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الجائحة ترفع معدل البطالة في المغرب
الرباط ـ مصطفى قماس

ارتــفــع مــعــدل الــبــطــالــة فــي املــغــرب 
ــزراعـــي  رغــــم مــســاهــمــة الـــقـــطـــاع الـ
في التشغيل بفضل أدائــه الجيد، 
فــي وقـــت فــقــدت الــصــنــاعــة اآلالف مــن فــرص 
العمل، ما رفع عدد طالبي الشغل في اململكة 
في  البطالة  وارتــفــع معدل  1.60 مليون.  إلــى 
الفصل الثاني من العام الجاري إلى %12.8، 
الــعــام  الــفــتــرة نفسها مــن  مــقــابــل 12.3% فــي 
املــاضــي، حسب أرقـــام صـــادرة أمــس الثالثاء 
ــيـــة الـــســـامـــيـــة لــلــتــخــطــيــط حـــول  ــنـــدوبـ ــن املـ عــ
املندوبية،  بــيــانــات  ووفـــق  والــبــطــالــة.  الشغل 
فإن حجم البطالة ارتفع بـ120 ألفًا بني الربع 
مــن 2020،  والــفــتــرة نفسها  مــن 2021  الثاني 
ليصل عدد العاطلني إلى 1.60 مليون، بعدما 

كان في حدود 1.48 مليون.
وســجــل مــعــدل الــبــطــالــة فــي صــفــوف الــنــســاء 
بــيــنــمــا   ،%15.9 إلـــــى   %15.6 مــــن  ــا  ــاعــ ــفــ ارتــ
انــخــفــض فــي صــفــوف الــشــبــاب الــبــالــغــني من 

العمر مــا بــني 15 و24 عــامــا مــن 33.4% إلى 
في  ارتــفــاعــه  البطالة  معدل  وواصـــل   .%30.8
صــفــوف الــشــبــاب مــن حــامــلــي الــشــهــادات من 
18.2% إلى 20.4%، غير أنه ارتفع بني حاملي 
شـــهـــادات املــســتــوى الــعــالــي مـــن 22.3% إلــى 
25.3%. وأحدث االقتصاد الوطني 405 آالف 
فرصة عمل، بعد إحداث 414 فرصة عمل في 
األريـــاف، وفقدان آالف في املــدن، وكــذا فقدان 
589 فــرصــة عــمــل فــي الــعــام املــاضــي وأحـــدث 
متوسط 64 ألف فرصة عمل في الفترة التي 

سبقت الجائحة.
املندوبية  توفرها  التي  التفاصيل  مــن  وبــدا 
السامية للتخطيط، أن قطاع الفالحة والغابة 
والصيد أحدث 318 ألف فرصة عمل، والبناء 
عمل  فــرصــة  آالف   108 العمومية  واألشــغــال 
والخدمات 40 ألف فرصة عمل، بينما فقدت 
الــصــنــاعــة، بــمــا فــيــهــا الــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة 
53 ألـــف فــرصــة عــمــل. ويــعــانــي ســـوق الشغل 
حــتــى قــبــل أزمـــة كـــورونـــا الــكــثــيــر مــن مظاهر 
حيث  الــعــمــال،  منها  يتضرر  التي  الهشاشة 

تــنــتــفــي الــعــقــود فـــي الــكــثــيــر مـــن الــقــطــاعــات. 
االقــتــصــادي علي بوطيبة،  الخبير  ويــالحــظ 
أن االقتصاد انتعش قليال بعد خطة التعافي 
القيود في  الحكومة وتخفيف  التي طبقتها 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، حــيــث عــــاد الــنــشــاط لبعض 
الــقــطــاعــات مــثــل الــصــنــاعــة والـــخـــدمـــات، وأن 
إلـــى مستويات  تقفز  أن  يمكن  كـــان  الــبــطــالــة 
الجيد  الفالحي  املوسم  لــوال مساهمة  أعلى، 
في رفع فرص العمل وانخفاض البطالة في 
األريــــــاف. وذهــــب بــوطــيــبــة إلـــى أن الــحــد من 
البطالة، كما توفير فرص العمل في املغرب، 
يبقى رهينا بالتساقطات املطرية، رغم تبني 
التي  الصناعة  سياسات عمومية في مجال 
الذي تراجع  الخارجي  تبقى رهينة بالطلب 

في ظل األزمة الصحية.
ويبقى تطور سوق الشغل والبطالة باملغرب 
رهينا أيضا بآفاق النمو في النصف الثاني 
بمخاطر  تظل محاطة  التي  السنة،  هــذه  من 
ــيــــرة  ــارع األخـــــيـــــر فـــــي وتــ ــســ ــتــ ــالــ مـــرتـــبـــطـــة بــ
اإلصابات وظهور وبدء انتشار متغير دلتا 

الــجــديــد واملــخــاطــر الــتــي قــد تنبثق عــن فتح 
العام ملقاوالت  الحدود أخيرا. وكان االتحاد 
املغرب، الــذي يمثل رجــال األعــمــال، التزم في 
الــعــام املــاضــي فــي ظــل االنــكــمــاش بالحفاظ 
على فــرص العمل ضمن حــدود تعادل %80 
من فرص األعمال املصرح بها لدى الصندوق 
الـــوطـــنـــي لــلــضــمــان االجـــتـــمـــاعـــي، مـــع الــعــمــل 
لدى  العمال غير املصرح بهم  على استفادة 

الصندوق من التغطية االجتماعية.
ــر االقـــتـــصـــاد واملـــالـــيـــة وإصــــالح  ــ وتـــوقـــع وزيـ
نمو  يـــتـــراوح  أن  بــنــشــعــبــون  مــحــمــد  اإلدارة، 
الـــعـــام  ــي  ــ فـ و%5.8   %5.5 ــــني  بـ االقــــتــــصــــاد 
الــحــالــي بــعــد انــكــمــاش فــي حــــدود 6.3% في 
للتعافي  املغرب خطة  وأطلق  املاضي.  العام 
االقـــتـــصـــادي وعـــمـــد إلــــى تــخــفــيــف الــتــدابــيــر 
وعــودة  الحدود  فتح  مع  االحترازية، خاصة 
املغتربني وانتعاش القطاع السياحي بفضل 
الــســيــاح املــحــلــيــني، غــيــر أن الــحــكــومــة عمدت 
أمــس إلــى تشديد الــتــدابــيــر االحــتــرازيــة بعد 

ارتفاع عدد اإلصابات.

ريان محمد

يشهد سوق العقارات في مناطق سيطرة النظام السوري 
العقارية وصفحات  املكاتب  أن  رغم  الركود،  حالة من 
مواقع التواصل االجتماعي مليئة بعروض بيع املنازل، 
إال أن ارتفاع األسعار وانخفاض مستوى الدخل وبعض 
الــقــوانــني واإلجـــــراءات جعلت مــن امــتــالك املــنــزل حلمًا 
بعيد املنال عن غالبية املواطنني. وتكفي جولة صغيرة 
على املكاتب العقارية لبيع وشراء العقارات في أحياء 
على  املبعثرة  العشوائيات  تلك  فــي  املنتشرة  دمــشــق، 
أطرافها، ذات الخدمات السيئة واملنازل غير الصحية، 

العاصمة وضواحيها، حتى  الفاخرة في  إلى األحياء 
يلحظ الشخص عدد املنازل الكبير وغيرها من العقارات 

املعروضة للبيع.
ورغم ذلك، قال أبو عالء زينية )53 عاما(، صاحب مكتب 
»العربي  لـ العشوائية،  أحياء دمشق  أحــد  في  عــقــارات 
أكثر من 30 شقة سكنية  املكتب  في  »لدينا  الجديد«، 
معروضة للبيع، إال أننا منذ بداية الشهر لم نبع شقة 
واحـــــدة«. وأضــــاف »أســعــار الــشــقــق فــي املنطقة أو ما 
يشبهها، تتراوح ما بني 20 مليون ليرة سورية، وتكون 
عبارة عن غرفة ومنافعها، إلى نحو 60 مليون ليرة، 
الشقة هنا مساحتها نحو 100 متر، وتتعدد  وتكون 

الخيارات فيما بينهما«. وبحسب زينية، فإن »أسعار 
العقارات مرتفعة جدا بالنسبة لدخل املواطن، إضافة 
إلـــى أن مــعــظــم مــن يــشــتــري مــنــزاًل الــيــوم يعتمد على 

مساعدة ذويه في بالد اللجوء أو االغتراب.
ويلفت صاحب مكتب عقارات النظر إلى أن »الناس في 
التي تفرض عليهم،  بالضرائب  األصــل غير مقتنعني 
ــاء الــقــانــون األخــيــر  ويــعــتــبــرونــهــا بــمــثــابــة ســرقــة، وجــ
ليفرض ضرائب مرتفعة، بعدما أصبحت املالية مسؤولة 
على  الضرائب  قيمة  وتــحــدد  العقار،  قيمة  تقييم  عــن 
أساس تقديراتها، حتى لو تم بيع العقار بأقل من تلك 
التقديرات، وقد حدث ذلك في أحد أحياء دمشق الراقية 

وضجت به وسائل التواصل، حيث إن منزاًل بيع بمبلغ 
400 مليون ليرة، في حني تم تقدير قيمته رسميا بـ600 
مليون ليرة، فكانت الضرائب مرتفعة جدا« )سعر صرف 
الدوالر الوحد نحو 3200 ليرة(. من جانبه، قال العامل 
»العربي  بسوق العقارات أحمد جمال الدين )39 عاما(، لـ
الــجــديــد«، إن الــحــركــة الــيــوم فــي ســوق الــعــقــارات شبه 
متوقفة، وما يتم من عمليات شــراء تتم من أشخاص 
خارج سورية أو أحد ذويهم خارج البالد، وكثير ممن 
يبيعون عقاراتهم هم إما بقصد السفر أو بقصد تأمني 
سيولة ودخل، أما املرتاحون ماديا فهم محجمون عن 

البيع اليوم، جراء عدم استقرار األسعار«.

الركود يسيطر على سوق العقارات في سورية

الحكومة األميركية تقترض 
1.4 تريليون دوالر

توقعت وزارة الخزانة األميركية 
اقتراض الحكومة 1.4 تريليون 

دوالر تقريبًا في النصف الثاني 
من العام الجاري، في حال تعليق أو 
زيادة سقف الديون. وقالت الوزارة 
ها تتوقع اقتراض 673 

ّ
في بيان، إن

مليار دوالر في الربع الثالث من 

هذا العام، وهو أقل من التقديرات 
السابقة والصادرة في مايو املاضي 

والبالغة 821 مليار دوالر. وتشير 
توقعات الخزانة إلى اقتراض 703 
مليارات دوالر في األشهر الثالثة 

املنتهية في ديسمبر/ كانون األول 
املقبل. وشهدت الواليات املتحدة 
إعادة تفعيل سقف الديون بعد 

تعليق ملدة عامني، وسط مخاوف 
بشأن تعثر محتمل في سداد 

الديون بحلول شهر أكتوبر القادم 
في حال استنفاد اإلجراءات 

الخاصة بالسيولة.

