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الجزائر ـ عثمان لحياني

أفــــرجــــت الـــســـلـــطـــات اإلســـبـــانـــيـــة عــــن ســفــيــنــة الــشــحــن 
الجزائرية »تينزيران«، والتي كانت محتجزة في ميناء 
ألجزيراس بإسبانيا منذ نهاية شهر أكتوبر/ تشرين 
املاضي، وهي ثالث سفينة شحن جزائرية يتم  األول 
حجزها في موانئ أوروبية خالل نفس الشهر. وأعلنت 
وزارة النقل الجزائرية، أمس، أن السفينة »تينزيران« 
الــعــودة إلــى الجزائر، بعدما تم رفــع جميع  في طريق 
التحفظات عنها من قبل السلطات اإلسبانية. وأفادت 
»فــي إطـــار املــســاعــي املــبــذولــة لــرفــع الحجز عــن السفن 

الــبــحــريــة شمال  للمالحة  الــوطــنــيــة  للشركة  الــتــابــعــة  
عــدم مطابقتها  األجنبية بسبب  املــوانــئ  في  املوقوفة 
بها  املعمول  والتقنية  القانونية  واملعايير  للضوابط 
عــلــى منت  املسجلة  التحفظات  رفـــع جميع  تــم  دولــيــا، 

السفينة تينزيران التي كانت محل توقيف« .
ــر الــنــقــل الـــجـــزائـــري،  ــ وفــــي نــفــس الـــســـيـــاق، حــمــل وزيـ
للنقل  الحكومية  الــشــركــات  مــســؤولــي  بــكــاي،  عيسى 
التقنية  اإلجـــراءات  اتخاذ جميع  البحري، مسؤولية 
والــتــنــظــيــمــيــة والــقــانــونــيــة لــضــمــان مــطــابــقــة الــســفــن 
املنظمة   مــن طـــرف  بــهــا  املــعــمــول  للمعايير  الــوطــنــيــة 
الــبــحــريــة الـــدولـــيـــة، تــجــنــبــا لـــحـــوادث احــتــجــازهــا في 

ــة، حـــيـــث كـــانـــت ثـــــالث ســـفـــن شــحــن  ــيــ ــدولــ ــــئ الــ ــــوانـ املـ
جـــزائـــريـــة قـــد احــتــجــزت الــشــهــر املـــاضـــي فـــي مــوانــئ 

ببلجيكا وفرنسا وإسبانيا.
وفـــي 23 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املــنــصــرم، كانت 
عن  يدها  رفعت  قد  البلجيكي،  غنت  ميناء  سلطات 
سفينة الشحن الجزائرية »تيمقاد«، التابعة للشركة 
محتجزة  كانت  والتي  البحرية  للمالحة  الجزائرية 
هــنــاك مــنــذ نــهــايــة أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول املــاضــي، 
بعدما قامت سلطات امليناء بعملية مراقبة، أفضت 
ــــود مــشــكــالت تــقــنــيــة وأخـــــرى تتعلق  إلــــى إقـــــرار وجـ
بتأخر في دفع مستحقات العمال، كما تم خالل نفس 

الفترة، اإلفــراج عن سفينة نقل البضائع »الساورة« 
التي كانت محتجزة في ميناء بريست الفرنسي من  

29 أكتوبر/ تشرين األول املاضي.
وفي وقت سابق، أعلن مركز بريست لسالمة السفن في 
الشركة  من  مملوكة  حــاويــات  سفينة  احتجاز  فرنسا 
الوطنية الجزائرية للمالحة البحرية لعدم دفع مالكها 
أجــــور بــحــارتــهــا وعـــددهـــم 22 شــخــصــا، جميعهم من 
احتجاز  ويتم  أشهر.  ثالثة  منذ  الجزائرية  الجنسية 
الشحن  قطاع  في  للعمل  دولية  التفاقية  وفقا  السفن 
البحري، تتيح لسلطات املوانئ إجراء عمليات تفتيش 

تقنية وفنية للتثبت من سالمتها وحقوق البحارة.

انتهاء أزمة سفن شحن جزائرية محتجزة في موانئ أوروبية

أميركا أكبر مساهم في المخلفات البالستيكية
املخلفات  في  أكبر مساهم  األميركية  املتحدة  الــواليــات  ــَعــّد 

ُ
ت

ّدم إلى الحكومة 
ُ
البالستيكية في العالم، وفقًا لتقرير جديد ق

الفيدرالية أول من أمس، دعا إلى استراتيجية وطنية ملعالجة 
األزمــــة املــتــنــامــيــة. وســاهــمــت الـــواليـــات املــتــحــدة بــحــوالــى 42 

أي   ،2016 عــام  البالستيكية  املخلفات  مــن  متري  طــن  مليون 
أكثر من ضعف ما ساهمت به الصني ودول االتحاد األوروبي 
مجتمعة، وفقًا للتقرير. وفي املتوسط، ينتج كل أميركي 130 
تأتي  فيما  ســنــويــًا،  البالستيكية  املــخــلــفــات  مــن  كــيــلــوغــرامــًا 

بريطانيا ثانية بمعدل 99 كيلوغرامًا للفرد سنويًا، وكوريا 
الجنوبية ثالثة بمعدل 88 كيلوغرامًا للفرد في السنة. وهذا 
التقرير صدر بتكليف من الكونغرس، كجزء من قانون »سايف 

قرَّ في كانون األول/ديسمبر 2020.
ُ
أور سيز 2.0« الذي أ

30 ألف منزل من دون كهرباء في بريطانيا
المنازل  آالف  عشرات  عن  مقطوعة  الكهرباء  تزال  ال 
على  الخامس  لليوم  بريطانيا  وشمال  اسكلتندا  في 
اعتبرت  عاصفة  إثر  مسؤولون،  أعلن  حسبما  التوالي، 
من األعنف منذ عقود. وكانت العاصفة »آروين« التي 
اجتاحت المنطقة في ساعة متأخرة الجمعة مودية 
مئات  عن  الكهرباء  قطعت  قد  أشخاص،  ثالثة  بحياة 
كلم   160 سرعتها  بلغت  رياح  أعقاب  في  المنازل  آالف 
المهندسون قد  األربعاء كان  بالساعة. وبحلول صباح 
بالكهرباء، لكن قرابة  المنازل  بالمئة من  أعادوا ربط 97 
شبكات  جمعية  بحسب  العتمة،  في  تزال  ال  ألفًا   30
نهاية  قبل  منها  لعدد  الخدمة  تعود  ولن  الطاقة. 
منكبون  »مهندسونا  وأضافت  قالت.  كما  األسبوع، 

على العمل على مدار الساعة إلعادة ربط الشبكة«.

االتحاد األوروبي يرصد 300 مليار يورو 
لمنافسة الصين 

 300 إلى  يصل  ما  لجمع  استراتيجية  بروكسل  قدمت 
التحتية في  البنى  مليار يورو بحلول 2027 في مشاريع 
الصيني.  النفوذ  على  رد  في  العالم،  أنحاء  مختلف 
من  موارد  غايتواي«  »غلوبال  مشروع  سيجمع 
االتحاد األوروبي والدول األعضاء والمؤسسات المالية 
واستثمارات  الوطنية  التنمية  ومؤسسات  األوروبية 
وجاء  المفوضية.  بيان  في  ورد  كما  الخاص  القطاع 
الرقمية  القطاعات  في  »االستثمارات  أن  الوثيقة  في 
والصحية والمناخية والطاقة والنقل الى جانب التعليم 
بديال  يعد  الذي  للمشروع  أولوية«  ستشكل  واألبحاث 
ويُقّدم  الجديدة«،  الحرير  »طرق  الصينية  لالستراتيجية 

على أنه نموذج الحترام حقوق اإلنسان.

أوميكرون يهّدد االقتصاد البريطاني
لندن،  البريطانية  العاصمة  في  االقتصاد  خبراء  حذر 
من أّن اقتصاد المملكة المتحدة سيعاني من انتكاسة 
الوباء  إلى قوة ما قبل  للعودة  شديدة في معركته 
أوميكرون قاتل. وبحسب صمويل  أّن متحّور  ثبت  إذا 
المتحدة  المملكة  في  االقتصاديين  كبير  تومبس، 
الساللة  كانت  إذا  الكلي،  لالقتصاد  بانثيون  معهد  في 
المتغيرة بشدة من فيروس كورونا قادرة على تجاوز 
اللقاحات، وأعادت حكومة المملكة المتحدة فرض 
تدابير اإلغالق الشامل، فسينكمش االقتصاد إلى حوالي 
في  تومبس،  وأشار  األزمة.  قبل  حجمه  من  أقل   %6
لها  يتعرض  قد  حادة  ضربة  أن  إلى  بحثية،  مذكرة 
االقتصاد البريطاني، في حالة ظهور سيناريو أوميكرون 

ذي اللون األحمر.

لقطات

مصر تسعى إلى إعادة تصدير األسماك ألوروبا
القاهرة ـ عبداهلل عبده

أكــــد مـــصـــدر مـــســـؤول بــالــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــثــروة 
قرار  أن  الجديد«،  »العربي  لـ مصر  في  السمكية 
ــادرات األســـمـــاك املــصــريــة إلـــى االتــحــاد  ــ وقـــف صـ
األوروبي مؤقت، صدر من قبل مصلحة الجمارك بناء على 
قرار اإلدارة العامة للحجر البيطري، مشيرًا إلى أن الهدف 
منه تشديد اإلجراءات على مصدري األسماك للحفاظ على 

سمعة الصادرات املصرية.
وأشار املسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن القرار معني 
بـــالـــدرجـــة األولـــــى بــأصــحــاب املــــــزارع الـــخـــاصـــة، والـــذيـــن ال 
يلتزمون باملواصفات التصديرية، من حيث سالمة املنتج 

من أي ملوثات وغيرها من املواصفات.
ومــن جانب ثــاٍن، يقول مصدر مسؤول في رابطة أصحاب 
مزارع األسماك، إن أسباب التلوث التي قد تصيب األسماك 
ترجع إلى البيئة املائية، فإذا كانت مالحة، يمكن إفسادها 
أو نفايات املصانع، وإذا  عن طريق مياه الصرف الصحي 
كــانــت مـــــزارع مــيــاه عـــذبـــة، تــتــأثــر األســـمـــاك فــيــهــا بنوعية 

التغذية، وخاصة عندما يكون العلف منتهي الصالحية، أو 
عندما تتم التغذية على األسماك النافقة.

وأشار املصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن املنافسة 
التصديرية لألسماك في الوقت الحاضر ليست في صالحنا، 
ارتفاع تكلفة  املنتج املصري، نتيجة  ارتفاع أسعار  بسبب 
اإلنتاج، باإلضافة إلى فرض 12 في املائة رسوما تصديرية، 
ا إلى أن الصني تصدر»السمك البلطي« بأسعار تصل 

ً
الفت

إلــــى الــنــصــف مــقــارنــة بــاملــنــتــج املـــصـــري، بــالــرغــم مـــن أنــهــا 
استوردت أمهاته من مصر في سبعينيات القرن املاضي.

ا بتعليق 
ً
وأصدرت اإلدارة العامة للحجر البيطري قراًرا مؤقت

صادرات األسماك املصرية إلى دول االتحاد األوروبي، بعد 
أن أبدى االتحاد مالحظات على الشحنات القادمة من مصر.
وكــشــفــت مــصــلــحــة الـــجـــمـــارك، فـــي مــنــشــورهــا إلــــى الــنــقــاط 
الــقــرار اإلداري  الــقــرار يأتي في ضــوء  الجمركية، أن تعليق 
والخاص   ،2021 لسنة   667 رقــم  املصري  البيطري  للحجر 
بــتــعــلــيــق إصــــــدار شــــهــــادات الــصــحــة املــصــاحــبــة لــألســمــاك 
املــصــدرة إلــى االتــحــاد األوروبـــي، لحني االنتهاء من جميع 
اإلجــــــــراءات وتــنــفــيــذ الــتــوصــيــات املــطــلــوبــة مـــن املــفــوضــيــة 

ــطــــورات مـــوضـــوع نــتــائــج الــبــعــثــة  األوروبـــــيـــــة، فـــي إطـــــار تــ
التفتيشية األوروبية على منشآت األسماك املصرية.

