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المغرب يقاضي الرسوم على األسمدة
الرباط ـ مصطفى قماس

وصــلــت أزمــــة تــصــديــر األســمــدة 
ــة لـــــلـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة  ــيــ ــربــ ــغــ املــ
األمــيــركــيــة إلــــى ســـاحـــة الــقــضــاء 
الـــتـــجـــاري، بــعــد أن رفــــع املــجــمــع الــشــريــف 
لــلــفــوســفــات فــــي املــمــلــكــة دعــــــوى قــضــائــيــة 
الدولية  للتجارة  الفيدرالية  املحكمة  أمـــام 
األميركية  اإلدارة  نيويورك، ضد فرض  في 
رسومًا كبيرة على األسمدة املغربية بدعوى 
ـــراق. ومــنــتــصــف مــــارس/ آذار املــاضــي  اإلغـــ
قــــررت لــجــنــة الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة األمــيــركــيــة 
فرض رسوم جمركية إضافية على واردات 
األسمدة من املغرب بنسبة 19.97% بعدما 
كانت وزارة التجارة الخارجية، قد فرضت 
ــًا بــــاألســــاس عــلــيــهــا فــــي نــوفــمــبــر/  ــومــ رســ
تشرين الثاني 2020، في حدود %23.46.    

ــلــــن املـــجـــمـــع الـــشـــريـــف لــلــفــوســفــات فــي  وأعــ
املغرب، الذي يعتبر أول مصدر للفوسفات 

واألســـمـــدة فــي الــعــالــم، مــســاء الــجــمــعــة، أنــه 
ــة لــلــتــجــارة  ــيـ ــيـــدرالـ ــفـ لـــجـــأ إلـــــى املـــحـــكـــمـــة الـ
الدولية األميركية من أجل التصدي لفرض 
املبرر. وكانت شركة موزاييك  الرسوم غير 
األميركية العاملة في قطاع الفوسفات، قد 
تقدمت بشكوى ضد األسمدة املغربية، إلى 
في  الدولية  التجارة  التجارة ولجنة  وزارة 
املــاضــي، ودعــت  املتحدة الصيف  الــواليــات 
فــتــح تحقيق حـــول مــا تعتبرها  إلـــى  فــيــهــا 
ممارسات تجارية تعرضها للضرر وفرض 
ــادة من  ــ ــذه املــ ــــوم عــلــى الــــــــواردات مـــن هــ رسـ

املغرب.
ــيـــرة مــن  ــبـ ــيـــات كـ ــيــــك إن كـــمـ وقــــالــــت مــــوزايــ
الـــــــــصـــــــــادرات املــــغــــربــــيــــة والــــــروســــــيــــــة مــن 
الـــفـــوســـفـــات تــتــلــقــى دعـــمـــًا غـــيـــر عـــــــادل، مــا 
معتبرة  ألنشطتها،  كبيرة  أضــــرارًا  يسبب 
الشريف  للمجمع  توفر  املغربية  الــدولــة  أن 
أكبر  تنافسية  لــه  يتيح  دعــمــا  للفوسفات، 
العاملية،  األســواق  األسمدة في  أسعار  عبر 

وهــو ما نفاه املجمع املغربي. وقــال محمد 
التجارة  فــي قضايا  املتخصص  عــيــاد،  بــن 
»العربي الجديد« إن  الدولية، في تصريح لـ
األميركية  الشركة  رفعتها  التي  »الــشــكــوى 
ال سند لها، كما أن الــقــرارات الــصــادرة عن 
البلد بالفصل بما  الجهات املختصة بذلك 
الفاعلني  بني  التجارية  املسائل  بشأن  وقــع 

غير مفهومة«.
وأضــــاف بــن عــيــاد، أن »مــجــمــع الــفــوســفــات 
املغربي ال يتلقى الدعم من الدولة كما تزعم 
الــشــركــة األمــيــركــيــة، بــيــنــمــا تــؤكــد بــيــانــات 
رسمية أن الشركة املغربية دأبت على توفير 
ــرادات ملــالــيــة الـــدولـــة، ســـواء عــبــر تحويل  ــ إيـ
ــرائـــب الــتــي  حــصــتــهــا فـــي األربـــــــاح أو الـــضـ

تؤديها للخزانة«.
املــخــزون  مــن  املــغــرب بنحو %70  ويستأثر 
العاملي من الفوسفات، ما يجعل منه العبًا 
العالم،  فــي  الــزراعــيــة  السياسة  فــي  حاسمًا 
عــبــر األســـمـــدة املــتــنــوعــة. ويـــراهـــن املــجــمــع 

الشريف للفوسفات على تحويل الخام إلى 
أسمدة ما يزيد من القيمة املضافة لصادرات 
القطاع، حيث انتقلت قيمة تجارة األسمدة 
في األعــوام الخمسة األخيرة من 1.8 مليار 

دوالر إلى 3 مليارات دوالر.
وتـــظـــهـــر الـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة أن الـــرســـوم 
األميركية لم تؤثر على صادرات املجمع في 
الــفــتــرة األخــيــرة، فقد ارتــفــعــت مبيعاته في 
الربع األول من العام الجاري بنسبة %4.16 
مليارات   5.1 أســـاس ســنــوي، مسجلة  على 

دوالر. 
املغرب  تبناها  التي  االستراتيجية  وتقوم 
منذ أكثر من حوالي أربعة عشر عاما على 
ــهــــان ألحــــد األســــــواق املــســتــوردة  عــــدم االرتــ
تــوجــه من  فــهــنــاك  أو األســـمـــدة،  للفوسفات 
أجــل عــدم تجاوز حصة أيــة ســوق 20% من 
صــــادرات املــجــمــع الــشــريــف لــلــفــوســفــات، ما 
القرارات  تلك  التأثر كثيرًا بمثل  يتيح عدم 

التي اتخذتها الواليات املتحدة.