أوكرانيا تخزن 17 مليار متر 
مكعب من الغاز 

خزنت أوكرانيا 17 مليار متر 
مكعب من الغاز ملوسم التدفئة 
2021-2022 الذي يستمر من 

منتصف أكتوبر/ تشرين األول 
حتى إبريل/نيسان املقبلني. 

وحددت الحكومة هدفا لتخزين 
الكمية بهدف إمداد سكانها بالغاز 

وضمان مرور بدون عائق للغاز 
الروسي إلى أوروبا أثناء موسم 

الشتاء الذي يشهد زيادة كبيرة في 
االستهالك. وقالت شركة الطاقة 

اململوكة للدولة »نافتوغاز«، اإلثنني، 
في بيان: »تواصل الشركة استيراد 
الغاز وضخه إلى منشآت التخزين. 
وفقًا لخطتنا الداخلية فإّن األحجام 

يجب أن تكون أكبر«. واحتفظت 
أوكرانيا العام املاضي بمستوى 

قياسي من مخزون الغاز بلغ 28 
مليار متر مكعب بحلول منتصف 

أكتوبر. وأوكرانيا طريق رئيسي 
لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا 
وستنقل 40 مليار متر مكعب من 
الغاز سنويًا في الفترة من 2021 

إلى 2024 بموجب عقد مدته خمس 
سنوات مع عمالق الغاز الروسي 

»غازبروم«.

مبادرة إلغالق المصانع 
العاملة بالفحم في آسيا

تعمل أكبر املؤسسات املالية في 
العالم على خطة لتسريع إغالق 

مصانع الطاقة العاملة بالفحم في 
آسيا. وقد طورت شركة التأمني 

»برودنشل« Prudential املبادرة 
التي يديرها بنك التنمية اآلسيوي، 

كما تضم بنك »إتش إس بي سي«. 
ويأمل البنك اآلسيوي أن تصبح 
الخطة التي تهدف ملعالجة أكبر 

مصدر النبعاثات الكربون جاهزة 
قبل مؤتمر األمم املتحدة للتغير 

املناخي املقرر انعقاده في اسكتلندا 
نهاية العام. وقال نائب رئيس 

مجلس إدارة بنك التنمية اآلسيوي 
أحمد سعيد، إّن شراء محطة طاقة 

تعمل على الفحم قبل 50 عامًا 
من انتهاء العمر التشغيلي لها 

وإغالقها في غضون 15 عامًا قد 
يؤديان إلى خفض ما يصل إلى 35 

عامًا من انبعاثات الكربون.

أخبار

التضخم يواصل 
ارتفاعه في 

كوريا الجنوبية

التوالي في يوليو/ تموز املاضي، تأثرًا بارتفاع أسعار  الرابع على  الثالثاء، أن أسعار املستهلك في كوريا الجنوبية نمت للشهر  أظهرت بيانات، أمس 
ارتفعت أسعار املستهلك بنسبة 2.6% على أساس  التعافي االقتصادي.  التضخمية وسط  زيــادة الضغوط  إلى  الزراعية والنفطية، مما يشير  املنتجات 
سنوي في يوليو، من ارتفاع بنسبة 2.4% على أساس سنوي قبل شهر، وفقًا لبيانات من هيئة اإلحصاء الكورية. وقد توّسع التضخم بنسبة 0.2% الشهر 
املاضي مقارنة بشهر سابق. ويتزايد ضغط األسعار مع تسارع االنتعاش. وصّرح إيو وون-سون املسؤول رفيع املستوى في وكالة اإلحصاء للصحافيني 

بأن »معدل التضخم في يوليو تخطى 2%، مدفوعًا بارتفاع أسعار الخدمات الشخصية والسلع الزراعية والحيوانية واملنتجات النفطية«.

اقتصاد
Wednesday 4 August 2021
األربعاء 4 أغسطس/ آب 2021 م  25  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2529  السنة السابعة

)Getty(



1011
اقتصاد

بيروت ـ ريتا الجّمال

ــلـــى انــــفــــجــــار مــرفــأ  عـــــــاٌم مـــضـــى عـ
بـــــيـــــروت الــــــــذي حــــــــّول الـــعـــاصـــمـــة 
ما  منكوبة  مدينة  إلــى  اللبنانية 
املتبعثرة  الــيــوم تلملم جــراحــهــا  زالـــت حــتــى 
في أرضية وطــٍن يزعزعها عصف أزمــاٍت من 
صنع قــادتــه. وتسبب انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت، 
ــع عـــنـــد الـــســـاعـــة الـــســـادســـة وســبــع  ــ الــــــذي وقـ
ــرابـــع مـــن أغــســطــس/ آب  دقـــائـــق مـــن مــســاء الـ

يــخــزن 2750  رقــم 12 حيث  العنبر  فــي   2020
طنًا من مادة نيترات األمونيوم، بمقتل أكثر 
نــحــو سبعة آالف  مــن 216 شخصًا وإصــابــة 
شــخــص بــجــروح وتــشــريــد مــا يــزيــد عــن 300 
ألـــف شــخــص إضــافــة إلـــى دمـــار مـــادي كلفته 

مليارات الدوالرات.
منذ  اللبنانية  الساحة  طبعت  كثيرة  أزمـــات 
اقتصاديون  خبراء  ُيجمع   2020 أغسطس   4
ــهــا عـــن االنــفــجــار 

ّ
ــا غــيــر نــاجــمــة كــل ـــهـ

ّ
عــلــى أن

األضخم في التاريخ املعاصر، بل عن تضافر 
أزمــــــات ربـــطـــًا بـــكـــورونـــا والــــتــــأزم الــســيــاســي 
واالنــهــيــار املــالــي وإن أتـــى االنــفــجــار لُيشّكل 
الـــضـــربـــة الــقــاضــيــة لــبــلــٍد غـــــارق فـــي الـــديـــون 

والفساد.
 
ّ
وقـــــّدر الــبــنــك الـــدولـــي فـــي تــقــيــيــٍم ســـريـــٍع أن

ــرارًا بـــاألصـــول املــاديــة  ــ االنــفــجــار ألــحــق أضــ
مــلــيــارات  بـــن 3.8 و4.6  قــيــمــتــهــا  تـــراوحـــت 
دوالر، وكان أكثر القطاعات تضّررًا اإلسكان 
والنقل واملوجودات الثقافية. كما قّدر البنك 
الـــدولـــي احــتــيــاجــات إعـــــادة إعـــمـــار الــقــطــاع 
بما  و2021   2020 لــعــامــي  وتــعــافــيــه  الـــعـــام 
يقول  دوالر.  مــلــيــار  و2.2   1.8 بــن  يـــتـــراوح 

أغــســطــس 2020 عــلــى خلفية االنــفــجــار وهــي 
مــنــذ ســنــة تــعــتــكــف عـــن االجـــتـــمـــاع أو اتــخــاذ 
ــقــــرارات، خــصــوصــًا فــي املــلــفــات املــصــيــريــة،  الــ
 جميع اإلشــــارات منذ 

ّ
أبــرزهــا الــدعــم، رغــم أن

الصيف املاضي حوله كانت سلبية، وتفاقمت 
الــخــســائــر عــلــى االقــتــصــاد الــلــبــنــانــي ومــالــيــة 
أن  إلــى  الــقــطــاعــات،  لبنان ومختلف  مــصــرف 
أوصلتنا األزمــة السياسية إلى موقع خطير 
طاول االحتياطي اإللزامي وأموال املودعن«.

ويواصل لبنان مشوار االنهيار وسط انسداد 
ــيـــاســـي، خـــصـــوصـــًا بـــعـــد تــرحــيــل  األفــــــق الـــسـ
رئيس الــوزراء املكلف نجيب ميقاتي تشكيل 
الحكومة إلى ما بعد الرابع من أغسطس مع 

استمرار الخالفات حول الحقائب السيادية.
وأهــــــدر لـــبـــنـــان، الـــــذي كــلــف 3 رؤســــــاء وزراء 
منذ استقالة حسان دياب خالل هذه السنة، 
تشكيل  مــن  تنطلق  الــتــي  الفرنسية  املــبــادرة 
حكومة مــن أصــحــاب االخــتــصــاص والكفاءة 
شفافًا  اقتصاديًا  برنامجًا  وتضع  والنزاهة 
ملكافحة الهدر والفساد ويعيد الثقة الدولية 
أمـــام عــودة  الــطــريــق  بــالــبــالد تمهيدًا لتعبيد 
اللبنانية  الــدولــة  إلــى  املباشر  النقدي  الــدعــم 

وسط تكرار الخارج موقفه بأن ال شيك على 
بــيــاض مــن دون إصــالحــات. بينما اقتصرت 
التي عقدت منذ  الدولية  الدعم   مؤتمرات 

ّ
كل

4 أغسطس لغاية اليوم على تقديم مساعدات 
للشعب والجيش اللبناني.

خــالصــة األزمــــــات الــتــي يــعــانــي مــنــهــا لــبــنــان 
يمكن قراءتها في تقرير البنك الدولي، الذي 
 لبنان غارق في انهيار اقتصادي 

ّ
ر من أن

ّ
حذ

منذ  عاملية  أزمـــات  أســـوأ عشر  يضعه ضمن 
منتصف القرن التاسع عشر.

أخطر هذه األزمات نقدية، مع انقطاع الدوالر 
غير  الــســوداء مستويات  السوق  في  وبلوغه 
مسبوقة في تاريخ البالد متجاوزًا عتبة 24 
ألف ليرة بالتزامن مع اعتذار سعد الحريري 
عــن عـــدم تشكيل الــحــكــومــة، مــا ارتـــد تــدهــورًا 
ــرواتــــب بــالــلــيــرة  لــقــيــمــة الــعــمــلــة الــوطــنــيــة والــ
وانعدامًا  باملائة،   95 مــن  أكثر  إلــى  اللبنانية 
للقدرة الشرائية عند املواطنن، وغالء فاحشًا 
 غياب 

ّ
في األســعــار، وفوضى تسعير في ظــل

الرقابة واملساءلة.
ــبــــن، حــــوصــــر لـــبـــنـــان بـــأزمـــة  ــراقــ وبـــحـــســـب مــ
انـــقـــطـــاع األدويـــــــــة واملـــســـتـــلـــزمـــات واملــــعــــدات 

الــطــبــيــة، وحــــوصــــرت املــســتــشــفــيــات الـــتـــي ما 
ويستقبل  االنفجار  مــن  يتعافى  بعضها  زال 
ــاع  ــفــ ــع ارتــ ــ ــة، مـ ــ ــارئـ ــ ــطـ ــ ــــى بــــالــــحــــاالت الـ ــــرضـ املـ
إلى  إضافة  واالستشفائية،  الطبية  الفاتورة 
البنزين  خصوصًا  املــحــروقــات،  انقطاع  أزمــة 
واملـــــــــازوت، الـــتـــي تــرجــمــت فـــي طـــوابـــيـــر الـــذل 
اليومية أمام محطات الوقود وما رافقها من 
إشكاالت وأحداث أمنية سقط خاللها جرحى 
وقــتــلــى. كــمــا يــعــانــي الـــشـــارع مــن انــعــكــاســات 
العتمة الشاملة ونفاد مخزون املازوت في ظل 
زيادة ساعات قطع التيار في مؤسسة كهرباء 
املــولــدات لها ساعات  لبنان وإطــفــاء أصحاب 
طويلة. وعانى لبنان أيضًا من أزمة شّح املواد 
بدوره  ترجم  ما  األساسية،  الغذائية  والسلع 
فــي إشــكــاالت عــدة سجلت فــي السوبرماركت 
ــواد املـــدعـــومـــة  ــن املــــــ خـــــالل عــمــلــيــة الـــبـــحـــث عــ

املقطوعة إما بفعل التخزين أو التهريب.
وأدى عجز الحكومة عن التعامل مع األزمات 
إلى دفع البالد أكثر نحو تدهور خطير جدًا، 
وهو ما رفع معدالت الفقر والبطالة والجوع، 
ــن الـــغـــذائـــي والــصــحــي  ــ وزاد مـــن تــهــديــد األمـ

للبنانين.

