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مصر تسعى إلى إعادة تصدير األسماك ألوروبا
القاهرة ـ عبداهلل عبده

أكـ ــد م ـص ــدر مـ ـس ــؤول بــالـهـيـئــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـثــروة
السمكية في مصر لـ«العربي الجديد» ،أن قرار
وق ــف صـ ــادرات األس ـم ــاك املـصــريــة إل ــى االتـحــاد
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
ب ــال ــدرج ــة األول ـ ــى بــأص ـحــاب املـ ـ ــزارع ال ـخ ــاص ــة ،وال ــذي ــن ال
يلتزمون باملواصفات التصديرية ،من حيث سالمة املنتج
من أي ملوثات وغيرها من املواصفات.
ـان ،يقول مصدر مسؤول في رابطة أصحاب
ومــن جانب ثـ ٍ
مزارع األسماك ،إن أسباب التلوث التي قد تصيب األسماك
ترجع إلى البيئة املائية ،فإذا كانت مالحة ،يمكن إفسادها
عن طريق مياه الصرف الصحي أو نفايات املصانع ،وإذا
كــانــت م ـ ــزارع م ـيــاه ع ــذب ــة ،ت ـتــأثــر األسـ ـم ــاك فـيـهــا 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،
بسبب ارتفاع أسعار املنتج املصري ،نتيجة ارتفاع تكلفة
اإلنتاج ،باإلضافة إلى فرض  12في املائة رسوما تصديرية،
ً
الفتا إلى أن الصني تصدر«السمك البلطي» بأسعار تصل
إل ــى ال ـن ـصــف م ـقــارنــة بــاملـنـتــج املـ ـص ــري ،بــالــرغــم م ــن أنـهــا
استوردت أمهاته من مصر في سبعينيات القرن املاضي.
ً
وأصدرت اإلدارة العامة للحجر البيطري ً
قرارا مؤقتا بتعليق
صادرات األسماك املصرية إلى دول االتحاد األوروبي ،بعد
أن أبدى االتحاد مالحظات على الشحنات القادمة من مصر.
وك ـش ـفــت مـصـلـحــة ال ـج ـم ــارك ،ف ــي م ـن ـشــورهــا إل ــى الـنـقــاط
الجمركية ،أن تعليق الـقــرار يأتي في ضــوء الـقــرار اإلداري
للحجر البيطري املصري رقــم  667لسنة  ،2021والخاص
بـتـعـلـيــق إصـ ـ ــدار شـ ـه ــادات ال ـص ـحــة امل ـصــاح ـبــة لــأسـمــاك
املـصــدرة إلــى االتـحــاد األوروب ــي ،لحني االنتهاء من جميع
اإلجـ ـ ـ ــراءات وتـنـفـيــذ ال ـتــوص ـيــات امل ـط ـلــوبــة م ــن املـفــوضـيــة

األوروبـ ـ ـي ـ ــة ،ف ــي إط ـ ــار تـ ـط ــورات م ــوض ــوع ن ـتــائــج الـبـعـثــة
التفتيشية األوروبية على منشآت األسماك املصرية.
ومــن جــانـبــه ،أوض ــح الــوزيــر امل ـفــوض ،نــاصــر حــامــد ،مدير
إدارة االتحاد األوروبي بجهاز التمثيل التجاري ،في وقت
ســابــق ،أنهم طالبوا االتـحــاد األوروب ــي بمهلة حتى شهر
يونيو /حزيران  ،2022من أجل إعــادة ترتيب وإعــداد ملف
ً
كامل عن تصدير األسـمــاك ،منوها إلــى أن آخــر املراجعات
التي تمت ،كشفت عن بعض املالحظات ،والتي قد تضطر
االتحاد إلى اتخاذ قرار بحظر استيراد األسماك من مصر.
وكشفت بيانات الهيئة العامة للثروة السمكية ،أن مصر
ً
سنويا حوالي  2.2مليون طــن ،تصدر منها  35ألف
تنتج
ط ــن ،وت ـس ـت ــورد  300أل ــف ط ــن م ــن األس ـم ــاك املـمـلـحــة غير
املتواجدة في املياه املصرية ،فيما يبلغ استهالك املواطن
ً
سنويا .وتعتبر مصر
املصري من األسماك  21كيلوغراما
األول ــى أفريقيا والـســادســة عامليا فــي االس ـتــزراع السمكي،
والـثــالـثــة عــاملـيــا فــي إن ـتــاج سـمــك الـبـلـطــي ،وبـسـبــب زي ــادة
اإلنتاج في السنوات األخيرة ،نجحت في تحقيق قدر كبير
من االكتفاء الذاتي.
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أميركا أكبر مساهم في المخلفات البالستيكية

ُ
مساهم في املخلفات
تـ َـعـ ّـد الــواليــات املتحدة األميركية أكبر
ُ
ّ
البالستيكية في العالم ،وفقًا لتقرير جديد قدم إلى الحكومة
الفيدرالية أول من أمس ،دعا إلى استراتيجية وطنية ملعالجة
األزم ــة املـتـنــامـيــة .وســاهـمــت ال ــوالي ــات املـتـحــدة بـحــوالــى 42

لقطات

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

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

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

بريطانيا ثانية بمعدل  99كيلوغرامًا للفرد سنويًا ،وكوريا
الجنوبية ثالثة بمعدل  88كيلوغرامًا للفرد في السنة .وهذا
بتكليف من الكونغرس ،كجزء من قانون «سايف
التقرير صدر
ُ
أور سيز  »2.0الذي أ َّقر في كانون األول/ديسمبر .2020

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

نعم الحكومات
تستطيع
مصطفى عبد السالم

للحكومات وظائف عدة ،منها
حماية الدولة وحراسة الحدود
وتوفير األمن للمواطن ،وتحقيق
العدالة ،وتوفير فرص عمل
ومكافحة الفساد ّ
ومد 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.

انتهاء أزمة سفن شحن جزائرية محتجزة في موانئ أوروبية
الجزائر ـ عثمان لحياني

أف ــرج ــت ال ـس ـل ـط ــات اإلس ـب ــان ـي ــة ع ــن س ـف ـي ـنــة الـشـحــن
الجزائرية «تينزيران» ،والتي كانت محتجزة في ميناء
ألجزيراس بإسبانيا منذ نهاية شهر أكتوبر /تشرين
األول املاضي ،وهي ثالث سفينة شحن جزائرية يتم
حجزها في موانئ أوروبية خالل نفس الشهر .وأعلنت
وزارة النقل الجزائرية ،أمس ،أن السفينة «تينزيران»
في طريق الـعــودة إلــى الجزائر ،بعدما تم رفــع جميع
التحفظات عنها من قبل السلطات اإلسبانية .وأفادت
«فــي إط ــار املـســاعــي املـبــذولــة لــرفــع الحجز عــن السفن

الـتــابـعــة للشركة الــوطـنـيــة للمالحة الـبـحــريــة شمال
املوقوفة في املــوانــئ األجنبية بسبب عــدم مطابقتها
للضوابط واملعايير القانونية والتقنية املعمول بها
دول ـيــا ،تــم رف ــع جميع التحفظات املسجلة عـلــى منت
السفينة تينزيران التي كانت محل توقيف» .
وف ــي ن ـفــس ال ـس ـي ــاق ،ح ـمــل وزيـ ــر ال ـن ـقــل ال ـج ــزائ ــري،
عيسى بـكــاي ،مـســؤولــي الـشــركــات الحكومية للنقل
البحري ،مسؤولية اتخاذ جميع اإلج ــراءات التقنية
والـتـنـظـيـمـيــة وال ـقــانــون ـيــة ل ـض ـمــان مـطــابـقــة الـسـفــن
الــوطـنـيــة للمعايير املـعـمــول بـهــا مــن ط ــرف املنظمة
الـبـحــريــة الــدول ـيــة ،تـجـنـبــا ل ـح ــوادث احـتـجــازهــا في

املـ ــوانـ ــئ ال ــدولـ ـي ــة ،ح ـي ــث ك ــان ــت ث ـ ــاث س ـف ــن شـحــن
ج ــزائ ــري ــة ق ــد اح ـت ـجــزت ال ـش ـهــر امل ــاض ــي ف ــي مــوانــئ
ببلجيكا وفرنسا وإسبانيا.
وف ــي  23نــوفـمـبــر /تـشــريــن الـثــانــي امل ـن ـصــرم ،كانت
سلطات ميناء غنت البلجيكي ،قد رفعت يدها عن
سفينة الشحن الجزائرية «تيمقاد» ،التابعة للشركة
الجزائرية للمالحة البحرية والتي كانت محتجزة
ه ـنــاك مـنــذ نـهــايــة أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول املــاضــي،
بعدما قامت سلطات امليناء بعملية مراقبة ،أفضت
إل ــى إق ـ ــرار وجـ ــود م ـش ـكــات تـقـنـيــة وأخ ـ ــرى تتعلق
بتأخر في دفع مستحقات العمال ،كما تم خالل نفس
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الفترة ،اإلفــراج عن سفينة نقل البضائع «الساورة»
التي كانت محتجزة في ميناء بريست الفرنسي من
 29أكتوبر /تشرين األول املاضي.
وفي وقت سابق ،أعلن مركز بريست لسالمة السفن في
فرنسا احتجاز سفينة حــاويــات مملوكة من الشركة
الوطنية الجزائرية للمالحة البحرية لعدم دفع مالكها
أج ــور بـحــارتـهــا وع ــدده ــم  22شـخـصــا ،جميعهم من
الجنسية الجزائرية منذ ثالثة أشهر .ويتم احتجاز
السفن وفقا التفاقية دولية للعمل في قطاع الشحن
البحري ،تتيح لسلطات املوانئ إجراء عمليات تفتيش
تقنية وفنية للتثبت من سالمتها وحقوق البحارة.
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تونس

مال وسياسة

المزارعون في مواجهة محتكري األسمدة

السودان يتشبث بطوق
المساعدات لمواجهة األزمات
ما زالت السلطات
السودانية تأمل الحصول
على مساعدات خارجية
وال سيما من أميركا،
بهدف الحد من األزمة
المالية الخانقة التي
تعاني منها البالد
الخرطوم ـ هالة حمزة

