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تعاف تدريجي للنفط الليبي
طرابلس ـ أحمد الخميسي

ســجــلــت اإليـــــــــرادات الــنــفــطــيــة في 
ليبيا، زيادة كبيرة خالل النصف 
بــــــ9.53  الـــحـــالـــي  الـــعـــام  األول مـــن 
زيـــادة نسبتها 55 في  مليارات دوالر، وهــي 
املــائــة فــي مقارنة مــع الفترة ذاتــهــا مــن العام 
املاضي حني بلغت 5.25 مليارات دوالر، وفقًا 

لبيانات املصرف الليبي الخارجي. 
ودعــا الخبير االقتصادي أحمد املبروك إلى 
ضرورة التركيز على ثالت نقاط لالستفادة 
ــرادات النفطية، أوالهـــا تقوية  مــن زيـــادة اإليــ
الدينار الليبي، وثانيًا دعم املؤسسة الوطنية 
للنفط لزيادة اإلنتاج، كون النفط هو املصدر 
الثالثة  النقطة  أمــا  األجنبي،  للنقد  الرئيس 
فهي ضــرورة اللجوء إلى التقشف وتقليص 
ــاق إلــــى الـــحـــد االدنــــــى لــلــســيــطــرة على  ــفــ اإلنــ
املـــؤشـــرات االقــتــصــاديــة.  وأوضــــح املــبــروك لـ 

»الــعــربــي الــجــديــد« أن رفـــع مــعــدالت اإلنــتــاج 
املؤسسة  مخصصات  رفـــع  يتطلب  النفطي 
الوطنية للنفط لإلنفاق على مجاالت صيانة 
وتــطــويــر اآلبــــار والــحــقــول الــنــفــطــيــة وتــأمــني 
إلى  وصــواًل  العاملني،  ومصروفات  مرتبات 

زيادة اإلنتاج وتعزيز عمليات التصدير. 
النفطية  اإليــــرادات  أن  إلــى  البيانات  وتشير 
خـــالل الــعــام الــحــالــي تتعافى تــدريــجــيــًا منذ 
شهر مــارس/ آذار املاضي مع زيــادة أسعار 
الـــنـــفـــط فــــي األســــــــواق الـــدولـــيـــة واالســـتـــقـــرار 
دوالر،  ملياري  لتتجاوز  بالبالد،  السياسي 
لكنها انخفضت في إبريل/نيسان إلى 1.303 
مليار دوالر، وسجلت في مايو/ أيار 1.389 
 2.138 إلــى  يونيو  فــي  لترتفع  دوالر،  مليار 

مليار دوالر. 
ــتـــاج لــيــبــيــا مـــن الــنــفــط  كــمــا بــلــغ مــتــوســط إنـ
الخام 1.163 مليون برميل يوميًا في يونيو/ 
مــلــيــون برميل  مـــن 1.157  ارتــفــاعــًا  حـــزيـــران 

يــومــًيــا فـــي شــهــر مـــايـــو. وتــوقــعــت املــؤســســة 
الوطنية للنفط تحقيق إيرادات نفطية بقيمة 
25 مــلــيــار دوالر فــي الــعــام الـــجـــاري. وكــانــت 
تـــراوح سنوًيا بــني 40 مليار  النفط  عــائــدات 
ا لتقارير 

ً
دوالر و45 مليارًا قبل عام 2013 وفق

سابقة للبنك الدولي. ويتم توفير أكثر من 75 
ــرادات العامة من اإليـــرادات  في املائة من اإليـ
برميل  سعر  الحكومة  واحتسبت  النفطية. 
النفط عند 45 دوالرا بمعدل تصدير 1.250 
مليون برميل يومًيا في موازنة 2021، فيما 
تــعــدى ســعــر الــبــرمــيــل 74 دوالرا فــي الــســوق 
الـــدولـــيـــة. وتــمــتــلــك لــيــبــيــا أكـــبـــر احــتــيــاطــات 
مــؤكــدة مــن الــنــفــط الــخــام فــي أفــريــقــيــا، وهــي 
واحـــدة مــن أعــضــاء منظمة الــبــلــدان املصدرة 
التخفيضات  للبترول )أوبــك(، املستثناة من 
التي أقرها ما يعرف بتحالف »أوبك+«. وكان 
ــركــــزي، الــصــديــق  مــحــافــظ مـــصـــرف لــيــبــيــا املــ
الكبير، قال أخيًرا، إن ليبيا تحتاج إلى إنتاج 

1.7 مليون برميل يوميا لتحقيق االستدامة 
املالية. ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي، 
فإن ليبيا تحتاج ألن يبلغ سعر برميل النفط 
57 دوالرا لتحقيق التوازن املالي هذا العام، 

و70.3 دوالرا العام املقبل.
وكــانــت املــؤســســة الــوطــنــيــة للنفط قــالــت إن 
ــاج والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة للنفط  ــتــ خــســائــر اإلنــ
ــلـــى الـــــدولـــــة بــســبــب  ــة عـ ــعـ ــائـ والـــــفـــــرص الـــضـ
واملــوانــئ  للحقول  القانونية  غير  اإلقــفــاالت 
 231 نــاهــزت  املاضية  التسع  السنوات  خــالل 
ــبـــالد من  الـ ــاج  ــتـ إنـ مــلــيــار دوالر. وانـــخـــفـــض 
النفط، خــالل عــام 2013 إلــى 933 ألــف برميل 
الصراع  التخبط بسبب  في  يوميا، واستمر 
الـــحـــاصـــل فـــي الـــبـــالد لــيــصــل إلــــى 950 ألــف 
برميل في 2018، ومن ثم سجل مليون برميل 
يوميا عام 2019، قبل أن يهوي إلى 322 ألف 
برميل يوميا في املتوسط نهاية 2020، وفق 

بيانات رسمية.

عّمان ـ أنور الزيادات

أوصـــت دراســــة صــــادرة عــن مــركــز تمكني للمساعدة 
بــالــعــمــل  األردن،  فــــي  ــان  ــســ اإلنــ الـــقـــانـــونـــيـــة وحــــقــــوق 
عــلــى تــحــقــيــق الــتــغــطــيــة الــشــامــلــة لـــبـــرامـــج الــحــمــايــة 
االجــتــمــاعــيــة، وإيـــالء األولــويــة للفئات األكــثــر ضعفًا 
في األردن. وحملت الدراسة عنوان »ثقوب في املظلة: 
قطاعات  في  االجتماعية  الحماية  تشريعات  قصور 
العمل في األردن أثناء كــورونــا«، وأفـــادت بــأن نسبة 
العاملني في االقتصاد املوازي في البالد بلغت حوالي 
40 فــي املــائــة مــن إجــمــالــي عـــدد الــعــامــلــني، معظمهم 

يفتقدون الحماية االجتماعية واالستقرار الوظيفي.
ــــى اآلثــــــــار الـــســـلـــبـــيـــة الــهــائــلــة  ــة إلــ ــ ــدراســ ــ وأشـــــــــارت الــ
األردنيني  العمال  على  وتداعياتها  كورونا  لجائحة 
واملــهــاجــريــن وأصــحــاب العمل على حــد ســـواء، وأثــر 
اإلجــراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار 
الفيروس على القطاعات االقتصادية أهمها الزراعة 
واإلنـــشـــاءات إلــى جــانــب الــقــطــاع غير املــنــظــم. وأكــدت 
الدارسة أنه بالرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة 
القطاعات والعمال من خــالل إصــدار  للتخفيف على 
ــر الــدفــاع، »فــإنــه يمكن مالحظة أن الــبــالغــات لم  أوامـ
إضافة  املهاجرين،  العمال  مثل  العاملني  كافة  تغط 

إلى صعوبة وركاكة الصياغة القانونية لهذه األوامر 
والبالغات التي تتعلق باألجور على وجه التحديد«. 
ولفتت إلى »عدم تمكن شريحة كبيرة من العمال من 
االســتــفــادة مــن هــذه الــبــرامــج نــظــرا لتوجه الحكومة 
إلـــى الــتــحــول اإللــكــتــرونــي، حــيــث لـــم يــتــمــكــن الــعــديــد 
مــن الــعــمــال مــن فــتــح مــحــافــظ إلــكــتــرونــيــة نــظــرا لعدم 
امــتــالكــهــم هـــواتـــف ذكــيــة أو عـــدم مــعــرفــتــهــم بكيفية 
اســـتـــخـــدامـــهـــا«. وشـــرحـــت الــــدراســــة أنــــه »لــــم تتمكن 
شريحة كبيرة من العمال وخصوصا املهاجرين منهم 
مــن الــوصــول إلــى هــذه املــنــصــات ألنــهــا كــانــت باللغة 
أصحاب  من  كبيرة  قــام مجموعة  كما  فقط،  العربية 

 العمل بتخفيض أجور العاملني من دون موافقتهم«. 
ــــت الـــــدارســـــة أن جـــــــزءًا كـــبـــيـــرًا مــــن الـــعـــمـــال  ــحـ ــ وأوضـ
املهاجرين في األردن هم من الجنسية املصرية الذين 
تضرروا بشكل مباشر نتيجة اإلجــراءات الحكومية 
لــلــحــد مــن انــتــشــار الــفــيــروس وفــــرض حــظــر الــتــجــول 
والـــتـــنـــقـــل، حــيــث يــعــمــل مــعــظــم هـــــؤالء فـــي قــطــاعــات 
الزراعة واإلنشاءات. أما بالنسبة لعامالت املنازل فقد 
بمعاملتهن  تتمثل  الــتــحــديــات  مــن  للعديد  تعرضن 
جميع  وجـــود  بسبب  العمل  وضــغــط  سيئة  بطريقة 
أفــراد األســرة طــوال اليوم، ما زاد ساعات عملهن عن 

16 ساعة يوميا.

عمال السوق الموازية في األردن بال حماية

الكويت: مدينة لخدمة 
مصنّعي السيارات الكهربائية

قالت مؤسسة املوانئ الكويتية، 
أمس األحد، إنها تخطط إلنشاء 

عي 
ّ
أول مدينة لخدمة مصن

السيارات الكهربائية في الشرق 
األوسط. ونقل بيان صحافي 

صادر من املؤسسة عن املدير 
العام، يوسف العبدالله الصباح، 

قوله إن طرح املشروع للتصميم 
واإلنشاء سيكون خالل السنة 

املالية الحالية 2022-2021. 
ولم يوضح البيان في أي موقع 

بالكويت سيتم بناء املدينة التي 
سيطلق عليها مدينة السيارات 

الكهربائية. وقال املدير العام، وفقا 
لوكالة »رويترز«، إن »مؤسسة 

املوانئ الكويتية قادرة على 
تقديم كافة الخدمات املينائية 
واللوجستية املناسبة لكبرى 

الشركات حول العالم، من مصنعي 
السيارات الكهربائية«. وأشار إلى 

أن الشركات الرائدة في مجال 
صناعة السيارات الكهربائية تعمل 

بمنظومة تجارية مختلفة في 
البيع املباشر من خالل منصاتها 

اإللكترونية.

إدراج ثاني شركة ناشئة 
في بورصة قطر

تشهد بورصة قطر، إدراج ثاني 
شركة ناشئة، اليوم االثنني، في 

سوق الشركات الناشئة، وبنفس 
الطريقة التي ُيتداول بها أسهم 

الشركات املدرجة في السوق 
الرئيسية، من ناحية أنواع األوامر، 

وإجراءات الشركات، وترتيبات 
التسوية واملقاصة. وسيكون 

 لتسعير 
ً
تسعير أسهمها مماثال

أسهم الشركات املدرجة في 
السوق الرئيسية. واعتبر الرئيس 

التنفيذي لبورصة قطر، راشد علي 
املنصوري، أن قيام سوق الشركات 
الناشئة، حدث مهم ومحوري يؤكد 
تطور السوق القطرية ويضيف إلى 

نجاحاتها السابقة كإحدى أهم 
األسواق الرائدة في املنطقة. لفت 
املنصوري، في تصريح إعالمي 

وصلت إلى »العربي الجديد« 
نسخة منه، إلى أن إطالق السوق 

الجديدة يمثل رؤية مكملة للسوق 
الرئيسية.