االقتصاد اللبناني تحت  ركام انفجار المرفأ

اللبنانيون يعلنون تحديهم للدمار الذي خلفه انفجار المرفأ رغم التخاذل الحكومي )األناضول(

مئات المطاعم تعرضت ألضرار بالغة من انفجار 
)Getty( المرفأ

منذ  اللبنانية  الساحة  طبعت  كثيرة  أزمات 
آب  أغسطس/   4 في  بيروت  مرفأ  انفجار 
2020، يُجمع مراقبون على أنّها غير ناجمة 

كلّها عن التفجير األضخم في تاريخ البالد، إذ 
كورونا  جائحة  تداعيات  من  اللبنانيون  يعاني 
واألزمة السياسية المتواصلة وانهيار الليرة، وإن 

لبلٍد  الساحقة  الضربة  ليُشّكل  االنفجار  أتى 
غارق في الديون والفساد. ورغم مرور عام 
على الكارثة، إال أن ركام الدمار ما زال ينتشر في 

كل مكان، وشركات التأمين تواصل مماطلتها 
في سداد التعويضات، والقطاعات المتضررة 
ال تجد من ينقذها من الخراب الذي أصابها.

محور

4.6 مليارات دوالر قيمة 
األضرار باألصول المادية 

بسبب االنفجار

بيروت ـ ريتا الجّمال، ريما أبو خليل

والجميزة  مــار مخايل  بــدأت مطاعم شارعي 
ــر  ــثـ ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــــيـــــروت، األكـ ــمـ ــعـــاصـ ــــي الـ فـ
تــضــّررًا مــن انفجار الــرابــع مــن أغسطس/ آب 
املــاضــي، فــي اســتــعــادة عافيتها شيئًا  الــعــام 
التي  الــدمــار  الــرغــم مــن مشاهد  فشيئًا. فعلى 
ما زالــت واضحة في الشارعن، وعلى وجوه 
أبوابها في  لتفتح  املطاعم  عــادت  القاصدين، 
 وضع اقتصادي ضاغط، مع تمايل سعر 

ّ
ظل

صرف الدوالر في السوق السوداء على أنغام 
الــتــطــّورات الــســيــاســيــة. يــقــول صــاحــب مطعم 
حــردان،  كارلوس  يدعى  الجميزة،  في منطقة 
أغسطس  من  »الــرابــع  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
كـــــان يـــومـــًا عــــاديــــًا، نــفــتــح أبـــوابـــنـــا لــلــزبــائــن 
ونــحــاول مواجهة فــيــروس كــورونــا والــوضــع 
الخسائر  عــن  للتعويض  املــتــأزم  االقــتــصــادي 
الــتــي منينا بــهــا، إلــى أن وقــع االنــفــجــار الــذي 

بيروت ـ العربي الجديد

سنة مـــّرت على وقـــوع انــفــجــار مــرفــأ بيروت 
فــي الــرابــع مــن أغــســطــس/ آب 2020 ومــا زال 
املــكــان الـــذي شــهــد واحــــدة مــن أكــبــر الــجــرائــم 
ــتــــاريــــخ يــشــكــل خـــطـــرًا عـــلـــى الــســالمــة  ــي الــ فــ
 الــــتــــحــــذيــــرات الــــتــــي تــطــلــق 

ّ
الـــعـــامـــة فــــي ظـــــل

بــاســتــمــرار مـــن انــهــيــار أهـــــــراءات )صـــوامـــع( 
 وزيـــر االقــتــصــاد والــتــجــارة 

ّ
الــقــمــح، علمًا أن

 العاصمة وقلب حياتنا رأسًا على عقب«. 
ّ
هز

ويقع املطعم مباشرة في مقابل مرفأ بيروت، 
ــة الـــتـــي تــفــصــلــهــمــا تــصــل إلــــى نحو  ــافـ واملـــسـ
 تـــضـــّرر بــالــكــامــل، 

ّ
ــْي مــتــر تــقــريــبــًا. املـــحـــل

َ
مــئــت

ــردان، ويــضــيــف: »اإلصـــابـــات طاولت  يــقــول حــ
عـــــددًا كــبــيــرًا مـــن املـــوظـــفـــن، ولـــأســـف تــوفــي 
أحد الزبائن بعد نقله إلى املستشفى نتيجة 
انفجاٍر في الدماغ«. بعد شهَرْين من االنفجار، 
للرّواد،  أبوابه  وفتح  نشاطه  املطعم  استأنف 
ويـــؤكـــد حــــــردان أن »اإلصــــــــرار كــــان مـــوجـــودًا 
لــلــعــودة إلـــى الــعــمــل عــلــى الــرغــم مــن ضبابية 
 ،

ً
املــشــهــد وحــجــم املـــأســـاة، ووضـــع الــبــلــد عــامــة

وقرارنا صارٌم ال رجوع عنه، ممنوٌع أن نموَت 
ــفـــجـــار، نــحــن مـــجـــَبـــرون عــلــى الــعــيــش  مـــع االنـ
ــن جـــديـــد ألجـــــل املــوظــفــن  ــان مــ ــكــ ــاء املــ ــ ــيـ ــ وإحـ
والــعــامــلــن الــذيــن يــســتــرزقــون مــنــه بــالــدرجــة 
 »الــعــودة لم 

ّ
األولــــى«. ويــشــدد حـــردان على أن

تكن سهلة على مختلف املستويات، حيث إنه 

فــي حــكــومــة تــصــريــف األعـــمـــال راوول نعمة 
املاضي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  صــّرح 
ه سُيصار إلى هدم مبنى األهــراءات بعد 

ّ
بأن

لغاية  لم يحصل  ما  أساساته، وهــو  تصّدع 
تاريخه.

وأطلق خبراء تحذيرات عــّدة من أن صوامع 
التي لحقتها أضرار  القمح في مرفأ بيروت 
ــراء االنــفــجــار بــاتــت آيــلــة إلــى  شـــديـــدة مـــن جــ
أّي لحظٍة وينبغي هدمها فورًا  السقوط في 
ال  العامة  السالمة  على  مــن خطٍر  تشّكله  ملــا 

 من يقترب منها.
ّ

سيما على كل
ويــكــشــف مـــديـــر أهــــــراء مـــرفـــأ بـــيـــروت أســعــد 
 »املبنى مقّسم 

ّ
»العربي الجديد«، أن الحداد، لـ

ْن، الشمالية تميل بمعدل 2 مليمتر 
َ
إلى جهت

فـــي الـــيـــوم نــتــيــجــة الــتــضــرر الــكــامــل لــأقــوام 
غير  كونها  خــطــرًا  تشكل  وهــي  الخرسانية، 
 
ّ
مستقّرة ومتحّركة، وقد وردت معطيات بأن

بــدأت تميل بدورها«. وفي  الجهة الجنوبية 

إضــافــة إلـــى حــجــم األضــــرار والـــدمـــار واجهنا 
خـــالل هـــذه الــفــتــرة ارتــفــاعــًا غــيــر مــســبــوٍق في 
سعر صــرف الـــدوالر تــجــاوز فــي بعض األيــام 
لــيــرة لبنانية،  عتبة األربــعــة والــعــشــريــن ألــف 
ــار  ــمـ ــر عـــلـــى تــكــالــيــف إعـــــــادة اإلعـ ــ ــا أثـ ــو مــ ــ وهـ
ــهــا عــدا 

ّ
والـــتـــأهـــيـــل والـــصـــيـــانـــة واألعــــمــــال كــل

الــيــوم  لــلــزبــائــن، وحــتــى  التسعير  عــن مشكلة 
نــحــن نــتــابــع املـــوضـــوع مـــع شـــركـــات الــتــأمــن 
تــزال تنتظر  للتعويض قدر اإلمكان لكنها ال 
من جهته،  االنــفــجــار«.  في  التحقيقات  نتائج 
يـــقـــول مـــديـــر مــطــعــم وحـــانـــة فـــي مــنــطــقــة مــار 
الجديد«،  »العربي  لـ عـــدوان،  مــخــايــل،  شربل 
إن »أحـــدًا مــن الــزبــائــن لــم يصب فــي االنفجار 
الذي أتى من الجهة الخلفية للمطعم، وتسبب 
 

ّ
 عن تكّسر كل

ً
في تضّررها بشكل كامٍل فضال

 وأدى تــنــاثــره إلـــى تــضــّرر 
ِّ

الـــزجـــاج فــي املــحــل
الطاوالت والكراسي عدا عن الجدران«. ويلفت 
عدوان إلى أن »املنطقة استعادت الحياة نوعًا 

ــرورة لهدم   هــنــاك ضــ
ّ
وقـــٍت يــؤكــد الـــحـــداد أن

األهــــــــراءات املـــهـــددة بــالــســقــوط، يــشــدد على 
أهمية بناء مبنى جديد لكن في موقع آخر، 
 »هناك حوالي 70 عائلة تعيش 

ّ
خصوصًا أن

من وراء هذا املبنى«.
 »AMMAN« السويسرية  الشركة  وأصـــدرت 
 تطرقت فيه 

ً
فــي وقــٍت ســابــٍق تقريرًا مفصال

إلى وضع األهــراءات غير املستقّر واملتحّرك، 
»تـــفـــكـــيـــك الـــكـــتـــلـــة الـــخـــرســـانـــيـــة  ـــ وأوصـــــــــت بـ
ــه »يــتــعــّن بــنــاء  ــ ـ

ّ
 إلــــى أن

ً
الــضــخــمــة«، مــشــيــرة

مــا وهــنــاك إقــبــال عليها، وقـــد رغـــب أصــحــاب 
املطعم باالستثمار فيه مجددًا وإعادة إحيائه، 
ونحن نضع اللمسات األخيرة الفتتاحه«. من 
جانبها، تلفت مديرة سلسلة مطاعم وحانات 
»العربي  في بيروت، هدى نعمة، في حديث لـ

ــع مـــخـــتـــلـــٍف عــن  ــوقــ ــــي مــ ــــدة فـ ــديـ ــ ــــع جـ ــــوامـ صـ
املعتمد اليوم«. 

