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تصاعد الفقر في العراق
بغداد ـ أكثم سيف الدين

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، 
الــجــمــعــة، أنــهــا تعمل عــلــى وضــع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جــــديــــدة ملــكــافــحــة 
الفقر في البالد، والذي تصاعد أخيرا بسبب 
األزمــــة املــالــيــة وتــداعــيــات تــأثــيــرات جائحة 
الجديدة  االستراتيجية  أن  مؤكدة  كــورونــا، 
تهدف إلى وضع حلول الرتفاع نسب الفقر. 
ــال املــتــحــدث بــاســم الــــــوزارة عــبــد الــزهــرة  وقــ
الــفــقــر املقبلة  الـــهـــنـــداوي، إن »اســتــراتــيــجــيــة 
ما   ،2027 – لــلــســنــوات 2024  الــتــي ســتــكــون 
زالـــت فــي مــرحــلــة اإلعــــداد األولــــي، وستأخذ 
بنظر االعتبار التغيرات التي شهدها العراق 
بعد تفشي فــيــروس كــورونــا، ومــا خلفه من 
ظروف صعبة على شريحة واسعة«. وكانت 
الوزارة كشفت أن جائحة كورونا دفعت 4.5 

ماليني عراقي إلى ما دون خط الفقر.

وشرح مدير عام االستراتيجية في الوزارة، 
صــبــاح جــنــدي مــنــصــور، إن »وضــــع الــعــراق 
املـــرتـــبـــك يــجــعــلــنــا نـــعـــيـــد الـــحـــســـابـــات عــنــد 
دائـــم، ال سيما  إعـــداد خطط خمسية بشكل 
وأن الــخــطــة االســتــراتــيــجــيــة الــحــالــيــة كــانــت 
تــســتــهــدف خــفــض نــســبــة الــفــقــر إلــــى 25 في 
املــائــة خـــالل السنتني األولــيــني مــنــهــا، إال أن 
أزمة كورونا، وانخفاض أسعار النفط أوقفا 

جميع املشاريع التي تضمنتها الخطة«.
وأشــار في تصريح، إلــى أن »أزمــة الجائحة 
تسببت بارتفاع معدالت الفقر من 20.05 في 
املائة عــام 2018 إلــى 31.7 في املائة حاليا«. 
الخبراء  أن »هناك اجتماعات مع  إلى  ولفت 
النسبة  تقليل  تبحث  والــدولــيــني،  املحليني 
ــة، مــع  ــتــــاحــ ــــات املــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــــروف واإلمـ ــظـ ــ وفـــــق الـ
التعليمية  الــجــوانــب  معالجة  على  التركيز 
يتم  مشاريع  ولدينا  والسكنية،  والصحية 
تــمــويــلــهــا والـــبـــدء بـــــإدراج مــشــاريــع جــديــدة، 

ويتم تركيز األموال على املناطق وبؤر الفقر 
في املحافظات والفجوات التنموية فيها«.

ويـــؤكـــد مـــســـؤولـــون أن الــفــســاد هـــو الــســبــب 
الرئيس بزيادة أعداد الفقراء بالعراق، وقال 
الــبــرملــان املنحل كــاظــم الشمري،  الــنــائــب فــي 
»العربي الجديد«، إن »أساس املعالجة هو  لـ
بحث األسباب، لكن وزارة التخطيط تكتفي 
بعرض األسباب دون وضع آليات للمعالجة، 

وقد يكون واجبها أكبر من ذلك«.
وشدد على أنه »يفترض أن تستفيد وزارتا 
الــعــمــل والـــصـــحـــة وغــيــرهــمــا مـــن تــقــيــيــمــات 
الــــــــــوزارة لـــوضـــع الـــحـــلـــول وبـــحـــث اآللـــيـــات 
على  مشددا  الفقيرة«،  للعوائل  واملعالجات 
أن »املوضوع كبير وخطير وأن مسؤوليته 
الصحية  الــرعــايــة  وأن  سيما  ال  تضامنية، 
التعليمي والوضع املعيشي كان  واملستوى 
يفترض أن تتحسن عام 2020 وينتهي الفقر 
ويتم القضاء عليه كامال، لكن ما حصل هو 

العكس«. وقال إن »املعالجات تحتاج جهودا 
كبيرة، ويجب أن نستفيد من وفرة مبيعات 
التي  املــهــمــة  االســتــراتــيــجــيــة  لتنفيذ  الــنــفــط 
وضعت بإشراف مباشر من األمم املتحدة«، 
مشيرا إلى أن »الفساد واألزمــات السياسية 
هي العوامل األبــرز من عوامل تفشي الفقر، 

أما كورونا فهي موضوع طارئ«.
من جهته، أكد املختص بالشأن االقتصادي، 
»العربي الجديد«، أن  باسم جميل أنطوان، لـ
»الفقر هو نتيجة فساد وسياسات متراكمة 
وخـــاطـــئـــة«، مــبــيــنــا أنـــه »نــحــتــاج إلـــى حــلــول 
ــــدي  ــع اســـتـــثـــمـــاريـــة تــســتــقــطــب األيـ ــاريـ ــشـ ومـ
للفقراء  الصغيرة  املــشــاريــع  ودعـــم  الــعــامــلــة، 
ــع خـــطـــط اســتــراتــيــجــيــة  ــ ــلـــني، ووضــ ــاطـ ــعـ والـ
ــاع  ــ ــــدد عــلــى أن »األوضــ طــويــلــة األمــــــد«. وشـ
اإلدارة  وســوء  األمنية  واألزمـــات  السياسية 
الفقراء  بــزيــادة نسبة  تــراكــمــات دفــعــت  كلها 

بالعراق«.