فرنسا تتوقع استقبال
50 مليون سائح أجنبي
تأمل فرنسا استقبال 50 
مليون سائح أجنبي هذا 

الصيف، معظمهم من أوروبا، 
بينما سيبقى الزوار الدوليون 

»البعيدون« غائبني، كما قال وزير 
الدولة للسياحة جان-بابتيست 

ليموين، في مقابلة مع »جورنال 
دو ديمانش«. وقال ليموين: 

»نأمل أن نستقبل هذا العام 50 
مليون سائح أجنبي، مقارنة بـ35 

مليونًا في العام املاضي، و90 
مليونًا في عام 2019«. وأضاف: 

»هناك سياح أوروبيون من بينهم 
أملان وهولنديون وبلجيكيون... 

في املقابل، يأتي عدد أقل من 
البريطانيني، مثل العام املاضي، ألن 
حكومتهم فرضت عليهم أسبوعني 
من الحجر الصحي بعد عودتهم«. 

لقطات

قفزة في 
صادرات كوريا 

الجنوبية

قفزت صــادرات كوريا الجنوبية بنسبة 29.6 % على أساس سنوي في يوليو/ تموز إلى مستوى قياسي مرتفع، لتواصل مكاسبها للشهر التاسع على 
التوالي مع استمرار تعافي االقتصاد العاملي وفقًا ملا أظهرت بيانات أمس األحد. وبلغت قيمة الشحنات الصادرة 55.4 مليار دوالر في الشهر املاضي بفضل 
مبيعات السيارات والرقائق القوية، وفقًا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة. يمثل حجم الصادرات الشهرية أعلى مستوى منذ أن 
بدأت كوريا الجنوبية في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1956. وصلت صادرات البالد خالل األشهر السبعة األولى من عام 2021 إلى 358.7 مليار دوالر، 

مسجلة أيضًا ارتفاعًا جديدًا. وزادت الواردات بنسبة 38.2% إلى 53.6 مليار دوالر في الشهر املاضي، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 1.76 مليار دوالر.

اقتصاد
Monday 2 August 2021
االثنين 2 أغسطس/ آب 2021 م  23  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2527  السنة السابعة

)فرانس برس(



1011
اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

يتواصل الغموض بشأن ارتدادات 
التطورات السياسية التي تعيشها 
تــــونــــس عـــلـــى مـــســـتـــقـــبـــل صــنــاعــة 
السياحة، أبرز مورد للنقد األجنبي، وموقف 
كبار متعهدي الرحالت من املرحلة الجديدة، 
فيما يكابد القطاع للخروج من تداعيات أزمة 
كـــورونـــا الــتــي تــســبــبــت فـــي إفـــشـــال مــوســمــن 
البالد  لتخطي  بـــوادر  بـــروز  ورغـــم  متتالين. 
تــداعــيــات كــورونــا بتكثيف الــلــقــاح والــتــحــّول 
 
ّ
إلى وجهة سياحية آمنة من خطر الوباء، فإن
انتظار إعــادة ترتيب البيت السياسي ما زال 
 وسط ترقب الداخل والخارج ملآالت 

ً
متواصال

قرارات الرئيس قيس سعّيد االنقالبية ليل 25 
يوليو/ تموز املاضي.

وقادت وزارة السياحة خالل األشهر املاضية 
في  السياحة  متعهدي  كــبــار  إلقــنــاع  مساعي 
العالم إلــى برمجة رحــالت إلــى تونس تزامنًا 
مع تقدم حمالت اللقاح ضد فيروس كورونا، 
ــقـــطـــاع حــيــويــتــه  بـــهـــدف ضـــمـــان اســـتـــعـــادة الـ
 عـــودة التوتر 

ّ
مــع بــدايــة الــعــام املــقــبــل، غير أن

الــســيــاســي وحــظــر الــتــجــوال فــي الــبــالد تهدد 
بــإحــبــاط الــجــهــود الــرســمــيــة إلنـــعـــاش قــطــاع 

يوفر الدخل لنحو 400 ألف تونسي.
وتــعــتــبــر الــجــامــعــة الــتــونــســيــة لــلــنــزل )اتــحــاد 
 تــــراكــــم األزمـــــــات 

ّ
فـــنـــدقـــي غـــيـــر حـــكـــومـــي( أن

الــظــرفــيــة فـــي الــقــطــاع ســبــبــه عــــدم االســتــقــرار 
السياسية واألمني بالبالد منذ عام 2011. 

وأكدت الجامعة في بيان لها يوم 14 يوليو/ 
 عــدم وضـــوح الــرؤيــة وعــدم 

ّ
تــمــوز املــاضــي، أن

الــذي  الــدولــة على إدارة األزمـــة بالشكل  قـــدرة 
يسمح بعودة املياه إلى مجاريها، يكبد القطاع 
التوالي  ثانية على  )بال نشاط(  سنة بيضاء 
ــة غــيــر مــســبــوقــة لــلــســيــاحــة  ــ مــتــســبــبــة فـــي أزمـ
الــتــونــســيــة.  وأكـــد عـــدد مــن أصــحــاب الــفــنــادق 

 ›‹هــذه الضربة القاصمة« ستجبرهم على 
ّ
أن

إغــالق مؤسساتهم لعدم قدرتهم على تحمل 
سيتأتى  ومــا  بمفردهم،  لألزمة  املالي  العبء 
من ذلك من أوضاع اجتماعية سيئة للعاملن 

في هذا القطاع الهش.
وقـــــال كـــاتـــب عــــام جــامــعــة وكــــــاالت األســـفـــار، 
القطاع   

ّ
إن الــجــديــد«  »العربي  لـ لطّيف،  ظافر 

لم يسّجل أي ردة فعل من األسواق الخارجية 
عقب التدابير التي أعلن عنها سعّيد، مفسرا 

ل الحجوزات بسبب الجائحة. 
ّ
ذلك بتعط

ــه »لــم تكن هناك حــجــوزات من 
ّ
وأكــد لطّيف أن

األســواق الخارجية هــذا العام لذلك لم يشعر 
 غياب أّي 

ّ
ه قال إن

ّ
القطاع بأّي ردة فعل«، لكن

االجتماعية  االحتجاجات  أو  للعنف  مظاهر 
الخارجية  لــألســواق  إيجابية  برسائل  يبعث 
الــتــي قـــد تــعــيــد بــرمــجــة تــونــس عــلــى خريطة 

الرحالت بعد التعافي من األزمة الصحية.
ومّرت صناعة السياحة خالل السنوات العشر 
خسائر  فــي  تسببت  صعبة  بفترات  املاضية 
بالدعم  الــحــكــومــات  عالجتها  للقطاع  كبيرة 
ــالـــي والـــضـــريـــبـــي، ومـــنـــع مـــوجـــات تــســريــح  املـ

كبيرة للعاملن فيه.
ــتــــحــــور الـــهـــنـــدي  ــار املــ ــتــــشــ وبـــلـــغـــت نـــســـبـــة انــ
»دلتا« من كــورونــا، 90 في املائة من مجموع 
اإلصابات بالفيروس في تونس بما يجعلها 
في املرتبة األولــى عامليا في مستوى انتشار 
هـــذا املــتــحــور، وفـــق مـــا كــشــفــه عــضــو اللجنة 

ــا، ريــــاض دغــفــوس.  الــعــلــمــيــة ملــكــافــحــة كـــورونـ
ــال دعـــفـــوس فـــي تــصــريــح لــوكــالــة األنـــبـــاء  ــ وقـ
املــتــحــور  انــتــشــار  نــســبــة   

ّ
إن الــرســمــيــة »وات« 

انتشارها  الهندي في تونس تجاوزت نطاق 
 
ّ
في الهند حيث ظهر ألول مرة، مشيرًا إلى أن
احتواء مخاطر هذا املتحور، سريع االنتشار، 
يتطلب االلتزام بقواعد الوقاية، والتسريع في 

إنجاز حملة التطعيم املضاد لكورونا.
ــر األســـــــتـــــــاذ الــــجــــامــــعــــي والـــخـــبـــيـــر  ــبــ ــتــ ــعــ ويــ
ــقــــطــــاع الــــســــيــــاحــــي، مــعــز  ــــي الــ املـــتـــخـــصـــص فـ
 صناعة السياحة في تونس ما قبل 

ّ
قاسم، أن

الجائحة الصحية لن تكون هي ذاتها ما بعد 
كــورونــا، مشددًا على ضــرورة وضــع املهنين 
لــالســتــراتــيــجــيــات الـــالزمـــة لــتــســهــيــل الـــعـــودة 
الجديدة  للمتطلبات  وفقًا  للقطاع،  السريعة 

للسائحن واألسواق العاملية. 
الجديد«  »العربي  لـ تصريح  في  قاسم  وأفــاد 
 املــشــرفــن عــلــى الــقــطــاع مــطــالــبــون بــإعــادة 

ّ
أن

ملطالب  واالســتــجــابــة  الــداخــلــي  البيت  ترتيب 
الــســائــح مـــا بــعــد الــجــائــحــة الــصــحــيــة بــوضــع 
ــادة تــأهــيــل اليد  ــ الــبــروتــوكــوالت الـــالزمـــة وإعـ

العاملة وفق الحاجيات الجديدة لألسواق. 
 عـــودة الــقــطــاع الــســيــاحــي إلــى 

ّ
وأكـــد قــاســم أن

التي  بــالــقــرارات  أســاســًا  سالف نشاطه تتأثر 
تتخذها األسواق الخارجية، ال سيما املتعلقة 
منها بــتــدابــيــر الــســفــر والــحــركــة بــن الــبــلــدان، 
الوباء في تونس   تواصل تصاعد 

ّ
أن معتبرًا 

يضعها ضمن البلدان املهددة بمنع السفر. 
السياسي  الــوضــع  بتأثير  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  أمــا 

ــــه شــأن 
ّ
عــلــى ســـوق الــســيــاحــة، فــقــال قــاســم إن

لم  السياحية طاملا  األســـواق  داخــلــي وال يهم 
تنحرف االحتجاجات نحو العنف أو ما يمكن 

أن يهدد سالمة الوافدين.
وبــحــســب بــيــانــات رســمــيــة، تــراجــعــت عــائــدات 
الــقــطــاع الــســيــاحــي فـــي تــونــس 65 فـــي املــائــة 
الوافدين  عدد  ص 

ّ
وتقل الحالية،  السنة  خالل 

إلــــى هــــذا الــبــلــد الـــــذي تــعــتــبــر الــســيــاحــة أهــم 
مرتكزات اقتصاده بنسبة 78 في املائة. 

الــعــام املاضي،  القطاع خــالل  وقـــّدرت خسائر 
بأكثر من 6 مليارات دينار )2.1 مليار دوالر(. 
التونسي،  السياحة  أرقــام أفصح عنها وزيــر 
الحبيب عمار، في تصريحات إعالمية نهاية 

يونيو/ حزيران املاضي. 
 وضـــع الــقــطــاع الــســيــاحــي في 

ّ
وقــــال عــمــار إن

املوسم  إلنــقــاذ  عاجلة  يتطلب خططًا  تــونــس 
الـــحـــالـــي واملــــواســــم املــقــبــلــة، مــرجــحــًا تــعــافــي 
السياحة عام 2022 مع تقدم حمالت التطعيم 
ــــع االقــــتــــصــــادي  ــن الـــــوضـ ــبـــــالد وتـــحـــسـ ــ ــــي الـ فـ

الداخلي والعاملي.