تـصــاعــدت األزم ــة املــالـيــة الخانقة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـع ــان ــي مـ ـنـ ـه ــا ال ـح ـك ــوم ــة
السودانية في ظل تدهور أوضاع
مـخـتـلــف ال ـق ـطــاعــات االق ـت ـصــاديــة واس ـت ـمــرار
االضـطــرابــات السياسية بــن املكونني املدني
والـعـسـكــري .ويـبــدو أن السلطات السودانية
سـتـعـتـمــد ب ـش ـكــل رئ ـي ـس ــي ع ـل ــى امل ـس ــاع ــدات
ال ـخ ــارج ـي ــة وال س ـي ـمــا األم ـي ــرك ـي ــة م ــن أج ــل
الـ ـخ ــروج م ــن ع ـنــق األزم ـ ـ ــات امل ـت ـفــاق ـمــة الـتــي
ت ــواج ـه ـه ــا .وت ــوق ــع م ــدي ــر إدارة مــؤس ـســات
الـتـمــويــل الــدول ـيــة والـتـجـمـعــات االقـتـصــاديــة
بــوزارة املالية والتخطيط االقتصادي ،أحمد
ال ـش ــري ــف ،ان ـس ـيــاب امل ـس ــاع ــدات االق ـت ـصــاديــة
مــن أمـيــركــا وال ـعــالــم ال ـخــارجــي عـقــب تشكيل
ال ـح ـك ــوم ــة االن ـت ـق ــال ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة وتـسـلـمـهــا
مهامها.
وفــي تعليق على االشـتــراطــات األخـيــرة التي
أع ـل ـن ـت ـهــا ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة الس ـت ـع ــادة
صرف مساعداتها املالية املعلقة املقررة بـ700
مليون دوالر لـلـســودان منذ اإلجـ ــراءات التي
قام بها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ،في
أكتوبر /تشرين األول املــاضــي ،قــال الشريف
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إن اسـتـعــادة املـســاعــدات
تستدعي من الحكومة إعــداد خطة وبرنامج
واض ــح ومـقـبــول للعالم الـخــارجــي ،يتناسب
وقدراتنا وثرواتنا املوجودة والكامنة حتى
تـطـمـئــن أم ـيــركــا وال ـ ــدول املــان ـحــة لــانـسـيــاب
اآلمن والسليم واملنتظم ملساعداتها للسودان.
وأضاف الشريف أن على الحكومة ،االستفادة
كذلك من التعاون الثنائي مع الــدول األخــرى
مثل الـصــن ودول الخليج العربي وغيرها،
وتـ ـط ــوي ــر ش ــراك ــاتـ ـه ــا مـ ــع الـ ـقـ ـط ــاع ال ـخ ــاص
املحلي والخارجي في تأهيل البنى التحتية
واالستراتيجية وحفز وتشجيع االستثمارات،
وتطوير مــواردهــا الذاتية لتسيير االقتصاد

ل ـص ـعــوبــة ح ـصــول ـهــا ع ـلــى الـ ـق ــروض بسبب
مـتـطـلـبــات صـ ـن ــدوق ال ـن ـقــد الـ ــدولـ ــي .وتــوقــع
انـسـيــاب الـتـسـهـيــات بـعــد حـصــول ال ـســودان
على نقطة اكتمال الـقــرار بشأن إعفاء ديونه
الخارجية ،بعد نحو  39شهرا ،مبينا إمكانية
تلقي ال ـســودان خــال الـفـتــرة املقبلة لقروض
ميسرة بقيمة  120مليون دوالر حتى العام
ال ـ ـقـ ــادم  .2022وأعـ ـلـ ـن ــت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
األم ـيــرك ـيــة ،أخ ـي ـرًا ،أن ال ـس ــودان بـحــاجــة إلــى
إح ـ ـ ــراز م ــزي ــد م ــن ال ـت ـق ــدم ق ـب ــل أن تـسـتــأنــف
واشنطن صرف املساعدات املعلقة .وقالت إن
انسياب املساعدات يعتمد على ما سيحدث
ف ــي الـ ـ ـس ـ ــودان خ ـ ــال الـ ـس ــاع ــات واألس ــاب ـي ــع
القادمة .وذهــب الشريف إلى ضــرورة اهتمام
الحكومة كذلك بتطوير املراسالت البنكية مع
الـخــارج وانسياب الـصــادرات تالفيا لحدوث
عجز في امليزان التجاري ،والحد من انفالت
التضخم ،وتــرشـيــد اإلنـفــاق الحكومي ودعــم
ال ــدول ــة لـلـمــواطــن مــن خ ــال تـطـبـيــق بــرنــامــج
الحماية االجتماعية.
وي ـعــانــي ال ـس ــودان ـي ــون م ــن أزم ـ ــات معيشية
خــان ـقــة وف ــي مـقــدمـتـهــا ال ـغ ــاء ال ـفــاحــش في
أس ـع ــار الـسـلــع وال ــوق ــود وت ــده ــور الـخــدمــات
وتهاوي قيمة الجنيه السوداني ،ما أدى إلى
تـفــاقــم الـفـقــر .وتـبـقــى األزمـ ــات املعيشية أحــد
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أعلنت الــواليــات المتحدة
األمـــيـــركـــيـــة فـــي الــعــام
المنصرم تبرعها بمبلغ
 81مليون دوالر في إطار
الــمــســاعــدات اإلنــســانــيــة
للسودان لتوفير الحماية
الـــضـــروريـــة والــخــدمــات
واالحــتــيــاجــات الــغــذائــيــة
العاجلة.

أبرز أسباب تواصل االحتجاجات الشعبية.
وتتضارب اإلحصائيات الحكومية والدولية
حــول نسبة الفقر في الـســودان ،فبينما تقول
تقارير األمم املتحدة إن  46.5باملائة من سكان
ال ـ ـسـ ــودان ي ـع ـي ـشــون دون خ ــط ال ـف ـق ــر ،تـقــول
دراس ــة حكومية أجــريــت ع ــام  2017إن الفقر
تراجع إلى  36.1باملائة.
وحسب بيانات رسمية ،بلغ معدل التضخم
ف ــي الـ ـس ــودان خ ــال ش ـهــر سـبـتـمـبــر /أي ـلــول
امل ــاض ــي 365.82 ،بــاملــائــة ،م ـقــارنــة ب ـ ــ387.56
باملائة في شهر أغسطس /آب املاضي.
وق ــال املحلل االقـتـصــادي األكــادي ـمــي ،عصام
ب ــوب ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» إن أمـيــركــا أعلنت
منذ بداية إجراءات  25أكتوبر /تشرين األول
رأيها بصراحة وبطرق عدة ،وهذا يتضح من
تجميدها كافة املساعدات للسودان.
وأشار إلى أن إعادة عبد الله حمدوك لرئاسة
ال ــوزراء لن تخدم كثيرا في إعــادة املساعدات
ت ـقــدر قيمتها األول ـي ــة بـ ـ  700مـلـيــون دوالر،
مبينا أن هــذا التعليق ال يأتي منفردا وإنما
يـتـبـعــه تـجـمـيــد م ـســاعــدات أخ ــرى م ــن بينها
إعفاء الديون.
وأض ــاف أن الـقــائـمــن عـلــى األم ــر لــم يلتفتوا
إلى أنه رغم التصريحات األميركية بضرورة
إعــادة حمدوك إال أنهم تركوا مدخال صغيرا
وه ــو اش ـت ــراط وج ــود حـكــومــة مــدنـيــة حسب
الــوثـيـقــة الــدس ـتــوريــة ،مـشـيــرا إل ــى تـسـبــب رد
الـكــونـغــرس األمـيــركــي بـمـشــروع ق ــرار لفرص
قانونية بفرض عقوبات فردية على أشخاص
واس ـت ـمــرار تـعـلـيــق امل ـس ــاع ــدات .وتــابــع بــوب:
«أع ـت ـقــد أن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة سـتـسـتـمــر في
إرسال املساعدات اإلنسانية ،ولكنها ستعلق
مساعدات أخــرى للتنمية والبنيات التحتية
حتى تنفذ السلطات السودانية مــا تــراه من
سياسات لدعم الديمقراطية ،وأهمها تنفيذ
انتخابات مبكرة في السودان».
وأوضـ ـ ـ ــح أن ت ـع ـيــن س ـف ـيــر أمـ ـي ــرك ــي جــديــد
ل ـل ـســودان ال ي ـخــدم أغـ ــراض ات ـخــاذ ق ــرار بفك
تجميد اإلعانات واإلعفاءات واملنح.
ودعا إلى ضــرورة التفكير الجدي في إحداث
إصـ ـ ــاح اقـ ـتـ ـص ــادي وس ـي ــاس ــي واج ـت ـمــاعــي
داخ ـ ـلـ ــي ح ـق ـي ـقــي ي ــرض ــي الـ ـع ــال ــم وال ـش ـع ــب
السوداني ويحقق االستقرار املطلوب لضمان
تدافع العالم نحو مساعدة السودان.
وأعلنت الواليات املتحدة األميركية في العام
املنصرم  2020عــن تبرعها بمبلغ  81مليون
دوالر في إطار املساعدات اإلنسانية للسودان
ل ـت ــوف ـي ــر ال ـح ـم ــاي ــة ال ـ ـضـ ــروريـ ــة والـ ـخ ــدم ــات
واالحتياجات الغذائية العاجلة ،ومساعدات
أخرى بقيمة  700مليون دوالر.

تونس ـ إيمان الحامدي

يستعد مزارعو الحبوب في تونس ملواجهة سوق األسمدة
السوداء ،للعام الثاني على التوالي ،تزامنًا مع انطالق موسم
بــذر متعثر يزيد الجفاف ونقص األمـطــار من صعوبته ،إذ
تطفو مجددًا على السطح مشاكل نقص األسمدة املدعمة مع
تحرك املضاربني لفرض سيطرتهم على السوق.
ويطالب املــزارعــون الحكومة بقطع الطريق على املحتكرين
ع ـبــر تــوف ـيــر ال ـك ـم ـيــات ال ــازم ــة مل ــوس ــم الـ ــزراعـ ــات ال ـك ـبــرى،
والتخطيط املبكر الكتفاء السوق في األشهر القادمة.
ويـعـبــر ســامــي زي ـتــون ،املـتـحــدث بــاســم تنسيقية «فــاحــون
غاضبون» ،عن «مخاوف املزارعني من تصاعد أزمة األسمدة
مــع تقدم املــوســم الــزراعــي ،فــي ظــل نقص فــادح فــي الكميات
امل ـطــروحــة فــي األس ـ ــواق ،فـضــا عــن تــأخــر تــوزيــع الكميات
املدعمة ،خصوصًا في محافظات الشمال الغربي».
ّ
ويـقــول زيـتــون لـ«العربي الجديد» إن «املــزارعــن يواجهون
السوق السوداء من دون أسلحة ،إذ تتركهم السلطة فريسة
للمضاربني بسبب سوء اإلعداد للمواسم الزراعية» ،مضيفًا:
«ارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج يؤدي إلى إقصاء الفالحني
من دورة اإلنتاج وتجبرهم على ترك أراضيهم بورًا ،وهو ما
يهدد قوت التونسيني».
وب ــدأت أزم ــة األس ّـمــدة تطفو فــي تــونــس بــالـتــزامــن مــع أزمــة
الفوسفات ،غير أنها احتدمت في السنوات األخيرة وبلغت
مــداهــا السنة املــاضـيــة .وتـحـتــاج الــزراعــات الـتــي تمتد وفق
أرقـ ــام وزارة ال ــزراع ــة عـلــى قــرابــة مـلـيــون و 250أل ــف هكتار
(الهكتار يعادل  10آالف متر مربع) ،إلى قرابة  200ألف طن
ّ
من مــادة األمونيتر (نــوع من األسمدة) سنويًا ،لكن املجمع
الـكـيـمـيــائــي الـتــونـســي (مـصـنــع األس ـم ــدة الـحـكــومــي) واجــه
صـعــوبــات فــي تــوفـيــر االحـتـيــاجــات الــازمــة لـلـســوق بسبب
اإلض ــراب ــات الـعــاملـيــة املـتـكــررة مــن جــانــب ،وإعـطــائــه األولـيــة
للتصدير على حساب السوق املحلية لتوفير موارد مالية.
وتلجأ تونس إلى االستيراد بما يصل إلى  100ألف طن ،أي

