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ليبيا: نصف عام من دون موازنة
طرابلس ـ أحمد الخميسي

فــي مدينة طبرق شرقي  االثــنــن،  أمــس  انطلقت، 
)البرملان( بحضور  النواب  ليبيا، جلسة ملجلس 
رئــيــس حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة عــبــد الحميد 
املــوازنــة  قــانــون  ــوزراء، ملناقشة مــشــروع  ــ الـ الدبيبة وبــعــض 
العامة 2021، وذلك بعد انقضاء نصف عام من دون موازنة.

العاجلة  األمـــوال  بعض  أنفقت  الحكومة   
ّ
إن الدبيبة،  وقــال 

وفــق الــقــانــون املــالــي لــلــدولــة، منها مليار ديــنــار للمؤسسة 
دينار  مليار  إلى  اإلنتاج، باإلضافة  لزيادة  للنفط  الوطنية 
لبعض  الصيانة  للكهرباء إلجــراء  العامة  الشركة  إلــى  آخــر 
الــشــؤون االجتماعية لصرف  تــم دعــم وزارة  املــحــطــات، كما 
ديــنــار،  مليار  بقيمة  أشــهــر  لثالثة  واألبــنــاء  الــزوجــة  منحة 
وكذلك دعم وزارة الصحة بشأن توفير األدوية بقيمة مليار 
دينار )الدوالر = 4.48 دنانير(. أما بخصوص الرواتب، فقال 
 الحكومة تــقــوم بــوضــع جـــدول مــوحــد لــلــرواتــب سيكون 

ّ
إن

جاهزًا قبل نهاية العام.
من جانبه، أكد عضو لجنة املالية بمجلس النواب عبد املنعم 

 »الحكومة طلبت موازنة بـ93 
ّ
»العربي الجديد«، أن بالكور، لـ

مليار دينار، وسط غياب املؤشرات االقتصادية، إذ ال يوجد 
معدل نمو للناتج املحلي اإلجمالي، أو خطة لتقليل نسبة 
هناك   

ّ
أن وأوضـــح  الــتــضــخــم«.  لنسبة  تخفيض  أو  البطالة 

الثاني املتعلق  الــبــاب  الــعــام، مثل قفزة  توسعًا فــي اإلنــفــاق 
بالنفقات الحكومية من 4 مليارات دينار خالل موازنة 2020 

إلى 12.7 مليار دينار في موازنة 2021. 
ودعا إلى ضرورة إلغاء الباب الخامس املتعلق بالطوارئ، 
املتعلق  الــثــالــث  الــبــاب  بــشــأن  غــيــاب تفاصيل   عــن 

ً
متسائال

بمشروعات التنمية بقيمة 20 مليار دينار، مع غياب خطط 
في  ليبيا  في  املالية  السنة  وتبدأ  بالبالد.  التنمية  وبرامج 
أول يناير/ كانون الثاني وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون 

 عام.
ّ

األول من كل
وأبدى مجلس النواب في جلسات سابقة مالحظات على 
مشروع املوازنة، وقرر إعادتها لحكومة الوحدة الوطنية 
العامة في آخر  لتعديلها ثالث مــرات. واحتسبت املوازنة 
تحديث بإنتاج يومي 1.1 مليون برميل نفط يوميًا، بسعر 
لــلــدراســات  ــا«  50 دوالرًا للبرميل. ودعـــا مــديــر مــركــز »أويــ

االقــتــصــاديــة أحــمــد أبــولــســن إلــى ضـــرورة وضــع املــوازنــة 
العامة بالدوالر لهذا العام، مع مقارنتها بالعملة املحلية 
 بـــاب فــي املـــوازنـــة املــقــتــرحــة، وذلـــك لــتــحــديــد النفقات 

ّ
لــكــل

بشكل دقيق. 
 الحكومة 

ّ
»العربي الجديد« أن وأوضح أبولسن في حديثه لـ

توسعت في اإلنفاق العام بحجة تعديل سعر الصرف، وفي 
 الحكومة ستحصل 

ّ
حال تعديل سعر الصرف مرة أخرى، فإن

عــلــى فـــائـــض مـــالـــي، فــكــيــف ســيــتــم الــتــصــرف فـــيـــه؟ وطــالــب 
بضرورة معالجة الدين العام أواًل مع موازنة تقشفية.

 
ّ
مــن جــانــبــه، أكــد املحلل االقــتــصــادي نــور الــديــن حــبــارات أن

مشروع املوازنة املقدر بـ93 مليار دينار مبالغ فيه، خصوصًا 
 ستة أشهر فقط.

ّ
 على نهايتها إال

َ
 السنة املالية لم يبق

ّ
أن

 هــنــاك 
ّ
ــد« أن ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ ــاف فــــي تـــصـــريـــحـــات لـ ــ ــ وأضـ

ـــواب التسيير والــتــنــمــيــة والـــطـــوارئ.  ارتــفــاعــًا فــي نــفــقــات أبـ
 موازنة بهذا الحجم لها آثار وتداعيات سيئة على 

ّ
وقال إن

 من شأنها أن تزيد الضغوط 
ّ
، ألن

ً
االقتصاد الضعيف أصال

النقد  واحتياطي  الــصــرف  وسعر  والسيولة  األســعــار  على 
األجنبي، ما يعني تدهورًا أكبر في معيشة املواطنن.

القاهرة ـ عبداهلل عبده

الشهر املاضي  فــي مصر  البناء  ارتفعت أســعــار مــواد 
بنسبة تـــجـــاوزت 70% فــي بــعــض األنـــــواع، حــســب ما 
اإلسكان،  وزارة  الصادرة عن  الشهرية  النشرة  كشفت 
ــتـــي أظـــهـــرت أرقـــامـــهـــا عـــن يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 2021  والـ
الــحــديــد 14500 جــنــيــه عــلــى أرض  تسجيل ســعــر  طــن 
الــفــتــرة نفسها  املــصــنــع، صــعــودا مــن 9600 جنيه  فــي 
املتر  ارتفع سعر  بزيادة 51%.  كما  املاضي،  العام  من 
املكعب من الخشب السويدي األبيض 72.4%  من 5800 
جنيه إلى 10 آالف، وخشب الزان  8.3 % من 12 ألفا إلى 

13 ألفا.  كذلك، زادت أسعار األلومنيوم بنسبة تخطت 
40%، ملّونا كان أم فضيا،  واإلسمنت 13.3%، والطوب 
15.4%، والجير  7.1%،  والزلط  والرمل   ،%9.6 الطفلي 

33.3%، والزجاج %43.9. 
مصدر مسؤول في »شركة مصر لأللومنيوم« تحدث 
الــجــديــد« مفضال عــدم الكشف عــن هويته  »الــعــربــي  لـــ
ــار يــرجــع إلــــى صــعــودهــا في  ــعـ ــاع األسـ ــفـ قــائــال إن ارتـ
بورصة  األلومنيوم العاملية، إذ سجل الطن في اآلونة 
قبل  دوالر   2100 مــن  مــرتــفــعــا  دوالرا،   2519 األخـــيـــرة 
أشهر قليلة، مشيرا إلى أن الطلب املحلي على منتجات 
الــشــركــة، والـــذي يمثل 40%، تــحــّرك أخــيــرا بعد فرض 

بحوالي  األلومنيوم  خــام  واردات  وقائية  على  رســوم 
16.5%.  وكشف أيضا أن معظم أعمال »األلوميتال« في 
العاصمة اإلدارية الجديدة هي من  خامات مستوردة، 
إذ ال تــوجــد فــي مــصــر ســـوى شــركــة أو  شــركــتــن فقط 

لتخريج منتجات بمواصفات عاملية.
ــــدى شـــركـــات تـــجـــارة األخـــشـــاب أن  ــــرى صـــاحـــب إحـ ويـ
األسعار ارتفعت في  مصر نتيجة صعود األسعار في 
السوق العاملية، كأحد  تداعيات استيراد الصن كميات 
كبيرة من الخشب األبيض، باإلضافة إلى أن أكثر من 
50% مــن كــمــيــات الــخــشــب املــســتــوردة إلـــى  مــصــر يتم 
توجيهها إلى املشاريع في العاصمة اإلدارية الجديدة، 

وهو ما أدى إلى تراجع  املعروض في السوق املحلي، 
الكثير مــن  التجار خــرجــوا مــن السوق،  أن  ناهيك عــن 
فــيــمــا أغــلــقــت مــجــمــوعــة مــن املــصــانــع أبــوابــهــا نهائيا 

بسبب الخسائر املتالحقة.  
ــم ارتـــفـــاع  ــ ــه »رغـ ويــضــيــف فـــي تــصــريــحــات خـــاصـــة أنــ
في  ترتفع  لــم  فإنها  املــاضــي،  مقارنة  بالعام  األســعــار 
مصر بنفس النسب العاملية،  لوجود أسعار تنافسية، 
إذ إن بعض التجار »يحرق«  األسعار بهدف الحصول 
عــلــى ســيــولــة مــالــيــة والـــخـــروج مــن  تــجــارة األخــشــاب، 
ــــول الــجــيــش إلــــى هــــذا الــقــطــاع  وُيـــضـــاف إلــــى ذلــــك دخـ

 وعرض املنتجات بأسعار تنافسية. 

مصر: ارتفاع أسعار مواد البناء أكثر من %70 

أضرار بالغة 
لالقتصاد 

الروسي 
من كورونا

الفدرالية  الهيئة  أعلنت 
الــــــــروســــــــيــــــــة لــــحــــمــــايــــة 
املستهلك، أمس، أن حجم 
أضـــرار اقــتــصــاد روسيا 
بسبب كـــورونـــا بــلــغ في 
تــريــلــيــون  حـــوالـــي   2020
روبــــــــــــل روســــــــــــي )نــــحــــو 
دوالر(. جاء  مليار   13.6
ذلــــك فـــي تــقــريــر نــشــرتــه 
ــئـــة بــــهــــدف تــقــيــيــم  ــيـ الـــهـ
ــادي  ــ ــــصــ ــتــ ــ الـــــــضـــــــرر االقــ
فـــي الـــبـــالد، الــنــاجــم عن 
تفشي الــوبــاء فــي الــعــام 
املــاضــي. ووفــق التقرير، 
فــــــــــــــإن حـــــــجـــــــم الـــــــضـــــــرر 
ــــذي لــحــق بــاالقــتــصــاد  الـ
الوطني يقدر بتريليون 
روبــــــــــــل، وهــــــــو مــــــا يــعــد 
أكــــــثــــــر بـــــــــــــــ1.4 مـــــــــرة مـــن 
إجــمــالــي الــضــرر الناجم 
ــن األمــــــــــراض املـــعـــديـــة  ــ عـ
األخـــرى. وأضـــاف: »هــذه 
األرقام املذكورة ال تشمل 
القومي  الــنــاتــج  خسائر 
اإلجــمــالــي، الــنــاتــجــة عن 
ــاة  ــيـ ــة الـــحـ ــلـ ــعـــطـــل عـــجـ تـ
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة«. وبــحــســب 
التكاليف  فـــإن  الــتــقــريــر، 
املــــــــــــبــــــــــــاشــــــــــــرة لـــــــعـــــــالج 
مــــــرضــــــى كــــــــورونــــــــا فـــي 
 ،2020 في  املستشفيات، 
مليار   183 إلـــى  وصــلــت 
روبل، والكلفة اإلجمالية 
الخــــــــتــــــــبــــــــارات تــــحــــديــــد 
اإلصـــــــابـــــــة بــــالــــفــــيــــروس 
مـــلـــيـــارات   108 تـــــقـــــارب 

روبل.

قفزة بفائض الحساب الجاري لالتحاد األوروبي
بنسبة 67  األوروبي  لالتحاد  الجاري  الحساب  قفز فائض 
صادرات  تحسن  وسط   ،2021 األول  الربع  خالل  بالمئة، 
األوروبية  اإلحصاءات  مكتب  وقال  والسلع.  الخدمات 
الجاري  الحساب  فائض  إن  أمس،  بيان،  في  )يوروستات( 
الربع  في  دوالر(  مليار   139.8( يورو  مليار   116.5 بلغ 
دوالر(  مليار   83.7( يورو  مليار   69.8 من  الماضي،  األول 
صافي  تراجع  ربعي،  أساس  وعلى  سنوي.  أساس  على 
بالمئة،   8.5 بنسبة  األوروبي  لالتحاد  الجاري  الحساب 
نزوال من 127.3 مليار يورو )152.7 مليار دوالر( في الربع 
األخير 2020. ويقصد بحساب المعامالت الجارية صافي 

تعامالت الصادرات والواردات من السلع والخدمات.

