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إيران تهّدد زراعة العراق
بغداد ـ سالم الجاف

ثــــــارت مــــخــــاوف فــــي الــــعــــراق مــن 
مــوســم زراعـــي »ضعيف« بسبب 
ــة املـــيـــاه غــيــر املــســبــوقــة الــتــي  أزمــ
تمر بها الــبــاد، بعدما غيرت إيــران مجرى 
ــدة مــحــافــظــات  ــ ــــى عـ ــتـــي تـــصـــل إلـ األنــــهــــار الـ
عراقية. وفــي هــذا السياق، أكــد مــســؤول في 
املائي  »الــخــزيــن  أن  العراقية  الــزراعــة  وزارة 
ــــوزارة على  ــر الـــذي سيجبر الـ ضــعــيــف، األمـ
الــزراعــيــة ضــمــن خطتها،  املــســاحــات  تقليل 
ــة أصــنــاف معينة مثل  بــمــا فيها مــنــع زراعــ
»العربي الجديد«،  الرز«، مبينا في حديث لـ
أن »هناك عدم ثقة من الفاحني بتوفر املياه، 
بــعــد هــــذا املـــوســـم الـــــذي شــهــد جــفــافــا غير 
مسبوق«. وأشــار املسؤول، الذي رفض ذكر 
اسمه، إلى أن »العراق حقق خال املوسمني 
القمح والشعير،  اكتفاًء ذاتيا من  األخيرين 

الفترة األخيرة،  املائي، خــال  الوضع  أن  إال 
غير مطمئن للوزارة وال للفاحني، ما يهّدد 
الذي قد يتعرض لخسارة  الزراعي،  املوسم 
كبيرة في حال لم تتوفر حلول عاجلة ألزمة 
ــالـــى رعــد  ــاه«. الــنــائــب عـــن مــحــافــظــة ديـ ــيــ املــ
الدهلكي، دعا ألن يكون هناك دور للحكومة 
عبر متابعة أزمــة املــيــاه، وفــرض لاتفاقات 
الدولية في ما يخص اتفاقيات املياه، مؤكدا 
ــاه عن  ــيـ ــد«، أن »قـــطـــع املـ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
الــعــراق بــهــذا الــشــكــل هــو تــهــديــد خــطــيــر، ما 

سيتسبب بنتائج سلبية على الباد«.
أنــه »ال يمكن استمرار  وشــدد الدهلكي على 
ــع الــــعــــراق«،  ــلــــوب مـ ــذا األســ إيــــــران بـــاتـــبـــاع هــ
الــعــراق  املــيــاه عــن  »إيــــران قطعت  أن  معتبرا 
ــرارا  ــ ــــك ســيــلــحــق أضـ بـــدوافـــع ســيــاســيــة، وذلـ
ــدا أن »مـــلـــف املـــيـــاه  ــؤكــ ــبــــاد«، مــ ــالــ كـــبـــيـــرة بــ
ــران من  ــ هـــو إنـــســـانـــي ويـــجـــب أن تــخــرجــه إيــ
خــانــة الــســيــاســة«. وشــهــدت محافظة ديــالــى 

ومحافظات أخــرى شرقي الــعــراق أزمــة مياه 
كبيرة مع انحسار مناسيب نهر دجلة، بفعل 
تغيير إيران مجاري عدة روافد ومنع وصول 
املــيــاه إلـــى داخــــل األراضـــــي الــعــراقــيــة، وســط 
تــحــذيــرات مــن كــارثــة بيئية ونــــزوح عــشــرات 
آالف الــعــراقــيــني مـــن الـــقـــرى والـــبـــلـــدات الــتــي 

تعتمد بالغالب على تلك الروافد املائية.
وأكــدت وزارة الزراعة العراقية أن أزمة املياه 
الـــتـــي يــمــر بــهــا الـــعـــراق قـــد تــتــســبــب بتقليل 
املـــســـاحـــات الــتــي مـــن املـــقـــرر زراعـــتـــهـــا ضمن 

الخطة الزراعية املقبلة.
النايف  الــــوزارة حميد  باسم  املتحدث  وقــال 
إن »الــخــطــة الـــزراعـــيـــة املــقــبــلــة قـــد تــقــل وفــقــا 
إيــجــاز قدمه  فــي  املــيــاه«، مبينا  ملسألة توفر 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، أن »هـــنـــاك  لــلــصــحــافــيــني، أمـ
املــائــيــة  املــــــــوارد  قـــبـــل وزارة  مــــن  تــطــمــيــنــات 

بوجود خزين مائي«.
ــانـــون األول  ــي نــهــايــة شــهــر ديــســمــبــر/ كـ وفــ

ــر املـــــوارد املــائــيــة الــعــراقــي  املـــاضـــي، أكـــد وزيــ
 كميات املياه الواردة من 

ّ
مهدي الحمداني أن

تركيا وإيران انخفضت بنسبة 50%، نتيجة 
بـــنـــاء الــعــديــد مـــن الـــســـدود واملـــشـــاريـــع على 

منابع نهري دجلة والفرات.
املياه  املاضية، تسّببت ملوحة  األعــوام  وفي 
أراٍض  إلـــــى  الــــهــــكــــتــــارات  آالف  تـــحـــويـــل  فــــي 
بــــــور، وفـــــي دخــــــول مـــائـــة ألـــــف شـــخـــص إلـــى 
ـــَعـــّد 

ُ
املــســتــشــفــيــات فـــي صــيــف عــــام 2018. وت

ــاع الــشــديــد  ــفـ مــلــوحــة املــيــاه إلـــى جــانــب االرتـ
فــي درجـــات الــحــرارة، ضربة قاضية للقطاع 
الــــزراعــــي الـــعـــراقـــي الـــــذي يــشــّكــل نــســبــة %5 
ــف %20 

ّ
مــن إجــمــالــي الــنــاتــج الــداخــلــي ويــوظ

مـــن إجــمــالــي الــيــد الــعــامــلــة فـــي الـــبـــاد. وفــي 
اإلجمال، تضّرر 7 مايني عراقي من نحو 40 
مليونًا، من »الجفاف والنزوح االضطراري«، 
وفق ما ذكره الرئيس العراقي برهم صالح، 

في تقرير سابق عن التغّير املناخي.

تونس ـ إيمان الحامدي

العمات  مــن  التونسي  املــركــزي  البنك  احتياطي  هبط 
األجــنــبــيــة 7 بــاملــائــة، أمـــس الــخــمــيــس، بــعــد ســــداد جــزء 
مــن الــديــون الــخــارجــيــة. ويــأتــي ذلــك وســط مــخــاوف من 
تهاوي قيمة العملة املحلية )الدينار(، في ظل تداعيات 
االضطرابات السياسية التي تعيشها الباد.  وتمكنت 
تونس، أول من أمس، من سداد قسط دين خارجي بقيمة 
500 مليون دوالر، في إطار التزامات الدولة بتعهداتها 
املالية إزاء الدائنني الخارجيني، ما تسبب في نزيف في 
الــذي استقر  رصيد البنك املــركــزي من العملة الصعبة 

أمس، عند حدود 19.04 مليار دينار مقابل 20.4 مليار 
دينار قبل يومني. ووفق بيانات البنك فإن رصيد تونس 
من النقد األجنبي أصبح يغطي 120 يومًا من الواردات، 
أمس، بعد أن كان في حدود 129 يومًا الثاثاء املاضي. 
وبحسب مصادر فإن تونس تريد الحصول على ضمان 
تزايد  آخــر بسبب  لــقــرض  األميركية  اإلدارة  مــن  جــديــد 
من  مــخــاوف  األجنبية، وســط  التمويات  إلــى  الحاجة 
انهيار قيمة العملة املحلية بسبب الضغط على رصيد 
املـــركـــزي.  وفــي عــام 2014،  لــدى البنك  العملة الصعبة 
للحصول على  األميركية  لــــإدارة  تــونــس طلبا  قــدمــت 
قرض سندات مصحوبة بضمان يستحق على قسطني 

محددين، ملواجهة اتساع عجز موازنتها في ظل ضعف 
إيرادات املوازنة وزيادة اإلنفاق العام من ناحية أخرى. 
ــدة بــنــســبــة 2.452  ــائـ ــداد أصــــل املــبــلــغ وفـ وتــضــمــن الـــسـ
بــاملــائــة. وفــي 23 يــولــيــو/ تــمــوز املــاضــي، أعلنت وزارة 
تونس  االستثمار، عن ســداد  ودعــم  واملالّية  االقتصاد 
الــعــام 2014 وتبلغ  قسطا مــن قــرض حصلت عليه فــي 
قيمته 506 مايني دوالر، بينها 500 مليون أصل الدين 

و6 مايني فوائده.
ــنـــدرج قــســط الـــقـــرض املـــســـدد، وفـــق مـــا أعــلــنــت عنه  ويـ
وزارة املالية في بيان، في إطار سداد تونس لديونها 
املبرمجة لسنة 2021، ومنها قسط بقيمة 506 مايني 

الــذي تحّصلت عليه  الرقاعي«  دوالر بعنوان »القرض 
تونس من السوق املالية العاملية في يوليو/تموز.

تتوقع ميزانية تونس للعام 2021 أن تبلغ احتياجات 
مليارات   5 منها نحو  دوالر،  مــلــيــارات   7.2 االقــتــراض 
قروض خارجية. ويعني هذا أن تبلغ مدفوعات سداد 
الــديــون هـــذا الــعــام 5.8 مــلــيــارات دوالر. وقــالــت وكــالــة 
»فيتش« في تقرير صدر الشهر املاضي إن عدم القيام 
باإلصاحات االقتصادية الازمة والقوية يجعل إعادة 
هيكلة ديــون الــبــاد أمــرا ضــروريــا قبل تقديم أي دعم 
مالي إضافي لتونس، رغم تصريحات حكومية سابقة 

بعدم التفكير في اللجوء إلى هيكلة الدين.

هبوط احتياطي تونس األجنبي وسط مخاوف من تهاوي الدينار

هبوط حاد للريال اليمني 
أمام الدوالر

واصل الريال اليمني، أمس 
الخميس، التراجع ألدنى مستوى 

في تاريخه، غداة إعالن البنك 
املركزي إجراءات لتنظيم أعمال 

 
ً
الصرافة، ليصل إلى 1020 رياال
يمنيًا أمام الدوالر. فيما الريال 

السعودي يجري شراؤه من 

 يمنيًا، 
ً
املواطنني مقابل 268 رياال

مقارنة بـ 264 في األسبوع السابق. 
وامتنعت محالت الصرافة عن بيع 

العمالت األجنبية للمواطنني، بسبب 
قلة معروضها، في وقت يتهم 

مواطنون تجار العملة باحتكارها. 
واألربعاء، أقّر البنك املركزي اليمني 

التابع لحكومة الرئيس عبد ربه 
منصور هادي، الئحة جديدة 

لتنظيم أعمال الصرافة في البالد، 
في وقت تشهد أسعار الصرف 

تراجعات حادة وانتعاشًا في 
نشاط السوق املوازية. 

