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لبنان: التخبط يفاقم أزمة الدوالر
بيروت ـ ريتا الجّمال

ــرار وقــف  تـــراجـــع لــبــنــان، أمـــس الــخــمــيــس، عـــن قــ
السحب من الودائع بالدوالر بسعر صرف ثابت 
أعلى  لكنه  الرسمية  السوق غير  يقل كثيرا عن 
من السعر الرسمي املربوط، وذلك بعدما أثار احتجاجات 
شعبية. وقالت الرئاسة، في بيان عقب اجتماع شارك فيه 
حاكم مصرف لبنان املركزي رياض سالمة: »تقرر اعتبار 
التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان ما زال ساري 
املفعول«. وأدى التخبط في القرارات إلى تفاقم أزمة الدوالر 
الــدوالر  افتتح سعر صــرف  الليرة، وقــد  واستمرار تهاوي 
ـــ13200 لــيــرة لــلــدوالر  فــي الــســوق الــســوداء، صــبــاح أمـــس، بــ
 ارتــفــاعــا إضــافــيــا يــتــرجــم ســريــعــا بغالء 

ً
الـــواحـــد، مــســجــال

فاحش في أسعار السلع األساسية واملواد الغذائية.
وُعِقَد اجتماع مالي – قضائي في قصر بعبدا الجمهوري، 
أمس، برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون وحضور حاكم 
مــصــرف لــبــنــان )املـــركـــزي( ريـــاض ســالمــة، ورئــيــس مجلس 
شورى الدولة القاضي فادي إلياس، تقّرر بنتيجته اعتبار 
التعميم رقــم 151 الــصــادر عــن البنك املــركــزي، الــذي يسمح 

على  بــالــدوالر  حساباتهم  مــن  أمــوالــهــم  بسحب  للمودعني 
واعتبر  املــفــعــول.  ــاري  زال سـ مــا  لبنانية،  لــيــرة  ســعــر 3900 
بعمل  فاضحا   

ً
تــدخــال يعتبر  أمــس  مــا حصل   

ّ
أن متابعون 

القضاء اللبناني.
إذ جـــاء االجــتــمــاع بــعــدمــا أصــــدر الــقــضــاء مــن خـــالل مجلس 
شورى الدولة قرارًا، أول من أمس، يدعو املصارف إلى سداد 
الودائع الدوالرية بالعملة األميركية. واعتبر القرار أن سداد 
الــــدوالر عند 3900  الـــدوالريـــة بتحديد سعر صــرف  الــودائــع 
ليرة غير قانوني، خاصة أن سعر الدوالر في السوق السوداء 
وصل إلى أكثر من 13 ألف ليرة، ما يعني أن املصارف تسلب 

اللبنانيني أكثر من 9 آالف ليرة من كل دوالر.
 بعض املصارف اللبنانية سارعت 

ّ
وقد ترّددت أنباء تفيد بأن

فور صدور قرار مجلس شورى الدولة إلى التوقف عن تسديد 
ــة أمــــــوااًل وفــــق سعر  صــاحــب الــحــســابــات بــالــعــمــلــة الــــدوالريــ
صرف 3900 ليرة، في حني عمد مواطنون إلى سحب أموال 
تعليق مصرف  املذكور تخوفا من  السعر  ودائعهم على  من 
لبنان العمل به، والعودة إلى اتباع سعر الصرف الرسمي، أي 
1500 ليرة، ما من شأنه أن يجعلهم يخسرون أكثر من تسعني 
فــي املــائــة مــن قيمة ودائــعــهــم. وحـــذرت جمعية املــودعــني في 

»املافيا السياسية واملصرفية«  لبنان، في بيان، من سمتهم بـ
مـــن »الــتــالعــب بــأعــصــاب املـــواطـــنـــني، فــوديــعــة الـــــدوالر يجب 
تحصيلها بالدوالر شاء من شاء وأبى من أبى«، مشددة على 
أنها ستكون دائما لهم باملرصاد. وتلفت املحامية والناشطة 
»العربي الجديد«، إلى  الحقوقية دياال شحادة، في تصريح لـ
أن يضمَّ ممثلني  املفترض  »كــان من  بعبدا  اجتماع قصر   

ّ
أن

ــة، لــكــنــه بــــداًل مــن ذلــك  ــ عــن املـــودعـــني الــذيــن هــم ضــحــايــا األزمـ
سم باألحادية، 

ّ
اقتصر على جهة واحــدة ومعسكٍر واحــٍد وات

ــى الـــعـــدل، ومـــا يحصل 
ّ

ـــه فـــي فـــحـــواه ال يــتــوخ
ّ
وبــالــتــالــي فـــإن

واملضمون  بالشكل  »االجتماع   
ّ
أن  

ً
مؤكدة قانونية«،  هرطقة 

 ســافــرًا فــي عمل الــقــضــاء، الـــذي يحاول 
ً
كما ُعــِقــد يــعــّد تــدخــال

القانونية بما   في خالصاته 
ّ

األولــى مستقال للمّرة  أن يكون 
ق باألزمات الكبرى«.

ّ
يتعل

»املـــفـــكـــرة الــقــانــونــيــة«،  مـــن جــهــتــه، شــــدد املـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــــ
املحامي نزار صاغية، في تغريدة على حسابه عبر »تويتر«، 
 »االجتماع في القصر الجمهوري بني رئيس مجلس 

ّ
على أن

الجمهورية سابقة  رئيس  والحاكم بحضور  الــدولــة  شــورى 
خطيرة، بخاصة أن الدعوى ما زالت قيد النظر«، مؤكدًا أنها 

»سابقة تمهد ملزيد من التدخل في القضاء«.

تونس - العربي الجديد

بـــدأ أمـــس الــخــمــيــس، الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعّيد، 
زيارة رسمية للعاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة 

في أعمال القّمة الثانية تونس – االتحاد األوروبي.
وأعــلــنــت الــرئــاســة الــتــونــســيــة فـــي بــيــان لــهــا أن سعّيد 
سيلتقي خـــالل هـــذه الـــزيـــارة، بــكــل مــن رئــيــس املجلس 
األوروبــي شــارل ميشال، ورئيسة املفوضّية األوروبّية 
أورسوال فون دير الين، ورئيس البرملان األوروبي السّيد 
دافــيــد مــاريــا ســاســولــي. كــمــا ســيــجــري ســعــّيــد بحسب 
الــرئــاســة مــحــادثــة مــع الــعــاهــل البلجيكي املــلــك فيليب، 

لالستثمار  األوروبــــي  البنك  برئيس  أيــضــا  وسيلتقي 
بتونس  البنك  أنشطة  حـــول  للتباحث  هــويــر،  فيرنير 
وتمويله ملشاريع في قطاعات حيوّية على غرار البنية 
التحتّية والتربية والّصّحة. كذلك، يتضمن جدول أعمال 
أصــدقــاء  تركيز مجموعة  على  إشـــراف سعّيد  الــزيــارة 
أوروبيني  نّوابا  التي تضّم  بالبرملان األوروبــي  تونس 
ــلــني عــن مختلف الــكــتــل الــســيــاســيــة. وتــأتــي زيـــارة 

ّ
مــمــث

حثيثة  دبلوماسية  مــســاع  إطـــار  فــي  لبروكسل  سعّيد 
يقوم بها مسؤولون تونسيون لحشد الدعم لبالدهم من 
أجل تجاوز محنتها االقتصادية.  كذلك، تبحث تونس 
تــواجــه وضــعــا ماليا صعبا وعــجــزا قياسيا في  الــتــي 

موازنتها بلغ 11 باملائة عن مساعدة شركائها، لتعزيز 
اإلنعاش االقتصادي عبر دفع التعاون في عّدة مجاالت 
خــاصــة مــنــهــا خــلــق مـــواطـــن الــشــغــل والــبــحــث العلمي 
اقات املتجّددة. 

ّ
والتكنولوجي واالقتصاد األخضر والط

تتزامن مشاركة سعّيد في أشغال القّمة الثانية تونس 
– االتحاد األوروبــي مع زيــارة رئيس الــوزراء الفرنسي 
جان كاستكس، لتونس والتي تستمر يومني، بصحبة 
وفد وزاري كبير وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة 
للمجلس األعلى للتعاون التونسي الفرنسي. وكشفت 
ــارة رئيس  »الــعــربــي الــجــديــد« أن زيــ مــصــادر خــاصــة بـــ
الفرنسي لتونس على رأس وفــد وزاري يضم  الـــوزراء 

خمسة من أعضاء حكومته ورجــال أعمال يمثلون 20 
مؤسسة اقتصادية، ستختتم بتوقيع ما ال يقل عن 6 
األولــى  تتعلق  مالية،  اتفاقيات   3 بينها  مــن  اتفاقيات 
بتمويل تأهيل ديوان البحرية التجارية واملوانئ بقيمة 
41 مليون يورو ستوجه القتناء رافعات جديدة لفائدة 
5 موانئ تونسية. فيما تتعلق االتفاقية الثانية بتمويل 
الطبيعية  الكوارث  املــدن من  الحكومة لحماية  برنامج 
التي  الثالثة  بقيمة 40 مليون يــورو. وتسهم االتفاقية 
الحكومية  املياه  وتــوزيــع  استغالل  بني شركة  ستوقع 
والوكالة الفرنسية للتنمية في تحسني قدرة محطتني 

لتحلية املياه.

تونس تبحث عن الدعم األوروبي القتصادها المتأزم

مبيعات 
كيا تتجاوز 
50 مليون 

سيارة
ــات  ــعــ ــيــ ــبــ تــــــــجــــــــاوزت املــ
الـــتـــراكـــمـــيـــة لـــســـيـــارات 
شركة كيا في األســواق 
ـــ  ــ ــز الـ ــ ــاجــ ــ الـــــعـــــاملـــــيـــــة، حــ
وحـــــــــــدة.  مــــــلــــــيــــــون   50
وتـــــــجـــــــاوزت املـــبـــيـــعـــات 
ــارة  ــيــ ــســ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ الـ
»ســبــورتــج« الــريــاضــيــة 
االستخدامات  متعددة 
مــــــاليــــــني   6 كــــــــيــــــــا  لـــــــــــــ 
وحــــــــــــــدة. وقـــــــالـــــــت كـــيـــا 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، إنــهــا 
ــه  ــمـــوعـ ــاعــــــت مـــــــا مـــجـ بــــ
في  وحـــدة   50.120.112
حتى  العاملية  األســـواق 
ــايــــو/ أيــــــار مــن  شـــهـــر مــ
هــذا الــعــام، بما في ذلك 
وحــــــدة   14.240.581
فـــــــي الـــــــســـــــوق املــــحــــلــــي 
وحــــدة  و35.879.531 
في األسواق الخارجية. 
وجاء ذلك بعد مرور 59 
-K« عاما من طــرح كيا
سيارة  أول  وهــي   »360
فـــي  عـــــــجـــــــالت   3 ذات 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، في 
عــام 1962. وحققت كيا 
ــدة فــي  ــ ــ 10 مــــاليــــني وحـ
املــبــيــعــات فـــي األســــواق 
 ،2003 عــام  فــي  العاملية 
مــلــيــون  ثــــم حـــقـــقـــت 20 
ــام 2020،  ــ عـ فــــي  ــدة  ــ وحــ
و30 مــلــيــون وحــــدة في 
مليون  و40   ،2014 عــام 

وحدة في عام 2017.

مصر: انكماش أداء القطاع الخاص
أظهرت قراءة مؤسسة »آي إتش إس ماركت« العالمية 
خالل  مصر،  في  المشتريات  مديري  مؤشر  أن  لألبحاث، 
للشهر  االنكماش  نطاق  في  استمر  الماضي،  أيار  مايو/ 
اإلنتاج واألعمال  انخفاض  نتيجة  التوالي،  السادس على 
أمس  تقرير،  في  المؤسسة،  وذكرت  الجديدة. 
الخاص  القطاع  أداء  يرصد  الذي  المؤشر  أّن  الخميس، 
النقطة  النفطي، استمر في نطاق االنكماش عند  غير 
إبريل/  في  نقطة   47 من  الماضي،  الشهر  خالل   48.6
مستوى  عن  المؤشر  انخفاض  ويعني  السابق.  نيسان 
هذا  تخطي  أّن  حين  في  انكماشًا،  ثمة  أّن  نقطة،   50

المستوى يشير إلى التوسع. 