صندوق تقاعد نرويجي يصّفي أصوله في شركات 
تتعامل مع مستوطنات

قام  أنه  أمس،  نرويجي،  تقاعد  صندوق  أكبر  أعلن 
بتصفية أصوله في 16 شركة لعالقاتها بمستوطنات 
إسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك شركة معّدات 
إل  »كي  شركة  أفادت  موتوروال.  العمالقة  االتصاالت 
التقاعدية والتي تدير أصوال بقيمة 95  بي« للمعاشات 
مليار دوالر في بيان أن »موتوروال وغيرها من الشركات 
الدولي  للقانون  انتهاكات  في  التورط  خطر  تواجه 
في فلسطين المحتلة«. وتأتي الخطوة بعدما نشرت 
األمم المتحدة في شباط/فبراير 2020 قائمة تضم 112 

شركة تقوم بأنشطة مرتبطة بالمستوطنات.

صادرات إسطنبول تحّطم رقمًا قياسيًا في يونيو
خالل  دوالر،  مليارات   7.9 إسطنبول،  صادرات  بلغت 
يونيو/ حزيران الماضي، محطمة بذلك رقمًا قياسيًا في 
تاريخ المدينة. وارتفعت صادرات المدينة، في يونيو، 
الماضي.  العام  بالشهر ذاته من  بنسبة 70.8%، مقارنة 
وبحسب بيانات أحصتها وكالة »األناضول« من مجلس 
إسطنبول،  صادرات  وصلت  فقد  األتراك،  المصدرين 
العالم.  حول  بلدًا   214 أسواق  إلى  المنصرم،  الشهر 
وحلّت منتجات المالبس الجاهزة، في المركز األول بين 
إجمالي  من   %15.5 شكلت  حيث  إسطنبول،  صادرات 
الصادرات. وبلغت قيمة صادرات القطاع، خالل يونيو 

الماضي، مليارا و241 مليونا و244 ألف دوالر.

أسواق

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

واحد من أبرز امللفات املوجودة 
بشكل دائم على مكاتب رؤساء 
الدول والحكومات هو ذلك امللف 

الذي يحوي مؤشرات الصحة 
االقتصادية داخل الدولة، امللف 
يعطي لصانع القرار مؤشرات 

مهمة تساعده في اتخاذ قراراته.
من بني تلك املؤشرات، مخزون 

السلع االستراتيجي، مدى توافر 
السلع واملواد الخام األساسية 

خاصة الغذائية، اتجاهات األسعار، 
معدل التضخم وما إذا كانت هناك 
موجة زيادة في األسعار وأسبابها 

وكيفية التغلب عليها، القدرة 
الشرائية للمواطن، السيولة النقدية 

املتاحة داخل املجتمع، سعر صرف 
العملة املحلية. مدى متانة القطاع 
املصرفي، أعباء الديون الخارجية 

ومدى جاهزية البنك املركزي 
لسدادها في املوعد املحدد، قيمة 

االحتياطي األجنبي ومدى كفايته. 
حجم تدفق النقد األجنبي خاصة 

من أنشطة التصدير والسياحة 
واالستثمارات وتحويالت 

املغتربني. اإليرادات وعجز املوازنة، 
امليزان التجاري وميزان املدفوعات، 

معدل النمو وغيرها.
لكن أخطر املؤشرات التي تحظى 

باهتمام أكبر من قبل صانع 
القرار هو ذلك املؤشر املتعلق 

بالوظائف الجديدة التي توافرت 
لالقتصاد، ومعدل البطالة وما إذا 

كان قد شهد زيادة أم تراجعا، 
وفي أي الفئات تتركز البطالة، 

وما أسبابها؟ ومن هذا املؤشر 
يلقي املسؤول نظرة على القطاع 

اإلنتاجي والصناعي، عدد املصانع، 
خطوط اإلنتاج، االستثمارات 

الجديدة، وغيرها.
الرئيس األميركي جو بايدن مثال 
يعطي أولوية ملؤشر العمل وعدد 
الفرص التي تحققت لألميركان، 

ويناقش مع مستشاريه أسبوعيا 
هذه األرقام بالتفصيل، وأسباب 

زيادتها في حال تحسنها وكيفية 
تعميق ذلك التحسن، أو عالجها 

في حال زيادة عدد العاطلني 
عن العمل املتقدمني للحصول 

على اعانة بطالة. يتكرر املشهد 
مع رؤساء دول وحكومات 

االقتصادات الكبرى.
خلق وظائف جديدة وفرص عمل 

هو مقياس صحة االقتصاد 
من وجهة نظر تلك الحكومات، 

وكذا التوسع في تشييد املدارس 
واملستشفيات واملعاهد والجامعات 

واملساكن واملصانع وخطوط 
اإلنتاج وتوسيع املشروعات 

القائمة في مجاالت البنية التحتية 
والصرف والطرق وشبكات إنتاج 

املياه والكهرباء.
هذه الحكومات تدرك أن بناء 

وتنشيط االقتصاد ليس بدهان 
واجهات املنازل، وليس بانتظار 
إشادة باالقتصاد من مؤسسة 
تمويل دولية، أو وكالة تصنيف 

ائتماني أو وسائل اعالم محلية، 
لكن املقياس الحقيقي هو بتحسني 

معيشة املواطن، وتوفير السلع 
والخدمات والدواء بسعر مناسب 

وتكلفة مقبولة، ودعم قدرته 
الشرائية، وبتوفير خدمات رئيسية 

كالتعليم والصحة واملسكن، بل 
ومساعدته على االدخار والترفيه.

ليس بدهان 
واجهات المنازل 
يتحسن االقتصاد

Tuesday 6 July 2021
الثالثاء 6 يوليو/ تموز 2021 م  26  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2500  السنة السابعة
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

واملؤسسات  البنوك  إضــراب  ل 
ّ
مث

األبرز  الحدث  املالية والتأمينات، 
فـــي تـــونـــس، أمــــس االثـــنـــن، فيما 
يــتــواصــل، الــيــوم الــثــاثــاء، تــوقــف الــعــمــل في 
الرئيسية للمصارف والبنك املركزي  املقرات 
وفي  الــبــاد.  كــامــل محافظات  فــي  التونسي 
املقابل، التزمت السلطات الرسمية وجمعية 
الـــبـــنـــوك، الــصــمــت، رغــــم تـــداعـــيـــات اإلضــــراب 
املباشرة على االقتصاد، وتعطل حركة تداول 
األمــــــوال وكــــل أشـــكـــال الــعــمــلــيــات املــصــرفــيــة، 
كــمــا لـــم يـــصـــدر أي رد فــعــل مـــن قــبــل الــبــنــك 
املــركــزي الــذي شــارك موظفوه فــي اإلضـــراب. 
واستجاب، أمس، أكثر من 21 ألف موظف في 
الــقــطــاع املــصــرفــي واملــالــي وشــركــات التأمن 
إلى دعوة نقابتهم العامة لإلضراب، وأغلقت 
ــــات الـــتـــأمـــن أبــــوابــــهــــا ألول  ــركـ ــ الـــبـــنـــوك وشـ
مـــرة فــي تــاريــخ الــبــاد، كــمــا أقــفــلــت مقراتها 
املالية  العمليات  كــل  الــعــمــاء وتــوقــفــت  أمـــام 

واألنشطة املصرفية.
املالية،  واملؤسسات  البنوك  موظفو  وتجّمع 
صباح أمس، أمام مقرات عملهم قبل التوجه 
إلى مقر قيادة االتحاد العام التونسي للشغل 
للمشاركة في تجمع عمالي دعت إليه جامعة 
البنوك واملؤسسات املالية. وقال األمن العام 
الدين  نــور  للشغل،  التونسي  العام  لاتحاد 
الــطــبــوبــي، إن الـــقـــطـــاع الــبــنــكــي »يــــدافــــع عن 
حقوق منظوريه املهنية واملالية، وإن القطاع 
ــا يــســاهــم فـــي تحقيقها  ــاحـ ن أربـ

ّ
الــــذي يـــخـــز

ــقــــطــــاع بـــالـــفـــكـــر والــــســــاعــــد ومـــن  مـــوظـــفـــو الــ
حقهم الــحــصــول عــلــى حــقــوقــهــم«. وأصـــدرت 
ترتيبات  املالية  واملؤسسات  البنوك  جامعة 
اإلضــــراب، يــوم الجمعة املــاضــي، تــزامــنــا مع 
عطلة نهاية األســبــوع فــي تونس مــا تسبب 
فــي ضــغــوط عــلــى الــصــرافــات املــالــيــة لسحب 
با لشح السيولة 

ّ
األموال من قبل العماء تجن

لديهم وعدم القدرة على استعمال البطاقات 
طيلة  اإللكتروني  الدفع  أدوات  وكــل  البنكية 

أيام اإلضراب.
بالقطاع  فـــارح، وهــو موظف  الشاذلي  وقــال 
البنكي وكاتب عام نقابة فرع املصرف الذي 
حــقــق نسبة نجاح  ــــراب  اإلضـ إن  فــيــه،  يعمل 
عــالــيــة وصـــلـــت إلــــى 100 بـــاملـــائـــة فـــي أغــلــب 
»الــعــربــي  ــارح فــي تــصــريــح لـــ ــد فـ الــبــنــوك. وأكـ
آلة  أن تتعطل  السهل  أنــه ليس من  الجديد« 
اإلنتاج في واحد من أهم القطاعات الحيوية 
فـــي الـــبـــاد، غــيــر أن وصــــول املـــفـــاوضـــات مع 
املالية  للبنوك واملؤسسات  املهنية  الجمعية 
أدى إلــى قــرار اإلضـــراب، وفــق قوله. وأضــاف 
أن الــجــمــعــيــة املــهــنــيــة لــلــبــنــوك واملــؤســســات 
املــالــيــة أصــبــحــت تــحــت وصــايــة لــوبــي مالي 
لــلــعــائــات املــتــنــفــذة الــتــي تتحكم فــي مصير 
القطاع بإدارتها لواحد من املصارف الكبرى 
في الباد، مشيرا إلى أن هذه العائات تجر 
الــقــطــاع املـــالـــي إلــــى عـــواقـــب وخــيــمــة بسبب 
إلــى تشغيل  واللجوء  القانون  على  التحايل 
ــى جـــانـــب الــتــنــكــر  املـــوظـــفـــن بــعــقــود هــشــة إلــ

لحقوق املوظفن.
وأكـــد فـــارح أن جمعية الــبــنــوك واملــؤســســات 
املــالــيــة وقـــعـــت فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان املــاضــي 
اتــفــاقــا مـــع الــنــقــابــة الــعــامــة لــلــبــنــوك يقضي 
بــتــمــكــن املــوظــفــن مـــن زيـــــادات فـــي الـــرواتـــب 

لاتفاق،  تنكرت  لكنها  و2021،   2020 عامي 
ــم إســقــاط كــافــة املــســار الــتــفــاوضــي بدفع  وتـ
ــتــــي تــتــحــكــم فــي  ــيـــة الــ ــائــــات الـــريـــعـ ــعــ مــــن الــ
الــقــطــاع املــالــي، حسب قــولــه. ولــم تــصــدر عن 
فعل  ردود  أي  واملــؤســســات  الــبــنــوك  جمعية 
أو محاوالت للعودة إلى املفاوضات، مكتفية 
إن  فيه  قالت  الجمعة،  بباغ وحيد أصدرته 
الجمعية سعت إلى بحث حلول مع النقابات، 

غير أن مسار املفاوضات تعطل.
وأكدت الجمعية املهنية للبنوك واملؤسسات 
ــي بـــــاغ نـــشـــرتـــه عـــلـــى صــفــحــتــهــا  ــيــــة، فــ ــالــ املــ
الطرف  على  اقترحت  أنها  فيسبوك،  بموقع 
الــنــقــابــي زيــــادة اســتــثــنــائــيــة وغــيــر مسبوقة 
على كتلة األجور بنسبة 8 باملائة، مع مفعول 
الثاني  يناير/كانون  غــرة  من  ابــتــداء  رجعي 
ــادة شهرية  ــ زيـ يــعــنــي  ذلـــك  أن  مـــبـــرزة   ،2021
تــتــراوح بــن 230 و337 ديــنــارا شــهــريــا لكل 
عــون )مــوظــف( حسب سلم األجـــور الحالي. 
رغم  املقترح  قدمت  أنها  الجمعية  وأضــافــت 
الظرف االقتصادي الصعب، والذي قالت إنه 
اقترن بتراجع نتائج أرباح البنوك بنسبة 30 