األزمات المعيشية أحد أبرز أسباب تواصل االحتجاجات الشعبية (أشرف شاذلي/فرانس برس)

نحو  %50من احتياجات القطاع الزراعي ،غير أن شبكات
االحتكار تعمل على تسريب الجزء األكبر من هذه الكميات
إلى السوق السوداء لتباع بأسعار أعلى كثيرًا من األسعار
املــدعـمــة حكوميًا .ويـقــول محمد رجــايـبـيــة ،عضو منظمة
املــزارعــن املكلف بــالــزراعــات الـكـبــرى لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
ّ ّ
ّ
إن كل املؤشرات تؤكد أن موسم الزراعات الكبرى سيكون
ّ
صعبًا ألسباب مناخية وأخرى لوجستية ،مؤكدًا أن وزارة
ال ــزراع ــة ل ــم تـكـشــف بـعــد ع ــن خـطـتـهــا لـتــوفـيــر احـتـيــاجــات
السوق من األسمدة ومدخالت اإلنتاج األساسية .ويضيف
ّ
رجايبية ،أن املجمع الكيميائي لــن يكون ق ــادرًا هــذا العام
ع ـلــى تــوف ـيــر األسـ ـم ــدة ،مــرج ـحــا ت ـك ــرار س ـي ـنــاريــو املــوســم
ّ
املاضي وتفاقم املصاعب في ظل غياب تام لإلعداد املبكر
لـلـمــوســم .وي ـتــابــع« :امل ـج ـمــع الـكـيـمـيــائــي املـ ــزود الــرئـيـســي
للسوق املحلية باألسمدة املدعمة أصبح يعطي األولوية
للتصدير بسبب حاجته للسيولة املالية ،فيما يظل القطاع
الزراعي في مرمى شبكات االحتكار واملضاربة التي تفرض
ع ـلــى ال ـفــاحــن س ـيــاســة األمـ ــر ال ــواق ــع م ــن ع ــام إل ــى آخ ــر».
ّ
ويـقــول« :كــل السياسات الزراعية الحالية تصب في خانة
واح ــدة وهــي تشجيع كــارتــات تــوريــد الـغــذاء على حساب
املـنـتــج املـحـلــي» مـشـيـرًا إل ــى ضـ ــرورة بـعــث رســائــل طمأنة
للمزارعني من جانب املسؤولني لتكثيف اإلنتاج وتجنيب
البالد تداعيات ثقل واردات الحبوب على امليزان التجاري
ّ
واملوازنة العامة للبالد في ظل تصاعد كبير ألسعار القمح
في السوق العاملية .وكشفت بيانات رسمية لوزارة الزراعة
عــن تقليص م ـســاحــات ال ــزراع ــات ال ـك ـبــرى مــن  1.5مليون
هكتار قابلة للزراعة إلى  1.25مليون هكتار خالل املوسم
الــزراعــي  ،2022-2021إذ تــواجــه تونس للعام الثالث على
التوالي الجفاف ونقص املخزونات املائية في السدود.
ّ
كما كشفت البيانات أن نسبة التزود باألسمدة الكيميائية
تتراوح ما بني  %22و ،%64إذ تمكنت السلطات من توفير
 45ألــف طــن مــن م ــادة األمــونـيـتــر مــن مجموع  200ألــف طن
يحتاجها القطاع.

موسم الزراعات الكبرى سيكون صعبًا (فتحي بلعيد/فرانس برس)

تقارير عربية
إيرادات

انتقادات لموازنة األردن الجديدة :إفراط في التفاؤل
عمان ـ زيد الدبيسية
ّ

طــرحــت الـحـكــومــة األردنـ ـي ــة م ـش ــروع مــوازنــة
العام املقبل  ،2022وسط تحذيرات من التفاؤل
امل ـف ــرط لـبـنــودهــا ال ـتــي ال تـعـكــس م ــا تعانيه
البالد من تداعيات جائحة كورونا ومخاوف
الساللة الجديدة «أوميكرون» على االقتصاد،
وب ـخــاصــة االن ـك ـمــاش وت ـبــاطــؤ أداء مختلف
القطاعات وارتـفــاع مشكالت الفقر والبطالة
واملديونية.
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاد خـ ـ ـ ـب ـ ـ ــراء اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد ف ـ ـ ــي سـ ـي ــاق
تـصــريـحــاتـهــم لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» مــا قامت
بــه إحــدى الحكومات السابقة بــإقــرار موازنة
غير واقعية والـتــوســع فــي اإلنـفــاق واملبالغة

بتقدير اإلي ــرادات واملنح الخارجية ،وهــو ما
لم يتحقق ،ما اضطر ذات الحكومة إلى إعادة
تقديراتها وعدم القدرة على تنفيذ عدد كبير
من املشاريع الرأسمالية التي اقترحتها.
وكشف مـشــروع املــوازنــة العامة للعام املقبل
ع ــن تـسـجـيــل إيـ ـ ـ ــرادات ع ــام ــة م ـتــوق ـعــة حتى

البرلمان يرفض
أي ارتفاعات على
الضرائب والرسوم

كورونا يفاقم األزمات المعيشية للمواطنين (فرانس برس)

نهاية  2022بنحو  8.9مليارات دينار أردني
ونفقات إجمالية بمقدار  10.6مليارات دينار
أردن ـ ــي وب ـع ـجــز م ـق ـ ّـدر بـ ـ ــ 1.75م ـل ـيــار دي ـن ــار،
(الدينار =  1.41دوالر) .ومن أبرز ما اشتملت
عليه املوازنة التي سيناقشها مجلس النواب
وسـيـقــرهــا قـبــل نـهــايــة ال ـعــام الـحــالــي ارتـفــاع
النفقات الرأسمالية بنسبة كبيرة لتبلغ 1.55
مـلـيــار دي ـنــار مـقــابــل نـحــو  1.08مـلـيــار ديـنــار
ف ــي الـ ـع ــام امل ــاض ــي .وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،قــال
الخبير االقتصادي واملسؤول السابق لحملة
صنع في األردن ،موسى الساكت ،لـ«العربي
الـجــديــد» :نــأمــل أن تـكــون الـتـقــديــرات ال ــواردة
ف ــي م ـش ــروع امل ــوازن ــة ل ـل ـعــام امل ـق ـبــل واق ـع ـيــة،
وأن تعكس حالة التحسن االقتصادي وبدء

الـتـعــافــي مــن الـجــائـحــة وتـحـقـيــق م ـعــدل نمو
ج ـيــد .وأضـ ــاف ال ـســاكــت أن ارت ـف ــاع الـنـفـقــات
الــرأس ـمــال ـيــة أم ــر م ـهــم ل ـكــونــه سـي ـســاهــم في
ت ـن ـش ـيــط ب ـي ـئ ــة األع ـ ـمـ ــال وتـ ـح ــري ــك مـخـتـلــف
القطاعات وتوفير فرص العمل ولكن املحاذير
تكمن في عدم قدرة الحكومة على توفير هذا
املـبـلــغ وت ـع ــذر تـنـفـيــذ امل ـشــاريــع ف ــي مختلف
ال ـق ـطــاعــات .وأش ـ ــار إل ــى أن ارتـ ـف ــاع الـنـفـقــات
الرأسمالية بأكثر مــن  500مليون ديـنــار ،أي
نحو  700مليون دوالر ،ليس بالسهل على
م ــوازن ــة تـشـكــل الـنـفـقــات ال ـجــاريــة غالبيتها،
وخاصة بند الرواتب والتقاعد ،وتعاني أيضًا
من ضغوط الدين العام وفــوائــده .وقــال وزير
املــالـيــة األردن ــي ،محمد العسعس ،إن العجز
األولــي التقديري للموازنة حتى نهاية 2021
سيصل إلى  %3.5وسينخفض إلى  %3.1مع
نهاية عام  ،2022وإن الحكومة كانت تستطيع
خفض هــذا العجز أكـثــر ،لكنها ارتــأت تعزيز
النفقات الــرأسـمــالـيــة .وأض ــاف العسعس في
تـصــريـحــات ،أخ ـي ـرًا ،أن إجـمــالــي الــديــن الـعــام
ل ـ ــأردن سـيـصــل بـنـهــايــة ال ـع ــام ال ـحــالــي إلــى
نحو  29.4مليار ديـنــار ،وذلــك بعد استثناء
مــا يحمله صـنــدوق استثمار أم ــوال الضمان
االجـتـمــاعــي مـقــابــل نـحــو  30.7مـلـيــار ديـنــار
أردني مع نهاية  .2022وتقدر ديون املؤسسة
الـعــامــة للضمان االجـتـمــاعــي عـلــى الحكومة
بنحو  6مـلـيــارات ديـنــار .وقــال إن أهــم معالم
مـ ـش ــروع املـ ــوازنـ ــة ال ـع ــام ــة  2022ت ــوق ــع رف ــع
تغطية اإليرادات املحلية للنفقات الجارية بما
نسبته  %88.5لعام  2022مقابل  %74سجلت
لعام  ،2020ورفع أيضًا اإلنفاق الرأسمالي إلى
ما نسبته  %43.6في عام .2022
وفــي املـقــابــل ،قــال املحلل االقـتـصــادي ،حسام
عايش ،لـ«العربي الجديد» :يبدو أن الحكومة
ت ـجــاه ـلــت وه ـ ــي ت ـع ــد مـ ــوازنـ ــة الـ ـع ــام املـقـبــل
اس ـت ـم ــرار ت ــداع ـي ــات جــائ ـحــة ك ــورون ــا وســط
ت ـص ــاع ــد امل ـ ـخـ ــاوف م ــن ت ـ ـطـ ــورات الـ ـس ــاالت
ال ـج ــدي ــدة ل ـل ــوب ــاء ال ـت ــي ب ــات ــت ت ـه ــدد ال ـعــالــم
بـمــزيــد مــن اإلج ـ ــراءات الـقــاسـيــة مــن إغــاقــات
للحدود وربما إعــادة فرض الحظر ،ما يؤثر
في االقتصاد العاملي برمته .وأضــاف عايش