بيع 1.98 مليار جرعة من لقاحات كورونا
كورونا  فيروس  ضد  اللقاحات  عدد  إجمالي  ارتفع 
الثالثاء  حتى  جرعة  مليار   1.98 إلى  عالميا  الموزعة 
بحسب  ذلك  جاء  دولة.   176 على  موزعة  الماضي، 
خريطة اللقاحات التي تعدها وكالة بلومبيرغ وحّدثت 
بلدان  قائمة  الصين  وتصدرت  أمس،   تفاصيلها 
مليون   681.90 بإجمالي  للقاح  شراء  األكثر  العالم 
التطعيم في  نسبة  تتوفر تفاصيل عن  ال  بينما  جرعة، 
المتحدة،  الواليات  جاءت  الثانية  المرتبة  وفي   البالد. 
حصل  لقاح،  جرعة  مليون   296.91 على  بحصولها 
فيها 50.8 % من إجمالي السكان على جرعة واحدة، 

و41 % على جرعتين.

ارتفاع احتياطات كوريا الجنوبية األجنبية
ارتفاع  أمس،  الجنوبي،  الكوري  المركزي  البنك  أعلن 
أيار  مايو/  في  قياسي  مستوى  إلى  األجنبي  االحتياطي 
الماضي على أساس شهري، بفضل تراجع الدوالر أمام 
الدوالرية.  غير  األصول  قيمة  عزز  ما  األجنبية،  العمالت 
وقال المركزي الكوري الجنوبي، في بيان، إن االحتياطي 
األجنبي ارتفع 1 بالمئة إلى 456.4 مليار دوالر في نهاية 
الشهر  عن  دوالر  مليارات   4.15 بزيادة  الماضي،  الشهر 
السابق له. ويتكون احتياطي النقد األجنبي من األوراق 
المالية والودائع المقومة بالعمالت األجنبية وحقوق 
صندوق  لدى  االحتياطي  ووضع  الخاصة،  السحب 

النقد الدولي وسبائك الذهب.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

عندما تغادر مطار جون كنيدي 
متجها إلى وسط نيويورك تجد أن 
املباني الشاهقة وناطحات السحاب 

واملوالت والفنادق تحيط بك من 
كل جانب حتى إنك تتخيل أن 

الشعب األميركي هو مجموعة من 
كبار األثرياء، لكن عند وصولك 

إلى شوارع املدينة املالية األولى في 
العالم تفاجأ بما هو تحت سطح 

الجليد، حيث الجياع، والفقراء 
واملشردين والغالء، وعندما 

تغوص أكثر وسط املجتمع تجد 
ظواهر خطيرة، منها انعدام 

األمن الغذائي والطبقية البغيضة 
والعنصرية.

ليس التشرد والتسول فقط هما 
من يسكنان شوارع نيويورك 

الفارهة، بل الغالء أيضا، فزيادة 
تكلفة املعيشة أهم ما يميز املدينة، 

دعك من غالء نيويورك، فزيارة 
سريعة ملدن أميركية أخرى تلحظ 

أن الجوع هو أكبر مشكلة عانى 
منها ماليني األميركيني خالل 

أزمة كورونا، فعندما تتجول في 
بعض الشوارع واملناطق العشوائية، 

تجد آالف الجياع، وبعضنا يذكر 
الطوابير الطويلة التي اصطفت 

قبل شهور للحصول على وجبة 
غذاء مجانية، وأن آالف السيارات 

انتشرت لنقل الجياع الذين 
اصطفوا في طوابير تمتد ألميال 

في نيويورك وغيرها من املدن 
الكبرى.

وكيف شاهدنا بنوك الطعام 
والجمعيات الخيرية في جميع 

أنحاء الواليات املتحدة تعمل ليل 
نهار لتوزيع املزيد من املؤن املعلبة 
واملغلفة والطازجة، أكثر مما كانت 
ف 

ّ
تفعل قبل تفشي الوباء الذي خل
ماليني األشخاص العاطلني من 
العمل، وأنه مع توحش فيروس 

كورونا، اعتمد ماليني األميركيني 
على بنوك الطعام لتفادي الجوع، 

وأن األطفال فقدوا فرص الحصول 
على وجبات مدرسية مجانية.

وبعضنا قد يكون قد قرأ أن أكبر 
مؤسسة ملكافحة الجوع في البالد، 

وزعت مليارات الوجبات على 
الجياع، وأن بيانات منظمة إطعام 

ظهر أن بنوك الطعام 
ُ
أميركا، ت

ستوزع نحو 6 مليارات وجبة 
في عام 2021، وهو العدد نفسه 

تقريبًا الذي وزعته عام 2020، وأن 
أكثر من 4.2 مليارات وجبة ُوزعت 

في عام 2019.
بالطبع، الجياع في الواليات 

املتحدة أكثر حظا من نظرائهم 
العرب، فهناك حكومات أميركية 

تحرص على محاربة الجوع وتقدم 
املساعدات النقدية والحزم املالية 

والحوافز، وهناك بنوك طعام 
وجمعيات خيرية تقدم الوجبات 

املجانية للمحتاجني.
أما فقراء الدول العربية فإن 

حظهم أسوأ بكثير، فال أحد 
يسأل عنهم، وإلى جانب حرص 
الحكومات العربية على محاربة 

العمل الخيري، بل ومالحقته 
أمنيا وقانونيا ووسمه باإلرهاب 

والتطرف، وإيداع القائمني عليه 
غياهب السجون، فإنهم يحرصون 

أكثر على تكديس األموال في 
حساباتهم املصرفية في بنوك 

سويسرا ورفدها بماليني 
الدوالرات وربما باملليارات.

عن الجوع 
في أميركا

Friday 4 June 2021
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اقتصاد

صنعاء ـ محمد راجح

يـــعـــانـــي ســـــوق الـــعـــمـــل وقـــطـــاعـــات 
الــتــشــغــيــل فــــي الـــيـــمـــن مــــن ضــعــف 
وهــــــشــــــاشــــــة، فـــــــي ظـــــــل الــــــظــــــروف 
واألمنية  السياسية  واالضــطــرابــات  الصعبة 
والحرب التي لم تتوقف منذ نحو ست سنوات 
مــتــواصــلــة. وأصــبــح الــشــبــاب الــذيــن يشكلون 
اليمن فريسة  السكان في  الكبرى من  النسبة 
الــتــي تعمل على استقطاب  الــصــراع  ــراف  ألطـ
الــعــاطــلــني عــن الــعــمــل منهم أو إخــراجــهــم من 
أجل  العمل من  التعليمية وســوق  املؤسسات 
العسكرية  املــواجــهــات  فــي جبهات  بهم  الـــزج 
وأتون الحرب. ويرى مراقبون أن مشكلة اليمن 
منذ سنوات هي تنموية واقتصادية بالدرجة 
ــــى، إلـــى جــانــب انــتــشــار الــفــقــر والــبــطــالــة،  األولـ
وكــان باإلمكان تالفي كل هذه الفوضى التي 
املليارات  هــذه  كــل  الــحــرب بتسخير  أحدثتها 
من الدوالرات املوجهة للمجهود الحربي لدعم 
االقتصاد اليمني ومشاريع التنمية ومكافحة 
الــفــقــر وتــوفــيــر فـــرص عــمــل ملــئــات األالف من 
الشباب بداًل من استقطابهم من قبل مختلف 

أطراف الحرب وتجنيدهم كمقاتلني.
ويعاني اليمن من تفاقم الفقر الذي ارتفع من 
55% عام 2014 إلى 70% في 2019، إذ يعيش 
حــســب األمــــم املــتــحــدة 17 مــلــيــون يــمــنــي على 
ــيـــوم، وضــاعــفــت الــحــرب  وجــبــة واحـــــدة فـــي الـ
الــبــالد حيث وجــد نحو 5  أعـــداد البطالة فــي 
البطالة  رصــيــف  على  أنفسهم  يمني  مــاليــني 

عقب اندالع الحرب. 

سقوط الشباب في جبهات الحرب
ــور فــي  ــ ــزهـ ــ يــســتــمــر ســــقــــوط شــــبــــاب بـــعـــمـــر الـ
وتيرتها مؤخرًا،  تراجع  رغــم  الحرب  جبهات 
لكنها شكلت ثقبا أسود التهم آالف اليمنيني 
مــمــن دفــعــهــم الـــجـــوع والـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة إلــى 
ــلـــت لــــهــــم مـــــالذًا  ــكـ ــبــــهــــات الــــقــــتــــال الــــتــــي شـ جــ
ــــن جـــحـــيـــم الـــبـــطـــالـــة  ــهــــروب مـ ــلــ ــا لــ ــ ــراريـ ــ ــطـ ــ اضـ

ومــتــطــلــبــات الــحــيــاة املــعــيــشــيــة. ويـــرى أســتــاذ 
الـــخـــدمـــة االجــتــمــاعــيــة فـــي جــامــعــة صــنــعــاء، 
كثيرًا  تأثر  اليمني  العامل  أن  الحزمي  جمال 
مــن الــحــرب الــدائــرة فــي الــبــالد، مــا دفــع كثيرًا 
منهم للتحول إلــى مقاتلني مع أحــد األطــراف 
فــي ظــل انــعــدام األعــمــال فــي الــظــروف الراهنة. 
هذه  أن تضخم  الجديد«  »العربي  لـ ويضيف 
وأزماتها  مشاكلها  وتــعــدد  السكانية  الكتلة 
يــتــطــلــبــان حـــلـــواًل عــاجــلــة فـــي دعــــم مــشــاريــع 
كثيفة العمالة واالهتمام بتوسيع مؤسسات 
اإلقراض التي تمنح الفرص أمام الشباب في 
الخاصة  وأعمالهم  مشاريعهم  إلقامة  اليمن 
الــتــي تــمــنــحــهــم دفــعــة قـــويـــة، وبــالــتــالــي قطع 
الـــصـــراع الستقطابهم  ــــراف  أطـ ــام  أمــ الــطــريــق 
واستغاللهم في إطالة أمد الحرب في البالد. 
وتــشــيــر آخـــر بــيــانــات إحــصــائــيــة أجــريــت قبل 
القابعني خارج  الشباب  أن نسبة  إلى  الحرب 
نظام التعليم والتدريب وخــارج سوق العمل 
تصل إلى 44.8%، وترجح بيانات تقديرية أن 
قد  اليمن منذ ست سنوات  الحرب في  تكون 
ساهمت فــي رفــع هــذه النسبة إلــى مــا يقارب 
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خريطة سوق العمل
وفـــق قــاعــدة بــيــانــات ســـوق الــعــمــل فــي اليمن، 

البالد  في  املشتغلني  من  الكبرى  النسبة  فــإن 
مــن فــئــة الــشــبــاب عــلــى وجـــه الــتــحــديــد هــم من 
املوظفني لدى الغير وبنسبة 50% من إجمالي 
الــعــامــلــني مـــن نــفــس الــفــئــة، فــيــمــا يــعــمــل نحو 
27% مــنــهــم فـــي اإلطـــــار املــحــلــي األســــــري، أي 
وتــتــركــز معظمها  غــيــر منتظمة  عــمــالــة  أنــهــا 
فــي الــقــطــاع الــزراعــي. وتــصــل نسبة العاملني 
غير  القطاع  فــي  وأغلبهم  الــخــاص  لحسابهم 
الــرســمــي إلـــى نــحــو 20%، بــيــنــمــا ال تــتــجــاوز 
الــشــبــاب 3% من  العمل مــن فئة  أربـــاب  نسبة 
في مجال  الخبير  الشباب.  العاملني  مجموع 
»العربي  أنظمة العمل، نبيل الحسني، يؤكد لـ
الــحــرب أضـــرت كثيرًا بقطاعات  الــجــديــد«، أن 
ــي الـــيـــمـــن، وتـــوســـيـــع الـــفـــجـــوة بني  الــتــنــمــيــة فـ
الــذي يشهد  مخرجات التعليم وســوق العمل 
الــبــالد  فــي  الــوضــع  تــطــورات متالحقة بينما 
يراوح مكانه منذ سنوات، إضافة إلى تسبب 
الــصــراع الــدائــر فــي تــدهــور التعليم وحــرمــان 
الــســكــانــيــة مـــن تعليمها وبــنــاء  الــفــئــات  هـــذه 
وإمكاناتها في مختلف تخصصات  قدراتها 
األعمال واملهن. ويبني تحليل توزيع الشباب 
تركز  املختلفة،  االقــتــصــاديــة  الــقــطــاعــات  على 
معظمهم في قطاع الخدمات وبنسبة تقترب 
مــــن 50% مــــن إجـــمـــالـــي املـــشـــتـــغـــلـــني، يــلــيــهــم 
الــعــامــلــون فــي الــقــطــاع الــزراعــي بنسبة %35، 
ثــم الــعــامــلــون فــي الــصــنــاعــة وقــطــاعــي الــبــنــاء 

واإلدارة العامة.