باملائة سنة 2020.
واعتبر الخبير املتخصص في الشأن املالي، 
املالي  القطاع  ل 

ّ
أن تعط الــديــن ســعــيــدان،  عــز 

ملـــدة 48 ســاعــة، بــمــا فــي ذلـــك الــبــنــك املــركــزي 
املحلي  لاقتصاد  موجعة  ضربة  التونسي، 
ولصورة الباد لدى املانحن الدولين. وأكد 
»العربي الجديد«، أنه  سعيدان، في تصريح لـ
ال يمكن القيام بجرد لخسائر القطاع املالي 
املـــتـــرتـــب عـــن إضــــــراب الـــبـــنـــوك واملـــؤســـســـات 
نظرا  مرتفعة  اإلضـــراب  كلفة  أن  غير  املالية، 
لتداعياتها على القطاع الخارجي، وفق قوله. 
وأضاف أن »توقف العمليات املالية وعمليات 
االقتصاد  سيصيب  ســاعــة   48 ملــدة  املقاصة 
بالشلل التام«، مؤكدا أن اإلضراب له تأثيرات 
ــبــــاشــــرة عـــلـــى املــــــبــــــادالت الـــتـــجـــاريـــة  غـــيـــر مــ
ــتــــي لــــن يــتــمــكــن املـــتـــعـــامـــلـــون  الـــخـــارجـــيـــة الــ
االقتصاديون من تسيير عملياتهم الخاصة 
ورّجــح  ستتأخر.  التي  والتوريد  بالتصدير 
أن يــتــواصــل االرتــبــاك املــتــرتــب عــن اإلضـــراب 
ملدة أيام أخرى. كما قال سعيدان إن اإلضراب 
يؤثر على الودائع، مشيرا إلى أن السحوبات 
لــن تــكــون كــبــيــرة، حــيــث سيكتفي املــودعــون 
ملقادير محددة  وقفا  األمـــوال  بسحب بعض 
مسبقة في رصيد البطاقات التي يستعملها 
التونسيون. واعتبر أن اإلضراب ال يمثل أي 
ويــرى  نــقــدا.  تتم  التي  التعامات  خطر على 
سعيدان أن اإلضرابات والوضع االجتماعي 
املحتقن في القطاعات الحيوية يؤثران على 

محادثات تونس مع صندوق النقد الدولي.

بيروت ــ ريتا الجّمال

جــمــلــة قـــــرارات اتــخــذتــهــا الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة فـــي الــفــتــرة 
ارتفاع  ولجم  األزمـــات  حــّدة  مــن  التخفيف  بهدف  املاضية 
م غير 

ّ
 إلى تضخ

ّ
ها لم تــؤدِّ إال

ّ
سعر صرف الــدوالر، بيد أن

مسبوق، ال سّيما على مستوى أسعار املواد الغذائية.
فــي بيروت،  األميركية  الجامعة  فــي  األزمـــة  وأشـــار مرصد 
تحت إشـــراف ناصر يــاســن، فــي تقريٍر أمــس اإلثــنــن، إلى 
 »أســـعـــار الــســلــع األســاســيــة الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا األســـر 

ّ
أن

ارتفاعا ملحوظا في األسبوع األخير من يونيو/  سّجلت 
حزيران املاضي بناًء على جــداول أسعار وزارة االقتصاد 
والتجارة والتتبع األسبوعي لها«. ووفق البيانات، »ارتفع 
ت 1100 في املائة منذ 

َّ
سعر زيت دوار الشمس بنسبة تخط

صيف 2019، أي قبل حدوث االنهيار املالي واالقتصادي، 
العادي %545.  واألرز   ،%627 البقر  لحم  ارتفع سعر  فيما 
أما سعر البيض، فقد ارتفع 450%، وسعر اللبنة %275«. 
التقرير: »وفقا ملحاكاة أسعار املواد الغذائية في  وأضاف 
نة من  أو عشاء عــاديــة مكوَّ  وجبة غــداء 

ّ
فــإن يونيو 2021، 

سلطة وحساء وطبق أساسي )أرز ودجاج(، ألسرة مكونة 
ر بـ71.000 ليرة لبنانية  قدَّ

ُ
من خمسة أفراد، باتت كلفتها ت

الرسمي 1500  الصرف  يوميا )نحو 47 دوالرًا وفــق سعر 
ليرة(، من دون احتساب أيِّ نوٍع من أنواع الفاكهة أو كلفة 

املياه والغاز والكهرباء ومواد التنظيف«.
ــه 

ّ
ــة، إلــى أن وبــنــاًء على هــذه الــتــقــديــرات، يلفت مرصد األزمـ

ع أن تنفق األسرة نحو مليونن و130 ألف ليرة 
َّ
»من املتوق

على وجبة رئيسية واحدة خال شهر واحد، أي ما يعادل 
ثاثة أضعاف )3.16( الحّد األدنى لألجور تقريبا. عندها 
وبأقل تقدير، ستجد أكثرية األســر في لبنان )72%( التي 
في  ليرة شهريا صعوبة  مليون   2.4 مداخيلها  تتعّدى  ال 
 
ّ
تــأمــن قــوتــهــا بــالــحــدِّ األدنــــى املــطــلــوب«. وذكـــر املــرصــد أن

م الكبير الحاصل في أسعار املواد الغذائية يرتبط 
ُّ

»التضخ
بتدهور سعر صرف الليرة مقابل الدوالر، إذ خسرت نحو 

ــع أن 
َّ
ــن املــتــوق ــل مــن عــامــن. ومـ 99% مــن قيمتها خـــال أقـ

ب انخفاٍض أكبر سيطرأ على 
ُّ
م مع ترق

ُّ
يستمرَّ هذا التضخ

قيمتها خال األشهر املقبلة«.
 األسعار من 

ّ
ولفت ناصر ياسن »العربي الجديد« إلى أن

املتوقع أن تكون قد زادت 10% على األقل كنسبة إضافية 
خال األيام القليلة املاضية نتيجة دخول قرار دعم استيراد 

املحروقات على 3900 ليرة حّيز التنفيذ.
)غير  املستهلك  رئيس جمعية حماية  ومــن جانبه، يشدد 
حــكــومــيــة( زهــيــر بــــرو، فــي حــديــثــه مــع »الــعــربــي الــجــديــد« 
ت 

ّ
 »الصورة باتت تتبّدل بن ساعٍة وأخرى، والتفل

ّ
على أن

 تــدهــور سعر 
ّ

الــحــاصــل عــلــى مختلف املــســتــويــات فــي ظـــل
الرقابية  وأجهزتها  الــدولــة  ملؤسسات  ي 

ّ
كل وغياب  الليرة 

املــواد  أســعــار  ارتــفــاع  نسبة  تحديد  املستحيل  مــن  يجعل 
بأكثر  ارتفعت  حتما  التي  دقيق،  بشكل  والسلع  الغذائية 

من 800% ال سيما تلك املستوردة بالكامل«.
ويـــؤكـــد بـــرو اســتــمــرار املـــســـار الــتــصــاعــدي لـــألزمـــات ومــن 
خلفها األسعار بعد اعتماد تسعيرة 3900 ليرة الستيراد 
الــقــطــاعــات، وتبعا  املــحــروقــات وانــعــكــاســاتــه عــلــى غالبية 
النعدام الحلول والــقــرار السياسي وســط صــراٍع متواصل 
 
ّ
عــلــى السلطة ومــراكــز الـــدولـــة، مــشــددًا فــي املــقــابــل عــلــى أن

»العاج املوضعي لم يعد يجدي نفعا، بل املطلوب الدخول 
إلى منبع املشاكل أي النظام السياسي اللبناني املبني على 
 
ً
الفساد واالحتكار والنهب، والذي بات يشكل خطرًا كاما
على الشعب حتى بات عدّوه األول مع الطبقة السياسية«.

أالن حكيم، في  السابق،  االقتصاد  من جهته، يشير وزيــر 
 »الــســلــطــة قــــّررت أن 

ّ
حــديــثــه مــع »الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن

تسرق أمــوال الناس من خال هذا الدعم للمحروقات عبر 
االحتياطي اإللزامي وهي لم تكّبد نفسها عناء التأكد من 
 خطوتها هذه ستؤدي إلى وقف عمليات التهريب عبر 

ّ
أن

الحدود الشرعية واملعابر غير الشرعية، وهي حال البطاقة 
 وضعها في خانة السرقة 

ّ
التمويلية التي أقّرت وال يمكن إال

املوصوفة والعلنية للمواطن اللبناني«.

التزام لموظفي بنوك تونس 
بإضرابهم... وصمت رسمي

)Getty( مخاوف من المخاطر المالية المترتبة على تعّطل القطاع المصرفي)ر كلفتها بـ71 ألف ليرة )حسين بيضون وجبة غداء ألسرة من 5 أفراد، ُتقدَّ

تكلفة خيالية لوجبة غداء األسرة اللبنانية

التزم الموظفون في 
بنوك تونس بإضرابهم 

العام الذي بدأ أمس 
اإلثنين، ومن المقرر أن 
يتواصل اليوم الثالثاء، 

وسط صمت رسمي 
مطبق

اإلمارات: تدني مؤشر 
مديري المشتريات

قالت مؤسسة »أي إتش إس« ماركت العاملية 
لألبحاث، إن مؤشر مديري املشتريات في 
اإلمارات )الذي يرصد أداء القطاع الخاص 

غير النفطي( انخفض إلى أدنى مستوى له 
في 4 أشهر، في ظل تباطؤ انتعاش الطلبات 

الجديدة. وأضافت املؤسسة في تقرير، 
أمس اإلثنني، أن االنخفاض جاء بفعل 

اإلجراءات املتعلقة بفيروس كورونا وإلغاء 
الرحالت الجوية التي أدت إلى انخفاض 

حاد في املبيعات القادمة من الخارج. ووفق 
التقرير فإن نقص املواد الخام أعاق نمو 

اإلنتاج، وأدى هذا النقص إلى ارتفاع أسعار 
مستلزمات اإلنتاج بأسرع معدل في ثالثة 
أشهر. وتابع التقرير: »دفع ذلك الشركات 

إلى زيادة أسعار اإلنتاج للمرة الثانية فقط، 
خالل ما يقرب من ثالث سنوات«. في 

املقابل، تحسنت توقعات النشاط املستقبلي 
للشهر السابع على التوالي، لتدعم أول زيادة 
في معدل التوظيف منذ يناير/كانون الثاني 

املاضي. 
 

بدء اجتماع المجلس 
التنفيذي لمنظمة 

»أرابوساي«
افتتح رئيس ديوان املحاسبة في قطر، 

رئيس املجلس التنفيذي للمنظمة العربية 
لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة 
)أرابوساي(، الشيخ بندر بن محمد بن 
سعود آل ثاني، أمس، أعمال االجتماع 

الثاني والستني للمجلس التنفيذي 
للمنظمة، الذي يستضيفه ديوان املحاسبة 

القطري على مدى يومني، بمشاركة رؤساء 
األجهزة العليا للرقابة للدول األعضاء في 
املجلس التنفيذي للمنظمة. وأكد في كلمة 

له بهذه املناسبة، أن مسيرة املنظمة العربية 
التي مضى عليها ما يزيد على األربعني 

عامًا، شهدت تحقيق العديد من اإلنجازات، 
حيث تطورت آليات عملها وتوسعت 

أنشطتها لفائدة األجهزة األعضاء 
وترسخت مكانتها على الصعيد الدولي 
كمنظمة رائدة تعمل من أجل إعالء قيمة 
األجهزة العليا للرقابة وتعزيز مهنيتها 

في شتى مجاالت العمل الرقابي، مشيرا 
إلى أنه ورغم الشعور بالفخر واالعتزاز 
 
ً
بما تحقق، إال أن الطريق ما زال طويال

ونحن مطالبون اليوم باملزيد من العمل 
من أجل رفع نسق تنفيذ الخطط والبرامج 

التطويرية باملنظمة وتحفيز االبتكار 
والتجديد في عملها.