أن مــن أهــم امل ــوارد األســاسـيــة لخزينة الدولة
عوائد السياحة والضرائب والرسوم املتأتية
مــن بـعــض األنـشـطــة االقـتـصــاديــة والـخــدمـيــة
ومــداخ ـيــل األفـ ـ ــراد ،مـشـيـرًا إل ــى أن الـحـكــومــة
ق ــدرت ارت ـفــاع عــائــدات الـضــرائــب بنحو 500
مليون دينار ،في الوقت الذي أعلنت فيه عدم
وجــود أي تــوجــه لــرفــع الـضــرائــب خــال العام
املـقـبــل .وتــوقـعــت الحكومة تحصيل ضرائب
بنحو  6مـلـيــارات و 89مليون ديـنــار فــي عام
 2022اسـتـنــادًا إلــى تعزيز إجـ ــراءات محاربة
التهرب الضريبي وتكثيف عمليات الرقابة
والتدقيق .وقال عايش إن السؤال الذي ُيطرح
ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق :ك ـيــف يـمـكــن تــوقــع ارت ـفــاع
ع ــائ ــدات ال ـض ــرائ ــب دون زي ــادت ـه ــا م ــع تــوقــع
عدم انتعاش االقتصاد والقطاعات املختلفة
بــالـشـكــل امل ـط ـلــوب بـسـبــب تــداع ـيــات كــورونــا
وع ــدم ات ـض ــاح ال ــرؤي ــة ح ــول ال ــوب ــاء لألشهر
املقبلة؟ وتوقع وزيــر املالية األردنــي تسجيل
نـسـبــة نـمــو ف ــي  2022بـنـسـبــة  ،%2.7قياسًا
بنسبة نمو حقيقي  %2مع نهاية  .2021وقدر
مشروع املوازنة نسبة التضخم بنحو %1.6
مع نهاية  2021وفي  2022بمقدار .%2.5
وقال عضو اللجنة املالية في مجلس النواب،
ض ـ ـ ــرار الـ ـح ــراسـ ـي ــس ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»
إن ه ـن ــاك ال ـعــديــد م ــن امل ـفــاصــل امل ـه ـمــة الـتــي
سيقف عليها الـنــواب لــدى مناقشة املــوازنــة،
وخاصة ما يتعلق ببنود اإليرادات الضريبية
واالستفسار من الحكومة عن الفرضيات التي
بنت عليها ارتفاع َهذه العوائد.
وأضــاف أنــه ُ
سيناقش أيضًا ارتـفــاع النفقات
الرأسمالية وضــرورة التزام الحكومة ما يرد
فــي امل ــوازن ــة ،ألن تـحــريــك االق ـت ـصــاد وتــوفـيــر
ً
ف ــرص الـعـمــل يـحـتــاجــان ف ـعــا إل ــى املـشــاريــع
الـ ــرأس ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،م ـ ــؤكـ ـ ـدًا أن م ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب
ل ــن ي ـس ـمــح بـ ــأي ارتـ ـف ــاع ــات ع ـل ــى ال ـض ــرائ ــب
والرسوم ،بل سيعمل على تخفيض املفروض
منها على السلع األساسية .وتواجه الحكومة
الحالية برئاسة بشر الخصاونة ،انتقادات
على مختلف األصعدة ،بسبب تردي األوضاع
االق ـت ـصــاديــة وت ـفــاقــم امل ـش ـكــات االجـتـمــاعـيــة
حيث تجاوزت نسبة الفقر .%27

 4قطاعات
تدعم
بورصة قطر

أغ ـل ـقــت ب ــورص ــة ق ـطــر ت ـعــامــات
أمــس الخميس ،باللون األخضر،
مدعومة بنمو  4قطاعات .وارتفع
امل ــؤش ــر الـ ـع ــام ب ـن ـس ـبــة %0.44
لـيـصــل إل ــى الـنـقـطــة ،11603.03
رابحا  50.61نقطة عن مستوى
أول مــن أم ــس .تباينت ال ـتــداوالت
أمس ،إذ قفزت السيولة – تشمل
األس ـه ــم وال ـس ـن ــدات  -إل ــى 3.14
م ـل ـيــارات ري ــال (ال ـ ــدوالر = 3.65
ريـ ــاالت) ،مقابل  614.76مليون
ري ـ ــال ،بـيـنـمــا تــراج ـعــت الـكـمـيــات
عـ ـن ــد  195.25مـ ـلـ ـي ــون س ـه ــم،
م ـقــارنــة بـ ـ ـ ــ 231.01مـلـيــون سهم
فـ ــي ال ـج ـل ـس ــة الـ ـس ــابـ ـق ــة .ودعـ ــم
الجلسة ارتفاع  4قطاعات تقدمها
التأمني ،وتليه البنوك والخدمات
املــالـيــة ،والـصـنــاعــة ،ثــم الـعـقــارات،
بينما تــراجـعــت قـطــاعــات الـنـقــل،
واالت ـصــاالت ،والبضائع .وصعد
الـتــأمــن بنحو  ،%1.91ليتصدر
س ـه ــم «قـ ـط ــر ل ـل ـت ــأم ــن» ال ـقــائ ـمــة
الخضراء بـ ،%2.96ونمو «العامة»
بواقع .%2.33

مطالب بتحسين أجور  260ألف موظف
ال يخفى حجم امللفات التي تناقشها
االتـ ـح ــادات الـعـمــالـيــة املـمـثـلــة ملوظفني
فــي قـطــاع التعليم بــاملـغــرب ،مــع وزارة
الـتــربـيــة الــوطـنـيــة ،واملـطـلــب الرئيسي
ي ـت ـم ـث ــل ب ـت ـح ـس ــن أجـ ـ ـ ـ ــور امل ــوظـ ـف ــن
واألساتذة في الوزارة ،حيث إن ضعف
الدخول يعتبر مصدر تذمر ،ومن بني
أسباب ضعف جاذبية تلك املهنة.
وان ـخ ــرط ــت وزارة ال ـتــرب ـيــة الــوطـنـيــة
والتعليم األولى والرياضة ،في الفترة
األخ ـي ــرة فــي ح ــوار اجـتـمــاعــي ،تتطلع
عبره االتحادات املمثلة ملوظفي الوزارة
واألســاتــذة إلــى الــوصــول إلــى اتفاقات
عـلــى الـعــديــد مــن املـلـفــات ،مــن بــن تلك
ذات الصلة بتحسني الوضعية املالية
للموظفني.
واج ـت ـمــع أول م ــن أم ــس ،مــديــر امل ــوارد
الـبـشــريــة فــي وزارة الـتــربـيــة الوطنية
والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم األول ـ ـ ـ ـ ــي والـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــة فــي
االتـ ـح ــادات الـعـمــالـيــة املـمـثـلــة ملوظفي
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم والـ ـتـ ـنـ ـسـ ـيـ ـقـ ـي ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
لألساتذة املتعاقدين .ويذهب الكاتب
العام للنقابة الوطنية املنضوية تحت
لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،
ع ـب ــد ال ـغ ـن ــي الـ ــراقـ ــي ،إلـ ــى أن األجـ ــور
حــاضــرة ضمن املـطــالــب املــرفــوعــة منذ
مــدة للحكومة ،حيث ال تطغى عليها
امل ـل ـفــات األخ ـ ــرى ال ـتــي تـهــم ف ــي بعض
األحـ ـ ـي ـ ــان فـ ـئ ــات م ـع ـي ـنــة مـ ــن مــوظ ـفــي
التربية والتعليم.
وت ـ ـه ـ ـ ّـم امل ـ ـطـ ــالـ ــب ال ـ ـتـ ــي تـ ـع ـ ّـب ــر ع ـن ـهــا
االتحادات النقابية في الحوارات التي
تـجــريـهــا فــي ظــل الـحـكــومــات السابقة
والـحـكــومــة الـحــالـيــة حــوالــى  260ألــف
موظف وأسـتــاذ ،حيث إن هــذا الرقم ال
يشمل أساتذة التعليم العالي .ويمثل
األساتذة ضمن ذلك العدد ،كما يوضح
ذلك عبد الغني الراقي 245 ،ألف أستاذ،
من ضمنهم  120ألف أستاذ من الذين

أخبــار
العرب
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  .»2وأوضحت مي عبد الحميد،
الرئيسة التنفيذية للصندوق ،في بيان،
ُ َ
سيفتح بدءًا من
أمسّ ،أن باب التظلم
األحد املقبل وملدة أسبوعني ،تلبية لرغبات
ُ
املتقدمني ،الستيفاء املستندات املطلوبة
ُ
وغيـر ُاملكتملة ،مؤكدة أنه لن ت َ
قبل تظلمات
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
ُ
انت َ
هي من فرز كل ملفات املتقدمني على
إعالن سكن لكل املصريني ( )2بمشروعات
ُجاهزة للتسليم ملنخفضي الدخل ،حيث
أجري الفرز املبدئي ملا يزيد على  36ألف
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
 2021للشهر 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  20.1مليار ريال
( 5.36مليارات دوالر) في أول  11شهرًا
من عام  .2021وارتفعت استثمارات
األجانب الصافية باألسهم السعودية
ضمن السوق الرئيسية بنسبة %4.06
خالل األشهر الـ  11شهرًا األولى من عام
 ،2021وبزيادة قيمتها  784.78مليون
ريال ( 209.28ماليني دوالر) عن التدفقات
في الفترة املماثلة من عام  ،2020والبالغة
 19.31مليار ريال ( 5.15مليارات دوالر).
وكان شهر إبريل /نيسان املاضي األعلى
بصافي مشتريات األجانب باألسهم
السعودية ضمن السوق الرئيسية «تاسي»
خالل أول  11شهرًا من عام .2021