لندن ـ العربي الجديد

توصلت مجموعة السبع إلى اتفاق تاريخي يتعلق 
الــعــاملــيــة مــتــعــددة الجنسيات  الــشــركــات  بــضــرائــب 
ــة، حــيــث تعهد وزراء  واملـــوجـــودة فــي أكــثــر مــن دولــ
املــالــيــة بـــفـــرض ضــريــبــة تــبــلــغ نــســبــتــهــا 15% على 
 األقل، بحسب ما جاء في بيان مشترك أمس السبت، 
ــمـــــاع اســــتــــمــــر يـــــومـــــني فــــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــتـــ  بــــعــــد اجـــ

البريطانية لندن.
الذي  البريطاني ريشي سوناك،  املالية  وقــال وزيــر 
»بعد  السبع حاليًا:  رئاسة مجموعة  بــاده  تتولى 

مالية مجموعة  وزراء  توصل  النقاش،  من  سنوات 
السبع إلى اتفاق تاريخي إلصاح النظام الضريبي 
الــعــاملــي«،  الــرقــمــي  للعصر  مناسبًا  لجعله  الــعــاملــي 
ــتـــزام  ــم االتـــفـــاق عــلــى االلـ  مــضــيــفــا وفــــق رويـــتـــرز »تــ
ــاملـــي مــــن ضـــريـــبـــة الـــشـــركـــات ال يــقــل   بـــحـــد أدنــــــى عـ
 عـــن 15% مـــن أربـــاحـــهـــا، بــمــا يــعــمــل عــلــى تحقيق 

تكافؤ الفرص«.
فرانس  وكــالــة  نقلت  مــا  أملانيا، بحسب  كما رحبت 
بـــرس، بــاالتــفــاق الـــذي قــالــت إنــه »نــبــأ ســار للعدالة 
والتضامن الضريبي«. ويهدف االتفاق، الذي يمكن 
إلى  املقبل،  الشهر  األســاس التفاق عاملي  أن يشكل 

إنهاء »سباق نحو القاع« مستمر منذ عقود، وفيه 
تــتــنــافــس الـــبـــلـــدان عــلــى جــــذب الـــشـــركـــات الــعــمــاقــة 
إعــفــاءات.  ومنح  للغاية  منخفضة  بفرض ضــرائــب 
وظل قــرار فرض ضريبة عاملية موحدة على أرباح 
الشركات الكبرى محل خاف بني الدول الكبرى منذ 

وقت طويل.
وإبرام االتفاق يضيق الخناق على الشركات الكبرى 
الــدول إنها ال تدفع ما يكفي من  التي تقول بعض 
ضرائب، ما كلف الخزائن العامة لتلك الدول مئات 
املليارات من الدوالرات، ما يجعلها اآلن بحاجة إلى 
التكلفة  لسداد  عاجل  بشكل  النقص  ذلــك  تعويض 

من  بشدة  التي تضررت  اقتصاداتها  لدعم  الهائلة 
جائحة فيروس كورونا الجديد.

دنيا  أواًل ضريبة  املتحدة طرحت  الواليات  وكانت 
إلى  تخفضها  أن  قبل   ،%21 بنسبة  الشركات  على 
15% في محاولة لجمع تأييد عدد أكبر من الدول. 
ويفسح اتفاق مجموعة السبع املجال أمام االتفاق 
على نسبة أعــلــى خــال مــحــادثــات الحــقــة فــي إطــار 
املقرر  اجتماعها  خــال  األكــبــر،  العشرين  مجموعة 
في يوليو/ تموز املقبل بمدينة البندقية اإليطالية. 
وتــضــم مــجــمــوعــة الــســبــع الـــواليـــات املــتــحــدة، كــنــدا، 

فرنسا، أملانيا، إيطاليا، اليابان، وبريطانيا.

اتفاق تاريخي لمجموعة السبع بشأن ضريبة الشركات

روسيا تشارك في مشروع 
سكك حديدية إيرانية

قالت رئيسة مركز الصادرات 
الروسية، فيرونيكا نيكيشينا، إن 
الشركات الروسية على استعداد 
للمشاركة في ممر كبير للسكك 
الحديدية في إيران. ونقلت وكالة 

الجمهورية اإلسالمية لألنباء، أمس 
السبت، عن نيكيشينا قولها إن 

مركز الصادرات الروسية جاهز 
لتقديم الخدمات للشركات إلنشاء 

جزء من املمر الذي يطلق عليه 
»شمال ـ جنوب«، في ما يتعلق 

بالخطوط السككية وسائر األجهزة 
الداخلية الالزمة. وأضافت أن 

البنى التحتية لالتحاد االقتصادي 
األوراسي لم تنفذ بصورة كاملة 

حتى اآلن لالستفادة من مزايا 
وتسهيالت وامتيازات التجارة بني 

الدول األعضاء في االتحاد. وفي 
َعت اتفاقية موقتة 

ِّ
عام 2019، ُوق

للتجارة الحرة بني إيران واالتحاد 
االوراسي وبموجبه تجري مبادلة 

860 سلعة بني الجانبني، حيث 
تشير إحصائيات األشهر املاضية 
إلى زيادة الصادرات اإليرانية لهذه 

الدول بنسبة 63%. ومن املقرر 
أن تجري محادثات بني الجانبني 

 لتحويل االتفاقية املوقتة 
ً
مستقبال

إلى دائمية.

الصين تحّد انبعاثات 
المؤسسات العامة

قالت الهيئة الوطنية للمكاتب العامة 
الصينية، إن الصني تهدف إلى الحد 

من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون من املؤسسات العامة إلى 
400 مليون طن، وذلك بحلول عام 
2025. وأشارت الهيئة في بيانات 
أوردتها وكالة شينخوا، أمس، إلى 

أنه بحلول عام 2025، سيجري 
التحكم في إجمالي استهالك الطاقة 

للمؤسسات العامة في حدود 189 
مليون طن من الفحم املعياري. 

وعلى مدار السنوات الخمس 
املقبلة، ستطلق الهيئة 10 خطط 

تهدف إلى الحد من انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون من املؤسسات 

العامة، بما في ذلك األنشطة التي 
تعزز استخدام الطاقة املتجددة، 
والحفاظ على املياه وحمايتها، 

وفصل النفايات املنزلية، إلى جانب 
نشاطات أخرى للقضاء على هدر 

الطعام.