ومــن جــانــبــه، أوضـــح الــوزيــر املــفــوض، نــاصــر حــامــد، مدير 
إدارة االتحاد األوروبي بجهاز التمثيل التجاري، في وقت 
االتــحــاد األوروبــــي بمهلة حتى شهر  أنهم طالبوا  ســابــق، 
يونيو/ حزيران 2022، من أجل إعــادة ترتيب وإعــداد ملف 
إلــى أن آخــر املراجعات  كامل عن تصدير األســمــاك، منوًها 
التي تمت، كشفت عن بعض املالحظات، والتي قد تضطر 

االتحاد إلى اتخاذ قرار بحظر استيراد األسماك من مصر.
مصر  أن  السمكية،  للثروة  العامة  الهيئة  بيانات  وكشفت 
تنتج سنوًيا حوالي 2.2 مليون طــن، تصدر منها 35 ألف 
ــاك املــمــلــحــة غير  ــمـ طــــن، وتـــســـتـــورد 300 ألــــف طـــن مـــن األسـ
املواطن  استهالك  يبلغ  فيما  املصرية،  املياه  في  املتواجدة 
املصري من األسماك 21 كيلوغراما سنوًيا. وتعتبر مصر 
األولـــى أفريقيا والــســادســة عامليا فــي االســتــزراع السمكي، 
والــثــالــثــة عــاملــيــا فــي إنــتــاج ســمــك الــبــلــطــي، وبــســبــب زيـــادة 
اإلنتاج في السنوات األخيرة، نجحت في تحقيق قدر كبير 

من االكتفاء الذاتي.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

للحكومات وظائف عدة، منها 
حماية الدولة وحراسة الحدود 

وتوفير األمن للمواطن، وتحقيق 
العدالة، وتوفير فرص عمل 

ومكافحة الفساد ومّد شبكات 
البنية التحتية. ومن بني الوظائف 
توفير السلع والخدمات للمواطن 

بتكلفة تناسب دخله. ليس املطلوب 
من أي حكومة التحول إلى تاجر 

جشع يحقق األرباح والعوائد على 
حساب جثث ماليني الفقراء، أو 
التحول إلى سمسار همه فرض 
الضرائب وزيادة الرسوم وجمع 
األموال وشفط ما بقي من أموال 
في جيب املواطن، دون أن يسألها 
أحد عن املقابل الذي تؤديه مقابل 

كل هذه األموال املتدفقة على 
الخزانة العامة.

وعندما تندلع أزمة، أمنية، 
سياسية، اقتصادية، اجتماعية، 
فمن واجبات الحكومات التدخل 
لحلها بشكل عاجل، وال توجد 

أزمة أعنف هذه األيام من داء 
التضخم الذي يعني ببساطة 

ارتفاع األسعار وحدوث قفزات 
في تكلفة السلع والخدمات، 

وزيادة فواتير النفع العام من مياه 
وكهرباء واتصاالت، وكذا الرسوم 
الحكومية وغيرها، وقبلها زيادة 
أسعار السلع الغذائية والتموينية 

واملواصالت العامة وإيجارات 
السكن والبنزين والسوالر والغاز 

املنزلي وغيرها من تكاليف الحياة 
واملعيشة.

وإذا كان من األدوار التي تقوم بها 
الحكومات وتحرص عليها، جمع 

الضرائب والرسوم، فإنه يسبق 
تلك الخطوة توفير خدمات مجانية 

للمواطن، ومعها توفير السلع 
الضرورية ومكافحة الغالء والفقر 

والبطالة وغيرها. واألولوية اآلن 
بالنسبة إلى الحكومات، إطفاء نار 
التضخم التي باتت تلسع الجميع، 

االقتصاد واملواطن والعملة املحلية، 
وأال تترك املواطن نهبًا للغالء 

والفقر والعوز.
البعض قد يتساءل: وماذا في يد 

الحكومة من أدوات ملواجهة أسعار 
السلع التي تزداد عامليًا، وخاصة 
الوقود، النفط والغاز، وكذا أسعار 

األغذية التي سجلت أمس أعلى 
مستوياتها في عشر سنوات، 

متأثرة بالطلب القوي على القمح 
ومنتجات األلبان.

الحكومات في يدها الكثير، 
والبداية تكون بتوفير السلع 

بسعر رخيص، ومكافحة 
احتكارات التجار، وهناك أدوات 
أخرى لخفض األسعار، أبرزها 

تقديم الدعم النقدي املباشر 
كما يحدث حتى في الدول التي 

تبني املنهج الرأسمالي القائم 
على نظيرة قوى العرض والطلب، 
وأن تتوقف الحكومة عن خفض 
الدعم املقدم للسلع الرئيسية، من 
وقود، أو سلع تموينية، والتوقف 
عن زيادة الرسوم الحكومية، بل 

يجب خفضها، وهو ما يوفر 
للمواطن سيولة يمكن توجيهها 
لشراء السلع، وكذا التوقف عن 

زيادة الضرائب، مع االهتمام 
بملف التهرب الضريبي والفساد 

املالي، وخفض ضريبة القيمة 
املضافة التي باتت تمثل عبئًا على 
املستهلك واملنتج واملوزع والتاجر.

نعم الحكومات 
تستطيع

Friday 3 December 2021
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الخرطوم ـ هالة حمزة

املــالــيــة الخانقة  تــصــاعــدت األزمــــة 
ــة  ــومـ ــكـ ــحـ الـــــتـــــي تــــعــــانــــي مـــنـــهـــا الـ
السودانية في ظل تدهور أوضاع 
مــخــتــلــف الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة واســتــمــرار 
املدني  املكونني  بــني  السياسية  االضــطــرابــات 
السودانية  السلطات  أن  ويــبــدو  والــعــســكــري. 
ســتــعــتــمــد بــشــكــل رئـــيـــســـي عـــلـــى املـــســـاعـــدات 
ــن أجـــل  ــة مــ ــيـ ــيـــركـ ــيـــة وال ســيــمــا األمـ الـــخـــارجـ
الــــخــــروج مـــن عــنــق األزمـــــــات املــتــفــاقــمــة الــتــي 
تـــواجـــهـــهـــا.  وتـــوقـــع مـــديـــر إدارة مــؤســســات 
الــتــمــويــل الــدولــيــة والــتــجــمــعــات االقــتــصــاديــة 
أحمد  االقتصادي،  والتخطيط  املالية  بــوزارة 
الـــشـــريـــف، انــســيــاب املـــســـاعـــدات االقــتــصــاديــة 
مــن أمــيــركــا والــعــالــم الــخــارجــي عــقــب تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة االنـــتـــقـــالـــيـــة الــــجــــديــــدة وتــســلــمــهــا 

مهامها.
وفــي تعليق على االشــتــراطــات األخــيــرة التي 
أعــلــنــتــهــا الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة الســـتـــعـــادة 
صرف مساعداتها املالية املعلقة املقررة بـ700 
التي  اإلجــــراءات  منذ  لــلــســودان  مليون دوالر 
قام بها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في 
الشريف  قــال  املــاضــي،  األول  أكتوبر/ تشرين 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن اســتــعــادة املــســاعــدات  لـــ
إعــداد خطة وبرنامج  الحكومة  تستدعي من 
يتناسب  الــخــارجــي،  للعالم  ومــقــبــول  واضـــح 
حتى  والكامنة  املوجودة  وثرواتنا  وقدراتنا 
تــطــمــئــن أمــيــركــا والــــــدول املــانــحــة لــانــســيــاب 
اآلمن والسليم واملنتظم ملساعداتها للسودان.
وأضاف الشريف أن على الحكومة، االستفادة 
الــدول األخــرى  كذلك من التعاون الثنائي مع 
وغيرها،  العربي  الخليج  ودول  الــصــني  مثل 
وتـــطـــويـــر شـــراكـــاتـــهـــا مــــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
التحتية  البنى  املحلي والخارجي في تأهيل 
واالستراتيجية وحفز وتشجيع االستثمارات، 
االقتصاد  لتسيير  الذاتية  مــواردهــا  وتطوير 

ــقــــروض بسبب  لــصــعــوبــة حــصــولــهــا عــلــى الــ
مــتــطــلــبــات صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي. وتــوقــع 
انــســيــاب الــتــســهــيــات بــعــد حــصــول الــســودان 
ديونه  إعفاء  بشأن  الــقــرار  اكتمال  نقطة  على 
الخارجية، بعد نحو 39 شهرا، مبينا إمكانية 
املقبلة لقروض  الــفــتــرة  الــســودان خــال  تلقي 
العام  حتى  دوالر  مليون   120 بقيمة  ميسرة 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأعـــلـــنـــت   .2022 الـــــقـــــادم 
األمــيــركــيــة، أخـــيـــرًا، أن الـــســـودان بــحــاجــة إلــى 
ــقـــدم قـــبـــل أن تــســتــأنــف  ــتـ إحـــــــراز مـــزيـــد مــــن الـ
واشنطن صرف املساعدات املعلقة. وقالت إن 
سيحدث  ما  على  يعتمد  املساعدات  انسياب 
ــي الـــــســـــودان خـــــال الــــســــاعــــات واألســـابـــيـــع  فــ
القادمة. وذهــب الشريف إلى ضــرورة اهتمام 
الحكومة كذلك بتطوير املراسات البنكية مع 
الــصــادرات تافيا لحدوث  الــخــارج وانسياب 
انفات  من  والحد  التجاري،  امليزان  في  عجز 
ودعــم  الحكومي  اإلنــفــاق  وتــرشــيــد  التضخم، 
الـــدولـــة لــلــمــواطــن مـــن خـــال تــطــبــيــق بــرنــامــج 

الحماية االجتماعية.
ــــات معيشية  ويــعــانــي الـــســـودانـــيـــون مـــن أزمــ
ــغـــاء الـــفـــاحـــش في  خــانــقــة وفــــي مــقــدمــتــهــا الـ
أســـعـــار الــســلــع والـــوقـــود وتـــدهـــور الــخــدمــات 
وتهاوي قيمة الجنيه السوداني، ما أدى إلى 
تــفــاقــم الــفــقــر. وتــبــقــى األزمــــات املعيشية أحــد 

أبرز أسباب تواصل االحتجاجات الشعبية.
الحكومية والدولية  وتتضارب اإلحصائيات 
حــول نسبة الفقر في الــســودان، فبينما تقول 
تقارير األمم املتحدة إن 46.5 باملائة من سكان 
الــــســــودان يــعــيــشــون دون خـــط الـــفـــقـــر، تــقــول 
الفقر  إن   2017 عـــام  أجــريــت  دراســــة حكومية 

تراجع إلى 36.1 باملائة.
التضخم  معدل  بلغ  رسمية،  بيانات  وحسب 
ــودان خــــال شــهــر ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  ــســ فـــي الــ
ـــ387.56  ــ بــ مــقــارنــة  بــاملــائــة،  املـــاضـــي، 365.82 

باملائة في شهر أغسطس/ آب املاضي.
وقـــال املحلل االقــتــصــادي األكــاديــمــي، عصام 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن أمــيــركــا أعلنت  بـــوب لـــ
منذ بداية إجراءات 25 أكتوبر/ تشرين األول 
رأيها بصراحة وبطرق عدة، وهذا يتضح من 

تجميدها كافة املساعدات للسودان.
وأشار إلى أن إعادة عبد الله حمدوك لرئاسة 
الـــوزراء لن تخدم كثيرا في إعــادة املساعدات 
دوالر،  مــلــيــون   700 بــــ  األولـــيـــة  قيمتها  تــقــدر 
التعليق ال يأتي منفردا وإنما  أن هــذا  مبينا 
يــتــبــعــه تــجــمــيــد مــســاعــدات أخــــرى مـــن بينها 

إعفاء الديون.
ــاف أن الــقــائــمــني عــلــى األمـــر لــم يلتفتوا  وأضــ
إلى أنه رغم التصريحات األميركية بضرورة 
إعــادة حمدوك إال أنهم تركوا مدخا صغيرا 
ــو اشـــتـــراط وجــــود حــكــومــة مــدنــيــة حسب  وهـ
الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة، مــشــيــرا إلـــى تــســبــب رد 
ــرار لفرص  الــكــونــغــرس األمــيــركــي بــمــشــروع قـ
قانونية بفرض عقوبات فردية على أشخاص 
واســـتـــمـــرار تــعــلــيــق املـــســـاعـــدات. وتـــابـــع بـــوب: 
»أعــتــقــد أن الـــواليـــات املــتــحــدة ســتــســتــمــر في 
إرسال املساعدات اإلنسانية، ولكنها ستعلق 
التحتية  والبنيات  للتنمية  أخــرى  مساعدات 
من  تــراه  مــا  السودانية  السلطات  تنفذ  حتى 
تنفيذ  وأهمها  الديمقراطية،  لدعم  سياسات 

انتخابات مبكرة في السودان«.
وأوضــــــــح أن تـــعـــيـــني ســـفـــيـــر أمـــيـــركـــي جــديــد 
لــلــســودان ال يــخــدم أغــــراض اتــخــاذ قــــرار بفك 

تجميد اإلعانات واإلعفاءات واملنح.
ودعا إلى ضــرورة التفكير الجدي في إحداث 
ــيـــاســـي واجــتــمــاعــي  إصــــــاح اقــــتــــصــــادي وسـ
ــــي حـــقـــيـــقـــي يــــرضــــي الــــعــــالــــم والـــشـــعـــب  ــلـ ــ داخـ
السوداني ويحقق االستقرار املطلوب لضمان 

تدافع العالم نحو مساعدة السودان.
وأعلنت الواليات املتحدة األميركية في العام 
مليون   81 بمبلغ  تبرعها  عــن   2020 املنصرم 
دوالر في إطار املساعدات اإلنسانية للسودان 
لـــتـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة الــــضــــروريــــة والـــخـــدمـــات 
ومساعدات  العاجلة،  الغذائية  واالحتياجات 

أخرى بقيمة 700 مليون دوالر.

