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تركيا: رفع األجور لتخفيف التضخم
إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــــى االجـــتـــمـــاعـــن الــثــانــي  تــتــجــه أنــــظــــار األتــــــــراك إلـ
والــثــالــث للجنة تحديد الحد األدنـــى لــأجــور في 
 ،)TİSK( العمل  وأربـــاب  لنقابات  التركي  االتــحــاد 
لعة 

ّ
للبت بالنسبة النهائية لرفع األجور. وأكدت مصادر مط

»العربي الجديد« تباين األرقام املطروحة، بن ما اقترحته  لـ
النقابات التي تمثل العمال، ليكون الحد األدنى لأجور بن 
3750 و4000 ليرة، فيما يريد أصحاب العمل حدًا أدنــى بن 

3500 و3750 ليرة. 
ويأتي ذلك وسط تأكيدات أكثر من مسؤول تركي، منهم وزير 
االجتماع  بعد  بيلجن،  فيدات  االجتماعي،  والضمان  العمل 
ــاء املـــاضـــي عــلــى رفــــع األجـــــور بنسب  ــعــ الــثــانــي لــلــجــنــة األربــ
جيدة بقوله: »سنضع حدًا أدنى لأجور يحمي املوظف في 
6 مالين  هــنــاك  االقــتــصــاديــة،  والتقلبات  التضخم  مــواجــهــة 
عــامــل يعيشون عــلــى الــحــد األدنــــى لــأجــور فــقــط فــي تركيا، 
وسنضع حدًا أدنى لأجور يحمي العمال«. وكانت الحكومة 
التركية قد رفعت الحد األدنى لأجور بداية عام 2021 بنسبة 

لــلــعــزاب 2826  الــحــد األدنـــى لــأجــور  21.56%، ليبلغ صــافــي 
الــبــالــغ 2324  الــشــهــر، مرتفعًا عــن عــام 2020  لــيــرة تركية فــي 
ليرة تركية. ويرى مراقبون أن التضخم النقدي في األسواق 
إلــى نحو 13.5، يفرض  الليرة  الــعــام، بعد تــهــاوي سعر  هــذا 
رفع الحد األدنــى بما يــوازي نسبة التضخم الــذي يزيد على 
21.3% ويأخذ باالعتبار تآكل أجور األتراك. وبّن وزير العمل 
والضمان االجتماعي التركي، بعد االجتماع األول للجنة، أن 
االجتماع الثاني لبحث زيــادة األجــور، سيكون غــدًا الثالثاء 
والــثــالــث يـــوم الخميس املــقــبــل، وكــالهــمــا فــي اتــحــاد نقابات 

أرباب العمل، ملمحًا إلى اختالف األرقام املطروحة.
وكــان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغـــان، قد أكد أن الحد 
األدنـــى لــأجــور »سيكون أعــلــى بكثير مــن املــعــتــاد«، مضيفًا 
خالل مؤتمر عقده األربعاء املاضي أن ثمة زيادة قادمة على 
رواتب األطباء االختصاصين بقيمة 5 آالف ليرة، والعامن 
ألفن و500 ليرة. ويتوقع االقتصادي التركي، مسلم أويصال، 
ــادة الــحــد األدنـــى لــأجــور للعام املــقــبــل، عن  أال تقل نسبة زيـ
30%، ألن التضخم بحسب املركزي 19.31%، لكنه على األرض 
وبـــاألســـواق أكــثــر مــن 30%، مــعــتــبــرًا أن لــجــنــة تــحــديــد الحد 

العمل، ألنها تضم 15  األدنــى، لن تمتثل ملقترحات أصحاب 
املناسبة لعيش   عن قطاعات مختلفة وتحدد األجــور 

ً
ممثال

كريم. وحــول الرقم املتوقع، علمًا أن جهات عدة غير رسمية 
قــدرت ارتفاع تكاليف األســرة التركية إلى نحو 8 آالف ليرة، 
األدنـــى اآلن هو  الحد  إن  الــجــديــد«  »العربي  لـ أويــصــال  يقول 
إلــى نحو 4 آالف ليرة أو ما دون ذلك  2825 ليرة، وسيرتفع 
ستلحق  إضــافــات  ثمة  أن  التركي  االقتصادي  ويبّن  بقليل. 
الحد األدنى لأجور، تتعلق بالحالة االجتماعية للموظفن، 
وعــدد األطــفــال، ســواء أكــان الـــزوج يعمل أم ال، مــقــدرًا الــزيــادة 
لديه أطفال بنحو  املــتــزوج وليس  للعامل  األدنــى  الحد  على 
نحو  أطفال  أربعة  ولديه  للمتزوج  وتصل  شهريًا  ليرة   420
600 ليرة تركية. وتشهد تركيا ارتفاعًا مستمرًا ملؤشر أسعار 
الليرة، ما زاد  املستهلك »التضخم« بعد تراجع سعر صرف 
من نسبة الفقراء، بحسب مصادر غير رسمية، من 10.2% عام 
2019 إلى 12.2% العام املاضي، وتقترب من 20% نهاية العام 
الجاري. وحسب تاجر األغذية في إسطنبول، جيزمي يلدز، 
بــن 40 و150%، منها أسعار  فقد زادت األســعــار خــالل عــام 

الخبز التي ارتفعت األسبوع املاضي.