إزالة الحواجز التجارية
لدول »أبيك«

ناقش وزراء التجارة في منتدى 
منطقة آسيا واملحيط الهادئ )أبيك( 

سبل إعادة البناء بشكل أفضل 
في ظل جائحة فيروس كورونا 

الجديد، خالل اجتماع عبر اإلنترنت 
استضافته نيوزيلندا، أمس 

السبت. وركز املنتدى على إزالة 
الحواجز التجارية من خالل بحث 

سبل املساعدة في حركة السلع 
األساسية الالزمة ملكافحة الوباء، 

بما يتماشى مع قواعد التجارة 
العاملية التي تعرضت للتوتر في 
السنوات األخيرة، خاصة خالل 
إدارة الرئيس األميركي السابق 
دونالد ترامب، الذي فضل إبرام 

صفقات تجارية مع دول منفردة. 

أخبار

الكوريون 
ينعشون التسوق 

اإللكتروني

قفزت معدالت التسوق عبر اإلنترنت في كوريا الجنوبية بنسبة 25% على أساس سنوي خال إبريل/ نيسان املاضي، حيث أضحى املزيد من 
كبير.  تداعيات جائحة فيروس كورونا بشكل  اإلغــاق وانحسار  الباد من  اإللكترونية، رغم خــروج  التسوق  املستهلكني يستخدمون منصات 
وبلغت قيمة معامات التسوق عبر اإلنترنت 15.1 تريليون وون )13.6 مليار دوالر( في إبريل/ نيسان، مقابل 12.1 تريليون وون في نفس الشهر 
ا لبيانات هيئة اإلحصاء الحكومية التي أوردتها وكالة يونهاب لألنباء، أمس السبت. وارتفعت املشتريات التي تمت من خال 

ً
من عام 2020، وفق

الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية وغيرها من األجهزة املحمولة بنسبة 34% على أساس سنوي لتصل إلى 10.7 تريليونات وون، ليمثل التسوق 
عبر الهواتف املحمولة 71.1% من إجمالي قيمة التسوق عبر اإلنترنت.

اقتصاد
Sunday 6 June 2021
األحد 6 يونيو/ حزيران 2021 م  25  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2470  السنة السابعة

)فرانس برس(



1011
اقتصاد

مداخيل زهيدة ال تكفي حاجيات األسر

11.1
سورية  في  شخص  مليون 
اإلنسانية  لــإغــاثــة  بحاجة 
رايــتــس  »هــيــومــن  بحسب 
أن  إلــى  تشير  التي  ــش«  ووت
الحرب الحافلة باالنتهاكات، 
تسببت بتدمير البنية التحتية، 
وعجز معظم السكان عن 

كسب قوتهم.

تحقيق

هوت الليرة السورية 
من 50 في 2011 

إلى 3300 أمام الدوالر

اإلنفاق الشهري 
يزيد 15 ضعفًا أقله عن 

مدخول األسر

عدنان عبد الرزاق

البيوت.  غالبية  إلــى  يتمدد  الفقر 
ســــوق الــعــمــل تــضــيــق كــثــيــرًا إلــى 
حد خنق من بقي فيها بتحديات 
معها  جارفة  تنهار  الليرة  قاسية.  وجــوديــة 
ــر، املـــعـــانـــاة تــتــزايــد  الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لـــألسـ
تغييرات جدية.  أو  أمــل بحلول  أي  مــن دون 
هنا ســوريــة، بلد هجره املــايــني قسرًا تحت 
ضربات املدافع ونيران الطيران، أرض تضم 
املايني من الناس الذين يعانون بغالبيتهم 
في تأمني أدنى متطلبات العيش، هنا حيث 
يجدد نظام بشار األســد واليته بانتخابات 
رئـــاســـيـــة تــضــج بـــوعـــود وشــــعــــارات صعبة 

املنال. 
ويـــتـــوقـــع رئــــيــــس مـــجـــمـــوعـــة عـــمـــل اقـــتـــصـــاد 
ــزداد معاناة  ســوريــة، أســامــة الــقــاضــي، أن تــ
مع  املقبلة  الفترة  خــال  املعيشية  السوريني 
عودة تهاوي سعر صرف الليرة »التي فقدت 
جميع مــحــددات قــوتــهــا، وعــجــز نــظــام بشار 
األسد عن اإليفاء بأي وعد قطعه لناخبيه«. 

وتخّوف القاضي، خال حديثه مع »العربي 
ــام إلـــــى تــقــســيــم  ــنـــظـ ــن لـــجـــوء الـ ــد«، مــ ــديــ الــــجــ
ألي  »الــفــاقــد  على حكمه  للمحافظة  ســوريــة 
شرعية بعد مسرحية االنتخابات«. ويضيف 
االقــتــصــادي الــســوري أن الــنــظــام يـــرّوج هذه 
الفترة النتعاش مقبل، باالعتماد على عودة 
رؤوس األمـــــوال واملــســتــثــمــريــن مــن الــخــارج، 
»لكن ذلــك لــن يحصل، فأصحاب األمـــوال لن 
يــتــركــوا الــدعــم واملــنــاخ الــجــاذب فــي أي دولــة 

للعودة إلى سورية«. 
ويـــعـــتـــبـــر أن »الــــســــوريــــني يــــدفــــعــــون الــثــمــن 
وحــدهــم، بــعــدمــا ســاقــهــم الــنــظــام غصبًا إلــى 
تجديد حكمه الوراثي. واملحزن على سورية 
بشار  كلمة  خــال  سمعناه  مــا  ومستقبلها، 
األسد بعد االنتخابات، فهو آثر لغة اإلقصاء 
والتحدي وقّسم السوريني عموديًا، ما يؤكد 
أن ال حل وال انفراج اقتصاديًا، ما دام الوريث 

على كرسي أبيه«.