 »مبنى األهــراءات يتبع 
ّ
ولفت الحداد إلى أن

ــتـــصـــاد وهـــنـــاك لــجــنــة مختصة  لـــــــوزارة االقـ
كانت قد شكلت من مهندسن ومستشارين، 
ومــــن بــيــنــهــم الـــشـــركـــة الــســويــســريــة، للعمل 
انــطــالقــًا مــن مــســاريــن، األول مــرتــبــط بمبنى 
بالحبوب  والثاني  التحتية،  والبنى  األهــراء 
ــررة وطــــريــــقــــة مـــعـــالـــجـــتـــهـــا بـــعـــدمـــا  ــ ــــضـ ــتـ ــ املـ
أصبحت غير صالحة لالستهالك البشري أو 
»االنفجار ضرب   

ّ
أن إلــى  الحيواني«. وأشــار 

 مــقــومــات الــعــمــل تــقــريــبــًا، مـــن مــاكــيــنــات 
ّ

ــل كــ
وآليات دّمرت بالكامل، وقد خسرنا 7 شهداء 

وسقط 5 جرحى«.
تواكب  السويسرية  »الــشــركــة  الــحــداد:  وقـــال 
تحركات األهــراءات وهناك محاوالت تجري 
لــلــتــخــلــص مـــن الـــحـــبـــوب، وقــــد وقــعــت وزارة 
االقتصاد عقدًا مع )ريسي غروب( الفرنسية 

الجديد«، إلى أن »نسبة األضرار بلغت سبعن 
فــي املــائــة، وقـــد طــاولــت الـــجـــدران والــطــاوالت 

والكراسي واآلالت املوسيقية والبضائع«.
ويــقــول نــائــب رئــيــس نقابة أصــحــاب املطاعم 
واملقاهي واملالهي والباتيسري، خالد نزهة، 
 املؤسسات في القطاع 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

املــطــعــمــي فــي أقــضــيــة بــيــروت الــكــبــرى – املــن 
ــّررت بــشــكــل مــــتــــفــــاوٍت نــتــيــجــة  ــ ــدا تـــــضـ ــبـ ــعـ وبـ
تــدّمــر بالكامل ولــم ُيعد  االنــفــجــار، فمنها مــا 
فتحها، وأخرى تأثرت جزئيًا، وبعضها اآلخر 
ّدرت نسبة األضرار فيها بخمسن في املائة، 

ُ
ق

ومجموعها 2096 مطعمًا من أصل 4343.
 1408 مؤسسات من أصل 

ّ
ويلفت نزهة إلى أن

2103 في بيروت الكبرى تضّررت. على سبيل 
املــثــال، تــضــّررت فــي األشــرفــيــة 366 مؤسسة، 
أي حوالي 100 في املائة منها تضّررت بشكل 
كامٍل، في الجميزة 90 مؤسسة )%100(، 158 

مؤسسة في مار مخايل )%100(.

بــحــضــور وزيــــر خــارجــيــة فــرنــســا جـــان إيــف 
لودريان، يشمل معالجة الحبوب املتضررة، 
وقد أخذت الشركة عينات عّدة ملعرفة كيفية 
ــفــــادة مــنــهــا مــــع مــــراعــــاة املــقــتــضــيــات  ــتــ االســ
الــبــيــئــيــة والـــشـــروط الــصــحــيــة وفـــق املعايير 
الدولية، ونحن في هذا الوقت نراقب األهراء 
واتخذنا جملة تدابير وقائية منعًا لحصول 

كارثة جديدة«.
وتــحــدث مــديــر األهــــراءات عــن هبة بلجيكية 
كــنــايــة عـــن شــفــاطــات لــســحــب الــحــبــوب على 
ــار عــلــف  ــ ــــجـ ــع مـــطـــاحـــن وتـ ــ أمــــــل الــــتــــعــــاون مـ
الستكمال التجهيزات بهدف تفريغ الحبوب 
تأخذ  أن  ونأمل  املقبل،  أيلول  سبتمبر/  في 
 عدم تشكيل 

ّ
الهبة الكويتية طريقها، علمًا أن

الــحــكــومــة يــعــّد مــن األمــــور الــتــي تــعــرقــل هــذه 
لبنان  في  الكويتي  السفير  وكــان  الخطوات. 
 بالده 

ّ
عبد العال القناعي قد أعلن سابقًا أن

ستقوم بترميم أهراءات القمح.

صوامع القمح المتصدعة مهددة باالنهيارالمطاعم تحاول استعادة عافيتها: تحدي الدمار

تحذيرات من 
تهاوي األهراءات 

وقرار بهدمها

 »الــضــرر 
ّ
الــتــخــزيــن«. ويلفت يــاســن إلــى أن

لناحية  املباشر  عــّدة، فهناك  يحمل أشكااًل 
الــتــكــســيــر والـــــدمـــــار وتـــكـــالـــيـــف الــتــصــلــيــح 
وإعادة البناء والتأهيل والتي أنجز بعضها 
إمـــا بفضل أعــمــال إنــســانــيــة أو مــن حساب 
املــؤســســات الـــخـــاص، أمـــا الــضــربــة األقـــوى 
االقتصادية،  بــيــروت  مرفأ  سمعة  فطاولت 
 إلــى 

ً
ـــهـــا لـــم تــكــن جـــيـــدة جــــدًا نــســبــة

ّ
رغــــم أن

ه 
ّ
الفوضى فيه والحوكمة غير السليمة، لكن

الـــيـــوم خــســرهــا ويــحــتــاج لــســنــن مـــن أجــل 
بنائها مجددًا«.

وال يفصل ياسن االنفجار عن تــأزم الوضع 
، ويـــقـــول: 

ً
الــســيــاســي الـــــذي كــــان هــشــًا أصــــــال

»اســـتـــقـــالـــت حـــكـــومـــة حــــســــان ديـــــــاب فــــي 10 

تضافر األزمات يعبّد 
طريق االنهيار االقتصادي

الجامعة  في  والتخطيط  السياسات  أستاذ 
ــر يــــاســــن،  ــ ــــاصـ األمــــيــــركــــيــــة فـــــي بـــــيـــــروت نـ
 »الــــضــــرر الــنــاتــج 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن لــــ

ــات  ــ  األزمـ
ّ

ــل ــم كــ ــ عـــن االنـــفـــجـــار ضـــاعـــف وراكــ
ــــى بــمــثــابــة الـــضـــربـــة الـــقـــاضـــيـــة لــبــعــض  وأتــ
القطاعات املتوسطة والصغيرة في بيروت، 
ال ســيــمــا الــجــمــيــزة ومـــــار مـــخـــايـــل، وحــتــى 
 
ّ
أن بيد  العاصمة،  أســواق  في  منها  الكبرى 

ــة االقــتــصــاديــة أعــمــق مــن ربــطــهــا فقط  األزمــ
باالنفجار، وتتصل بتعثر املصارف والبنك 
املـــركـــزي والــحــكــومــة وعــجــز املــالــيــة الــعــامــة 

وغيرها الكثير من العوامل«.
 »االنــفــجــار فــي مرفأ 

ّ
إلــى أن ويشير ياسن 

الغذائية،  لبنان  إمــــدادات  على  أثــر  بــيــروت 
الــبــالد بما نسبته 85  تــســتــورده  بحكم مــا 
فــي املــائــة تقريبًا مــن غذائها، فــي حــن كان 
املــائــة من  فــي  املــرفــأ يستقبل نحو سبعن 
الــواردات، وألحق أضرارًا في أماكن تخزين 
والبضائع  الحبوب  ومبنى صوامع  القمح 
 املـــرفـــأ تمكن 

ّ
لــلــشــركــات، عــلــمــًا أن الـــعـــائـــدة 

سريعًا وبشكل مفاجئ من إعادة التشغيل 
مستوى  عــلــى   

ّ
أقـــل استيعابية  بــقــدرة  وإن 

بيروت ـ العربي الجديد

عاٌم مّر على انفجار مرفأ بيروت وال تزال غالبية شركات 
الـــتـــأمـــن تـــرفـــض تــعــويــض املـــتـــضـــرريـــن بــانــتــظــار نــتــائــج 
الذين  اللبنانين  معاناة  في خطوٍة تضاعف  التحقيقات، 
ــة اقــتــصــاديــة ومعيشية،  ــوأ أزمــ ــأة أســ يـــرزحـــون تــحــت وطــ
جعلتهم غير قادرين على تكّبد تكاليف اإلعمار والتأهيل.

وفي هذا السياق، يقول الخبير االقتصادي موريس متى، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »مــلــف الــتــعــويــضــات مــقــســوٌم إلــى  لـــ
جـــزأْيـــن، األول مــرتــبــط بــاملــســاعــدات الــتــي قــّدمــتــهــا الــدولــة 
الــذي قام به  اللبنانية عبر الجيش اللبناني تبعًا للمسح 
 

َ
عن األضرار التي حصرها باملنازل فقط من دون أن تشمل
بـــ150  ُحـــّدد  الــســيــارات وغير ذلــك، ووزع مبلغ تعويضات 

مليار ليرة لبنانية على مرحلتن«.
بات 

ّ
»املتطل بـ صل 

ّ
يت فهو  متى،  الــثــانــي، حسب  الــجــزء  أمــا 

رت الخسائر املباشرة  دِّ
ُ
التأمينية، أي عقود التأمن، وقد ق

وغير املباشرة لكلفة انفجار مرفأ بيروت بحوالي 15 مليارًا 
ن عليها، مع اإلشــارة إلى  و250 مليون دوالر كأصول مؤمَّ
أن شركات التأمن اللبنانية لديها عقود واتفاقيات إعادة 
التأمن مع شركات تأمن عاملية تغطي الحوادث واألضرار 

شريطة معرفة سبب االنفجار«.
ويوضح متى في هذا السياق، أن »املشكلة األساسية تكمن 
في أن معيدي التأمن من خارج لبنان رفضوا تغطية عقود 
التأمن لصالح الشركات اللبنانية بانتظار صدور التقرير 
النهائي ألسباب انفجار مرفأ بيروت، إذ إن عقود التأمن 
بل  التخريبي،  أو  العسكري  أو  اإلرهــابــي  العمل  تغطي  ال 
ر البت في امللف ألشهٍر 