مشروع لحلول الطاقة 
للمنازل الذكية

قالت سامسونغ لإللكترونيات أمس 
االثنني، إنها وقعت شراكة مع هانهوا كيو 

سيلز »HanwHa Q Cells« الشركة 
املحلية املنتجة لخاليا ووحدات الطاقة 

الشمسية، لتطوير حلول الطاقة املنزلية. 
واتفق الجانبان على العمل معا على إنشاء 

»بيوت غير مستهلكة للطاقة«، في إشارة 
إلى منازل تنتج الطاقة التي تحتاجها ذاتيا 
اعتمادا على مصادر طاقة متجددة لتقليل 
انبعاثات الكربون. ستكون نتيجة التعاون 

بينهما متاحة أوال في الواليات املتحدة 
وأوروبا، حيث يكثر الطلب على الطاقة 

الخضراء، وفقا للشركتني. ستقدم وحدات 
الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة من 

»هانهوا كيو سيلز«، الطاقة، وفي الوقت 
نفسه ستدعم خدمة طاقة األشياء الذكية 

)smarttHings energy( من 
سامسونغ كفاءة استهالك الطاقة لألجهزة 

املنزلية.

نمو سريع لتصنيع 
المعلومات اإللكترونية 

في الصين
استمر قطاع تصنيع املعلومات اإللكترونية 
في الصني في التوسع بشكل مطرد خالل 

األشهر الخمسة األولى من العام، وفقا 
لبيانات من وزارة الصناعة وتكنولوجيا 

املعلومات. وقفزت القيمة املضافة ملصنعي 
املعلومات اإللكترونية بإيرادات تشغيل 

سنوية ال تقل عن 20 مليون يوان )حوالي 
3.1 ماليني دوالر( بنسبة 21.5% على 

أساس سنوي ، بمعدل نمو سنوي مركب 
قدره 12.2% على مدى العامني املاضيني، 

ا للوزارة. وارتفعت قيمة تسليم 
ً
وفق

الصادرات للشركات الكبرى في القطاع 
بنسبة 21.3% على أساس سنوي في 
الفترة من يناير إلى مايو/أيار، في حني 
ارتفعت استثمارات األصول الثابتة في 

القطاع بنسبة 27.6% عن العام السابق. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%50
ــنــقــد  ــدوق ال ــ ــن ــ ــد ص ــ أكـ
حديث،  تقرير  في  الدولي، 
قامت  التونسية  البنوك  أن 
تمويل  فــي  حيوي  بــدور 
إذ   ،2020 سنة  الحكومة 
مـــن %50  أكــثــر  تــخــطــت 
االحتياجات  إجــمــالــي  مــن 

التمويلية للبالد.

تقارير عربية

أسواقمال وناس

قــالــت وكـــالـــة ســتــانــدرد آنـــد بـــورز 
الـــعـــاملـــيـــة لــلــتــصــنــيــف االئـــتـــمـــانـــي، 
أمـــــس، إن أحـــجـــام بــيــع الــســنــدات 
ــة بـــالـــعـــمـــالت  ــومــ ــقــ اإلســــالمــــيــــة املــ
األجــنــبــيــة ارتــفــعــت بــنــســبــة 41.6 
عام  مــن  األول  النصف  فــي  باملئة 
2021، إذ أبرم مصدرون مبيعات 
صكوك ضخمة في سوق اتسمت 
وزيــادة  الفائدة  أسعار  بانخفاض 
ــالـــة في  ــافــــت الـــوكـ الـــســـيـــولـــة. وأضــ
الــصــكــوك  تـــقـــريـــر أن إصــــــــــدارات 
ارتفعت خمسة باملئة في النصف 
األول من عام 2021 مقارنة بالعام 
ــع أن  ــوقـ ــتـ ــن املـ الـــســـابـــق، بــيــنــمــا مــ
تــدعــم أوضــــاع الــســوق الــتــي تبعث 
عــلــى الــتــفــاؤل املــزيــد مــن مبيعات 
الــســنــدات اإلســالمــيــة فــي النصف 
الثاني. وارتفعت أحجام إصدارات 
أولــيــة 20 باملئة فــي نفس  صكوك 
الفترة. وبعد تضرر منطقة الخليج 
الــغــنــيــة بـــاملـــواد الــهــيــدروكــربــونــيــة، 
ــهـــات اإلصــــــــدار بــشــكــل  ــمـــدت جـ عـ
ــواق الـــديـــون  ــ ــــى طــــرق أســ مـــطـــرد إل
الدولية لتغطية نقص املوارد املالية.

ارتفاع 
مبيعات 
الصكوك

غزة ـ يوسف أبو وطفة

من  الفلسطيني جبر صالح،  التاجر  يشتكي 
حــالــة الــركــود الــعــامــة الــتــي تعصف بالحركة 
الشرائية لسكان قطاع غزة في الفترة األخيرة 
الــتــي تــلــت الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي األخـــيـــر في 
ــت لــألنــظــار  ــايـــو/ أيـــــار املــــاضــــي، بــشــكــل الفــ مـ
مـــقـــارنـــة مــــع الـــــحـــــروب وجــــــــوالت الــتــصــعــيــد 
السابقة. وتشهد القطاعات التجارية املختلفة 
ركودًا غير معتاد بالنسبة لسكان القطاع، ال 
سيما قطاع املواد التموينية والسلع الغذائية 
أســعــار بعض  فيها  تذبذبت  الــذي  األساسية 
املــواد بشكٍل غير معتاد مثل الزيوت وبعض 
أصناف املعلبات وحفاضات األطفال والقهوة.

وتشكل رواتب املوظفن العمومن املحسوبن 
على السلطة الفلسطينية أو حركة »حماس« 
وحكومتها في غزة باإلضافة لرواتب موظفي 
ــنــــحــــة الـــقـــطـــريـــة واملــــســــاعــــدات  األونـــــــــــروا واملــ
التنمية  وزارة  قبل  مــن  تصرف  التي  النقدية 
النشاط  لـــدورة  أساسيا  محركا  االجتماعية، 

الخاص  القطاع  انهيار   
ّ

فــي ظــل االقــتــصــادي، 
في السنوات األخيرة.

ومنذ مايو/ أيار املاضي لم يتم صرف املنحة 
أســرة  ألــف   100 لـــ  املخصصة  القطرية  املالية 
فلسطينية فقيرة، في الوقت الذي ال يتقاضى 
موظفو حكومة غزة التابعة لحركة »حماس« 
 55% من رواتبهم بعكس موظفي السلطة 

ّ
إال

 
ّ
 أن

ّ
ــــب كـــامـــلـــة، إال ــاتـــوا يــتــلــقــون رواتــ الـــذيـــن بـ

أعدادهم تقلصت في السنوات األخيرة، فيما 
لـــم يــتــم صـــرف املـــســـاعـــدات الــنــقــديــة الــخــاصــة 

باألسر الفقيرة من قبل الحكومة في رام الله.
الركود   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ  ويقول صالح 

الذي أصاب األسواق العامة في الشهر األخير 
غــيــر مــســبــوق مــنــذ ســـنـــوات، نتيجة إلحــجــام 

الناس حتى عن شراء املواد والسلع التموينية 
للغاية،  بكميات بسيطة  واالكتفاء  األساسية 
مـــا انــعــكــس بــالــســلــب عــلــى الــتــجــار وواقــعــهــم 

املالي. 
السلع  بعض   

ّ
أن الفلسطيني  التاجر  ويــؤكــد 

األسابيع  خــال  أسعارها  في  تذبذبا  شهدت 
قــبــل أن تــســتــقــر، فيما بقيت أســعــار  األخـــيـــرة 
ــــوت مــرتــفــعــة  ــزيـ ــ بـــعـــض الـــســـلـــع كـــالـــقـــهـــوة والـ
نتيجة لحالة االرتفاع العاملي وهو ما انعكس 
بالسلب على هامش الربح املخصص للتجار. 
 حـــالـــة الــــركــــود الــتــي 

ّ
ــالــــح، فــــــإن وبـــحـــســـب صــ

ــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة خـــــال الـــفـــتـــرة  ــالــ تـــعـــصـــف بــ
األخيرة، مرتبطة بعدم توفر السيولة النقدية 
األخيرة  الحرب  وانعكاسات  املتسوقن،  لدى 
ــدا عـــن انــتــظــار مــوســمــن هـــامـــن بــالــنــســبــة  عــ
لــلــغــزيــن هــمــا عــيــد األضـــحـــى وبــــدايــــة الــعــام 

الدراسي الجديد.
أما التاجر الفلسطيني صاح املقادمة، فيرى 
 القدرة التجارية الحالية بالنسبة 

ّ
هو اآلخر أن

للسكان في أسوأ أحوالها منذ بداية الحصار 
اإلســرائــيــلــي املــفــروض على الــقــطــاع منذ عام 
الشراء   هناك عزوفا واضحا عن 

ّ
إن إذ   ،2006

حتى عن بعض السلع واملواد األساسية.
 غياب 

ّ
ويوضح املقادمة لـ »العربي الجديد« أن

الــســيــولــة الــنــقــديــة عـــن الــقــطــاع وشــــّح تــقــديــم 
املساعدات املالية بعد انتهاء الحرب األخيرة 
انعكست بالسلب على الحركة الشرائية وعلى 
حــركــة األســـــواق، بــمــا فــي ذلـــك املــــواد والــســلــع 
األساسية كالزيوت واألرز والسكر واالعتماد 

على الشراء بكميات أقل.
االقتصادي من معاناة  الركود  أزمــة  وفاقمت 
أســعــار عمليات  ارتــفــاع  مــع  بالتزامن  التجار 
الــنــقــل والـــشـــحـــن الــــدولــــي لــلــبــضــائــع مـــا كبد 
تـــجـــار الــقــطــاع مـــزيـــدًا مـــن الــخــســائــر. ويــؤكــد 
في  يمتلك شــركــة متخصصة  الـــذي  املــقــادمــة 
ــواد الــغــذائــيــة وتــوزيــعــهــا  مــجــال اســتــيــراد املـــ
العامة، على  التجار واملــحــال واألســـواق  على 
الذين  الــتــجــار،  لــدى  النقدية  السيولة  انــعــدام 
الدفعات  بعض  تغطية  بعضهم  يستطيع  ال 
املالية املستحقة عليهم بفعل الركود التجاري.
عن  الحصار  لرفع  الشعبية  اللجنة  وبحسب 

 أكثر من 90% من مصانع القطاع في 
ّ
غزة فإن

حكم املغلقة، فيما تعمل 10% بأقل من قدرتها 
ــادة قــبــل الــــعــــدوان األخـــيـــر،  ــتـ ــعـ اإلنـــتـــاجـــيـــة املـ
ــا مــــع مـــنـــع االحــــتــــال إدخـــــــال بــضــائــع  ــنـ ــزامـ تـ
للقطاع الــخــاص فــي غـــزة بــمــا يــزيــد عــن 100 

مليون دوالر أميركي.
فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، يـــقـــول الـــبـــاحـــث فـــي الــشــأن 
االقتصادي، أسامة نوفل، لـ »العربي الجديد« 
ــوال   انـــعـــدام الــســيــولــة الــنــقــديــة وضـــخ األمــ

ّ
إن

ــى الـــقـــطـــاع، انـــعـــكـــس بــالــســلــب عـــلـــى شــتــى  ــ إلـ
املـــجـــاالت االقــتــصــاديــة، بــمــا فــي ذلـــك الــقــطــاع 
السكان لاعتماد على توفير  الغذائي، ودفع 
يــتــوافــق مع  األدنـــى بما  بــالــحــّد  احتياجاتهم 

السيولة املتوفرة لديهم. 
 عــــــدم صــــــرف رواتــــــب 

ّ
ــل، فـــــــإن ــ ــوفـ ــ وبـــحـــســـب نـ

ــادة نــســبــة الـــصـــرف خصوصا  ــ املــوظــفــن وزيــ
مــع عدم  بالتزامن  غــزة  فــي  الحكومة  ملوظفي 
صـــرف املــنــحــة الــقــطــريــة واملــســتــحــقــات املــالــيــة 
ــــر بــالــســلــب على 

ّ
الــخــاصــة بــاألســر الــفــقــيــرة أث

ــار  ــواق، إلـــى جــانــب تــداعــيــات وآثـ ــ حــركــة األســ
العدوان االقتصادي. 