إسطنبول ـ العربي الجديد

أن  الجمعة،  صــبــاح  التركية،  اإلحــصــاء  هيئة  أعلنت 
مــعــدل التضخم فــي الــبــالد عــلــى أســـاس ســنــوي بلغ 
21.31 في املائة خالل نوفمبر/تشرين الثاني املاضي. 
وبحسب بيانات نشرتها الهيئة، ارتفع مؤشر أسعار 
املستهلكني بنسبة 19.82 في املائة في نوفمبر 2021 
مقارنة بديسمبر/كانون األول 2020، وبنسبة 21.31 

في املائة مقارنة بنوفمبر 2020.
ارتــفــع  املستهلكني  أســعــار  مــؤشــر  أن  الهيئة  وأّكــــدت 
املــائــة على أســـاس شــهــري. وسجل  بنسبة 3.31 فــي 

بنسبة  ارتفاًعا  البالد  داخــل  املنتجني  أسعار  مؤشر 
9.99 في املائة على أساس شهري، و54.62 في املائة 

على أساس سنوي.
وتــعــتــبــر نــســبــة الــتــضــخــم املــســجــلــة أعــلــى مــن الــهــدف 
عند  الحالي  العام  نهاية  في  الحكومة  الــذي حددته 
16 في املائة. وفي أكتوبر/ تشرين األول املاضي، رفع 
البنك املركزي توقعات نهاية 2021 من 14.1 في املائة 

إلى 18.4 في املائة.
ونجم ارتفاع األسعار إلى حد كبير عن تدهور قيمة 
الليرة التركية، التي تراجعت بأكثر من 45 في املائة 
مقابل الدوالر منذ مطلع العام، وبحوالى 30 في املائة 

منذ نهاية تشرين األول/أكتوبر، ما يؤدي إلى ارتفاع 
كــلــفــة الـــــــــواردات. وقـــــارب مـــعـــدل الـــصـــرف قــبــيــل ظهر 

الجمعة 13,87 ليرة تركية للدوالر.
الفوائد هذا  املرتقب لنسب  الجديد  التخفيض  وإزاء 
الشهر، أعلنت وكالة »فيتش« للتصنيف االئتماني، 
الــجــمــعــة، خــفــض تــوقــعــاتــهــا بــشــأن الـــديـــن الــســيــادي 
التركي من »مستقر« إلى »سلبي«. وأشارت في بيان 
بــأقــرانــه،  قــوي مــقــارنــة  النمو االقــتــصــادي لتركيا  أن 
لكن نصيب الــفــرد مــن الــدخــل فــي الــبــالد يتجه نحو 
االنخفاض منذ عام 2013 من حيث القيمة الدوالرية.

ورفعت »فيتش« توقعاتها بشأن نمو اقتصاد تركيا 

هذا العام من 9.2 في املائة إلى 10.5 في املائة، ومن 
3.5 في املائة إلى 3.6 في املائة في 2022.

وبناًء على رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
الرئيسي  الفائدة  التركي سعر  البنك املركزي  ض 

ّ
خف

في تشرين الثاني/نوفمبر من 16 في املائة إلى 15 في 
 من شهرين. وأعلن البنك 

ّ
املائة، للمرة الثالثة في أقل

املـــركـــزي، األربـــعـــاء، أنـــه تــدخــل لــوقــف تــدهــور الــلــيــرة 
التركية من خالل بيع قسم من احتياطياته بالدوالر، 
مــن غير أن ينجح فــي وقــف تــراجــع العملة الوطنية. 
تضخما   2017 منذ  مــتــواصــل  بشكل  تركيا  وتشهد 

يزيد عن 10 في املائة.

21% التضخم في تركيا متجاوزًا التوقعات الحكومية

انخفاض أسعار المحروقات 
في لبنان

شهدت أسعار املحروقات في 
لبنان، الجمعة، انخفاضًا ملحوظًا 
على صعيد البنزين والديزل أويل 
والغاز. وانخفض سعر صفيحة 

البنزين 95 أوكتان 1600 ليرة 
لبنانية واملازوت 14000 ليرة والغاز 

11400 ليرة، فيما وصل الدوالر 

إلى 23500 ليرة. ويستمر تراجع 
سعر الديزل أويل، أو املازوت، في 

مسار بدأ يوم الثالثاء املاضي 
ارتبط بتراجع أسعار النفط عامليًا، 

عدا عن أن املادة مرتبطة بسعر 
 
ً
صرف الدوالر صعودًا ونزوال
باعتبار أن الدعم مرفوع عنها 

بالكامل، بعكس البنزين الذي ما 
يزال مصرف لبنان يؤمن 90 في 
املائة من قيمة اعتمادات استيراده 

للشركات املستوردة.

دبي تنسحب من خصخصة 
ميناء حيفا

انسحبت شركة موانئ دبي العاملية 
من عرض مشترك مع شركة 

إسرائيلية لخصخصة ميناء حيفا. 
وتعمل إسرائيل على بيع املوانىء 
وتشييد مرافئ خاصة جديدة في 
محاولة لتشجيع املنافسة وخفض 

التكاليف. وأبرمت موانئ دبي 
العاملية اتفاقا مع شركة شيبياردز 

إندستريز اإلسرائيلية للتعاون 
حصريا في خصخصة ميناء 
حيفا، لكن، في بيان صدر في 

وقت متأخر الخميس، قالت سلطة 
الشركات الحكومية اإلسرائيلية إن 

موانئ دبي طلبت إنهاء شراكتها 
في هذا العرض. 

الكونغرس يقر ميزانية 
حكومية مؤقتة

تبنى الكونغرس األميركي ميزانية 
مؤقتة تسمح لألعمال الحكومية 

بالبقاء مفتوحة، وتجنب شلل 
الخدمات الفيدرالية بحلول نهاية 

األسبوع. وتم إقرار مشروع قانون 
يمدد امليزانية الحالية حتى 18 

فبراير/ شباط املقبل، بعد ساعات 
على تبنيه في مجلس النواب 

بأغلبية 221 مقابل 212، على 
أن يحال إلى الرئيس األميركي 
جو بايدن لتوقيعه. وكان أمام 

املشرعني يوم ونصف يوم فقط 
لالتفاق على ميزانية جديدة، 

تجنبا لنفاد موارد الدولة الفيدرالية 
وإحالة مئات آالف املوظفني على 

البطالة الفنية.