»سابك« السعودية تربح
3 مليارات دوالر 

تحولت الشركة السعودية 
للصناعات األساسية »سابك«، 
أكبر شركة بتروكيميائيات في 

املنطقة، لتحقيق أرباح خالل 
النصف األول 2021، بـ 12.51 

مليار ريال )3.34 مليارات دوالر(، 
بفضل تحسن أسعار املنتجات. 

وبحسب إفصاح للشركة على 
موقع البورصة املحلية »تداول 

السعودية«، أمس الخميس، سجلت 
»سابك« خسائر صافية بـ 3.269 
مليارات ريال )872 مليون دوالر( 

في الفترة املناظرة من 2020. 
وأرجعت الشركة تحقيق األرباح 

إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع 
املنتجات، إضافة إلى تحقيق 

صافي ربح في حصة »سابك« في 
مشاريع مشتركة وشركات زميلة. 
وأفادت الشركة بأّن النصف األول 

2020، شهد تسجيل مخصصات 
انخفاض في قيمة بعض األصول 

الرأسمالية واملالية بمبلغ 2.28 
مليار ريال )608 ماليني دوالر(. 

ارتفاع عجز الميزان 
التجاري لمصر

صعد عجز امليزان التجاري 
املصري، بنسبة 10 باملائة 

على أساس سنوي، في مايو/
أيار املاضي، إلى 3.34 مليارات 

دوالر. وقال الجهاز املركزي 
للتعبئة العامة واإلحصاء في 

مصر )حكومي(، أمس، إن عجز 
امليزان التجاري )الفرق بني قيمة 

الصادرات والواردات( في مايو 
املاضي، صعد من 3.04 مليارات 

دوالر املسجل في مايو 2020. 
وارتفعت الصادرات املصرية 

80.3 % إلى 3.11 مليارات دوالر، 
بفعل نمو صادرات اللدائن بنسبة 

96.6 % والعجائن واملحضرات 
الغذائية بنسبة 81.4 % والفواكه 
الطازجة بـ 70.9 %. كما ارتفعت 
قيمة الواردات بنسبة 35.4 باملائة 

إلى 6.45 مليارات دوالر، مع زيادة 
واردات األدوية واملستحضرات 

الصيدالنية بـ 58.6 % حسب بيان 
املركزي للتعبئة واإلحصاء. 

أخبار

لوفتهانزا 
تقلص 

خسائرها

قلصت مجموعة لوفتهانزا األملانية للنقل الجوي، خسائرها في الربع الثاني من 2021، بنسبة 44 باملائة على أساس سنوي إلى 952 مليون يورو )1.1 
مليار دوالر(، مع استمرار تداعيات جائحة كورونا. وذكرت املجموعة في بيان، أمس، أن هذه الخسائر تراجعت، مقارنة بالخسائر املسجلة في الربع املماثل 
من 2020 البالغة 1.7 مليار يورو )2.01 مليار دوالر(. وتوقعت املجموعة، تحسن أوضاع سوق رحات الطيران طويلة املدى خال 2021، مع تخفيف القيود 
املفروضة على السفر بسبب الجائحة، مع تسارع وتيرة التطعيمات. وأفــادت املجموعة بأنها تحرز تقدما أسرع مما كان مخططا له سابقا، نحو هدفها 

املتمثل في خفض التكاليف بأكثر من 3.5 مليارات يورو )4.15 مليارات دوالر( بحلول 2024.

اقتصاد
Friday 6 August 2021
الجمعة 6 أغسطس/ آب 2021 م  27  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2531  السنة السابعة
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

فاجأ االرتفاع الجنوني في أسعار 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي مــحــلــلــي الــطــاقــة 
الـــعـــاملـــيـــة مـــقـــارنـــة بـــمـــا حـــــدث مــن 
بينما  إذ  النفط،  أسعار  في  متواضع  ارتــفــاع 
ارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط فــي املــتــوســط بنسبة 
40% فــقــط مــنــذ بــدايــة الــعــام، ارتــفــعــت أســعــار 
العام  الطبيعي بنسبة 65% منذ بداية  الغاز 
وحتى األسبوع الجاري. وعادة ما تتبع دورة 
النفط وليس  أســعــار  الطبيعي  الــغــاز  أســعــار 

العكس. 
ويبدو أن الطلب العاملي على الغاز الطبيعي 

يــتــزايــد بــســرعــة مــع عـــودة االقــتــصــادات في 
آسيا وأوروبا للنمو بعد نهاية فترة تقييد 
التجارية  الحركة ونهاية اإلغاق لألنشطة 
فــــي أوروبــــــــــا وآســــيــــا والــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة 
لخفض  النظيفة  الطاقة  توليد  ومتطلبات 

التسخني الحراري.
الــغــاز تتجه لكسر  ويـــرى محللون أن أســعــار 
ــز الــتــوقــعــات الــعــاملــيــة خــــال الــعــامــني  حـــواجـ
الجاري واملقبل، وربما تستمر دورة االرتفاع 
لعدة سنوات مقبلة. وحول مستقبل انتعاش 
قــال مصرف »مورغان  الطبيعي،  الغاز  ســوق 
ستانلي« في مذكرة لعمائه، إن »أسعار الغاز 
املسال دخلت دورة ارتفاع ربما تستمر لعدة 

سنوات«.
مـــن جــانــبــهــا، ذكـــــرت بـــيـــانـــات »فــايــنــانــشــيــال 
 
ّ
ــام، أن تــايــمــز« الــبــريــطــانــيــة، املــنــشــورة قــبــل أيــ
أسعار الغاز الطبيعي بلغت أعلى مستوياتها 
منذ 16 عامًا في بريطانيا، حيث ارتفعت إلى 
14 دوالرًا ملليون وحدة حرارية بريطانية، كما 

بلغت 15 دوالرًا للوحدة نفسها في آسيا.
ووفق تجار ومحللني، فإن ارتفاع أسعار الغاز 
رئيسية،  عــوامــل  ثــاثــة  إلـــى  يــرجــع  الطبيعي 
وهــي عــودة االقــتــصــادات العاملية للنمو بعد 
ــام املـــاضـــي  ــعــ كـــســـاد جـــائـــحـــة كــــورونــــا فــــي الــ
وثانيًا:  األمــيــركــي،  لاقتصاد  الــقــوي  والنمو 

إلى زيادة وارداتها من الغاز املسال من الشرق 
األوسط وحوض األطلسي لتلبية الطلب«. 

ــأن، تــتــوقــع مــجــمــوعــة »سيتي  وفـــي هـــذا الـــشـ
غروب« أن تظل أسعار الغاز الطبيعي مرتفعة 
فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام بسبب الطلب 

القوي في آسيا وأميركا. 
والحظ محللون أن القلق يتواصل في أميركا 
مــــن تــــراجــــع اإلمــــــــــدادات فــــي مــــراكــــز الــتــســلــيــم 
الرئيسية بمنطقة »هنري« حيث يتم تسليم 
ــا يـــزيـــد الــقــلــق  شــحــنــات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي. ومــ
الــغــاز الطبيعي املــســال تــزيــد من  أن شــركــات 
شــحــنــاتــهــا لــلــبــرازيــل الــتــي ضــربــهــا الــجــفــاف 
ــع طــلــبــهــا عــلــى الـــغـــاز وبــالــتــالــي ارتــفــعــت  ورفــ
فيها األسعار، كما تزيد كذلك شحناتها إلى 

أسواق جنوب شرقي آسيا. 
فــي جنوب شرقي  الكهرباء  وتفضل شــركــات 
آســيــا الــتــعــاقــد مــع الــشــركــات األمــيــركــيــة ومــع 
شـــركـــات الـــغـــاز املـــســـال الــقــطــري الـــتـــي لــديــهــا 
القدرة على تلبية طلباتها اإلضافية من الغاز 
الطبيعي في حال حدوث موجة برد مفاجئة.  
»آرغـــوس«  نــشــرة  بيانات  تشير  مــن جانبها، 
 
ّ
األمـــيـــركـــيـــة املــتــخــصــصــة فـــي الـــطـــاقـــة إلــــى أن

أســـعـــار الـــغـــاز الــطــبــيــعــي تــتــجــه لــارتــفــاع في 
ــات املــتــحــدة بــنــســبــة 20% خـــال الــعــام  الـــواليـ
املــقــبــل إلـــى 4 دوالرات ملــلــيــون وحـــدة حــراريــة 
 

ٍّ
بريطانية، كما تتوقع تواصل االرتفاع في كل

وباقي  والصني  آسيا  دول جنوب شرقي  من 
دول أوروبا الغربية خال العام الجاري.

ــواق الــطــاقــة بــشــركــة »ســيــمــبــســون  ــ خــبــيــر أســ
ســبــنــس يـــونـــغ« األمــيــركــيــة املــتــخــصــصــة في 
وســـاطـــة الــســلــع والـــنـــاقـــات جــيــمــس ويــســلــر، 
ــــول الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــغـــاز  ــقـــول فــــي تــعــلــيــق حـ يـ
ــدادات الــغــاز  ــ الطبيعي: »هــنــالــك نــقــص فــي إمـ
الــطــبــيــعــي، وهــــذا الــنــقــص ســيــتــزايــد فــي حــال 

حدوث شتاء بارد هذا العام«.
بيانات  تشير  األوروبـــي،  الطلب  على صعيد 
ــيــــة إلـــى أن مـــخـــزون الــغــاز  املــفــوضــيــة األوروبــ
الــربــع  خـــال   %7.6 بنسبة  تــراجــع  الطبيعي 
األول من العام الجاري، أي بنحو 10 مليارات 
املخزونات  تراجع  نسبة  وبلغت  مكعب،  متر 

30% بنهاية مارس/ آذار املاضي. 
وتحت وطأة الهجمة السياسية الشرسة على 
الـــوقـــود الــتــقــلــيــدي، تــراجــعــت مــعــظــم شــركــات 
الــطــاقــة الــكــبــرى عــن االســتــثــمــار فــي مــشــاريــع 

الــغــاز الــطــبــيــعــي دون األخــــذ فــي االعــتــبــار أن 
الطلب على الغاز الطبيعي سيتزايد مع عودة 
نــمــو االقـــتـــصـــاد الـــعـــاملـــي. وبـــالـــتـــالـــي شــهــدت 
األزرق  للوقود  املستهلكة  الرئيسية  األســواق 
نقصًا كبيرًا في املعروض من الغاز الطبيعي 
مـــقـــارنـــة بـــاحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا لـــتـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء 

والتدفئة.
ضربت  التي  القاسي  الشتاء  موجة  ومنحت 
آســـيـــا فـــي بـــدايـــة الـــعـــام الــــجــــاري أول إشــــارة 
ــة غــاز  حــمــراء إلـــى أن الــعــالــم ربــمــا يــواجــه أزمـ
خال العام الجاري وأن أسعار الغاز الطبيعي 
ربما تشهد ارتفاعًا غير مسبوق، خاصة في 

حال حلول شتاء قاس آخر. 
وتـــرجـــم تــســابــق شـــركـــات الــكــهــربــاء فـــي دول 
االستهاك الكبرى، ومن بينها الصني وكوريا 
ــان، عــلــى الــتــعــاقــد مــبــكــرًا  ــابــ ــيــ الــجــنــوبــيــة والــ
الطاقة  شركة  من  املسال  الغاز  شحنات  على 
الــقــطــريــة وشـــركـــات الــطــاقــة األمــيــركــيــة، حجم 
القلق الحقيقي من مستقبل اإلمدادات الكافية 
خال فترة الشتاء املقبل. وبلغ التسابق درجة 
رفعت من سعر إيجار ناقات الغاز الطبيعي 

ملستويات قياسية.