الجزائر ـ حمزة الكحال

خلطت مــوجــة الــحــّر الــتــي تعصف بــالــجــزائــر مــنــذ أســابــيــع، 
ومــا صاحبها مــن شــح فــي مــيــاه الــشــرب وإقــبــال على شــراء 
املكّيفات، حسابات األســر، التي وجــدت نفسها أمــام حتمية 
زيادة اإلنفاق، ملواجهة الظروف املناخية القاسية، خصوصًا 
في مناطق الشمال، غير املعتادة على هكذا ظروف طبيعية 

استثنائية.
وانــتــقــلــت مـــوجـــة الـــغـــالء الـــتـــي تــشــهــدهــا الـــبـــالد، إلــــى ســوق 
مكيفات الــهــواء واملـــــراوح، الــتــي قــفــزت أســعــارهــا هـــذا الــعــام 

بمعدالت تفوق 75% مقارنة بالعام املاضي.
وقــال املواطن إبراهيم روتــابــي، في شــارع الحميز، املشهور 
بــمــحــال بــيــع األجـــهـــزة الــكــهــربــائــيــة املــنــزلــيــة، فـــي الــضــاحــيــة 
التكييف  ــزة  ــهـ  »أجـ

ّ
إن الـــجـــزائـــريـــة،  الــعــاصــمــة  مـــن  الــشــرقــيــة 

املــواطــنــن في  إقــبــااًل غير مسبوق مــن قبل  واملــــراوح تشهد 
هذه الفترة، رغم ارتفاع أسعارها، فسعر مكيف الهواء بقوة 
9 آالف، ارتفع قرابة 10 آالف دينار )90 دوالرًا( مقارنة بالعام 
املاضي، أما املكيف بطاقة 12 ألفًا، فقد قفز سعره قرابة 20 

ألف دينار )180 دوالرًا( نظرًا الرتفاع الطلب عليها«.
أما أسعار مراوح السقف، بحسب املواطن روتابي لـ »العربي 
الجديد«، فقد تراوحت بن 12 ألف دينار )100 دوالر( و15 
تباع  كانت  الحجم،  بعدما  )130 دوالرًا( بحسب  دينار  ألــف 

بنحو 10 آالف دينار العام املاضي.
وفي هذا السياق، قال محمد بري، وهو صاحب محٍل لبيع 
املراوح   »أسعار 

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ الكهربائية،  األدوات 

ومكيفات الهواء باتت مرتفعة للغاية، بسبب ارتفاع الطلب 
وتراجع العرض جراء توقيف االستيراد وعدم قدرة مصانع 

الجزائر على تغطية الطلب«.
بيوت  فــي  نفسها  فــرضــت  قــد  الهوائية  املكيفات  كــانــت  وإذا 
الــجــزائــريــن هـــذه الــســنــة، بــالــنــظــر ملـــوجـــات الـــحـــّر املــســتــمــرة 
 مــوجــة الــجــفــاف الــتــي 

ّ
ــإن فـــي الـــبـــالد مــنــذ الــربــيــع املـــاضـــي، فــ

تعصف بالبالد، وما صاحبها من شحٍّ في األمطار، أدت إلى 
اضطرابات في عملية توزيع مياه الصنابير في املحافظات 

واملدن الكبرى، ما رفع اإلقبال على خزانات املياه.
وتــشــهــد مــحــال بــيــع املــضــخــات وخـــزانـــات املـــيـــاه فـــي شـــارع 
الــحــمــيــز، إقــبــااًل غــيــر مــســبــوق، وهـــو الــشــارع املــعــروف ببيع 
هذه السلع، وسط قفزات في األسعار ومخاوف من املضاربة 

 أزمة في الجزائر.
ّ

واالحتكار، التي يخّيم شبحها مع كل
وسجلت خزانات املياه البالستيكية ارتفاعًا يتراوح بن ألف 
و3 آالف ديــنــار لــلــخــزان، بحسب السعة والــنــوعــيــة، وهــو ما 
أكده املواطن كمال عواشي، الذي قال من داخل أحد املتاجر، 
 »الخزان الذي اقتناه، وهو ذو سعة ألف لتر بسعر 20 ألف 

ّ
إن

دينار، لم يكن يتعد سعره 16 ألف دينار قبل أيام فقط«.
الــجــديــد«: »كــثــيــرون يقبلون على  »العربي  لـ ووفــق عــواشــي 
 تواصل 

ّ
الشراء، خوفًا من ارتفاع األسعار بشكل أكبر، في ظل

الكبيرة  املصانع واملتاجر  الشرب، وعــدم مواكبة  أزمــة مياه 
حجم الطلب على الخزانات واملضخات، ولألسف نحن أمام 

نفقات كثيرة، زاد ثقلها عيد األضحى«.
وتعاني الجزائر من أزمة جفاف حادة، هي األولى من نوعها 
منذ ثالثة عقود، أدت إلى انخفاض حاد في منسوب السدود، 

خصوصًا في املناطق الشمالية، إلى مستويات دنيا.
وفــــي الـــســـيـــاق، قــــال رئـــيـــس الــجــمــعــيــة الـــجـــزائـــريـــة لــحــمــايــة 
 »الــــظــــروف املــنــاخــيــة الــتــي 

ّ
املــســتــهــلــك، مــصــطــفــى زبـــــدي، إن

تــعــيــشــهــا الـــبـــالد زادت الــضــغــط عــلــى جـــيـــوب الــجــزائــريــن، 
ــهــا تــزامــنــت مــع عيد 

ّ
وأربـــكـــت مــيــزانــيــة األســــر، خــصــوصــًا أن

األضــحــى وعــطــلــة الــصــيــف، مــا يــعــنــي مــصــاريــف إضــافــيــة«. 
 »األســر وجدت 

ّ
أضــاف، في حديث مع »العربي الجديد«، أن

نفسها أمام ثالثية صعبة خالل يوليو/تموز املاضي: شراء 
ــزان مــيــاه، أو مكيف هــوائــي، أو أضــحــيــة الــعــيــد... وجلها  خـ
انتهى بها املــطــاف إلــى االقــتــراض أو اخــتــيــار عنصر واحــد 
 األســعــار 

ّ
 كــل

ّ
فــقــط، بالنظر لضعف املــداخــيــل. ولــألســف فـــإن

ارتفعت، واملواطن وجد نفسه أمام جشع تجار األزمات«.

السياحة التونسية ضحية 
ضربات السياسة وكورونا

زيادة اإلقبال على شراء المكيفات والمراوح الكهربائية )فايز نورالدين/فرانس برس(القطاع السياحي تكبّد خسائر باهظة )األناضول(

الصيف يفاقم إنفاق األسر

دفع تراكم األزمات 
السياسية وتفاقم 

الجائحة الصحية إلى 
تهاوي السياحة التونسية، 

إذ يتكبد القطاع خسائر 
باهظة ويتجه إلى سنة 

بيضاء ثانية

مصر تستقبل أولى رحالت 
الطيران العارض من فرنسا

استقبلت مدينة األقصر املصرية )جنوب( 
أولى رحالت الطيران العارض القادمة 
من فرنسا، منذ وقفها العام املاضي 

لتفشي جائحة كورونا. وقالت اإلدارة 
املركزية للسياحة الداخلية بهيئة التنشيط 

السياحي املصرية في بيان، أمس األحد، 
إن الطائرة القادمة من العاصمة الفرنسية 

باريس تقل 178 سائحا فرنسيا. 
وأوقفت فرنسا حركة السياحة الوافدة 

إلى مصر منذ أول يوليو/ تموز من 
العام املاضي، لتفشي جائحة كورونا 

عامليا. وتسهم السياحة بنحو 15 باملئة 
من الناتج املحلي اإلجمالي ملصر، وتعد 

مصدرا رئيسا للنقد األجنبي إلى جانب 
الصادرات ومداخيل العمالة املصرية في 
الخارج. ومن املقرر تسيير رحلة طيران 
عارض مرة واحدة أسبوعيًا من فرنسا 

إلى األقصر، حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 
 .2021

وكانت األقصر استقبلت، مساء السبت، 
أولى رحالت الطيران العارض القادمة من 
إسبانيا، قادمة من العاصمة مدريد وتقل 

114 سائحًا. وبلغ عدد السياح الوافدين 
الذين استقبلتهم مصر في النصف األول 
2021، نحو 3.5 ماليني سائح بإيرادات، 4 

مليارات دوالر.

األردن يعلن إغالق معبر 
نصيب مؤقتًا

قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية 
األردنية إنه سيتم إغالق معبر جابر 
الحدودي مؤقتا أمام حركة البضائع 

والركاب نتيجة تطورات األوضاع األمنية 
في الجانب السوري. وأضاف املصدر 

في بيان بثته وكالة األنباء األردنية، 
أنه سيصار إلى إعادة فتح املعبر حال 

توفرت الظروف املالئمة لذلك. وجاء قرار 
الداخلية األردنية بعد أن أعلنت الحكومة 
األردنية األربعاء املاضي، إعادة تشغيل 
مركز جابر/نصيب مع سورية اعتبارا 
من أمس األحد بشكل شبه عادي، بعد 
نحو عام على عمله بشكل محدود في 

إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس 
كورونا. وقال وزير الداخلية مازن الفراية 

في بيان نشر األربعاء: »بعد إجراء 
الترتيبات امليدانية الكاملة مع الجانب 

السوري، سيبدأ اعتبارا من صباح األحد 
األول من آب/اغسطس التشغيل الكامل 

ملركز حدود جابر.

إسطنبول تستحوذ على 
20% من مبيعات العقارات

نالت إسطنبول، الحصة الكبرى من إجمالي 
مبيعات العقارات في تركيا، وذلك خالل 

النصف األول من العام الجاري. وبحسب 
بيانات حصلت عليها »األناضول« من هيئة 

اإلحصاء التركية )حكومية(، فإن األشهر 
الستة األولى من العام الجاري، شهدت 

بيع 552 ألفا و810 عقارات. واستحوذت 
إسطنبول على 20 في املائة من إجمالي 

مبيعات العقارات، إذ شهدت هذه الفترة، بيع 
مس 

ُ
108 آالف و51 عقارًا، أي ما يعادل خ

العقارات املباعة في تركيا. وحلت أنقرة في 
املركز الثاني، وذلك بواقع 53 ألفًا و575، ثم 

إزمير في املركز الثالث بـ 31 ألفًا و683.