كندا تواجه نقصًا حادًا 
في اليد العاملة

تواجه العديد من القطاعات في كندا 
نقًصا غير مسبوق في اليد العاملة، 
ما يعيق التعافي بعد كوفيد. وقال 

55% من أصحاب العمل إنهم 
يجدون صعوبة في التوظيف، 

ما يرغمهم على العمل ساعات 
أطول وتأجيل الطلبات أو رفضها، 

ا لدراسة أجراها بنك رواد 
ً
وفق

أصحاب العمل الكنديني. وأكثر 
من ربعهم يجدون صعوبة في 

الحفاظ على موظفيهم. والقطاعات 
األكثر تضررا هي الصحة والغذاء 

والتصنيع والبناء.

أخبار

صدمتان 
من الصين

تلقت األسواق الصينية والعاملية، الجمعة، صدمتني، األولى تتعلق بخروج »ديدي تشوتشينغ«، التي تعادل »أوبر« من حيث حجمها وتأثيرها، من 
بورصة نيويورك بضغط من سلطات بكني. والصدمة الثانية الوضع املالي الحرج الذي وصلت إليه املجموعة العقارية »كايسا« املهّددة بالتخلف عن 
سداد ديونها. فقد حذرت »كايسا غروب هولدينغ« من أنها قد تفشل في سداد سندات بقيمة 400 مليون دوالر مستحقة األسبوع املقبل، األمر الذي 
يزيد من الضغوط املالية في صناعة تكافح لتجنب التخلف عن سداد ديون بمليارات الدوالرات. كما أعلنت »ديدي«، في بيان مقتضب، أنها ستنسحب، 

الجمعة، من بورصة نيويورك التي انضمت إليها منذ الصيف، لتصبح بذلك ضحية جديدة للمنافسة بني بكني وواشنطن في قطاع التكنولوجيا.

اقتصاد

)جادي غوا/ فرانس برس(

Saturday 4 December 2021
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1011
اقتصاد

تطويع بالتفقير وسط اتساع السوق السوداء

%100
نسبة زيادة سعر ربطة الخبز 
نظام  في مناطق سيطرة 
يوليو/تموز  في  األسد  بشار 
سعر  وصل  حيث  الماضي، 
ليرة خارج  إلى 1200  الربطة 
للخبز  باتت  أن  بعد  األفــران، 

في سورية سوق سوداء.

تحقيق

ارتفاع حجم السرقات 
والتهريب وجرائم االبتزاز 

برعاية أمنية

اإلتاوات على الحواجز 
األمنية للنظام تتزايد 

وتصبح أكثر عالنية

عدنان عبد الرزاق

إلــى نهج وسياسة  التفقير تحول 
ــــاس  ــنـ ــ فـــــــي ســـــــوريـــــــة لــــتــــطــــويــــع الـ
وإذاللـــــهـــــم بــحــقــوقــهــم الــبــديــهــيــة. 
ليقابلها  الــرادعــة  تسمياتها  خلعت  الجرائم 
غـــض الـــطـــرف الــحــكــومــي، فــأصــبــحــت ظــاهــرة 
األزمة  أما  أربابه.  الفساد مقونن، وله  عادية. 
املعيشية فتتمدد عميقًا في املجتمع السوري، 
بــكــل مــؤشــراتــهــا الــضــاغــطــة مـــن فــقــر وبــطــالــة 

وجوع وبرد.
تــكــالــيــف مــعــيــشــة األســـــرة الـــســـوريـــة ارتــفــعــت 
خالل الشهرين األخيرين بنحو 560 ألف ليرة 
فــي دمشق  »قــاســيــون«  مــركــز  لتصل بحسب 
إلى نحو 1.8 مليون ليرة شهريًا، إثر ارتفاع 
 30 بنحو  الغذائية  واملنتجات  الطاقة  أسعار 
فــي املــائــة واســتــمــرار تــهــاوي العملة املحلية، 
لتصل الــلــيــرة إلـــى 3600 مــقــابــل الـــــدوالر، أمــا 
الراتب الشهري فمتوسطه ال يزيد عن 72 ألف 

ليرة سورية. 
يلجأ كثيرون إلى التهريب والسوق السوداء 
لسد الفجوة ما بني الدخل واإلنفاق األسري، 

بعد بيع ما تبقى من ممتلكات.
أمـــا مــن اخـــتـــاروا درب الــجــريــمــة فــيــتــزايــدون، 
حيث وصل عدد الجرائم في مناطق سيطرة 
نظام األسد حتى بداية الربع الثالث من العام 
قــتــل و3663 حالة  إلـــى 366 جــريــمــة  الـــجـــاري، 
ســرقــة، بحسب مــديــر األمـــن الــجــنــائــي التابع 
ــد، حــســني جــمــعــة. األخــيــر أضــاف  لــنــظــام األســ
خـــالل تــصــريــحــات أخـــيـــرًا، أن قــســم اإلحــصــاء 
سجل أيضًا 120 حالة تزوير للعملة، إضافة 
لــتــتــصــدر  مـــعـــلـــومـــاتـــيـــة،  جـــريـــمـــة  إلـــــى 2531 
معدل  بارتفاع  العربية  الـــدول  قائمة  ســوريــة 
الجريمة، وتحتل املرتبة التاسعة عامليًا للعام 
أندكس«  كــرايــم  »نامبو  موقع  بحسب   ،2021

املتخصص بمؤشرات الجريمة في العالم.

أرضية الفساد 
يرى الباحث السوري زيد حسون، أن الحكومة 
ــاخ املـــنـــاســـب لــلــفــســاد والــجــريــمــة،  ــنـ تـــؤمـــن املـ
ــيـــة املـــنـــتـــشـــرة عــلــى  ــنـ فــــإتــــاوت الـــحـــواجـــز األمـ
الــطــرقــات، وخــاصــة فــي مــديــنــة حــلــب، وطلب 

الرشى العالني من الدوائر الحكومية وفساد 
تعتبر  بمناصبهم،  واستقواؤهم  املسؤولني 
للرشوة والجريمة،  مجتمعة تشريعًا رسميًا 
الرقابة الحكومية عن األســواق  كما أن غياب 
يزيد من بيئة الفساد ورفع األسعار والتزوير.
ولكن، يستدرك الباحث السوري خالل حديثه 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن تـــعـــدد األســــعــــار في  لــــ
الــســوق الــســوريــة وتــنــامــي مــا يسمى الــســوق 
الفساد  العامل األهــم لزيادة  الــســوداء، يعتبر 
 له ثالثة أسعار 