سباق عالمي على  الوقود األزرق

)Getty( مخاوف من نقص اإلمدادات العالمية

الجزائر سجلت قفزة في صادراتها الفترة األخيرة 
)Getty/بالل بنسالم(

شهد العالم قفزات كبيرة في الطلب على 
وأسيا،  أوروبا  من  سيما  وال  الطبيعي  الغاز 
العالمي  االقتصاد  نمو  عودة  مع  تزامنا 

التقدم  ظل  في  كورونا  مخاطر  وانحسار 
وانعكس  التطعيم،  عمليات  في  الكبير 
اإلقبال المتسارع على االستهالك على أسعار 

الغاز التي شهدت ارتفاعات جنونية وسط 
ومخاوف  العالمية  اإلمدادات  في  نقص 
حلول شتاء قاٍس هذا العام، وفي المقابل 

روسيا وقطر  ومنها  المنتجة  الدول  تتجه 
والجزائر، نحو حصد دورة انتعاش األسعار، 

وسط آمال بزيادات قياسية لصادراتها

ملف الغاز

الدول المنتجة للغاز 
المسال تتجه لحصد دورة 

انتعاش األسعار

الجزائر ـ حمزة كحال

ــرة، فــــــي األفـــــــــــق، لـــلـــغـــاز  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ تـــــلـــــوح فـــــرصـــــة كـ
الجزائري، بعدما كشفت تقارير أوروبية عن 
العجوز، بدءًا  القارة  الطلب في  ارتفاع  بــوادر 
من الخريف املقبل، تحسبًا لفصل الشتاء، ما 
سيرفع الطلب، في األســواق، ويزيد التنافس 
بــني مــمــّونــي الــقــارة األوروبـــيـــة، وخــاصــة بني 
ــنـــرويـــج،  ــا وحـــتـــى قــطــر والـ ــيــ الـــجـــزائـــر وروســ
ــة 

ّ
فـــي وقــــت تــســعــى فــيــه الـــجـــزائـــر لــتــعــديــل كــف

ــهـــاك  ــتـ ــة االسـ ــ
ّ
ــف ــلـــى حــــســــاب كــ الــــــصــــــادرات عـ

ـــــر بحجم 
ّ
املــحــلــي، الــــذي تــضــاعــف أخـــيـــرًا وأث

صادرات الباد من الغاز.
وكشف تقرير لهيئة منشآت الغاز األوروبية 
ــشــر قبل أيـــام مــن طــرف هيئة منشآت الغاز 

ُ
ن

األوروبـــيـــة، أن أوروبــــا صـــارت بــحــاجــة لضخ 
كــمــيــات ضــخــمــة مـــن غــــاز الـــجـــزائـــر وروســـيـــا 
خـــصـــوصـــًا، نــــظــــرًا لـــتـــوافـــر خــــطــــوط أنـــابـــيـــب 

موسكو ـ رامي القليوبي

األوروبية  بالسوق  الغاز  مع مواصلة أسعار 
 500 تفوق  قياسية  مستويات  إلــى  ارتفاعها 
دوالر لــكــل ألـــف مــتــر مــكــعــب لــلــعــقــود اآلجــلــة، 
يراهن عماق الغاز الروسي »غازبروم« على 
زيــادة عــوائــده بعد عزوفه عن حجز عمليات 
ــــي األوكــرانــيــة  تــرانــزيــت إضــافــيــة عــبــر األراضـ
أو الــبــولــنــديــة، وســـط تــرقــب اســتــكــمــال أعــمــال 

بإمكانها نقل كميات كبيرة من هذه املادة إلى 
الطبيعي  الغاز  إلى  القارة األوروبــيــة، إضافة 

املسال »جي.أن.أل« عبر البواخر.
ووفق التقرير ذاته، فإن نسبة امتاء خزانات 
الــغــاز فــي الــقــارة األوروبـــيـــة تبلغ 56% فقط، 
مــا يــســتــدعــي الــحــاجــة لــضــخ الــغــاز للوصول 
إلى نسبة امتاء مقبولة قبل حلول الخريف 
والـــشـــتـــاء ومـــواجـــهـــة مـــوســـم الــــبــــرد. وتــبــحــث 
الــجــزائــر عــن زيـــادة مــواردهــا املــالــيــة ملواجهة 
تراجع عائدات النفط، إال أن ارتفاع االستهاك 
 ســيــبــعــث بــصــيــص أمـــٍل 

ً
األوروبـــــــي مــســتــقــبــا

في نفق صــادرات الجزائر من الطاقة املتأثرة 
بتواصل تهاوي عائدات النفط.

وإلـــــى ذلـــــك، يـــقـــول رئـــيـــس جــمــعــيــة مــصــدري 
الغاز، وزير الطاقة السابق، عبد املجيد عطار، 
أمـــام فــرصــة غير مسبوقة لرفع  إن »الــجــزائــر 
صادراتها الغازية، فحسب املؤشرات سترفع 
عــودة النشاط للدول األوروبــيــة نسبة النمو، 

ــاز »الــســيــل  ــغـ بـــنـــاء وتــشــغــيــل خـــط أنـــابـــيـــب الـ
الـــشـــمـــالـــي-2«. وذكــــــرت وكـــالـــة »نــوفــوســتــي« 
ــنــــني املــــاضــــي، أن  ــيــــة، اإلثــ الــحــكــومــيــة الــــروســ
شركة »غازبروم« لم تحجز عمليات ترانزيت 
إضافية عبر أوكرانيا لألشهر التسعة األولى 
مــن عـــام 2022، وال إضــافــيــة لــتــرانــزيــت الــغــاز 
بخط »يــامــال - أوروبــــا« عبر بــولــنــدا، بحجة 
ــر إمـــكـــانـــيـــات كـــافـــيـــة وإمـــكـــانـــيـــة الــحــجــز  ــوفـ تـ

باملزادات املستقبلية إذا اقتضى األمر.
وفي هذا اإلطار، ال يستبعد الشريك في شركة 
مــيــخــائــيــل  لـــاســـتـــشـــارات،  إيـــنـــرجـــي«  »روس 
كروتيخني، احتماال بأن يكون كبار مصدري 
ــثـــل روســــيــــا والــــنــــرويــــج يــتــعــمــدون  الــــغــــاز مـ
تقليل حــجــم اإلمــــــدادات لــدفــع األســـعـــار ملزيد 
ــوقــــت نــفــســه مــن  ــاع، مــقــلــا فــــي الــ ــ ــفــ ــ ــن االرتــ مــ
النظر  وجهة  من  الشمالي-2«  »السيل  أهمية 

التجارية واالقتصادية البحتة. 
»الـــعـــربـــي  ــول كـــروتـــيـــخـــني فــــي حـــديـــث لــــ ــقــ ويــ

ما يعني ارتفاع الطلب أكثر على الطاقة، إلى 
مستويات كبيرة، خاصة مع فصلي الخريف 
والـــشـــتـــاء الـــقـــادمـــني، املــنــتــظــر أن يــكــونــا أقــل 
كل  وبالتالي  املاضيتني،  السنتني  من  بــرودة 

املؤشرات إيجابية«.
ويــضــيــف: »حــســب املــعــلــومــات املــتــوافــرة، فــإن 
بـــلـــغـــت مـــن طــــرف زبــائــنــهــا في 

ُ
ســـونـــاطـــراك أ

وتركيا  سلوفاكيا  وحتى  وإسبانيا  إيطاليا 
ــارج الــحــجــم املتفق  بــاحــتــمــال رفـــع الــطــلــب خــ
عليه في العقود املبرمة، كذلك توجد اتصاالت 
ــَعــّد مــن زبائنها، 

ُ
ت للجزائر مــع دول أخــرى ال 

األســعــار  عــن  لاستفسار  وغــيــرهــا،  كبلجيكا 
وسبل إبرام عقود ظرفية تسليم نهاية السنة 

عبر البواخر«.
فــي تصريح  السابق للطاقة  الــوزيــر  وأضـــاف 
منذ  نجحت  »الجزائر  أن  الجديد«  »العربي  لـ
 
ً
مــطــلــع الــســنــة فـــي رفــــع صــــادراتــــهــــا، مــقــارنــة
ــر 

ّ
ــرات تــبــش بــالــســنــوات املـــاضـــيـــة، وهــــي مـــؤشـ

الـــجـــديـــد«: »يـــعـــود ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــغـــاز في 
األســـــــــــواق الــــعــــاملــــيــــة إلـــــــى صــــعــــود األســــعــــار 
إلى  باإلضافة  عــام،  بشكل  السلع  ببورصات 
لتشغيل  العالي  املعدل  مثل  موسمية  عوامل 
التكيفات فــي املــوســم الــحــار، وتــأنــي روســيــا 
والنرويج في زيادة إمدادات الغاز. أضف إلى 
القطري  املسال  الطبيعي  الغاز  تجار  أن  ذلــك 
والجزائري واألميركي املنشأ توجهوا لبيعه 
اليابان والصني،  األســواق اآلسيوية مثل  في 
ــــى نـــقـــص فــــي أوروبـــــــــــا«.  وحــــول  مـــمـــا أدى إلـ

بـــالـــخـــيـــر، لـــكـــن ال تـــؤكـــد أن الــــجــــزائــــر حــالــيــًا 
مستعدة الستغال الفرصة املتاحة«.