تفاقم البطالة
تسببت الحرب في فقدان األعمال وانخفاض 
ــفــــاع نسبة  فــــرص الـــتـــوظـــيـــف، وبـــالـــتـــالـــي ارتــ
البطالة في االقتصاد اليمني إلى مستويات 
قياسية بنحو 32% من إجمالي القوة العاملة، 
وفــق بــيــانــات رســمــيــة، مــقــارنــة بــحــوالــي %14 
في آخر عام قبل الحرب، وهناك تقديرات أكبر 
دولــيــة.  تــقــاريــر  حسب  حاليا  البطالة  لنسب 
وللحد من هذا االنهيار وتوسع نسب البطالة، 
يـــرى الــبــاحــث االقــتــصــادي، يــاســني الــقــاضــي، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن األمـــر  ـــ  فـــي حــديــثــه لـ
يــتــطــلــب إعـــــادة تــمــكــني الــيــمــنــيــني اقــتــصــاديــا 
وإتاحة الفرص أمام الشباب التي تساعدهم 
ــع الـــــظـــــروف االقـــتـــصـــاديـــة  ــ عـــلـــى الـــتـــكـــيـــف مـ
ــقـــاهـــرة الـــحـــالـــيـــة، إضـــافـــة إلــى  واملــعــيــشــيــة الـ
ــة الــتــي تــتــيــح أمــامــهــم  وضــــع الــخــطــط الـــالزمـ
إنتاجية  االقتصادية وإدارة مشاريع  املــوارد 
مدرة للدخل تمكنهم من الحصول على سبل 
الــعــيــش املــســتــدامــة بـــاألخـــص تــلــك املــتــعــلــقــة 
بـــفـــرص الــــوصــــول إلــــى االقـــتـــصـــاد الــرســمــي، 
وذلك للحد من التوسع املفرط لالقتصاد غير 

الرسمي الهش والضعيف. 

القاهرة ـ عبد اهلل عبده

تهاوت مبيعات الذهب في مصر خالل الفترة األخيرة على 
خلفية تــفــشــي حــالــة الـــركـــود وضــعــف الــقــوة الــشــرائــيــة لــدى 
املستهلك وقرارات حكومية متعلقة بمحاصرة كورونا. وأكد 
املبيعات   تراجع  التجارية،  بالغرفة  الذهب  بشعبة  مسؤول 
حتى في عيد الفطر وحتى اآلن، بنسبة تــتــراوح ما بني 40 
إلى 50  في املائة، باملقارنة بنفس الفترة من املوسم املاضي 
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وعــــــزا، املــــســــؤول الـــــذي رفــــض ذكــــر اســـمـــه، فـــي تــصــريــحــات 
الرئيسي إلى فرض الحظر  على  »العربي الجديد« السبب  لـ
خاصة  مساًء،  التاسعة  الساعة  باإلغالق  وإلزامها  املتاجر، 
 وأن القرار جاء في فترة ذروة املوسم والتي تشهد إقبااًل على 
الحالة  تداعيات فيروس كورنا على  إلى  الــزواج،  باإلضافة 

االقتصادية  بشكل عام.  
ويـــرى أنــه بــالــرغــم مــن تــذبــذب األســعــار إال أن الــذهــب مــازال 
النقدية والتي تفقد  مالذًا  آمنا لالستثمار بعكس املدخرات 

الكثير من  قيمتها حال ارتفاع نسبة التضخم.  
ويــشــكــو صــاحــب مــتــجــر لــبــيــع املــصــوغــات الــذهــبــيــة، محمد 
أبوشوك،  من انخفاض مبيعاته بنحو 60% في موسم العيد 
ا إلى أن مبيعاته ال تتعدى في الوقت الحالي 

ً
وما بعده، الفت

20 غراما في  اليوم، بعد أن كانت في أيــام الــرواج قبل ثورة 
يناير/ كانون الثاني، تصل  إلى ربع كيلو غرام من الذهب. 

»العربي الجديد«، أن بعض كبار  ويبنّي أبوشوك، في حديثه لـ
التجار أغلقوا متاجرهم، بسبب تذبذب  األسعار، أما صغار 
مـــحـــدودة،  وتكاليفهم  املــالــيــة  تــهــم  مــالء أن  فنتيجة  الــتــّجــار 
التشغيلية في أضيق الحدود، فمازالوا يقاومون ولم  يصلوا 

إلى حد الخسائر التي تدفعهم إلى إغالق متاجرهم. 
إلــى عــدة أســبــاب، منها قرار  ويرجع ضعف حركة املبيعات 
 الحكومة بفرض الحظر وإغالق املحالت من التاسعة مساًء 
بعد  األسعار وخاصة  ارتفاع  املاضية،  وكذلك  الفترة  خــالل 
للحالة  باإلضافة  املنافسة،  وكــثــرة  املتاجر  الجنيه،  تعويم 
ــنـــاس وضــع  ـــا  لــتــفــضــيــل الـ

ً
ــام، وأيـــض ــ االقـــتـــصـــاديـــة بــشــكــل عـ

الذهب  آمــن من  االستثمار في  البنوك كمالذ  مدخراتهم في 
نتيجة تذبذب األسعار، حسب أبوشوك. 

رئيسية،  مــواســم   3 ينتظرون  الــذهــب  تــجــار  أن  إلــى  ويشير 
تشمل،  موسم عيد الفطر، وعيد األضحى، وكان في السنوات 

 السابقة ينضم إليهم موسم عيد األم قبل تعويم الجنيه.
وعــلــق الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي، عــبــد الــنــبــي عــبــد املــطــلــب، على 
التراجع قائال إن الذهب في مصر ال يعد حاليا أحد أشكال 
االســتــثــمــار. وأضـــــاف: » صــحــيــح هــنــاك فــئــة تــكــتــنــز أمــوالــهــا 
لوقت  الحاجة  بهدف  أموالها  أي تقوم بتجميد  الذهب،  في 
ــآكـــل قــيــمــتــهــا بــســبــب  ــدم تـ ــ الـــحـــفـــاظ عـــلـــى قــيــمــة الـــنـــقـــود وعــ
كبيرة،   وتتمثل  وليست  مــحــدودة  الفئة  هــذه  لكن   التضخم، 
بشكل  أساسي في تجار الجملة، وأصحاب شركات املقاوالت 

الصغيرة،  وأصحاب الورش«. 
»العربي الجديد«، أن قانون    ويتابع عبد املطلب، في حديثه لـ
 مــنــع الــبــنــاء  ملـــدة 6 أشــهــر، ومـــا تــبــعــه مــن وضـــع اشــتــراطــات 
بنائية جديدة حرم  هذه الفئة من مصدر رزقها، وهو ما أدى 
إلــى اضــطــرارهــا للسحب  مــن مدخراتها وليس زيــادتــهــا، ما 
الــذهــب ، وخاصة في  أثــر بشكل  مباشر على حركة مبيعات 

األعياد  واملناسبات.  
مصر  في  املدموغة  الذهبية  املشغوالت  إنتاج  حجم  ويقدر 
ا في العام، منها 20% مستورد و80% صناعة 

ً
 بنحو 65 طن

التابعة  واملــوازيــن  الدمغة  مصلحة  بيانات  بحسب  محلية، 
لوزارة  التموين. 

يــذكــر أن مــصــر تــحــتــضــن مــئــات مـــواقـــع إنـــتـــاج ذهــــب، ويــتــم 
حفر  وهــي  القديمة  التقليدية  بطريقتني،  الــذهــب  استخراج 
ويتم  حديثة  والثانية  اللماعة،  الصخور  وتفتيت  املناجم 
خاللها عمل دراســات جيولوجية ملناطق تواجد الذهب في 
وكبيرة  ضخمة  آالت  وباستخدام  الداخلية،  األرض  طبقات 
تــقــوم بعمل حفر عميقة فــي هــذه املــنــاطــق، ويــتــّم استخراج 
معدن الذهب بشكله الخام مع الصخور واملعادن األخرى ثم 
فــي مصر حاليا  الــذهــب  إنــتــاج  تنقيته. ويتركز  تبدأ عملية 
السكري، ومنطقة  هــي جبل  الشرقية  بالصحراء  مــواقــع  بـــ3 

حمش، ووادي العالقي، حسب تقارير رسمية.

المعّطلون وقود حرب اليمن: 
الشباب يغادرون سوق العمل

ارتفاع كبير في أسعار المعدن األصفر )Getty(شاب يمني يحمل السالح على أطالل بنايات مدمرة )فرانس برس(

تهاوي مبيعات الذهب في مصر

أصبح الشباب الذين 
يشكلون النسبة الكبرى 
من السكان في اليمن 

فريسة ألطراف الصراع 
التي تستقطب العاطلين 

عن العمل منهم إلى 
جبهات الحرب

ارتفاع مؤشر اإلنتاج غير 
النفطي في السعودية

أظهر مسح، أمس الخميس، أّن القطاع 
الخاص غير النفطي في السعودية نما 

للشهر التاسع على التوالي في مايو/ 
أيار، كما سجلت وتيرة نموه تسارعًا 

للشهر الثاني على التوالي، ليعزز تعافيه 
من الجائحة واالنخفاض غير املسبوق 
في أسعار النفط، العام املاضي. وارتفع 

مؤشر »آي إتش إس ماركت« ملديري 
املشتريات في السعودية املعدل في ضوء 
العوامل املوسمية، إلى 56.4 في مايو، من 

55.2 في إبريل/ نيسان، وهي أسرع وتيرة 
نمو منذ يناير/ كانون الثاني، وأشار 
إلى تحسن قوي في أوضاع األعمال 

واقترب من املتوسط البالغ 56.9. وقال 
صندوق النقد الدولي، في تقرير، أخيرًا، 
إنه يتوقع نمو االقتصاد السعودي، وهو 
األكبر في املنطقة، 2.1% في 2021 بعد 
انكماشه 4.1% في العام املاضي، نتيجة 

الصدمة املزدوجة لجائحة فيروس كورونا 
وانخفاض أسعار النفط. وارتفع املؤشر 

الفرعي لإلنتاج، وهو مقياس لنشاط 
األعمال، إلى 62.0 في مايو من 58.7 في 

إبريل.

تعافي القطاع الخاص غير 
النفطي باإلمارات

أظهر مسح، أمس، نمو نشاط القطاع 
الخاص غير النفطي في اإلمارات للشهر 
السادس على التوالي في مايو/ أيار، وإن 

كان بصورة أقل قليال من إبريل/ نيسان، 
وتقلص التوظيف للشهر الرابع على 

التوالي. وهبط مؤشر آي.إتش.إس ماركت 
ملديري املشتريات في اإلمارات املعدل في 

ضوء العوامل املوسمية، والذي يغطي 
قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، 

إلى 52.3 في مايو من 52.7 في إبريل، 
لكنه ظل دون املتوسط البالغ 54.1. 

وتضرر البلد الخليجي بشدة من جائحة 
فيروس كورونا خالل العام املاضي 

متأثرا بصدمتي انخفاض أسعار النفط 
والضرر الكبير الذي ألحقته الجائحة 

بقطاعات اقتصادية حيوية غير نفطية 
مثل السياحة. 

