــتــي تثبت 
خلوهم من اإلصابة بفيروس كورونا، وهو فحص تشترطه 
 عـــن أعــبــاء 

ً
الــخــطــوط الــيــمــنــيــة لــلــســفــر إلــــى الــيــمــن، فـــضـــال

اإلقــامــة املــؤقــتــة واملــعــيــشــة. ولــجــأت الــخــطــوط اليمنية إلى 
إبالغ املسافرين من القاهرة إلى مطار عدن عبر الرحالت 
امللغية يوم 30 و31 ديسمبر/كانون األول املنصرم، بموعد 

رحالتهم الجديدة.

دينار ليبيا 2020: انقسام 
حول توحيد سعر الصرف 

من األضرار التي خلفها الهجوم على مطار عدن األربعاء الماضي )فرانس برس(تقلّبات سعر الدينار الليبي انعكست غالء فاحشًا في األسعار االستهالكية )فرانس برس(

مطار عدن مشلول في انتظار الترميم

أثارت خطوة توحيد
 سعر صرف الدينار 

في السوقين الرسمي 
والموازي عام 2020 

حفيظة بعض الخبراء، 
فيما اعتبرها آخرون 

ضرورية للجم المضاربة

موازنة ُعمان 2021: 
العجز 5.7 مليارات دوالر

ذكرت وكالة األنباء الُعمانية الرسمية 
يوم الجمعة، أن السلطنة تتوقع أن يبلغ 

عجز موازنة 2021 نحو 2.2 مليار ريال 
)تعادل 5.7 مليارات دوالر(، وأنها تخطط 

لالقتراض من األسواق املحلية والعاملية 
للمساهمة في سد الفجوة. وأضافت أن 

السلطنة تهدف لجمع نحو 1.6 مليار 
ريال عبر االقتراض، وسحب املبلغ املتبقي 
بقيمة 600 مليون ريال من احتياطياتها. 
واملوازنة مبنية على سعر نفط 45 دوالرًا 
للبرميل، وتتوقع الحكومة إيرادات بقيمة 

8.640 مليارات ريال هذا العام 
بانخفاض 19% عن إيرادات 2020 

بحسب تقديرات.

إيرادات نفط العراق 2020: 
42 مليار دوالر

كشفت شركة تسويق النفط 
العراقي »سومو«، عن حجم اإليرادات 
لعام 2020 من تصدير النفط، حيث 

نقلت وكالة »واع« عن املدير العام 
للشركة، عالء الياسري، قوله إن حجم 

اإليراد املتحقق بلغ 42 مليار دوالر، 
فيما بلغ إيراد شهر ديسمبر/ كانون 

األول املنصرم وحده أكثر من 4 مليارات 
عن سعر بيع بلغ 49 دوالرًا للبرميل. 
وصّدر العراق نحو 3 ماليني برميل 

يوميًا بعد قرار »أوبك+« خفض اإلنتاج، 
بحسب الياسري الذي توقع أن تشهد 

أسعار النفط تحسنًا رغم بروز 
ساللة كورونا الجديدة.

انكماش اقتصاد 
األردن %2.2

أظهرت بيانات دائرة اإلحصاءات 
العامة األردنية انكماش االقتصاد 
األردني في الربع الثالث من العام 

2020 بنسبة 2.2% مقارنة بانكماش 
كانت بلغت نسبته 3.6% في الربع 
الذي سبقه، ومع نمو بلغت نسبته 

1.9% في الربع الثالث من العام 2019، 
فيما تذهب تقديرات »مجموعة 

البنك الدولي« إلى انكماش االقتصاد 
األردني بنسبة ستبلغ 3.5% في 

العام 2020 بأكمله، وفقًا ملا نقلته 
وكالة رويترز.

أخبــار 
      العرب

155
مالية  أزمات  ليبيا  تعيش 
ــً في  ــحـ خــانــقــة وشـ
بسبب  النقدية  السيولة 
النفط  ــاب  ــ أص ــراع  ــ ص
بلغت  فــادحــة  بخسائر 
خالل  دوالر  مليار   155
إقفال  نتيجة  سنوات   9
ــئ  ــوان ــم ــول وال ــق ــح ال

النفطية.
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