ً
والسرقات، إذ إن الدوالر مثال

أصبح  اليوم  للخبز  وحتى  أربعة  وللمازوت 
يباع بأسعار متعددة، فربطة الخبز التي تباع 
داخل األفران بمئتي ليرة، تباع أمامها بأكثر 
مــن ألـــف لــيــرة. ويــكــشــف الــبــاحــث حــســون من 
وارتفاع  الفقر  أن  دمشق،  السورية  العاصمة 
ــــال طــلــبــة الـــجـــامـــعـــات لــلــتــنــقــل  ــار أوصــ ــعــ األســ
عن  للبحث  كثيرين  ودفــع  القمامة  بــســيــارات 

غذائهم بحاويات النفايات.
يــلــفــت حـــســـون إلــــى أنــــه عــــدا ســـرقـــات املــحــال 
التجارية وحتى فروع املؤسسات الحكومية، 
»وثقنا خــالل دراســة حتى النصف األول من 

العام الجاري، سرقة 122 محل صياغة ذهب 
أكثر  ولكن  فقط،  والــالذقــيــة  بدمشق وحمص 
الــســرقــة واالبـــتـــزاز تتم بمدينة حلب،  حـــاالت 
والصاغة  األعــمــال  رجــال  اعتقال  بعد  خاصة 
وابــتــزاز أهلهم بــاملــال ليتم اإلفـــراج عنهم من 
فرع الخطيب لألمن بدمشق )تابع لجهاز أمن 

الدولة(«. 

سرقة المقابر
الــتــي تعاني منها  بــحــاالت السرقة  واألغـــرب 
ــوم، هــــي ســـرقـــة املـــقـــابـــر،  ــيــ ــة الــ ــوريـ ــدن الـــسـ ــ املــ
فـــبـــحـــســـب جـــــونـــــي طـــــــربـــــــوش، مــــــن مــنــطــقــة 
الدويلعة، تم تعيني حــراس على املقبرة بعد 
ســـرقـــة مــحــتــويــات الـــقـــبـــور، ويـــشـــرح: »نــدفــن 
ــعـــض مــــوجــــوداتــــه مــــن حــلــي  مــــع املــــتــــوفــــى بـ
ومقتنيات«. ويضيف طربوش خالل اتصال 
مـــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن بــعــض تــجــهــيــزات 
املياه  املسيحية« باملنطقة، من عداد  »املقبرة 
واألنــابــيــب وأســـالك الــكــهــربــاء، تمت سرقتها 
مـــرارًا، ووصـــل األمـــر إلــى ســرقــة رخـــام املقابر 

وحجارة الزينة املوجودة على القبور.
ويؤكد راشــد ماليل من منطقة دمــر بدمشق 
»الــعــربــي الــجــديــد« ســرقــة رخـــام الــقــبــور، ما  لـــ
اضطر أهل املنطقة ملضاعفة الحراسة، »لكن 
الــســرقــات مــســتــمــرة مـــن نــاحــيــة الــجــبــل الـــذي 

يضم لواء عسكريًا«.
ويضيف ماليل خالل اتصال أن تجارة القبور 
مزدهرة بدمشق، فسعر الرخام أكثر من 400 
ارتفعت  املـــوت  تكاليف  أن  كاشفًا  لــيــرة،  ألــف 

بدمشق، ووصل سعر القبر بمقبرة دمر إلى 
نحو مليوني ليرة، وفي مقبرة الدحداح قرب 
شــارع بــغــداد وســط دمشق بــني 5 و7 ماليني 

ليرة سوري.

برعاية الكبار
ــاه الـــعـــراق  ــاتـــجـ تــســتــمــر حــــــاالت الـــتـــهـــريـــب بـ
واألدوات  واملـــازوت  األغنام  لتتعدى  ولبنان، 
ــل بــحــســب االقـــتـــصـــادي  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، وتـــصـ
حــســان مــظــفــر مـــن مــنــطــقــة ســرغــايــا الــقــريــبــة 
ــــى األدويـــــــــة، بــعــد  مــــن الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة إلـ
ارتـــفـــاع أســعــارهــا فـــي لــبــنــان وســحــب الــدعــم 
الــدواء في سورية  الحكومي هناك »رغــم قلة 
ولــكــن الــطــريــق أصــبــح بالعكس، صــار يهرب 
الدواء من سورية إلى لبنان، إضافة للمازوت 

واألغنام«.
ــذه الــفــتــرة  ــقـــول مــظــفــر إن ســــوق لــبــنــان هــ ويـ
ــر« بــالــنــســبــة لــلــمــهــربــني، وبــاملــقــابــل،  ــزدهــ »مــ
ــزال تــدخــل  ــ لــــوجــــود ســـلـــع غـــيـــر نــظــامــيــة ال تــ
مـــن لــبــنــان، بــمــقــدمــتــهــا الــتــبــغ والــكــحــولــيــات 
ــواد  ــ ــيـــة ومــــوبــــايــــالت ومــ ــتـــرونـ ــكـ وأجـــــهـــــزة إلـ
السلع،  هــذه  تهريب  استمرار  مبررًا  تجميل، 
إلى منع استيرادها بسورية أو إلغاء تمويل 
االســتــيــراد. ويــؤكــد مظفر أن بــســوريــة اليوم 
مــعــامــل إلنــتــاج الــحــبــوب املـــخـــدرة، وعمليات 
إدخــــال »الــحــشــيــش« تــتــم عــبــر املــســؤولــني أو 

عناصر عسكرية »يعني حاميها حراميها«.
ويـــشـــيـــر وزيــــــر الــــعــــدل الـــســـابـــق فــــي حــكــومــة 
األســد، نجم األحــمــد، إلــى عــدم ظهور تطبيق 
الــواقــع،  أرض  على  الفساد«  مكافحة  »شــعــار 
الفتًا إلى األثر السلبي للحرب التي مرت بها 
البالد على مدار عقٍد من الزمن، والتي أفرزت 

نتائج سلبية كثيرة.
وفــي إشـــارة إلــى املهربني والــفــاســديــن بنظام 
ــتـــشـــرت ثــقــافــة  ــد لـــقـــد انـ ــمــ األســـــــد، يـــقـــول األحــ
التعاطف مع الفساد أو القبول باألمر الواقع، 
وتــكــرســت ثقافة مــن ال يــدفــع املـــال لــن يتمكن 
ــن الـــحـــصـــول عـــلـــى الــــخــــدمــــة، لـــكـــن األخـــطـــر  مــ
الفاسدين  السابق، هو تسويق  الــوزيــر  بــرأي 
ــن الـــفـــســـاد  ــ ــائــــل اإلعـــــــــالم عـ لـــيـــتـــحـــدثـــوا بــــوســ
لــه«، مــا أدى لتشكيل كتلة فساد  »ويــنــظــرون 

صلبة »أفرادها في موقع الال مساءلة«.