ويرجح نوفل أن تستمر الحركة االقتصادية 
فـــي الـــركـــود بــشــكــل أكــبــر مــمــا هـــي عــلــيــه اآلن 
املــانــحــون فــي تأخير عملية  فــي حــال استمر 
إعـــادة اإلعــمــار وضــخ املــســاعــدات املالية التي 
من شأنها إنعاش األوضــاع املتردية للسكان 
ــــن 80% مـــنـــهـــم عــلــى  ــر مـ ــثــ ــــن يـــعـــتـــمـــد أكــ ــــذيـ الـ

املساعدات التي تقدمها املؤسسات الدولية.
 أكـــثـــر من 

ّ
وبــحــســب الــحــكــومــة فـــي غـــــزة، فـــــإن

الــعــدوان  فــي  تــضــررت  اقتصادية  350 منشأة 
ــا بــن  ــيــــر عـــلـــى الـــقـــطـــاع، مــ ــلـــي األخــ ــيـ ــرائـ اإلسـ
مــصــانــع ومــحــال تــجــاريــة ومــخــازن ومنشآت 
إلى  واقتصادية،  وتجارية  صناعية  ومــرافــق 
جــانــب أضــــرار فــي الــقــطــاع الـــزراعـــي تــجــاوزت 

200 مليون دوالر.
ــام الـــتـــجـــارة واملــعــابــر  بــــــدوره، يـــؤكـــد مـــديـــر عــ
فــي وزارة االقتصاد بــغــزة، رامــي أبــو الريش، 
الــركــود تصل إلــى الجمود   هناك حالة من 

ّ
أن

ــة  ــاريـ ــتـــجـ ــاعــــات الـ ــطــ ــقــ ــل فـــــي بـــعـــض الــ ــامــ ــكــ الــ
ــراء اآلثــــــــار املـــتـــرتـــبـــة عــلــى  ــ ــ ــة جـ ــاديــ ــتــــصــ واالقــ

العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة.

النظام يعجز عن تسديد ثمن القمحالركود يحاصر أسواق غزة: تداعيات العدوان مستمرة

تراجع حاد في حركة الشراء )عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد(

عدنان عبد الرزاق

تـــوالـــت شـــكـــايـــات فـــاحـــن فـــي مــنــاطــق 
ســيــطــرة نـــظـــام بـــشـــار األســـــد، مـــن عــدم 
تسديد قَيم محاصيلهم الزراعية التي 
للمؤسسة  تسليمها  الــنــظــام  يــلــزمــهــم 
الـــعـــامـــة لـــتـــجـــارة وتــصــنــيــع الــحــبــوب، 
يبيع  في ظل تهديدهم بسجن كل من 
حسب  يحتكره،  أو  للتجار  املــحــصــول 

»العربي الجديد«. مصادر خاصة بـ
ــا نــشــرتــه صــحــيــفــة »الـــوطـــن«  ــق مـ ــ ووفـ
املــقــربــة مــن بــشــار األســــد، ســبــق لــقــوات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري أن اعــتــقــلــت الــشــهــر 
املــــاضــــي، مــــزارعــــا مـــن مــنــطــقــة »تـــلـــدو« 
بــريــف حــمــص وســـط ســـوريـــة، لــوجــود 
نحو عشرة أكياس قمح بمنزله »1037« 
ــم يــســلــمــهــا لــلــمــؤســســة  كــيــلــو غــــرامــــا، لـ

الحكومية.
املزارعون  الخوف يسلم  وتحت دوافــع 
محاصيلهم  األســــد،  ســيــطــرة  بمناطق 
القمح  أن سعر كيلوغرام  للنظام، رغــم 
ــــدوالر = نــحــو 3200  900 لــيــرة فــقــط )الـ
الذاتية  اإلدارة  في حن سعرته  ليرة(، 
التي تسيطر على مناطق إنتاج القمح، 

شمال شرقي سورية بـ1150 ليرة.
وكــشــفــت مـــصـــادر إعـــامـــيـــة، عـــن تلكؤ 
املــصــرف الــزراعــي الــســوري »حكومي« 
ــبــــوب املــســلــمــة  ــحــ فـــــي تـــســـلـــيـــم قــــَيــــم الــ
ــزيـــران املــاضــي،  مــنــذ شــهــر يــونــيــو/ حـ
وهو  وحــمــاة،  حلب  بمناطق  لفاحن 
ما أكده رئيس مكتب الشؤون الزراعية 
فـــي االتـــحـــاد الـــعـــام لــلــفــاحــن، محمد 
شكاوى  عــدة  »وردت  بــقــولــه:  الخليف، 
لــاتــحــاد الـــعـــام لــلــفــاحــن بخصوص 
الــتــأخــر فــي صــرف قــَيــم القمح املسلمة 
ملراكز استام الحبوب من قبل املصارف 
ــة، واعــــــــدًا خـــــال تــصــريــحــات  ــ ــيـ ــ ــــزراعـ الـ
اجتماع  بعقد  أمــس  مــن  أول  صحافية 

إليجاد حل لهذا املوضوع«.
بــدوره، أرجــع مدير املؤسسة السورية 
للحبوب، يوسف قاسم، سبب التأخير 

فـــي صــــرف قـــَيـــم مــحــصــول الــقــمــح إلــى 
ــقــــة فـــــي حــــركــــة األمــــــــوال  وجــــــــود ضــــائــ
ـــدار بــــن املـــصـــرف  ــ والـــســـيـــولـــة الــــتــــي تــ
ــي، كــاشــفــا  ــ ــزراعـ ــ ــركــــزي واملــــصــــرف الـ املــ
مباشر  بشكل  يتم  السيولة  تــزويــد  أن 

والفاح يقبض كامل املبلغ نقًدا.
ويـــــرى االقـــتـــصـــادي الــــســــوري، حسن 
جــمــيــل، أن الــقــصــة ال تــتــعــلــق بـــزيـــادة 
ــا  ــارهــ ــعــــروض الـــلـــيـــرة بـــالـــســـوق وآثــ مــ
على التضخم بل تكمن في عدم كفاية 
منحته موسكو  التي  الروسي  القرض 
لـــنـــظـــام األســــــد »املـــفـــلـــس« هـــــذا الـــعـــام، 

ليشتري املحاصيل الزراعية.
ــان نــائــب رئــيــس الــــــوزراء الـــروســـي،  وكــ
يـــوري بــوريــســوف، قــد أعــلــن ســابــقــا أن 
لتمكينها  بــاده قدمت قرضا لسورية 
مـــن تــمــويــل شــــراء األغـــذيـــة والــحــبــوب، 
مضيفا خال تصريحات على هامش 
منتدى بطرسبورغ االقتصادي الدولي 
الــشــهــر املـــاضـــي، أن مــوســكــو ودمــشــق 
تــســعــيــان لــلــتــحــول إلـــى إمــــداد الــجــانــب 
السوري بالحبوب على أسس تجارية. 
وقال: »الوضع صعب هناك، منحناهم 
ا مــنــه على  ــزء قـــرضـــا، وهـــم يــنــفــقــون جــ

شراء الغذاء، بما في ذلك الحبوب«.
»العربي الجديد« أنه  ويضيف جميل لـ
رغم أن كمية القمح التي اشتراها نظام 
األســد، حتى اآلن، ال تزيد عن 200 ألف 
طن، نراه يعجز عن تسديد كامل قَيمها 
الذين تكبدوا الخسائر وهم  للفاحن 
مــلــزمــون بــبــيــع تــعــب عــامــهــم بــأســعــار 
اإلنتاج  لو كان  للنظام، فكيف  متدنية 
كــمــا كــانــت الــتــوقــعــات ووصــلــت حصة 
مناطق األســد إلى أكثر من 1.5 مليون 

طن؟
ويــلــفــت االقـــتـــصـــادي الـــســـوري إلــــى أن 
األزمــة املقبلة، ليست فقط بعجز نظام 
ــد عـــن تــســديــد قــَيــم املــحــاصــيــل أو  األســ
حــتــى عـــبء الــقــرض الـــروســـي الــجــديــد، 
بل بأزمة القمح والطحن والخبز التي 
ســتــواجــه الــنــظــام هـــذا الـــعـــام، متوقعا 

ستستلمها  الـــتـــي  الــكــمــيــات  تـــزيـــد  أال 
ألــف طن،  الحكومية عن 400  املؤسسة 
فـــي حـــن ال تــقــل حــاجــة املــنــاطــق الــتــي 
يــســيــطــر عــلــيــهــا األســـــــد ســــنــــويــــا، عــن 

مليوني طن.
وتراجعت آمــال حكومة األســد بموسم 
الحبوب للعام الجاري، بعد التوقعات 
ــأن يـــزيـــد عـــن 3 مـــايـــن طـــن وإطــــاق  بــ

»عام القمح« على عام 2021.
لكن الجفاف وتراجع األمطار ومنسوب 
ــــت عـــلـــى مــوســم  ــرات، أتـ ــ ــفـ ــ ــاه نـــهـــر الـ ــيـ مـ
الحبوب لهذا العام، فانعدمت باملطلق 
الــري(  الــزراعــة البعلية )عبر  مــردوديــة 
ــقــــدرة ســابــقــا بــنــحــو 300 ألــــف طــن،  املــ
بــحــســب املــهــنــدســة بــتــول أحـــمـــد، الــتــي 
تقول: »عائد الزراعة البعلية صفر هذا 
العام، وخسر الفاح البذور واألسمدة 
»العربي  وتعبه«، مبينة بالوقت نفسه لـ
الـــجـــديـــد« أن كـــامـــل إنـــتـــاج ســـوريـــة لن 
يزيد عن مليون طن »معظمه بمناطق 

اإلدارة الذاتية« شمال شرقي سورية.
وتذهب التوقعات نحو زيادة االزدحام 
أمــــــــام األفـــــــــــران ورفــــــــع أســـــعـــــار الــخــبــز 
زيــادتــهــا 100% نهاية  بــعــد  بــســوريــة، 
أكتوبر/ تشرين األول العام املاضي، إذ 
بدأت أزمة الخبز تلف مناطق سيطرة 
ــــع وجـــــــود »ســـــــوق ســـــــــوداء«.  األســـــــد مـ
وتــؤكــد مــصــادر مــن دمــشــق، أن »ربطة 
الخبز الــتــي تــزن أقــل مــن 2 كــلــغ« تباع 
أمام األفران بأضعاف السعر الرسمي. 
»ســعــرهــا 100 لــيــرة وتــبــاع بــــ700 ليرة 
أمــام أفــران ابــن العميد واملــزة وقدسيا 
»الــعــربــي  بــدمــشــق«، حــســب املـــصـــادر لـــ

الجديد«.
وكانت األمم املتحدة قد حذرت سابقا، 
 ســــوريــــة مــــهــــددة بــتــفــاقــم أزمــــة 

ّ
مــــن أن

القمح  محصول  تدني  بسبب  الــجــوع، 
 الــجــفــاف 

ّ
هـــذا املـــوســـم، مــشــيــرة إلـــى أن

في  الجوع  أزمــة  بتفاقم  يهّدد  املستمر 
الــبــلــد الـــذي تــمــزقــه الـــحـــرب، نــظــرًا لقلة 

القمح بسبب ضعف املحصول.