ارتفاع توليد الطاقة 
الكهروضوئية في الصين
أظهرت بيانات رسمية أّن توليد الطاقة 

الكهروضوئية في الصني ارتفع بنسبة 23.4 
في املائة على أساس سنوي في النصف 
األول من عام 2021 وسط جهود البالد 

للوصول الى ذروة انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون وتحقيق حياد الكربون، بحسب 

»شينخوا«. وقال وانغ دا بنغ، املسؤول في 
الهيئة الوطنية للطاقة، إنه في الفترة ما 

بني شهري يناير/ كانون الثاني ويونيو/ 
حزيران املاضيني، شهدت الصني توليد 
طاقة كهروضوئية بلغت 157.64 مليار 
كيلوواط / ساعة. وأضاف وانغ أّن سعة 

توليد الطاقة الكهروضوئية املركبة املضافة 
حديثًا بلغت 13.01 مليون كيلوواط في 

الفترة املذكورة، بينما بلغت القدرة التراكمية 
لتوليد الطاقة الكهروضوئية املركبة 268 
مليون كيلوواط حتى نهاية الشهر قبل 
ها 

ّ
املاضي. وفي يونيو، أعلنت الصني أن

ستنهي اإلعانات للمحطات الكهروضوئية 
املركزية ومشاريع الطاقة الكهروضوئية 

املوزعة ومشاريع طاقة الرياح البرية الجديدة 
من ميزانية الحكومة املركزية في عام 2021 

وتحقيق التكافؤ على الشبكة. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%65
ــب بــيــانــات رســمــيــة،  ــس ح
القطاع  عائدات  تراجعت 
 %65 تونس  في  السياحي 
خالل السنة الحالية، وقّدرت 
العام  خالل  القطاع  خسائر 
الماضي، بأكثر من 6 مليارات 

دينار )2.1 مليار دوالر(.

تقارير عربية

الجزائرسياحة

نما إجمالي صادرات العراق من 
يوليو/تموز،  خــالل  الــخــام  النفط 
على أســاس شهري، بمقدار 26 
ألف برميل يوميًا، وسط توقعات 
بزيادة أكبر اعتبارًا من أغسطس/

النفط  الــجــاري. وقــالــت وزارة  آب 
العراقية في بيان، أمس األحد، إّن 
إجــمــالــي صــــادرات الــنــفــط سجل 
في  يوميًا  برميل  مليون   2.918
يوليو، مرتفعا من 2.892 مليون 

في يونيو/حزيران.
وبـــلـــغ إجــمــالــي صــــــادرات الــنــفــط 
خالل الشهر املاضي 90 مليونًا 
على   

ً
بــرمــيــال و794  ألــفــًا  و467 

ــع 86  ــة مــ ــارنـ ــقـ ــر، مـ ــهـ مــــــدار الـــشـ
برميال  و589  ألفًا  و765  مليونًا 
ــذ مــــايــــو/أيــــار  ــنــ ــيــــو. ومــ ــــي يــــونــ فـ
باتفاقية  الـــعـــراق  يــلــتــزم   ،2020
خفض اإلنتاج التي أقرها تحالف 
ــلـــى حــجــم  ــر عـ ــ ــ »أوبــــــــــــك+«، مــــا أث
ــروف  ـــظـ ــالـــغ فــــي ال ــبـ ــه الـ ــ ــادراتـ ــ صـ
مــاليــني   107 قــــرابــــة  الــطــبــيــعــيــة 

برميل شهريًا.

صعود 
صادرات 
العراق 
النفطية الرباط ـ مصطفى قماس

ســـاهـــمـــت الـــجـــائـــحـــة الــصــحــيــة فــــي تــوســيــع 
حــضــور الــقــطــاع غــيــر الــرســمــي بــاالقــتــصــاد 
املغربي، إذ توقع مراقبون أن يلوذ به العديد 
مــن الــذيــن فــقــدوا فــرص عمله بسبب تراجع 
األنــشــطــة االقــتــصــاديــة أو الــتــســريــحــات، ما 
دفع إلى التشديد على ضرورة تبني تدابير 
القطاع  فــي  للعمل  الفاعلن  لــدفــع  تحفيزية 

الرسمي.
ــم يــخــف مــســتــثــمــرون قلقهم مــن أن يضر  ولـ
اتساع دائرة االقتصاد غير الرسمي )السوق 
تــرى  فيما  الــشــركــات،  بتنافسية  الـــســـوداء(، 
األجـــراء.  يمنع حماية  أنــه  عمالية  اتــحــادات 
هــــذا مـــا تــجــلــى مـــن تــقــريــر لــجــنــة الــنــمــوذج 
الذي  للتوجه  الــذي وضــع تصورا  التنموي، 

أفــق 2035،  فــي  املــغــرب  أن يسير عليه  يجب 
ــــرورة تــطــويــر االقــتــصــاد  حــيــث حـــث عــلــى ضـ
يــتــســم بقيمة مــضــافــة ضعيفة  اقــتــصــاد  مــن 
وإنـــتـــاجـــيـــة مــنــخــفــضــة مــــع أنـــشـــطـــة ريــعــيــة 
ومحمية إلى اقتصاد يتميز بتعدد األنشطة 
يكون  أن  على ضــرورة  مشددة  والتنافسية، 
التحول االقتصادي مصدرا لنمو أكبر وقادر 

على خلق مناصب شغل ذات جودة.

ويعد القطاع غير الرسمي ضمن األولويات 
التي يفترض التعاطي معها من أجل إحداث 
الــتــحــول االقــتــصــادي، خــاصــة أن املؤسسات 
ــم تـــكـــف عــــن مــحــاولــة  املــحــلــيــة والــــدولــــيــــة، لــ
اإلحــــاطــــة بــحــجــمــه فـــي االقـــتـــصـــاد الــوطــنــي، 
علما أن من الخبراء من توقعوا توسعه في 
ظــل الــجــائــحــة، حــيــث سيشكل مـــالذ عاطلن 
الــجــائــحــة. وقــد  فـــرص عملهم بسبب  فــقــدوا 
االقتصاد  الدولي حصة  النقد  قــدر صندوق 
غير الرسمي بنسبة 34 في املائة من الناتج 
اإلجمالي املحلي في الفترة بن 1991 و2015، 
وهي نسبة تقترب من تلك التي انتهى إليه 
البنك املــركــزي في آخــر دراســـة، حيث تحدث 

عن نسبة تتجاوز 30 في املائة.
وإذا كان بنك املغرب يحدد حجم القطاع غير 
الرسمي في ذلك املستوى، فإنه يبدو أقل مما 

كان عليه في الثالثة عقود األخيرة حن كان 
في حدود 40 في املائة بن 1988 و1998، و34 
املــائــة بــن 2009 و2018، قبل أن يتراجع  فــي 
حاليا إلي حوالي 30 في املائة. حجم القطاع 
ــغـــرب بــمــســتــوى  غــيــر الـــرســـمـــي يــبــقــي فـــي املـ
الــتــعــاون والتنمية  بــلــدان منظمة  مــن  أعــلــى 
االقــتــصــاديــة  التي يصل فيها إلــى 17.2 في 
املائة، والبلدان العربية وشمال أفريقيا التي 

يقدر فيها بـ25 في املائة.
وخلص االتحاد العام ملقاوالت املغرب، الذي 
يمثل مصالح رجـــال األعــمــال، فــي دراســـة له 
إلـــى أن الــقــطــاع غــيــر الــرســمــي يــمــثــل 20 في 
يمثل  ما  املحلي،  اإلجمالي  الناتج  من  املائة 
17 مليار دوالر في العام وحوالي 3 مليارات 
دوالر من اإليــرادات التي ال تحصلها اإلدارة 

الجبائية.
ويــجــذب الــقــطــاع غير الــرســمــي أشــخــاصــا لم 
يكن لهم حظ كبير في التعليم، حيث إن ثلثي 
الذين ينشطون فيه مروا من التعليم األولى 
واالبـــتـــدائـــي، و28.4 فــي املــائــة مــنــهــم عــبــروا 
التعليم  املـــائـــة  فـــي  و3.3  الـــثـــانـــوي  الــتــعــلــيــم 
العالي، حسب املندوبية السامية للتخطيط.

وذهبت دراســة االتحاد العام للمقاوالت إلى 
املـــائـــة ضمن  فـــي   31.76 تــمــثــل  الـــتـــجـــارة،  أن 
بقطاعات  متبوعة  الــرســمــي،  غير  االقــتــصــاد 
الــفــنــدقــة واملـــطـــاعـــم والـــخـــدمـــات الــشــخــصــيــة 
املائة، ثم أنشطة الصناعة  بنسبة 16.47 في 
والــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة، تــمــثــل 14 فـــي املــائــة، 
فالبناء واألشغال العمومية بنسبة 12.94 في 
املائة وباقي النسب لقطاعات أخرى األخرى.

العمل  فــرص  للعمل  الدولية  املنظمة  وتــقــدر 
في القطاع غير الرسمي بنسبة 80 في املائة 
من مجمل فــرص العمل في املــغــرب، وهــو ما 
يــؤكــده الــخــبــيــر فــي الــقــطــاع املــهــيــكــل، محمد 
»الــعــربــي الــجــديــد«.  الـــهـــاكـــش، فـــي حــديــثــه لـــ
وأكد الهاكش أن األزمة الصحية، كشفت عن 
ارتهان فئات عريضة لالقتصاد غير املهيكل، 
ــة لــتــقــديــم مــســاعــدات  حــيــث اضـــطـــرت الــــدولــ
ــرة، مـــن بــيــنــهــا تلك  ــ لــحــوالــي 5.5 مــاليــن أسـ
الـــتـــي تــرتــهــن لــلــقــطــاع غــيــر املــهــيــكــل. ويـــرى 
الــهــاكــش، أن الــقــطــاع غــيــر الــرســمــي ينعكس 

عــلــى فـــرض الــعــمــل الــتــي تــتــســم بــالــهــشــاشــة، 
وعدم استقرار العمال في مناصبهم، ناهيك 
عن ضعف مساهمة الفاعلن في القطاع غير 
الرسمي في املجهود الجبائي للدولة، وعدم 
تــوفــيــر الــحــمــايــة االجــتــمــاعــيــة لــلــعــامــلــن في 
ذلك القطاع، وهو ما يفسر لجوء الدولة إلى 
االجتماعية  الحماية  لتعميم  بلورة مشروع 

لفائدة 22 مليون شخص.
ــيـــة لــلــتــخــطــيــط  وتــــذهــــب املـــنـــدوبـــيـــة الـــســـامـ
إلـــى أن الــضــريــبــة عــلــى القيمة  )حــكــومــيــة(، 
املــضــافــة تــســاهــم فـــي الــتــأثــيــر عــلــى الــقــطــاع 
غــيــر الــرســمــي، حــيــث إن الــشــركــات الــعــامــلــة 
في ذلك القطاع تعمل دون فاتورة وتتجنب 
ــداد الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة املــضــافــة، في  ســ
الــوقــت نــفــســه، الــــذي تـــرى املــنــدوبــيــة فــيــه أن 
تكاليف األجور تدفع الشركات الصغيرة إلى 
إلى  يتحولون  الــذيــن  العاملن  مــن  التخفف 
االقتصادي  ويتصور  املهيكل.  غير  القطاع 
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــه لــ ــثــ ــديــ ــــي حــ ــة، فــ ــبــ ــيــ ــلــــي بــــوطــ عــ
الـــجـــديـــد« أن الــنــظــام الــجــبــائــي يــســاهــم في 
إن  حيث  الرسمي،  للقطاع  العديدين  لجوء 
الضغط الجبائي مرتفع عبر الضريبة على 
الــشــركــات، مــا يستدعي فــي تــصــوره مراعاة 
ذلك النظام لخصوصيات بعض املهن، حيث 
ال يمكن معاملة فاعلن اقتصادين في ذات 
تعامل  كما  متواضعة  اقتصادية  إمكانيات 
بامتياز  اقــتــصــاديــة  مــدنــا  تحتضن  مناطق 

مثل الدار البيضاء وطنجة.
»الــعــربــي  ــــارق بــوتــقــي، لـــ ويـــؤكـــد الــبــاحــث طـ
ــديــــد« أن مـــعـــالـــجـــة املـــشـــاكـــل املــرتــبــطــة  الــــجــ
بــالــقــطــاع غــيــر الــرســمــي، تــكــمــن فـــي توسيع 
بالعمل  تبدأ  التي  القانون،  تطبيق  مساحة 
ــيـــا  ــه تـــدريـــجـ ــيــ ــلــــن فــ ــاعــ ــفــ ــاع الــ ــ ــــضــ ــلــــى إخــ عــ
ــه يــتــصــور أن ذلــــك يجب  لــلــضــريــبــة، غــيــر أنــ
أن يــحــدث فــي ظــل إصــالحــات جبائية تقوم 
ــبـــار  ــتـ ــذ بـــعـــن االعـ ــ ــاف، مــــع أخــ ــ ــــصــ ــلـــى اإلنــ عـ
بن  التمييز  عبر  للقطاع  االجتماعي  الـــدور 
األنــشــطــة الــتــي تــنــطــوي عــلــى خـــرق الــقــانــون 
وتــــضــــر بــــاالقــــتــــصــــاد، وتــــلــــك الــــتــــي تــكــتــســي 
طابعا معاشيا بالنسبة للسواد األعظم من 

الفاعلن في القطاع غير الرسمي.