تدمير مجتمعي
انتشار  كثرة  »ع.ح«  اإلعــالمــي  يكشف  وفيما 
بــيــوت الــــدعــــارة عــلــى مــــرأى ومــعــرفــة الــنــظــام 
السوري  االقــتــصــادي  يــرى  األمنية.  وأجهزته 
مــحــمــود حــســني أن »هـــنـــاك خــطــطــًا ممنهجة 
لتدمير املجتمع السوري، فبعد التفقير الذي 
تلى القتل واالعتقال والتهجير، رأينا تأجير 

ــن ثم  ــروات الـــســـوريـــني ومــ ـــ وبـــيـــع مــــقــــدرات وثــ
االنتقال إلى تهديم القيم األخالقية باملجتمع، 
ــدرات  ــ ــخـ ــ فــــبــــات الـــفـــســـاد مــــوضــــع تـــفـــاخـــر واملـ
مع  الجريمة  لتستمر  بــاألســواق،  تباع  سلعة 
تفشي حاالت الدعارة، وحتى سرقة األعضاء 
لهم  إجــراء جراحات  بعد  للمعتقلني  البشرية 
وإعالن وفاتهم بسكتات قلبية وإلزام األهالي 
على التوقيع على ذلك، من دون تسليم الجثث 

و»لدينا مئات األمثلة املوثقة«.
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــه لـ ــثـ ــديـ ويـــعـــتـــبـــر حـــســـني خــــــالل حـ
الفقر  بمواجهة  الــســوريــني  أن طاقة  الــجــديــد« 
العالم  والــجــوع مــحــدودة، خاصة بعد تخلي 
عنهم. فالدخل الشهري، ملن لديه دخل ثابت، 

ال يكفي لبضعة أيام. الفساد 
ينهش سورية

تسيطر السوق السوداء على مفاصل االقتصاد السوري. كل السلع الحيوية تقريبًا أصبح لها، 
آخر  مؤشرًا  أن  إال  الحدود.  عبر  التهريب  تزايد  وسط  وأكثر،  سعران  الواحد،  السعر  من  بدًال 

يتصاعد يوميًا، يرتبط بالجرائم التي تلقى تشجيعًا رسميًا بالممارسة أو غض الطرف
مخاوف تزيد من المصاعب المعيشية

منازلهم  اشتراكات  عــدادات  تتعرض  الذين  املواطنني  ارتفعت شكاوى 
في الخدمات العامة للسرقة، وسجلت محافظة حمص أكثر من 3400 
الــحــالــي وحــتــى شهر  الــعــام  عــــدادات، منذ مطلع  تتعلق بسرقة  ضبط 
تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. وبحسب صحيفة »الوطن« املقربة من 
نظام بشار األسد، تتفشى سرقات املؤسسات الحكومية، إذ تم خالل 
 من فرع الشركة السورية لالتصاالت في 

ً
العام الجاري سرقة 27 كبال

الحسكة،  الالذقية، و22 في درعــا، و15 في  محافظة حمص، و23 في 
إضــافــة إلــى 9 فــي حلب، و8 فــي حــمــاة. فــي املقابل، يــواجــه السوريون، 

إضافة إلى املخاوف من ارتفاع نسبة الجريمة، أزمات معيشية واسعة، 
مع مساعي األسر اليومية إلى ردم الفجوة بني الدخل واإلنفاق، بواقع 
االرتفاع املستمر لألسعار وتثبيت األجــور. يضاف إلى ذلك، انسحاب 
 إضافيًا 

ً
الدولة من التوظيف وخلق فرص عمل، وهو ما يشكل عامال

لــزيــادة الفقر وتفشي البطالة بــني أكثر مــن 80 فــي املــائــة مــن السكان. 
ــات على مناطق األطــــراف، وإنــمــا تــطــاول السكان في  وال تتوقف األزمـ
املناطق الخاضعة للنظام، ومنها العاصمة دمشق، حيث تشهد األسعار 
ارتفاعات متواصلة، وسط ازدياد االحتكارات وتفشي السوق السوداء.

المخاوف 
تتزايد من 
ارتفاع نسبة 
الجريمة )لؤي 
بشارة/ فرانس 
برس(

الجزائر ـ حمزة كحال

ــم في  ــدعـ انــتــقــل الـــســـجـــال حــــول الـ
إلــغــائــه أو مراجعته  الــجــزائــر مــن 
لــكــبــح ارتـــفـــاع فــاتــورتــه الــســنــويــة 
إلــــى تــحــديــد املــســتــفــيــديــن مـــنـــه. االنـــتـــقـــادات 
ــال، وخــاصــة  ــمــ ــال األعــ ــ الــنــقــابــيــة تـــطـــاول رجـ
الشركات األجنبية التي تمتص سنويًا أموااًل 
والوقود  املياه  أسعار  ضخمة مستفيدة من 
املــدعــمــة وحــتــى الــكــهــربــاء. وتــتــزايــد املطالب 
برفع الدعم عما تستهلكه هذه الشركات من 
ميزانية  فــي  سلع وخــدمــات مدعمة وصبها 