وقال ديفيد أوين، الخبير االقتصادي لدى 
آي.إتش.إس ماركت: »أظهر القطاع الخاص 
غير النفطي في اإلمارات مؤشرات جديدة 
على التحسن في مايو، إال أن النمو سجل 

تراجعا طفيفا عن الزيادة األخيرة في 
إبريل«.

إيران تسيطرعلى حريق 
مصفاة نفطية

أعلن وزير النفط اإليراني بيجن زنغنة عن 
السيطرة على حريق اندلع في مصفاة 

للنفط بالعاصمة طهران، األربعاء، مؤكدا 
عدم حدوث أي خلل في املصفاة أو اإلنتاج 

النفطي للبالد. جاء ذلك في تصريح 
صحافي للوزير، فجر الخميس، نقلت 

تفاصيله وكالة األنباء اإليرانية الرسمية 
)إرنا(. وقال زنغنة: »تمت السيطرة على 
الحريق في املصفاة.. يعود الحادث إلى 

تسرب من مستودعني ال عالقة لهما بعملية 
اإلنتاج.. تم تبريد املستودعات في محيط 

الحريق لعدم تفاقم تبعاته«. واألربعاء، نشب 
حريق في أحد مستودعات املخلفات النفطية 

في مصفاة طهران )جنوب العاصمة(، 
وسارعت فرق اإلغاثة واإلطفاء إلى مكان 

الحادث، وتمت السيطرة على الحريق. ولفت 
الوزير إلى أن الدخان الكثيف املتصاعد، 
الذي تحدثت عنه وسائل إعالم محلية، 

جاء نتيجة احتراق نفط ثقيل، قائال: »إنه 
أمر طبيعي، وال توجد هواجس خاصة«. 

وأكد عدم حدوث خلل في توفير املشتقات 
النفطية بالبالد، مشيرا إلى توفر احتياطات 

كافية من الوقود في آبار املصافي املحلية.

كينيا تستورد مدرعات تركية
فازت شركة »قطمرجيالر« التركية 

للصناعات الدفاعية بمناقصة طرحتها 
الحكومة الكينية لتصدير 118 مدرعة إلى 

البلد األفريقي. وفي حديثه لألناضول، قال 
فرقان قطمرجي، وكيل رئيس مجلس إدارة 
شركة »قطمرجيالر«، إن املناقصة تتضمن 
تصدير مدرعات رباعية الدفع ذات عجالت 
إلى كينيا. وأضاف أن هذه املناقصة تأتي 
في إطار توسيع أنشطة شركته في القارة 

األفريقية، وأشار إلى ازدياد اإلقبال األفريقي 
على املدرعات التركية. وأفاد بأن كينيا ثالث 
بلد أفريقي يستورد املدرعات التركية، مبينًا 
أن شركته تهدف لتسليم هذا البلد األفريقي 

املدرعات الـ118 خالل عامني.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%70
تظهر البيانات الرسمية أن ما 
المشتغلين  من   %70 نسبته 
الشباب  من  هم  اليمن  في 
على  الحاصلين  أو  األميين 
التعليمية  ــادات  ــهـ ــشـ الـ
األساسية فقط، و28% ممن 
لديهم مؤهل ثانوية عامة 
المؤهالت  ذوي  من  و%2 

الجامعية والعليا.

تقارير عربية

أسواقمال وناس

الفلسطينية  الـــزراعـــة  وزارة  قـــررت 
ــزة، أمـــــس الــخــمــيــس،  ــ ــ فــــي قــــطــــاع غـ
وقف استيراد الفاكهة من االحتالل 
تسويق  منع  على  ردًا  اإلسرائيلي، 
الـــخـــضـــار فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، أو 
كرم  معبر  عبر  للخارج  تصديرها 

أبو سالم التجاري )جنوب(.
وقالت الوزارة، في بيان، إن مزارعي 
غزة كانوا يسّوقون للضفة الغربية 
ولدول عربية متعددة نحو 15 صنفًا 
من املنتجات الزراعية. وأشارت إلى 
ــغــلــق مــعــبــر كـــرم أبــو 

ُ
أن إســرائــيــل ت

التوالي،  الرابع على  سالم، لألسبوع 
في وجه تسويق وتصدير منتجات 
ــل املــعــبــر  ــيــ ــ ــرائ ــلــــقــــت إســ غـــــــزة. وأغــ
الــتــجــاري فـــي بـــدايـــة الـــعـــدوان الـــذي 
ته على قطاع غزة، في 10 مايو/

ّ
شن

أيار املاضي، واستمر ملدة 11 يومًا. 
بإدخال  إسرائيل  سمحت  وأخــيــرًا، 
الــعــديــد مــن أصــنــاف الــبــضــائــع إلــى 
غـــزة عــبــر »كـــرم أبـــو ســالــم«، لكنها 
تمنع تصدير البضائع الفلسطينية 

من خالله.

غزة توقف 
استيراد 
فاكهة 
االحتالل بغداد ـ سالم الجاف

قــــال مـــســـؤول عـــراقـــي حــكــومــي، إن انــتــعــاش 
أسعار النفط عامليا يكفي لسد عجز املوازنة 
تــســبــبــت فيها  الــحــالــي 2021، والـــتـــي  لــلــعــام 
ــتـــي نــتــجــت عــــن انــخــفــاض  األزمـــــــة املـــالـــيـــة الـ
أســعــار الــنــفــط عــاملــيــا بــالــتــزامــن مــع جائحة 
كــورونــا. فيما أكــد مراقبون وجــود تحديات 
كــبــيــرة قـــد تــعــيــق االســـتـــثـــمـــار األمـــثـــل لــهــذه 
الزيادة، مشددين على أهمية وضع الخطط 
املناسبة لها. ووفقا للمستشار املالي لرئيس 
الــوزراء، مظهر محمد صالح، فإن »اإليرادات 
املــصــدرة تعوض  النفط  الناتجة عن كميات 
عن أي حالة عجز أو اقــتــراض في املــوازنــة«، 

مؤكدا، في تصريح لصحيفة عراقية محلية، 
أنه »إذا كان متوسط سعر برميل النفط 62 
فإن  املــوازنــة 45 دوالرا،  فــي  دوالرا واملسجل 

الفرق يذهب كإيراد نقدي«. 
وأضــــاف أن »املـــوازنـــة تشتمل عــلــى إيــــرادات 
ونفقات، وأن إيرادات هذا الشهر حددت بـ45 

دوالرا لــلــبــرمــيــل بــاإلضــافــة إلـــى االقـــتـــراض، 
وفي حال تحقق إيراد إضافي فإن االقتراض 
مالية  »املــوازنــة خطة  أن  مــؤكــدا  سيتوقف«، 
سنوية واألموال تصرف وتخصص بحسب 

املرسوم في املوازنة«. 
ــالــــي لـــرئـــيـــس الـــــــوزراء  وشــــــدد املـــســـتـــشـــار املــ
عــلــى أنــــه »فــــي حــــال تــوفــر درجـــــات وظيفية 
أبـــواب صـــرف، فإنها ستنفذ  أو مــشــاريــع أو 
بــحــســب بــنــود املـــوازنـــة مـــن خـــالل اإليـــــرادات 
ــيـــر الـــنـــفـــطـــيـــة، املـــتـــمـــثـــلـــة فــي  الـــنـــفـــطـــيـــة أو غـ
الـــجـــمـــارك والـــضـــرائـــب وبـــيـــع أمـــــالك الـــدولـــة 
»إذا  أنه  الشركات وغيرها«، معتبرا  وأربــاح 
كانت اإليــرادات تكفي لسد النفقات من دون 
اقتراض فإن الوضع سيكون توازنيا، أما إذا 

كانت اإليرادات أعلى من النفقات، فإن فائض 
للشهر  إيـــراد  إلــى  الــســابــق سيتحول  الشهر 

الذي يليه«. 
وتابع صالح، أنه »في حال زيــادة الفوائض 
بنسبة كبيرة، فإنه من املمكن الذهاب ملوازنة 

تكميلية، وهذا يعتمد على قرار الحكومة«.
وكان البرملان العراقي قد صّوت بعد مخاض 
عسير من الخالفات والصراعات على موازنة 
2021، في 31 مارس/آذار املاضي، بواقع 129 
تــريــلــيــون ديـــنـــار، مــا يــعــادل نــحــو 88 مليار 
دوالر، وبعجز متوقع بلغ 28 تريليون دينار 

)19 مليار دوالر(.
ــون مــــن الـــفـــســـاد  ــيــ ــراقــ وحـــــــذر مـــخـــتـــصـــون عــ
وتــأثــيــره على خطط الــدولــة بــتــجــاوز األزمــة 
اللجنة  أكــد عضو  املالية. وفــي هــذا السياق، 
ــائـــب أحـــمـــد مــظــهــر،  ــنـ ــة الـــبـــرملـــانـــيـــة، الـ ــيـ ــالـ املـ
أنـــه »مـــن الطبيعي أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
أســعــار الــنــفــط الــتــي ارتــفــعــت أخــيــرا خفضت 
العجز املالي في املوازنة، وأن واردات النفط 
ستزيد اإليرادات املالية للبالد، وقد ينعكس 
ذلــــك إيــجــابــا عــلــى االقـــتـــصـــاد الـــعـــراقـــي على 
املستويني الداخلي والخارجي ويكون نقطة 

إيجابية في االتجاه الصحيح«. 
وأضاف أن »وضع البلد اليوم على املستوى 
املالي جيد، لكن علينا أال نطمئن تماما إلدارة 
املال، ألننا رأينا أن انهيار أسعار النفط كاد 
أن يفلس البلد ويخرجه من دائرة التعامالت 
املالية الــدولــيــة، األمــر الــذي يتطلب الــحــذر«، 
ــر املــالــيــة  ــود فـــرصـــة جـــيـــدة لـــوزيـ ــ مـــؤكـــدا وجـ
الــعــراقــي بـــأن يــقــدم ورقــتــه الــبــيــضــاء إلكــمــال 
عملية دراستها وتطبيقها على الواقع طاملا 

هناك وقت كاف لذلك. 
وتـــابـــع عــضــو الــلــجــنــة املــالــيــة الــبــرملــانــيــة أن 
»الـــوفـــرة املــالــيــة قـــد تــكــون ســبــبــا فـــي إنــجــاز 
املركزية  الحكومات  كــانــت  إذا  املــشــاريــع،  كــل 
واملحلية جــادة في ذلــك«، محذرا من »تأثير 
الــزيــادة، ومنع استثمارها  تلك  الفساد على 
بالشكل الصحيح، فاألحزاب معرقل واضح، 
خاصة وأن الكل يبحث عن مصالحه الخاصة 
للحصول على مكاسب معينة، األمر الذي قد 

يؤثر على امللف وتجاوز أزمة البالد«. 