هّوة بين الدخل واإلنفاق
بـــدوره، يــرى االقــتــصــادي الــســوري محمود 

حسني، أن سوء معيشة السوريني أساسها 
مت  يِّ

ُ
ق إن  األســعــار  »ألن  املنخفض،  الــدخــل 

وفـــق أي عــمــلــة، عـــدا الــلــيــرة الــســوريــة، فهي 
املاضية، بل  العشر  السنوات  تــزد خــال  لم 
الليرة هي التي تهاوت من 50 ليرة للدوالر 
إلــى أكثر من 3300 ليرة الــيــوم، في حني أن 
األجور ال تزال ثابتة عند عتبة 60 ألف ليرة 

شهريًا«.
ــي الــــجــــديــــد« أن  ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــنّي حـــســـني لــ ــ ــبـ ــ ويـ
متوسط إنفاق األســرة السورية املؤلفة من 
خمسة أشخاص، قفز من نحو 20 ألف ليرة 
عام 2011، أي نحو 400 دوالر، إلى 150 ألف 
ليرة، أي نحو 500 دوالر عام 2015 وقت كان 

سعر الدوالر 300 ليرة.
ويـــشـــرح أنـــه وفـــق »مـــركـــز قــاســيــون« زادت 
 335 إلــى  السورية  األســـرة  تكاليف معيشة 
ألـــف لــيــرة عـــام 2019. لــكــن الــتــهــاوي األكــبــر  
بــســعــر الـــصـــرف، كـــان خـــال الـــعـــام املــاضــي 
حتى اليوم، حيث ارتفعت تكاليف معيشة 

األسرة السورية إلى مليون ليرة شهريًا.
وبرأي االقتصادي السوري، فإن »قلة فرص 

الــعــمــل وارتـــفـــاع تــكــالــيــف املــعــيــشــة، أحــدثــا 
تــغــيــرات »خــطــيــرة« فــي املــجــتــمــع الــســوري، 
 عن استمرار الفساد بكل املستويات 

ً
فضا

ــــرة املــــســــتــــمــــرة، حــتــى  ــــجـ ــهـ ــ ومـــــــحـــــــاوالت الـ
بــأوســاط حواضن نظام األســـد«. ويضيف: 
»ســـتـــدفـــع ســــوريــــة ثـــمـــن تـــبـــديـــد الـــكـــفـــاءات 

والثروة البشرية لعقود طويلة«.

ارتفاع األسعار 
وتؤكد مصادر من دمشق لـ »العربي الجديد«، 
أن مشكلة معيشة السوريني »ليست بنقص 
املواد في السوق، بل بارتفاع األسعار قياسًا 
لــلــدخــل. فــســوريــة املـــفـــروض عــلــيــهــا حــصــار 
ــدث املــوبــايــات  وعـــقـــوبـــات، يــدخــل إلــيــهــا أحــ
والــســيــارات والــعــطــور فــي الــعــالــم، شــمــااًل من 
أربيل  لبنان، وشرقًا من  تركيا، وجنوبًا من 
والعراق«. واملشكلة، بحسب املصادر، ترتبط 
»بقدرة السوريني الشرائية وعدم تمكنهم من 
تأمني أولويات املعيشة، ما يبقي نسبة الفقر 

عند حدود 90 في املائة«.
ولــــم يــتــغــّيــر الـــحـــال، بــحــســب املــــصــــادر، بعد 
قطعها  التي  والوعود  الرئاسي  االستحقاق 
األســــد والــحــكــومــة، »بـــل غـــاء األســـعـــار بـــاٍق 
ــر 

َ
ــض

ُ
ــان، باستثناء أســعــار بــعــض الــخ كــمــا كـ

ولكن  اإلنـــتـــاج«،  محلية  املوسمية  والــفــواكــه 
»حـــتـــى هـــــذا الــــتــــراجــــع يــبــقــى طــفــيــفــًا وغــيــر 
فإن   ،

ً
مــثــا الــزهــيــد«.  بالدخل  ملحوظ قياسًا 

الــكــمــالــيــات بالنسبة  الــلــحــوم أصــبــحــت مـــن 
إلـــى غــالــبــيــة الــســوريــني. فــقــد »ذهــبــت سكرة 

الــرقــص واالحــتــفــال وعــــادت فــكــرة املــعــانــاة« 
وفق االقتصادي السوري علي الشامي )اسم 
مــســتــعــار( مـــن الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة دمــشــق. 
يستهل الشامي حديثه عن الواقع املعيشي، 
 إنـــــه »لـــــم يـــتـــغـــّيـــر شـــــيء عـــلـــى صــعــيــد 

ً
ــا ــائــ قــ

تحسني الدخل، في حني أن اإلنفاق الشهري 
ــــى 15  لـــألســـرة الـــســـوريـــة يـــزيـــد بــالــحــد األدنــ
ضعفًا عن الدخل«. ويلفت إلى أن هذا الواقع 
ينطبق حــصــرًا عــلــى مــن لــديــهــم دخـــل ثــابــت، 
حيث إن البطالة في سورية وصلت إلى عتبة 

83 في املائة.
ويــشــرح الــشــامــي خــال حديثه مــع »العربي 
»الناس  املــوقــف،  سيد  االنتظار  أن  الجديد« 
ني: األول، االنفتاح 

َ
في الداخل تعيش على أمل

الــعــربــي عــلــى الــنــظــام، بـــواقـــع مـــا نــســمــع عن 
»حــلــحــلــة« بــالــعــاقــات مـــع الــســعــوديــة الــتــي 
ــل الـــثـــانـــي، أن  ــ تــعــتــبــر بـــوابـــة الــخــلــيــج، واألمــ
م النظام دوليًا، بعد االنتخابات، فتشهد  ُيعوَّ

الباد إعادة إعمار وسحبًا للعقوبات«.
يجيب  األرض،  عــلــى  عمليًا  الــجــديــد  وحــــول 
ثاثة  »توجد  متهكمًا:  السوري  االقتصادي 
اتفقت  دمــشــق  محافظة  أن  األول،  متغيرات: 
مــع شــركــة خــاصــة حــيــث ســتــؤجــرهــا شـــوارع 
بـــ500  والــســاعــة  العاصمة كمواقف ســيــارات 
لــيــرة ســـوريـــة. واملــتــغــيــر الــثــانــي، أن حكومة 
ــم بـــالـــكـــامـــل عــن  ــ ــــدعـ ــعــــت الـ ــار األســـــــد رفــ ــشــ بــ
ــمـــدة، فــارتــفــع ســعــر الــطــن مــن 250 ألــف  األسـ
لــيــرة إلــى مليون لــيــرة نهاية هــذا األســبــوع، 
والــــتــــوقــــعــــات تـــشـــيـــر إلـــــى انـــعـــكـــاس أســـعـــار 

األسمدة الجديدة على الخضر والفواكه«.
وأمــــا املــتــغــيــر الـــثـــالـــث، بــحــســب االقــتــصــادي 
الـــســـوري، فــهــو »أن حــكــومــة حــســني عــرنــوس 
وافــقــت على دعــم بعض املــســتــوردات بسعر 
الدوالر عند 2525 ليرة، لكن خيبة التجار، أن 
قائمة الدعم لم تطاول إال بعض السلع، مثل 
اليوم  يعيشون  بحيث  واملــتــة،   

ّ
واألرز السكر 

على وعود بأن تشمل القوائم الاحقة للدعم، 
السلع األساسية«.