تونس ـ إيمان الحامدي

يستعد مزارعو الحبوب في تونس ملواجهة سوق األسمدة 
السوداء، للعام الثاني على التوالي، تزامنًا مع انطاق موسم 
إذ  الجفاف ونقص األمــطــار من صعوبته،  بــذر متعثر يزيد 
تطفو مجددًا على السطح مشاكل نقص األسمدة املدعمة مع 

تحرك املضاربني لفرض سيطرتهم على السوق.
املحتكرين  الطريق على  الحكومة بقطع  املــزارعــون  ويطالب 
ــات الــكــبــرى،  ــ ــزراعـ ــ ــة ملـــوســـم الـ عــبــر تــوفــيــر الــكــمــيــات الــــازمــ

والتخطيط املبكر الكتفاء السوق في األشهر القادمة.
ويــعــبــر ســامــي زيــتــون، املــتــحــدث بــاســم تنسيقية »فــاحــون 
غاضبون«، عن »مخاوف املزارعني من تصاعد أزمة األسمدة 
مــع تقدم املــوســم الــزراعــي، فــي ظــل نقص فــادح فــي الكميات 
املــطــروحــة فــي األســــــواق، فــضــا عــن تــأخــر تــوزيــع الكميات 

املدعمة، خصوصًا في محافظات الشمال الغربي«.
يواجهون  »املــزارعــني   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ زيــتــون  ويــقــول 

السوق السوداء من دون أسلحة، إذ تتركهم السلطة فريسة 
للمضاربني بسبب سوء اإلعداد للمواسم الزراعية«، مضيفًا: 
»ارتفاع أسعار مدخات اإلنتاج يؤدي إلى إقصاء الفاحني 
من دورة اإلنتاج وتجبرهم على ترك أراضيهم بورًا، وهو ما 

يهدد قوت التونسيني«.
وبــــدأت أزمـــة األســمــدة تطفو فــي تــونــس بــالــتــزامــن مــع أزمــة 
ها احتدمت في السنوات األخيرة وبلغت 

ّ
الفوسفات، غير أن

مــداهــا السنة املــاضــيــة. وتــحــتــاج الـــزراعـــات الــتــي تمتد وفق 
ألـــف هكتار  قــرابــة مــلــيــون و250  الـــزراعـــة عــلــى  أرقــــام وزارة 
)الهكتار يعادل 10 آالف متر مربع(، إلى قرابة 200 ألف طن 
 املجمع 

ّ
من مــادة األمونيتر )نــوع من األسمدة( سنويًا، لكن

الــكــيــمــيــائــي الــتــونــســي )مــصــنــع األســـمـــدة الــحــكــومــي( واجــه 
صــعــوبــات فــي تــوفــيــر االحــتــيــاجــات الــازمــة لــلــســوق بسبب 
اإلضـــرابـــات الــعــاملــيــة املــتــكــررة مــن جــانــب، وإعــطــائــه األولــيــة 

للتصدير على حساب السوق املحلية لتوفير موارد مالية.
وتلجأ تونس إلى االستيراد بما يصل إلى 100 ألف طن، أي 

نحو 50% من احتياجات القطاع الزراعي، غير أن شبكات 
االحتكار تعمل على تسريب الجزء األكبر من هذه الكميات 
إلى السوق السوداء لتباع بأسعار أعلى كثيرًا من األسعار 
منظمة  رجــايــبــيــة، عضو  ويــقــول محمد  املــدعــمــة حكوميًا. 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  املــزارعــني املكلف بــالــزراعــات الــكــبــرى لـــ
الكبرى سيكون  الزراعات   موسم 

ّ
أن  املؤشرات تؤكد 

ّ
 كل

ّ
إن

 وزارة 
ّ
صعبًا ألسباب مناخية وأخرى لوجستية، مؤكدًا أن

الـــزراعـــة لـــم تــكــشــف بــعــد عـــن خــطــتــهــا لــتــوفــيــر احــتــيــاجــات 
السوق من األسمدة ومدخات اإلنتاج األساسية. ويضيف 
العام  هــذا  قـــادرًا  يكون  لــن  الكيميائي  املجمع   

ّ
أن رجايبية، 

ــكـــرار ســيــنــاريــو املــوســم  ــدة، مــرجــحــًا تـ ــمــ عــلــى تــوفــيــر األســ
املبكر  تام لإلعداد   غياب 

ّ
املاضي وتفاقم املصاعب في ظل

ــزود الــرئــيــســي  ــ لــلــمــوســم. ويــتــابــع: »املــجــمــع الــكــيــمــيــائــي املـ
األولوية  يعطي  أصبح  املدعمة  باألسمدة  املحلية  للسوق 
للتصدير بسبب حاجته للسيولة املالية، فيما يظل القطاع 
الزراعي في مرمى شبكات االحتكار واملضاربة التي تفرض 
ــواقـــع مـــن عــــام إلــــى آخــــر«.  عــلــى الــفــاحــني ســيــاســة األمــــر الـ
الحالية تصب في خانة  الزراعية  السياسات   

ّ
»كــل ويــقــول: 

واحـــدة وهــي تشجيع كــارتــات تــوريــد الــغــذاء على حساب 
املــنــتــج املــحــلــي« مــشــيــرًا إلـــى ضــــرورة بــعــث رســائــل طمأنة 
للمزارعني من جانب املسؤولني لتكثيف اإلنتاج وتجنيب 
الباد تداعيات ثقل واردات الحبوب على امليزان التجاري 
 تصاعد كبير ألسعار القمح 

ّ
واملوازنة العامة للباد في ظل

في السوق العاملية. وكشفت بيانات رسمية لوزارة الزراعة 
مــن 1.5 مليون  الــكــبــرى  الـــزراعـــات  عــن تقليص مــســاحــات 
هكتار قابلة للزراعة إلى 1.25 مليون هكتار خال املوسم 
على  الثالث  للعام  تونس  تــواجــه  إذ   ،2022-2021 الــزراعــي 

التوالي الجفاف ونقص املخزونات املائية في السدود.
الكيميائية  التزود باألسمدة   نسبة 

ّ
أن البيانات  كما كشفت 

تتراوح ما بني 22% و64%، إذ تمكنت السلطات من توفير 
45 ألــف طــن مــن مـــادة األمــونــيــتــر مــن مجموع 200 ألــف طن 

يحتاجها القطاع.

السودان يتشبث بطوق 
المساعدات لمواجهة األزمات

موسم الزراعات الكبرى سيكون صعبًا )فتحي بلعيد/فرانس برس(األزمات المعيشية أحد أبرز أسباب تواصل االحتجاجات الشعبية )أشرف شاذلي/فرانس برس(

المزارعون في مواجهة محتكري األسمدة

ما زالت السلطات 
السودانية تأمل الحصول 
على مساعدات خارجية 

وال سيما من أميركا، 
بهدف الحد من األزمة 

المالية الخانقة التي 
تعاني منها البالد

مصر تفتح باب التظلمات 
لسكن منخفضي الدخل
أعلن صندوق اإلسكان االجتماعي 

)حكومي( في مصر، فتح باب تقديم 
طلبات التظلمات للعمالء غير املنطبق 

عليهم الشروط الذين تقدموا بموجبها 
لحجز وحدات سكنية ملنخفضي الدخل 

ضمن املبادرة الرئاسية »سكن لكل 
املصريني 2«. وأوضحت مي عبد الحميد، 

الرئيسة التنفيذية للصندوق، في بيان، 
ح بدءًا من 

َ
أمس، أّن باب التظلم سُيفت

األحد املقبل وملدة أسبوعني، تلبية لرغبات 
ستندات املطلوبة 

ُ
املتقدمني، الستيفاء امل

قَبل تظلمات 
ُ
كتملة، مؤكدة أنه لن ت

ُ
وغيـر امل

املواطنني الذين يتبني عدم انطباق الشروط 
الخاصة بتجاوز الحدود القصوى واألدنى 
للدخل، وتجاوز حدود السن عليهم. وقالت 

الرئيسة التنفيذية لصندوق اإلسكان 
االجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه 

هَي من فرز كل ملفات املتقدمني على 
ُ
انت

إعالن سكن لكل املصريني )2( بمشروعات 
جاهزة للتسليم ملنخفضي الدخل، حيث 
جري الفرز املبدئي ملا يزيد على 36 ألف 

ُ
أ

ملف وما يحتويه من ُمستندات وبيانات.

ارتفاع صافي مشتريات 
األجانب في األسهم 

السعودية
واصل املستثمرون األجانب عمليات 

الشراء في سوق األسهم السعودية »تداول« 
بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 

2021 للشهر الحادي عشر على التوالي، 
لترتفع تدفقاتهم الصافية اإلجمالية في 

»تداول« خالل تلك الفترة على أساس 
سنوي. وضخ املستثمرون األجانب 

تدفقات صافية باألسهم السعودية، وفقًا 
للتقارير الشهرية الصادرة عن شركة 

تداول السعودية، بقيمة 20.1 مليار ريال 
)5.36 مليارات دوالر( في أول 11 شهرًا 

من عام 2021. وارتفعت استثمارات 
األجانب الصافية باألسهم السعودية 

ضمن السوق الرئيسية بنسبة %4.06 
خالل األشهر الـ 11 شهرًا األولى من عام 

2021، وبزيادة قيمتها 784.78 مليون 
ريال )209.28 ماليني دوالر( عن التدفقات 

في الفترة املماثلة من عام 2020، والبالغة 
19.31 مليار ريال )5.15 مليارات دوالر(. 
وكان شهر إبريل/ نيسان املاضي األعلى 

بصافي مشتريات األجانب باألسهم 
السعودية ضمن السوق الرئيسية »تاسي« 

خالل أول 11 شهرًا من عام 2021.

نمو اقتصاد كوريا الجنوبية 
في الربع الثالث

أظهرت بيانات البنك املركزي لكوريا 
الجنوبية، أمس الخميس، أن اقتصاد البالد 
نما في الربع الثالث من العام بنفس املعدل 

املتوقع، على الرغم من قوة الصادرات 
وتحسن االستهالك الخاص بدرجة تفوق 

املتوقع. ونما الناتج املحلي اإلجمالي للبالد 
بنسبة 0.3% بعد مراعاة معدل التضخم في 

الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول، 
مقارنة بالربع الذي قبله، وفقا للبيانات 

األولية الصادرة عن بنك كوريا. وتعد نسبة 
النمو هي نفس النسبة املتوقعة التي أعلنها 
البنك املركزي في أواخر أكتوبر، كما تمثل 

تباطؤا عن نسبة النمو في الربع الثاني 
البالغة 0.8%. وأثار التباطؤ مخاوف من 
أن البالد قد ال تكون قادرة على تحقيق 

النمو السنوي بنسبة 4% لهذا العام، وسط 
املعركة املطولة ضد جائحة كورونا املستجد 

واضطرابات سالسل التوريد العاملية.