ــا إلــــى أن تـــكـــون هـــنـــاك مــتــابــعــة للملف  ــ ودعـ
من  العراق  ليتمكن  واملختصني  الخبراء  من 
ثـــروات طبيعية  لــديــه  تــجــاوز أزمــتــه، فالبلد 
ــيـــة وصــنــاعــيــة مـــن املــمــكــن اســتــثــمــارهــا  زراعـ
تنجح  أن  ويمكن  األزمــــة،  لــتــجــاوز  مستقبال 

الدولة في حال أحسنت وضع الخطط لذلك.
ــنــــزي، أكـــد  ــعــ الـــخـــبـــيـــر االقــــتــــصــــادي دريـــــــد الــ
»العربي الجديد«، أن »زيــادة أسعار النفط  لـ
عــاملــيــا ســتــســهــم فـــي تـــجـــاوز عــجــز مــيــزانــيــة 
ــراق لــلــســنــة الــحــالــيــة واملـــقـــبـــلـــة، ويــمــكــن  ــعــ الــ
أن تــوجــه الــحــكــومــة الـــوفـــرة املــالــيــة إلصــالح 
مخلفات السنني املاضية، فالبلد مطلوب منه 
ســـداد 5 مــلــيــارات دوالر كــقــروض وفــوائــد«، 
ــع آلـــيـــة تــنــفــيــذ واردات  ــ مـــؤكـــدا أهــمــيــة »وضـ

العجز، وهذا من مسؤولية الحكومة«. 
وأوضــح أن »هناك أولويات يجب أن توضع 
ــثـــمـــار زيــــــــادة أســــعــــار الـــنـــفـــط، فــهــنــاك  ــتـ السـ
األهمية  مشاريع ممكن تأجيلها، وأن تكون 
لــلــمــشــاريــع الــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة«، مــحــذرا 
مــن أنــه »سيكون هــنــاك فــســاد أكــبــر وتقاسم 
أكثر في حال إنجاز أي مشروع، خاصة بعد 
ــواردات خــالل األزمـــة االقتصادية  ــ انــقــطــاع الـ

التي مر بها البلد«. 
وتـــابـــع الـــعـــنـــزي: »اآلن وضــــع الـــبـــالد مــالــيــا 
معقول في ظل ارتفاع أسعار النفط، ونحتاج 
إلى إعادة جدولة القروض وتأجيلها لعامني، 
ليكون هناك استقرار اقتصادي داخلي، وأن 
يتم نقل بعض املشاريع بني الوزارات، ما قد 
االقتصادية  للحلول  واسعة  آفاقا  لنا  يفتح 

وهي مهمة للبلد«.
ويسعى العراق إلى زيادة صادراته النفطية، 
مــن خـــالل إنــجــاز وتنفيذ عـــدد مــن املــشــاريــع 
الـــنـــفـــطـــيـــة جــــنــــوبــــي الــــــبــــــالد، وفــــقــــا لــخــطــط 
الــبــلــد الغني  الــنــفــط. ويــمــر  وضــعــتــهــا وزارة 
ــم يــســتــطــع  ــة مـــالـــيـــة خـــانـــقـــة لــ ــأزمــ بــالــنــفــط بــ
النفط  أســعــار  انخفاض  الــخــروج منها، منذ 
إثــر تفشي فيروس كــورونــا، وبسبب  عامليا، 
إذ  الــدولــة،  املستشري في مؤسسات  الفساد 
تسعى الوزارة لدعم موازنة الدولة املالية، من 
استثمارية،  خــطــوات  لتنفيذ  سعيها  خــالل 

ومحاوالت لزيادة اإليرادات املالية.

الصيف يوفر فرص عمل للمغاربةتحديات تواجه استفادة العراق من انتعاش النفط

)Getty( النفط هو المصدر الرئيسي لإليرادات المالية في العراق

الرباط ـ مصطفى قماس

يـــتـــرقـــب الـــثـــالثـــيـــنـــي ســـفـــيـــان قـــرطـــاس، 
الـــقـــاطـــن بــمــعــيــة أســـرتـــه بــمــديــنــة الــــدار 
قــــرارات حكومية جــديــدة كي  الــبــيــضــاء 
يشد الرحال إلى شمال املغرب، من أجل 
البحث عن فرصة عمل في أحد الفنادق 

أو املطاعم.
اضطر في العام املاضي إلى العودة من 
أقفل  بعدما  مدينته،  إلــى  مدينة طنجة 
ــذي كـــان يــعــمــل بـــه عــلــى مــدى  املــطــعــم الــ
ثالثة أعــوام. تلقى مساعدات على مدى 
ثـــالثـــة أشـــهـــر بــقــيــمــة مــائــتــي دوالر في 
للضمان  الوطني  الصندوق  من  الشهر 
االجــتــمــاعــي، غير أن ذلــك الــدعــم توقف، 

كي يجد نفسه عرضة للبطالة.
الجائحة  بــدايــة  منذ  البطالة  وطــاولــت 
مــــعــــظــــم عـــــمـــــال الــــســــيــــاحــــة واملــــطــــاعــــم 
ــاكـــن الــتــرفــيــه والــحــفــالت  واملــقــاهــي وأمـ
والـــتـــظـــاهـــرات، وهــــي قـــطـــاعـــات تــرتــهــن 
الــذي يعبر عنه في  بشكل كبير للطلب 

فصل الصيف.
الــســامــيــة للتخطيط  املــنــدوبــيــة  وتــفــيــد 
)حـــكـــومـــيـــة( أن مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة وصـــل 
إلــى 12.5 فــي املــائــة فــي الــربــع األول من 
العام الجاري، إال أن الشباب هم األكثر 
عرضة للبطالة في الربع األول من العام 
الــحــالــي، حــيــث انــتــقــلــت بـــني املــتــراوحــة 
مـــن 26.8  عــامــا  بـــني 15 و24  أعـــمـــارهـــم 
ــــى 32.5 فــــي املــــائــــة، وبـــني  فــــي املــــائــــة إلـ
حــامــلــي الــشــهــادات مــن 17.8 فــي املــائــة 
املائة. كما سفيان ينتظر  إلــى 19.8 في 
الــرؤيــة من  اآلالف مــن الشباب توضيح 
أجل السعي في األرض كي يبحثوا عن 
فرص عمل جديدة، أو يستعيدوا فرصة 
ــفـــيـــروس، علما  عــمــل ضـــاعـــت بــســبــب الـ
على فصل  يعولون  منهم  العديدين  أن 
في  النشاط  ذروة  يشهد  الــذي  الصيف 
الفنادق واملطاعم واألسواق الواقعة في 

املدن الساحلية.
وســيــســاعــد ذلــــك عــلــى انـــتـــعـــاش ســوق 

ــيـــاحـــة وقـــطـــاع  الـــشـــغـــل فــــي قــــطــــاع الـــسـ
ــودة  ــ ــــي حـــــــال عــ ــة فــ ــ ــاصـ ــ ــات، خـ ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ الــ
في  يحلوا  لم  الذين  املغاربة،  املغتربني 
اعتادت  التي  املاضي باململكة،  الصيف 
عــلــى اســتــقــبــال ثــالثــة مــاليــني منهم في 
العامل  الــتــوس  أمــني  يبدي  الفترة.  تلك 
ــراكــــش الــــــــذي ظــل  ــمــ بــــأحــــد الــــفــــنــــادق بــ
مــفــتــوحــا رغـــم تــبــاطــؤ وتـــيـــرة الــنــشــاط، 
تفاؤال كبيرا حول عودة السياح اعتبارا 
مــن يــونــيــو/ حـــزيـــران الـــجـــاري، خاصة 
بعد أن قررت الحكومة تخفيف التدابير 
بــاإلعــالن أخــيــرا عــن إعـــادة فتح قاعات 
السينما وعودة الحفالت واألنشطة مع 

االمتثال لتدابير احترازية مشددة.
يشدد التوس على أنه رغم عدم وضوح 
ــــدود مــــن أجـــل  ــحـ ــ ــة حـــــول فـــتـــح الـ ــ ــرؤيـ ــ الـ
عــــودة الــســيــاح فـــي الــصــيــف املــقــبــل، إال 
لحجم  بالنظر  مــتــفــائــلــون،  املهنيني  أن 
الحجوزات التي تأتي أصحاب الفنادق 

من سياح أجانب ومحليني.
ــيـــني والــــشــــبــــاب  ــنـ ــهـ ــلــــى املـ وســــيــــكــــون عــ
الــبــاحــث عــن فـــرص عــمــل تــرقــب قــــرارات 
ــــس الـــحـــكـــومـــيـــة  ــالـ ــ ــــجـ ــد املـ ــعــ جــــــديــــــدة بــ
األســـبـــوعـــيـــة، كــمــا حــــدث فـــي األســـبـــوع 
املـــاضـــي، عــنــدمــا أعــلــنــت الــحــكــومــة عن 
عــــودة الــتــظــاهــرات واألنــشــطــة وقــاعــات 
الــســيــنــمــا واملـــــســـــرح، الـــتـــي يــنــتــظــر أن 

تنعكس إيجابا على سوق الشغل.
ــي الـــقـــطـــاع  ــ ــرون فــ ــمــ ــثــ ــتــ ــســ ــن املــ ــ ــ ــراهـ ــ ــ ويـ
ــلــــى تـــخـــفـــيـــف الـــتـــدابـــيـــر  ــيــــاحــــي عــ الــــســ
تلك  خــاصــة  الـــطـــوارئ،  بحالة  املرتبطة 
الـــتـــي لـــهـــا عـــالقـــة بــالــتــنــقــل بــــني املـــــدن، 
سيفضي  تخفيفها  أو  رفعها  إن  حيث 
إلــى إقــبــال الــســيــاح املحليني على املــدن 
الــســاحــلــيــة كــمــا حــــدث بــمــنــاســبــة عيد 
الــفــطــر األخـــيـــر عــنــدمــا ضــاقــت الــفــنــادق 

بعمالئها.
املستثمرين يأملون  العديد من  أن  غير 
فــي اتــخــاذ قـــــرارات تــهــم الــنــقــل الــجــوي، 
خــــاصــــة مـــــع الــــبــــلــــدان الــــتــــي ال تـــعـــرف 
التدابير  تخفيف  مع  للجائحة،  تفشيا 

الـــحـــلـــول  عـــنـــد  ــالـــحـــجـــر  بـ الـــصـــلـــة  ذات 
بمطارات أو موانئ اململكة، مع االكتفاء 

باالختبارات أو شهادة التلقيح.
األربعة  في  السياح  إيـــرادات  وتراجعت 
أشــهــر األولــــى مــن الــعــام الــحــالــي بأكثر 
من 65 في املائة، حيث بلغت 660 مليون 
الــتــابــع  الـــصـــرف  مــكــتــب  دوالر، حــســب 
لــــــوزارة االقـــتـــصـــاد واملـــالـــيـــة، مـــا يجعل 
املــســتــثــمــريــن يـــراهـــنـــون عـــلـــى الــصــيــف 
ــــب واملــحــلــيــني  ــانـ ــ ــاح األجـ ــيـ ــسـ ــودة الـ ــعــ لــ
قطاع  ويتيح  خسائرهم.  تقليل  بهدف 
السياحة الذي يساهم بنحو 7 في املائة 
مـــن الــنــاتــج اإلجــمــالــي املــحــلــي، حــوالــي 
550 ألــف فــرصــة عمل مــبــاشــرة، غير أن 
الــقــطــاع عــانــى بسبب الجائحة ما  ذلــك 

انعكس على فرص العمل.
ويـــتـــصـــور رئـــيـــس الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
ألربـــــــاب املـــقـــاهـــي واملــــطــــاعــــم بـــاملـــغـــرب، 
التدابير  أن تخفيف  الــديــن حـــراق،  نــور 
املــــشــــددة فــــي الـــصـــيـــف ســيــســاعــد عــلــى 
ــن األنـــشـــطـــة الــتــي  انـــتـــعـــاش الـــعـــديـــد مــ
تـــرتـــبـــط بـــالـــســـيـــاحـــة، حـــيـــث ســيــرتــفــع 
واملطاعم،  املقاهي  خدمات  على  الطلب 

ما يفضي إلى إنعاش فرص العمل.
وال يــخــفــي مــــســــؤول عــــن مــتــجــر بــأحــد 
فــرتــوح،  توفيق  البيضاء،  ــدار  الـ مـــوالت 
»الــعــربــي الــجــديــد« أهمية  فــي حــديــثــه لـــ
إلى  بالنسبة  السياحي  النشاط  عـــودة 
القطاع التجاري، فهو يتصور أن تزامن 
الـــصـــيـــف مــــع تـــدفـــق الـــســـيـــاح املــحــلــيــني 
ــل الـــــــدار  ــثــ ــة مــ ــنــ ــديــ ــلــــى مــ واألجـــــــانـــــــب عــ
البيضاء، سيساعد على انتعاش نشاط 

األسواق واملتاجر الكبرى.
ــك ســيــفــضــي إلـــى  ــ ويــــــرى فــــرتــــوح أن ذلـ
تــوفــيــر فـــرص عــمــل جـــديـــدة واســتــعــادة 
تسبب  الــذي  الكساد  بعد  القديمة،  تلك 
ــعـــدد كــبــيــر مــن  ــفــــيــــروس، وزج بـ فـــيـــه الــ
العديد  أن  علما  البطالة،  فــي  العاملني 
ــنــــهــــم لــــــم يــــكــــن مــــصــــرحــــا بــــهــــم لــــدى  مــ
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

كي يستفيدوا من مساعدات الدولة.