قــفــزة معتبرة  فــي تسجيل  الــجــزائــر  ونجحت 
في صادراتها من الغاز خال الربع األول من 

اســتــراتــيــجــيــة تــعــامــل شــركــة »غــــازبــــروم« مع 
هـــذا الـــوضـــع، يــضــيــف: »حــتــى اآلن لــم تصدر 
أي بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة، ولـــكـــن »غــــــازبــــــروم« ال 
أو  أوكرانيا  عبر  الترانزيت  لزيادة  يستعجل 
بولندا، وربما تحتفظ بكميات من الغاز حتى 
مــزيــد مــن ارتـــفـــاع األســـعـــار«. ومـــن الــافــت أن 
تزامنت  الغاز  الحالية الرتفاع أسعار  املوجة 
ــــراج فــــي تــحــقــيــق مــــشــــروع »الــســيــل  ــفـ ــ مــــع االنـ
ــيـــان األملـــانـــي  ــبـ الــــشــــمــــالــــي-2« بـــعـــد صــــــدور الـ
بناء  أعــمــال  الستكمال  يمهد  مما  األمــيــركــي، 
الـــخـــط فـــي الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل وتـــدفـــق كــمــيــات 
إضافية من الغاز الروسي إلى أملانيا عبر قاع 
األهمية  من  يقلل  كروتيخني  أن  إال  البلطيق. 
»الــســيــل الـــشـــمـــالـــي-2« قياسا  االقــتــصــاديــة لـــ
»السيل  »يشكل  مضيفا:  السياسية،  بأبعاده 
الـــشـــمـــالـــي-2« طــاقــة تــمــريــريــة إضــافــيــة لنقل 
الغاز، ولكن حتى من دونه تتيح اإلمكانيات 
الـــحـــالـــيـــة زيـــــــادة اإلمــــــــــدادات بــنــســبــة بــــني 50 

عـــام 2021، رغـــم الــظــروف الــســائــدة والــســيــاق 
الحالي املرتبط باستمرار جائحة كوفيد 19.

وكشفت شركة »سوناطراك« الجزائرية، وفق 
 
ّ
أرقــــام اطــلــعــت عليها »الــعــربــي الــجــديــد«، أن

إيــطــالــيــا شكلت خـــال الــربــع األول مــن الــعــام 
الحالي، الوجهة األولى لصادرات الجزائر من 
متر  مليارات   6.4 قــدره  إجمالي  الغاز بحجم 
مكعب، أي بزيادة قدرها 109% مقارنة بعام 
2020. وحسب أرقــام »ســونــاطــراك«، تأتي في 
املرتبة الثانية شبه جزيرة إيبيريا )إسبانيا 
والــبــرتــغــال(. ورغـــم هـــذه األرقــــام الــداعــيــة إلــى 
التفاؤل، إال أن املنحى الذي يسلكه االستهاك 

الداخلي للغاز، مقارنة بحجم اإلنتاج.
يـــؤكـــد مـــديـــر مــكــتــب »إيـــنـــرجـــي« لــلــطــاقــة في 
النفطي  »ســونــاطــراك«  مجمع  ومدير  باريس 
ســابــقــًا، مــــراد بــــرور، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
»اإلشكال اليوم ال يكمن في الصادرات الغازية 

بقدر ما يكمن في اإلنتاج والتصدير.

و100 فـــي املـــائـــة. كــــان »الــســيــل الــشــمــالــي-2« 
بـــالـــدرجـــة األولـــــى مــشــروعــا ســيــاســيــا بــهــدف 
ــا«. وكانت صحيفة  إحــداث انقسام في أوروبـ
»كوميرسانت« الروسية قد نقلت عن مصادر 
بسوق الغاز في نهاية يوليو/تموز املاضي، 
أن أسعار الغاز لن تتراجع قبل بدء اإلمدادات 
»الـــســـيـــل  لــــ األول  األنـــــبـــــوب  ــر  ــبـ عـ الــــتــــجــــاريــــة 

الشمالي-2« في أكتوبر/تشرين األول املقبل.
الشمالي-2«، يشمل  »السيل  أن مشروع  يذكر 
مد أنبوبني بطاقة تمريرية إجمالية قدرها 55 
مليار متر مكعب سنويا لنقل الغاز الروسي 
إلـــى أملــانــيــا مــبــاشــرة عــبــر قـــاع بــحــر البلطيق 
دون املرور باألراضي األوكرانية، وقد اعترف 
ــايــــدن، فـــي نــهــايــة  الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي، جـــو بــ
استكمال  بعد  تعطيله  إمكانية  بعدم  املطاف 
أعمال البناء بنسبة 99 في املائة، مما عرضه 
النتقادات الجمهوريني الذين ُيعرفون بتشدد 

موقفهم حيال موسكو.

روسيا تراهن على ارتفاع األسعار لزيادة العوائداالستهالك الداخلي يهّدد فرص رفع صادرات الجزائر

مصدرون يتعمدون 
تقليل اإلنتاج لدفع 

األسعار نحو االرتفاع

وشركات الغاز الصخري في الواليات املتحدة 
ومشاريع الغاز املسال الجديدة في أستراليا. 
آنــد بي غلوبال باتس«،  وحسب نشرة »أس 
بلغت  الطبيعي  للغاز  الــفــوريــة  األســعــار  فــإن 
فــي املتوسط فــي أســـواق جنوب شرقي آسيا 
13.288 دوالرًا ملليون وحدة حرارة بريطانية. 
وكانت أسعار الغاز الطبيعي املسال الفورية 
أعــلــى مـــن 14.31 دوالرًا في  إلـــى  ارتــفــعــت  قـــد 
األسبوعني األولني من يوليو/ تموز املاضي. 
ويــــرى خــبــيــر »أس آنـــد بـــي غــلــوبــال بــاتــس« 
ــاز املـــســـال  ــغــ ــلـــب عـــلـــى الــ ــور أن »الـــطـ جـــيـــف مـــ
ســيــواصــل الــنــمــو، خــاصــة فــي جــنــوب شرقي 
آســـيـــا خــــال الـــشـــهـــور املــقــبــلــة وحـــتـــى نــهــايــة 
الــعــام، وهــو مــا سيعني أن املنطقة ستحتاج 

ارتفاع جنوني باألسعار وسط 
تسابق على عمليات الشراء

الطاقة  توليد  من  للصني  التدريجي  التحول 
من النفط والفحم الحجري إلى الوقود األزرق 
العاملية، وثالثًا  املناخ  اتفاقية  لتلبية شروط 
أوروبــا  فــي  الطبيعي  الــغــاز  نقص مخزونات 
ــتـــاج حـــقـــول الـــغـــاز الــطــبــيــعــي في  وتـــراجـــع إنـ
الطبيعي  الغاز  هولندا، وانخفاض صــادرات 

األوروبي من روسيا.
آنــد بي غلوبال باتس«  وتتوقع نشرة »أس 
عودة االستثمار األميركي بقوة لحقول الغاز 
الــصــخــري وســــط تــوقــعــات اســـتـــمـــرار ارتــفــاع 
فــــوق 4 دوالرات خــال  فـــي أمــيــركــا  ــار  ــعـ األسـ
العامني الجاري واملقبل مقارنة بسعر يراوح 
حول 1.6 دوالر ملليون وحدة حرارية في العام 

املاضي. 
ويــدعــم الــطــلــب الــصــيــنــي وطــلــب دول جنوب 
شــرقــي آســيــا تــحــديــدًا أســـعـــار الـــغـــاز املــســال، 
بسبب عــدم وجـــود خــطــوط أنــابــيــب مباشرة 
لتوصيل الغاز الطبيعي لدول جنوب شرقي 
آســيــا الــتــي تــعــتــمــد مــعــظــمــهــا عــلــى شــحــنــات 
الغاز املسال. وبالتالي من املتوقع أن تواصل 
دورة  املسال  للغاز  املصدرة  الرئيسية  الــدول 
انتعاش الغاز، خاصة شركات الغاز القطرية 

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

للغاز  العاملي  الــســوق  فــي  املنافسني  أكبر  أحــد  قطر  عتَبر 
ُ
ت

آسيا  بــني  استراتيجي  بموقع  لتمتعها  املــســال،  الطبيعي 
وانخفاض  الــغــاز،  مشاريع  توسعة  ومواصلتها  وأوروبـــا، 
التحتية واللوجستية في  البنية  إنتاجه، وإنشائها  تكلفة 

أكبر حقل للغاز املسال في العالم.
املسال  الطبيعي  الغاز  لنقل  أسطول  أكبر  قطر  تمتلك  كما 
على مستوى العالم، والذي يضم 69 سفينة وتدير 4 سفن 
لنقل غــاز الــبــتــرول املــســال ووحـــدة عائمة لتخزين وإعـــادة 
الــقــدرة على  لها  مــا يتيح  الطبيعية،  املــســال لحالته  الــغــاز 
املــنــافــســة القــتــنــاص فـــرص الــتــصــديــر لــلــقــارة الــعــجــوز التي 

انخفضت مخزوناتها إلى مستويات قياسية.
يشير الكاتب املتخصص في شؤون الطاقة، طارق الشيخ، 
في حديث لـ«العربي الجديد«، إلى أن الصادرات األميركية 
مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي املـــســـال شـــهـــدت صـــعـــودا الفـــتـــا خــال 
القليلة املاضية، بعكس قطر التي ما زالت تنتج  السنوات 
وزيــادة  للتوسعة  مستقبلية  وبنظرة  املعتادة  بمعدالتها 
إنتاجها من الغاز املسال خال السنوات القليلة املقبلة. كما 
العام  العاملية خال  املسال  الطبيعي  الغاز  تجارة  ارتفعت 
املاضي، بهامش معدل سنوي يقدر بـ1.5% وتجاوز362.8 

مليون طن، حسب الشيخ. 
املــســال بمعدل  الطبيعي  الــغــاز  مــن  قــطــر  ــادرات  ــ وزادت صـ
الــى نحو 77.7 مليون طــن، وارتفعت  سنوي بلغ 1% فقط 
صادرات أستراليا قرابة 0.5% وبمعدل سنوي 77.3 مليون 
الشيخ، فإن  الروسية بنسبة 1%. ووفــق  طــن، والــصــادرات 
السوق  املذكورة تعطي مؤشرا واضحا التجاهات  النسب 
الطبيعي  الــغــاز  على  الطلب  فيها  يــتــواصــل  الــتــي  العاملية 
ــدول الــتــي تــدشــن املنشآت  املـــســـال، مــع دخـــول املــزيــد مــن الــ
الــخــاصــة بــاســتــقــبــال الـــغـــاز املـــســـال، ذلـــك مـــع املـــرونـــة الــتــي 
املسال،  للغاز  الحديثة  الناقات  مــن  املــزيــد  دخــول  يقدمها 
وخــاصــة مــن جــانــب روســيــا الــتــي ال تـــزال تفضل الخطوط 
التقليدية ألنابيب الغاز لصادراتها إلى السوق األوروبية.  
وأضــاف أنه من املرجح استمرار هذه املعدالت في صعود 
وهبوط خال السنوات القليلة املقبلة، حينما يعود اإلنتاج 
القطري من الغاز املسال بقوة لريادة أكبر للسوق العاملية 
التي يزداد الطلب فيها على الغاز الطبيعي املسال مع بدء 
مرحلة اإلنتاج الكبير في ضوء التوسعة الجارية في مرافق 
تــرفــع طاقتها اإلنتاجية من  أن  يــؤمــل لها  اإلنــتــاج، والــتــي 
الغاز الطبيعي املسال من 77 مليون طن سنويا إلى حدود 