أخبــار
العالم

المغرب
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وظ ـفــوا فــي إط ــار الـتـعــاقــد ال ــذي يوجد
ضـمــن املـلـفــات الـتــي تثيرها النقابات
مع وزارة التربية الوطنية.
ويــؤكــد الــراقــي فــي تصريح لـ«العربي
الـجــديــد» ،أن دراس ــة أنجزتها النقابة
الوطنية للتعليم ،خلصت إلــى أن 49
في املائة من العاملني في قطاع التعليم
مـ ــن األس ـ ــات ـ ــذة ي ـع ـت ـب ــرون أن آم ــال ـه ــم
خابت ،وأنهم مستعدون ملغادرة املهنة
عندما تتاح أول فرصة ذلك.
وأشـ ــار إل ــى أن تـعـبـيــر رجـ ــال التعليم
عــن تلك الخيبة يأتي بسبب وضعهم
االع ـت ـبــاري واملـ ـ ــادي ،حـيــث إن األج ــور
تــدخــل ضـمــن األم ــور الـتــي تفسر ذلــك،
خــاصــة أن وض ـع ـهــم م ـتــراجــع مـقــارنــة
بقطاعات أخرى.
وأوضـ ـ ـ ــح أن ـ ــه ع ـن ــد مـ ـق ــارن ــة وض ـع ـيــة
األساتذة باملوظفني في قطاعات أخرى
م ــن ال ــوظ ـي ـف ــة ال ـح ـك ــوم ــة ،ي ـت ـج ـلــى أن
موظفني غير األساتذة يحصلون على
امتيازات مثل التعويضات ومنح ،وهو
ما ال يستفيد منه األساتذة.
وت ـ ــؤك ـ ــد وزي ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـت ــربـ ـي ــة ال ــوط ـن ـي ــة
وال ـت ـع ـل ـي ــم أن اإلص ـ ـ ـ ــاح الـ ـ ـ ــذي ي ـ ــراد
االن ـخ ــراط فـيــه يــرمــي إل ــى جـعــل مهنة
التعليم أكثر جاذبية ،غير أن مراقبني
يرون أن ذلك ال يمكن أن يحصل إال من
خ ــال تـحـســن الــوض ـع ـيــة االع ـت ـبــاريــة
ل ــأس ــات ــذة وت ـح ـس ــن أجـ ــورهـ ــم أخـ ـذًا
باالعتبار الكفاءة واملردودية.
غير أنــه يتجلى مــن سياسة امليزانية
التي تنهجها الحكومة ،أنها تقوم على
م ـحــاصــرة ال ـع ـجــز ف ــي املـ ــوازنـ ــة ،حيث
جرت العادة على التشديد على أن كتلة
األجور مرتفعة في الوظيفة العمومية
قياسًا بالناتج اإلجمالي املحلي.
وينتظر العديد من األساتذة الطريقة
الـ ـت ــي س ـي ـت ــرج ــم ب ـه ــا ح ـ ــزب ال ـت ـج ـمــع
ّ
الوطني لألحرار الذي يشكل الحكومة
الـ ـت ــزام ــا كـ ــان ق ــد ع ـ ّـب ــر ع ـن ــه ف ــي أث ـن ــاء
ال ـح ـم ـل ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة فـ ــي سـبـتـمـبــر/

أيـلــول املــاضــي ،حيث وعــد برفع أجــور
ب ـعــض األس ــات ــذة م ــن  550دوالرًا إلــى
نـحــو  800دوالر فــي الـشـهــر .ويــاحــظ
ت ـق ــري ــر ص ـ ـ ــادر عـ ــن ال ـه ـي ـئ ــة الــوط ـن ـيــة
ل ـل ـت ـق ـي ـيــم ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـم ـج ـلــس األع ـل ــى
لـلـتـعـلـيــم ،أن أج ـ ــور األسـ ــاتـ ــذة ت ـعــادل
أجور باقي املوظفني الذين يعملون في
الـقـطــاع الـعـمــومــي فــي امل ـغــرب ،والــذيــن
يتمتعون بمؤهالت مماثلة ،باستثناء
االمـ ـتـ ـي ــازات ال ـت ــي تـحـظــى ب ـهــا بعض
امل ــؤسـ ـس ــات ال ـع ـم ــوم ـي ــة .وت ـت ـخ ــذ تـلــك
االمتيازات شكل مكافآت أو تعويضات
عــن الـسـكــن أو غـيــرهــا مــن االم ـت ـيــازات
الـتــي قــد تنعكس بشكل ملموس على
مستوى عيش املوظف ،علمًا أن هناك
مــؤس ـســة لــأع ـمــال االج ـت ـمــاع ـيــة تـقــدم
بعض الخدمات إلى األساتذة.
واس ـت ـط ـل ـع ــت ال ـه ـي ـئ ــة آراء األسـ ــاتـ ــذة
عبر مقابالت مباشرة ،حيث ّ
عبر أقل
مــن نصف أســاتــذة التعليم االبـتــدائــي
عـ ــن ع ـ ــدم رضـ ــاهـ ــم عـ ــن األجـ ـ ـ ــور ال ـتــي
يتلقونها ،معللني ذلك بارتفاع تكاليف
املعيشة أو بسبب الجهد الذي يبذلونه
قياسًا باملهن األخرى.
وي ـطــالــب أس ــات ــذة الـتـعـلـيــم االب ـتــدائــي
بـ ـض ــرورة إعـ ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ــي ال ــروات ــب
وخ ـل ــق ت ـح ـف ـيــزات م ــال ـي ــة ،وتـمـكـيـنـهــم
أس ــوة بزمالئهم فــي التعليم الثانوي
اإلعدادي والتأهيلي.
ويستنتج الـتـقــريــر أن املـقــابــات التي
أج ـ ــري ـ ــت م ـ ــع األس ـ ـ ــات ـ ـ ــذة ت ـ ـبـ ــرز أن ـه ــم
ي ــرون ،وخــاصــة فــي التعليم اإلع ــدادي
وال ـث ــان ــوي ،أن املـهـنــة ال ـج ـيــدة تــرتـبــط
بــاألجــور واالع ـتــراف ومكافأة الجهود
والترقي املرن واآلفاق املهنية الواعدة.
وتخلص إلى أن نظام الترقي في مهمة
ال ـت ـع ـل ـيــم غ ـيــر م ـن ـصــف ،ألنـ ــه ال يتيح
مكافأة األداء ،والترقي ،بشكل عام ،وال
تترتب عنه ســوى الــزيــادة في األجــور،
حيث ال يؤدي إلى تحمل أية مسؤولية
تربوية.

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  %0.3بعد 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  .%0.8وأثار التباطؤ مخاوف من
أن البالد قد ال تكون قادرة على تحقيق
النمو السنوي بنسبة  %4لهذا 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  41مليار دوالر على األقل في
 2022ملساعدة  183مليون شخص في
العالم مع استمرار تفشي وباء كوفيد19-
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  17باملائة مقارنة بعام 2021
والذي سجل أرقاما قياسية .ويعني ذلك
أن شخصا من بني  29سيحتاج ملساعدة
في  ،2022وهي زيادة بنسبة  250باملائة
منذ  2015عندما كان شخص من كل 95
بحاجة ملساعدة ،بحسب ما أكده مكتب
األمم املتحدة في تقريره السنوي الذي
يعطي ملحة عامة عن األوضاع اإلنسانية.
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رؤية

مال وسياسة
يبدو أن الليرة التركية التي تواصل التراجع ما هي إال حلقة واحدة
من حلقات الخالف االستراتيجي بين أنقرة وواشنطن .إذ هنالك تباين
ضخم بين العاصمتين حول مجموعة من الملفات المالية واالقتصادية
والسياسية ينفذها أردوغان وتغضب البيت األبيض والمصارف الغربية

عدم ثقة
متزايدة بين
أردوغان وبايدن
()Getty

وسط التباين الكبير في األهداف
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة بـ ـ ــن ال ــرئـ ـي ــس
الـ ـت ــرك ــي رج ـ ــب طـ ـي ــب أردوغـ ـ ـ ـ ــان
وواشـ ـنـ ـط ــن ،ربـ ـم ــا ت ـت ـط ــور الـ ـخ ــاف ــات بــن
أن ـق ــرة والـ ـغ ــرب إل ــى أك ـثــر م ــن الـ ـن ــزاع املــالــي
والـ ـنـ ـق ــدي حـ ــول الـ ـلـ ـي ــرة ،وسـ ـي ــاس ــات سـعــر
الـ ـص ــرف الـ ـت ــي ي ـن ـظــر إل ـي ـه ــا ال ـب ـع ــض عـلــى
أن ـهــا حـلـقــة واحـ ــدة مــن حـلـقــات ال ـخــاف في
السياسات االقتصادية والدفاعية والنفوذ
الـجـيــوسـيــاســي ب ــن أردوغـ ـ ــان والـ ـغ ــرب .من
بني املؤشرات الكبرى على حجم التوتر بني
واشنطن وأنقرة ،تجاهل الرئيس األميركي
جو بايدن دعــوة أردوغــان لقمة «الحكومات
ال ــدي ـم ـقــراط ـيــة» ال ـت ــي دعـ ــا ل ـهــا  110زع ـمــاء
م ــن قـ ــادة ال ـع ــال ــم ،وم ــن امل ـق ــرر أن تـعـقــد في
ديسمبر /كانون األول الجاري ،حسب بيان
وزارة ال ـخــارج ـيــة األم ـيــرك ـيــة الـ ـص ــادر على

تراهن المصارف
الغربية على استهالك
االحتياطي األجنبي في
الدفاع عن الليرة

هل سيدفع
االقتصاد التركي
ثمن التوتر بين
أردوغان والغرب؟

مــوقـعـهــا ف ــي  23نــوفـمـبــر /تـشــريــن الـثــانــي،
وعدم دعوة أردوغان ،على الرغم من أن تركيا
دول ــة ديـمـقــراطـيــة وت ـجــري فـيـهــا انـتـخــابــات
بــرملــانـيــة ورئــاس ـيــة ،يــرســل أك ـثــر مــن إش ــارة
حول عمق الخالفات بني الرئيسني األميركي
بايدن والتركي أردوغان .ورغم الحديث عن

قفزة في الصادرات

قال وزير التجارة التركي محمد موش ،إن صادرات بالده حققت أعلى
نسبة عائدات في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي ،مسجلة  21.5مليار دوالر.
وأضاف في مؤتمر صحافي بمقر
الوزارة ،أمس الخميس ،أن الصادرات
التركية حققت زيادة في نوفمبر
بمعدل  33.4بالمئة ،مقارنة مع
نفس الشهر من العام الماضي.
وأردف أن الصادرات سجلت أعلى
نسبة عائدات شهرية بقيمة بلغت
 21.5مليار دوالر .وأوضح أن قيمة
الصادرات على أساس سنوي بلغت
 221مليار دوالر.

املؤامرة في األوســاط التركية ضد أردوغــان،
فــإن مــا يـحــدث ببساطة قــد يـكــون حــربــا بني
«النظام املالي الغربي» القائم على الفائدة
املصرفية في تسعير النقود ،وبني توجهات
أردوغان نحو «استقاللية االقتصاد التركي
وخفض سعر الفائدة».
ويــرى محللون غربيون أن أردوغ ــان يحدث
تـ ـ ـط ـ ــورًا ن ــوعـ ـي ــا ف ـ ــي اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة تــرك ـيــا
االقتصادية واملالية والدفاعية والنقدية قد
تـهــدد املـصــالــح الـغــربـيــة .وبينما يستهدف
أردوغــان بناء نظام اقتصادي يخدم أهداف
التوظيف واالستثمار واإلنتاج «غير ربوي»،
وبــالـتــالــي مـغــايــر لــ«الـنـظــام املــالــي الـعــاملــي»
الذي تقوده الواليات املتحدة عبر املؤسسات
املالية الدولية املشتركة واملصارف التجارية.
وت ـع ـمــل امل ــؤس ـس ــات امل ــال ـي ــة ال ـغــرب ـيــة داخ ــل
وخـ ـ ـ ــارج ت ــرك ـي ــا ع ـل ــى إف ـ ـشـ ــال ه ـ ــذا ال ـن ـه ــج،
وت ـت ـخــوف م ــن اح ـت ـمــال ت ـم ــدده ف ــي املـنـطـقــة
العربية ،وربـمــا خروجها مــن دائ ــرة النفوذ
الغربي ،خاصة أن تركيا بــدأت في االنفتاح
نحو اإلمارات والسعودية ومصر.
وحـ ـت ــى اآلن ي ـظ ـه ــر الـ ـ ـص ـ ــراع مـ ــن ال ـج ــان ــب
الغربي فــي آلـيــة املـضــاربــة على الليرة التي
تعاني من أسوأ انهيار في تاريخها القريب،
وتعد العمالت دائمًا من األهداف السهلة في
ال ـحــروب االقـتـصــاديــة ،خــاصــة عندما تكون
الـ ــدولـ ــة ت ـع ــان ــي م ــن ض ـع ــف م ــال ــي ،ولــدي ـهــا
ديون دوالرية قصيرة األجل كبيرة وبحاجة
ل ـت ـســديــدهــا وم ـع ــدل تـضـخــم عـ ــال ،وت ــواج ــه
نقصا في مداخيل العملة الصعبة ،مثل ما