السودان: مخاوف من منظمة التجارة السوق السوداء ملجأ العاطلين عن العمل في المغرب

)Getty( التجارة تمثل 31.76% من حجم السوق السوداء

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

الــخــطــى لالنضمام  الـــســـودان  يــســارع 
ــيــــة بـــهـــدف  ــاملــ ــارة الــــعــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ملـــنـــظـــمـــة الـ
النمو  الــعــالــم وتحفيز  عــلــى  االنــفــتــاح 
االقــتــصــادي وتــنــويــع وتــحــديــث قطاع 
الصناعة وتعزيز جذب االستثمارات.

ارتفعت  فقد  سودانية  مصادر  ووفــق 
حــــظــــوظ الـــــســـــودان بـــاالنـــضـــمـــام إلـــى 
ــة، داخــــــــل األجــــهــــزة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ املـــنـــظـــمـــة الـ
الـــرســـمـــيـــة، مـــا جــعــل الــبــلــد األفــريــقــي 
في  قريبًا  للمنظمة  ينضم  أن  يتوقع 
حــــال اســتــيــفــاء الـــشـــروط واملــتــطــلــبــات 

املتعلقة باالنضمام كافة.
وفي سباق االنضمام ملنظمة التجارة 
جــهــز الــــســــودان وثـــائـــق مـــيـــزان نــظــام 
التجارة الخارجية، والخطة القانونية 
ــة،  ــ ــــحـ ــــن، والـــــصـ ــوانــ ــ ــقــ ــ ــالــ ــ ــقــــة بــ ــلــ ــتــــعــ املــ
والـــعـــوائـــق الــفــنــيــة، والــــزراعــــة والــدعــم 
لتقديمها  تمهيدا  لــهــا  املــقــدم  املــحــلــي 

ألمانة املنظمة.
ورغـــم الــحــمــاس الــرســمــي لــالنــضــمــام، 
ــيــــن  ــاعــ ــنــ وصــ اقـــــتـــــصـــــاديـــــن  أن  إال 
انضمام   

ّ
أن مــن  يتخوفون  سودانين 

بــــالدهــــم ملــنــظــمــة الـــتـــجـــارة ســيــفــرض 
عــلــى املــنــتــجــات الـــســـودانـــيـــة الـــدخـــول 
األجنبية،  املــنــتــجــات  مــع  منافسة  فــي 
وأن الــتــنــافــس الــخــارجــي ربــمــا يــؤدي 
وتوقف  املحلية  الصناعة  تهديد  إلــى 
اإليــــرادات،  تقليل  أو  أنشطتها  بعض 
 آخــريــن يــــرون أهــمــيــة االعــتــمــاد 

ّ
 أن

ّ
إال

على الجمارك والضرائب في اإليرادات 
العامة للدولة.

وفــي حــال االنــضــمــام ملنظمة التجارة 
فــــإن عــلــى الــــســــودان تــحــريــر أســـواقـــه 
ــلــــى وارداتــــــــــه  ــــود عــ ــيـ ــ وعـــــــــدم فـــــــرض قـ
املعاملة  سياسة  وتطبيق  الخارجية 
باملثل. ولذا فقد تباينت آراء املراقبن 
حول جدوى طلب السودان االنضمام 
لــلــمــنــظــمــة، إذ يــقــول الــعــضــو الــســابــق 
التابعة  والخدمات  التجارة  لجنة  في 

الــعــامــة لــالنــضــمــام للمنظمة  لــألمــانــة 
»العربى  لـ البشير،  الله  عبد  الــدولــيــة، 
ــاك فـــرصـــة  ــنــ ــــد«: »مــــــا زالـــــــت هــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
لـــتـــحـــســـن األوضــــــــــــــاع االقــــتــــصــــاديــــة 
عبر  الخارجي  العالم  نحو  واالنفتاح 
تهيئة   يشترط   ه 

ّ
لكن املنظمة«  بــوابــة 

الــشــروع في  البنية االقــتــصــاديــة قــبــل 
 األوضـــــاع 

ّ
ــدًا أن ــؤكـ ــل عــمــلــيــة، مـ ــراحـ مـ

الحالية ال تحتمل املنافسة الخارجية، 
خـــصـــوصـــًا الـــصـــنـــاعـــة املـــحـــلـــيـــة الــتــي 
ــســــودان  ظـــلـــت تـــعـــانـــى مـــنـــذ دخــــــول الــ
لــشــرق وجنوب  الــســوق املشتركة  إلــى 

أفريقيا )الكوميسا(. 
ويـــطـــالـــب الـــبـــشـــيـــر بــتــغــيــر كـــثـــيـــر مــن 
االقــتــصــاد  وإدارة  املــحــلــيــة  املــفــاهــيــم 
والتفكير  الــعــاملــيــة،  الــتــجــارة  بعقلية 
في املوارد املتاحة، خصوصًا الزراعة، 
والثروة الحيوانية، واملعادن، وكيفية 

رفع كفاءتها خالل املرحلة املقبلة.
فيطالب  الـــزيـــن،  آدم  االقـــتـــصـــادي  أمـــا 
االقتصاد  ملشاكل  حلول  عــن  بالبحث 
للمنظمة،  االنضمام  في  الــشــروع  قبل 
اآلن.  مـــهـــيـــأة  غـــيـــر  الــــبــــالد   

ّ
أن مــبــيــنــًا 

واعــتــبــر البحث عــن االنــضــمــام مــا هو 
 »مضيعة للوقت« في وقــت تعاني 

ّ
إال

ــنـــه الــــبــــالد مــــن تــــدهــــور الـــقـــطـــاعـــات  مـ
االقتصادية كافة. 

»الـــعـــربـــى الـــجـــديـــد«:  ـــ ويـــقـــول الـــزيـــن لـ
ــــودان  ــــسـ الـ يـــســـتـــطـــع  ــم  ــ لـ اآلن،  ــتــــى  »حــ
الــخــصــائــص النسبية  االســتــفــادة مــن 
التي يتميز بها« مؤكدًا وجود فرص، 
يمكن أن تضاعف من انضمامه، لكن، 
 

ّ
نــتــيــجــة لــضــعــف الــســيــاســات »ســيــظــل

 جولة ولن 
ّ

يبحث عن االنضمام في كل
يجده«.

من جانبه، يقول وزير املالية األسبق، 
ه »ال بّد من النظر 

ّ
عز الدين إبراهيم، إن

ــريــــده الــــســــوق، فــــــاآلن نــحــن  ــا يــ إلـــــى مــ
ــلـــواردات  ــالاًل لـ ــ نــســتــورد وال نــنــفــذ إحـ

بثمن ينافس املستورد«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  يــتــابــع إبــراهــيــم لـــ

»إذا كانت السلعة الــواردة من الخارج 
أرخــص من التي تنتج محليًا، فلماذا 
إذًا، نصّر على اإلنتاج املحلي للسلعة 
نفسها؟ لذلك، يجب العمل وفقًا للميزة 
 أســواق العالم تقوم على 

ّ
النسبية ألن

التنافس«.
وشارك فريق العمل الخاص بانضمام 
السودان إلى منظمة التجارة العاملية 
فــــي اجـــتـــمـــاع، عـــقـــد مــــؤخــــرًا، ونـــاقـــش 
ــي قـــدمـــتـــهـــا  ــ ــتـ ــ الـــــوثـــــائـــــق املـــــحـــــّدثـــــة الـ
الخرطوم خالل الفترة فبراير/ شباط 
– يــونــيــو/ حــزيــران 2021، والــخــاصــة 
ــام فــــي مـــجـــال الـــســـيـــاســـات  ــمـ ــاالنـــضـ بـ
املـــــالـــــيـــــة والـــــنـــــقـــــديـــــة، والــــســــيــــاســــات 
الــتــجــاريــة ذات الــصــلــة بــالــتــجــارة في 
ــيــــاســــات  ــات، والــــســ ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ ــلــــع والــ الــــســ
الجمركية، إضافة للمسائل القانونية 
والـــتـــشـــريـــعـــات واملـــعـــايـــيـــر الـــخـــاصـــة 

بالتجارة في السلع.
وقــدمــت بــعــض دول الــعــالــم واالتــحــاد 
األوروبـــــــــــــــــــي والـــــــــــواليـــــــــــات املــــتــــحــــدة 
ــاالت  ــجــ ــة حـــــــول مــ ــلــ ــئــ األمــــيــــركــــيــــة أســ
ــقـــدمـــة، وقـــــام الـــســـودان  املـــســـتـــنـــدات املـ
ــة عــلــى األســـئـــلـــة الــتــي  ــابــ ــالـــرد واإلجــ بـ
وردت فــي االجــتــمــاع، فــي حــن سيرد 
على بعض األسئلة التي سوف ترسل 
الحقًا عبر سكرتاريا منظمة التجارة 

العاملية بجنيف إلى السودان. 
وتـــــم االتــــفــــاق عـــلـــى أن تـــرســـل الـــــدول 
باقي أسئلتها خالل فترة أقصاها 23 
أغسطس/ آب الحالي ليتم الرد عليها 
من السودان وإرجاعها إلى تلك الدول 
حتى يتم االستعداد املبكر للتحضير 

للجولة املقبلة.
وكانت اليابان التي ترأست محادثات 
ــتــــمــــاع  انــــضــــمــــام الـــــــســـــــودان فـــــي االجــ
ــقـــت عــلــى تـــولـــى ملف  األخـــيـــر، قـــد وافـ
انـــضـــمـــام الــــســــودان ملــنــظــمــة الــتــجــارة 
ال  جــزءًا  انضمامه  واعــتــبــرت  العاملية، 
ــات االقــتــصــاديــة  يــتــجــزأ مـــن اإلصـــالحـ

للبالد.