ّ
فقط الحوادث العرضية، وهو ما أخ

ْي حملة العقود، 
َّ
طويلة، وأدى إلى حصول مشاكل على خط

وشركات التأمن امللزمة بالتغطية وكذلك معيدي التأمن 
فــي الـــخـــارج«. ويــلــفــت الــخــبــيــر االقــتــصــادي إلـــى أن بعض 
الشركات بدأت تعّوض بنسبٍة كبيرة على حاملي العقود 
التأمينية عبر مبلغ مالي، جزء منه »فريش دوالر«، واآلخر 
أمــوال عقود إعادة  شيكات مصرفية، بعدما حصلت على 
التأمن. وشملت هذه العملية بشكل خاص العقود والكلف 

الصغيرة، أي تحت خمسن ألف دوالر.
فـــي املـــقـــابـــل، يــشــيــر مــتــى إلــــى مــشــكــلــة تــواجــهــهــا شــركــات 
في  إلزامها  أبرزها  التأمن،  معيدي  مع  اللبنانية  التأمن 
حال تبن أن العمل إرهابي أو تخريبي أو عسكري، بإعادة 
األمـــــوال الــتــي صــرفــتــهــا، كــمــا عــمــلــوا عــلــى اقــتــطــاع مبالغ 
شهرية من شركات التأمن التي بدأت بصرف التعويضات 
املصرفية عن  القيود  بفعل  وذلــك عن مستحقات متراكمة 
ــر االقــتــصــاد اللبناني  ــان وزيـ عــقــود ســابــقــة لــالنــفــجــار. وكـ
فــي حــكــومــة تــصــريــف األعـــمـــال راؤول نعمة قــد طــلــب، في 
انفجار مرفأ بيروت  فــي  العدلي  املحقق  مــن  وقــٍت ســابــٍق، 
الــعــدل مــاري كلود نجم،  القاضي طــارق البيطار، ووزيـــرة 
واإلرهابية  الحربية  األعــمــال  يخرج  تقرير رسمي  إصــدار 

من دائرة األسباب التي أدت إلى وقوع االنفجار في الرابع 
مــن أغــســطــس/ آب مــن الــعــام املــاضــي، وذلـــك بــهــدف تمكن 
الـــــــوزارة مـــن إصـــــدار الــتــوجــيــهــات واإلرشـــــــــادات املــنــاســبــة 
لــهــيــئــات الـــضـــمـــان الــلــبــنــانــيــة ومــخــاطــبــة هــيــئــات إعــــادة 
الــضــمــان الــدولــيــة لتسديد الــتــزامــاتــهــا املــالــيــة، األمـــر الــذي 
أهــالــي الضحايا  عــّرضــه لهجوم شعبي كبير ومــن جانب 

 سافرًا في التحقيقات.
ً
والتهامات اعتبرت خطوته تدخال

مـــن جــهــتــه، يــقــول رئــيــس االتـــحـــاد الــعــمــالــي الـــعـــام بــشــارة 
»العربي الجديد«، إن »عدم صدور القرار الظني  األسمر، لـ
في التحقيقات أثر كثيرًا على مسار التعويضات التي لم 
الحركة  إعــادة تنشيط  ــر بالتالي 

ّ
يفرج عن غالبيتها، وأخ

االقتصادية وال سيما في مار مخايل والجميزة بالعاصمة 
بـــيـــروت، حــيــث وقــــع الـــضـــرر األكـــبـــر، فـــكـــان عــلــى أصــحــاب 
بشكل  واألســـواق  التجارية  واملحال  السياحية  املؤسسات 
فردي تغطية التكاليف في حال أرادوا فتح أبوابهم للزبائن 

من جديد«.
بــيــروت، فيقول األســمــر إن »بعض  أمــا على صعيد مــرفــأ 
الـــدعـــاوى الــقــضــائــيــة الــتــي أقــيــمــت عــلــى املــرفــأ كشخصية 
معنوية مسؤولة عن التفجير، أدت إلى حجز أمــوال مرفأ 
القيام  قــدرتــه والــشــركــات املشغلة فيه على  بــيــروت وعـــدم 
بــاإلصــالحــات الـــالزمـــة«، كاشفًا أن هــنــاك 6 رافــعــات تعمل 
مــن أصـــل 16 وتــجــري االســتــعــانــة أحــيــانــًا بقطع غــيــار من 
الرافعات املعطلة، وهو ما يزيد من الخراب في املرفأ. كذلك، 
يــقــول األســـمـــر: »الــبــنــوك تــحــجــز أمــــوال الــشــركــات املشغلة 
بالدوالر وال قدرة لديها على الوصول إلى أموالها إلجراء 
املقتضى فــي مــرفــأ بــيــروت، حيث الــشــح واضـــح فــي إعــادة 
اإلعمار والتأهيل من أجل وضعه على السكة الصحيحة، 
حتى املباني اإلداريـــة التي دمــرت بالكامل داخله ما زالت 

تعاني من أضرار وانعدام التهوية والتبريد«.

شظايا االنفجار 
األضخم 

في التاريخ

شركات التأمين تماطل في 
دفع التعويضات

ال تزال غالبية شركات التأمين 
ترفض تعويض المتضررين 

بانتظار النتائج النهائية للتحقيقات

جملة  المرفأ  انفجار  أعقب  الذي  العام  خالل  اللبنانية  الساحة  شهدت 
تظاهرات أثرت عليها جائحة كورونا، وإضرابات عامة لم تقتصر على 
والقطاع  الصيدليات  أيضًا  طاولت  بل  والخاصة  العامة  المؤسسات 
عند  صاغية  آذانـــًا  المحتجين  أصـــوات  تلق  لــم  بينما  االستشفائي، 
المسؤولين السياسيين الذين يستمرون في اتخاذ تدابير تزيد من معاناة 
تعاميم  يصدر  الذي  لبنان  مصرف  يفعل  كما  وتفقرهم،  المواطنين 

تفاقم األزمة وتفشل في لجم تحليق سعر صرف الدوالر.

احتجاجات واضطرابات

أزمات كثيرة طبعت 
الساحة اللبنانية منذ 4 

أغسطس 2020 يُجمع 
مراقبون على أنّها غير 

ناجمة كلّها عن االنفجار 
األضخم في تاريخ البالد 

المعاصر

صوامع القمح في مرفأ 
بيروت مهددة بالهدم، 

والمطلوب بناء صوامع 
جديدة بمكان آخر، وهو 

ما لم يحصل بعد

غالبية شركات التأمين تنتظر نتائج تحقيقات االنفجار لدفع 
التعويضات )حسين بيضون(

Wednesday 4 August 2021 Wednesday 4 August 2021
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــرًا،  ــ ــيـ ــ ــام املـــــــصـــــــري، أخـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ قــــــــرر الـ
للمالين  األهـــم  بالسلعة  املــســاس 
من املواطنن البسطاء وهي الخبز 
املدّعم، إذ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
ه سيشرف على خطة لزيادة 

ّ
أمس الثالثاء، أن

الـــذي يبلغ سعره  املــدعــم  الخبز  سعر رغــيــف 
حتى اآلن خمسة قروش )الجنيه = 100 قرش(.
ــديـــنـــة  ــر افــــتــــتــــاح املـ ــمــ وأضــــــــــــاف، خـــــــالل مــــؤتــ
اململوكة  فــودز«،  الغذائية »سايلو  الصناعية 
ـــه قــد حــان الــوقــت لــزيــادة 

ّ
لــلــقــوات املسلحة، أن

 
ّ
سعر رغــيــف الخبز »أبـــو خمسة صـــاغ«، وأن
ــاء عــلــى ســعــره بما  ــقـ »مـــن غــيــر املــتــصــور اإلبـ
يـــعـــادل 20 رغــيــفــًا بــثــمــن ســـيـــجـــارة واحـــــدة« 
ــدد: »لــيــس مـــن املنطقي  ــ بــحــســب وصـــفـــه. وشـ
أن أبــيــع رغــيــف الخبز الـــذي يكلف الــدولــة 60 
األطــفــال،  األقـــل، بعملة ال يعرفها  قــرشــًا على 
ه سيتحمل 

ّ
وهي 5 قروش«. وذكر السيسي أن

ـــل اإلعــــالن 
ّ

ــه فـــض ــ ــ
ّ
ــرار، وأن ــقــ ــذا الــ مــســؤولــيــة هــ

عــنــه عــلــى املــــأ، بــــداًل مـــن تــفــويــض الــحــكــومــة 
على  بنفسي«  الشيلة  أشيل  »عــشــان  بإعالنه 
حــد تــعــبــيــره. واســتــطــرد مــخــاطــبــًا املــصــريــن: 
»يــســتــحــيــل اإلبـــقـــاء عــلــى شـــيء بــنــفــس الــحــال 
والــســعــر ملــدة 30 ســنــة، أنــا مؤتمن على حال 
 
ّ
البالد ومصير شعبها«. وأوضح السيسي أن
الزيادة في سعر الخبز ستمول جزءًا من قيمة 
الوجبات  8 مليارات جنيه ستنفق على دعــم 
للتالميذ، والتي ستتكلف  الجديدة  املدرسية 
ــدوالر  نــحــو 7 جــنــيــهــات لــلــوجــبــة الـــواحـــدة )الــ
مكون  فيها  وسيدخل  جنيهًا(،   15.7 نحو   =

بروتيني جديد هو األلبان.
ويــســتــفــيــد نــحــو 66.7 مــلــيــون فــــرد مـــن دعــم 
ــم الــســلــع  ــ ــيـــف الـــخـــبـــز داخــــــل مــنــظــومــة دعـ رغـ
الــتــمــويــنــيــة الــتــي قــــدرت لــهــا الــحــكــومــة خــالل 
العام املالي الجديد، الذي انطلق في األول من 
يوليو/تموز املاضي، نحو 87.2 مليار جنيه 

مخصصات في املوازنة العامة للدولة.

التالعب بأرقام الدعم
تكشف املعلومات بوضوح مواصلة السيسي 
ــول مــخــصــصــات  نــشــر األرقـــــــام املــتــضــاربــة حــ
 رغيف 

ّ
الدعم، ال سيما إثر تصريحه أمس، أن

يكلف  التموين  بطاقات  على  املــدعــوم  الخبز 
خزانة الدولة 65 قرشًا، مقابل بيعه بـ5 قروش 
الــوزن   بطبيعة الحال عن 

ّ
ــه يقل

ّ
أن فقط، علمًا 

الرسمي املحدد بـ90 غرامًا، في حن يبلغ سعر 
الرغيف األكثر وزنًا في املخابز غير الحكومية 

الهادفة للربح 50 قرشًا على أقصى تقدير.
إعالن السيسي زيادة مرتقبة في ثمن رغيف 
املصرين  مــن  للمالين  األهــم  السلعة  الخبز، 
البسطاء، جاء بعد أشهر قليلة من قرار وزارة 
للمرة  املدّعم  الرغيف  وزن  التموين تخفيض 
إلــى 90، بعدما كان  الثانية مــن 110 غــرامــات 
130 غــرامــًا، مــا يعني ارتــفــاع ســعــره أكــثــر من 
30%، في عملية سرقة موصوفة لدعم الخبز؛ 
 وزن الــرغــيــف لــم يــكــن يــتــعــدى 91 

ّ
بــدعــوى أن

إلى  استنادًا  املحافظات،  مــن  فــي كثير  غــرامــًا 
محاضر مثبتة لدى الوزارة.