املساعدات املوجهة للعالئالت املعوزة.
املنادية بمراجعة  ارتــفــاع األصـــوات  وتــزامــن 
الشركات  مع  الجزائر  أبرمتها  التي  العقود 
األجنبية الكبرى، خاصة في مجال االستفادة 
من املــواد املدعمة، مع إطــالق الحكومة خطة 
إللـــغـــاء الـــدعـــم املــبــاشــر لـــألســـعـــار، والــتــوجــه 
ــادق  ــر. صــ ــــات مـــالـــيـــة لــــألســ ــانـ ــ نـــحـــو دفـــــع إعـ
الــبــرملــان بتحفٍظ حـــول الــجــدول الــزمــنــي، ما 
يجعل السلطات الجزائرية في حرٍج، بعدما 
ــفـــاق الــعــام  عــلــلــت إلـــغـــاء الـــدعـــم بــارتــفــاع اإلنـ

واســـتـــحـــواذ جـــهـــات، لـــم تـــذكـــرهـــا، عــلــيــه. في 
واليــة معسكر على بعد 380 كيلومترًا غرب 
حسب  مثال  أكبر  يقع  الجزائرية،  العاصمة 
املتتبعني الســتــفــادة املــصــانــع األجــنــبــيــة من 
أموال الدعم. يتعلق األمر بمصنع اإلسمنت 
األكــبــر فــي الــجــزائــر، التابع لشركة »الفـــارج« 
الفرنسية. مصنع بات حديث العام والخاص 
فــي املــنــطــقــة، ملــا يستهلكه مــن مــيــاه مدعمة، 
في وقت يعيش فيه الغرب الجزائري جفافًا 
غــيــر مــســبــوق. يــضــاف إلــــى ذلــــك تخصيص 
الــحــكــومــة مــحــطــة خــاصــة لــتــولــيــد الــكــهــربــاء 
للمصنع. كذا يستفيد األخير من اإلعفاءات 
الــضــريــبــيــة الـــتـــي يــحــصــل عــلــيــهــا اإلســمــنــت 
خــالل عمليات الــتــصــديــر، واإلعــفــاء مــن دفع 
الضريبة على القيمة املضافة على الصفقات 

املوجهة للمشاريع الحكومية.
يكشف مراد بختي، عضو وساطة الجهوية 
ــوان مــظــالــم تــابــع لــلــرئــيــس الـــجـــزائـــري(،  ــ )ديــ
»العربي الجديد«، أنه »بعد التحريات التي  لـ
قامت بها لجنة الوساطة، وجدنا أن املصنع 
تم ربطه مع محطة تحلية مياه البحر بوهران 
على بعد 110 كيلومترات، بتمويٍل من شركة 
)سيال( الفرنسية املختصة في توزيع املياه، 
وقٍت  في  الجزائري،  للتشريع  مخالف  وهــذا 
لـــم يــكــن يــجــد فــيــه ســكــان الـــغـــرب الــجــزائــري 
قــطــرة مـــاء عــذبــة لــشــربــهــا«. ويــتــابــع »حسب 
مــا توصلنا إلــيــه، فــإن املصنع كــان يستهلك 

قرابة 2000 ليتر من املياه إلنتاج طن واحد 
من اإلسمنت، وبعد مراجعة الفواتير، وجدنا 
أن املياة مدعمة بل وهناك فواتير وديون لم 
تــســدد«. ويــلــفــت إلـــى أنـــه »قــمــنــا بــرفــع تقرير 
الــجــمــهــوريــة، ما  الــعــلــيــا ورئـــاســـة  للسلطات 
من  بأمر  الفرنسي  )سيال(  مدير  إلقالة  أدى 

الرئيس عبد املجيد تبون«.
املرفوع  تقريرنا  فــي  »طالبنا  بختي:  يشرح 
لــلــرئــيــس عــبــد املــجــيــد تـــبـــون بـــضـــرورة رفــع 
التي تستفيد  األجنبية،  الشركات  الدعم عن 
ــوزة  ــ ــعـ ــ ــائــــالت املـ ــعــ ــلــ ــة لــ ــهــ ــوجــ ــن أمـــــــــــــواٍل مــ ــ مــ
ــداث عــدالــة  ــ واملــحــتــاجــني، وذلــــك مـــن أجـــل إحـ
الذي  باملواطن  اإلضــرار  وتفادي  اجتماعية، 
أنهك الغالء جيوبه«. ويعتبر أنه »كل مصنع 
أجنبي يستفيد من ثالث سلع مدعمة وهي 
املــاء والكهرباء والــوقــود، مــن دون احتساب 
مــا يــأكــلــه عــمــالــه األجـــانـــب مــن مــــواد غــذائــيــة 
ــذهـــا  ــتــــي أخـ مــــدعــــمــــة، وهــــــي الــــتــــوصــــيــــات الــ

الرئيس باالعتبار«.
وأقــــر رئــيــس الــحــكــومــة الـــجـــزائـــري أيــمــن بن 
عــبــد الــرحــمــن بـــأن »مـــا يـــقـــارب مــلــيــار دوالر 
تذهب إلى الوسطاء، فيما تستفيد العائالت 
أمــوال  أقــل من مليار دوالر من  امليسورة من 
الــدعــم«. وفــي الــســيــاق، يــقــول عضو االتــحــاد 
دواجــي  مصطفى  الجزائريني  للعمال  الــعــام 
رابــــــح إن »االتـــــحـــــاد يــــــدرس كــيــفــة مــراجــعــة 
ســيــاســة الــدعــم بــمــا ال يــضــر املـــواطـــن، وهنا 
الحظنا مثال أن الشركات األجنبية تستهلك 
مــن املــــواد املــدعــمــة بــمــا يــعــادل الــخــمــس إلــى 

الربع من أموال الدعم«.
ــــة »ســــــي أس ســـي«  ــركـ ــ أن »شـ إلــــــى  ــر  ــيـ ــشـ ويـ
ــفــــوق 5  ــنــــاء تــ الـــصـــيـــنـــيـــة لـــديـــهـــا مـــشـــاريـــع بــ
من  تستفيد  املــقــابــل،  وفـــي  دوالر،  مــلــيــارات 
املــيــاه املــدعــمــة. مــع الــعــلــم أن لــديــهــا أكــثــر من 
40 ألف صيني يعملون هنا يستفيدون من 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