إصالحاتتشغيل

االقتصاد غير 
الرسمي يوفر %80 

من فرص العمل

Monday 2 August 2021 Monday 2 August 2021
االثنين 2 أغسطس/ آب 2021 م  23  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2527  السنة السابعة االثنين 2 أغسطس/ آب 2021 م  23  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2527  السنة السابعة
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واشنطن ـ العربي الجديد

أصــبــح ســقــف الـــديـــون األمــيــركــيــة 
ــــد،  ــاري املـــفـــعـــول رســـمـــيـــا، األحـ ــ ســ
ــامــــن، حــيــث  بـــعـــد تــعــلــيــق ملـــــدة عــ
املــشــرعــون فــي واشنطن بعد كيف  لــم يحدد 
سيتجنبون التخلف عن السداد املحتمل في 
وقــت الحــق مــن هــذا الــعــام. ويسمح مشروع 
قانون امليزانية في الواليات املتحدة، والذي 
دخل حيز التنفيذ في 2019، لــوزارة الخزانة 
بإصدار ديون جديدة حتى 31 يوليو/تموز 
2021. إال أنه لم يتم االتفاق على رفع حد سقف 
الــديــون بــعــد، وســـط مــعــانــدة كــانــت متوقعة 
ــيـــدخـــل الــكــونــغــرس  مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــن. وسـ
إلــى 10 سبتمبر/أيلول  أغــســطــس/آب  مــن 9 
املتبقي  الوقت  فــإن  وبالتالي  عطلة صيفية، 
لــحــكــومــة الــــواليــــات املــتــحــدة لــلــتــحــايــل على 

التخلف عــن ســـداد ديــونــهــا مــحــدود للغاية. 
وحّد الدين، هو املبلغ اإلجمالي الذي يسمح 
تحديده  تم  باقتراضه،  الفيدرالية  للحكومة 
عــام 2019، فيما  عند 22 تريليون دوالر في 
تــريــلــيــون دوالر في  إلـــى 28.5  الــديــن  ارتــفــع 

نهاية يونيو/حزيران.

ــال ديــفــيــد ويــلــكــوكــس، املــحــلــل فـــي معهد  وقــ
بيترسون لالقتصاد الدولي، لـ »بلومبيرغ«، 
ــــذي تــبــدأ  إن مــطــلــع أغــســطــس »هــــو الـــيـــوم الـ
فيه دقــات الساعة. إنــه اليوم الــذي يبدأ حقا 
فــي جــذب انــتــبــاه املــشــرعــن إلعــالمــهــم بأنهم 
بحاجة إلى الجلوس إلى طاولة املفاوضات«.
وكــانــت وزيـــرة الــخــزانــة، جانيت يــلــن، حثت 
الكونغرس على تعليق أو رفع الحد األقصى 
للدين في أقرب وقت ممكن. وقالت للمشرعن، 
في 23 حزيران/يونيو: »الفشل في زيادة حد 
وخيمة  اقتصادية  عواقب  له  ستكون  الدين 

للغاية، وقد يؤدي إلى أزمة مالية«.
واعـــتـــبـــر مــكــتــب املـــيـــزانـــيـــة فــــي الـــكـــونـــغـــرس، 
األربـــعـــاء املـــاضـــي، أن الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 
ستنفد على األرجح من النقد لدفع فواتيرها 
في أكتوبر/تشرين األول أو نوفمبر/تشرين 
الــثــانــي، مــا لــم يــزد الكونغرس أو يعلق حد 
الخزانة،  وزارة  وقالت  الفيدرالي.  االقــتــراض 
وفــــق وول ســتــريــت جــــورنــــال، إنــــه فـــي حــال 
عــدم الــتــوصــل إلــى اتــفــاق، ستتخذ إجـــراءات 
الحكومة  فواتير  ســداد  ملواصلة  استثنائية 
املــحــدد، كما فعلت في  الــوقــت  بالكامل وفــي 
املاضي. هذه اإلجراءات، مثل استرداد بعض 
االستثمارات في برامج املعاشات التقاعدية 
الفيدرالية وتعليق االستثمارات الجديدة في 
تلك البرامج، كانت قد حررت في السابق ما 

يكفي من النقود لتستمر عدة أشهر.
حـــــــذروا  الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  مــــســــؤولــــي  ــن  ــكــ لــ
الكونغرس من أن مثل هذه اإلجــراءات يمكن 
ستنفد بسرعة أكبر، وقد تتوقف القدرة 

ُ
أن ت

أزمة ديون 
في أميركا

مبنى الكابيتول 
في واشنطن 

)واين ماكنامي/ 
)Getty

دخلت أميركا، األحد، في مرحلة جديدة من األزمات. جّمدت الخالفات 
سقف  رفع  مفاوضات  والديمقراطي  الجمهوري  الحزبين  بين  ما 

الديون، ما يعني احتمال التخلف عن السداد

وزارة الخزانة تحّذر من 
التعثر في دفع الفواتير 

في أغسطس

وصلت نسبة العمل 
عن بعد في دول االتحاد 

األوروبي إلى %12.3

أدى إضراب العمال 
في 2017 إلى اضطراب 

السوق العالمية

تجدد المخاوف 
من التخلف عن 

السداد

تحرك سابق لعمال منجم إسكونديدا )مارتن برنت/ فرانس برس(الجائحة فرضت شروطها على بيئة العمل )تولغا أكمان/ فرانس برس(

لندن ـ كاتيا يوسف، 
كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

تــحــاول الــــدول األوروبـــيـــة مــنــذ الــربــع األخــيــر 
البطالة  نسب  على  السيطرة   2020 العام  من 
التي تصاعدت  كــورونــا،  الناتجة عن جائحة 
ــارت الــكــثــيــر مــن املـــخـــاوف حـــول مستقبل  ــ وأثـ

عالم التوظيف. 
ورغــم اختالف نسب العاطلن عن العمل بن 
بلد وآخر في االتحاد األوروبــي، إال أن القارة 
ــم بــقــاء املــوظــفــن فــي قــوائــم  أجــمــعــت عــلــى دعـ
العاملن مــن خــالل دعــم الــشــركــات، بما فيها 

تلك العاملة في القطاع الخاص. 
ومن بن نحو 3.7 تريليونات يورو تتوقعها 
االتــحــاد  خصص  للجائحة،  تكاليف  أوروبــــا 
األوروبي املليارات لدعم نحو 100 ألف شركة 

صغيرة لإلبقاء على اليد العاملة فيها.
بعض الدول األوروبية انتهج سياسة العمل 
ا هــامــا من  ــزء عــن بــعــد، واحــتــلــت الــظــاهــرة جــ
ســيــاســة حــمــايــة املــواطــنــن األوروبـــيـــن، على 
ــيــــة »األمــــــــان االجـــتـــمـــاعـــي«، عـــبـــر إنـــفـــاق  أرضــ
مـــوازنـــات غــيــر مــســبــوقــة فـــي تـــاريـــخ االتــحــاد 

األوروبي تحت شعار »حماية املواطن أوال«.
الــعــمــل بــعــيــدا عـــن املــكــاتــب تـــفـــاوت بـــن دولـــة 
وأخرى من دول االتحاد الـ27. النسبة وصلت 
إلــى نحو 12.3 في املائة، بينما  في املتوسط 
النسبة  املائة ووصلت  سجلت فنلندا 25 في 

لندن ـ العربي الجديد

صّوت العمال في منجم إسكونديدا للنحاس 
ــــو األكــــبــــر فــــي الـــعـــالـــم، عــلــى  فــــي تــشــيــلــي، وهـ
اإلضــــــراب، رافـــضـــن بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة عــرض 
عــقــد الــعــمــل املـــقـــدم مـــن شــركــة »بــــي أتــــش بي 
غــروب« بعد أكثر من شهرين من املحادثات، 
فــي خــطــوة مــن شــأنــهــا إثــــارة املــخــاوف بشأن 

اإلمدادات العاملية من املعدن.
فـــي الــتــصــويــت هــــذا األســــبــــوع، اخـــتـــار 99.5 
فـــي املـــائـــة مـــن بـــن 2175 عــضــوًا فـــي الــنــقــابــة 
الضغط  متابعة  إســكــونــديــدا،  فــي  الرئيسية 
لتقديم  املنجم  تدير  التي  الشركة  إدارة  على 
شــــــروط أفـــضـــل فــــي عـــقـــد جـــديـــد مـــدتـــه ثـــالث 
ــاد، فــــي وقـــت  ــحـ ــيـــان لـــالتـ ــوات، بــحــســب بـ ــنــ ســ

متأخر من أول من أمس السبت. 
ــانــــون الـــعـــمـــل فــــي تــشــيــلــي أّيــــــا مــن  ويـــمـــنـــح قــ
الــجــانــبــن خــيــار اســتــخــدام خمسة أيـــام على 
ــاه مــن  ــى عـــشـــرة أيــــــام أقــــصــ ــ األقــــــل وصـــــــواًل إلـ
يــبــدأ اإلضــــراب.  قــبــل أن  الــوســاطــة الحكومية 

ها ستطلب وساطة 
ّ
وأكــدت »بــي أتــش بــي« أن

فــي مــحــاولــة لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق، وفـــي حــال 
فشلت الوساطة، يبدأ اإلضراب.

ــتــــج املـــنـــجـــم، الــــعــــام املــــاضــــي 1.2 مــلــيــون  وأنــ
طــن مــتــري مــن الــنــحــاس فــي وقـــت يتسم هــذا 
ــــاع األســــعــــار،  ــفـ ــ املــــعــــدن بــالــطــلــب الــــقــــوي وارتـ
وارتفعت  األميركية.  »بلومبيرغ«  وكالة  وفق 
العقود اآلجلة للنحاس بنحو 5 في املائة في 

األسبوعن املاضين. 
ويــضــغــط االتـــحـــاد الــعــمــالــي لــلــحــصــول على 
حصة أكبر من األرباح. وسبق أن نفذ العمال 
ــا كــبــيــرًا أحــــدث اضـــطـــرابـــا فـــي الــســوق  ــرابـ إضـ

ــــدة 44  ــام 2017 مــــع تـــوقـــف ملـ ــ الـــعـــاملـــيـــة فــــي عـ
يوما، وأدى اإلضــراب كذلك إلى تباطؤ النمو 

االقتصادي في تشيلي.
وقال البيان األول الصادر عن العمال: »نأمل 
القوي بمثابة دعوة  التصويت  أن يكون هــذا 
إيـــقـــاظ حــاســمــة لــبــدء مــنــاقــشــات مــوضــوعــيــة 
أرادت  إذا  مـــرضـــيـــة،  اتـــفـــاقـــات  ــى  إلــ لــلــتــوصــل 
الــشــركــة تجنب صـــراع طــويــل ومــكــلــف عليها 

التجاوب مع املطالب«.
ــي مــنــجــم  ــات الـــســـابـــقـــة فــ ــاوضــ ــفــ ــــت املــ ــريـ ــ وأجـ
الــنــحــاس فـــي شــمــال تــشــيــلــي ســــرًا، مــمــا تــرك 
ــواق املـــعـــادن فـــي حــالــة تـــأهـــب. ومـــن شــأن  ــ أسـ
إضـــــراب مــطــول مـــن قــبــل أكــبــر نــقــابــات عــمــال 
ــقـــيـــد اإلمــــــــــــــدادات الـــعـــاملـــيـــة مــن  املـــنـــجـــم أن يـ
النحاس ويدفع األسعار املرتفعة بالفعل إلى 
مــســتــويــات أعــلــى. وقــالــت الــنــقــابــة فــي بيانها 
 املــفــاوضــات فشلت فــي إحـــراز تــقــدم بشأن 

ّ
إن

مطالبها الرئيسية، بما في ذلك تحسن نظام 
على  القائمة  والتعويضات  املهني  التطوير 
األخــرى هي  الرئيسية  الخالف  األداء. ونقطة 
الــنــقــابــة أن يستفيد عــمــالــهــا مـــن 1 في  طــلــب 

املائة من األرباح املدفوعة للمستثمرين.
ويتشجع عــمــال املــنــاجــم عــلــى املــطــالــبــة برفع 
أجـــورهـــم بــســبــب أربــــاح املــنــتــجــن الــقــيــاســيــة. 
وتبحث الدول، بما في ذلك تشيلي، عن زيادة 
الضرائب على صناعة التعدين للمساعدة في 
التي تفاقمت  االقــتــصــادي  التفاوت  أزمــة   

ّ
حــل

ــاء. وتـــســـعـــى شــــركــــات الــتــعــديــن  ــ ــــوبـ بــســبــب الـ
جاهدة للحفاظ على تكاليف العمالة الخاصة 
املدخالت  بــدء أسعار  السيطرة مع  بها تحت 
ــادة الــنــقــابــة، الــشــركــة  ــفــــاع. ويــتــهــم قــ فـــي االرتــ
بــالــتــنــازل عــن مــكــافــآت كــبــيــرة مــقــابــل ســاعــات 
عــمــل أطــــول، فــي مــحــاولــة لــتــعــزيــز اإلنــتــاجــيــة 
اقتراحها تضمن   

ّ
إن الشركة  وقــالــت  والــربــح. 