وحـــول عـــودة ســعــر صـــرف الــلــيــرة لــلــتــراجــع، 
الــذي شهدته قبل االستحقاق  التحسن  بعد 
الــرئــاســي فــي 26 مــايــو/ أيـــار املــاضــي، يقول 
الليرة  »كــان رفع سعر  السوري:  االقتصادي 
ــارات حــمــلــة بــشــار  ــعـ الـــســـوريـــة واحـــــدًا مـــن شـ
ــا تــغــيــيــر حــاكــم  ــدنـ األســــــد الـــرئـــاســـيـــة، فـــوجـ
بالسوق،  املباشر  والتدخل  املركزي  املصرف 
الليرة  عــادت  املسرحية«  »انتهاء  بعد  ولكن 

إلى االرتفاع«.
الليرة  لهبوط  األهـــم  السبب  أن  إلــى  ويشير 
حــالــيــًا، مرتبط بــزيــادة عــرض الــــدوالر خال 
الـــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة، حــيــث كـــانـــت الــتــحــويــات 

ــر رمــــضــــان والـــعـــيـــد  ــهـ الـــخـــارجـــيـــة خــــــال شـ
مــرتــفــعــة، بــعــدمــا زاد املــصــرف املــركــزي سعر 
الــحــواالت 100 في املائة ليوازي سعر  دوالر 
الــســوق الـــســـوداء. ويــتــابــع: »لــكــن هـــذا الــرافــد 
الدوالري الذي وصل خال شهر الصوم إلى 
10 مايني ليرة يوميًا، توقف اليوم أو تراجع 

إلى الحدود الدنيا«.
في املقابل، يتابع االقتصادي: »يزيد الطلب 
عــلــى الــــدوالر فــي الــســوق الــســوريــة، بسبب 
املستوردات،  املــركــزي  املصرف  تمويل  عــدم 
ــار، بـــعـــد خــــســــارة الـــســـوق  ــتــــجــ مــــا يــــدفــــع الــ
املــســتــوردات من  إلــى جمع قيمة  اللبنانية، 
السوق املحلية، ما رفع سعر الــدوالر اليوم 

إلى 3300 ليرة سورية«. الهموم 
تغرق السوريين

يواجه السوريون أزمات تتزايد حدة يومًا بعد يوم. وفيما ترتفع نسب التضخم إلى مستويات 
قياسية، وفي الوقت الذي تشهد فيه الليرة انهيارات متالحقة أمام الدوالر األميركي، ال تزال 

مداخيل األسر زهيدة، ال تكفي لشراء حتى الحاجيات األساسية ألفرادها
أزمة تطاول الرغيف

بدأت مالمح أزمة الخبز باكرًا في سورية هذا العام، بعد خيبة حكومة 
النظام التي أطلقت على عام 2021 تسمية »عام القمح«. في العام الحالي، 
لم يزد اإلنتاج في كامل سورية عن 1.5 مليون طن بحسب تقديرات 
»العربي  مدير مؤسسة الحبوب في الحكومة املعارضة، حسان محمد لـ
الجديد« ولــن تزيد حصة النظام منها عــن 800 ألــف طــن، ويــذهــب ما 
تبقى من اإلنتاج إلى مناطق سيطرة املعارضة في شمال غربي سورية 
اقــتــراب عودة  إلــى  الذاتية )شمال شــرق(. واقــع يشير  ومناطق اإلدارة 
الطوابير أمــام األفــران ورفــع سعر الخبز الــذي زاده نظام األســد مرتني 

النظام، حسان  الزراعة بحكومة  العامني األخيرين. وكــان وزيــر  خالل 
قطنا قال األسبوع املاضي إن الكميات املستخدمة من القمح حتى اليوم 
لم تزد عن 40 ألف طن، في حني تحتاج سورية، إلنتاج الخبز فقط، وفق 
الوزير نفسه، إلى مليون طن، ليبدأ السعي باتجاه االستيراد بالدوالر، 
وما سيخلفه من آثار على تهاوي سعر الليرة. وكان السفير الروسي 
في سورية، ألكسندر إيفيموف، قد أكد أن روسيا وردت نحو 350 ألف 
طن من القمح إلى سورية منذ آذار/ مارس املاضي، من أصل مليون طن 

تعتزم توريدها عام 2021.

السوريون 
يعانون من 
ضيق العيش 
)أحمد األطرش/ 
فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

يــصــوت مــجــلــس الـــنـــواب املــصــري 
ــقــــدة هــــذا  ــنــــعــ خـــــــال جـــلـــســـاتـــه املــ
ــوع، نــهــائــيــًا عــلــى مــشــروع  ــبــ األســ
ــكــــوك الــــســــيــــاديــــة« املــــقــــدم مــن  قــــانــــون »الــــصــ
الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، 
ــم الــتــمــويــل  ــالـ ــول مـــصـــر عـ ــ ــــى دخــ ويــــهــــدف إلـ
اإلسامي، من خال إصدارها صكوك الدين 
خال الفترة املقبلة لتمويل بعض املشروعات 
املتعثرة، ومنها العاصمة اإلدارية الجديدة، 

ومدينة العلمني الجديدة.
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وحــســب مــصــدر مطلع لـــ
أدخـــلـــت الــلــجــنــة االقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــبــرملــان 
ــانـــون، الســتــثــنــاء  ــقـ  عــلــى مـــشـــروع الـ

ً
تـــعـــديـــا

شــــركــــات الــتــصــكــيــك )املـــــصـــــدرة لــلــصــكــوك( 
مــن رقــابــة هيئة الــرقــابــة املــالــيــة، بــدعــوى أن 