تشغيلإيرادات

مخاوف من تداعيات 
الفساد المستشري في 

مؤسسات الدولة
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ــال والــعــمــالت  تــتــخــوف أســــواق املــ
مــــن أن يـــفـــتـــح الــــصــــعــــود الــكــبــيــر 
لــلــيــوان مــقــابــل الــــدوالر ومــحــاولــة 
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة خــفــض ســـعـــره، جبهة 
جــديــدة فــي الــصــراع الــتــجــاري واالقــتــصــادي 
الجاري بني بكني وواشنطن. وبينما تسعى 
ــبـــر لــتــعــويــم  ــــى إتــــاحــــة مـــســـاحـــة أكـ الـــصـــني إلـ
الــوقــت على  ذات  فــي  تعمل  الوطنية،  العملة 
الــســيــطــرة عــلــى مــســتــوى ســعــرهــا عــبــر آلــيــة 
»تحديد السعر املتوسطي اليومي«، حتى ال 
وحتى  صادراتها.  تنافسية  بمستوى  تضر 
اآلن تقود الــصــادرات النمو االقــتــصــادي في 
بالد التنني الذي بلغ نسبة 18.3% في الربع 
الــجــاري. وبالتالي ال ترغب  الــعــام  األول مــن 

بكني في سعر مرتفع لليوان يهدد انتعاشها 
االقتصادي في فترة ما بعد جائحة كورونا. 
مورنينغ  تشاينا  »ســاوث  صحيفة  ونسبت 
ــادرة فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ، أمــس  بـــوســـت« الــــصــ

ــيـــة  الـــخـــمـــيـــس، لـــخـــبـــراء أن املــــحــــادثــــات األولـ
الــتــي جــرت يــوم األربــعــاء بــني نــائــب الرئيس 
الصيني، ليو هي، ووزير الخزانة األميركية، 
جــانــيــت يــلــني لــم تــتــنــاول اتــهــامــات أميركية 
ــلـــة«، ولــكــن  ــمـ ــعـ ــالـ بــــشــــأن »تــــالعــــب الــــصــــني بـ
لــعــمــلــتــهــا ســيــكــون  الـــصـــني  إدارة  مــــوضــــوع 
مــن بــني املــواضــيــع الرئيسية فــي املــحــادثــات 

التجارية املقبلة. 
الــقــلــق في  لــكــن محللني أمــيــركــيــني يــــرون أن 
الصني  تالعب  احتمال  مــن  يتزايد  واشنطن 
بـــســـعـــر صــــــرف الـــعـــمـــلـــة. ويــــــــرى هــــــــؤالء فــي 
تــعــلــيــقــات نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة »وول ســتــريــت 
ــال«، احــتــمــال اســتــخــدام بــنــك الشعب،  جـــورنـ
الصيني« لحيل جــديــدة في  املــركــزي  »البنك 
املصارف  اليوان عبر  التالعب بسعر صــرف 

التجارية. 
وعلى الرغم من أن العملة الصينية تراجعت 
ــام الــــــدوالر بــنــحــو %0.2  ــ أمــــس الــخــمــيــس أمـ
إغــالق  تــعــامــالت  فــي  يــــوان   6.3911 مسجلة 
ــزال عند  تـ أنــهــا ال  إال  الصينية،  الــبــورصــات 

أعلى مستوياتها منذ العام 2018. 
وارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوياته 
الـــدوالر خــالل األسبوع  في 3 سنوات مقابل 
الـــجـــاري، إذ بــلــغ ســعــره يـــوم األربـــعـــاء، 6.38 
يـــوان مقابل الــــدوالر. وكـــان الــيــوان قــد كسب 
نسبة 12% مقابل الدوالر خالل العام املاضي. 
ووفـــق مــراقــبــني فــي أســــواق الــعــمــالت فـــإن ما 
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لندن ـ العربي الجديد

ــاع الــطــلــب الــعــاملــي على  ــفـ بــاتــت تــوقــعــات ارتـ
ــعــــروض الـــحـــالـــي تـــتـــواتـــر في  الــنــفــط فــــوق املــ
لذلك  وتبعا  االستثمارية،  املصارف  توقعات 
تتزايد احتماالت حــدوث قفزة في سعر خام 
الحالي،  الصيف  خــالل  دوالرًا   80 إلــى  بــرنــت 
وربما إلى 100 دوالر في سعر البرميل خالل 
املقبل 2022، وهـــذا االحــتــمــال ظهر في  الــعــام 
الــعــديــد مـــن مـــذكـــرات املـــصـــارف الــتــي نــشــرت 
خالل األسبوع الجاري. في هذا الشأن يتوقع 
أميركا«،  أوف  بانك   « الطاقة بمصرف  خبير 
فــرانــســيــســكــو بـــالنـــش، تـــواصـــل االرتــــفــــاع في 
أســعــار الــنــفــط لــيــتــجــاوز خـــام بــرنــت ســعــر 70 
املــقــبــلــة، وأن  الــشــهــور  الــحــالــي خــــالل  دوالرًا 
للبرميل في  إلـــى 100 دوالر  األســعــار  تــرتــفــع 
ــبـــل. وفـــــي ذات الــــصــــدد، يــتــوقــعــي  ــقـ ــام املـ ــعــ الــ
مــصــرف »مـــورغـــان ســتــانــلــي« ارتـــفـــاع الطلب 
العاملي على الخامات إلى 107 ماليني برميل 
يوميا بحلول العام 2030، مقارنة بمستوياته 
قــبــل الــجــائــحــة الــبــالــغــة 100 مــلــيــون بــرمــيــل 
ــذه الــتــوقــعــات الرتـــفـــاع الــطــلــب لم  يــومــيــا، وهــ
تكن في الحسبان قبل أشهر.  من جانبه يبرر 
ستانلي«،  »مــورغــان  بمصرف  الــطــاقــة  خبير 
مارتن راتس، في مذكرة يوم األربعاء، ارتفاع 
ــعــــروض بـــقـــولـــه، إن  الــطــلــب الــنــفــطــي فــــوق املــ
والكشوف  البحث  في  النفطية  االستثمارات 

ــد نــــائــــب الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي فــــي الــبــنــك  ــ أكــ
ــواردات )أفريكسيم  ــ لــلــصــادرات والـ األفــريــقــي 
ــاء عـــلـــى هــامــش  ــقـ ــمـــرو كــــامــــل، فــــي لـ بــــنــــك(، عـ
منتدى سان بطرسبرغ االقتصادي، أن الفترة 
الحالية تشهد هدوءًا في التجارة بني روسيا 
الــتــجــارة من  إلــى أن حجم  وأفــريــقــيــا، مشيرًا 

املمكن أن ينمو بشكل أكبر بكثير. 
وقــــال كــامــل فـــي حــــوار مـــع وكـــالـــة سبوتنيك 
الروسية: »روسيا ليست غريبة عن أفريقيا، 
ــقــــوة فــي  ــدان األفـــريـــقـــيـــة بــ ــلــ ــبــ ــمــــت الــ ــقـــد دعــ فـ
جــهــودهــا مــن أجــل االســتــقــالل، لكنني أعتقد 
أنــه كــان هناك نــوع مــن الــهــدوء فــي العالقات 

التجارية«.
ــتــــجــــارة بــني  وفـــيـــمـــا يـــخـــص زيــــــــادة حـــجـــم الــ
أفريقيا وروسيا من 10 مليارات دوالر إلى 20 
مليار دوالر سنويا في السنوات الثالث حتى 
ــه »عــلــى مــدى  ــى أنـ ــار كــامــل إلـ ــام 2019، أشــ عـ
السنوات الثالث املاضية، أو نحو ذلك، بدأنا 
نشهد قفزة كبيرة، ولكن مع ذلك، يرى البنك 

أن هذا يمكن أن يزيد أكثر من ذلك«، موضحا 
»نعتقد أن بلًدا بحجم روسيا يجب أن تكون 
له حصة تصل الــى نحو 40 مليار دوالر في 

التبادل التجاري بينه وبني القارة«.
وســعــت الــحــكــومــة الــروســيــة خـــالل الــســنــوات 
ــعــــدات  األخـــــيـــــرة لـــــزيـــــادة صــــادراتــــهــــا مــــن املــ
الدفاعية للعديد من الدول األفريقية. وهنالك 
شبه تنسيق بني موسكو وبكني لغزو السوق 
السوق على  األفريقية وزيــادة حصتهما من 
حساب الدول األفريقية. والسوق األفريقية ال 
تزال من األســواق القابلة للنمو السريع، كما 

أن التعدين يعد من أهم محفزات االستثمار 
األجنبي في العديد من دول القارة البكر.  

تفاهم بني  لتوقيع مذكرة  البنك  وعــن خطط 
رابطة التعاون االقتصادي والدول األفريقية 
خـــالل مــنــتــدى ســـان بــطــرســبــرغ االقــتــصــادي 
الدولي، قال كامل »مذكرة التفاهم التي نحن 
بصدد التوقيع عليها هي خطوة أخرى على 
االتحادية  التعاون بني روسيا  زيــادة  طريق 
وأفريكسيم بنك«، مؤكدا »نعمل مًعا من أجل 

زيادة التجارة بني القارة وروسيا«.
وأضــــاف كــامــل أن أفــريــقــيــا وروســيــا يسيران 
»على الطريق الصحيح نحو تحسني التجارة 
رده  سياق  وفــي  الجانبني«.  بــني  واالستثمار 
على سؤال عن مجاالت االستثمار التي يجري 
التركيز عليها واملجاالت غير املستغلة، أجاب 
الكثير  الــواقــع متنوعة جــًدا. يوجد  »إنها في 
منها في مجاالت األسمدة واملواد الكيميائية. 
ــن فــجــوة  ــن الــــواضــــح أن أفــريــقــيــا تــعــانــي مـ مـ
هائلة في البنية التحتية وال سيما في مجال 
الــســكــك الــحــديــديــة والـــقـــاطـــرات«. مــشــيــرا إلــى 
أن هــنــاك الكثير مــن الــفــرص أيــضــا فــي مجال 
الطاقة، وبالطبع في مجال التكنولوجيا؛ هذا 
مجال تتطلب فيه أفريقيا الكثير من الدعم«. 
كان  إذا  أنــه  أعتقد  »لكنني   ،  

ً
قــائــال واستطرد 

الحديث عن مشاريع كبيرة، فمن املحتمل أن 
تكون في مجاالت البنية التحتية واألسمدة«. 
ــه »مـــنـــذ انــضــمــام روســـيـــا إلــى  وبــــني كـــامـــل أنــ
أفــريــكــســيــم بــنــك كــمــســاهــم، لــديــنــا فــريــق عمل 
ونحن  الجانبني،  بني  العالقة  بمراقبة  مكلف 
مــع مساهمينا ومؤسسة  دائـــم  اتــصــال  عــلــى 
روس كــونــغــرس أيــضــا إلقـــامـــة الــفــعــالــيــات«. 
وينعقد »منتدى سان بطرسبرغ االقتصادي 
الدولي 2021«، في الفترة من 2 إلى 5 حزيران/

يــونــيــو الـــجـــاري. ويــحــظــى املــنــتــدى بحضور 
كثيف في املاضي ولكن في هذا العام يعاني 
جائحة  قيود  بسبب  الضعيف  الحضور  مــن 

كورونا.
)العربي الجديد(

وتطوير الحقول الجديدة تحتاج إلى أسعار 
مرتفعة، حيث باتت الشركات النفطية حذرة 
في استخدام رأس املال بعد كوارث انهيارات 
األســعــار فــي األعـــوام املاضية وحرصها على 
املستثمرين في أسهمها. ومعروف أن تطوير 
ــنـــوات، وبــالــتــالــي  الــحــقــول الــنــفــطــيــة يــأخــذ سـ
كبرى  استثمارات  وضــع  في  مغامرة  فهنالك 
سواء من الشركات النفطية اململوكة للدول أو 
الشركات الخاصة، ما لم تكن أسعار الخامات 
مرتفعة. وفي ذات الصدد، الحظ محلل النفط 
فرانسيسكو بالنش من مصرف » بانك أوف 
أمــيــركــا« فــي مــذكــرتــه لــلــعــمــالء تـــردد شــركــات 
 ،