هو الحال في تركيا .وبينما يسعى الرئيس
ال ـتــركــي لـلـتـخـلــص م ــن «دولـ ـ ــرة االق ـت ـصــاد»
عبر خفض الفائدة املصرفية ،يرى محللون
ب ـص ـح ـي ـف ــة «وول سـ ـت ــري ــت ج ـ ـ ــورن ـ ـ ــال» أن
البنوك االستثمارية الغربية تــرد على هذه
االس ـت ـق ــال ـي ــة ،ع ـب ــر ت ـض ـي ـيــق ال ـخ ـن ــاق عـلــى
ال ـش ــرك ــات ال ـتــرك ـيــة ب ـت ـف ــادي ش ـ ــراء األس ـهــم
وال ـس ـن ــدات امل ـقــومــة بــالـعـمـلــة ال ـتــرك ـيــة ،كما
رفعت شركات التصنيف االئتماني من كلف
االستدانة بالليرة .وهــذه سياسة فعالة في
تجفيف منابع التمويل بالدوالر واليورو.
وف ــي املـقــابــل يــراهــن أردوغـ ــان عـلــى مداخيل
السياحة والصادرات التركية واالستثمارات
املباشرة لدعم الدخل من العمالت الصعبة،
في وقت يملك فيه البنك املركزي احتياطات
تبلغ نحو  127مليار دوالر ،وفـقــا لبيانات

رسـمـيــة .لـكــن مــن جانبها تــراهــن املـصــارف
الغربية على استهالك الرصيد األجنبي من
العمالت األجنبية ،وعجز تركيا عن تسديد
أقساط ديونها بالعمالت الصعبة ،أو حدوث
سلسلة من اإلفــاســات لبعض الشركات في
البالد.
وينفي مقربون من السلطات النقدية التركية
مـثــل ه ــذه االح ـت ـمــاالت الـغــربـيــة ،خــاصــة مع
ت ــدف ــق ال ـن ـقــد األج ـن ـب ــي ع ـلــى الـ ـب ــاد ،فقيمة
الصادرات وحدها تتجاوز  200مليار دوالر
هــذا الـعــام ،وص ــادرات تركيا بلغت أكثر من
 21.5مليار دوالر في شهر نوفمبر املاضي
وحـ ــده وف ــق وزيـ ــر ال ـت ـج ــارة ال ـتــركــي محمد
مـ ــوش ،الـ ــذي أك ــد أم ــس أن ص ـ ــادرات ب ــاده
ح ـق ـقــت أع ـل ــى ن ـس ـبــة ع ــائ ــدات خـ ــال الـشـهــر
املــاضــي مسجلة  21.5مليار دوالر .وينتقد

آثار كارثية النهيار قيمة الليرة على إقامة السوريين
يواصل انهيار سعر الليرة
تداعياته الخطيرة على
حياة األسر في تركيا،
خاصة الالجئين من
محدودي الدخل
آالء المصطفى

معاناة السوريين في تركيا تتضاعف بسبب إيجارات المساكن ()Getty

ُ
«انفصلت عن زوجتي ..أريـ ُـد منزلي ألعيش
ب ــه» ،ب ـهــذه الـكـلـمــات عـلـمــت أم مصطفى أن
صــاحــب منزلها فــي حــي زيـتــون بــورنــو في
إسطنبول سيخرجها مــن الـبـيــت ،ويسعى
بمستأجر جــديــد يــدفــع إيـجــارًا
الستبدالها
ٍ
ي ـت ـنــاســب م ــع س ـعــر ال ـ ــدوالر وي ـع ـيــد ملـنــزلــه
«هـيـبـتــه» ال ـضــائ ـعــة .فـهــو عـنــدمــا عـ ِـهــد لها
بمنزله منذ أربعة أعوام بـ  1000ليرة تركية
ك ــان يعلم أن قيمتها نـحــو  200دوالر ،أمــا
اآلن وبعد رفعه اإليـجــار على مــدار األعــوام
األرب ـعــة إل ــى ( 1600نـحــو  120دوالرا) فإنه
يشعر أن تجارته خاسرة ويسعى لجبرها
يجرح مشاعر أم مصطفى املستأجرة
دون أن َ
الجيدة وفق تعبيره.
ومنذ ذلك الحني ّ
تحولت حياة أم مصطفى
ً
إلــى كــابــوس فهي تعلم أنها لــن تجد منزال
مناسبًا تستأجره في املنطقة ذاتـهــا ،حيث
يعمل أبـنــاؤهــا فــي مشغل خـيــاطــة وتــدرس
ابـنـتـهــا الــو ّح ـيــدة فــي إح ــدى مـ ــدارس الحي
أجرة عقاره سنويًا
القريبة .يحق للمالك رفع َ
بنسبة تصل إلى  %17.09وفق بيانات هيئة
ّ
وتعد هذه الزيادة
اإلحصاء التركية األخيرة،
ضئيلة بــالـقـيــاس مــع اإلي ـج ــارات الـجــديــدة،
مــا يــدفــع أص ـحــاب امل ـنــازل األتـ ــراك بــالـتـ ّ
ـذرع
للمستأجرين القدامى بأنهم بحاجة للمنزل
وم ـ ــن ث ـ ـ ّـم إخ ــراجـ ـه ــم م ـن ــه وعـ ــرضـ ــه بـسـعــر
مختلف.

تصدير األسمدة وإفقار
الفالحين في مصر
عبد التواب بركات

حصار الليرة

لندن ـ العربي الجديد
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ل ــم ت ـت ــرك أم م ـص ـط ـفــى أح ـ ـدًا م ــن م ـعــارف ـهــا
وجيرانها دون أن تسأله عن منزل ،وال حتى
فــي مجموعات «فـيـسـبــوك» ،ولـكــن ال منازل
لإليجار في منطقتها ،وخاصة للسوريني،
وإن وجد فإن أسعارها أكثر من  3000ليرة
ما ال يتناسب مع وضعها املالي.
هبطت الليرة التركية إلى مستويات قياسية
خالل األيام القليلة املاضية وتخطت حاجز
ال ـ  13مقابل الــدوالر الــواحــد ،ترافق مع هذا
ال ـه ـبــوط ارت ـف ــاع ح ــاد ف ــي أس ـع ــار إي ـج ــارات
ّ
وتصدرت إسطنبول املدن من حيث
املنازل،
ّ
االرتفاع ،وبحسب تقرير أعده مركز البحوث
االقتصادية واالجتماعية بجامعة «بهشي
شيهير» بلغ متوسط زيــادة اإليـجــارات في
إس ـط ـن ـبــول  %70ون ـح ــو  %50ف ــي واليـ ــات
أخ ـ ـ ـ ــرى ،ف ـي ـم ــا تـ ـح ــدث ــت أب ـ ـحـ ــاث ل ـش ــرك ــات
ال ـع ـقــاريــة ع ــن ارت ـف ــاع أج ــرة امل ـن ــازل بنسبة
وصـ ـل ــت لـ ـ ـ  %300فـ ــي ب ـع ــض املـ ـن ــاط ــق فــي
إسطنبول.
وي ـعــزو الـخـبـيــر االق ـت ـصــادي ال ـتــركــي ،عــاء
الــديــن إسـمــاعـيــل شـنـكــولــر ،أس ـبــاب ارت ـفــاع
إيـجــارات املـنــازل فــي تركيا إلــى عــدة عوامل
أبرزها :عودة البالد لحركتها الطبيعية بعد
انخفاض تأثير جائحة كورونا ،واستئناف
الـطــاب لجامعاتهم (ع ــودة التعليم وجهًا
ً
لوجه) ،فضال عن توافد العديد من الالجئني
من بلدان مجاورة مثل لبنان وأفغانستان،
مــا خـلــق حــالــة طـلــب كثيفة ال تـتـنــاســب مع
امل ـع ــروض مـ ّـن امل ـن ــازل ،مــؤك ـدًا أن انـخـفــاض
قيمة الليرة أثر أيضًا على أسعار اإليجارات

ارتفاع حاد في أسعار
اإليجارات بإسطنبول
وسط تدهور الليرة

لكن ال مخاوف من ارتفاعها أكثر في املرحلة
القادمة بحسب شنكولر.
صــاحــب أح ــد امل ـطــاعــم ال ـســوريــة ف ــي مدينة
إسطنبول ّ
تحدث لنا مؤكدًا مخاطر ارتفاع
إيجار املنازل على السوريني «الكتلة األكبر
من الالجئني في تركيا» 3.6 ،ماليني الجئ،
م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن ظ ــروفـ ـه ــم املـ ــاديـ ــة الـسـيـئــة
ستجعلهم يقاسون أكثر لتأمني متطلباتهم
األساسية .وأكمل حديثه لـ«العربي الجديد»
ً
ق ــائ ــا إن «أكـ ـب ــر م ـش ـقــة ي ـعــان ـي ـهــا ال ــاج ــئ
السوري هي تأمني أجــرة منزله والفواتير..
رب ـم ــا يـسـتـطـيــع ال ـ ـسـ ــوري أن ي ـن ــام جــائـعــا
وعطشانًا ،لكنه ال يستطيع الـنــوم أب ـدًا إذا
لم ّ
يسدد أجــرة املنزل» .ما تــزال أم مصطفى
ُ
تـبـحــث عــن مـنــزل آخ ــر ،لكنها عـلــى األرج ــح
سـتـضـطــر ل ـت ـبــديــل امل ـن ـط ـقــة واالب ـت ـع ــاد عن
املركز وأكثر شعبية ،وسيقضي ابناها مدة
أطــول في طريقهم إلى العمل لتأمني إيجار
املـنــزل الـجــديــد .فــي الـسـيــاق ذات ــه ،أكــد خالد
تركاوي ،وهو باحث في الشأن االقتصادي
لـ«العربي الجديد» ،أن انخفاض قيمة الليرة
التركية له أثـ ٌـر رئيس على ارتفاع إيجارات
املـ ـن ــازل ،فــالـحـيــاة كـلـهــا ت ـبـ ّـدلــت م ــع انـهـيــار
العملة ،ومن املمكن أن صاحب املنزل يعتاش
مــن أج ــرة مـنــزلــه ،ل ــذا فــإنــه مــن الطبيعي أن
ّ
ي ـفــكــر بــرفـعـهــا ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي يـنـفــق فيه
ّ
مبالغ مضاعفة على احتياجاته امللحة من
طعام ولباس وخدمات أساسية.
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ان ـت ـقــال ال ـعــديــد م ــن األتـ ــراك
إلــى إسطنبول للعمل بعد تــراجــع أعمالهم
ّ
ب ـف ـعــل جــائ ـحــة كـ ــورونـ ــا ،كـ ــل ذلـ ــك أدى إلــى
زيادة الطلب وانخفاض العرض ،ال سيما أن
الكثير من املشاريع العقارية توقفت بسبب
الخوف من الجائحة.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