العجز  تمويل  القانون  من  الرئيسي  الهدف 
فــي املــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة، مــن خــال جذب 
الــدولــيــة، وإعــطــاء  املستثمرين مــن األســــواق 
حامل الصك ملكية حصة في أصول مشروع 
مــحــدد أو نــشــاط اســتــثــمــاري، وتــكــون قابلة 

للتداول وفقًا لصيغ التمويل اإلسامي.
وشـــهـــدت مــصــر تــســارعــًا فـــي االقــــتــــراض من 
ــوام  ــ ــــال األعــ الــــديــــن خـ الــــخــــارج عـــبـــر أدوات 
إلى  الخارجي للباد  الدين  األخيرة، ما رفع 
129.2 مليار دوالر بنهاية ديسمبر/ كانون 
على   %14.7 بــنــحــو  مــرتــفــعــًا  املـــاضـــي،  األول 
أســـاس ســنــوي، حــيــث ســجــل 112.67 مليار 
َعّد 

ُ
دوالر في ديسمبر/ كانون األول 2019. وت

الــتــي  املـــالـــيـــة  ــواع األوراق  ــ أنــ ــد  الـــصـــكـــوك أحــ
املــالــيــة، بحسب مــا تــحــدده  تــصــدرهــا وزارة 
نشرة اإلصــدار التي تقرها الهيئة الشرعية، 

وتكون متوافقة مع الشريعة اإلسامية.
ــــص الـــقـــانـــون عـــلـــى أن تـــصـــدر الــصــكــوك  ونـ
األجــنــبــيــة،  بــالــعــمــات  أو  املـــصـــري،  بالجنيه 
من طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق 
ــة. ويــعــاقــب  ــيــ ــدولــ املــحــلــيــة أو بـــــاألســـــواق الــ
بالحبس مـــدة ال تــقــل عــن ســنــتــني، وال تزيد 
على خمس سنوات، وبغرامة ال تقل عن 500 
ألف جنيه، وال تزيد على 5 مايني جنيه، أو 
بــإحــدى الــعــقــوبــتــني، كــل مــن أصــــدر صكوكًا 
ســـيـــاديـــة، أو عــرضــهــا لـــلـــتـــداول عــلــى خــاف 

األحكام املقررة في التشريع.
وحـــدد الــقــانــون الــجــهــات املختصة بــإصــدار 

الــصــكــوك الــســيــاديــة، وشــكــلــهــا، وصــفــاتــهــا، 
ومدى توافقها مع أحكام الشريعة اإلسامية، 
الصكوك،   عن تفاصيل عملية إصــدار 

ً
فضا

ـــا، وســــريــــان املـــعـــامـــلـــة الــضــريــبــيــة  ــهـ ـــداولــ وتـ
وااللتزامات  الصكوك،  مالك  وحقوق  عليها، 
قــواعــد حفظ  نــظــم  للمنتفع. وكــذلــك  املـــقـــررة 
وخارجها،  مصر  داخــل  وتداولها  الصكوك، 
ارتباطًا بقواعد القيد والتداول بنظام الحفظ 
املــركــزي، والــبــورصــة املــصــريــة، املطبقة على 
األوراق املالية الحكومية، واآلثار املترتبة عن 

انتهاء مدة الصك.
وتصدر الصكوك بنظام حق االنتفاع ملدة 30 
عامًا، ويحظر اتخاذ إجراءات الحجز، أو أية 
إجـــراءات تنفيذية أخــرى على األصــول التي 
الــصــكــوك. وللشركات  تــصــدر على أســاســهــا 
ــي إصـــــــــــدار الـــصـــكـــوك  ــ ــق فــ ــ ــحـ ــ بــــأنــــواعــــهــــا الـ
ويتشارك  التمويل،  على  للحصول  كوسيلة 
املساهمون في الربح والخسارة مع الشركة.

وتـــســـتـــهـــدف الـــحـــكـــومـــة املـــصـــريـــة مــــن وراء 
إصدار هذه الصكوك جذب مستثمرين جدد 
مــــن املـــصـــريـــني واألجـــــانـــــب، مـــمـــن يــفــضــلــون 
اإلسامية،  الشريعة  مع  املتوافقة  املعامات 
والـــذيـــن يــعــزفــون عــن اســتــثــمــار أمــوالــهــم فى 
األنــواع املعروفة حاليًا من األوراق واألدوات 

املالية الحكومية.
املـــالـــيـــة  األوراق  ــن  ــ عـ ــكــــوك  الــــصــ ــلـــف  ــتـ وتـــخـ
وأذون  ــدات  ــنــ ــســ ــالــ )كــ األخـــــــــرى  الـــحـــكـــومـــيـــة 
ــة(، فــــي أنــــهــــا تـــخـــضـــع لــلــمــضــاربــة،  ــ ــزانـ ــ ــــخـ الـ
وتتعرض للخسارة أو الربح، بوصفها تمثل 
فــي حــقــوق منفعة األصــول  حصصًا شائعة 
لــلــدولــة ملكية خــاصــة، أو ألي من  املــمــلــوكــة 
األشخاص االعتبارية العامة، فاملمول شريك 
فــي حــقــوق االنــتــفــاع بــاألصــول املــذكــورة. أما 
مالية  أوراق  فهي  الــخــزانــة،  وأذون  السندات 
مــــحــــددة بــــأجــــل، ومـــضـــمـــونـــة بـــعـــائـــد فـــائـــدة 

إضافي لقيمتها ُيصَرف بانتهاء أجلها.