األمم المتحدة تحتاج 41 
مليار دوالر للمساعدات 

الطارئة
أعلنت األمم املتحدة، أمس الخميس، أنها 

بحاجة ملبلغ 41 مليار دوالر على األقل في 
2022 ملساعدة 183 مليون شخص في 

العالم مع استمرار تفشي وباء كوفيد-19 
والنزاعات وتداعيات التغير املناخي. وقدر 

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع 
لألمم املتحدة )أوتشا( أن يكون 274 

مليون شخص على مستوى العالم، بحاجة 
ملساعدة طارئة العام املقبل، ما يمثل زيادة 

بنسبة 17 باملائة مقارنة بعام 2021 
والذي سجل أرقاما قياسية. ويعني ذلك 

أن شخصا من بني 29 سيحتاج ملساعدة 
في 2022، وهي زيادة بنسبة 250 باملائة 

منذ 2015 عندما كان شخص من كل 95 
بحاجة ملساعدة، بحسب ما أكده مكتب 
األمم املتحدة في تقريره السنوي الذي 

يعطي ملحة عامة عن األوضاع اإلنسانية.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

81
المتحدة  الــواليــات  أعلنت 
األمـــيـــركـــيـــة فـــي الــعــام 
بمبلغ  تبرعها  المنصرم 
إطار  في  دوالر  مليون   81
ــيــة  ــســان الــمــســاعــدات اإلن
الحماية  لتوفير  للسودان 
ــات  ــدم ــخ الـــضـــروريـــة وال
ــات الــغــذائــيــة  ــاج ــي ــت واالح

العاجلة.

تقارير عربية

تونسمال وسياسة

أغــلــقــت بـــورصـــة قــطــر تــعــامــالت 
األخضر،  باللون  الخميس،  أمــس 
مدعومة بنمو 4 قطاعات. وارتفع 
 %0.44 بــنــســبــة  ــام  ــعــ ــ ال ــر  ــؤشــ املــ
 ،11603.03 الــنــقــطــة  إلـــى  لــيــصــل 
مستوى  عن  نقطة   50.61 رابحا 
الــتــداوالت  تباينت  أمـــس.  مــن  أول 
أمس، إذ قفزت السيولة – تشمل 
ــــى 3.14  إل ــنـــدات -  األســـهـــم والـــسـ
مــلــيــارات ريــــال )الـــــدوالر = 3.65 
مليون   614.76 مقابل  ريــــاالت(، 
ريـــــال، بــيــنــمــا تــراجــعــت الــكــمــيــات 
ــم،  ــهـ سـ ــون  ــيــ ــ ــل مــ  195.25 ــد  ــنــ عــ
مــقــارنــة بــــــــ231.01 مــلــيــون سهم 
ــم  ــ ــة. ودعـ ــقــ ــابــ ــــســ ــلـــســـة ال ــي الـــجـ ــ فـ
الجلسة ارتفاع 4 قطاعات تقدمها 
والخدمات  البنوك  وتليه  التأمني، 
املــالــيــة، والــصــنــاعــة، ثــم الــعــقــارات، 
الــنــقــل،  قــطــاعــات  تــراجــعــت  بينما 
وصعد  والبضائع.  واالتــصــاالت، 
ليتصدر   ،%1.91 بنحو  الــتــأمــني 
ســـهـــم »قـــطـــر لـــلـــتـــأمـــني« الــقــائــمــة 
الخضراء بـ2.96%، ونمو »العامة« 

بواقع %2.33.

4 قطاعات 
تدعم 

بورصة قطر
عّمان ـ زيد الدبيسية

طــرحــت الــحــكــومــة األردنـــيـــة مـــشـــروع مــوازنــة 
العام املقبل 2022، وسط تحذيرات من التفاؤل 
املـــفـــرط لــبــنــودهــا الــتــي ال تــعــكــس مـــا تعانيه 
الباد من تداعيات جائحة كورونا ومخاوف 
السالة الجديدة »أوميكرون« على االقتصاد، 
أداء مختلف  وتــبــاطــؤ  االنــكــمــاش  وبــخــاصــة 
والبطالة  الفقر  مشكات  وارتــفــاع  القطاعات 

واملديونية.
ــيــــاق  واســــــتــــــعــــــاد خـــــــبـــــــراء اقـــــتـــــصـــــاد فـــــــي ســ
»الــعــربــي الــجــديــد« مــا قامت  تــصــريــحــاتــهــم لـــ
بــإقــرار موازنة  السابقة  الحكومات  إحــدى  بــه 
واملبالغة  اإلنــفــاق  فــي  والــتــوســع  واقعية  غير 

ما  الخارجية، وهــو  اإليـــرادات واملنح  بتقدير 
لم يتحقق، ما اضطر ذات الحكومة إلى إعادة 
تقديراتها وعدم القدرة على تنفيذ عدد كبير 

من املشاريع الرأسمالية التي اقترحتها.
املقبل  للعام  العامة  املــوازنــة  مــشــروع  وكشف 
عـــن تــســجــيــل إيــــــــرادات عـــامـــة مــتــوقــعــة حتى 

نهاية 2022 بنحو 8.9 مليارات دينار أردني 
ونفقات إجمالية بمقدار 10.6 مليارات دينار 
ـــ1.75 مــلــيــار ديـــنـــار،  ــ ــ ــّدر بـ ــقـ ــي وبــعــجــز مـ ــ أردنــ
)الدينار = 1.41 دوالر(. ومن أبرز ما اشتملت 
عليه املوازنة التي سيناقشها مجلس النواب 
وســيــقــرهــا قــبــل نــهــايــة الــعــام الــحــالــي ارتــفــاع 
النفقات الرأسمالية بنسبة كبيرة لتبلغ 1.55 
مــلــيــار ديــنــار مــقــابــل نــحــو 1.08 مــلــيــار ديــنــار 
ــيـــاق، قــال  فـــي الـــعـــام املــــاضــــي. وفــــي هــــذا الـــسـ
الخبير االقتصادي واملسؤول السابق لحملة 
»العربي  لـ الساكت،  موسى  األردن،  في  صنع 
الــجــديــد«: نــأمــل أن تــكــون الــتــقــديــرات الـــواردة 
ــة لــلــعــام املــقــبــل واقــعــيــة،  فـــي مـــشـــروع املــــوازنــ
وبدء  االقتصادي  التحسن  حالة  تعكس  وأن 

الــتــعــافــي مــن الــجــائــحــة وتــحــقــيــق مــعــدل نمو 
ــاع الــنــفــقــات  ــفـ جــيــد. وأضـــــاف الــســاكــت أن ارتـ
ــر مــهــم لــكــونــه ســيــســاهــم في  الــرأســمــالــيــة أمــ
ــال وتـــحـــريـــك مــخــتــلــف  ــ ــمـ ــ تــنــشــيــط بـــيـــئـــة األعـ
القطاعات وتوفير فرص العمل ولكن املحاذير 
تكمن في عدم قدرة الحكومة على توفير هذا 
املــبــلــغ وتـــعـــذر تــنــفــيــذ املـــشـــاريـــع فـــي مختلف 
الـــقـــطـــاعـــات. وأشـــــار إلــــى أن ارتـــفـــاع الــنــفــقــات 
أي  ديــنــار،  مليون   500 مــن  بأكثر  الرأسمالية 
على  بالسهل  ليس  دوالر،  مليون   700 نحو 
الــجــاريــة غالبيتها،  الــنــفــقــات  تــشــكــل  مـــوازنـــة 
وخاصة بند الرواتب والتقاعد، وتعاني أيضًا 
من ضغوط الدين العام وفــوائــده. وقــال وزير 
العجز  إن  العسعس،  محمد  األردنــــي،  املــالــيــة 
للموازنة حتى نهاية 2021  التقديري  األولــي 
سيصل إلى 3.5% وسينخفض إلى 3.1% مع 
نهاية عام 2022، وإن الحكومة كانت تستطيع 
خفض هــذا العجز أكــثــر، لكنها ارتـــأت تعزيز 
في  العسعس  وأضـــاف  الــرأســمــالــيــة.  النفقات 
تــصــريــحــات، أخــيــرًا، أن إجــمــالــي الــديــن الــعــام 
لـــــأردن ســيــصــل بــنــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي إلــى 
استثناء  بعد  وذلــك  ديــنــار،  مليار   29.4 نحو 
أمـــوال الضمان  مــا يحمله صــنــدوق استثمار 
االجــتــمــاعــي مــقــابــل نــحــو 30.7 مــلــيــار ديــنــار 
أردني مع نهاية 2022. وتقدر ديون املؤسسة 
الحكومة  عــلــى  االجــتــمــاعــي  للضمان  الــعــامــة 
بنحو 6 مــلــيــارات ديــنــار. وقــال إن أهــم معالم 
الـــعـــامـــة 2022 تـــوقـــع رفـــع  ــة  ــ ــــوازنـ مــــشــــروع املـ
تغطية اإليرادات املحلية للنفقات الجارية بما 
نسبته 88.5% لعام 2022 مقابل 74% سجلت 
لعام 2020، ورفع أيضًا اإلنفاق الرأسمالي إلى 

ما نسبته 43.6% في عام 2022.
وفــي املــقــابــل، قــال املحلل االقــتــصــادي، حسام 
»العربي الجديد«: يبدو أن الحكومة  عايش، لـ
ــام املــقــبــل  ــعــ تــجــاهــلــت وهـــــي تـــعـــد مــــوازنــــة الــ
اســـتـــمـــرار تـــداعـــيـــات جــائــحــة كــــورونــــا وســط 
ــــورات الـــســـاالت  ــطـ ــ ــــاوف مــــن تـ ــخـ ــ تـــصـــاعـــد املـ
الـــجـــديـــدة لـــلـــوبـــاء الـــتـــي بـــاتـــت تـــهـــدد الــعــالــم 
بــمــزيــد مــن اإلجــــــراءات الــقــاســيــة مــن إغــاقــات 
للحدود وربما إعــادة فرض الحظر، ما يؤثر 
العاملي برمته. وأضــاف عايش  االقتصاد  في 

أن مــن أهــم املـــوارد األســاســيــة لخزينة الدولة 
عوائد السياحة والضرائب والرسوم املتأتية 
مــن بــعــض األنــشــطــة االقــتــصــاديــة والــخــدمــيــة 
ومــداخــيــل األفــــــراد، مــشــيــرًا إلـــى أن الــحــكــومــة 
قـــدرت ارتــفــاع عــائــدات الــضــرائــب بنحو 500 
مليون دينار، في الوقت الذي أعلنت فيه عدم 
وجـــود أي تــوجــه لــرفــع الــضــرائــب خــال العام 
ضرائب  تحصيل  الحكومة  وتــوقــعــت  املــقــبــل. 
بنحو 6 مــلــيــارات و89 مليون ديــنــار فــي عام 
إجــــراءات محاربة  إلــى تعزيز  اســتــنــادًا   2022
الرقابة  عمليات  وتكثيف  الضريبي  التهرب 
والتدقيق. وقال عايش إن السؤال الذي ُيطرح 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق: كــيــف يــمــكــن تــوقــع ارتــفــاع 
عـــائـــدات الـــضـــرائـــب دون زيـــادتـــهـــا مـــع تــوقــع 
املختلفة  والقطاعات  االقتصاد  انتعاش  عدم 
بــالــشــكــل املــطــلــوب بــســبــب تــداعــيــات كــورونــا 
ــدم اتـــضـــاح الـــرؤيـــة حـــول الـــوبـــاء لأشهر  وعــ
املالية األردنــي تسجيل  املقبلة؟ وتوقع وزيــر 
قياسًا   ،%2.7 بــنــســبــة   2022 فـــي  نــمــو  نــســبــة 
بنسبة نمو حقيقي 2% مع نهاية 2021. وقدر 
 %1.6 التضخم بنحو  املوازنة نسبة  مشروع 

مع نهاية 2021 وفي 2022 بمقدار %2.5.
وقال عضو اللجنة املالية في مجلس النواب، 
»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«  ـــ ضـــــــرار الــــحــــراســــيــــس، لــ
إن هـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن املـــفـــاصـــل املــهــمــة الــتــي 
املــوازنــة،  لــدى مناقشة  الــنــواب  سيقف عليها 
وخاصة ما يتعلق ببنود اإليرادات الضريبية 
واالستفسار من الحكومة عن الفرضيات التي 