ً
الــطــاقــة فــي ضــخ اســتــثــمــارات جــديــدة قــائــال

»بــيــنــمــا تــرتــفــع أســعــار الــنــفــط حــالــيــا، تعكف 
النفطية على تسديد ديونها ودفع  الشركات 
بــداًل من ضخ استثمارات  اربــاح للمساهمني 

جديدة في الصناعة النفطية«. 
ــلــــل الـــنـــفـــطـــي ديــــفــــان  ــبــــه يـــــــرى املــــحــ مـــــن جــــانــ
مـــاكـــديـــرمـــوت، فــــي تــعــلــيــقــات نــقــلــتــهــا مــجــلــة 
بارونز األميركية، أن زيادة املعروض النفطي 
قد يواجه  السوق  املتنامي في  الطلب  ملقابلة 

عقبات جيوسياسية في املستقبل. 
ــــوق الـــســـفـــر األمــيــركــيــة  ــقـــود سـ ــتـــى اآلن تـ وحـ
ــاملـــي عــلــى  ــعـ واملــــصــــانــــع الــصــيــنــيــة الـــطـــلـــب الـ
ــالــــون  ــقــــات الـــنـــفـــطـــيـــة. وبــــلــــغ ســــعــــر غــ ــتــ املــــشــ
الـــغـــازولـــني فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة 
األربـــعـــاء  يـــوم  لــلــبــرمــيــل  دوالرات   3.04 ســعــر 
التراجع  الخامات  مخزون  ويواصل  املاضي. 
ــات املـــتـــحـــدة مــــع عــــــودة املــصــافــي  ــ ــــواليـ فــــي الـ

لتلبية متطلبات  مرتفعة  بمعدالت  للتشغيل 
الوقود في موسم الصيف الجاري. 

وحـــســـب رويـــــتـــــرز، رفـــعـــت بـــعـــض الـــــــدول مــن 
أسعار خاماتها للعقود املستقبلية في آسيا، 
كــمــا يـــرى مــنــتــجــون ومــنــهــم مــنــظــمــة الــبــلــدان 
املصدرة للبترول )أوبك( وحلفاؤها في إطار 
مجموعة أوبك+، على أن طلب النفط سيفوق 
ظهر 

ُ
املعروض في النصف الثاني من 2021. وت

بيانات »أوبك« األخيرة، أن الطلب على النفط 
سيرتفع بحلول نهاية العام الجاري إلى 99.8 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا مــقــابــل مــعــروض 97.5 
أن تكون  املتوقع  مليون برميل يوميا.  ومــن 
عــودة الــتــوازن تلك بسبب عــودة االقتصادات 
كــورونــا.  قــيــود جائحة  لــلــخــروج مــن  العاملية 
وقــال فيفيك دهــار محلل السلع األولــيــة لدى 
بنك الكومنولث األسترالي في مذكرة »موسم 
الـــقـــيـــادة فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة فـــتـــرة تشهد 
ــلـــى مــــن املـــعـــتـــاد لـــلـــوقـــود، كــمــا  اســـتـــهـــالكـــاً أعـ
تجاوزت حركة املرور في اململكة املتحدة اآلن 
مستويات ما قبل الجائحة. وأضاف، »يشهد 
الــواليــات  الــطــلــب تعافيا مستمرًا فــي كــل مــن 

املتحدة وأوروبا والصني«.
ــتـــرز، صــعــدت أســعــار الــنــفــط في  وحــســب رويـ
التعامالت املبكرة، أمس الخميس، بدعم آمال 
تحسن الطلب على الخام واملشتقات، خاصة 
الواليات املتحدة، أكبر منتج ومستهلك  لدى 
للنفط عــاملــيــا. وأظــهــرت بــيــانــات أولــيــة ملعهد 
الــبــتــرول األمــيــركــي، األربـــعـــاء، أن مــخــزونــات 
النفط الخام داخل الواليات املتحدة، تراجعت 
بــمــقــدار 5.36 مــاليــني بــرمــيــل خـــالل األســبــوع 
ــتــــاريــــخ 28 مــــايــــو/أيــــار  ــــي املـــنـــتـــهـــي بــ ــــاضـ املـ
املاضي. وصعدت العقود اآلجلة لخام القياس 
العاملي مزيج برنت تسليم أغسطس/آب أمس 
الخميس بنسبة 0.53 باملئة أو 38 سنتا إلى 
كــمــا صــعــدت أســعــار  لــلــبــرمــيــل،  71.73 دوالرًا 
العقود اآلجلة للخام غرب تكساس الوسيط، 
استحقاق يوليو/تموز، بنسبة 0.51 باملئة أو 

35 سنتا إلى 69.17 دوالرًا للبرميل.

هدوء في التجارة بين روسيا وأفريقياأسعار النفط تتجه نحو 80 دوالرًا للبرميل

مستوياتها  أعلى  إلــى  الصينية  الــصــادرات 
خالل العام املاضي لم يترجم إلى زيــادة في 
املركزي  بالبنك  األجنبية  االحتياطات  حجم 
ارتــفــاعــا كبيرًا  كــانــت تسجل  الــتــي  الصيني، 
فــــي األعــــــــوام املـــاضـــيـــة تــبــعــا الرتــــفــــاع حــجــم 

الصادرات. 
ــادة  ــ ــــظ هـــــــؤالء كــــذلــــك أن نـــســـبـــة زيــ كـــمـــا الحــ
االحـــتـــيـــاطـــات األجــنــبــيــة فـــي الــبــنــك املـــركـــزي 
بلغت  بــزيــادة  مقارنة   %2.9 بلغت  الصيني 

من جائحة  لها  تعرض  التي  الضربات  بعد 
كورونا.  وتبعا ملراقبني لتحركات بكني في 
ــإن بــنــك الــشــعــب »الــبــنــك  ــواق الـــصـــرف، فــ ــ أســ
املــــركــــزي الـــصـــيـــنـــي« يــســتــخــدم احــتــيــاطــات 
املــــصــــارف الـــتـــجـــاريـــة بـــالـــعـــمـــالت األجــنــبــيــة 
لخفض سعر صرف اليوان، بدال من التدخل 
الــذي يثير ردة فعل عقابية من قبل  املباشر 

وزارة الخزانة األميركية. 
ــرر املــــــركــــــزي الــصــيــنــي  ــ ــ ــذا الــــــشــــــأن، قـ ــ ــ فـــــي هـ

كــوريــا  مـــن  كـــل  فـــي  و%13.2   %10.6 نــســبــة 
اللتان  الــدولــتــان  وهــمــا  وتـــايـــوان.  الجنوبية 
سجلتا نسبة صــادرات قياسية خــالل العام 
املــاضــي. وهــو مــا أثـــار شبهات تــدخــل البنك 
ــركــــزي الــصــيــنــي بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر في  املــ
»خــفــض ســعــر صـــرف الـــيـــوان« عــبــر توجيه 
املــــصــــارف الـــتـــجـــاريـــة بــالــتــدخــل فـــي الــســوق 
ــراء الــــــدوالر، وتــســعــى فيه  ــ بــبــيــع الـــيـــوان وشـ
ــتــــعــــادة قـــــوة الـــنـــمـــو االقـــتـــصـــادي  بـــكـــني الســ

يــــوم اإلثـــنـــني املـــاضـــي اتـــخـــاذ مــجــمــوعــة من 
الــخــطــوات لــخــفــض ســعــر صـــرف الـــيـــوان في 
أســواق األفشور عبر آليات غير معتادة، من 
الــتــجــاريــة زيـــادة  املـــصـــارف  بينها طلبه مــن 
نــســبــة اإليــــداعــــات بــالــعــمــالت األجــنــبــيــة من 
5% إلـــى 7%. وهـــو مــا يعني ضــخ مــزيــد من 
السوق، وبالتالي خفض  في  اليوان  أرصــدة 
العمالت  زيـــادة مشتريات  الــيــوان عبر  سعر 
ــامـــش تـــعـــويـــم ســعــر  ــع هـ ــ األجـــنـــبـــيـــة. كـــمـــا رفـ

صـــرف الــيــوان عــبــر خــفــض الــســعــر املتوسط 
اليومي. ويتحكم املركزي الصيني في سعر 
هامش حركة محكومة صعودًا  عبر  الــيــوان 
وهــبــوطــا مــقــابــل الــســعــر املــتــوســطــي اليومي 
الذي يحدده.  ويتوقع خبراء مواصلة اليوان 
الــصــيــنــي ارتـــفـــاعـــه خــــالل الـــســـنـــوات املــقــبــلــة 
بسبب الــجــاذبــيــة االســتــثــمــاريــة فــي الــصــني، 
وربـــمـــا لـــن تــتــمــكــن الـــصـــني مـــن كــبــح جــمــاح 
أدوات  الهائلة على  التدفقات  ارتفاعه وسط 
الدين الصينية واملوجودات املقومة باليوان. 
وتــتــجــه الــبــنــوك واملـــؤســـســـات االســتــثــمــاريــة 
الــغــربــيــة، خــاصــة املـــصـــارف األمــيــركــيــة نحو 
باليوان  املقومة  املــوجــودات  املزيد من  شــراء 
بـــســـبـــب الــــربــــحــــيــــة الــــعــــالــــيــــة الــــتــــي تــحــصــل 
بالسوق  مقارنة  الصيني  السوق  في  عليها 
األميركية سيولة  املصارف  ولدى  األميركي. 
دوالريـــــة تــقــدر بــنــحــو 3.4 تــرلــيــونــات دوالر 
حــتــى نــهــايــة الــعــام املـــاضـــي، حــســب بــيــانــات 
مــؤســســة تــأمــني اإليــــداعــــات األمــيــركــيــة. ومــا 
ــائـــد الــربــحــي  ــعـ ــفــــرق فــــي الـ ــك أن الــ ــ يـــدعـــم ذلـ
الــخــزيــنــة الصينية أجـــل عشر  عــلــى ســنــدات 
على  العائد  على   %1.4 قرابة  يفوق  سنوات 
الــســنــدات األمــيــركــيــة. ويــبــلــغ عــائــد الــســنــدات 
األميركية أجل 10 سنوات نحو 1.6%، بينما 
لــذات  الــســنــدات الصينية  عــلــى  الــعــائــد  يبلغ 
األجــل 3.07%. وبالتالي فــإن تدفق األرصــدة 
األجــنــبــيــة عــلــى املـــوجـــودات املــقــومــة بــالــيــوان 
ــرف الــعــمــلــة الــصــيــنــيــة، رغــم  يـــرفـــع ســعــر صــ
مـــحـــاوالت الــبــنــك املـــركـــزي الــصــيــنــي خفض 

سعر صرف اليوان. 
ويـــــرى مـــصـــرف »يــــو بـــي أس« الــســويــســري 
الوسطى  الطبقة  أن  الشأن،  بهذا  في تحليل 
لــزيــادة مستويات  تبعا  تتوسع  الــصــني  فــي 
وظائف  على  والــحــصــول  الجامعي  التعليم 
ذات دخــــول مــرتــفــعــة وارتـــفـــاع عـــدد األثــريــاء 
الشباب في بالد التنني. وهذه الطبقة الثرية 
الصينية الشابة حصل معظمها على تعليم 
غربي وثقافة استهالكية غربية.  من جانبه 
يــقــول املــلــيــارديــر األمــيــركــي، راي دالـــيـــو، في 
تعليقات نقلتها قناة »سي أن بي ســي«، إن 
جاذبية اليوان االستثمارية تواصل االرتفاع، 
دولية في  احتياطات  وربما سيصبح عملة 
مــدة أقـــرب مــن تــوقــعــات خــبــراء الــنــقــد. ويــرى 
املالية  الصفقات  حجم  أن  دالــيــو  املــلــيــارديــر 
والـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي تــنــفــذ بـــالـــيـــوان ســتــتــزايــد 
بمعدالت مطردة في األعوام املقبلة، وبالتالي 
ســتــزيــد مــن حــصــة الـــيـــوان فــي االحــتــيــاطــات 

العاملية لدى البنوك املركزية.