يــثــيــر الـــقـــانـــون املـــوحـــد لـــلـــرواتـــب فـــي ليبيا 
جــداًل واســعــًا مــا بــني الــخــبــراء، وذلــك بــمــوازاة 
إعالن وزارة املالية بحكومة الوحدة الوطنية 
خفض رواتب املسؤولني وكبار املدراء بنسبة 
50 في املائة. إال أن االنتقادات طاولت مقترح 
الــرواتــب الجديد مــن بــاب إعـــداده على سعر 
صــــرف ثــالثــة دنــانــيــر مــقــابــل الـــــــدوالر، فيما 
الــســعــر الـــرســـمـــي وصــــل إلــــى 4.48 دنــانــيــر، 
ويــحــتــاج لــبــعــض الــتــعــديــالت فــي مــا يتعلق 
القضائية  الهيئات  رواتـــب  احتساب  بــدرجــة 
، فــي حــني اعــتــبــر الــبــعــض أن تخفيض 

ً
مــثــال

الــــرواتــــب لــلــجــهــات املـــســـؤولـــة يـــنـــدرج ضمن 
العدالة االجتماعية.

ويتساءل الباحت وسام املصراتي عن سبب 
تحديد سقف الرواتب عند سعر صرف ثالثة 
»الــعــربــي  دنــانــيــر مــقــابــل الــــــدوالر، ويــشــرح لـــ
لوائح خاصة  هناك  أن  املشكلة  أن  الجديد«، 
وقـــــوانـــــني صـــــــدرت لـــجـــهـــات بـــعـــيـــنـــهـــا، لــكــنــه 
ــرواتـــب  ــلـ ــون املــــوحــــد لـ ــانــ ــقــ يـــلـــفـــت إلــــــى أن الــ
خطوة متأخرة لكنها جيدة. ويعتبر املحلل 

االقتصادي عبد الحميد الفضيل أن تقليص 
الفجوة بني الحدين األعلى واألدنى للرواتب 
العدالة االجتماعية واملــســاواة،  بــاب  هــو مــن 
إذ كان الحد األعلى 30 ضعف الحد األدنــى، 
واآلن أصبح في حدود 10 أضعاف. ويضيف 
أنــه في  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي تصريحات 
السابق كان هناك 34 جدوال للرواتب، واآلن 
يوجد جــدول واحـــد، مــا يحقق املــســاواة بني 

رواتب العاملني في املؤسسات الحكومية.
إال أن مدير مركز أويا أحمد أبولسني ينتقد 
طريقة تحديد األجور والرواتب وفق تصور 
تحديد  املــطــلــوب  إن  ويـــقـــول  املــالــيــة،  وزارة 
مـــســـتـــويـــات املـــعـــيـــشـــة لـــلـــفـــرد، مــــن املـــوظـــف 
املتجول، بحيث  الحكومي والفالح والبائع 

اليومية، وذلك  يكفي دخله لتغطية األعباء 
ــع قــيــمــة الـــديـــنـــار الــلــيــبــي أمــــام  ــ يــتــطــلــب رفـ
الدوالر. ويلفت إلى أن ما أنتجه القانون هو 
عبارة عن عدالة اجتماعية في بند الرواتب 
البالغ  الوظيفي  الــكــادر  فقط وســط تضخم 
2.3 مــلــيــون مــوظــف حــكــومــي، ويــشــيــر إلــى 
ضــرورة تقليص الكادر الوظيفي مع وضع 
معايير لحد األجـــر الــعــادل، مــا يــحــول دون 
تحويل زيـــادة األجـــور إلــى سبب للتضخم، 
ما بني مستويات  الربط  أنــه يجب  ويعتبر 

الرواتب وحجم اإلنتاجية.
ــلـــغ عـــــدد الـــعـــامـــلـــني بـــالـــجـــهـــات الـــعـــامـــة  ويـــبـ
والــشــركــات واملــصــارف فــي ليبيا نحو 2.36 
مــلــيــون مــوظــف حــكــومــي، مـــا يــشــكــل 36 في 
املـــائـــة مـــن إجــمــالــي عـــدد الــســكــان فـــي نهاية 
العمل.  وزارة  لبيانات  وفــقــا  املــاضــي،  الــعــام 
ويبلغ الحد األدنى لألجور نحو 450 دينارا 
الرواتب واألجــور  )100 دوالر(، ويبلغ حجم 
في موازنة 2021 املقترحة 43.91 مليار دينار، 
للمتقاعدين  األخـــيـــرة  الـــزيـــادات  مــع إضــافــة 
والتعليم العام والداخلية والدفاع ومؤسسة 

النفط.

القاهرة ـ عبداهلل عبده

رجــح عــدد من املراقبني واملحللني ألوضــاع 
األسواق املصرية، أن يكون تأثير الفيروس 
املتحور »أوميكرون«، أقل من الصدمة التي 
حدثت مــع بــدء انتشار »كــورونــا«. إال أنهم 
تكون بسيطة على  لن  التداعيات  أن  أكــدوا 
الناشئة ومــن بينها مصر. ويرى  األســـواق 
في  الخبير  عبداملطلب،  عبدالنبي  الدكتور 
الــتــأثــر باملتحور  الــشــؤون االقــتــصــاديــة، أن 
السابقة  الجديد لن يكون بحجم الخطورة 
عند ظهور كورونا، ألن العالم لم يعد بعد 
إلى استئناف نشاطه كما كان قبل كورونا، 
ومــــا زالـــــت غــالــبــيــة الـــقـــطـــاعـــات اإلنــتــاجــيــة 
من  تعاني  العالم  مستوى  على  والخدمية 

تأثير تداعيات كورونا.
»الــعــربــي  ويــتــابــع فــي تــصــريــحــات خــاصــة لـــ
مــدى  املقبلة ستكشف  ــام  األيــ أن  الــجــديــد«، 
ــــي اعـــتـــقـــادي أن  خـــطـــورة هــــذا املــتــحــور »وفـ
هذه التخوفات لن تستمر كثيًرا، وحتى إذا 
أن االقتصاد  لــلــحــدود فمؤكد  إغـــالق  حــدث 
العاملي سيعاني من مشاكل إضافية، لكنها 
لن تكون بنفس الحجم الذي سببه كورونا 