بنت عليها ارتفاع هذه العوائد.
ش أيضًا ارتــفــاع النفقات 

َ
أنــه سُيناق وأضــاف 

التزام الحكومة ما يرد  الرأسمالية وضــرورة 
ــوازنـــة، ألن تــحــريــك االقــتــصــاد وتــوفــيــر  فــي املـ
 إلـــى املــشــاريــع 

ً
فـــرص الــعــمــل يــحــتــاجــان فــعــا

الــــنــــواب  ــلـــس  الــــرأســــمــــالــــيــــة، مـــــؤكـــــدًا أن مـــجـ
ــاعــــات عـــلـــى الـــضـــرائـــب  ــفــ ــأي ارتــ ــ لــــن يــســمــح بـ
والرسوم، بل سيعمل على تخفيض املفروض 
منها على السلع األساسية. وتواجه الحكومة 
انتقادات  الخصاونة،  بشر  برئاسة  الحالية 
على مختلف األصعدة، بسبب تردي األوضاع 
االقــتــصــاديــة وتــفــاقــم املــشــكــات االجــتــمــاعــيــة 

حيث تجاوزت نسبة الفقر %27.
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كورونا يفاقم األزمات المعيشية للمواطنين )فرانس برس(

الرباط ـ مصطفى قماس

تناقشها  التي  امللفات  حجم  يخفى  ال 
االتـــحـــادات الــعــمــالــيــة املــمــثــلــة ملوظفني 
فــي قــطــاع التعليم بــاملــغــرب، مــع وزارة 
الــوطــنــيــة، واملــطــلــب الرئيسي  الــتــربــيــة 
ــحـــســـني أجــــــــــور املــــوظــــفــــني  ــتـ ــل بـ ــثـ ــمـ ــتـ يـ
واألساتذة في الوزارة، حيث إن ضعف 
الدخول يعتبر مصدر تذمر، ومن بني 

أسباب ضعف جاذبية تلك املهنة. 
الــوطــنــيــة  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  ــرطـــت  ــخـ وانـ
الفترة  والتعليم األولى والرياضة، في 
األخـــيـــرة فــي حــــوار اجــتــمــاعــي، تتطلع 
عبره االتحادات املمثلة ملوظفي الوزارة 
واألســاتــذة إلــى الــوصــول إلــى اتفاقات 
عــلــى الــعــديــد مــن املــلــفــات، مــن بــني تلك 
املالية  الوضعية  بتحسني  الصلة  ذات 

للموظفني.
ــوارد  واجــتــمــع أول مـــن أمــــس، مــديــر املــ
الوطنية  الــتــربــيــة  وزارة  فــي  الــبــشــريــة 
ــيــــم األولـــــــــــي والــــــريــــــاضــــــة فــي  ــلــ ــعــ ــتــ والــ
االتــــحــــادات الــعــمــالــيــة املــمــثــلــة ملوظفي 
ــيــــة الــــوطــــنــــيــــة  ــقــ ــيــ ــنــــســ ــتــ ــيــــم والــ ــلــ ــعــ ــتــ الــ
الكاتب  ويذهب  املتعاقدين.  لأساتذة 
العام للنقابة الوطنية املنضوية تحت 
لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، 
ــور  ــ ــى أن األجـ ــ ــي، إلـ ــ ــراقـ ــ عـــبـــد الـــغـــنـــي الـ
حــاضــرة ضمن املــطــالــب املــرفــوعــة منذ 
عليها  تطغى  ال  حيث  للحكومة،  مــدة 
املــلــفــات األخـــــرى الــتــي تــهــم فـــي بعض 
ــئــــات مــعــيــنــة مــــن مــوظــفــي  األحـــــيـــــان فــ

التربية والتعليم.
ــر عــنــهــا  ــ ــّب ــعــ ــــي تــ ــتـ ــ ــّم املــــطــــالــــب الـ ــ ــهــ ــ وتــ
االتحادات النقابية في الحوارات التي 
تــجــريــهــا فــي ظــل الــحــكــومــات السابقة 
والــحــكــومــة الــحــالــيــة حــوالــى 260 ألــف 
موظف وأســتــاذ، حيث إن هــذا الرقم ال 
ويمثل  العالي.  التعليم  أساتذة  يشمل 
األساتذة ضمن ذلك العدد، كما يوضح 
ذلك عبد الغني الراقي، 245 ألف أستاذ، 
من ضمنهم 120 ألف أستاذ من الذين 

ــار الــتــعــاقــد الـــذي يوجد  وظــفــوا فــي إطـ
النقابات  تثيرها  الــتــي  املــلــفــات  ضــمــن 

مع وزارة التربية الوطنية.
»العربي  لـ فــي تصريح  الــراقــي  ويــؤكــد 
النقابة  أنجزتها  دراســـة  أن  الــجــديــد«، 
 49 أن  إلــى  خلصت  للتعليم،  الوطنية 
في املائة من العاملني في قطاع التعليم 
ــتـــبـــرون أن آمـــالـــهـــم  ــذة يـــعـ ــ ــاتــ ــ مــــن األســ
خابت، وأنهم مستعدون ملغادرة املهنة 

عندما تتاح أول فرصة ذلك.
التعليم  تــعــبــيــر رجــــال  أن  إلـــى  وأشـــــار 
يأتي بسبب وضعهم  الخيبة  تلك  عــن 
االعـــتـــبـــاري واملــــــادي، حــيــث إن األجـــور 
تــدخــل ضــمــن األمــــور الــتــي تفسر ذلــك، 
خــاصــة أن وضــعــهــم مــتــراجــع مــقــارنــة 

بقطاعات أخرى. 
ــنـــد مــــقــــارنــــة وضــعــيــة  ــه عـ ــ وأوضــــــــح أنــ
األساتذة باملوظفني في قطاعات أخرى 
ــة، يــتــجــلــى أن  ــكـــومـ ــن الـــوظـــيـــفـــة الـــحـ مــ
موظفني غير األساتذة يحصلون على 
امتيازات مثل التعويضات ومنح، وهو 

ما ال يستفيد منه األساتذة.
ــيـــة  ــنـ ــة الـــوطـ ــيــ ــربــ ــتــ ــد وزيـــــــــــرة الــ ــ ــؤكــ ــ وتــ
يـــــراد  الــــــــذي  ــم أن اإلصـــــــــاح  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ والـ
ــراط فــيــه يــرمــي إلـــى جــعــل مهنة  ــخـ االنـ
أن مراقبني  أكثر جاذبية، غير  التعليم 
يرون أن ذلك ال يمكن أن يحصل إال من 
خــــال تــحــســني الــوضــعــيــة االعــتــبــاريــة 
ــذًا  ــم أخــ ــ ــــورهـ لــــأســــاتــــذة وتـــحـــســـني أجـ

باالعتبار الكفاءة واملردودية.
امليزانية  سياسة  مــن  يتجلى  أنــه  غير 
التي تنهجها الحكومة، أنها تقوم على 
مــحــاصــرة الــعــجــز فـــي املــــوازنــــة، حيث 
جرت العادة على التشديد على أن كتلة 
األجور مرتفعة في الوظيفة العمومية 

قياسًا بالناتج اإلجمالي املحلي.
الطريقة  األساتذة  من  العديد  وينتظر 
ــزب الــتــجــمــع  ــ ــا حــ ــهـ ــتــــي ســـيـــتـــرجـــم بـ الــ
الوطني لأحرار الذي يشّكل الحكومة 
ــر عـــنـــه فــــي أثـــنـــاء  ــّبـ ــان قــــد عـ ــ الـــتـــزامـــًا كـ
الـــحـــمـــلـــة االنـــتـــخـــابـــيـــة فــــي ســبــتــمــبــر/ 

أيــلــول املــاضــي، حيث وعــد برفع أجــور 
إلــى  550 دوالرًا  مـــن  ــاتــــذة  األســ بــعــض 
نــحــو 800 دوالر فــي الــشــهــر. ويــاحــظ 
تـــقـــريـــر صـــــــادر عــــن الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 
لــلــتــقــيــيــم الـــتـــابـــعـــة لــلــمــجــلــس األعـــلـــى 
لــلــتــعــلــيــم، أن أجـــــور األســــاتــــذة تــعــادل 
أجور باقي املوظفني الذين يعملون في 
الــقــطــاع الــعــمــومــي فــي املــغــرب، والــذيــن 
يتمتعون بمؤهات مماثلة، باستثناء 
االمــــتــــيــــازات الـــتـــي تــحــظــى بــهــا بعض 
املـــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيـــة. وتـــتـــخـــذ تــلــك 
االمتيازات شكل مكافآت أو تعويضات 
عــن الــســكــن أو غــيــرهــا مــن االمــتــيــازات 
تنعكس بشكل ملموس على  قــد  الــتــي 
أن هناك  املوظف، علمًا  مستوى عيش 
مــؤســســة لــأعــمــال االجــتــمــاعــيــة تــقــدم 

بعض الخدمات إلى األساتذة. 
األســــاتــــذة  آراء  الـــهـــيـــئـــة  واســـتـــطـــلـــعـــت 
أقل  عّبر  حيث  مباشرة،  مقابات  عبر 
االبــتــدائــي  التعليم  أســاتــذة  مــن نصف 
ــدم رضــــاهــــم عــــن األجــــــــور الــتــي  ــ عــــن عــ
يتلقونها، معللني ذلك بارتفاع تكاليف 
املعيشة أو بسبب الجهد الذي يبذلونه 

قياسًا باملهن األخرى.
ــذة الــتــعــلــيــم االبــتــدائــي  ــاتـ ويــطــالــب أسـ
بــــضــــرورة إعــــــادة الــنــظــر فـــي الـــرواتـــب 
وخـــلـــق تــحــفــيــزات مـــالـــيـــة، وتــمــكــيــنــهــم 
الثانوي  التعليم  فــي  بزمائهم  أســـوة 

اإلعدادي والتأهيلي. 
التي  املــقــابــات  أن  الــتــقــريــر  ويستنتج 
ــهـــم  ــرز أنـ ــ ــبـ ــ ــع األســـــــاتـــــــذة تـ ــ ــــت مــ ــريــ ــ أجــ
يـــرون، وخــاصــة فــي التعليم اإلعـــدادي 
ــثـــانـــوي، أن املــهــنــة الــجــيــدة تــرتــبــط  والـ
الجهود  بــاألجــور واالعــتــراف ومكافأة 

والترقي املرن واآلفاق املهنية الواعدة.
وتخلص إلى أن نظام الترقي في مهمة 
الــتــعــلــيــم غــيــر مــنــصــف، ألنــــه ال يتيح 
مكافأة األداء، والترقي، بشكل عام، وال 
تترتب عنه ســوى الــزيــادة في األجــور، 
حيث ال يؤدي إلى تحمل أية مسؤولية 

تربوية.