يرى محللون أن مخاوف الحكومة الصينية من تداعيات تحرير العملة 
على تجارتها الخارجية تعوق مستقبل اليوان كعملة احتياط دولية. 
جعل  اعتزامه   2015 في  أعلن  قد  الحاكم  الشيوعي  الحزب  وكــان 
ــوان »عــمــلــة قــابــلــة لــلــتــداول  ــي ال
لكنه  بحرية«،  لالستخدام  وقابلة 
المخاوف  بسبب  الرقابة  ــل  واص
الصرف  سعر  في  التقلبات  بشأن 
أكبر  ثاني  داخل  األمــوال  وتدفق 
اقــتــصــاد فــي الــعــالــم وخــارجــه. 
لــدى  جــاذبــيــة  ــوان  ــي ال ويكتسب 
أدوات  ربحية  بسبب  المستثمرين 

المال األميركية.

مخاوف صينية على التجارة

مال وسياسة

يتجه الطلب النفطي 
للتفوق على المعروض 

وربما يدفع أسعار خام 
برنت إلى 80 دوالرًا خالل 
الصيف و100 دوالر في 

2021
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رؤية

سهام معط اهلل 

فــي ثــالــث أيـــام عيد الفطر املــبــارك، استيقظت أغــلــب شـــوارع املــدن 
الساحلية الجزائرية على أخبار تسابق العديد من الشباب بشكل 
سري، نحو ما يعتبرونه جنان أوروبا بحثًا عن رغد العيش والثراء 
السريع ومستقبل أفضل وهربًا من اإلقصاء والتهميش والبطالة 

ومشاعر اإلحباط والحرمان بمختلف أشكاله. 
ل مــدى فــداحــة الــظــاهــرة مــن خــالل تــغــريــدات لنشطاء  ويمكن تخيُّ
 باملهاجرين 

ً
ال ني على »تويتر« أفادت بمغادرة 30 قاربًا ُمحمَّ محليِّ

»الحّراقة« نحو الشواطئ االسبانية  يني أو ما ُيعرف محليًا بـ السرِّ
 عن وصــول أكثر من 500 

ً
في غضون أسبوع واحــد فقط، فضال

مهاجر سّري جزائري إلى السواحل اإليطالية خالل الفترة نفسها، 
التي تلت عيد الفطر، وفقًا لوكالة األنباء اإليطالية.

إذًا، هي ظاهرة خرجت عن السيطرة، وعجزت عن كبحها السلطات 
الجزائرية واألوروبية على حّد سواء.

ة، ويعود الفضل  لم تعد تفاصيل تلك الرحلة املحفوفة باملخاطر خفيَّ
في ذلك إلى مقاطع الفيديو التي ينشرها »الحّراقون« أثناء عبورهم 

البحر األبيض املتوسط وبعد وصولهم إلى وجهتهم املنشودة.
الواحد على منت قــوارب املوت  ية للحّراق  السرِّ الرحلة  يتراوح ثمن 
ما بني 500 ألف و700 ألف دينار جزائري )3744- 5240 دوالرًا(، 
ويــرتــبــط ذلــك السعر بــطــراز وجـــودة الــقــارب الـــذي يمكن أن ينقل 
السواحل اإلسبانية في  إلى  للجزائر  الغربية  السواحل  راكبيه من 
مــّدة ال تتجاوز أربــع ســاعــات إذا كــان سريعًا مــن طــراز »فانتوم« 
إلــى 60 عــقــدة فــي الساعة )أي حــوالــي 111  والـــذي تصل سرعته 
كم/ساعة( ويــتــراوح سعره بني 15 ألفًا إلــى 45 ألــف دوالر، والــذي 
زات القارب ومكان صنعه والجهة املسؤولة  د بدوره وفقًا ملميِّ يتحدَّ
عن بيعه، إذ يختلف األمر ما بني تلك النظامية واملشتراة من السوق 
ــســم هــذه 

َّ
الـــســـوداء. لــيــس مــن قبيل الــصــدفــة بطبيعة الــحــال أن تــت

ية بتنظيم دقيق ال يختلف كثيرًا عن تنظيم الرحالت  الرحالت السرِّ
البحرية الرسمية من ناحية تفاصيل املواعيد وعدد الركاب، نظرًا 
ي العصابات هذه املهمة التي تضمن لها الكسب السريع والربح 

ِّ
لتول

شَرت خالل 
ُ
الوفير. فقد كشفت تقارير لجريدة الشروق الجزائرية ن

إبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2021 أّن العصابات الناشطة في تهريب 
ف 

َّ
الــشــبــاب الــجــزائــريــني إلـــى الــضــفــاف اإلســبــانــيــة واإليــطــالــيــة تتأل

مــن بــارونــات املـــال غير الــشــرعــّي، مــن صــاغــة، ومــقــاولــني، وأربـــاب 
التقارير  تلك  أشــارت  كما  نــواب سابقني،  أبناء  مؤسسات، وحتى 
إلى وقوع عدد من أعضاء تلك العصابات في أيدي السلطات األمنية 
الجزائرية. لكن، على الرغم من مضاعفة جهود الرقابة األمنية على 
ي  للتصدِّ القانونية  األطـــر  وتــعــزيــز  الــجــزائــريــة  الــســواحــل  مستوى 
يــة لصناعة  الــســرِّ الـــورشـــات  ــن انــتــشــار 

َّ
يــة، فــقــد مــك الــســرِّ للهجرة 

الـــقـــوارب الــســريــعــة مــن انــفــالت األمــــور واســتــعــصــاء هـــذه الــظــاهــرة 
، إذ تلعب تلك العصابات على حبلي توفير وسائل لنقل 

ّ
على الحل

التموضع من جهة  النجاة وأجهزة  املهاجرين وتزويدهم بسترات 
وضمان حصولهم على العمالت األجنبية وأهمها اليورو من السوق 
 نتيجة طبيعية لهشاشة أدوات 

َّ
السوداء من جهة أخرى، وما هذا إال

ساع 
ِّ
ل ممارسات الفساد  التي تسمح بات املساءلة واملحاسبة وتغوُّ

صلة بعضها 
َّ
ب االقتصاد املوازي بكل أنشطته وفروعه املت وتشعُّ

ية  م جيوب أباطرة الهجرة السرِّ
َّ
ببعض. ومن منظور آخر، تتضخ

الجزائريني  الشباب  جانب  من  املتزايد  الطلب  بفضل  الجزائر  في 
على أماكن في القوارب التي قد توصلهم إلى مبتغاهم أو تسلبهم 
وتتمحور  »الحّراقة«  أهــداف  د  تتوحَّ الواحد  القارب  أرواحــهــم، وفي 
ــزواج مــن أجنبية، والــحــصــول على  ــ حــول الــحــصــول على عــمــل، وال
رها  ويبرِّ العقل  يستوعبها  أهــداف  ها 

ّ
وكل الرسمية،  اإلقامة  وثائق 

الفقر  بهم  واستبدَّ  السبل  بهم  عت 
َّ
وتقط األحـــوال  بهم  ملن ضاقت 

وداهمهم الشعور بالحرمان وحاصرتهم البطالة في الجزائر.
له هو تهافت الشباب الذين ينعمون بفرص  لكّن الذي يصعب تقبُّ
عون بمباهج الحياة من طعام وشراب وملبس ومسكن 

َّ
عمل ويتمت

املــوت من  الهجرة، فما هي دوافعهم لركوب قــوارب  ومــركــب، على 
ق 

َّ
د أو خوف بحثًا عن مستقبل غير مضمون قد يتحق دون تــردُّ

ق؟
َّ
أو ال يتحق

عالمات  حولهم   
ّ

تلتف الــذيــن  الــشــبــاب  هـــؤالء  أمــثــال  خاطبت  وإذا 
هم 

ّ
أن إجابة واضحة وبسيطة مفادها  االستفهام، ستحصل على 

 ما يقومون به من عمل وما يبذلونه 
ّ

عون بوعي كاٍف بأّن كل
َّ
يتمت

الــحــصــول على  نهم مــن 
ِّ
ــة ُيمك

َّ
لون مــن مــشــق مــن جــهــد ومـــا يتحمَّ

أضعاف مضاعفة من املال والعيش في ظروف أفضل في أوروبا 
الجزائر،  فــي  يمتلكونه  ومــا  أيديهم  عمل  مــن  يجنونه  بما  مقارنة 
الدول  املردودية في  عون بميزة نسبية عالية 

َّ
يتمت هم 

ّ
أن يــرون  فهم 

األوروبية، وفي هذه النقطة تحديدًا تدخل عوامل اقتصادية أخرى 
ر  وتطوُّ السوق  حجم  ــســاع 

ِّ
وات القومي،  الدخل  من  الفرد  كنصيب 

البنية التحتية، بعني االعتبار، في خصوص انجذابهم إلى الهجرة 
وإن بطريقة سّرية نحو األراضي األوروبية.

العربي  الباروميتر  أجــراهــا  التي  الـــرأي  استطالعات  نتائج  تشير 
خــالل الــفــتــرة املــمــتــدة بــني 2018 و2019 إلــى أّن 42 فــي املــائــة من 
ستجوبني )من بينهم 59 في املائة شباب تتراوح أعمارهم ما بني 

ُ
امل

بطريقة  وإن  البالد  مغادرة  في  برغبتهم  حوا  و29 سنة( صرَّ  15
لون 

ِّ
الــدول األوروبية التي يفض سّرية. وأشــار املستجوبون إلى أّن 

أفاد 38  الهجرة لها هي فرنسا، وأملانيا، وإيطاليا، وإسبانيا. كما 
هم 

ّ
في املائة من املستجوبني )من بينهم 46.1 في املائة شباب( بأن

وأعرب  م، 
ُّ
والتضخ كالبطالة  اقتصادية  بالهجرة ألسباب  رون 

ِّ
ُيفك

22 فــي املــائــة مــن األشــخــاص الــذيــن شملهم هــذا االســتــطــالع )من 
للهروب من  بالهجرة  عــن رغبتهم  املــائــة شــبــاب(  فــي  بينهم 20.1 
ر على مجريات حياتهم اليومية، بينما 

ِّ
ؤث

ُ
ممارسات الفساد التي ت

ستجوبني عن رغبتهم بالهجرة 
ُ
ر 2.4 باملائة و9.6 في املائة من امل عبَّ

ألسباب أمنية وأسباب أخرى، على التوالي.  
 أهمية في 

ّ
 ذلك، ال يمكن تجاهل عوامل أخرى ال تقل

ّ
إضافة إلى كل

ية،  السرِّ الهجرة  وراء  الجزائريني  للشباب  املحموم  االنسياق  فهم 
م بنسمات الحرية وعبق الديمقراطية ونوٍع  كسعيهم الحثيث للتنعُّ
ــان واالســتــقــرار والــعــدل  ــ مــن االســتــقــاللــيــة والــشــعــور بــاألمــن واألمـ
متهم عن معاناة 

َّ
واإلحساس بالكرامة في الدول األوروبية، وإذا كل

والكراهية  الحقد  وموجات  العنصرية  مظاهر  من  هناك  املسلمني 
ضمائر  وال  صاغية  آذانــًا  تجد  لن  العدائية  ب  التعصُّ وممارسات 
ية ســتــزداد فداحة  السرِّ الهجرة  إّن ظاهرة  الــقــول،  واعــيــة. خالصة 
ــبــة لــهــا قــائــمــة، وســـتـــزداد أعـــداد  ــســبِّ

ُ
وخــطــورة مــا دامـــت الــعــوامــل امل

في  التجارة  هــذه  أبــاطــرة  نشاط  استمرار  مــع  يني  السرِّ املهاجرين 
الجزائر وارتفاع عدد مقاطع الفيديو التي ينشرها أولئك الذين تطأ 

أقدامهم الضفة األوروبية.

الجزائر: حلم الشباب بالهجرة 
ومصيدة »الحّراقين«