سوريةفلسطين

القدرة الشرائية 
لسكان القطاع في 

أسوأ حاالتها

Tuesday 6 July 2021 Tuesday 6 July 2021
الثالثاء 6 يوليو/ تموز 2021 م  26  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2500  السنة السابعة الثالثاء 6 يوليو/ تموز 2021 م  26  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2500  السنة السابعة
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فيينا ـ العربي الجديد

لــــــيــــــس الـــــــــخـــــــــاف الــــــــســــــــعــــــــودي - 
ــارات  اإلمــــاراتــــي املــســتــجــد أّول إشــ
إضعاف الدور الخليجي املتماسك 
تاريخيا في صناعة القرارات الدولية املتعلقة 
بإنتاج النفط وتحديد أسعار الخام، سواء في 
الــدول  إطـــار اآللــيــات املعتمدة داخـــل »منظمة 
تحالف  أو ضمن  )أوبـــك(  للبترول«  املــصــّدرة 
»أوبــك+« مع منتجني آخرين تقودهم روسيا 
مـــن خــــارج عــضــويــة املــنــظــمــة، وإنـــمـــا سبقته 
ــل الــعــائــلــة الخليجية  إلـــى ذلـــك خـــافـــات داخــ
السعودية  وتــحــديــدًا  بينها،  وكــذلــك  نفسها، 
وإيــران العضو في املنظمة. فقد غــادرت قطر 
املنظمة النفطية قبل نحو عام ونصف العام، 
ودّب خــاف ســعــودي - إمــاراتــي شديد داخــل 
االجــتــمــاع األخــيــر لتحالف »أوبــــك+«، وتلوح 
أبوظبي من وقت آلخر باالنسحاب من »أوبك« 
التي تقودها السعودية باعتبارها أكبر منتج 

للنفط داخل املنظمة.
لــكــن، مــا جــديــد الــخــاف الـــذي بـــرز، الخميس 
رجئ بسببه 

ُ
املاضي، في اجتماع »أوبك+«، وأ

االجتماع الوزاري إلى الجمعة من دون جدوى، 
ثم إلى يوم االثنني )أمس(، واتخذ منحى أكثر 
ــارات،  ــ حــّديــة هـــذه املــــرة بــني الــســعــوديــة واإلمــ
بــشــكــل غير  ــرة، وإن  ــيــ ــّدد األخــ ــهـ تـ أن  ــة  لـــدرجـ
رسمي وغير مباشر، على لسان قائد شرطة 
دبـــي الــســابــق ضــاحــي خــلــفــان، بــاالنــســحــاب، 
ليس فقط من التكتل النفطي، بل من »مجلس 
عبر   ،GCC الخليجي«  التعاون  مجلس  دول 
إشــادتــه فــي أحــدث تغريداته بتجربة خــروج 
)بريكست(،  األوروبـــي  االتــحــاد  من  بريطانيا 
ودعـــوتـــه إلـــى الــعــمــل عــلــى املــصــالــح الثنائية 
والــــخــــروج مـــن الــتــكــتــات الــكــبــيــرة »الـــتـــي ال 

تفيد«)؟(.
الـــخـــاف الــعــلــنــي بـــني الــســعــوديــة واإلمــــــارات 
هذه املــرة، والــذي بدا واضحًا في تصريحات 
مسؤولي ملف النفط في البلدين، اتخذ صفة 
علنية نادرة أدت إلى فشل محادثات »أوبك+«، 
اتفاق بشأن  إلــى  التوصل  الخميس، في  يــوم 
الــخــام لتلبية  زيـــادة عاجلة فــي إنــتــاج النفط 
أن  قبل  املتزايدة،  العاملية  السوق  احتياجات 
تسعى الدول املنتجة في اجتماع جديد أمس 
االثنني، مجددًا، لتوافق ما، في وقت حساس 
 الخاف 

ّ
لسوق النفط، وســط مــخــاوف مــن أن

 املزيد من الخام إلى 
ّ
ربما يؤجل خططًا لضخ

األسعار  تخفيض  بهدف   ،2021 الــعــام  نهاية 
التي صعدت إلى أعلى مستوياتها في عامني 
ونصف العام عند نحو 76 دوالرًا لبرميل خام 

برنت األوروبي القياسي. 
 وفـــــي حــــني تــــريــــد الــــــــدول املـــســـتـــهـــلـــكـــة، وفـــي 
لتفادي  الخام  إنتاج  زيــادة  الغرب،  صدارتها 
خـــــــروج الـــتـــعـــافـــي االقــــتــــصــــادي مــــن جــائــحــة 
كورونا عن مساره بسبب ارتفاع أسعار النفط 
ومــشــتــقــاتــه مـــن الــــوقــــود، كــانــت »أوبـــــــك+« قد 
صوتت، الجمعة الفائت، بدعم من السعودية 
وروســـيـــا، عــلــى مــشــروع قـــرار يقضي بــزيــادة 
اعتبارًا  يوميًا،  برميل  مليوني  نحو  اإلنــتــاج 
من أغسطس/آب حتى ديسمبر/كانون األول 
حتى  املتبقية  الــتــخــفــيــضــات  وتــمــديــد   ،2021
ــداًل مـــن نــهــايــة إبـــريـــل/ ــ نــهــايــة الـــعـــام 2022 بـ

اإلمــــــارات حــالــت دون   
ّ
أن بــيــد  نــيــســان 2022، 

الــتــوصــل إلـــى االتـــفـــاق الــــذي يتطلب إجــمــاعــًا 
ي قرارات »أوبك+«.

ّ
لتبن

موقف اإلمــارات دفع بوزير الطاقة السعودي 
ــان، يـــــوم األحـــــــد، إلـــى  ــمـ ــلـ ــن سـ ــز بــ ــزيـ ــعـ عـــبـــد الـ
ــفـــهـــا املـــخـــالـــف  ــا عـــلـــنـــًا بــــشــــأن مـــوقـ ــقــــادهــ ــتــ انــ
لــإجــمــاع الـــذي قـــاد إلـــى عــرقــلــة اتــفــاق »أوبـــك 
+«. وقــال في حديث لقناة »الــشــرق«: »أحضر 
اجـــتـــمـــاعـــات أوبـــــك مــنــذ 34 عـــامـــًا ولــــم أشــهــد 
»املقترح   

ّ
أن وأضـــاف  ــارات«.  ــ اإلمـ كطلب  طلبًا 

الـــســـعـــودي الــــروســــي حــظــي بــقــبــول الــجــمــيــع 
ــارات«، فــي حــني قــال عــن اإلمـــارات  ــ مــا عــدا اإلمـ
لــقــنــاة »الــعــربــيــة« الــســعــوديــة: »ال يــمــكــن ألّي 
دولة تحديد مستوى إنتاجها في شهر واحد 
قــرار اإلمـــارات: »إذا  كمرجعية«. وقــال منتقدًا 
كــانــت هــنــاك تــحــفــظــات لـــدى أّي دولــــة فــلــمــاذا 
سكتت عنها سابقًا«. وأضاف: »يجب أن تكون 
ــادة فـــي إنـــتـــاج الــنــفــط ملــعــالــجــة شح  ــ هــنــاك زيـ
البترول املتوقع في الصيف«، مضيفًا: »نريد 
ــــدول املــنــتــجــة لــرعــايــة  ــتــــوازن بـــني حـــاجـــة الــ الــ

فيينا ـ العربي الجديد

ــدول املـــصـــّدرة لــلــبــتــرول« )أوبـــك(  »مــنــظــمــة الــ
التي مضى على تأسيسها أكثر من 60 عاما 
نــشــئــت تــحــديــدا يـــوم 14 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 

ُ
)أ

1960(، استطاعت في محطات تاريخية عدة 
أن تفرض نفسها بقوة على الدول املستهلكة، 
ــات املـــتـــحـــدة، قـــبـــل أن  ــ ــــواليـ ــا الـ ــلـــى رأســــهــ وعـ
يتراجع دورهـــا تــدريــجــا، إثــر قــرارهــا فــي 16 
اإلنتاج  خفض   1973 األول  أكتوبر/تشرين 
وفرض حظر على شحنات النفط إلى الغرب، 

املستهلكة«.  الــدول  مراعاة  مصالحها وأيضًا 
ه »ال بد أن يكون اتفاق اإلنتاج لفترة 

ّ
وأكد أن

 »االتــفــاقــيــة تشمل نصًا 
ّ
أن أطــــول«، مــوضــحــًا 

التمديد وال تحوي شيئًا عن  واضــحــًا بشأن 
زيادة اإلنتاج«.

 الــطــاقــة 
ّ
وأشـــــــار الــــوزيــــر الــــســــعــــودي إلـــــى أن

اإلنــتــاجــيــة لــلــســعــوديــة تــصــل إلـــى 13 مليون 
برميل، بحسب ما أعلنت الرياض في إبريل/ 
ها التزمت بتوافق التحالف 

ّ
نيسان 2020، لكن

ــلــــوب، إضــــافــــة إلـــى  ــطــ بـــحـــجـــم الـــتـــخـــفـــيـــض املــ
تخفيض طوعي يصل متوسطه إلى 400 ألف 

برميل يوميًا منذ بداية االتفاق.
ُبذل   »هناك جهدًا كبيرًا 

ّ
إن الــوزيــر أيضًا  قــال 

خــــال الــــــ14 شـــهـــرًا املـــاضـــيـــة، حــقــق إنـــجـــازات 
 نحافظ عليها... شيء 

ّ
خيالية يعيب علينا أال

من التنازل وشيء من العقانية هو املخلص 
الــحــقــيــقــي لــنــا« مــضــيــفــًا: »نــبــحــث عـــن طريقة 

نـــــوازن فــيــهــا بـــني مــصــالــح املــنــتــجــني والــــدول 
الــســوق بــوجــه عــــام، ال  املستهلكة واســتــقــرار 
سيما في وقت الشح املتوقع نظرًا النخفاض 
أكــبــر  هــــي  املـــمـــلـــكـــة   

ّ
أن ورأى  املـــــخـــــزونـــــات«. 

الطوعية،  التخفيضات  تحقيق  في  املضحني 
اتــــخــــاذ مــســتــوى  ــة  ــ ــ يــمــكــن ألّي دول ـــــــه »ال 

ّ
وأن

إنتاجها من النفط في شهر واحد كمرجعية، 
ــتـــراض من   هــنــاك آلــيــة يــمــكــن لــلــدول االعـ

ّ
وأن

 »االنتقائية صعبة«.
ّ
خالها« وقال إن

ــهــا تدعم 
ّ
فــي املــقــابــل، أوضــحــت اإلمـــــارات أن

ـــهـــا تــــعــــارض تــمــديــد 
ّ
ــاج، لـــكـــن ــ ــتــ ــ زيــــــــادة اإلنــ

التخفيضات املتبقية ملا بعد إبريل/نيسان 
تــعــديــل خط  بـــشـــأن  ــفـــاق  اتـ مـــن دون   ،2022
األســـاس الــخــاص بها، وهــو املرجعية التي 
اإلنــتــاج،  تخفيضات  أساسها  على  تحسب 
ــه جرى تحديد خط األساس 

ّ
وهي تعتبر أن

إلنــتــاجــهــا عــنــد مــســتــوى منخفض جـــدًا في 

وال سيما الواليات املتحدة وهولندا، األولى 
ــتــــال بــاألســلــحــة والــعــتــاد  ملـــدهـــا كـــيـــان االحــ
وكافة أنواع الدعم، والثانية ملنحها واشنطن 
حق استخدام مطارات لتحقيق هذه الغاية، 
حـــيـــث ســـعـــى الــــغــــرب مـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــني إلـــى 

تقويض نفوذ »الكارتل« النفطي الفّعال.
كــمــا ســاهــم فــي تخفيف قــــدرة »أوبـــــك« على 
انسحاب  العاملي  النفطي  الــقــرار  في  التأثير 
مختلفة،  ألســبــاب  عضويتها  مــن  دول  عـــدة 
وكان األحدث انسحاب دولة قطر سنة 2018 
بعدما كانت انضمت إلى املنظمة سنة 1970، 

وراء  السبب  أن  الــدوحــة حينها،  وأوضــحــت 
قرارها عزمها على التركيز قطاع الغاز، علما 
أن قــطــر لــم تــكــن يــومــا ســبــبــا فــي أي مشكلة 

داخل املنظمة.
وسبقت قطر إلى ذلك اإلكـــوادور مطلع سنة 
نــادي املنظمة  2020، بعدما كانت قد دخلت 
األولـــى منها  للمرة  انسحبت  ثــم   1973 سنة 
إلــــى منظمة  تــعــود  أن  قــبــل  الـــعـــام 1992  فـــي 
»أوبـــك« سنة 2007، وكــان السبب املعلن هو 
نــفــس الــســبــب املــعــلــن النــســحــابــهــا الــســابــق، 
ــا نـــابـــع مـــن عــجــزهــا  حــيــث زعـــمـــت أن قــــرارهــ
عــن ســـداد رســـم الــعــضــويــة بسبب انخفاض 
ســعــر الــبــتــرول، وهـــو عينه الـــذي كـــان سببا 
معلنا النسحاب الغابون سنة 1995 قبل أن 
انسحبت  قــرارهــا سنة 2016. كما  عــن  تعود 
إنـــدونـــيـــســـيـــا مــــن »أوبــــــــك« ســـنـــة 2008، عـــام 
األزمة املالية العاملية، علما أن عضويتها في 
املنظمة تعود إلى عامني بعد التأسيس، أي 
سنة 1962، بعدما توقفت عن كونها مصّدرا 
عدة  مــن  باستيراده  وبـــدأت  للنفط،  رئيسيا 

دول، وأبرزها السعودية والكويت وإيران.
والبلبلة داخــل »أوبـــك« وتــراجــع نفوذها في 
الــضــغــوط  أثــــر  عــلــى  الـــنـــفـــط،  قـــطـــاع  »إدارة« 
ــــززت دور بــقــيــة املــنــتــجــني، وفــي  الــغــربــيــة، عـ
الساحة  إلـــى  بـــرز  أن  إلـــى  طليعتهم روســيــا، 
مسّمى  تحت  نطاقا  أوســـع  تحالف  الــدولــيــة 
»أوبــك+« في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، 
 13 بينها  لــلــبــتــرول،  منتجا  بــلــدا   23 ليضم 
عضوا من »أوبــك«، من أجل تعزيز التنسيق 
للجم هبوط سعر النفط، لدرجة أن التحالف 
بـــات وكــأنــه قــد حــل مــحــل املنظمة األم، إذ ال 
الحصص  املهمة في توزيع  القرارات  صنع 

ُ
ت

ورفع اإلنتاج أو تخفيضه إال بحضور بقية 
املنتجني بقيادة روسيا.