110 مايني ابتداًء من العام 2024.
أكــد خال  وكــان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي مـــنـــتـــدى ســـانـــت بـــطـــرســـبـــورغ االقـــتـــصـــادي 
ــران املــــاضــــي، أن قــطــر ســتــزيــد  ــزيــ الــــدولــــي فـــي يـــونـــيـــو/ حــ

عــام 2026. ويشير  الغاز بنسبة 40% بحلول  إنتاجها من 
املحلل االقتصادي، محمد حمدان، إلى وجود ثاثة عوامل 
املسال في  الطبيعي  الغاز  الطلب على  زيــادة  إلــى  ستؤدي 
الــعــالــم، وهـــي بــــوادر االنــتــعــاش االقــتــصــادي بــعــد جائحة 
كورونا، بفعل تزايد تلقي اللقاحات وتوجه عدد من الدول 
لــرفــع الــقــيــود، ومــؤشــرات انــخــفــاض املــخــزونــات األوروبــيــة 
بحلول الــخــريــف املــقــبــل، وارتــفــاع أســعــار الــغــاز إذ سجلت 
في مستهل أغسطس/ آب الجاري مستوى بلغ قرابة 15.6 
1.15 دوالر خال  بزيادة  بريطانية  للمليون وحــدة  دوالرًا 

أسبوع، وهذا أعلى معدل لألسعار منذ عام 2014.
ويــؤكــد حــمــدان لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« أن قــطــر تــعــد مــن كبار 
الــعــوامــل، وهــو مــا يتوقع أن  املنتجني لاستفادة مــن هــذه 
ينعكس إيجابا على االقتصاد القطري من حيث زيادة قيمة 
صادرات الغاز، وزيادة وتيرة الفائض في ميزان املدفوعات، 
وتــراكــم فــوائــض املــوازنــة خــال الــعــام الــجــاري، إذ تحولت 
موازنة قطر لتحقق فائضا بداًل من العجز في الربع األول 
الــجــاري بواقع 200 مليون ريــال )نحو 55 مليار  العام  من 
إلـــى مستويات  الــفــائــض  هـــذا  يتعاظم  أن  ويــرجــح  دوالر(، 

كبرى بنهاية العام نظرًا لألسعار املتنامية للطاقة. 
استراتيجية  تبنت  للبترول«  »قــطــر  »شــركــة  أن  إلــى  ولــفــت 
توسعية جديدة في اإلنتاج والتسويق تتماشى مع زيادة 
الــطــلــب املــتــوقــعــة، إذ تسعى لــرفــع إنــتــاجــهــا مــن 77 مليون 
طــن إلــى 126 مليون طــن بحلول 2027، كما أنها بــدأت في 
إبرام صفقات كبرى طويلة األجل مع كبار املستهلكني مثل 
الصني لتزويدها بـ 10 مايني طن من الغاز الطبيعي املسال 
على مدى 10 سنوات، وتايوان ملدة 15 عاما توّرد بموجبها 
زهــاء 1.25 مليون طــن سنويا، وكــوريــا الجنوبية مــدة 20 
عاما، وباكستان لـ 10 أعوام بواقع 3 مايني طن سنويا من 

الغاز الطبيعي املسال وغيرها من الدول«.

انتعاش 
أسواق الغاز

قطر: الطلب المتزايد يتزامن 
مع خطط توسع اإلنتاج

قد تصبح قطر أحد أكبر 
المستفيدين من زيادة الطلب 

على الغاز الذي يتزامن مع 
خططها الهادفة لرفع اإلنتاج

كشف تقرير حديث لهيئة منشآت الغاز األوروبية GIE، أن أوروبا تواجه 
مشكلة حقيقية بداية من الخريف المقبل بالنظر لمستويات مخزونات 
لضخ  فرصة  المنتجين  لكبار  يتيح  ما  النصف،  إلى  انخفضت  التي  الغاز 
المزيد من الغاز في ظل األسعار المرتفعة. وبحسب التقرير، فإن نسبة 
امتالء خزانات الغاز في القارة األوروبية تبلغ 56%، ما يستدعي الحاجة 
لضخ الغاز للوصول إلى نسبة امتالء مقبولة قبل حلول الخريف والشتاء 

ومواجهة موسم البرد.

أوروبا متعطشة

تواصل أسعار الغاز 
الطبيعي، خاصة المسال، 
ارتفاعها الجنوني وسط 

نقص في اإلمدادات 
العالمية ومخاوف من 

حلول شتاء قاٍس هذا 
العام

يبدو أن عمالق الغاز 
الروسي »غازبروم« 

يحتفظ بكميات من الغاز 
حتى مزيد من ارتفاع 

األسعار

»قطر غاز« تستهدف زيادة اإلنتاج إلى 110 ماليين طن سنويًا في 
)Getty( 2024
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لندن ـ كاتيا يوسف

شــكــا ســيــاح أجــانــب ومــحــجــورون 
مــن الــرســوم والــتــكــالــيــف الباهظة 
ــراء الــحــجــر  ــ ــتـــي يــتــكــبــدونــهــا جــ الـ
فــي فــنــادق بــريــطــانــيــا والــتــي تــفــوق تكاليف 
الحجر في معظم دول العالم خاصة مع زيادة 
التكلفة التي تقررت يوم األربعاء، كما شكوا 
من سوء التغذية خال فترة الحجر الصحي 

التي تمتد لعشرة أيام. 
الصحي  للحجر  الباهظة  التكاليف  وأثـــارت 
ــكـــومـــة بـــوريـــس  ــفـــرضـــه حـ ــي الـــــــذي تـ ــ ــزامــ ــ اإللــ
جـــونـــســـون حـــالـــيـــًا عـــلـــى الـــقـــادمـــني مــــن دول 
الــقــائــمــة الصحية الــحــمــراء جـــداًل واســعــًا في 
بريطانيا، حيث يدفع الشخص البالغ 1750 
جنيهًا إسترلينيًا ويدفع كل بالغ آخر مرافق 
له مبلغ 650 جنيهًا إسترلينيًا، وتبلغ تكلفة 
األطــفــال الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بــني 5 و11 
منهم،  كــل  عــن  إسترلينيًا  جنيهًا   325 عــامــًا 
وال يستثنى من هذه التكاليف سوى األطفال 

دون الخامسة من العمر.  
وعــلــى الــرغــم مــن رفـــع الــشــكــاوى الــقــضــائــيــة، 
ــا، حــيــث  ــارهــ ــعــ تــســتــمــر الـــحـــكـــومـــة بـــرفـــع أســ
أعلنت يوم األربعاء 4 أغسطس عن رفع هذه 
التكاليف لتصل إلى 2285 جنيهًا إسترلينيًا 
إسترلينيًا  جنيهًا  و1430  الــبــالــغ  للشخص 
األطفال  أسعار  تبقى  أن  على  الثاني،  للبالغ 

على حالها.
ال تتوقف التكاليف التي يتحّملها السائح أو 
الشخص املحجور عند هــذا الحد، ففي حال 
الحمراء  القائمة  دول  مــن  الــوافــديــن  مخالفة 
تفاصيل  تقديم  أو  اإللزامي  الصحي  للحجر 
غــيــر دقــيــقــة عــن الــبــلــدان الــتــي زاروهـــــا خــال 
األيام العشرة األخيرة التي سبقت وصولهم 
تصل  غرامة  يواجهون  فإنهم  بريطانيا  إلــى 
عقوبة  أو  إسترليني  آالف جنيه  عــشــرة  إلــى 
الحكومة  وتتيح  ســنــوات.   10 ملــدة  بالسجن 
ــيـــدة لــتــســهــيــل دفــع  الــبــريــطــانــيــة وســيــلــة وحـ
الــتــكــالــيــف وهـــي »خــطــة الـــدفـــع املـــؤجـــل« ملــدة 
ــــي مــخــّصــصــة فــقــط  أقـــصـــاهـــا 12 شــــهــــرًا، وهـ

ألولئك الذين يواجهون صعوبات مالية.  
الحصول  املسافرون  أن يتوقع  املنطقي  ومن 
على مستوى خدمة جيد في فنادق بريطانيا 
عند دفع تلك املبالغ الباهظة، لكن يتضح مما 
نــشــرتــه الــصــحــف الــبــريــطــانــيــة ومـــن التحدث 
إلــى األفــراد الذين عانوا من الحجر الصحي 
ــــه لــم يــتــم الـــوفـــاء بــهــذه املعايير 

ّ
بــالــفــنــدق، أن

ــنـــاس  ــتــــكــــى الـ ــــن األحــــــيــــــان. واشــ ــــي كـــثـــيـــر مـ فـ
بشكل خـــاص مــن ســـوء الــطــعــام وعـــدم تلبية 
ــار الــتــســاؤل  احــتــيــاجــات األطـــفـــال، وهـــو مــا أثـ
إلى قضية  الشكاوى  حول متى تتحول هذه 

في املحاكم البريطانية.  
وفي ظل فشل الحكومة البريطانية في تقديم 
الــدعــم الــكــافــي لــعــدد مــتــزايــد مــن األشــخــاص 
الــعــودة إلــى ديــارهــم وأسرهم  العاجزين عــن 
ووظائفهم بسبب تكاليف الحجر التي تفوق 
قــدراتــهــم، رأى مــحــامــون أن هــذا األمـــر تدخل 
غــيــر قــانــونــي فـــي حــقــوق هــــؤالء فـــي الــحــيــاة 
الخاصة والعائلية التي تحميها املادة 8 من 
االتــفــاقــيــة األوروبـــيـــة لحقوق اإلنــســان، وفيه 
إجــراء تمييزي يتعارض مع املــادة 14 منها، 
 ،»PGMBM« ــع شـــركـــة مـــحـــامـــاة ــا دفــ ــو مـ وهــ
إلى التقّدم بطلب للحصول على إذن بإجراء 
الصحي  الحجر  لسياسة  قضائية  مــراجــعــة 
فـــي الــفــنــدق نــيــابــة عـــن املــتــضــرريــن. ودخــلــت 
ــر/ ــرايـ ــبـ ــــي 15 فـ ــز الـــتـــنـــفـــيـــذ فـ ــيـ ـــة حـ ـــعـ ـــراجـ املـ
شباط، وفي املقابل وافقت املحكمة على منح 
ــّدة ستة  الــحــكــومــة فــي أوائــــل يــولــيــو/تــمــوز مـ
أسابيع لغاية 9 أغسطس/آب من أجل تنفيذ 
تــغــيــيــرات فـــي ســيــاســتــهــا تــلــك بــمــا فـــي ذلــك 
خفض التكلفة أو التنازل عنها ألولئك الذين 

يعانون من ضائقة مالية.  
ــال ســتــيــفــنــز فـــريـــدريـــك  ــ ــذا الـــــصـــــدد، قــ ــ فــــي هــ
الــصــحــة والـــرعـــايـــة  مـــن مــكــتــب إعـــــام وزارة 
الجديد«،  »العربي  لـ البريطانية  االجتماعية 
ــقــون عــلــى اإلجـــــراءات القانونية 