أعلن  املــاضــي،  الثاني  يناير/كانون   18 وفــي 
ــة، عــلــي  ــيـ ــلـ ــر الـــتـــمـــويـــن والــــتــــجــــارة الـــداخـ ــ وزيــ
 عــدد 

ّ
املــصــيــلــحــي، أمـــــام مــجــلــس الــــنــــواب، أن

املستفيدين من منظومة دعم الخبز انخفض 
من 81 مليون مواطن إلى 71 مليونًا، بذريعة 
ـــكـــررة وغــيــر املستحقة 

ُ
اســتــبــعــاد األســـمـــاء امل

للدعم، وكذلك الحال مع املستفيدين من دعم 
ــعـــدد مـــن 68  الــســلــع الــتــمــويــنــيــة )انـــخـــفـــض الـ
التموين  إثــر تنقية بطاقات  إلــى 64(،  مليونًا 
مـــن غــيــر املــســتــحــقــن لــلــدعــم، وفــقــًا للمعايير 

التي أقرتها الوزارة.
ــم الــخــبــز والــســلــع الــتــمــويــنــيــة في  ويــبــلــغ دعــ
 2022-2021 ــالــــي  املــ لـــلـــعـــام  ــة  ــ ــــدولـ الـ ــة  ــ ــــوازنـ مـ
نــحــو 87.2 مــلــيــار جــنــيــه، وهـــو الــبــنــد األخــيــر 
فـــي مــنــظــومــة الـــدعـــم الــحــكــومــيــة لــلــمــواطــنــن، 
البترولية  املنتجات  بيع  أسعار  تحرير  عقب 
والــكــهــربــاء والــغــاز الطبيعي ومــيــاه الــشــرب؛ 
صندوق  الشتراطات  الحكومة  من  استجابة 
الــنــقــد الــــدولــــي، لــلــحــصــول عــلــى قـــــروض من 
الـــصـــنـــدوق بــلــغ إجــمــالــيــهــا 20 مــلــيــار دوالر 

تقريبًا خالل السنوات الخمس األخيرة.

لندن ــ العربي الجديد

تــعــانــي تــجــارة الــشــحــن الــبــحــري، الــتــي تنقل 
ســنــويــًا نــحــو 90% مـــن إجـــمـــالـــي الــبــضــائــع 
تريليون   11.1 بنحو  تقدر  وبقيمة  العاملية 
دوالر، مـــن أزمــــة الــفــيــضــانــات الــتــي ضــربــت 
ــد مـــن أجــــــزاء أوروبـــــــا خــالل  ــديـ ــعـ الـــصـــن والـ

يوليو/ تموز املاضي.
وقــالــت مــصــادر بــشــركــات فــي قــطــاع الشحن 
البحري لشبكة »سي إن بي سي« األميركية، 
 كــوارث الفيضانات دمرت خطوط السكك 

ّ
إن

غذاء الفقراء
ويمثل رغيف الخبز املكون الغذائي األساسي 
لنحو 80% من املصرين، والذين تحاصرهم 
 جـــانـــب، فـــي وقــت 

ّ
األزمــــــات املــعــيــشــيــة مـــن كــــل

 رغــيــف الــخــبــز املــدعــوم 
ّ
يـــرى فــيــه املـــواطـــن أن

تــردي  ــي، نتيجة  لــالســتــخــدام اآلدمــ ال يصلح 
حــالــتــه فــي جميع املــخــابــز، وانــخــفــاض وزنــه 
إلـــى أقـــل مــن 80 غــرامــًا؛ بــمــبــاركــة مــن مفتشي 
ــــران،  وزارة الــتــمــويــن الـــذيـــن يـــمـــرون عــلــى األفـ
 للحصول 

ّ
ليس للتفتيش على أصحابها، لكن

ــبـــن. ومــنــذ  ــراقـ ــًا ملـ ــقـ ــة، وفـ ــيـ ــالـ عـــلـــى الــــرشــــى املـ
تـــولـــي وزيـــــر الــتــمــويــن الـــحـــالـــي مــنــصــبــه في 
فبراير/شباط 2017، وهو ينفذ خطة عاجلة 
بدأت  الدعم،  إللغاء  السيسي  من  بتوجيهات 
بالتعسف في قيد املواطنن واملواليد الجدد 
في البطاقات التموينية، والحذف العشوائي 

بالبطاقات  التعامل  وإلــغــاء  املقيدين،  ملالين 
الــــورقــــيــــة، وتـــخـــفـــيـــض حـــصـــص املـــخـــابـــز ملــا 
النصف والثلث، ومــا ترتب على  يتراوح بن 
ذلك من توقفها عن صرف الخبز للمواطنن، 
وخروج اآلالف منهم في تظاهرات متفرقة في 

العاصمة القاهرة، ومحافظات عدة.

مطلب ثورة يناير
والــخــبــز هــو أول مــطــلــب نــــادى بــه املــصــريــون 
فــي ثــورة 25 يناير 2011، حــن هتف املالين 
مـــن الـــثـــائـــريـــن ضـــد نـــظـــام الـــرئـــيـــس املــخــلــوع 
الــراحــل حسني مــبــارك: »عــيــش، حــريــة، عدالة 
شهدت  ولــطــاملــا  إنسانية«  كــرامــة  اجتماعية، 
مصر عبر تاريخها انتفاضات واحتجاجات 

شعبية واسعة بسبب زيادة أسعاره.
بعد  املتوالية  املصرية  الحكومات  وتجنبت 

البضائع  في توصيل  املستخدمة  الحديدية 
واملــواد الخام وتوريد سالسل اإلمــدادات في 
العديد من الدول الرئيسية، وربما تؤثر على 
موسم السياحة الجاري لتضاف إلى خسائر 
الــصــنــاعــة مـــن املــتــحــور »دلـــتـــا« مـــن فــيــروس 
 
ّ
كــورونــا. فــي هــذا الــصــدد، حــذر محلل مــن أن
موسم العطالت في العام الجاري، قد يتأثر 
تخزين  وعمليات  الشحن  بــتــأخــيــرات  سلبًا 
الفيضانات األخيرة  البضائع بفعل سلسلة 
فـــي أوروبــــــا والـــصـــن والـــتـــي تــضــاعــف أزمـــة 
إقــلــيــم تشنغتشو   

ّ
أن يــذكــر  عــاملــيــًا.  الــشــحــن 

الــصــيــنــي ودول غـــرب أوروبـــــا تــعــرضــت إلــى 
سلسلة من الفيضانات خالل الشهر املاضي 

أدت إلى عرقلة نشاط الشحن عامليًا. 
وقال نائب املدير التنفيذي لشركة برمجيات 
 ،  E2open أوبــــــن«   2 »إي  الـــتـــوريـــد  ســـالســـل 
بـــاوان جــوشــي، فــي تعليقات لقناة »ســي إن 
 مــوســم العطالت والــتــســوق قد 

ّ
بــي ســـي«، إن

يــتــأثــر بـــوطـــأة تـــداعـــيـــات الــفــيــضــانــات على 
 

ٌّ
صــنــاعــة الــشــحــن. وأضــــــاف: »قــــد تـــواجـــه كــل
من صناعة املالبس واألثــاث واإللكترونيات 
العودة  املعروض عند بدء موسم  نقصًا في 
ــة فــي موسم  ــدارس، وتــــزداد تلك األزمـ إلــى املــ
 الفيضانات قد 

ّ
العطالت«.  ويرى جوشي أن

تــفــاقــم أزمـــة صــنــاعــة الــســيــارات الــتــي تعاني 
أزمــة نقص أشباه املوصالت  بالفعل نتيجة 
التي يصل جزء كبير منها من جنوب شرق 

آسيا، خصوصًا تايوان. 
وتــؤثــر مــعــانــاة قــطــاع الشحن الـــذي ارتفعت 
مباشر،  الجاري، بشكل  العام  أسعاره خالل 
ــاع مــعــدل  ــفــ عــلــى غــــالء الــســلــع الــعــاملــيــة وارتــ
التضخم الـــذي يــهــدد انــتــعــاش االقــتــصــادات 
ــاد  ــتــــصــ ــا االقــ ــ ــهــ ــ ــــى رأســ ــلـ ــ ــة، وعـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ

األميركي. 
 
ّ
»االتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــشــحــن«، فـــإن ـــ ووفـــقـــًا لــ
نقل  املالحية مسؤولة وحدها عن  الخطوط 
سنويًا،  دوالر  تريليونات   4 بقيمة  بضائع 
وهــــذه الـــحـــاويـــات تــعــتــمــد عــلــى عـــدة أطـــراف 

إلتمام مهمة نقل البضاعة.
في  عانت  البحري  الشحن  صناعة   

ّ
أن يذكر 

الــعــام املــاضــي مــن تفشي املــوجــة األولـــى من 
جائحة كورونا، حينما تعرض معظم طواقم 
العمل في السفن واملوانئ لعدوى الفيروس، 
واملــوانــئ من  الشحن  وبــالــتــالــي كثفت سفن 

عمليات الحجر الصحي.

التي فاقمت  املضافة، وغيرها من اإلجـــراءات 
الــغــالء. وفــي نهاية العام املــاضــي، قــال رئيس 
الـــوزراء، مصطفى مدبولي، إن معدل  مجلس 
الفقر فــي بــالده تــراجــع إلــى 29.7% فــي العام 
املالي املاضي 2019-2020، مقارنة بـ32.5% في 
اقتصاد  خبراء   

ّ
لكن  ،2018-2017 املالي  العام 

 النسبة الحقيقية للفقر في مصر 
ّ
يؤكدون أن

 تــصــاعــد 
ّ

تــتــجــاوز 55% مـــن الــســكــان فـــي ظــــل

ــادات املــتــواصــلــة عــلــى أســعــار  ــ ــزيـ ــ الـــغـــالء، والـ
الــســلــع والـــخـــدمـــات والــــضــــرائــــب. مـــن جــهــتــه، 
تــحــدث الــســيــســي كــثــيــرًا عــن خــطــورة الــزيــادة 
على  السلبية  وتداعياتها  املطردة،  السكانية 
االقــتــصــاد والــتــنــمــيــة، بــوصــفــهــا »الــشــمــاعــة« 
مواجهة  في  حكومته  فشل  إليها  يعزو  التي 
 »هــذه 

ّ
أي أزمـــات. إذ قــال فــي كلمته، أمــس، إن

 
ّ
الزيادة وراء االرتفاع املستمر في األسعار، ألن

عدد السكان في مصر ارتفع بنحو 20 مليونًا 
ــام 2010، وبــالــتــالــي كـــان هــنــاك زيـــادة  مــنــذ عـ
فــي الــطــلــب عــلــى الــســلــع والــخــدمــات، وارتــفــاع 

أسعارها« بحسب قوله.