السعودي - اإلمــاراتــي األخير داخــل »أوبــك+« 
ــّرد خـــــاف عـــلـــى حــصــص  ــجــ ــن مــ ــو أبـــعـــد مــ هــ
ــاب عــــن خـــاف  ــقـ ــنـ ــــمــــا يــكــشــف الـ

ّ
نــفــطــيــة، وإن

التزايد بــني السعودية  أوســع نطاقًا آخــذ فــي 
الــبــلــدان تــحــالــفــًا إقليميًا  واإلمــــــارات، إذ بــنــى 
يجمع بني القوتني املالية والعسكرية لخوض 
صراع في اليمن واستعراض القوة في أماكن 
ــارات االنــســحــاب من  خـــرى، قبل أن تــقــرر اإلمــ

ُ
أ

اليمن، بينما تسعى السعودية،  األنشطة في 

ــارات كــمــركــز  ــ ــ مــنــذ زمــــن، لــتــحــّدي هــيــمــنــة اإلمـ
ــيـــاحـــة عــلــى  ــارات والـــسـ ــمــ ــثــ ــتــ ــال واالســ ــمـ لـــأعـ
 التنافس على جذب 

ّ
مستوى املنطقة، في ظل

الرساميل األجنبية لتنويع اقتصادها بعيدًا 
من االعتماد على النفط، انطاقًا من البرامج 
والخطط املنصوص عليها في »رؤية 2030«.

ــه فــي مواجهة الــضــرر الــذي 
ّ
ُيــشــار هنا إلــى أن

لـــحـــق بــالــطــلــب عـــلـــى الـــنـــفـــط بــســبــب جــائــحــة 
ــلـــى تــخــفــيــض  كـــــورونـــــا، اتـــفـــقـــت »أوبــــــــــك+« عـ
اإلنتاج بنحو 10 مايني برميل يوميًا اعتبارًا 
لتقليصها  خــطــط  مــع   ،2020 مـــايـــو/أيـــار  مــن 
التخفيضات  هــذه  نهي 

ُ
ت أن  على  بــالــتــدريــج، 

بحلول نهاية إبريل/نيسان 2022، فيما تبلغ 
بــرمــيــل  الــتــخــفــيــضــات اآلن نــحــو 5.8 مــايــني 

يوميًا. 
النجاح،  بعض  االستراتيجية  هــذه  وحققت 
إذ انــتــعــش ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط مــتــجــاوزًا 75 

»برنت«  املرجعيني  للخامني  بالنسبة  دوالرًا 
ــرب تــكــســاس  ــ ــال، واألمــــيــــركــــي غــ ــمــ ــشــ بـــحـــر الــ
الوسيط، بزيادة تناهز 50% منذ مطلع العام، 
وهــو مستوى مماثل ملا سجلته األسعار في 

أكتوبر/تشرين األول 2018.
التي كانت لها مواقف  الــدول  لبقية  بالنسبة 
ــر الــنــفــط  ــ ــد وزيــ ــ ــ ــثـــات، أّي ــبـــاحـ صـــريـــحـــة مــــن املـ
ــد،  ــوم األحــ الـــعـــراقـــي إحـــســـان عــبــد الـــجـــبـــار، يــ
النفط  إنتاج  لكبح  »أوبــك« وحلفائها  مقترح 
مضيفًا   ،2022 األول  ديــســمــبــر/كــانــون  حــتــى 
 العراق يقبل أيضًا بمقترح لتخفيف قيود 

ّ
أن

اإلنـــتـــاج، وبــالــســمــاح لـــدول تــحــالــف »أوبــــك+« 
ــهـــا 400 ألــــف بــرمــيــل يــومــيــًا،  ــادة إمـــداداتـ ــزيـ بـ
اتفاق  مــع  أغــســطــس/آب، تماشيًا  مــن  اعتبارًا 
املفروضة  للقيود  التدريجي  الرفع  يستهدف 
بعد تفشي كورونا العام املاضي، والذي أوقد 

شرارة انهيار غير مسبوق في أسعار الخام.

كما قال الوزير العراقي، خال مؤتمر صحافي 
 صادرات العراق النفطية ستبلغ 

ّ
في بغداد، إن

2.9 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــًا فــي يــولــيــو/تــمــوز 
الجاري، في التزام تام باتفاق »أوبك« الحالي، 
علمًا أن صادرات العراق من الخام كانت عند 
املاضي،  يونيو/حزيران  فــي  نفسه  املستوى 

وفقا لأرقام الرسمية.
البترول  كــان رئيس »مؤسسة  ومــن الغـــوس، 
الــوطــنــيــة« فـــي نــيــجــيــريــا ومــمــثــل بــــاده لــدى 
»أوبـــــك« مــيــلــي كـــيـــاري، األربـــعـــاء املـــاضـــي، قد 
بقي أسعار 

ُ
توقع أن ترفع املنظمة اإلنتاج كي ت

لــلــعــمــاء تحمله،  الــنــفــط عــنــد مــســتــوى يمكن 
مشيرًا في مقابلة مع القناة اإلخبارية املحلية 
 »الــوســيــلــة الوحيدة 

ّ
»آرايــــس تــي.فــي« إلــى أن

ــادة اإلنـــتـــاج، من  ــ لــتــخــفــيــض األســـعـــار هـــي زيـ
 »هــــذا ما 

ّ
ــادة املـــعـــروض« مــضــيــفــًا أن ــ أجـــل زيـ

سيحدث... أوبك سوف تتدخل«.

تقويض 
نفوذ »أوبك«

»أوبك«... تاريخ من االنقسام واالنسحابات

وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان دعا اإلمارات، األحد، إلى »شيء من التنازل وشيء من العقالنية« )األناضول(

مقر المنظمة في فيينا )Getty(طهران اتخذت العديد من اإلجراءات لضمان ضخ المزيد من النفط )فرانس برس(

المناطق الحرة محركات رئيسية القتصاد اإلمارات )فرانس برس(

تبلغ تخفيضات إنتاج 
»أوبك+« حاليًا 5.8 ماليين 

برميل يوميًا

االتفاق األصلي لتخفيض اإلمدادات.  كذلك، 
ــهــا لــم تكن الــوحــيــدة التي 

ّ
تؤكد اإلمــــارات أن

خــرى، 
ُ
 دواًل أ

ّ
طالبت بخط أســاس أعلى، ألن

ــويـــت وكـــازاخـــســـتـــان  ــكـ مـــثـــل أذربــــيــــجــــان والـ
ســســًا 

ُ
ونــيــجــيــريــا، طــلــبــت وتــلــقــت بــالــفــعــل أ

جــديــدة مــنــذ الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق تخفيض 
اإلنتاج للمرة األولى العام املاضي.

واالحتجاج الــذي جاء هذه املــرة من اإلمــارات 
ينبع من كــون االتــفــاق موضع التفاوض بني 
 
ّ
أعــضــاء التحالف »غــيــر عـــادل« بــرأيــهــا، إذ إن
إلى أبوظبي  الــذي يصل بالنسبة  التخفيض 
3.17 مايني برميل يوميًا ال يعكس في  إلــى 
الـــواقـــع قــدرتــهــا الــكــامــلــة، بــعــدمــا وصــلــت إلــى 
أكثر من 3.8 مايني برميل في إبريل/نيسان 
2020، أي عشية اقتطاعات كبرى للكارتل في 

مواجهة تداعيات أزمة وباء كورونا.
 الخاف 

ّ
ووفق محللني، بحسب »رويترز«، فإن

خالف سعودي ـ إماراتي يضعف 
موقف الخليج في المنظمة النفطية

لندن ـ العربي الجديد

 الخاف السعودي - اإلماراتي 
ّ
يبدو أن

ــة،  ــاديــ ــتــــصــ لــــتــــداعــــيــــاتــــه االقــ ال حــــــــدود 
فـــتـــزامـــنـــًا مــــع اســـتـــمـــرار الــــخــــاف حـــول 
»أوبــــك+«،  ضمن  النفط  إنــتــاج  سياسة 
لجأت الرياض، أمس االثنني، إلى ساح 
ــر، بــاتــخــاذهــا  ــ ــــوع آخــ اقـــتـــصـــادي مــــن نـ
قرار تعديل قواعد االستيراد من الدول 
التعاون  فــي مجلس  األخـــرى األعــضــاء 
الــســلــع املنتجة  الــخــلــيــجــي، مــســتــبــعــدة 
الــتــي تستخدم  الـــحـــرة أو  املــنــاطــق  فـــي 
ــازات  ــيـ ــتـ مـــكـــونـــات إســـرائـــيـــلـــيـــة مــــن االمـ
الـــجـــمـــركـــيـــة الـــتـــفـــضـــيـــلـــيـــة، فــــي خــطــوة 
التجارة  مــركــز  لـــإمـــارات،  تحديًا  تمثل 
واألعـــمـــال فــي املــنــطــقــة، عــلــى مــا أوردت 
»رويترز«. وبمقتضى التعديل الجديد، 

ــاعــــدًا ســتــســتــبــعــد  فــــصــ اآلن  ــن  ــ مـ ــه  ــ ـ
ّ
ــإن ــ فـ

السعودية من االتفاق الجمركي ملجلس 
التعاون الخليجي السلع التي تنتجها 
شركات بعمالة تقل عن 25% من العمالة 
الصناعية  املــنــتــجــات  وكـــذلـــك  املــحــلــيــة، 
التي تقل نسبة القيمة املضافة فيها عن 

40% بعد عملية التصنيع.
ــــي الـــــقـــــرار الـــــــــــوزاري املـــنـــشـــور  وجـــــــاء فـ
 

ّ
كل  

ّ
أن الــقــرى«  »أم  الرسمية  بــالــجــريــدة 

البضائع املنتجة في املناطق الحرة لن 
 املناطق 

ّ
عتبر محلية الصنع، علمًا أن

ُ
ت

عد من املحركات الرئيسية 
ُ
الحرة، التي ت

القــتــصــاد اإلمـــــارات، هــي مــنــاطــق يمكن 
لـــلـــشـــركـــات األجـــنـــبـــيـــة أن تـــعـــمـــل فــيــهــا 
ــد تــنــظــيــمــيــة خــفــيــفــة،  ــ ــواعـ ــ بـــمـــوجـــب قـ
األجــانــب  للمستثمرين  فــيــهــا  وُيــســمــح 

بتملك الشركات بالكامل.

طهران ـ العربي الجديد

كررت إيران، أول من أمس األحد، التأكيد 
الخام  النفط  إنــتــاج  زيـــادة  بإمكانها   

ّ
أن

األمــيــركــيــة  اإلدارة  رفـــعـــت  إذا  ســـريـــعـــًا، 
ــة عـــلـــى قــطــاعــيــهــا  ــفـــروضـ الـــعـــقـــوبـــات املـ
املــالــي والــنــفــطــي، وفــقــًا ملــا نقلته شبكة 
املنتهية  النفط  عــن وزيـــر  »بــلــومــبــيــرغ« 
ــتــــه، بــيــجــان نــــامــــدار زنـــغـــنـــه، الـــذي  واليــ
 طــهــران اتــخــذت »الــعــديــد من 

ّ
أوضـــح أن

ــراءات« لضمان قــدرتــهــا على ضخ  ــ اإلجـ
ــــال وقـــت  املــــزيــــد مــــن الـــنـــفـــط الــــخــــام »خــ
العاملية،  القوى  وتعمل  للغاية«.  قصير 
مــنــذ عـــدة أشــهــر، مــن أجـــل الــتــوســط في 
التوصل إلى اتفاق بني إيران والواليات 
املـــتـــحـــدة، مـــن شـــأنـــه أن ُيــعــيــد عــضــويــة 
واشــنــطــن فـــي االتـــفـــاق الـــنـــووي املــوقــع 
الرئيس  سنة 2015، والــذي تراجع عنه 

ــرامــــب،  ــابــــق دونـــــالـــــد تــ األمــــيــــركــــي الــــســ
املــســاعــي  هـــذه  تــكــلــلــت  وإذا   .2018 عـــام 
رفع بعض العقوبات 

ُ
بالنجاح، فسوف ت

د بــعــد موعد  عــلــى األقــــل، فيما لــم ُيـــحـــدَّ
الـــجـــولـــة الـــســـابـــعـــة مــــن املــــحــــادثــــات فــي 
فــيــيــنــا. ويــشــكــك مــحــلــلــون فـــي احــتــمــال 
قريبًا. وفي  اتــفــاق جديد  إلــى  التوصل 
سوليوشنز«  »فيتش  تــرّجــح  الــســيــاق، 
التوصل إلــى اتفاق بحلول أواخــر عام 
املحلية  السياسية  »الــريــاح   

ّ
ألن  ،2022

الــواليــات املتحدة   من 
ّ

املعاكسة في كــل
وإيران تقّوض جهود طهران للتوصل 
إلى اتفاق أسرع خال الصيف«. ووفق 
 إلى 

ّ
هذا السيناريو، لن تعود إيران إال

اإلنتاج  من  العقوبات  قبل  ما  مستوى 
الــبــالــغ نــحــو 4 مــايــني بــرمــيــل يــومــيــًا، 
بحلول  لــلــتــصــديــر،  مخصص  نصفها 

عام 2023 أو 2024.