ّ
ــهــم ال يــعــل

ّ
إن

 البلدان في جميع 
ّ
الجارية، لكنه لفت إلى أن

أنــحــاء الــعــالــم تــفــرض رســومــًا عــلــى تكاليف 
الحجر الصحي بما في ذلك أستراليا وهونغ 
ــه 

ّ
وإن وسنغافورة.  وكــنــدا  ونيوزيلندا  كونغ 

مــن الــصــواب أن ُيطلب مــن األشــخــاص الذين 

نيويورك ـ العربي الجديد

ــد مــن  ــزيـ ــــى مـ تـــعـــرضـــت الـــعـــمـــات الـــرقـــمـــيـــة إلـ
الضغوط سواء على مستوى السعر أو القيود 
الحكومية، خاصة من قبل الصني والواليات 
العملة  تــعــرضــت  فــقــد  املــتــحــدة ودول أخــــرى، 
املشفرة »بيتكوين إس في« إلى هجوم يدعى 

»الـ51%« عبر تقنية »بلوك تشني«. 
ــا ملــا ذكــرتــه »بــلــومــبــيــرغ«، فـــإن الجهات 

ً
ووفــق

والتي  املشفرة  العمات  تعدين  عن  املسؤولة 
تــســيــطــر عــلــى أكــثــر مـــن نــصــف قــــوة حــوســبــة 
الشبكة هي املسؤولة عن الهجوم. وقد ينتج 

يــخــتــارون الــســفــر عــنــدمــا تــكــون هــنــاك قــيــود 
صــــارمــــة مــطــبــقــة تــغــطــيــة تـــكـــالـــيـــف الــحــجــر 

الصحي. 
عن  راضــيــة  البريطانية  الحكومة  أن  ويــبــدو 
الــتــكــالــيــف الــعــالــيــة الـــتـــي تــحــّمــلــهــا الــفــنــادق 
 رسوم الحجر 

ّ
لنزالئها، حيث قال فريدريك إن

النقل من  الصحي بالفندق تتضمن تكاليف 
 
ً
مــيــنــاء الـــوصـــول إلـــى الــفــنــدق املـــحـــدد، فضا
عن توفير الغذاء واإلقامة واألمن والخدمات 
ــرى واخـــتـــبـــارات كــوفــيــد 19  ــ األســـاســـيـــة األخــ
وهذا يتماشى مع الخدمات املتفق عليها مع 

موفري الفنادق.  
ــتـــظـــار قــــــرار الـــحـــكـــومـــة بـــشـــأن تــعــديــل  ــانـ  وبـ
ــزامـــي، وصفت  تــكــالــيــف الــحــجــر الــصــحــي اإللـ
شــركــة املــحــامــاة فـــرض الــرســوم عــلــى الحجر 
الــصــحــي فــي الــفــنــدق بــغــيــر الــقــانــونــي، كونه 
املتحدة  للمملكة  الدولية  االلــتــزامــات  ينتهك 

بموجب اللوائح الصحية الدولية لعام 2005 
الـــصـــادرة عــن منظمة الــصــحــة الــعــاملــيــة التي 

تحظر بوضوح رسوم الحجر الصحي.  
ــــراون )70 عـــامـــًا( فـــي تعليقات  بـ يــقــول بــيــتــر 
ــــى مــطــار  ــربـــي الــــجــــديــــد«: »وصــــلــــت إلـ ــعـ ـــ »الـ لــ
أفريقيا  هيثرو في 15 مايو/أيار من جنوب 
ـــنـــا مــوظــفــو األمـــن 

َ
مـــع زوجـــتـــي، وهـــنـــاك رافـــق

من  مــع مجموعة صغيرة  نقلتنا  إلــى حافلة 
املسافرين اآلخرين القادمني من دول »القائمة 
ــاور  ــجــ ــدق نـــوفـــوتـــيـــل املــ ــنــ ــراء« إلــــــى فــ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ الـ

للمطار«. 
 الـــســـبـــب الـــرئـــيـــس لـــقـــدومـــه هــو 

ّ
ويـــتـــابـــع أن

ـــه يحمل إقــامــة 
ّ
الــحــصــول عــلــى الــلــقــاح بــمــا أن

 اللقاح ال يزال غير 
ّ
دائمة في بريطانيا، وألن

بـــاده. وعــن تجربته في  فــي  متوفر للجميع 
أيام  ها كانت عشرة 

ّ
إن الحجر الصحي يقول 

خانقة في غرفة ال يمكن فتح أي نافذة فيها 

عــــن الـــهـــجـــوم مـــنـــع املـــعـــامـــات الـــجـــديـــدة مــن 
الــحــصــول عــلــى تــأكــيــدات، وبــالــتــالــي منحهم 
الــقــدرة على إيــقــاف املــدفــوعــات بــني بعض أو 
جــمــيــع املــســتــخــدمــني. وتـــم اكــتــشــاف الــهــجــوم 
ا 

ً
على شبكة »بيتكوين إس في«، الثاثاء، وفق

تعرضت  بعدما  ميتركس«،  »كــويــن  لبيانات 
إلى هجوم في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز. 
التداول، تراجع سعر بيتكوين  على مستوى 
ــزال  خـــــال تـــعـــامـــات الـــخـــمـــيـــس، لــكــنــهــا ال تــ
تتداول أعلى من مستوى 38 ألف دوالر وسط 
توقعات بتعامات متذبذبة في األيام املقبلة. 
وتـــراجـــعـــت الــعــمــلــة الــرقــمــيــة األشـــهـــر بنسبة 

فــي منتصف  دوالر،   38.17 إلــى  لتصل   %3.8
تعامات أمس، وفقًا ملوقع »كوين ميتريكس«. 
كما تراجعت إيثريوم 3.2% لتصل إلى 2608.8 
عــلــى شبكتها،  تــحــديــث  إجــــراء  قــبــل  دوالرات، 
إلــــى 71.24  لــتــصــل  ريـــبـــل %2.7  وانــخــفــضــت 
ــواي قــدمــوا،  ــ ــ ســنــتــا.  يــذكــر أن مــشــرعــي أورغـ
اقتراحًا ملشروع قانون يسمح  أمــس،  أول من 
بـــاســـتـــخـــدام الـــعـــمـــات املـــشـــفـــرة فـــي عــمــلــيــات 
الـــدفـــع بــشــكــل رســـمـــي. وفـــي املــقــابــل، تــواصــل 
ــــات املـــتـــحـــدة وعـــــدد مـــن دول  ــــواليـ الـــصـــني والـ
العمات  تعامات  على  القيود  فــرض  العالم 
ــزال تــعــتــبــرهــا خــطــرا على  الــرقــمــيــة الــتــي ال تــ
الوطنية.  والعمات  التقليدي  النقدي  النظام 
لندن  البريطانية  العاصمة  وصــادرت شرطة 
أيـــام عــمــات مــشــفــرة بقيمة 180 مليون  قــبــل 
جنيه استرليني مشتبه في صلتها بأنشطة 
غسل أموال دولية. وتتيح املعامات التي تتم 
العمات املشفرة مزيدا من إخفاء  باستخدام 

الهوية ملرسلي األموال ومتلقيها.
الــقــيــود، كشف تقرير أن »جيه بي  ورغــم تلك 
ــدأ الـــتـــرويـــج لــصــنــدوق  ــ مــــورغــــان تـــشـــيـــس« بـ
ــا ملــا  ــ ـ

ً
ــق ــ لــلــبــيــتــكــويــن لـــلـــعـــمـــاء األثــــــريــــــاء. ووفـ

فإن  الرقمية،  للعمات  ذكرته »كوين ديسك«، 
»جيه  على عماء  يعرض  األميركي  املــصــرف 
ا لاستثمار 

ً
بي مورغان برايفت بنك« صندوق

تتم إدارته بشكل خامل بالتعاون مع مجموعة 
األصول  وإدارة  الرقمي  لاستثمار  نيويورك 
NYDIG. وفي الوقت نفسه، شدد التقرير على 
أنــه بالرغم مــن أن الــصــنــدوق ليست لــديــه أي 
استثمارات اآلن من جانب العماء، فإن البنك 
ــًرا. كما  ــيـ أجــــرى مــكــاملــات مــع املــســتــثــمــريــن أخـ
تقديمه على  الــصــنــدوق سيتم  أن  إلـــى  أشـــار 
ا واألرخص استثماًرا في 

ً
أنه األداة األكثر أمان

عملة بيتكوين.

ها حجزت تذكرة السفر فهي 
ّ
السرعة. ومع أن

تــعــيــش فـــي قــلــق يــومــي مــســتــمــر وخــــوف من 
الــدول  الئحة  على  لبنان  بريطانيا  تضع  أن 
الــحــمــراء قــبــل مــوعــد ســفــرهــا، ألن هـــذا يعني 
فندق  في  الصحي  الحجر  على  رغم 

ُ
أنها ست

وهـــو مــا يــفــوق قــدراتــهــا املــاديــة وسيحرمها 
بالتالي من لقاء ابنها وهو في أمّس الحاجة 
بالكاد دفعت تكاليف تأشيرتها  إليها. فهي 
وقـــيـــمـــتـــهـــا 100 جــنــيــه  أشـــــهـــــر  ملــــــــدة ســــتــــة 

إسترليني، بينما اشترت تذكرة سفر بسعر 
دفع  عليها  يــزال  وال  إسترلينيًا  جنيهًا   540
تكلفة اختبار كوفيد 19 قبل يومني من موعد 
لبنانية  ليرة  ألــف   150 قيمته  سفرها وتبلغ 
تدفع  أن  عليها  كما  إسترلينيًا(،  )71 جنيهًا 
ثمن اختبار آخر عند وصولها إلى بريطانيا 
تتراوح قيمته بني 60 و100 جنيه إسترليني. 
فــفــي حـــال الـــوصـــول إلـــى بــريــطــانــيــا مــن دون 
إجـــــراء اخــتــبــار كــوفــيــد 19، يـــواجـــه املــخــالــف 

غرامة تصل إلى 500 جنيه إسترليني.   
موظفة  عــامــًا(   36( تقول جوليا  مــن جهتها، 
ها 

ّ
أمن في مطار هيثرو، لـ »العربي الجديد«، إن

إلى شكاوى مختلفة من أشخاص  استمعت 
بعضهم  الفندقي،  الصحي  بالحجر  ملزمني 
ــه يــتــم الــتــعــامــل مــعــهــم كسجناء 

ّ
أخــبــرهــا بــأن

وال يسمح لهم بــالــخــروج ســوى مــرة واحــدة 
في اليوم، وآخرون تحّدثوا عن اقتراض املال 