بيروت ـ العربي الجديد

طــالــبــت جمعية »صــرخــة املـــودعـــني« املــدافــعــة 
عــن حــقــوق املــودعــني فــي املــصــارف اللبنانية، 
بـــضـــرورة اســتــرجــاع عــمــاء الــبــنــوك أمــوالــهــم 
كاملة، مشيرة إلى أن مبلغ الـ 400 دوالر التي 
العاملة  البنوك  املــركــزي،  لبنان  مــصــرف  ألـــزم 
املــودع  الــدولــة بسدادها شهريًا »ال تمكن  في 
وقالت  احتياجاته«.  أدنــى  على  الحصول  من 
إن »موقفنا  السبت،  الجمعية في بيان، أمس 
ــــودع  ثــــابــــت مــــن حــقــيــقــة واضــــحــــة هــــي أن املــ
وضـــع أمـــوالـــه فــي املـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة ويــود 
ــــت مــمــكــن«،  اســـتـــرجـــاعـــهـــا كـــامـــلـــة بــــأســــرع وقـ
مطالبة حاكم مصرف لبنان املركزي الضغط 
عــلــى جــمــعــيــة املـــصـــارف إلعـــــادة األمــــــوال إلــى 
أصحابها بـ »جدولة مقبولة وواضحة وثابتة 
»بالجهود  ترحيبها  عن  وأعربت  ومعقولة«. 
املـــبـــذولـــة مـــن قــبــل مــصــرف لــبــنــان لــلــعــمــل في 
اتجاه اإلفراج عن أموال املودعني التي وضعت 
ــه حـــق«،  املــــصــــارف الـــيـــد عــلــيــهــا مـــن دون وجــ
لكنها أشارت إلى عدم كفاية املبلغ الذي طالب 
مصرف لبنان املركزي، البنوك بسداده شهريا 

للمودعني. وأضافت الجمعية أن »املطلوب من 
التعسفية  التعاطي  طريقة  تغيير  املــصــارف 
تجاه  بمسؤولية  والتصرف  والديكتاتورية 
مــن أمــنــهــا عــلــى جــنــى عــمــره، فــيــجــب أن تعي 
تبدأ  املستقبلية  ديمومتها  أن  املصارف  هذه 
كل  وإن  اآلن،  واملــــودعــــني  الــــودائــــع  بـــاحـــتـــرام 
تصرف بغير هذا االتجاه إنما يمثل انتحارًا 
تتحمل مسؤوليته هي وحــدهــا، وهــو إمعان 
 18 ومنذ  بالكامل«.  املصرفي  القطاع  بضرب 
أكتوبر/ تشرين األول 2019، تحتجز املصارف 
ــع بـــالـــدوالر، كما  الــلــبــنــانــيــة حــســابــات الـــودائـ
وضعت سقوفًا على السحوبات من حسابات 
احتجاجات  لبنان  ويشهد  اللبنانية.  الليرة 
بـــني الــحــني واآلخـــــر يــرفــع فــيــهــا املــتــظــاهــرون 

مسؤولية  السياسية  الطبقة  تحّمل  شعارات 
ــار املـــالـــي واالقــــتــــصــــادي، ويــطــالــبــون  ــيـ ــهـ االنـ
بــاســتــرداد أمــوالــهــم املــحــتــجــزة فــي املــصــارف. 
ــع مــــودعــــون دعـــــــاوى قـــانـــونـــيـــة مــتــهــمــني  ــ ورفــ
واالحــتــيــال، وســط مخاوف  باإلهمال  البنوك 
املالية  األزمــة  وأسقطت  مدخراتهم.  تبدد  من 
واالقــتــصــاديــة شريحة واســعــة مــن املواطنني 
في براثن الفقر والبطالة، تزايدت حدتها مع 
انــتــشــار جــائــحــة فــيــروس كــورونــا مــنــذ بــدايــة 

العام املاضي.
وتـــتـــزايـــد الــتــحــذيــرات الـــدولـــيـــة مـــن خــطــورة 
األزمـــــة فـــي لــبــنــان. وذكــــر الــبــنــك الـــدولـــي في 
تــقــريــر لــه مــطــلــع يــونــيــو/ حـــزيـــران الــجــاري، 
يــغــرق«، مرجحًا أن تحتل األزمــة  أن »لــبــنــان 
املــالــيــة واالقــتــصــاديــة فـــي الــبــلــد، مــرتــبــة من 
الــثــاث األولـــى مــن األزمـــات األكــثــر حــدة على 
التاسع  القرن  منتصف  منذ  العالم  مستوى 
عــشــر. ووفـــقـــًا لــتــقــريــر »املـــرصـــد االقــتــصــادي 
الــلــبــنــانــي« الــصــادر عــن الــبــنــك فـــإن الــظــروف 
االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة الــتــي يــواجــهــهــا 
لــه عواقب  »تــنــذر بفشل وطني شامل  لبنان 

إقليمية وعاملية محتملة«.

تونس ـ إيمان الحامدي

سجلت أســعــار األغــذيــة فــي تونس ارتفاعًا 
ملحوظًا خال مايو/ أيار املاضي، لتحول 
ــم تــراجــع  دون هـــبـــوط مـــعـــدل الــتــضــخــم رغــ
الــســلــع، فيما تتصاعد  الــعــديــد مــن  أســعــار 
إقــدام  التحذيرات من انفات األســعــار حــال 
الحكومة على »تفكيك منظومة الدعم« وفقا 
الشــتــرطــات صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي مقابل 
إقراض الدولة التي تواجه صعوبات مالية. 
وأظهرت بيانات صادرة عن معهد اإلحصاء 
أسعار  أن تضخم  السبت،  أمــس  الحكومي، 
املستهلكني استقر خال الشهر املاضي عند 
5%، وهي نفس النسبة املسجلة في الشهر 
السابق له، مشيرة إلى تراجع التضخم في 
الصحة  منها  الخدمات،  من  العديد  أسعار 
الــتــي ســجــلــت زيـــــادة بــنــســبــة 7.7% مــقــابــل 
ــان، فـــضـــا عــن  ــيـــسـ نـ إبــــريــــل/  8.8% خـــــال 
هبوط تضخم األسعار في قطاعات الفنادق 
واملطاعم والنقل في ظل استمرار تداعيات 
كورونا. لكن البيانات تشير إلى أن أسعار 
املــواد الغذائية ارتفعت على أساس سنوي 
6%، مقابل 4.9% خال إبريل/ نيسان، األمر 
الذي تسبب في عدم هبوط معدل التضخم 
بشكل عام وبقائه عند املستويات السابقة، 