تعديل قواعد االستيراد 
على خط الضغوط

طهران على استعداد 
لضخ المزيد سريعًا

طاقة

المعهود  الخليجي  التماسك  اإلماراتي   - السعودي  الخالف  يضرب 
العرب  نفوذ  يضعف  ما  النفط،  إنتاج  قرارات  صنع  دوائر  في  سابقًا 
من  فالتة  األسعار  لتبقى  والمستهلكين،  المنتجين  بقية  لمصلحة 

عقالها ريثما تتغير المعادالت

حيث  »أوبــك+«،  مباحثات  مجريات  من  واضحا  العراق  موقف  كان 
بغداد  أن  األحد،  منذ  )الصورة(،  عبدالجبار  إحسان  نفطه،  وزير  أعلن 
النفط  إنتاج  لكبح  مقترحا  تؤيد 
 ،2022 األول  ديسمبر/كانون  حتى 
الخام  برميل  سعر  يقل  أال  متوقعا 
الحين.  ذلــك  حتى  دوالرا   70 عن 
كان،  »برنت«  برميل  سعر  أن  علما 
ــالت أمـــس اإلثــنــيــن،  ــام ــع خـــالل ت
دوالرا،   76.42 إلــى   %0.3 مرتفعا 
بنسبة  الخفيف  األميركي  والخام 
وفقا  دوالرا،   75.4 ــى  إل  %0.37
لبيانات شبكة »بلومبيرغ« األميركية.

البرميل لن يقل عن 70 دوالرًا

رؤية

عصام شعبان

يعاني السودان أزمة اقتصادية مركبة، تركت تبعتها على األوضاع 
املعيشية ملواطنيها، وحسب تقارير أممية، يفتقر 20 باملائة األمن 
أن هناك  مليونًا، غير  البالغ 43  السكان  إجمالي عدد  الغذائي من 
فئات أكثر تضررًا، وافتقارًا لألمن الغذائي، من ضمنهم النازحون 
داخليًا بسبب أحداث عنف وصراعات مناطقية وقبلية وسياسية، 
عادت وتجدد بعضها مؤخرًا، فيما يعرف بعنف ما بعد الثورات، 
باإلضافة إلى النازحني من جنوب السودان وعددهم نحو 850 ألفًا 
خالل 2019، باإلضافة إلى 40 ألف الجئ إثيوبي بشرق السودان، 

بينما هناك تقديرات للمفتقرين لألمن الغذائي تتجاوز 6 ماليني.
ــات الــغــذائــيــة فــي الـــســـودان تــاريــخ طــويــل، عــانــى منه  ــ لــلــجــوع واألزمـ
التجويع  فيه  استخدم  والـــذي  الهامش  مناطق  فــي  املــاليــني خاصة 
منذ  املركز  على  تمردت  التي  املسلحة  للحركات  كعقاب  واإلهمال 
املسلحة  الصراعات  وتيرة  تراجع  ورغــم  الخمسينيات،  منتصف 
مع انفصال الجنوب )يوليو/ تموز 2011( وتوقيع اتفاقات متتالية 
إلنهاء الحرب، إال أن السالم لم يتحقق بشكل كامل حتى مع جهود 
وتــردي  التهميش  آثــار  أن   عن 

ً
األخــيــرة، فضال االنتقالية  الحكومة 

األوضاع االقتصادية تترك مالمحها وتوسع دوائر الفقر والجوع 
وافتقاد األمن الغذائي. لذا حني يرفع أحد املتظاهرين شعار »الطعام 
مطلب ثـــوري« فــإنــه يمس عمق األزمـــة االقــتــصــاديــة، ويــؤكــد على 
مضمون اجتماعي لبرنامج الثورة في العدالة، وهو شعار صادق 
وواضح وحاد، يحمل إشارة تحذير عن وضع خطر، هناك جوعى، 
وأولى املهام توفير الطعام، وال يمكن احتمال أن تضيف سياسات 
حكومة ما بعد الثورة أعباء جديدة، على ما تحمله السودانيون، من 
نتائج صراعات سياسية وحروب، وشهدت ترديًا اقتصاديًا، فاقم 
البلد مساحات شاسعة  أزمة إنسانية باملجتمع، وللمفارقة يمتلك 

للزراعة، غير ثروة حيوانية ضخمة.
بحسب مرصد أسعار األغذية التابع ملنظمة »الفاو«، كان السودان 
مــنــتــصــف الـــعـــام الـــجـــاري فـــي الــتــرتــيــب الـــرابـــع ضــمــن دول تشهد 
أسواقها ارتفاعًا في األسعار، وفي مقدمتها األرجنتني والبرازيل 
القوة  وانخفاض  املرتفعة  التضخم  معدالت  وساهمت  ونيجيريا، 
الشرائية مع انخفاض سعر الجنيه في تفاقم األزمــة، وكانت أبرز 
السلع التي ارتفعت أسعارها منذ 2019 املواد الغذائية ومنها الدقيق 
واملحاصيل الزراعية واللحوم، وهناك مؤشرات إلى تصاعد أسعار 

الغذاء ثالث مرات خالل 2020.
لم تتحقق وعود حكومة عبد الله حمدوك بتحسني الوضع املعيشي 
والتعويل  الخارجية  املــســاعــدات  على  املراهنة  منها  عــدة،  ألســبــاب 
على نتائج مؤتمر أصدقاء السودان، باإلضافة إلى نقص حاد في 
التمويل ال يسمح بدعم قطاعات إنتاجية تستطيع انتشال السودان 
من عثرته، غير ضعف في معدالت االستثمار وعدم اإليفاء بوعود 
ــواب تعاون  عربية وأوربــيــة بــدعــم الـــســـودان، واســتــمــرار انــســداد أبـ
اقــتــصــادي محتمل، كما تــركــت كــورونــا آثــارهــا االقــتــصــاديــة على 

السودان كاقتصاد هش. 
وحذرت جهات أممية من أزمة غذاء بالسودان والشرق األوسط مع 
الجائحة، وتناول رئيس الوزراء السوداني حمدوك املشكلة بمنظور 
من  الثاني  الهدف  وهــو  الجوع،  على  والقضاء  الغذاء  توفير  أممي، 
التنمية املستدامة، لكن وحسب مؤشرات أممية لم تتعامل  أهــداف 
الكافي  بالقدر  بالسودان  الغذائي  األمن  الدولية مع قضية  الهيئات 

من املسؤولية.
على جانب آخر لم تأخذ الحكومة من مخرجات مؤتمر االقتصادي 
ــــالح االقــتــصــادي  الــقــومــي 2020 إال مـــا يــســايــر مــخــطــطــات اإلصـ
املــرتــبــطــة بــمــؤســســات اإلقــــــراض، ومــنــهــا مـــا أعــلــنــه بــنــك الـــســـودان 
املركزي من إجراءات تعالج خلل السياسات املالية، بهدف الوصول 
 95 إلى  التضخم  نسبة  وانخفاض  والنقدي،  املالي  االستقرار  إلى 
باملائة، ورفع الدعم عن بعض السلع، لكن نسب التضخم ارتفعت 
بشكل مخيف ولــم تحقق املــوازنــة الــعــام املــاضــي مــا خطط لــه من 

إيرادات. 
صحيح أن األزمة االقتصادية هيكلية وجذورها أبعد، لكن حكومة 
ــة االقــتــصــاد  ــدة، أضـــافـــت إلـــى أزمــ حـــمـــدوك أخــفــقــت فـــي مــلــفــات عــ
واعتماده  الصناعية،  بنيته  وضعف  بتخلفه  واملتعلقة  الهيكلية، 
أولية زراعــيــة ومــعــادن، أي أن لألزمة جناحني،  على تصدير مــواد 
األول وضع االقتصاد السوداني، والثاني خط التوجهات الحالية في 
معالجة األزمة، والذي تمثل في تبني برنامج اإلصالح االقتصادي 
القاسي، كأحد شروط اإلقــراض من مؤسسات دولية، أخيرًا وعد 
والعقوبات  الحظر  رفــع  أن  بعد  الــســودان،  بــإقــراض  النقد  صندوق 
لإلقراض فحسب  ليست شرطًا  اإلجـــراءات  لكن هذه  االقتصادية، 
بل ترى كتلة أنها السبيل لعالج خلل االقتصاد السوداني الهيكلي، 

وتخفيف األعباء على املوازنة ومنها إجراءات رفع الدعم.
الــســودان، حدث  انفصال جنوب  آثــار  اقتصادية: ضمن  مؤشرات 
خلل ضخم في امليزان التجاري، عمق األزمة االقتصادية، وتراجعت 
الصادرات عام 2012 إلى حدود 4 مليارات بعد أن كانت تتجاوز 
10 مليارات، واستمرت األزمة في التصاعد حتى 2020. وتصاعد 
التضخم في يونيو/ حزيران املاضي 363%، ليكون املحطة الرابعة 

في سلسلة ارتفاعات ملحوظة بالسودان.
مع معدالت  باملقاربة  االحتجاج وتصاعدها  تتبع حركات  ويمكن 
ــتــجــاري،  ــزان ال ــيـ ــنــاتــج املــحــلــي، وعــجــز املـ الــتــضــخــم، وانـــخـــفـــاض ال
وتأثيرات ذلك من ارتفاع أسعار الغذاء والسلع األساسية وسلسلة 
تلك،  االقتصادية  املستجدات  مــع  وبالتزامن  الــدعــم،  رفــع  إجـــراءات 
انــدلــعــت تــظــاهــرات وتــحــركــات احــتــجــاجــيــة عــامــي 2008/ 2009، 
إلى  أفضت  والتي   2018 مظاهرات  ثم   2013 سبتمبر  وانتفاضة 
ثورة شعبية، وهنا ال يمكن فصل املظاهرات األخيرة عن مؤشرات 

االقتصاد كعامل أساسي لالحتجاج. 
كل ذلك يضاف إلى حجم الديون )60 مليار دوالر( وأعباء سدادها 
مــع الــفــوائــد، واعــتــمــاد الــســودان على تصدير املـــواد الــخــام وبعض 
الحاصالت الزراعية كمورد أساسي، في ظل عزلة اقتصادية، وشهد 
الجنيه السوداني انهيارًا ال مثيل له، مما عمق األزمة وخفض القدرة 
الشرائية للمواطن، وســاهــم فــي رفــع األســعــار، كــل هــذا عمق أزمــة 
أزمــة عميقة منذ 2014، وقدرت  السودان  الغذائي، وشهدت  األمــن 
فاو حينها وجود 3.3 ماليني شخص يعانون انعدام األمن الغذائي، 
وخالل 2019 قدر برنامج األغذية العاملي حاجة 9.3 ماليني شخص 
للدعم اإلنساني في 2020، وارتفاع مؤشرات انعدام األمن الغذائي 
لنحو 6.2 ماليني شخص، ويعد النازحون والالجئون والعمالة غير 
املنظمة، والعاملون في قطاع الرعي والزراعة أكثر الفئات تأثرًا من 
ارتفاع أسعار الغذاء، خاصة حني تتشابك عوامل الحرب مع تخلف 

نظم الزراعة، مما يؤثر على إنتاج الغذاء وبالتالي ارتفاع أسعاره.

في السودان... 
الطعام مطلب ثوري
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