المغربإيرادات

البرلمان يرفض 
أي ارتفاعات على 
الضرائب والرسوم

Friday 3 December 2021 Friday 3 December 2021
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وسط التباين الكبير في األهداف 
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــــــني الــــرئــــيــــس 
ــــب طــــيــــب أردوغــــــــــان  ــ ــي رجـ ــركــ ــتــ الــ
وواشــــنــــطــــن، ربـــمـــا تـــتـــطـــور الــــخــــافــــات بــني 
أنـــقـــرة والـــغـــرب إلــــى أكـــثـــر مـــن الـــنـــزاع املــالــي 
ــول الـــلـــيـــرة، وســـيـــاســـات ســعــر  ــ والـــنـــقـــدي حـ
الــــصــــرف الـــتـــي يــنــظــر إلـــيـــهـــا الـــبـــعـــض عــلــى 
أنــهــا حــلــقــة واحــــدة مــن حــلــقــات الــخــاف في 
والنفوذ  والدفاعية  االقتصادية  السياسات 
الــجــيــوســيــاســي بـــني أردوغــــــان والـــغـــرب. من 
بني املؤشرات الكبرى على حجم التوتر بني 
األميركي  الرئيس  تجاهل  وأنقرة،  واشنطن 
جو بايدن دعــوة أردوغــان لقمة »الحكومات 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« الـــتـــي دعــــا لــهــا 110 زعــمــاء 
ــرر أن تــعــقــد في  ــقـ ــن املـ ــادة الـــعـــالـــم، ومــ ــ ــن قـ مـ
ديسمبر/ كانون األول الجاري، حسب بيان 
الـــصـــادر على  األمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 

مــوقــعــهــا فـــي 23 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي، 
وعدم دعوة أردوغان، على الرغم من أن تركيا 
دولــــة ديــمــقــراطــيــة وتــجــري فــيــهــا انــتــخــابــات 
بــرملــانــيــة ورئــاســيــة، يــرســل أكــثــر مــن إشـــارة 
حول عمق الخافات بني الرئيسني األميركي 
بايدن والتركي أردوغان.  ورغم الحديث عن 

املؤامرة في األوســاط التركية ضد أردوغــان، 
فــإن مــا يــحــدث ببساطة قــد يــكــون حــربــا بني 
الفائدة  على  القائم  الغربي«  املالي  »النظام 
املصرفية في تسعير النقود، وبني توجهات 
أردوغان نحو »استقالية االقتصاد التركي 

وخفض سعر الفائدة«. 
أن أردوغـــان يحدث  ويــرى محللون غربيون 
تـــــطـــــورًا نــــوعــــيــــًا فـــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــركـــيـــا 
قد  والنقدية  والدفاعية  واملالية  االقتصادية 
يستهدف  وبينما  الــغــربــيــة.  املــصــالــح  تــهــدد 
أردوغــان بناء نظام اقتصادي يخدم أهداف 
التوظيف واالستثمار واإلنتاج »غير ربوي«، 
»الــنــظــام املــالــي الــعــاملــي«  وبــالــتــالــي مــغــايــر لـــ
الذي تقوده الواليات املتحدة عبر املؤسسات 
املالية الدولية املشتركة واملصارف التجارية. 
ــل  وتــعــمــل املـــؤســـســـات املـــالـــيـــة الــغــربــيــة داخـ
ــذا الـــنـــهـــج،  ــ ــلـــى إفــــشــــال هــ ــا عـ ــيـ وخــــــــارج تـــركـ
وتــتــخــوف مـــن احــتــمــال تـــمـــدده فـــي املــنــطــقــة 
النفوذ  دائـــرة  مــن  وربــمــا خروجها  العربية، 
بــدأت في االنفتاح  أن تركيا  الغربي، خاصة 

نحو اإلمارات والسعودية ومصر.
الـــــصـــــراع مــــن الـــجـــانـــب  ــتــــى اآلن يـــظـــهـــر  وحــ
التي  الليرة  املــضــاربــة على  آلــيــة  فــي  الغربي 
تعاني من أسوأ انهيار في تاريخها القريب، 
وتعد العمات دائمًا من األهداف السهلة في 
الــحــروب االقــتــصــاديــة، خــاصــة عندما تكون 
الــــدولــــة تـــعـــانـــي مــــن ضـــعـــف مــــالــــي، ولــديــهــا 
ديون دوالرية قصيرة األجل كبيرة وبحاجة 
ــال، وتـــواجـــه  ــ لــتــســديــدهــا ومـــعـــدل تــضــخــم عـ
ما  مثل  الصعبة،  العملة  مداخيل  في  نقصا 

حصار الليرة
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آالء المصطفى

»انفصلُت عن زوجتي.. أريــُد منزلي ألعيش 
الــكــلــمــات عــلــمــت أم مصطفى أن  بــــه«، بــهــذه 
صــاحــب منزلها فــي حــي زيــتــون بــورنــو في 
ويسعى  الــبــيــت،  مــن  سيخرجها  إسطنبول 
إيــجــارًا  يــدفــع  جــديــد  بمستأجٍر  الستبدالها 
ــدوالر ويــعــيــد ملــنــزلــه  ــ ــ يــتــنــاســب مـــع ســعــر الـ
»هــيــبــتــه« الــضــائــعــة. فــهــو عــنــدمــا عــِهــد لها 
بمنزله منذ أربعة أعوام بـ 1000 ليرة تركية 
أمــا  دوالر،   200 نــحــو  قيمتها  أن  يعلم  كـــان 
اآلن وبعد رفعه اإليــجــار على مــدار األعــوام 
فإنه  دوالرا(   120 )نــحــو   1600 إلـــى  األربــعــة 
لجبرها  ويسعى  تجارته خاسرة  أن  يشعر 
دون أن يجرح مشاعر أم مصطفى املستأجرة 

 تعبيره.
َ

الجيدة وفق
ومنذ ذلك الحني تحّولت حياة أم مصطفى 
لــن تجد منزاًل  إلــى كــابــوس فهي تعلم أنها 
ذاتــهــا، حيث  املنطقة  في  تستأجره  مناسبًا 
يعمل أبــنــاؤهــا فــي مشغل خــيــاطــة وتـــدرس 
ابــنــتــهــا الــوحــيــدة فــي إحــــدى مــــدارس الحي 
 للمالك رفع أجرة عقاره سنويًا 

ّ
القريبة. يحق

 بيانات هيئة 
َ

بنسبة تصل إلى 17.09% وفق
اإلحصاء التركية األخيرة، وتعّد هذه الزيادة 
ضئيلة بــالــقــيــاس مــع اإليـــجـــارات الــجــديــدة، 
مــا يــدفــع أصــحــاب املــنــازل األتــــراك بــالــتــذّرع 
للمستأجرين القدامى بأنهم بحاجة للمنزل 
ــنـــه وعــــرضــــه بــســعــر  ــم مـ ــهــ ــراجــ ــّم إخــ ــ ــن ثــ ــ ومــ

مختلف.

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــيـــرة، عــــنّي الــرئــيــس  ــلـ وســــط تــصــاعــد أزمـــــة الـ
ــان الخميس نــور  ــ الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـ
للخزانة واملالية  ــًرا جــديــًدا  الــديــن نباتي وزيـ
ــا تــدخــل  ــمـ ــد اســـتـــقـــالـــة، لـــطـــفـــي ألــــــــــوان، كـ ــعـ بـ
الــبــنــك املـــركـــزي فــي ســـوق الــصــرف ألول مــرة 
الــعــمــلــة عــبــر ضـــخ دوالرات من  لـــدعـــم ســعــر 
ــعـــت مـــصـــادر  ــوقـ ــيـــة. وتـ ــبـ ــنـ احـــتـــيـــاطـــاتـــه األجـ
الــجــديــد« أن يكون  »الــعــربــي  لـــ تركية خــاصــة 
ســبــب اســتــقــالــة ألـــــوان الــــذي عــيــنــه أردوغـــــان 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي 2020 خــلــفــًا 
»عــدم توافق  لــلــوزيــر بـــراءت ألــبــيــرق، يــعــود لـــ
الفائدة وتدخل  الوزير مع سياسة تخفيض 
املـــصـــرف املــــركــــزي بـــالـــســـوق مـــبـــاشـــرة وبــيــع 
الـــدوالر«. وأكــدت املصادر أن الوزير الجديد، 
ــــد مـــؤيـــدي ســيــاســة أســـعـــار الــفــائــدة  مـــن »أشـ
التي ينتهجها أردوغـــان، ألنه من  املنخفضة 
اإلنتاجي  االقــتــصــاد  قطاعات  تقوية  أنــصــار 
النمو والــصــادرات«. وتتطابق رؤية  وزيـــادة 
الوزير نباتي مع خطط الرئيس التركي الذي 

أفصح عنها ليل األربــعــاء، بــأن بــاده تواجه 
وقوله  والفائدة،  الصرف  بأسعار  مضاربات 
»نــحــن فــقــط مــن يمكنه الــتــصــدي لــذلــك« عبر 
الــنــمــوذج االقـــتـــصـــادي الــجــديــد الــــذي يــقــوم، 
بحسب أردوغان، »على خفض أسعار الفائدة، 
أكثر  الثري  يجعل  املرتفع،  الفائدة  سعر  ألن 
ــرًا«. وحــصــل الــوزيــر  ــقـ ثــــــراًء، والــفــقــيــر أكــثــر فـ
بكلية  األعــمــال  إدارة  ليسانس  على  الــجــديــد 
العلوم السياسية التابعة لجامعة إسطنبول، 
ثم ماجستير في مجال العاقات الدولية من 
للجامعة  الــتــابــع  االجــتــمــاعــيــة  الــعــلــوم  معهد 
نفسها. ونباتي حصل على درجة الدكتوراه 
العامة  واإلدارة  السياسية  العلوم  مجال  في 

من معهد العلوم االجتماعية التابع لجامعة 
»قـــوجـــه إيـــلـــي« بـــواليـــة تــحــمــل االســــم نــفــســه. 
وقـــام بــتــدريــس الــعــلــوم الــســيــاســيــة، والــحــيــاة 
االجتماع  وعلم  والــدولــة  التركية،  السياسية 
املختلفة.  الجامعات  مــن  عــدد  فــي  السياسي 
ــــي مـــجـــال  ــرة فـ ــتـ ــفـ ــل الـــــوزيـــــر الــــجــــديــــد لـ ــمــ وعــ
املــنــســوجــات، وكـــان عــضــوا فــي مجلس إدارة 
جمعية رجال األعمال والصناعيني املستقلني 
في  االنضباط  وبمجلس  )موسياد(،  التركي 

الغرفة التجارية بإسطنبول.
داخــلــيــا وخارجيًا  املكثفة  الــضــغــوط  ووســـط 
مجددًا  الحكومة  عــادت  التركية،  الليرة  على 
العملة  الصرف دفاعًا عن  للتدخل في ســوق 
التركية التي تراجعت إلى 13.91 ليرة مقابل 
الـــــــدوالر، قــبــل أن تــعــود لـــارتـــفـــاع بــعــد ضخ 
دوالرات من البنك املركزي في سوق الصرف. 
»وول ســتــريــت  بــصــحــيــفــة  ــقـــريـــر  تـ وحــــســــب 
جـــــورنـــــال« كــســبــت الـــعـــمـــلـــة فــــي الـــتـــعـــامـــات 
الصباحية أمس الخميس نسبة 3.3% لترتفع 
إلى 13 ليرة مقابل الدوالر. لكن هنالك شكوكا 
غربية حــول ما إذا كــان هــذا التدخل من قبل 
املركزي سيكون ذا جدوى في استقرار سعر 
صرف الليرة وربما يقود فقط إلى مزيد من 
املضاربة عليها من قبل املستثمرين األجانب. 
التركي  املــركــزي  البنك  قــال محافظ  إلــى ذلــك 
شهاب قاوجي أوغلو، الخميس، إن التأثيرات 
املتراكمة ملوقفنا من السياسة النقدية الراهنة 
 .»2022 مـــن  األول  الــنــصــف  فـــي  ســنــلــحــظــهــا 
وأكد أن قابلية الشركات التركية لاستثمار 
وتطلعاتها للتوظيف بلغت مستوى مرتفعا 
للغاية مقارنة بالسنوات السابقة. وأشار إلى 
أن الهدف من تدخل البنك املركزي في أسواق 
الحاصل  التذبذب  القضاء على  العمات هو 
ــداع  ــ ــر صـ ــبــ ــرة أكــ ــيــ ــلــ ــــت الــ ــاتـ ــ ــي الـــــســـــوق. وبـ ــ فـ
التراجع  أدى  اآلن  للحكومة. وحتى  بالنسبة 
إلــى غــاء املعيشة في  الليرة  الحاد في سعر 
الباد وتذمر املواطن في بعض املدن الكبرى 

بتركيا.