ها 
ّ
والـــغـــرق فــي الـــديـــون لــدفــع الــتــكــالــيــف. لكن

تلفت إلى أن حادثة غريبة من نوعها وقعت 
اهتمامها  ــارت  أثــ  »Renaissance« فــنــدق  فــي 
وكانت في أيام عيد األضحى، حيث أخبرها 
ــــه عــلــى الـــرغـــم من 

ّ
أحـــد املــحــجــوريــن هــنــاك أن

ه مسلم وال يتناول 
ّ
إباغه موظفي الفندق بأن

لــحــم الــخــنــزيــر، اســتــمــروا فــي إرســــال الفطور 
اإلنـــكـــلـــيـــزي إلـــيـــه ولــــم يــكــن أمـــامـــه مـــن خــيــار 
البقاء من دون طعام. وتستهجن هذا  ســوى 
التصّرف، مشيرة إلى أن املسافر كان يبدو في 

غاية االنزعاج.  
ــة مـــحـــامـــاة  ــ ــركـ ــ ــــع شـ ــوقـ ــ  إلـــــــى ذلـــــــــك، يـــفـــيـــد مـ
ألــــف شخص   40 مـــن  أكــثــر   

ّ
بــــأن  »PGMBM«

خضعوا للحجر الصحي في فندق حتى اآلن، 
لذا من املحتمل أن تشمل تعديات الحكومة 
ــة فــــي 9 أغــــســــطــــس/آب الـــكـــثـــيـــر مــن  ــبـ ــقـ ــرتـ املـ
األشخاص. وال يعلمون لغاية اليوم، إن كانت 

الحكومة ستعّوض الجميع وبأثر رجعي أو 
الــذيــن تــقــّدمــوا بدعاوى  ستدفع فقط ألولــئــك 

ضدها ويعانون من ضائقة مالية.   
 ويذكر أن بريطانيا أعلنت في وقــت متأخر 
ــوم األربــــعــــاء، أنـــهـــا ســتــلــغــي قـــيـــود الــحــجــر  يــ
الــــصــــحــــي الــــتــــي كــــانــــت قـــــد فـــرضـــتـــهـــا عــلــى 
املــســافــريــن الــوافــديــن مــن فــرنــســا، وذلـــك بعد 
ــراء مـــراجـــعـــة جــــديــــدة إلجـــــــــراءات الــســفــر.  ــ ــ إجـ
الـــذي ســيــدخــل حــيــز التنفيذ منذ  والــتــغــيــيــر 
يوم األحد املقبل عند الساعة الثالثة بتوقيت 
الائحة  فرنسا مجددًا على  غرينتش، يضع 
البريطاني.  التصنيف  نظام  وفق  البرتقالية 
وسمحت الحكومة البريطانية الشهر املاضي 
املتحدة  الـــواليـــات  مــن  الــقــادمــني  للمسافرين 
واالتــــحــــاد األوروبـــــــــي، الـــذيـــن تــلــقــوا الــلــقــاح 
بدخول بريطانيا من دون الحاجة للخضوع 

لحجر صحي ملدة عشرة أيام عند الوصول.

شكاوى من 
فنادق بريطانيا

بيتكوين تتعرض لهجوم

)Getty( قادمون إلى مطار هيثرو في لندن

بيتكوين تتعرض لمزيد من القيود )Getty(أدنى مستوى لمبيعات السيارات البريطانية )فرانس برس(

)Getty( استثمارات اليابان تتراجع في أدوات الدين األميركية

تستمر الحكومة برفع 
أسعارها لتصل إلى 2285 
جنيهًا إسترلينيًا للشخص

ــه كـــان يسمح  ـ
ّ
ق الــهــواء الــطــلــق. ومـــع أن

ّ
لتنش

صال 
ّ
لهما بالخروج مرات عديدة بشرط االت

بموظف ليرافقهما فقد كان منفذهما الوحيد 
موقف السيارات، حيث »كنا نمشي أكثر من 
عشرة كيلومترات كل يوم للقضاء على امللل«.  
ــات الــطــعــام  ــبــ ويـــضـــيـــف بـــــــراون مــنــتــقــدًا وجــ
الــســيــئــة الــتــي كــانــت تــصــلــهــمــا بــعــلــب ورقــيــة 
ــرأت وتـــســـد الــشــهــيــة. كــمــا يــتــعــّجــب من  ــتــ اهــ
ويــرى  الــصــحــي،  للحجر  الــبــاهــظــة  التكاليف 
ها تمنع العديد من 

ّ
 ال تفسير لها سوى أن

ّ
أن

الــنــاس الــذيــن يعانون مــن مشاكل مــاديــة من 
السفر مهما كانت ظروفهم طارئة.  

من جانبها، تقول أيدا )55 عامًا( التي تكتفي 
لبنان:  فــي  وتقيم  األول  باسمها  بالتعريف 
ــه مــصــاب  ــ

ّ
»أبــلــغــنــي ابــنــي املــقــيــم فـــي لــنــدن أن

 الخبر وقع عليها 
ّ
بمرض خبيث«. وتكمل أن

كالصاعقة وجهزت نفسها للسفر على وجه 

سياح ومحجورون يشكون من الكلف 
الباهظة وسوء التغذية

واشنطن ـ العربي الجديد

ــــدوق مــــعــــاشــــات الـــتـــقـــاعـــد  ــنـ ــ ــفـــض صـ خـ
بــي آي إف«،  الــيــابــانــي »جــي  الحكومي 
أكـــبـــر صـــنـــدوق ملـــعـــاشـــات الــتــقــاعــد في 
الـــعـــالـــم، وزن الـــســـنـــدات األمــيــركــيــة في 
مــحــفــظــتــه خــــال الـــعـــام املـــالـــي املــاضــي 
بمعدالت قياسية، مع تعزيز استثماراته 
ا 

ً
ووفق األوروبية.  السيادية  الديون  في 

»بلومبيرغ«  وكــالــة  أجرتها  لتحليات 
االقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، خـــــفـــــض الـــــصـــــنـــــدوق 
إلى  األميركية  السندات  فــي  استثماره 
الــديــون األجنبية  35% مــن حيازته فــي 
فـــي األشـــهـــر االثـــنـــي عــشــر املــنــتــهــيــة في 
ــــارس املـــاضـــي، مــقــارنــة بــنــســبــة %47  مـ
ــتــــرة،  ــفــ ــلــــك الــ فـــــي الـــــســـــابـــــق.  وخــــــــال تــ
الياباني  الــصــنــدوق  اســتــثــمــارات  زادت 
مــــن الـــســـنـــدات الــفــرنــســيــة واإليـــطـــالـــيـــة 

 %1.7 بنسبة  والــبــريــطــانــيــة  واألملــانــيــة 
على األقل، وبلغت قيمة مشتريات تلك 
األوراق املالية إجمالي 5.72 تريليونات 
بيانات  مليار دوالر(. وأظهرت   52( ين 
وزارة الخزانة األميركية أن املستثمرين 
ــنــــدات حــكــومــيــة  ــاعــــوا ســ الـــيـــابـــانـــيـــني بــ
منذ  دوالر  مليار   24 بصافي  أميركية 
ــالـــي الــحــالــي فـــي األول  بـــدايـــة الـــعـــام املـ
من إبريل، إذ باعوا ما قيمته 35 مليار 
السابقة  دوالر في األشهر االثني عشر 
لذلك، وهي الوتيرة األكبر في 3 سنوات.

ورغـــــم ذلــــك ووفـــقـــا لــبــيــانــات الـــخـــزانـــة، 
ــابــــان حــــائــــزي الـــســـنـــدات  ــيــ تــــصــــدرت الــ
في  دوالر  تريليون  بـــــ1.266  األمــيــركــيــة 
مايو، مقابل 1.277 تريليون في إبريل/

نـــيـــســـان، وفـــــي املـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة حــلــت 
مقارنة  دوالر  تريليون  ـــ1.078  بـ الصني 

بـ1.096 تريليون.

لندن ـ العربي الجديد

أظــــهــــرت الـــبـــيـــانـــات األولـــــيـــــة لــجــمــعــيــة 
 ،)SMMT( الــســيــارات  وتــجــار  مصنعي 
تـــراجـــع مــبــيــعــات الـــســـيـــارات الــجــديــدة 
خـــال   %29.5 بــنــســبــة  بـــريـــطـــانـــيـــا  ــي  فــ
إذ بيعت 123.3  املــاضــي،  يوليو/ تموز 
نفسه من  بالشهر   

ً
مقارنة ألــف ســيــارة، 

الـــعـــام الــســابــق، حــيــنــمــا تـــم بــيــع 174.9 
ألــف ســيــارة.  ويــعــد هــذا أدنـــى مستوى 
يـــولـــيـــو مـــنـــذ 1998،  لــلــمــبــيــعــات خـــــال 
ــخــــاص  األشــ عــــــزل  ــد  ــ ــزايـ ــ تـ أدى  بـــعـــدمـــا 
بفيروس كورونا واملخالطني  املصابني 
لـــهـــم بــــاملــــنــــزل، بـــجـــانـــب أزمــــــة إمـــــــدادات 

الرقائق، إلى التأثير على الطلب. 
وتــصــدرت ســيــارة فــولــكــس فــاغــن بولو 
املبيعات خال يوليو بنحو 3.05 آالف 
 3 بواقع  ياريس  تويوتا  تلتها  ســيــارة، 

آالف ســـيـــارة، ثــم كــيــا ســبــورتــاغ بــواقــع 
ــورد بــومــا بنحو  2.63 ألـــف ســـيـــارة، وفــ
2.62 ألــف ســيــارة.  فــي تــطــور آخـــر، قرر 
ــــذي كــان  مــنــظــمــو مـــعـــرض الـــســـيـــارات الـ
مقررا إقامته في نيويورك خال الشهر 
الحالي، األربــعــاء، إلــغــاء الــحــدث بسبب 
ــيـــود جــــديــــدة فــرضــتــهــا املـــديـــنـــة عــلــى  قـ
دلتا  بنسخة  اإلصــابــات  ازديـــاد  خلفية 
املــتــحــورة مــن فــيــروس كـــورونـــا. ويــأتــي 
كان  التي  الحماسة  رغــم  املعرض  إلغاء 
املنظمون يظهرونها مع اقتراب موعده.  
نــيــويــورك بيل دي  وأعــلــن رئيس بلدية 
بازيو، الثاثاء، أن تقديم شهادة تثبت 
لــكــورونــا سيكون  الــلــقــاح املــضــاد  تلقي 
قاعات  أو  املطاعم  لدخول  قريبا شرطا 
الــحــفــات أو املــنــاســبــات الــريــاضــيــة، مع 
توجه إلجراء أولى عمليات التدقيق في 

هذا اإلطار في منتصف الشهر املقبل.