شــروطــا أفــضــل ومــزايــا جــديــدة. وشــرحــت في 
 اإلدارة ما زالت 

ّ
بيان عقب تصويت النقابة، أن

تــأمــل فــي أن تــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــع النقابة 
خالل املحادثات املقبلة بوساطة الحكومة.

في الدنمارك والسويد ولوكسمبورغ وأيرلندا 
إلى نحو 20 في املائة، وفق األرقــام الصادرة 

عن مركز اإلحصاء األوروبي )يوروستات(. 
واحــتــلــت دول مــثــل بــلــغــاريــا ورومـــانـــيـــا ذيــل 
قائمة العمل عن بعد بنحو 1.2 في املائة و2.5 
فــي املــائــة لــكــل منهما، ويــعــزى ذلـــك إلـــى عــدم 
استجابة سوق العمل في البلدين للتطورات 
املتسارعة بهذا الخصوص في منطقة اليورو 
الــتــي تشهد ارتــفــاعــات مــلــحــوظــة فــي ظــاهــرة 
الــعــمــل املـــنـــزلـــي. لــكــن الــســيــاســات األوروبـــيـــة 
للحد من انفجار نسب البطالة مع أوج تفشي 
الــوبــاء الــعــام املــاضــي لــم تــوقــف تماما إحالة 
ــن الــعــمــل.  ــلــن عـ

ّ
الــبــعــض إلــــى طـــوابـــيـــر املــعــط

 في أرقام الربع األخير 
ً
شهدت كوبنهاغن مثال

من 2020 زيادة العاطلن من العمل بنحو 0.8 
في املائة، فيما النسبة املئوية بالنسبة لعموم 
االتــحــاد األوروبـــي ارتفعت 0.7 فــي املــائــة، أي 
من 6.7 إلى 7.4 في املائة. وأكثر الدول املتأثرة 
بالبطالة الناجمة عن الجائحة كانت إسبانيا 
ــبــــرص، فــيــمــا ســجــلــت هــولــنــدا  والـــيـــونـــان وقــ
وجمهورية التشيك وبولندا ثباتا عند نسب 

الباطلة املنخفضة فيها.  
السياسية  الــواضــح أن سرعة استجابة  ومــن 
ــادات  ــتـــصـ األوروبـــــيـــــة ملــتــطــلــبــات حــمــايــة االقـ
الوطنية كبحت، وفق خبراء أوروبين، ارتفاع 
نــســب الــبــطــالــة إلـــى مــا وصــلــت إلــيــه فــي أزمــة 
2012 و2013، حن ارتفعت نسبة العاطلن من 
املــائــة. فسياسة العمل عن  إلــى 11 فــي  العمل 
بعد حــدت من تدهور األرقـــام، وكــان لسياسة 
شبكة األمان التي انتهجتها الدول، مع خطط 

اإلنــعــاش املــشــتــركــة، دور رئــيــس فــي تخفيف 
أعــبــاء اإلغــــالق الــــذي طــــاول قــطــاعــات واســعــة 
الخبراء  االقتصادات.  ويتخوف عدد من  في 
األوروبين في نقاشاتهم وتصريحاتهم، من 
انكشاف األزمة بعد انقضاء العطلة الصيفية، 
حــيــث تــتــزايــد االحــتــمــاالت بـــأن ينضم املــزيــد 
إلــى نحو 14 مليون  العمل  مــن  العاطلن  مــن 
املعطلن  مــن  كبيرًا  جيشا  يشكلون  أوروبــــي 
عـــن الــعــمــل فـــي االتـــحـــاد. ولـــهـــذه األســـبـــاب، ال 
يزال عدد كبير من الشركات، خاصة في الدول 
التي تشهد تفشيا جديدا ملتحورات كورونا، 
تحافظ على سياسة التشغيل عن بعد. فيما 
الــلــقــاحــات على  تترقب شــركــات أخـــرى تأثير 
توقعات  وبحسب  االقــتــصــاديــن.   الناشطن 
املفوضية األوروبــيــة، فإن عــودة االنتظام إلى 
ســـوق الــعــمــل لــم تــعــد بــعــيــدة، ربــطــا بتحسن 
الـــوضـــع الــصــحــي، رغــــم كـــل مـــا يــثــار اآلن من 

شكوك بسبب متحورات كورونا.
ويظهر تفاؤل املفوضية في توقعاتها للنمو 
في منطقة اليورو الذي حددته بنسبة 4.8 في 
املائة للعام الحالي، و4.5 في املائة في 2022. 
ويطالب خبراء اقتصاد أوروبيون باستمرار 
سياسة الحماية والدعم لتجنب التضخم في 
املحلي  الناتج  نمو  استمرار  ولضمان   2022

اإلجمالي في منطقة اليورو.  
ــاد األوروبــــــــــي بــحــســب  ــ ــحـ ــ ــة فــــي االتـ ــالـ ــطـ ــبـ والـ
يــوروســتــات تــضــم كــل إنــســان ال يــــزال خــارج 
ســـوق الــعــمــل فــي األســبــوعــن األخــيــريــن قبل 
ــراء املـــســـح، ويــســتــعــد لــعــمــل جـــديـــد خــالل  ــ إجــ
أســـبـــوعـــن مــقــبــلــن بــعــد املـــســـح. والحــتــســاب 
العاطلن من العمل في اإلحصاءات، يجب أن 
يكون الشخص باحثا عن عمل ومسجال في 

مكاتب التشغيل. 
وكانت الدنمارك سجلت يوم 30 يوليو/تموز، 
بحسب اإلحصاء املركزي، تراجعا طفيفا في 
نــســب الــبــطــالــة عـــن يــونــيــو/حــزيــران املــاضــي 
حيث استطاعت سياسات الحماية للشركات 

جعل معدل البطالة عند 3.8 في املائة.

إضراب يهدد إمدادات النحاس العالميةأوروبا تلجم البطالة بالعمل عن بعد

ــع فـــواتـــيـــر الــحــكــومــة فـــي وقــــت مبكر  عـــن دفــ
ــاء الــــذي زاد من  ــوبـ مـــن أغــســطــس، بــســبــب الـ
عــــدم الــيــقــن بــشــأن حــجــم وتــوقــيــت اإلنــفــاق 
بالفعل  الـــخـــزانـــة  وزارة  وبـــــدأت  الــحــكــومــي. 
ــوم الــجــمــعــة  ــ ــة يــ فــــي اتــــخــــاذ تــــدابــــيــــر خــــاصــ
لــدعــم الــســيــولــة. فــي ظــهــر ذلـــك الــيــوم، توقف 

األمــــيــــركــــيــــة، إنـــــه ال تــــوجــــد خـــطـــة مــلــمــوســة 
للتعامل مع سقف الديون من خــالل تسوية 

امليزانية. 
ويــمــكــن تـــجـــاوز الـــجـــمـــهـــوريـــن، لــكــنــه يــتــرك 
ــده  ــه وحــ ــواجــ ــدن يــ ــايــ ــو بــ حـــــزب الـــرئـــيـــس جــ
وتشمل  بشعبية.  تحظى  أال  يحتمل  خطوة 

للدولة  املــالــيــة  األوراق  بــيــع  املــســؤولــون عــن 
والحكومات املحلية، والتي تساعد السلطات 

املحلية على استثمار عائدات السندات.
قال رئيس لجنة امليزانية في مجلس النواب 
ــــن  ــــك دوربـ ــاتـــور ديـ ــنـ ــــوث، والـــسـ ــارمـ ــ ــــون يـ جـ
العليا  الغرفة  الديمقراطي رقم 2 في  الزعيم 

البدائل األخرى املفاوضات مع الجمهورين 
لزيادة السقف مقابل مشاريع قوانن أخرى 

يحتاجون إلى تمريرها، وفق بلومبيرغ.
وفي السياق ذاته، أكد أحد كبار الجمهورين 
ــيـــوخ، جــــون ثـــــون، لــــ »وول  فـــي مــجــلــس الـــشـ
الجمهوري  »الــحــزب  أن  ســتــريــت جـــورنـــال«، 

قد يصطف ضد أي جهد لرفع حد االقتراض 
الــحــكــومــي هــــذا الــــعــــام«، مــمــا يــزيــد مـــن عــدم 
الكونغرس  معالجة  بكيفية  املحيط  اليقن 
هـــنـــاك  أن  أعـــتـــقـــد  »ال  وأضــــــــــاف:  لـــلـــقـــضـــيـــة. 
زيـــادة حد  يريد  واحـــدًا  سيناتورًا جمهوريا 
الـــديـــن الـــعـــام حــتــى يــتــمــكــن الــديــمــقــراطــيــون 
ــاق مــبــالــغ ضــخــمــة مـــن دون مــعــرفــة  ــفـ مـــن إنـ
مصير الــديــون«. وقـــال شــاي أكــابــاس، مدير 
السياسات  مركز  فــي  االقتصادية  السياسة 
أن هذه  »بلومبيرغ«: »في حن  لـ  األميركية، 
املــمــارســة، فــي مــا يتعلق بتأخير رفــع سقف 
الديون، أصبحت روتينية ومتوقعة، فإن هذا 
بــدون عواقب.  أو  بــدون تكلفة  أنها  ال يعني 
يعد التخلف عن السداد احتماال صعبا، لكن 
بــهــا، ألنها  التنبؤ  يمكن  ال  الــســيــنــاريــوهــات 

عرضة للرياح السياسية السائدة اليوم«.
وشرحت املحللة االقتصادية كاثرين رامبل، 
فـــي مــقــالــة نــشــرتــهــا »واشــنــطــن بـــوســـت«، أن 
رفع سقف الديون كان يعتبر إجراًء ضروريا 
وروتــيــنــيــا لــلــكــونــغــرس، وهـــو يــحــافــظ على 
عـــمـــل الـــحـــكـــومـــة وتـــهـــدئـــة األســــــــواق املـــالـــيـــة. 
ولفتت إلى أن زيــادة سقف الديون ال تسمح 
بإنفاق جديد، إنها فقط ترفع الحد األقصى 
ملقدار ما يمكن للحكومة أن تقترضه لسداد 
لم  وإذا  بالفعل،  بها  التزمت  الــتــي  الفواتير 
تستطع الخزانة االقتراض يحدث الكثير من 

األشياء السيئة.
ــاء الــســيــئــة األكـــثـــر إلــحــاحــا:  ــيـ ومــــن بـــن األشـ
»سيواجه العم ســام مشكلة فــي دفــع رواتــب 
ــا الــضــمــان  ــ ــزايـ ــ ــيــــن، ومـ ــدنــ الـــعـــســـكـــريـــن واملــ
الحكومين،  املقاولن  وفواتير  االجتماعي، 
والـــــســـــداد لـــلـــدائـــنـــن املـــحـــلـــيـــن والــــدولــــيــــن، 

وتقريبا كل فاتورة أخرى تراكمت بالفعل.
والتخلف عن سداد سندات الدين، ولو لفترة 
وجـــيـــزة، ســيــجــعــل اقـــتـــراض الــحــكــومــة أكــثــر 
تــكــلــفــة فـــي املــســتــقــبــل، مـــع مــطــالــبــة الــدائــنــن 
بمعدالت فائدة أعلى« على حد تعبير رامبل. 
وحــــــذرت مـــن أن تــخــلــف الــــواليــــات املــتــحــدة 
عــن ســداد ديونها قــد يــؤدي إلــى أزمــة مالية 
عاملية. ذلك ألن األسواق املالية تتعامل حاليا 
مع ديون الواليات املتحدة على أنها األصول 

األكثر أمانا.
وأدت مواجهة حدود الديون لعام 2011 إلى 
ستاندرد  االئتماني  التصنيف  وكــالــة  قــيــام 
الــتــصــنــيــف االئــتــمــانــي  أنـــد بــــورز بتخفيض 
ألميركا ألول مرة، وقالت الوكالة إن الحوكمة 
املالية األميركية »أقل استقرارًا وأقل فاعلية 

وأقل قابلية للتنبؤ«.