ــدًا مــــن مــعــارفــهــا  ــ ــتـــرك أم مــصــطــفــى أحــ لــــم تـ
وجيرانها دون أن تسأله عن منزل، وال حتى 
فــي مجموعات »فــيــســبــوك«، ولــكــن ال منازل 
للسوريني،  وخاصة  منطقتها،  في  لإليجار 
وإن وجد فإن أسعارها أكثر من 3000 ليرة 

ما ال يتناسب مع وضعها املالي.
هبطت الليرة التركية إلى مستويات قياسية 
خال األيام القليلة املاضية وتخطت حاجز 
الـــ 13 مقابل الــدوالر الــواحــد، ترافق مع هذا 
الــهــبــوط ارتـــفـــاع حـــاد فـــي أســـعـــار إيـــجـــارات 
املنازل، وتصّدرت إسطنبول املدن من حيث 
االرتفاع، وبحسب تقرير أعّده مركز البحوث 
»بهشي  بجامعة  واالجتماعية  االقتصادية 
شيهير« بلغ متوسط زيــادة اإليــجــارات في 
فـــي واليــــات  ونـــحـــو %50  إســطــنــبــول %70 
ــاث لـــشـــركـــات  ــ ــحـ ــ أخـــــــــرى، فـــيـــمـــا تـــحـــدثـــت أبـ
ــرة املـــنـــازل بنسبة  الــعــقــاريــة عـــن ارتـــفـــاع أجــ
لـــــ 300% فــــي بـــعـــض املـــنـــاطـــق فــي  وصـــلـــت 

إسطنبول.
ويـــعـــزو الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي الــتــركــي، عــاء 
الـــديـــن إســمــاعــيــل شــنــكــولــر، أســـبـــاب ارتــفــاع 
إيــجــارات املــنــازل فــي تركيا إلــى عــدة عوامل 
أبرزها: عودة الباد لحركتها الطبيعية بعد 
انخفاض تأثير جائحة كورونا، واستئناف 
وجهًا  التعليم  )عـــودة  لجامعاتهم  الــطــاب 
 عن توافد العديد من الاجئني 

ً
لوجه(، فضا

لبنان وأفغانستان،  بلدان مجاورة مثل  من 
مــا خــلــق حــالــة طــلــب كثيفة ال تــتــنــاســب مع 
ــنـــازل، مــؤكــدًا أن انــخــفــاض  املـــعـــروض مــن املـ
ر أيضًا على أسعار اإليجارات 

ّ
قيمة الليرة أث

لكن ال مخاوف من ارتفاعها أكثر في املرحلة 
القادمة بحسب شنكولر.

صــاحــب أحـــد املــطــاعــم الــســوريــة فـــي مدينة 
ارتفاع  لنا مؤكدًا مخاطر  إسطنبول تحّدث 
إيجار املنازل على السوريني »الكتلة األكبر 
من الاجئني في تركيا«، 3.6 مايني الجئ، 
ــة الــســيــئــة  ــ ــاديـ ــ مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن ظـــروفـــهـــم املـ
ستجعلهم يقاسون أكثر لتأمني متطلباتهم 
»العربي الجديد«  األساسية. وأكمل حديثه لـ
ــر مــشــقــة يــعــانــيــهــا الـــاجـــئ  ــبــ  إن »أكــ

ً
ــائــــا قــ

والفواتير..  أجــرة منزله  تأمني  السوري هي 
ــنـــام جــائــعــًا  ــا يــســتــطــيــع الــــســــوري أن يـ ــمـ ربـ
إذا  أبـــدًا  الــنــوم  يستطيع  ال  لكنه  وعطشانًا، 
لم يسّدد أجــرة املنزل«. ما تــزال أم مصطفى 
 عــن مــنــزل آخـــر، لكنها عــلــى األرجـــح 

ُ
تــبــحــث

ــاد عن  ــعـ ــتـ ســتــضــطــر لــتــبــديــل املــنــطــقــة واالبـ
املركز وأكثر شعبية، وسيقضي ابناها مدة 
أطــول في طريقهم إلى العمل لتأمني إيجار 
ــه، أكــد خالد  املــنــزل الــجــديــد. فــي الــســيــاق ذاتـ
تركاوي، وهو باحث في الشأن االقتصادي 
»العربي الجديد«، أن انخفاض قيمة الليرة  لـ
إيجارات  ارتفاع  أثــٌر رئيس على  له  التركية 
املـــنـــازل، فــالــحــيــاة كــلــهــا تــبــّدلــت مـــع انــهــيــار 
العملة، ومن املمكن أن صاحب املنزل يعتاش 
مــن أجـــرة مــنــزلــه، لـــذا فــإنــه مــن الطبيعي أن 
ــــذي يــنــفــق فيه  يــفــّكــر بــرفــعــهــا فـــي الـــوقـــت الـ
من  امللّحة  احتياجاته  على  مبالغ مضاعفة 

طعام ولباس وخدمات أساسية.
بـــاإلضـــافـــة إلــــى انــتــقــال الــعــديــد مـــن األتــــراك 
أعمالهم  تــراجــع  بعد  للعمل  إسطنبول  إلــى 
 ذلــــك أدى إلــى 

ّ
بــفــعــل جــائــحــة كــــورونــــا، كــــل

زيادة الطلب وانخفاض العرض، ال سيما أن 
الكثير من املشاريع العقارية توقفت بسبب 

الخوف من الجائحة.

وزير المالية الجديد يدعم خفض الفائدةآثار كارثية النهيار قيمة الليرة على إقامة السوريين

هو الحال في تركيا. وبينما يسعى الرئيس 
الــتــركــي لــلــتــخــلــص مـــن »دولــــــرة االقــتــصــاد« 
عبر خفض الفائدة املصرفية، يرى محللون 
أن  جـــــــورنـــــــال«  ــتــــريــــت  ســ »وول  بـــصـــحـــيـــفـــة 
هذه  على  تــرد  الغربية  االستثمارية  البنوك 
االســـتـــقـــالـــيـــة، عـــبـــر تــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عــلــى 
الـــشـــركـــات الــتــركــيــة بـــتـــفـــادي شـــــراء األســهــم 
والـــســـنـــدات املــقــومــة بــالــعــمــلــة الــتــركــيــة، كما 
رفعت شركات التصنيف االئتماني من كلف 
في  فعالة  وهــذه سياسة  بالليرة.  االستدانة 

تجفيف منابع التمويل بالدوالر واليورو. 
ــان عــلــى مداخيل  ــ وفـــي املــقــابــل يــراهــن أردوغـ
السياحة والصادرات التركية واالستثمارات 
الصعبة،  العمات  الدخل من  لدعم  املباشرة 
في وقت يملك فيه البنك املركزي احتياطات 
لبيانات  وفــقــًا  دوالر،  مليار   127 نحو  تبلغ 

أن  النقدية، ويــرون  أردوغـــان  خبراء سياسة 
الدفاع عن الليرة التركية عبر ضخ دوالرات 
البنك املركزي لن تكون مفيدة، وربما سترفع 

فقط من املضاربات. 
فــي هـــذا الــشــأن، يــقــول الــبــروفــســور بجامعة 
أدري  »ال  ديــمــرالب  بإسطنبول، سيلفا  كــوك 
كيف سيكون تدخل البنك املركزي مفيدًا في 

السوق وسط سياسة خفض الفائدة«. 
ــنـــدوق »آي جي  ــن جــانــبــه يـــقـــول مـــديـــر صـ مـ
فــي تعليقات  بـــول مــكــنــمــارا،  أم« األمــيــركــي، 
لصحيفة »وول ستريت جورنال«: »سبق أن 
في  ناشئة  واقــتــصــادات  نامية  دول  تدخلت 
لــلــدفــاع عــن عملتها ولــم تنجح، وال  الــســوق 

أدري كيف ستنجح تركيا«. 
ــة والــتــنــمــيــة« سبق  ــدالـ ــعـ ــزب »الـ يـــذكـــر أن حــ
أن نــجــح فـــي تــخــلــيــص تــركــيــا مـــن ديــونــهــا 

رســمــيــة.  لــكــن مــن جانبها تــراهــن املــصــارف 
الغربية على استهاك الرصيد األجنبي من 
العمات األجنبية، وعجز تركيا عن تسديد 
أقساط ديونها بالعمات الصعبة، أو حدوث 
الشركات في  سلسلة من اإلفــاســات لبعض 

الباد. 
وينفي مقربون من السلطات النقدية التركية 
مــثــل هـــذه االحــتــمــاالت الــغــربــيــة، خــاصــة مع 
تـــدفـــق الــنــقــد األجـــنـــبـــي عــلــى الــــبــــاد، فقيمة 
الصادرات وحدها تتجاوز 200 مليار دوالر 
هــذا الــعــام، وصـــادرات تركيا بلغت أكثر من 
املاضي  نوفمبر  في شهر  دوالر  مليار   21.5
ــر الـــتـــجـــارة الــتــركــي محمد  ــ ــــده وفــــق وزيـ وحـ
ــادرات بـــاده  ــ ــ ــد أمــــس أن صـ ــذي أكــ ــ ــــوش، الـ مـ
ــائــــدات خــــال الــشــهــر  حــقــقــت أعـــلـــى نــســبــة عــ
وينتقد  دوالر.  مليار   21.5 مسجلة  املــاضــي 

لـــصـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي فـــي الـــعـــام 2015، 
فــي سياسة  أنـــه سينجح  ــــان  أردوغـ ويعتقد 
تحرير تركيا من هيمنة البنوك الغربية على 

االقتصاد عبر خفض الفائدة املستمر. 
 واســتــفــادت تــركــيــا مــن الــفــائــدة املــرتــفــعــة أو 
»دولـــــــرة االقـــتـــصـــاد« خــــال الــعــقــد املـــاضـــي، 
حــيــث وفـــــرت املــــصــــارف الــغــربــيــة لــلــشــركــات 
ــتـــجـــاريـــة الـــتـــمـــويـــل الــــــــدوالري،  واألعـــــمـــــال الـ
إال  اإلنتاجي،  التوسع  وبالتالي مكنتها من 
أن أردوغان يرى أن سياسة »دولرة االقتصاد 
ــة األخــــيــــرة مكلفة  ــ الـــتـــركـــي« بـــاتـــت فـــي اآلونــ
وبالتالي  التركي،  الشعب  وأفــراد  لاقتصاد 
يرغب في القضاء عليها ضمن ما أطلق عليه 

»االستقالية االقتصادية«.
ولــكــن الـــخـــاف بـــني أردوغــــــان والـــغـــرب ربــمــا 
يـــتـــجـــاوز الـــلـــيـــرة إلــــى مــلــفــات اســتــراتــيــجــيــة 

عـــــــديـــــــدة. فــــــي هــــــــذا الــــــشــــــأن يــــــــرى الـــخـــبـــيـــر 
ــات  ــعـــاقـ الـــبـــريـــطـــانـــي والــــزمــــيــــل بــمــعــهــد »الـ
الخارجية« األميركي للدراسات، ستيفن أيه 
تتناقض مع  أردوغـــان  أن سياسات  كوكس، 
مثل  العامة  الحريات  صعيد  على  واشنطن 
حــريــة الــصــحــافــة وحــقــوق املــنــظــمــات املدنية 
مع  كــذلــك  تتناقض  كما  العرقية،  واألقــلــيــات 

مبادئ عضوية حلف شمال األطلسي. 
وحـــــتـــــى وقــــــــت قـــــريـــــب كــــــــان الــــتــــعــــامــــل بــني 
واشــنــطــن وأنــقــرة يتم عبر سياسة »تــخــادم 
ــالـــح« الـــتـــي تــفــيــد الـــقـــوى الــغــربــيــة في  املـــصـ
إذ  العاملية«،  »الهيمنة  استراتيجيات  تنفيذ 
إن تــركــيــا بــلــد ضــخــم وذات مــوقــع جــغــرافــي 
اســتــراتــيــجــي لــواشــنــطــن، إذ تــقــع فـــي مــوقــع 
وسيط بني أوروبــا وآسيا واملنطقة العربية 
ــاز الــطــبــيــعــي،  ــغــ ــوارد الــنــفــط والــ ــمــ الــغــنــيــة بــ
وإطــالــتــهــا عــلــى الــبــحــر األبـــيـــض املــتــوســط 
الــبــســفــور، املدخل  والــبــحــر األســـود ومضيق 
الشرق  ملنطقة  الــروســي  لأسطول  الرئيسي 
ــــط. وبــالــتــالــي فـــإن هـــذا املــوقــع جعلها  األوسـ
ــنــــوات »الــــحــــرب الـــــبـــــاردة« مــع  مــهــمــة فــــي ســ
االتحاد السوفيتي. كما تبدو واشنطن غير 
راضــيــة عــن تــدخــل أنــقــرة فــي شــمــال ســوريــة، 
وعن صفقة شراء نظم الصواريخ »أس ـ 400« 
في  وموسكو  تركيا  بني  والتقارب  الروسية 

بعض امللفات.
ــأن، يـــــرى الـــخـــبـــيـــر فــــي مــعــهــد  ــ ــشـ ــ فــــي هـــــذا الـ
للدراسات االستراتيجية،  »كارنيغي يورب« 
من  كثيرًا  تحولت  »تركيا  أن  بيريني،  مــارك 
مــوقــعــهــا كـــركـــيـــزة أســـاســـيـــة يــعــتــمــد عليها 
حلف الناتو خــال الــحــرب الــبــاردة إلــى قوة 
مزعجة الستراتيجيات الدول الغربية خال 

السنوات األخيرة«. 
ويقول الزميل باملعهد، بيريني، في تحليله، 
إن الــــغــــرب يــشــعــر بــــاالنــــزعــــاج مــــن الــتــدخــل 
العسكري التركي في النزاعات، وتزايد نفوذ 
الوطنية«،  األهــداف  وتزكية  الخارجي  أنقرة 
ــــرى بـــيـــريـــنـــي املـــتـــخـــصـــص فــي  وبـــالـــتـــالـــي يــ
شـــؤون أوروبــــا والــشــرق األوســــط، أن تركيا 
ستدفع ثمن هذا االنزعاج سلبًا في عاقاتها 
مع الحلفاء الغربيني وحلف شمال األطلسي 
الــدفــاعــي »نــاتــو« فــي املستقبل، كما يــرى أن 
أنقرة ستتعرض لضغوط اقتصادية ومالية. 
لــكــن األتـــــراك يــســتــبــعــدون هـــذه االحــتــمــاالت، 
خاصة مع قوة اقتصادهم وتحقيقه معدالت 
الــعــام، وربما  نمو قوية تبلغ نحو 9% هــذا 

تزيد عن ذلك.