اليابان تخفض حيازتها 
للسندات األميركية

إلغاء معرض السيارات 
في نيويورك

مال وناس

الصحي  الحجر  إجراءات  لتعديل  البريطانية  الحكومة  تتجه  بينما 
الحمراء«، قال سياح ومحجورون إنهم  للقادمين من دول »القائمة 
تعرضوا إلجراءات قاسية ومعاملة تتعارض مع قوانين حقوق اإلنسان، 

كما أن الفنادق التي تم فيها الحظر لم تِف بالمعايير

قال جرانت شابس، وزير النقل بالحكومة البريطانية الخميس، »أجرينا بعض 
اإللزامي  الصحي  الحجر  شرط  وأسقطنا  للسفر،  قوائمنا  على  التغييرات 
والحاصلين  فرنسا  من  للقادمين 
وأضفنا  ــل،  ــام ك تطعيم  عــلــى 
ألمانيا، النمسا والنرويج إلى القائمة 
ــارات،  ــ اإلم وستنتقل  ــخــضــراء،  ال
القائمة  إلى  والبحرين  الهند  قطر، 
كافة  »ستسري  وأضاف  الصفراء. 
التغييرات اعتبارًا من األحد المقبل«. 
وتعد بريطانيا البلد األكثر تضررا في 
حيث  كورونا،  فيروس  من  ــا  أوروب

سجلت نحو 128 ألف وفاة.

تعديالت في الحجر الصحي

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

تشير األرقام الرسمية في مصر إلى أن املجتمع يضم 25.1 مليون 
أسرة، تقطن غالبيتها في الريف بنسبة 55.4%، بينما تستقر في 
الحضر 46.6% من األسر. وهناك نحو 8.5 ماليني أسرة تحت خط 
الفقر حسب نيفني القباج وزيرة التضامن االجتماعي في فبراير 
2021. وتسببت العديد من السياسات االقتصادية التقشفية، التي 
تلك  الفقر، خاصة  رقعة  زيـــادة  فــي   ،2014 منذ  الحكومة  اتبعتها 
السياسات التي تم تطبيقها بعد اتفاق الحكومة مع صندوق النقد 

الدولي في 2016.
الحكومة،  طبقتها  الــتــي  اإلجــــراءات  بطبيعة  تتعلق  مالحظة  وثــمــة 
النقد ومــصــر، في  بــني صــنــدوق  باتفاق جديد  أنها مرتبطة  وهــي 
منتصف عام 2020، بعد حصول الحكومة على قرضني بإجمالي 
العام،  8.5 مليارات دوالر، منها ما يتعلق بشركات قطاع األعمال 

مثل تصفية شركة الحديد والصلب في حلوان.
أغسطس 2021 يوضح   3 يــوم  مــن خــالل تصريحات  والسيسي 
أنــه قــاب قــوســني أو أدنـــى مــن تقليص دعــم رغــيــف الــخــبــز، ليصل 
إلى املرحلة النهائية، ليكون دعم الخبز صفرًا، كما حدث مع دعم 

البنزين والسوالر والغاز والكهرباء واملاء.
الدعم  فــإن إجمالي  ملــوازنــة عــام 2021 /2022،  املالي  البيان  ووفــق 
لدعم  يبلغ 108.7 مليارات جنيه، منها 87.2 مليار جنيه  السلعي 
السلع التموينية، التي تضم دعم رغيف الخبز ودقيق املستودعات، 
فقّدرته  الخبز،  دعــم رغيف  أمــا عن  التموين.  بطاقات  دعــم  وكذلك 
مليار   2.5 وهناك  مليار جنيه،   44.8 بنحو   2022/  2021 مــوازنــة 
جنيه لــدعــم دقــيــق املــســتــودعــات. واملــفــتــرض أن يستفيد مــن دعم 
فرد  مليون   66 منهم  فــرد،  مليون   71 املستودعات  ودقيق  الخبز 
يستفيدون من دعم رغيف الخبز، ونحو 4.3 ماليني فرد من دعم 
دقيق املستودعات، وكما هــو مــقــرر، أن يحصل كــل مــواطــن ممن 

يحصلون على الخبز املدعوم على 5 أرغفة يوميًا. 
الفساد، بسبب  أبــواب  أكبر  أحد  الخبز  وتعد منظومة دعم رغيف 
ما يتم في عمليات استيراد القمح من الخارج، أو توريد القمح من 
السوق املحلي، وكذلك عمليات التخزين، والنقل، واإلنتاج، حيث تمر 

كل حلقة من هذه الحلقات بعمليات سرقة ورشاوى.
حاول السيسي أن يبرر إصراره على رفع الدعم عن رغيف الخبز 
بأنه سيوجه جزءًا مما يقلصه في دعم الخبز لكي يدعم منظومة 
الوجبات املدرسية، والحقيقة أن هذه الشماعة استخدمها السيسي 
الوقود والكهرباء واملاء،  منذ عام 2014، عندما بدأ بتقليص دعم 
مدعيًا أن ما سيستقطع من دعم هذه البنود سيوجه لدعم التعليم 
والصحة، ولكن لم يظهر ذلك على أرض الواقع، ولم يشعر به املواطن.

القائمني على  البديل وكـــأن  يــعــرض  السيسي  أن  اآلخـــر هــو  األمـــر 
والواقع  الفساد،  يعرفون  أطهار، ال  املدرسية مالئكة  الوجبات  أمر 
أن بوابة الوجبات املدرسية من أوسع منافذ الفساد، وقد رصدت 
أكثر من مرة مخالفة هذه الوجبات للشروط الصحية، بل وتسببت 
فــي حـــاالت تسمم بـــاملـــدارس.  كما أن بــوابــة الــتــوريــدات الحكومية 
 عن احتكار الضباط 

ً
تعاني كذلك من فساد بمعدالت عالية، فضال

السابقني بالجيش والشرطة لهذا النشاط.
النقد،  بتنفيذ تعليمات صندوق  السيسي ملزم  أن  األمــر  وحقيقة 
في  دوالر  مــلــيــارات   8.5 بقيمة  قـــروض  على  وقــد حصلت مصر 
بها،  ألتزم  التي  بــاإلجــراءات  يوفي  أن  عــام 2020، وعليه  منتصف 
التزامات  يأتي ضمن  الرغيف  دعــم  تقليص  فــإن  نعتقد  مــا  وعلى 
الحكومة تجاه الصندوق.  والشعب املصري يدفع هنا ثمن غياب 
اتبعها  التي  واالجتماعية،  االقتصادية  السياسات  فــي  الشفافية 
الــســيــســي، فــال أحـــد اطــلــع عــلــى مجموعة اإلجـــــراءات الــتــي قدمتها 
الرقابية  األجــهــزة  ال  الــصــنــدوق،  قــروض  للحصول على  الحكومة، 

علمت باإلجراءات، خاصة البرملان، وال املجتمع املدني، وال اإلعالم.
ويعد صندوق النقد مساهمًا في جريمة الضبابية التي تمارسها 
تداعياتها  ولها  تنفذ  التي  ــراءات  اإلجـ على  التكتم  بشأن  الحكومة 

السلبية على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي في مصر.
ومن هنا نعلم أن ما اتخذه السيسي من قرارات بشأن تحسني الحد 
األدنى لألجور، إلى نحو 2400 جنيه، في بداية العام املالي الحالي، لم 
يكن من باب الشفقة على املواطنني، ولكن كان تمهيدًا ملجموعة من 
اإلجــراءات التقشفية، التي سيتم تطبيقها، والتي يأتي في إطارها 
السيسي من  بما تخفيه جعبة  أعلم  والــلــه  الخبز.  عــن  الــدعــم  رفــع 
إجراءات سيكون لها تأثير سلبي على الطبقتني املتوسطة والفقيرة 
دعم  بتقليصه  اتخاذها  السيسي  يعتزم  التي  الخطوة  في مصر. 
الفقر في  اتــســاع رقعة  فــي  آثــار كبيرة  لها  الخبز ستكون  رغيف 
املجتمع املصري، فإذا علمنا أن هناك 8.5 ماليني أسرة فقيرة، وهم 
من مستخدمي الرغيف املدعم، فنحن أمام مشكلة كبيرة، ألن هذه 
 3.6 ولــكــن  الحكومي،  الــدعــم  على  كلها  تحصل  ال  الفقيرة  األســـر 
ماليني أسرة فقط هي التي تحصل على دعم يصل في حده األعلى 
بالنا  فما  االجتماعي.  الضمان  من  450 جنيهًا شهريًا  نحو  إلــى 

بباقي األسر التي ال تحصل على الدعم من الحكومة؟ 
أن  الفقر، كما  أن هــذه األســر ستتعرض ملزيد مــن  األمــر سيكون 
جزءًا من الطبقة املتوسطة سوف يسقط تحت خط الفقر، وبخاصة 
االقتصادية  السياسات  إن  املتوسطة.  الطبقة  من  الدنيا  الشرائح 
بالتبعات  تعبأ  ال  السيسي  حــكــومــة  تتخذها  الــتــي  واالجــتــمــاعــيــة 
السلبية التي يتضرر منها الناس، فعند اتخاذ قرار تحسني الحد 
األدنى لألجور، فإنه يستفيد منه العاملون بالحكومة والقطاع العام، 
وقد ينال كل القطاع الخاص املنظم، ولكن ماذا عن القطاع الخاص 

غير املنظم والذي يمثل أكثر من 50% من قوة العمل في مصر.
في مصر،  الفقراء  على  الخبز  تكلفة  ترتفع  عندما  الحال  بطبيعة 
الذي يحصلون عليه، وبالتالي،  التغذية  سيؤثر ذلك على مستوى 
يتوقع أن تزيد معدالت اإلصابة باألنيميا، وسواء التغذية، وبخاصة 
األطفال الذين تعاني نسبة منهم من التقزم خالل السنوات األخيرة.

هــي كاشفة النصراف  إلــى مستحقيه  الــدعــم ال يصل  أن  شماعة 
داخل  الفساد  مكافحة  وهي  وظائفها،  أهم  ممارسة  الحكومة عن 
منظومتها اإلداريــة، وأروقة مؤسساتها، كما أن الحكومة في عهد 
السيسي ال تمكن املجتمع املدني من مكافحة الفساد في املجتمع.

الفساد، في  الدعم، وتخليصها من  والواجب هو إصــالح منظومة 
حالة إصرار الحكومة على العمل بمنظومة الدعم السلعي، ويمكن 
التخلص مــن هـــذه املــنــظــومــة واالنــتــقــال إلـــى الــدعــم الــنــقــدي، للعمل 
على إنقاذ الفقراء من براثن الفقر. والدعم ليس منة من السيسي 
على  وواجــب  للفقراء،  بل حق  في مصر،  الفقراء  على  وحكومته، 
الــتــي تفننت فــي رفــع الــضــرائــب، وكــافــة الــرســوم، وألغت  الحكومة، 

العديد من أنواع الدعم. 

رفع السيسي سعر الخبز 
يُعمق الفقر في مصر

Friday 6 August 2021 Friday 6 August 2021
الجمعة 6 أغسطس/ آب 2021 م  27  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2531  السنة السابعة الجمعة 6 أغسطس/ آب 2021 م  27  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2531  السنة السابعة