عند انطالقته«. 
ويعتقد املحلل املالي مايكل نجيب، أن الذعر 

من متحور »أوميكرون« والتهويل اإلعالمي 
مــن حجم وخــطــورة انــتــشــار هــذا الفيروس 
أســـــواق  لـــضـــرب  ــداف  أهــــــ وراءه  املــــتــــحــــور، 
النفط، بعد رفض املصدرين العامليني زيادة 

اإلنتاج أو تخفيض األسعار.
»الــعــربــي  ويــشــيــر فــي تــصــريــحــات خــاصــة لـــ
الــجــديــد«، أن هــذا االعتقاد لــه مــا يــبــرره، إذ 
يوم  في جلسة  انخفضت  النفط  أسعار  إن 
الجمعة املاضية، عقب اإلعالن عن املتحور 

 86 مقابل  للبرميل،  دوالًرا   70 إلــى  الجديد 
دوالًرا األسبوع املاضي.

ويوضح أن هبوط البورصة املصرية خالل 
ــــالن عـــن املــتــحــور  ــــى بــعــد اإلعـ الــجــلــســة األولـ
ا مع هبوط البورصات 

ً
الجديد جاء متزامن

العاملية، ولــكــن كــان هبوطها هــو األقـــل بني 
البورصات اإلقليمية. وربط استقرار أحوال 
ــواق  الــبــورصــة الــفــتــرة املــقــبــلــة بــحــركــة األســ

والبورصات العاملية خالل األيام املقبلة.
ويــضــيــف املــحــلــل املـــالـــي، أنــــه »بــاعــتــبــار أن 
مصر من األسواق الناشئة، فتأثير تعامالت 
بورصتها يكاد ال يذكر في األسواق العاملية 
)0.05 فــي املــائــة مــن حــجــم األســــواق املالية 
الــدولــيــة(. فـــرأس مــال الــبــورصــة املــصــريــة ال 
يتعدى 40 مليار دوالر، وهو ما يماثل رأس 
ــا إلــى أن 

ً
مــال إحــدى الشركات العاملية، الفــت

بــعــض شــركــات األدويــــة األمــيــركــيــة ارتفعت 
أسهمها بمعدالت وصلت إلى 40 في املائة، 
ــــالن عـــن املــتــحــور الــجــديــد، في  بــمــجــرد اإلعـ
حــني لــم يتأثر قــطــاع الـــدواء فــي مصر بهذا 

اإلعالن.
وذكر أنه مهما كانت خسائر البورصة، فإن 
ما حصل  بقدر  منزعجني  غير  املستثمرين 
بــدايــات انتشار فيروس كــورونــا، ألنهم  مع 

هذه املرة امتصوا الصدمة سريعًا.

سجال الدعم 
الجزائري

األسواق أسرع امتصاصًا لصدمة المتحور 
)Getty( .الجديد

جدل حول القانون الموحد للرواتب

ترقب تفاعل األسواق مع »أوميكرون«

دعوات لرفعه 
عن الشركات األجنبية

فيما تتجه السلطات 
الجزائرية نحو رفع الدعم 
عن السلع، تحّول النقاش 

بين الخبراء والنقابيين 
والبرلمانيين إلى نقطة 

أخرى: وقف الدعم عن 
الشركات األجنبية

ليبيا مالية عامة

مصر

تعادل قيمة الدعم 
في موازنة 2022 حوالي 

16 مليار دوالر

تقليص الفجوة 
في الرواتب من 30 ضعفًا 

إلى 10 أضعاف

الدعم لدى شرائهم سلعًا ومواد غذائية، وهذا 
الجزائرية  والشركات  املصانع  على  ينطبق 
الــكــبــرى«. ويضيف الــنــقــابــي، فــي حــديــث مع 
»العربي الجديد«، أن »املطلب األساس اليوم 
رفع الدعم عما تستهلكه الشركات األجنبية 
ــة تــأثــيــر الــرفــع عــلــى املــيــزانــيــة  أوال، ثــم دراســ
العامة، وبعدها نتوجه لتحرير األسعار عن 

الجميع«.
ووفــق األرقــام التي جــاءت في موازنة 2022، 
فإن ميزانية الدعم أو ما يعرف بـ »التحويالت 

االجتماعية« ستقدر بـ2220 مليار دينار، أي 
)الــــدوالر= 137  يــعــادل 16.4 مليار دوالر  مــا 
دينارًا(، ما يمثل 11 باملائة من قيمة الناتج 
الــداخــلــي الـــخـــام، مــقــابــل 1920 مــلــيــار ديــنــار 
التي  السنة  دينار  مليار  2021، و1700  سنة 

قبلها.
االقــتــصــادي جــمــال نورالدين  الخبير  ويـــرى 
الدعم معقد ومتشعب، وكــان على  أن »ملف 
الــحــكــومــة أن تــبــدأ بــمــراجــعــة األســـعـــار التي 
التحرير  عــن  الحديث  قبل  األجــانــب  يدفعها 

أن يدفع األجنبي  الكلي لألسعار، فال يمكن 
املــســتــثــمــر فـــي الـــجـــزائـــر نــفــس ســعــر الــوقــود 
ــز الــــــذي يــدفــعــه  ــبـ واملــــيــــاه والـــكـــهـــربـــاء والـــخـ
املواطن الجزائري متوسط الدخل أو الفقير«.
»العربي الجديد« أن »الجزائريني  ويضيف لـ
ــــك،  ــذلـ ــ ــــع الــــــدعــــــم، ولـ ــرفـ ــ ــعـــديـــن لـ ــتـ ــيــــر مـــسـ غــ
وكـــتـــجـــربـــة أولـــــــى، نـــقـــتـــرح عـــلـــى الــحــكــومــة 
من  املستهلكة  املـــواد  على  األســعــار  تحرير 
طـــرف مــصــانــع األجـــانـــب، وحــتــى الــوطــنــيــة 

الكبرى، قبل تعميم التجربة«.

مطالب بالتريث في 
رفع الدعم )رياض 
كرامدي/فرانس برس(
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