خبراء سياسة أردوغ ــان النقدية ،ويــرون أن
الدفاع عن الليرة التركية عبر ضخ دوالرات
البنك املركزي لن تكون مفيدة ،وربما سترفع
فقط من املضاربات.
فــي ه ــذا ال ـشــأن ،يـقــول الـبــروفـســور بجامعة
كــوك بإسطنبول ،سيلفا ديـمــرالب «ال أدري
كيف سيكون تدخل البنك املركزي مفيدًا في
السوق وسط سياسة خفض الفائدة».
م ــن جــان ـبــه ي ـق ــول م ــدي ــر ص ـن ــدوق «آي جي
أم» األم ـيــركــي ،ب ــول مـكـنـمــارا ،فــي تعليقات
لصحيفة «وول ستريت جورنال»« :سبق أن
تدخلت دول نامية واقـتـصــادات ناشئة في
الـســوق لـلــدفــاع عــن عملتها ولــم تنجح ،وال
أدري كيف ستنجح تركيا».
ي ــذك ــر أن ح ــزب «ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة» سبق
أن ن ـجــح ف ــي تـخـلـيــص تــرك ـيــا م ــن ديــون ـهــا

ل ـص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي ف ــي الـ ـع ــام ،2015
ويعتقد أردوغـ ــان أنــه سينجح فــي سياسة
تحرير تركيا من هيمنة البنوك الغربية على
االقتصاد عبر خفض الفائدة املستمر.
واس ـت ـفــادت تــركـيــا مــن ال ـفــائــدة املــرتـفـعــة أو
«دول ـ ـ ــرة االقـ ـتـ ـص ــاد» خـ ــال ال ـع ـقــد امل ــاض ــي،
ح ـيــث وف ـ ــرت املـ ـص ــارف ال ـغــرب ـيــة لـلـشــركــات
واألعـ ـ ـم ـ ــال ال ـت ـج ــاري ــة ال ـت ـم ــوي ــل الـ ـ ـ ــدوالري،
وبالتالي مكنتها من التوسع اإلنتاجي ،إال
أن أردوغان يرى أن سياسة «دولرة االقتصاد
ال ـت ــرك ــي» ب ــات ــت ف ــي اآلون ـ ــة األخـ ـي ــرة مكلفة
لالقتصاد وأفــراد الشعب التركي ،وبالتالي
يرغب في القضاء عليها ضمن ما أطلق عليه
«االستقاللية االقتصادية».
ول ـكــن ال ـخــاف بــن أردوغـ ـ ــان وال ـغ ــرب ربـمــا
ي ـت ـج ــاوز ال ـل ـي ــرة إلـ ــى م ـل ـفــات اسـتــراتـيـجـيــة

ع ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة .فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـشـ ـ ــأن يـ ـ ـ ــرى ال ـخ ـب ـي ــر
ال ـب ــري ـط ــان ــي وال ــزمـ ـي ــل ب ـم ـع ـهــد «ال ـع ــاق ــات
الخارجية» األميركي للدراسات ،ستيفن أيه
كوكس ،أن سياسات أردوغ ــان تتناقض مع
واشنطن على صعيد الحريات العامة مثل
حــريــة الـصـحــافــة وح ـقــوق املـنـظـمــات املدنية
واألقـلـيــات العرقية ،كما تتناقض كــذلــك مع
مبادئ عضوية حلف شمال األطلسي.
وحـ ـ ـت ـ ــى وقـ ـ ـ ــت ق ـ ــري ـ ــب كـ ـ ـ ــان ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل بــن
واشـنـطــن وأن ـقــرة يتم عبر سياسة «تـخــادم
امل ـص ــال ــح» ال ـت ــي ت ـف ـيــد الـ ـق ــوى ال ـغــرب ـيــة في
تنفيذ استراتيجيات «الهيمنة العاملية» ،إذ
إن تــركـيــا بـلــد ضـخــم وذات مــوقــع جـغــرافــي
اسـتــراتـيـجــي لــواش ـن ـطــن ،إذ تـقــع ف ــي مــوقــع
وسيط بني أوروبــا وآسيا واملنطقة العربية
ال ـغ ـن ـيــة بـ ـم ــوارد ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز الـطـبـيـعــي،
وإطــال ـت ـهــا ع ـلــى ال ـب ـحــر األب ـي ــض املـتــوســط
والـبـحــر األس ــود ومضيق الـبـسـفــور ،املدخل
الرئيسي لألسطول الــروســي ملنطقة الشرق
األوسـ ــط .وبــالـتــالــي ف ــإن ه ــذا املــوقــع جعلها
م ـه ـمــة ف ــي سـ ـن ــوات «ال ـ ـحـ ــرب الـ ـ ـب ـ ــاردة» مــع
االتحاد السوفيتي .كما تبدو واشنطن غير
راضـيــة عــن تــدخــل أنـقــرة فــي شـمــال ســوريــة،
وعن صفقة شراء نظم الصواريخ «أس ـ »400
الروسية والتقارب بني تركيا وموسكو في
بعض امللفات.
فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن ،ي ـ ــرى ال ـخ ـب ـي ــر فـ ــي مـعـهــد
«كارنيغي يورب» للدراسات االستراتيجية،
مــارك بيريني ،أن «تركيا تحولت كثيرًا من
مــوق ـع ـهــا ك ــرك ـي ــزة أس ــاس ـي ــة يـعـتـمــد عليها
حلف الناتو خــال الـحــرب ال ـبــاردة إلــى قوة
مزعجة الستراتيجيات الدول الغربية خالل
السنوات األخيرة».
ويقول الزميل باملعهد ،بيريني ،في تحليله،
إن الـ ـغ ــرب ي ـش ـعــر ب ــاالن ــزع ــاج م ــن ال ـتــدخــل
العسكري التركي في النزاعات ،وتزايد نفوذ
أنقرة الخارجي وتزكية األهــداف الوطنية»،
وب ــالـ ـت ــال ــي ي ـ ــرى ب ـي ــري ـن ــي امل ـت ـخ ـص ــص فــي
ش ــؤون أوروبـ ــا وال ـشــرق األوسـ ــط ،أن تركيا
ستدفع ثمن هذا االنزعاج سلبًا في عالقاتها
مع الحلفاء الغربيني وحلف شمال األطلسي
الــدفــاعــي «نــاتــو» فــي املستقبل ،كما يــرى أن
أنقرة ستتعرض لضغوط اقتصادية ومالية.
لـكــن األت ـ ــراك يـسـتـبـعــدون ه ــذه االح ـت ـمــاالت،
خاصة مع قوة اقتصادهم وتحقيقه معدالت
نمو قوية تبلغ نحو  %9هــذا الـعــام ،وربما
تزيد عن ذلك.

وزير المالية الجديد يدعم خفض الفائدة
إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

وسـ ــط ت ـصــاعــد أزم ـ ــة ال ـل ـي ــرة ،عـ ـ ّـن الــرئ ـيــس
الـتــركــي رج ــب طـيــب أردوغـ ــان الخميس نــور
الــديــن نباتي وزي ـ ًـرا جــديـ ًـدا للخزانة واملالية
ب ـع ــد اسـ ـتـ ـق ــال ــة ،ل ـط ـف ــي ألـ ـ ـ ـ ــوان ،ك ـم ــا تــدخــل
الـبـنــك امل ــرك ــزي فــي س ــوق ال ـصــرف ألول مــرة
ل ــدع ــم س ـعــر الـعـم ـلــة ع ـبــر ض ــخ دوالرات من
اح ـت ـي ــاط ــات ــه األج ـن ـب ـي ــة .وت ــوق ـع ــت م ـص ــادر
تركية خــاصــة لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أن يكون
سـبــب اسـتـقــالــة أل ـ ــوان الـ ــذي عـيـنــه أردوغ ـ ــان
ف ــي نــوف ـم ـبــر /ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي  2020خـلـفــا
لـلــوزيــر ب ــراءت ألـبـيــرق ،يـعــود ل ــ«عــدم توافق
الوزير مع سياسة تخفيض الفائدة وتدخل
املـ ـص ــرف امل ــرك ــزي ب ــال ـس ــوق م ـب ــاش ــرة وبـيــع
الــدوالر» .وأكــدت املصادر أن الوزير الجديد،
م ــن «أشـ ــد م ــؤي ــدي س ـيــاســة أس ـع ــار ال ـفــائــدة
املنخفضة التي ينتهجها أردوغ ــان ،ألنه من
أنـصــار تقوية قطاعات االقـتـصــاد اإلنتاجي
وزي ــادة النمو وال ـصــادرات» .وتتطابق رؤية
الوزير نباتي مع خطط الرئيس التركي الذي

أفصح عنها ليل األربـعــاء ،بــأن بــاده تواجه
مضاربات بأسعار الصرف والفائدة ،وقوله
«نـحــن فـقــط مــن يمكنه الـتـصــدي لــذلــك» عبر
ال ـن ـمــوذج االق ـت ـص ــادي ال ـجــديــد الـ ــذي يـقــوم،
بحسب أردوغان« ،على خفض أسعار الفائدة،
ألن سعر الفائدة املرتفع ،يجعل الثري أكثر
ثـ ـ ً
ـراء ،والـفـقـيــر أك ـثــر ف ـق ـرًا» .وح ـصــل الــوزيــر
الـجــديــد على ليسانس إدارة األع ـمــال بكلية
العلوم السياسية التابعة لجامعة إسطنبول،
ثم ماجستير في مجال العالقات الدولية من
معهد الـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة الـتــابــع للجامعة
نفسها .ونباتي حصل على درجة الدكتوراه
في مجال العلوم السياسية واإلدارة العامة