الجائحة تفاقم المعاناة
مع تفشي جائحة كورونا في البالد في الربع 
املاضي؛ تزايدت حدة معاناة  العام  األول من 

املـــصـــريـــن جـــــراء فــقــد املـــاليـــن مـــن الــعــامــلــن 
الــخــاص وظائفهم. ووفــق دراســة  القطاع  فــي 
واإلحــصــاء  الــعــامــة  للتعبئة  املــركــزي  للجهاز 
املــصــريــة  األســــــر  ــن  مــ  %50.1 

ّ
فــــــإن ــــي(  ــمـ ــ )رسـ

أضحت تعتمد بشكل رئيسي على املساعدات 
من األصدقاء واألقــارب، لتغطية احتياجاتها 

املعيشية منذ بداية األزمة.
 73.5% من 

ّ
ــارت بــيــانــات الــجــهــاز إلـــى أن وأشــ

املـــصـــريـــن املــشــتــغــلــن انـــخـــفـــضـــت دخــولــهــم 
منهم  الجائحة، ونحو %90  تداعيات  بسبب 
ــضــوا اســتــهــالكــهــم مــن الــلــحــوم والــفــاكــهــة، 

ّ
خــف

و36% لكميات الطعام، و20% لعدد الوجبات؛ 
بــيــنــمــا لـــجـــأ نـــحـــو 92% مــنــهــم إلـــــى الــطــعــام 

الرخيص بسبب انخفاض الدخل.
الفقر في  الحقيقية النتشار  وتكمن األسباب 
ــرة، فـــي تــوســع  ــيــ مــصــر خــــالل الـــســـنـــوات األخــ

النظام في االقتراض من الخارج، والخضوع 
الشــتــراطــات املــؤســســات املــانــحــة بــشــأن إلغاء 
لتخفيض  والرسوم  الضرائب  وزيــادة  الدعم، 
حدة العجز في املوازنة العامة؛ وذلك للشروع 
 

ّ
في تنفيذ مشروعات »كبرى« ال تستهدف إال

الترويج للسيسي، من دون أن يكون لها عائد 
اقتصادي، على غرار »تفريعة« قناة السويس، 

والعاصمة اإلدارية الجديدة.
وأظــهــرت بــيــانــات صـــادرة عــن البنك املــركــزي 
الــخــارجــيــة للبالد قفزت  الــديــون   

ّ
املــصــري، أن

مــــارس/آذار  بنهاية  دوالر  مليار   134.8 إلــى 
دوالر  مـــلـــيـــار   129.2 نـــحـــو  مـــقـــابـــل  املــــاضــــي، 
لدى  تبلغ  كانت  بينما   ،2020 عــام  نهاية  فــي 
الــحــكــم نــحــو 46 مليار  إلـــى  وصـــول السيسي 
تزيد  بنسبة  تضاعفت  ــهــا 

ّ
أن أي  فــقــط،  دوالر 

على %193.

غالء خبز 
فقراء مصر

صناعة النقل البحري تعاني من الفيضانات

سعر رغيف الخبز المدّعم قبل الزيادة كان يبلغ 5 قروش فقط )فرانس برس(

)Getty( القيود تتزايد على بيتكوين أشهر العمالت الرقمية)Getty( سفينة »إيفر غيفن« التي عطلت العبور التجاري بقناة السويس

)Getty( مبنى صندوق النقد في العاصمة األميركية واشنطن

66.7 مليون مستفيد 
من دعم الرغيف... 

وانخفاض كبير في وزنه

الثورة املساس بأسعار الخبز، ال سيما املدعم 
مــنــه، على وقــع االحــتــجــاجــات الــتــي أودت في 
بــعــض الــحــاالت بــحــيــاة مــواطــنــن فــي مــعــارك 
 مصر ال تنتج 

ّ
أمــام منافذ بيعه؛ مع العلم أن

أكــثــر مـــن 40% مـــن احــتــيــاجــاتــهــا مـــن الــقــمــح، 
وتعتبر أكبر مستورد لهذه السلعة في العالم.

سياسات اقتصادية مؤلمة
ومــع قفز السيسي إلــى الحكم فــي عــام 2014، 
ــة لــلــفــقــراء  طــبــقــت الـــحـــكـــومـــة ســـيـــاســـات مـــؤملـ
ومـــحـــدودي الـــدخـــل، خــصــوصــًا عــقــب االتــفــاق 
مــــع صــــنــــدوق الـــنـــقـــد فــــي نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن 
الثاني 2016، على تطبيق برنامج اقتصادي 
أفقد  مــا  الجنيه،  تحرير سعر صــرف  تضمن 
أمــام  قيمتها  مــن   %70 املــصــريــة نحو  العملة 
ــادة ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة  ــ ــ  عــــن زيـ

ً
الـــــــــدوالر، فـــضـــال

السيسي يعلن زيادة سعر الرغيف 
ومواصلة تقليص الدعم

واشنطن ـ العربي الجديد

النقد  محافظي صندوق  وافــق مجلس 
ــادل 650  ــعــ ــا يــ ــع مــ الــــدولــــي عـــلـــى تــــوزيــ
مليار دوالر من وحدات حقوق السحب 
ــة.  ــيـ ــاملـ ــعـ الــــخــــاصــــة لــــدعــــم الــــســــيــــولــــة الـ
وحــســب بــيــان الــصــنــدوق عــلــى موقعه، 
مدير  غورغييفا،  كريستالينا  وصــفــت 
وأكبر  تاريخي،  ه 

ّ
بأن القرار  الصندوق، 

تــــوزيــــع ملـــخـــصـــصـــات حــــقــــوق الــســحــب 
الــخــاصــة فـــي تـــاريـــخ الـــصـــنـــدوق، وهــو 
االقتصاد  ذراع  في  لقاح  حقنة  بمثابة 

العاملي أثناء أزمة غير مسبوقة.
 

ّ
ــع املـــخـــصـــصـــات كـــل ــ ــــوزيـ وســـيـــشـــمـــل تـ
الـــبـــلـــدان األعــــضــــاء، ويــعــالــج االحــتــيــاج 
الـــعـــاملـــي طـــويـــل األجـــــل لــالحــتــيــاطــيــات 
الــنــقــديــة، ويــبــنــي الــثــقــة، ويــعــزز صالبة 
ــراره. كــمــا  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــاملـــي واسـ ــعـ االقــــتــــصــــاد الـ
ســيــســاعــد الــبــلــدان األكـــثـــر ضــعــفــًا الــتــي 

ــتــــجــــاوز تــأثــيــر  ــــي ســـعـــيـــهـــا لــ تـــعـــانـــي فـ
أزمــة كــوفــيــد-19. ووفــق البيان الصادر 
العام  التوزيع  سيصبح  اإلثنن،  مساء 
ملــخــصــصــات حــقــوق الــســحــب الــخــاصــة 
ســـــاري املـــفـــعـــول فـــي 23 أغـــســـطـــس/آب 
الــبــلــدان األعــضــاء  الــجــاري. وستحصل 
ــادرة حـــديـــثـــًا مــن  ــ ــــصـ ــدات الـ ــ ــــوحـ عـــلـــى الـ
حـــقـــوق الــســحــب الـــخـــاصـــة بــالــتــنــاســب 
مــع حصصها الــحــالــيــة فــي الــصــنــدوق. 
نــحــو 275 مليار  الــصــنــدوق  وســـيـــوزع 
دوالر من اإلصدار الجديد على األسواق 
الصاعدة والبلدان النامية، بما في ذلك 

البلدان منخفضة الدخل. 
ومـــن بــن خــيــارات الــتــمــويــل أن تتطوع 
الـــبـــلـــدان األعــــضــــاء ذات املــــراكــــز املــالــيــة 
القوية بتحويل جانب من مخصصاتها 
ــة لـــدعـــم  ــوق الـــســـحـــب الــــخــــاصــ ــقــ ــــن حــ مـ
اإلقــــــــراض املــــوجــــه لـــلـــبـــلـــدان مــنــخــفــضــة 

الدخل.

لندن ـ العربي الجديد

تــــراجــــعــــت بـــيـــتـــكـــويـــن خــــــالل تـــعـــامـــالت 
الثالثاء، إثر تزايد إجــراءات الحكومات 
بـــشـــأن تــنــظــيــم الـــعـــمـــالت االفـــتـــراضـــيـــة. 
ــد،  ــلـــن بــنــك الــشــعــب الــصــيــنــي، األحــ وأعـ
أنــه ســيــواصــل الــتــشــدد فــي تطبيق تلك 
اإلجــراءات على تعامالت تلك العمالت، 
املخاطر  األمنية بشأن  املخاوف  نتيجة 
املالية. وكشفت إحدى وثائق الكونغرس 
األميركي، أمس، اعتزام الحكومة زيادة 
تـــمـــويـــل مــــشــــروعــــات الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
لــلــبــالد عـــن طــريــق فـــرض ضـــرائـــب على 
مــتــداولــي الــعــمــالت الــرقــمــيــة. وتراجعت 
تــعــامــالت  بــــدايــــة  فــــي  بــيــتــكــويــن %2.3 
أمس لتصل إلى 38.46 ألف دوالر، وفقًا 
ملـــوقـــع »كـــويـــن مـــاتـــريـــكـــس«، وتــراجــعــت 
إيثريوم 4.6% لتصل إلى 2481.9 دوالر، 

سنتًا.   71.45 إلـــى  لتصل   %2.5 وريــبــل 
وفـــي تــطــور ذي صــلــة شــهــدت منتجات 
ــي الــعــمــالت  ــار فــ ــمـ ــثـ ــتـ ــنــــاديــــق االسـ وصــ
املشفرة تدفقات نقدية خارجة لأسبوع 
شيرز«  »كوين  بيانات  وكشفت  الــرابــع. 
منتجات  أن  الــرقــمــيــة،  األصـــــول  إلدارة 
وصـــنـــاديـــق الـــعـــمـــالت الــرقــمــيــة شــهــدت 
بــقــيــمــة 19.5 مــلــيــون  تـــدفـــقـــات خـــارجـــة 
 30 فــــي  املـــنـــتـــهـــي  ــوع  ــ ــبـ ــ األسـ فــــي  دوالر 
يوليو/تموز املاضي. وحققت بيتكوين 
تـــدفـــقـــات نـــقـــديـــة خــــارجــــة بــقــيــمــة 19.7 
مليون دوالر في األســبــوع املــاضــي، مع 
تخارج 10 مالين دوالر من عملة ريبل، 
وجاء تخارج األمــوال من بيتكوين رغم 
تعاف نسبي لسعرها الذي صعد بنحو 
ا 

ً
12.5% فــي األســبــوع املــاضــي مــتــجــاوز

أن يقلص  قــبــل  ألـــف دوالر  مــســتــوى 42 
ا.