عام  منذ  مرة   12 من  أكثر  االستثنائية  التدابير  باتخاذ  الخزانة  وزارة  قامت 
1985 بسبب المشكالت التي حالت دون رفع حد سقف الديون. وقد تم 
التفاوض على سقف الديون 78 مرة 
ستكون  المرة  وهــذه  السابق،  في 
الـ79. في المرة األخيرة التي لم يُرفع 
الحكومة  إغالق  تم  الديون  سقف 
 2018 األول  كانون  ديسمبر/   22 في 
مدة  أطــول  وهي  يومًا،   35 لمدة 
كــان  ساعتها  أمــيــركــا.  ــخ  ــاري ت ــي  ف
الجمهوريون والديمقراطيون على 
الجدار  بناء  اعتمادات  حول  خالف 

مع المكسيك.

ليست المرة األولى

مال وسياسة

فاقمت جائحة كورونا 
أزمة البطالة في العالم، 

وضمنًا في بلدان االتحاد 
األوروبي، إال أن عددًا كبيرًا 

من الشركات لجأ للعمل 
عن بعد
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رؤية

عادل صبري

تعيش الصحف الورقية فترة عصيبة منذ سنوات، في أنحاء العالم، 
وهي أزمة ليست خافية على أحد. فموت صحيفة ليس باألمر الهني، 
ألــف مــوت صحف عريقة، كما في لبنان  الــذي  وفــي العالم العربي 
)مثل: السفير واملستقبل واألنوار(، لم تمّر وفاة هذه الصحف على 
نخبته مــرور الــكــرام، وأثــار إغــاق صحيفة »الــعــرب« األردنــيــة عام 
2015 صدمة لدى أهل املهنة بعدما فشلت في تدبير موارد مالية 
تحافظ على بقائها، بينما قرع جرس إنذار لجريدة »الدستور« التي 

تعثرت ماليًا ومنافسيها في هذه الفترة. 
ضد  املصرية  الصحافيني  نقابة  انتفضت  نفسه،  التوقيت  وفــي 
ك »التحرير«، الذين قرروا إغاق الجريدة وتسريح الصحافيني 

ّ
ما

ألسباب مالية. طلبت النقابة من الحكومة إشهار إفاس املالك أكرم 
قــرطــام، وهــو رجــل أعــمــال ورئــيــس حــزب املحافظني. ورغـــم فشل 
النقابة في معاقبة قرطام، أو إنقاذ حياة الصحيفة من موت محقق، 
فقد أوقــفــت سقوط صحيفتني فــي مــوت وشــيــك، وهما »املصري 
اليوم« و»الــشــروق«، إذ أحــال صاحب األولــى عشرات الصحافيني 
إلى طابور العاطلني قسريًا، وبدأ بتصفية املشروع تدريجيًا، بينما 
يبقي على حــيــاة جريدته  بــأن  النقابة  لــرجــاء  الــثــانــي  املــالــك  امتثل 
وتكاليف  الصحافيني  أجــور  تخفيض  مقابل  اإلنــعــاش  غرفة  فــي 

التشغيل، إلى درجة مجحفة لحقوق العاملني. 
وســط ضــبــاب حــالــك لصناعة اإلعـــام فــي مــصــر، فــوجــئ الوسط 
الصحافي بصدور قرار من الهيئة الوطنية للصحافة، يوم 4 يوليو/ 
تموز 2021، بوقف الطباعة الورقية للصحف املسائية، وهي املساء، 

واملسائية، واألهرام املسائي. 
ساد الصمت على غير العادة املشهد في نقابة الصحافيني، التي 
كانت تتصدى من قبل ألّي إجراءات تمس صناعة الصحف وحقوق 
العاملني فيها، واألكثر غرابة أّن املسؤولني عن تلك الصحف سكتوا 
تمامًا، وكــأّن األمــر ال يعنيهم في شــيء، وهي نفسها الحالة التي 
أصابتهم عندما اتخذت قرارات بمنع صحف أخرى من الصدور، 
مثل »الرأي«، وتحويل كثير من املجات األسبوعية والشهرية إلى 
نسخ إلكترونية فقط.  كان يمكن أن يتعلل املسؤولون بأّن »موت 
اقتصادية، خصوصًا  جــاء ألسباب  الصحف  هــذه  من  صحيفة« 
أّن أزمة الصحافة الورقية هي قضية مزمنة بدأت منذ بداية القرن 
الحالي. فالصحف الحكومية تحديدًا تحقق خسائر مالية ضخمة 
اإلداري  والــفــســاد  التشغيل  كلفة  ارتــفــاع  بسبب   ،2004 عــام  منذ 
واملـــالـــي، واملــحــســوبــيــة وانــهــيــار تــوزيــعــهــا مــع انــتــشــار الفضائيات 
وتخلفها عن مواكبة التطور التكنولوجي، وانحسار اإلعانات التي 

توجهت إلى الفضائيات ومواقع اإلنترنت. 
قامت ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، فاكتشف املسؤولون أّن 
اإلعام الرسمي ليست له قيمة وسط املجتمع الثوري الجديد، ففي 
الوقت الذي انخفضت فيه معدالت التوزيع ألعرق الجرائد املصرية، 
مثل »األهــرام« و»األخبار« و»الجمهورية« وغيرها، لعدم انحيازها 
للثورة في أيامها األولى، صعدت جرائد أخرى إلى قمة التوزيع، مثل 
»املصري اليوم« و»الشروق«، وعادت جريدة »الوفد« الصادرة عن 

حزب الوفد للتألق، بعد تفاعلها مع الثورة والثائرين. 
أقبل الناس على شراء الجرائد الورقية لدرجة أّن الصحف وضعت 
حدًا أعلى للطباعة يوميًا، حتى تواكب الكلفة الحاّدة للمنتج، بسبب 
الوقت  في  والتشغيل،  الطباعة  ومستلزمات  الــورق  أسعار  ارتفاع 
الذي كانت تهدر فيه املطبوعات الحكومية مايني الجنيهات يوميًا 

على مطبوعات تعود 50% من أعدادها يوميًا للمخازن. 
ولم تفلح التحوالت التي شهدتها الصحف الحكومية التي حاولت 
ها كانت 

ّ
الجمهور ألن الثورة ومــا بعدها، في جــذب  مواكبة أحــدات 

تــتــأرجــح بـــني اتــجــاهــني ســيــاســيــني مــتــنــاقــضــني، كــشــفــت عنهما 
األحداث التالية لعامي 2012 و2013. 

حقبة  فــي  ومكانتها  التقليدي  جمهورها  الصحف  تلك  خــســرت 
ووسائل  اإللكترونية  والصحافة  الــثــورة  صحف  شغلتها  جديدة 

التواصل والقنوات الفضائية متعددة االتجاهات. 
لـــم تــتــوقــف الــحــكــومــة عـــن دعـــم صــحــفــهــا، رغـــم نــزيــف الــخــســائــر 
النظام  شــارك  بــل  مـــرات،  عــدة  السياسي  النظام  وتغير  املستمرة، 
الــحــالــي فــي فــتــح خــزائــن الــدولــة والــبــنــوك لــلــمــؤســســات اإلعــامــيــة، 
حتى تمكن من صناعة إمبراطوريته اإلعامية الخاصة التي بدأت 
إصداراتها بأسماء رجال أعمال مثل أبو هشيمة، ومحمد األمني، 
األمــنــي  للجهاز  تابعتني  ــام شــركــتــني  أمـ ــنــا 

ّ
بــأن لنفاجأ  وغــيــرهــمــا، 

قــنــوات فضائية  الــســيــادي، ال تتحكمان فقط فــي مــا تملكانه مــن 
وسائل  ومجموعات  إلكترونية  ومــواقــع  وقديمة  حديثة  وصحف 
تواصل فحسب، بل تديران املشهد اإلعامي برمته، سواء الصحف 

الحكومية أو الحزبية أو التابعة لرجال األعمال. 
أصبح اإلعام املصري تحت التأميم الفعلي، كما حدث مع قنوات 
ــنـــاس«، وعمليًا ال يمكن طــبــاعــة جــريــدة  »الــحــيــاة« و»املـــحـــور« و»الـ
مصرية من دون املرور على لجنة الرقابة األمنية التي تولت أيضًا 
طباعة  فأصبحت  الصحف.  هــذه  تــواجــه  التي  املالية  املشاكل   

ّ
حــل

الــقــومــي، بغض النظر عن  جــرائــد مهمة للنظام مــن شـــؤون األمـــن 
و»األخبار«  و»األهــرام«  و»الوفد«  »األهالي«  مثل  للجمهور،  قيمتها 
و»الجمهورية« و»الوطن« و»اليوم السابع« وغيرها.  تجاهل النقابة 
وكبار الكتاب مشهد إغاق الصحف الورقية دفع الشباب للتساؤل: 
ملاذا ألغت الحكومة طبع جريدة »املساء«، التي أنشأها جمال عبد 
الناصر، مؤسس النظام العسكري الحاكم، عام 1954، بعد تأميمه 

صحفًا حزبية وعامة كبرى، مثل »املصري« و»الباغ« وغيرها؟
نحو  منذ  مالية  بــأزمــة  تــمــّر  املــصــريــة  الصحافة  أّن  يعلم  الجميع 
عقدين، مع إمكانية مواجهتها بمزيد من الحريات املهنية والتطور 
الحكومة نحو 4.3 مليارات دوالر لقطاع  التكنولوجي، إذ رصــدت 
اإلعام سنويًا، بينما يعيش اآلن أسوأ أزماته، فقد انخفض الدعم 
وتحولت  للرواتب،  ه  توجَّ جنيه  مليون   1200 إلى  للقطاع  السنوي 
الصحف منذ 7 سنوات من مشروع مهني اقتصادي إلى آلة دعائية، 

تكاد تتشابه جميعها في العناوين واملضمون والشكل العام. 
الثلج،   بداية انهيار قمة جبل 

ّ
لم يكن توقف طبع هذه الجرائد إال

التكنولوجية  للتحوالت  جــاهــزون  فيها  العاملني  أّن  خصوصًا 
العقلية  وأّن  الحداثة،  البعيدين عن  البسطاء  بينما جمهورها من 
الحاكمة إلدارة اإلعام، في أغلبها، فشلت في تطوير املؤسسات 
التي أدارتها من قبل، وتبوأت مراكزها متحصنة بالدعم األمني، 
املــقــاالت على  ــوال وأعــمــدة  املناصب واألمـ ُيمكنها من توزيع  بما 

مؤيديها دون غيرهم.

موت صحيفة... 
أزمة مالية أم تأميم 

واختفاء حريات؟