وفق معهد اإلحصاء. ويشكك محللون في 
الــبــيــانــات الــرســمــيــة حـــول مــعــدل التضخم، 
ــى زيــــــــادات كـــبـــيـــرة فــــي األســـعـــار  ــ الفـــتـــني إلـ
بفعل ارتفاع كلفة اإلنتاج وزيادة الحكومة 
ــة أســـاســـيـــة،  ــيـ ــذائـ ــار الـــنـــقـــل ومـــــــواد غـ ــعــ أســ
وإقــرار تعديات في تعريفات مياه الشرب 

واملحروقات )املنتجات البترولية(.
وأعلنت الحكومة، قبل أيام، عن زيادة سعر 
بنسبة  األســـري  لاستعمال  املــوجــه  السكر 
النقل الحكومي  40%، كما رفعت تعريفات 
فــــي ســعــر  زيــــــــادة  وأقــــــــرت  بــــني 5% و%10 

املياه. وبدأت حكومة هشام املشيشي خطة 
متدرجة في تفكيك منظومة الدعم، في إطار 
إصاحات اقتصادية تعهدت بتنفيذها في 
رسالة نوايا قدمتها لصندوق النقد الدولي 
 4 بقيمة  الحصول على تمويات  أجــل  مــن 

مليارات دوالر. 
وحـــذر الــخــبــيــر االقــتــصــادي محسن حسن 
مـــن عـــواقـــب الـــتـــســـرع فـــي تــفــكــيــك مــنــظــومــة 
الدعم والزيادات املتواترة لألسعار، مؤكدا 
الرصانة  يتطلب  االقــتــصــادي  اإلصـــاح  أن 
هذا  لتحقيق  املحكم  والتخطيط  والــتــدرج 
»الــعــربــي الجديد«  لـــ اإلصــــاح. وقـــال حسن 
الــدولــيــة أثبتت أن  الــتــجــارب  إن العديد مــن 
الكلفة االجتماعية واملالية ملعالجة منظومة 
الدعم باهظة للغاية، مؤكدا أن الرفع الكلي 
لدعم املحروقات من دون اتخاذ اإلجــراءات 
ــــاد  ــــؤدي إلــــى ازديـ الـــضـــروريـــة املــصــاحــبــة يـ
الفقر في تونس بما ال يقل عن %5.  نسبة 
وأضاف أنه ال ينكر أحد أن نسبة من الدعم 
تــتــســرب إلــــى شـــرائـــح مـــن عــــدم املستحقني 
مــثــل ذوي الــدخــل املــرتــفــع، وجـــزء هـــام منه 
النباتية  كالزيوت  محله  غير  في  يستعمل 
املدعمة التي تستعمل في الصناعات، لكن 
ال بــد مــن حماية الــفــقــراء حــال اإلقــــدام على 

تفكيك الدعم.

ديون 
بال مساءلة

متسوقون في أحد األسواق المركزية 
بالعاصمة التونسية )فرانس برس(

»صرخة المودعين« تطالب بكامل األموال

تفكيك الدعم ينذر بانفالت األسعار

البرلمان المصري يستثني 
»الصكوك« من الرقابة المالية

تفسح الحكومة 
المصرية الطريق لدخول 

أداة جديدة لالقتراض 
لتمويل مشروعات 

متعثرة بعد تكثيف 
االستدانة من المؤسسات 

المالية المختلفة 
والمستثمرين الدوليين، 

لكن أداتها الجديدة في 
االستدانة ستكون خارج 

الرقابة المالية

لبنان مال وسياسة

تونس

الدين الخارجي 
وصل إلى 129.2 مليار 

دوالر بنهاية 2020

البنوك تحتجز منذ أكتوبر/ 
تشرين األول 2019 ودائع 

العمالء بالدوالر

وقـــالـــت الــحــكــومــة فـــي املــــذكــــرة اإليــضــاحــيــة 
ملــشــروع الــقــانــون، إن الــصــكــوك مــن منتجات 
التقليدية  الــســنــدات  الــثــابــت، وتشبه  الــدخــل 
حتسب عليها فائدة، مبينة 

ُ
تمامًا، ولكن ال ت

أنــهــا تتميز بــعــائــد مــرتــفــع مــقــارنــة بــــأدوات 
الــديــن األخـــرى، نظرًا الرتــفــاع حجم املخاطر 
فــيــهــا، فــي وقـــت تنخفض فــيــه ســعــر الــفــائــدة 
في  مخاطر  وجــود  لعدم  واألذون،  للسندات 

تداوالتها.
وبـــخـــاف الـــضـــغـــوط املـــالـــيـــة الـــتـــي تــتــعــرض 

يواجه  املترامية،  الحكومية  املشروعات  لها 
ــر صـــعـــوبـــات  ــي مــــصــ ــ ــة فــ ــ ــــاصـ ــــخـ ــــاع الـ ــــطـ ــقـ ــ الـ
متزايدة، في ظل استمرار التداعيات الناجمة 
إقدام  عن جائحة فيروس كورونا، رغم عدم 

الدولة على تعطيل األعمال خال الجائحة.
وأظــهــرت بــيــانــات صــــادرة عــن مــؤســســة »آي 
لــألبــحــاث مطلع  العاملية  مــاركــت«  إتــش إس 
 مؤشر مديري 

ّ
أن الــجــاري،  يونيو/ حــزيــران 

املشتريات استمر في نطاق االنكماش، خال 
مــايــو/ أيـــار املــاضــي، للشهر الــســادس على 

واألعمال  اإلنتاج  انخفاض  نتيجة  التوالي، 
ــة أن  ــيــ الــــجــــديــــدة. وذكــــــــرت املـــؤســـســـة الــــدولــ
املؤشر الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير 
الــنــفــطــي، ســجــل 48.6 نقطة الــشــهــر املــاضــي. 
ويــعــنــي انــخــفــاض املـــؤشـــر عـــن مــســتــوى 50 
 تخطيه 

ّ
أن في حني  انكماشًا،  ثمة  أن  نقطة، 

 
ّ
هــذا املستوى يشير إلــى النمو. وأفـــادت بأن
االقــتــصــاد غــيــر الــنــفــطــي فــي مــصــر، يــواصــل 
االنكماش منذ ديسمبر/ كانون األول 2020، 

في ظل تدهور ظروف األعمال.

عامل بناء في أحد 
مشروعات العاصمة 
اإلدارية الجديدة 
)فرانس برس(
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