ً
مكاسبه الحق

650 مليار دوالر إلنعاش 
االقتصاد العالمي

تراجع بيتكوين وسط 
تزايد الضغوط

مال وناس

ثورة  في  المصريون  به  نادى  مطلب  أول  يعد  الذي  المدّعم  الخبز 
25 يناير 2011، بات في مرمى الغالء، بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، أمس الثالثاء، أنّه سيشرف على خطة لزيادة سعره، علمًا أّن 

نحو 66.7 مليون مصري يستفيدون من دعم الخبز

لصحيفة  تصريحات  في  مصيلحي،  علي  المصري،  التموين  وزير  قال 
محلية، أمس الثالثاء، إّن الوزارة ستبدأ فورا في دراسة زيادة سعر رغيف 
الفتاح السيسي  الرئيس المصري عبد  الخبز المدّعم بعدما طالب بذلك 
أنّــه ستجري  )الــصــورة(. وأضـــاف 
األمر وعرضه على مجلس  دراسة 
ممكن،  وقت  أســرع  في  ــوزراء  ال
على  تعمل  الــدولــة  أّن  مضيفًا 
إعادة صياغة فاتورة الدعم بحيث 
يشمل الجوانب كافة. ويحق لكّل 
أرغفة   5 على  الحصول  مواطن 
للرغيف  قــروش   5 بسعر  يوميًا، 

الواحد بوزن 90 غرامًا.

وزارة التموين تتأهب للتنفيذ

رؤية

شريف عثمان

بينما يستعد العالم الستقبال موجة جديدة أو تحورات جديدة 
لفيروس كورونا، ال يعرف أحد مدى قوتها أو عدد ما ستجنيه 
من أرواح، ربما يكون من املفيد الوقوف عند بعض الحقائق التي 
األخيرة،  الخمسة عشر شهرًا  العربي خالل  ظهرت في عاملنا 
في  انــتــشــاره  بــدايــة  منذ  بالفيروس  عالقتنا   

ّ
كــل تقريبًا  تمثل 

املنطقة. 
ــــدول الــعــربــيــة من  جـــاء الــتــأثــيــر األكــبــر عــلــى اقــتــصــادات أغــلــب ال
خالل أوامر اإلغالق التي تم فرضها في أعقاب اكتشاف سرعة 
انــتــشــار الــفــيــروس حــول الــعــالــم، األمـــر الـــذي تسبب فــي تراجع 

إيرادات السياحة الترفيهية والدينية فيها. 
وبسبب ما تمثله تلك اإليرادات من تأثير مزدوج على اقتصادات 
اإلجمالي  املحلي  الناتج  في  بالتأثير  للسياح،  املستقبلة  الــدول 
وفي إيرادات العملة األجنبية الواردة للبالد، فقد تسبب تراجعها، 
ضمن أسباب أخرى، في انهيار العملة اللبنانية وفقدانها أكثر 
من 90% من قيمتها وتخلف الحكومة عن سداد ديونها، كما 
لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولي وأسواق السندات الدولية 
لتعويض ما يقرب من 13 مليار دوالر إضافية كانت الحكومة 
األوضــاع  تــردي  إلــى  باإلضافة  النشاط،  تنتظرها من  املصرية 
االقــتــصــاديــة فـــي تــونــس بـــصـــورة ربــمــا تــؤثــر عــلــى مستقبل 
الديمقراطية الناشئة في البلد الذي ظهرت فيه أولى بشائر رياح 

التغيير العربية.
الــســيــاحــة على  ــرادات  ــ إيـ لــتــراجــع  السلبي  الــتــأثــيــر  ولـــم يقتصر 
الدول منخفضة الدخل فقط، بل سبب ارتباكًا كبيرًا أيضًا في 
ترتيب  اللتني تصدرتا  واإلمـــارات،  السعودية   من 

ّ
كل ميزانيات 

الدول العربية في عدد السياح اآلتني للبالد قبل ظهور الفيروس. 
وبـــاإلضـــافـــة إلـــى الــضــربــة املـــزدوجـــة لــلــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي 
الــــواردة في  العملة األجــنــبــيــة، يــؤثــر تــراجــع السياحة  ــرادات  ــ وإيـ
واملطاعم  والفنادق  الطيران  األخــرى، مثل  القطاعات  العديد من 
الــذي يضاعف  األمــر  التجزئة،  واملقاهي واالتــصــاالت ومبيعات 

من التأثير السلبي لتراجع هذا القطاع خالل الفترة املاضية.
املسافرين  أعــداد  وتدني  كبيرة،  بصورة  السياحة  تراجع  ومــع 
حول العالم، انخفض الطلب على النفط حتى وصل سعره، إلى 
استقراره  قبل  لفترة وجيزة،  للبرميل  دوالرًا  أقــل من عشرين 

حول سعر أربعني دوالرًا للبرميل ألغلب فترات العام املاضي.
تحتاج  السعودية  كانت  الــدولــي،  النقد  لبيانات صندوق  ووفقًا 
دوالرًا،   68 ــارات  ــ واإلمـ دوالرًا،   78 إلــى  البرميل  لــوصــول سعر 
 في عام 

ً
لتحقيق توازن ميزانياتهما في عام 2020، وأقل قليال

 مثل ليبيا والبحرين والجزائر سعرًا 
ٌ

2021، بينما تحتاج دول
العربية وظائفهم  الــدول  أعلى من ذلك بكثير. فقد كثيرون في 
أسعار  وانهيار  بها،  املرتبطة  والقطاعات  السياحة  تراجع  بعد 
ــعــمــرة، كــمــا انــخــفــضــت ســاعــات عمل  الــنــفــط وإيـــقـــاف الــحــج وال

العمالة املؤقتة التي لم تفقد وظائفها. 
وأظهرت بعض الدراسات امليدانية أّن أعدادًا كبيرة من العامالت 
في املجال الصحي الذي حافظ على وظائفه بسبب الجائحة كن 
من أصحاب الدخول شديدة االنخفاض في أغلب األحيان، على 
هن 

ّ
الرغم من ارتفاع درجة مخاطر إصابتهن بالوباء القاتل، وأن

اضــطــررن إلــى تــرك أطفالهن في املــنــازل بال رعاية بعد إغالق 
انخفاض مستوى معيشتهن  لفترات طويلة. وتسبب  املــدارس 
في تراجع قدرتهن على الحصول على الخدمات الصحية، كما 
اإلنترنت.  إلى  منها  كبير  تحول جزء  التي  التعليمية  الخدمات 
العربي فقدوا  الوطن  أّن رجــال  إلــى  وتشير بعض اإلحــصــاءات 
خالل األزمة نحو مليون وظيفة، بينما خسرت النساء ما يقرب 
التي ليست  الرسمية  الوظائف غير  ألف، بخالف  من سبعمائة 

لها إحصاءات يمكن الوثوق بها. 
وباإلضافة إلى النفط الذي تراجع الطلب عليه وانخفض سعره، 
تراجعت صــادرات أغلب الــدول العربية من املــواد الخام والسلع 
الوسيطة، كما الخضر والفاكهة واألقطان، بصورة تفوق تراجع 
الــذي تسبب فــي اتــســاع عجز امليزان  الـــدول، األمــر  واردات تلك 

التجاري في أغلبها. 
ومع هروب مليارات الــدوالرات من االستثمار غير املباشر في 
الضغط  ازداد  الصحية،  األزمــة  املنطقة خــالل  بلدان  العديد من 
عــلــى الــحــســابــات الــجــاريــة لــديــهــا، فــانــخــفــض احــتــيــاطــي النقد 
األجنبي لدى الواقعي منها، بينما ارتفع الدين الخارجي لدى من 
يهوون خداع شعوبهم. واقترضت بعض الدول مليارات الدوالر 
ها لم تنفق أكثر من ثلثها على املواطنني 

ّ
 أن

ّ
ملعالجة آثار األزمة، إال

وخدماتهم.
بنسبة  املــاضــي  الــعــام  للمنطقة  اإلجمالي  املحلي  الناتج  تــراجــع 
4.7%، وانــضــم أكــثــر مــن ثمانية مــاليــني شــخــص إلـــى الــفــقــراء 
ليصل عــدد مــن يعيشون تحت خــط الفقر إلــى أكــثــر مــن مائة 
إلــى خمسني  مليوني شخص  من  أكثر  وانضم  عربي،  مليون 
مــلــيــونــًا آخــريــن يــعــانــون مــن نــقــص الــتــغــذيــة فــي مــنــطــقــٍة كانت 
البطالة  معدل  في  األعلى  باعتبارها  الوباء  قبل ظهور  معروفة 
في العالم، وتتولى أمورها حكومات هي األقل في اإلنفاق العام 

وفي توفير برامج الحماية االجتماعية. 
وبـــعـــدمـــا نــجــحــت تــلــك الــــــدول فـــي إقـــنـــاع املـــؤســـســـات الــدولــيــة 
األكبر  الجزء  إنفاق  تم  املالية،  للمساعدات  الشديد  باحتياجها 
ــراد، حــتــى أن  ــ مــمــا حــصــلــت عــلــيــه مــنــهــا عــلــى الــشــركــات ال األفــ
بعضها اســتــخــدمــهــا فــي شــــراء أســهــم بــعــض الــشــركــات التي 
انخفضت أسعارها في بداية األزمة، بينما لم يتجاوز تعويض 
الذين فقدوا وظائفهم 35 دوالرًا شهريًا،  املواطنني  املاليني من 

ولفترات محدودة. 
وخالل الفترة بني مارس/ آذار وأغسطس/ آب من العام املاضي، 
ارتفعت ثـــروات مــلــيــارديــرات الــوطــن العربي بما يــقــرب مــن 10 
مليارات دوالر، تمثل أكثر من ضعفي ما حصلت عليه املنطقة 

من تمويل من صندوق النقد الدولي ملواجهة آثار الكارثة. 
تحول متوسط فائض ميزانيات دول املنطقة مجتمعة، الذي بلغ 
5.6% من دخلها القومي في عام 2012 إلى عجٍز بنسبة %9.8 
املحلي  الناتج  إلــى  العام  الدين  نسبة  وارتفعت   ،2020 عــام  في 
اإلجمالي من 35% في 2019 إلى 46.6% في 2020، وبلغت في 

بعض الدول أكثر من %120. 
لــم تــحــدث بــني عشية  العربية  الـــدول  الــتــي تعرضت لها  األزمـــة 
املساواة  تراكم سنوات من عدم  نتيجة  وضحاها، وإنما كانت 
بني دول املشرق واملغرب، وبني أغنياء وفقراء نفس البلد، وبني 
سكان الريف والحضر داخله. فهل تكون الجائحة بوابة عبور 

؟
ً
 وعقال

ً
من عالم ظالم، إلى عالم أكثر عدال

كورونا والدول العربية
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