أعلى  حققت  بالده  صادرات  إن  موش،  محمد  التركي  التجارة  وزير  قال 
نسبة عائدات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مسجلة 21.5 مليار دوالر. 
وأضاف في مؤتمر صحافي بمقر 
الوزارة، أمس الخميس، أن الصادرات 
نوفمبر  في  زيادة  حققت  التركية 
مع  مقارنة  بالمئة،   33.4 بمعدل 
الماضي.  العام  من  الشهر  نفس 
أعلى  سجلت  الصادرات  أن  وأردف 
نسبة عائدات شهرية بقيمة بلغت 
21.5 مليار دوالر. وأوضح أن قيمة 
بلغت  أساس سنوي  الصادرات على 

221 مليار دوالر.

قفزة في الصادرات

مال وسياسة

يواصل انهيار سعر الليرة 
تداعياته الخطيرة على 

حياة األسر في تركيا، 
خاصة الالجئين من 

محدودي الدخل

رؤية

عبد التواب بركات

قــرر مجلس الــــوزراء املــصــري زيـــادة سعر األســمــدة األزوتــيــة من 
3290 إلى 4500 جنيه، ما يعادل 286.6 دوالرا للطن، بنسبة زيادة 
نحو 37%، ما يعني رفع سعر العبوة زنة 50 كيلوغرامًا من 165 
الحكومة  القرار دون تصريح رسمي من  إلــى 225 جنيًها. صــدر 
أو وزارة الزراعة، ولكن تأكد الخبر بانتشار مذكرة لوزارة الزراعة 
تفيد برفع سعر شيكارة اليوريا إلى 240 جنيهًا إلى 4500 جنيه.

ورغم أنها زيادة كبيرة وستقلل من كمية وجودة اإلنتاج الزراعي 
على مستوى الــدولــة وتــزيــد أعــبــاء املــزارعــني الفقراء بــاألســاس، لم 
الجديدة بنفسه،  الــزيــادة  الـــوزراء عن  املتحدث باسم مجلس  يعلن 
كما أعلن قبل أسبوع عن قرار زيــادة سعر أردب القمح بمبلغ 95 
بل  وتدعمه.  الفالح  بجانب  تقف  املصرية  الــدولــة  إن  وقــال  جنيهًا، 
دافع وزير الزراعة عن القرار وقال إنه يصب في مصلحة الفالحني 
كما يحقق مصالح الشركات، وهو الذي بشر الفالحني بقرار زيادة 
سعر القمح وقال إنه يشجع الفالح ويدعم األسر الريفية وصغار 

املزارعني.
الدستور املصري ينص على أن الزراعة مقوم أساسي لالقتصاد 
مستوي  وبرفع  الريف  بتنمية  الحكومة   29 املــادة  ــلــزم 

ُ
وت الوطني، 

ــــزراعــــي والـــحـــيـــوانـــي وتــوفــيــر  مــعــيــشــة ســكــانــه، بــتــنــمــيــة اإلنـــتـــاج ال
مستلزمات اإلنتاج وحماية الفالح والعامل الزراعي من االستغالل. 
لكن قرار رفع أسعار األسمدة يخالف روح الدستور ويلحق الضرر 
بالفالحني. فقد صــدر الــقــرار بعد أســبــوع واحــد فقط مــن الــزيــادة 
املــتــواضــعــة فــي ســعــر شـــراء الــقــمــح مــن الــفــالحــني. مــا يــوحــي بــأن 
القمح 95 جنيها لدعم وتشجيع  أردب  قــررت رفع سعر  الحكومة 
املزارعني، لكنها في املقابل رفعت سعر األسمدة 1200 جنيه للطن 
إلبطال مفعول القرار األول.  هذه الزيادة هي الخامسة من نوعها 
منذ تولى الجنرال عبد الفتاح السيسي الحكم رسمًيا، في يونيو/

حــزيــران 2014. بــعــد الـــزيـــادة األخــيــرة تــكــون الــحــكــومــة قــد رفعت 
أسعار األسمدة من 1400 جنيه للطن في 2013، إلى 4500 جنيه 
في  وبنسبة %220.  للطن،  بــزيــادة 3100 جنيه  فــي 2021،  للطن 
املقابل، لم ترفع الحكومة أسعار املحاصيل الغذائية التي تشتريها 
من الفالحني بنفس النسبة. على سبيل املثال، رفعت أسعار القمح، 
من 420 جنيها في 2013، إلى 820 جنيها في 2021، بنسبة %95. 
الـــزيـــادة فــي ســعــر األســمــدة لوصل  ولـــو زاد ســعــره بنفس نسبة 
سعر القمح إلى 1350 جنيها لألردب، وهو سعر القمح األميركي 
املشابه لجودة القمح املصري بعد إضافة قيمة الدعم الذي تقدمه 
الحكومة  رفعت  باملثل،  هناك.   القمح  ملزارعي  األميركية  الحكومة 
أسعار قصب السكر، من 360 جنيها في 2013، إلى 720 جنيها 
في 2021، بنسبة 100%. وهي نفس نسبة الزيادة في سعر القمح 
تقريبا. ولكن لو زاد سعره بنفس نسبة الزيادة في سعر األسمدة 
السعر  للطن، وهــو  إلــى 1350 جنيها  السكر  لوصل سعر قصب 
الذي يطالب به الفالحون الحكومة هذا العام. دائما تعلل الحكومة 
املــصــريــة زيــــادة ســعــر األســمــدة بــزيــادة ســعــر الــغــاز الطبيعي في 
السوق الدولية، رغم أن سعر الغاز في دول أوروبا، وهي مستورد 
كامل للغاز، لم يتجاوز سقف 2 دوالر للمليون وحدة حرارية، حتى 
أثناء األزمــة األخيرة عندما قطعت روسيا الغاز عن أوروبــا وصل 

السعر إلى 5.5 دوالرات ثم تراجع إلى 1.8 دوالر.
إال نصف حصة  للفالحني  الحكومة  توفر  األحـــوال ال  في أحسن 
األســمــدة املــقــررة للمحصول بالسعر املــدعــم، ويضطر املـــزارع إلى 
استيفاء باقي االحتياجات من السوق السوداء والتي غالبا ما تكون 
السعر  الرسمي وفــي كــل األحـــوال تكون أعلى مــن  السعر  ضعف 
انخفضت   ،2020 منتصف  وحتى   2018 منتصف  ومــن  العاملي. 
أســعــار األســمــدة فــي الــســوق الــدولــيــة بنسبة 35%، ووصــلــت إلــى 
200 دوالر للطن تقريبا، وتوقفت الشركات املصرية عن التصدير 
البيع في السوق املحلي، ورغم ذلك لم تنخفض األسعار  وفضلت 
في السوق املحلي ولم يحصل الفالح على أي فائدة من وفرة اإلنتاج 
املحلي وال انخفاض السعر العاملي، بسبب غياب من يطالب بحقوق 
الفالحني، في ظل تسييس نقابات الفالحني وغياب الدور الرقابي 
ارتفاع  بسبب  األسمدة  تصدير  الشركات  تفضل  حاليا  للبرملان. 
لكن  البحر األســود.  للطن شحن  إلى 615 دوالرًا  العاملية  األسعار 
الغريب هو أن الحكومة تسمح بتصدير األسمدة رغم النقص في 
السوق املحلي وفي وقت تتجه فيه كبريات الدول املصدرة لألسمدة 
ولــزيــادة  املحليني  املــزارعــني  احتياجات  لتلبية  التصدير  وقــف  إلــى 
القمح  الغذائية األساسية، وخاصة  املحاصيل  الزراعي من  اإلنتاج 
والذرة، وهي املحاصيل التي تعاني فيها الدولة املصرية من فجوة 
كبيرة تصل إلى 65% على أقل تقدير. روسيا والصني والواليات 
املتحدة، وهي من الدول املصدرة لألسمدة، منعت تصدير األسمدة 
الــنــيــتــروجــيــنــيــة لــدعــم املـــزارعـــني بــتــوفــيــر األســـمـــدة الــكــافــيــة بسعر 
القمح والــذرة وزيــادة اإلنتاجية  منخفض وتشجيعهم على زراعــة 
واألرباح، حيث ارتفعت أسعارها في األسواق الدولية إلى مستويات 
قياسية هذا العام، وصلت إلى 50% تقريبا مقارنة بالعام املاضي.

وقالت أكبر شركات تصدير األسمدة في الواليات املتحدة وأوروبا 
إنها حققت خسائر هذا العام بقيمة 185 مليون دوالر بسبب زيادة 
زيــادة أسعار األسمدة  الحكومة  ذلــك رفضت  ، ورغــم  الغاز  تكلفة 
زيــادة  وبالتالي  املحاصيل،  إنتاجية  انخفاض  عــدم  على  حــرصــا 
أســعــار األغــذيــة. الــصــني وهــي أكــبــر مــصــدر لــألســمــدة، ورغـــم أنها 
مليار   20 بقيمة  للمزارعني  دعما  قدمت  والــطــاقــة،  الــغــاز  تستورد 
يــــوان، 3.1 مــلــيــارات دوالر، ملــواجــهــة زيــــادة األســـمـــدة. الــهــنــد، وهــي 
الفعلي 1700 روبية  السعر  كــان  املــســتــوردة لألسمدة،  الـــدول  مــن 
للكيس الواحد من سماد فوسفات األمونيوم العام املاضي، وكانت 
الحكومة املركزية تقدم دعما للمزارعني قدره 500 روبية للكيس، 
ومــع  روبـــيـــة.   1200 بــســعــر  عــلــيــه  ــزارع  ــ املـ ليحصل  بنسبة %30، 
ارتفاع األسعار العاملية، وصل السعر إلى 2400 روبية لكل كيس. 
القديم،  بالسعر  السماد  على  املزارعني  أجل ضمان حصول  ومن 
إلــى 1200 روبــيــة لكل كيس، و900  الــدعــم  قــررت الحكومة زيـــادة 
الهند  انتاجية  تزيد  للمزارعني،  الدعم  تقدم  وألنها  لليوريا.  روبية 
من املحاصيل األساسية وتصدر الفائض من القمح واألرز والذرة 
األسمدة،  أسعار  تزيد  التي  أمــا مصر  املرتفعة.  العاملية  باألسعار 
ــادرات ســمــاديــة بــقــيــمــة 1.4 مــلــيــار دوالر، وتــحــرم  ــ طــمــعــا فـــي صــ
والثاني  للقمح  األول  املستورد  فهي  الــزراعــي،  الدعم  من  الفالحني 
للذرة، ولديها فجوة في الغذاء تكلفها واردات غذائية سنوية بقيمة 
التي تستورد  الهندية،  15 مليار دوالر. من املفارقات أن الحكومة 
األسمدة من مصر، ألزمت شركات األسمدة ببيع مخزونها القديم 

من فوسفات األمونيوم الثنائي واليوريا باألسعار القديمة فقط.

تصدير األسمدة وإفقار 
الفالحين في مصر

Friday 3 December 2021 Friday 3 December 2021
الجمعة 3 ديسمبر/ كانون األول 2021 م  28  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2650  السنة الثامنة الجمعة 3 ديسمبر/ كانون األول 2021 م  28  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2650  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