المركزي التركي
يتدخل بضخ دوالرات
لدعم استقرار الليرة

الليرة ترتفع  %3.3بعد تدخل المركزي التركي بالسوق ()Getty

من معهد العلوم االجتماعية التابع لجامعة
«ق ــوج ــه إي ـل ــي» ب ــوالي ــة تـحـمــل االسـ ــم نـفـســه.
وق ــام بـتــدريــس الـعـلــوم الـسـيــاسـيــة ،والـحـيــاة
السياسية التركية ،والــدولــة وعلم االجتماع
السياسي فــي عــدد مــن الجامعات املختلفة.
وعـ ـم ــل ال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـج ــدي ــد ل ـف ـت ــرة فـ ــي م ـجــال
املـنـســوجــات ،وك ــان عـضــوا فــي مجلس إدارة
جمعية رجال األعمال والصناعيني املستقلني
التركي (موسياد) ،وبمجلس االنضباط في
الغرفة التجارية بإسطنبول.
ووس ــط الـضـغــوط املكثفة داخـلـيــا وخارجيًا
على الليرة التركية ،عــادت الحكومة مجددًا
للتدخل في ســوق الصرف دفاعًا عن العملة
التركية التي تراجعت إلى  13.91ليرة مقابل
ال ـ ــدوالر ،ق ـبــل أن ت ـعــود ل ــارت ـف ــاع ب ـعــد ضخ
دوالرات من البنك املركزي في سوق الصرف.
وحـ ـس ــب ت ـق ــري ــر ب ـص ـح ـي ـفــة «وول س ـتــريــت
ج ـ ــورن ـ ــال» ك ـس ـبــت ال ـع ـم ـل ــة ف ــي ال ـت ـع ــام ــات
الصباحية أمس الخميس نسبة  %3.3لترتفع
إلى  13ليرة 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.
إلــى ذلــك قــال محافظ البنك املــركــزي التركي
شهاب قاوجي أوغلو ،الخميس ،إن التأثيرات
املتراكمة ملوقفنا من السياسة النقدية الراهنة
سـنـلـحـظـهــا ف ــي ال ـن ـصــف األول م ــن .»2022
وأكد أن قابلية الشركات التركية لالستثمار
وتطلعاتها للتوظيف بلغت مستوى مرتفعا
للغاية مقارنة بالسنوات السابقة .وأشار إلى
أن الهدف من تدخل البنك املركزي في أسواق
العمالت هو القضاء على التذبذب الحاصل
فـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوق .وبـ ــاتـ ــت الـ ـلـ ـي ــرة أكـ ـب ــر صـ ــداع
بالنسبة للحكومة .وحتى اآلن أدى التراجع
الحاد في سعر الليرة إلــى غــاء املعيشة في
البالد وتذمر املواطن في بعض املدن الكبرى
بتركيا.

قــرر مجلس الـ ــوزراء املـصــري زي ــادة سعر األس ـمــدة األزوت ـيــة من
 3290إلى  4500جنيه ،ما يعادل  286.6دوالرا للطن ،بنسبة زيادة
نحو  ،%37ما يعني رفع سعر العبوة زنة  50كيلوغرامًا من 165
ً
جنيها .صــدر القرار دون تصريح رسمي من الحكومة
إلــى 225
أو وزارة الزراعة ،ولكن تأكد الخبر بانتشار مذكرة لوزارة الزراعة
تفيد برفع سعر شيكارة اليوريا إلى  240جنيهًا إلى  4500جنيه.
ورغم أنها زيادة كبيرة وستقلل من كمية وجودة اإلنتاج الزراعي
على مستوى الــدولــة وتــزيــد أعـبــاء املــزارعــن الفقراء بــاألســاس ،لم
يعلن املتحدث باسم مجلس ال ــوزراء عن الــزيــادة الجديدة بنفسه،
كما أعلن قبل أسبوع عن قرار زيــادة سعر أردب القمح بمبلغ 95
جنيهًا ،وقــال إن الــدولــة املصرية تقف بجانب الفالح وتدعمه .بل
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
ُ
الوطني ،وتـلــزم املــادة  29الحكومة بتنمية الريف وبرفع مستوي
مـعـيـشــة س ـكــانــه ،بـتـنـمـيــة اإلنـ ـت ــاج ال ــزراع ــي وال ـح ـيــوانــي وتــوفـيــر
مستلزمات اإلنتاج وحماية الفالح والعامل الزراعي من االستغالل.
لكن قرار رفع أسعار األسمدة يخالف روح الدستور ويلحق الضرر
بالفالحني .فقد صــدر الـقــرار بعد أسـبــوع واحــد فقط مــن الــزيــادة
املـتــواضـعــة فــي سـعــر ش ــراء الـقـمــح مــن ال ـفــاحــن .مــا يــوحــي بــأن
الحكومة قــررت رفع سعر أردب القمح  95جنيها لدعم وتشجيع
املزارعني ،لكنها في املقابل رفعت سعر األسمدة  1200جنيه للطن
إلبطال مفعول القرار األول .هذه الزيادة هي الخامسة من نوعها
ً
رسميا ،في يونيو/
منذ تولى الجنرال عبد الفتاح السيسي الحكم
حــزيــران  .2014بـعــد ال ــزي ــادة األخ ـيــرة تـكــون الـحـكــومــة قــد رفعت
أسعار األسمدة من  1400جنيه للطن في  ،2013إلى  4500جنيه
للطن فــي  ،2021بــزيــادة  3100جنيه للطن ،وبنسبة  .%220في
املقابل ،لم ترفع الحكومة أسعار املحاصيل الغذائية التي تشتريها
من الفالحني بنفس النسبة .على سبيل املثال ،رفعت أسعار القمح،
من  420جنيها في  ،2013إلى  820جنيها في  ،2021بنسبة .%95
ول ــو زاد سـعــره بنفس نسبة ال ــزي ــادة فــي سـعــر األس ـمــدة لوصل
سعر القمح إلى  1350جنيها لألردب ،وهو سعر القمح األميركي
املشابه لجودة القمح املصري بعد إضافة قيمة الدعم الذي تقدمه
الحكومة األميركية ملزارعي القمح هناك .باملثل ،رفعت الحكومة
أسعار قصب السكر ،من  360جنيها في  ،2013إلى  720جنيها
في  ،2021بنسبة  .%100وهي نفس نسبة الزيادة في سعر القمح
تقريبا .ولكن لو زاد سعره بنفس نسبة الزيادة في سعر األسمدة
لوصل سعر قصب السكر إلــى  1350جنيها للطن ،وهــو السعر
الذي يطالب به الفالحون الحكومة هذا العام .دائما تعلل الحكومة
املـصــريــة زي ــادة سـعــر األس ـمــدة بــزيــادة سـعــر ال ـغــاز الطبيعي في
السوق الدولية ،رغم أن سعر الغاز في دول أوروبا ،وهي مستورد
كامل للغاز ،لم يتجاوز سقف  2دوالر للمليون وحدة حرارية ،حتى
أثناء األزمــة األخيرة عندما قطعت روسيا الغاز عن أوروبــا وصل
السعر إلى  5.5دوالرات ثم تراجع إلى  1.8دوالر.
في أحسن األح ــوال ال توفر الحكومة للفالحني إال نصف حصة
األسـمــدة املـقــررة للمحصول بالسعر املــدعــم ،ويضطر امل ــزارع إلى
استيفاء باقي االحتياجات من السوق السوداء والتي غالبا ما تكون
ضعف السعر الرسمي وفــي كــل األح ــوال تكون أعلى مــن السعر
العاملي .ومــن منتصف  2018وحتى منتصف  ،2020انخفضت
أسـعــار األس ـمــدة فــي الـســوق الــدولـيــة بنسبة  ،%35ووصـلــت إلــى
 200دوالر للطن تقريبا ،وتوقفت الشركات املصرية عن التصدير
وفضلت البيع في السوق املحلي ،ورغم ذلك لم تنخفض األسعار
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
للبرملان .حاليا تفضل الشركات تصدير األسمدة بسبب ارتفاع
األسعار العاملية إلى  615دوالرًا للطن شحن البحر األســود .لكن
الغريب هو أن الحكومة تسمح بتصدير األسمدة رغم النقص في
السوق املحلي وفي وقت تتجه فيه كبريات الدول املصدرة لألسمدة
إلــى وقــف التصدير لتلبية احتياجات املــزارعــن املحليني ولــزيــادة
اإلنتاج الزراعي من املحاصيل الغذائية األساسية ،وخاصة القمح
والذرة ،وهي املحاصيل التي تعاني فيها الدولة املصرية من فجوة
كبيرة تصل إلى  %65على أقل تقدير .روسيا والصني والواليات
املتحدة ،وهي من الدول املصدرة لألسمدة ،منعت تصدير األسمدة
الـنـيـتــروجـيـنـيــة لــدعــم امل ــزارع ــن بـتــوفـيــر األس ـم ــدة الـكــافـيــة بسعر
منخفض وتشجيعهم على زراعــة القمح والــذرة وزيــادة اإلنتاجية
واألرباح ،حيث ارتفعت أسعارها في األسواق الدولية إلى مستويات
قياسية هذا العام ،وصلت إلى  %50تقريبا مقارنة بالعام املاضي.
وقالت أكبر شركات تصدير األسمدة في الواليات املتحدة وأوروبا
إنها حققت خسائر هذا العام بقيمة  185مليون دوالر بسبب زيادة
تكلفة الغاز  ،ورغــم ذلــك رفضت الحكومة زيــادة أسعار األسمدة
حــرصــا على عــدم انخفاض إنتاجية املحاصيل ،وبالتالي زيــادة
أسـعــار األغــذيــة .الـصــن وهــي أكـبــر مـصــدر لــأسـمــدة ،ورغ ــم أنها
تستورد الـغــاز والـطــاقــة ،قدمت دعما للمزارعني بقيمة  20مليار
ي ــوان 3.1 ،مـلـيــارات دوالر ،ملــواجـهــة زي ــادة األس ـمــدة .الـهـنــد ،وهــي
مــن ال ــدول املـسـتــوردة لألسمدة ،كــان السعر الفعلي  1700روبية
للكيس الواحد من سماد فوسفات األمونيوم العام املاضي ،وكانت
الحكومة املركزية تقدم دعما للمزارعني قدره  500روبية للكيس،
بنسبة  ،%30ليحصل املـ ــزارع عـلـيــه بـسـعــر  1200روب ـي ــة .ومــع
ارتفاع األسعار العاملية ،وصل السعر إلى  2400روبية لكل كيس.
ومن أجل ضمان حصول املزارعني على السماد بالسعر القديم،
قــررت الحكومة زي ــادة الــدعــم إلــى  1200روبـيــة لكل كيس ،و900
روبية لليوريا .وألنها تقدم الدعم للمزارعني ،تزيد انتاجية الهند
من املحاصيل األساسية وتصدر الفائض من القمح واألرز والذرة
باألسعار العاملية املرتفعة .أمــا مصر التي تزيد أسعار األسمدة،
طـمـعــا ف ــي ص ـ ــادرات س ـمــاديــة بـقـيـمــة  1.4مـلـيــار دوالر ،وتـحــرم
الفالحني من الدعم الــزراعــي ،فهي املستورد األول للقمح والثاني
للذرة ،ولديها فجوة في الغذاء تكلفها واردات غذائية سنوية بقيمة
 15مليار دوالر .من املفارقات أن الحكومة الهندية ،التي تستورد
األسمدة من مصر ،ألزمت شركات األسمدة ببيع مخزونها القديم
من فوسفات األمونيوم الثنائي واليوريا باألسعار القديمة فقط.