عّمان ـ العربي الجديد

أعلنت وزارة الطاقة والثروة املعدنية األردنية، أمس 
األحــد، عن طلب لبنان السماح بمرور الغاز القطري 
عبر أراضي اململكة. ووفقًا ملا نقلنه إذاعة هال أخبار 
 
ّ
ــر الــطــاقــة صــالــح الــخــرابــشــة، فـــإن )رســمــيــة( عـــن وزيــ
لبنان طلب نقل الغاز املسال القطري من خالل البنية 
 األردن رّد 

ّ
أن العقبة )جنوب(، الفتًا إلى  التحتية في 

األردن   
ّ
أن إلــى  الخرابشة  وأشــار  املبدئية.   بموافقته 

الكميات  بــدراســة  ــه سيقوم 
ّ
أن اللبناني  الجانب  أبلغ 

أية  املــبــدأ ال توجد  التي يريد نقلها، »لكن مــن حيث 

ــه في حــال حصول اتفاق بن 
ّ
مشاكل«. وأشــار إلــى أن

املقترح.  لبنان وأّي جهة فإن األردن مستعد لدراسة 
ــه 

ّ
وعــن إيــصــال الكهرباء األردنــيــة إلــى لــبــنــان، ذكــر أن

السورية  الشبكة  أعــمــال صيانة على  زالــت هناك  مــا 
الشبكة  فــور جاهزية  أنــه  التأكيد  اللحظة، مع  لغاية 
بـــاحـــتـــيـــاجـــاتـــه مــن  لـــبـــنـــان  ــد  ــتـــزويـ بـ ســـيـــقـــوم األردن 
الكهرباء، بحسب األناضول. وانفجرت أزمة الكهرباء 
بعد سنوات من استحكام الفساد بهذا القطاع، الذي 
يعاني من التوظيفات الحزبية واملحاصصات، وعدد 
كبير من الصفقات التي وصلت قيمتها إلى مليارات 
املرتبطة  العمليات  غالبية  تطاول  والتي  الـــدوالرات، 

بالكهرباء، من استيراد الفيول وصواًل إلى الجباية.
ويعاني لبنان من أزمات وقود خانقة وانقطاع متكرر 
للكهرباء، األمر الذي دفع إلى اللجوء لزيادة معدالت 
املاضية،  الفترة  الــخــارج، خــالل  مــن  الطاقة  اســتــيــراد 
لــتــعــويــض الــنــقــص الـــحـــاد مــحــلــيــًا، وقــــد بـــــدأت عبر 
وصول شحنات نفط من إيران، ثم اإلعالن عن اتفاق 
ــرورًا بسورية  تــصــديــر الــغــاز املــصــري إلـــى بــيــروت مــ

واألردن ثم مفاوضات استيراد الغاز القطري.
وقــــال وزيــــر الـــبـــتـــرول املـــصـــري، طــــارق املــــال، يــــوم 16 
نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي، إن مصر تتوقع بدء 
تصدير ما بن 60 مليونًا و65 مليون قدم مكعبة من 

الغاز يوميًا إلى لبنان بحلول أوائل العام املقبل.
 »مصر ستصدر الغاز بما يتماشى 

ّ
وأضــاف املال أن

مـــع الــكــمــيــة الــتــي طــلــبــهــا لــبــنــان بـــأســـرع مـــا يــمــكــن«، 
ه »يمكن توقعها في نهاية العام أو مطلع 

ّ
مضيفًا أن

الــعــام املــقــبــل«. وقــــال: »نــقــوم فــقــط بــالــفــحــص النافي 
ــن االفــــتــــراضــــات واملــعــطــيــات  لــلــجــهــالــة )الـــتـــحـــقـــق مــ
الخاصة بالعملية بشكل دقيق(، كما نفحص خطوط 
األنابيب«. وبموجب خطة تدعمها الواليات املتحدة 
لــلــمــســاعــدة فـــي تــخــفــيــف أزمــــة الــكــهــربــاء فـــي لــبــنــان، 
ستزود مصر لبنان بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب 

يمر عبر األردن وسورية.

طلب لبناني لنقل الغاز القطري عبر األراضي األردنية

حصاد وافر 
من القطن

شــــــــــــــهــــــــــــــدت مــــــنــــــطــــــقــــــة 
الويغورية  شينجيانغ 
شمال  في  الحكم  ذاتية 
غــــرب الـــصـــن، حــصــادًا 
وافــــــــرًا مــــن الـــقـــطـــن هـــذا 
العام، حيث تقوم اآلالت 
بأكثر من 80 باملائة من 
أعمال جمع القطن، وفق 
ــات.  ــطـ ــلـ مـــــا ذكــــــــرت الـــسـ
وأعـــــــــلـــــــــنـــــــــت مــــــديــــــريــــــة 
الــــــــــزراعــــــــــة والــــــــشــــــــؤون 
 
ّ
أن املنطقة  فــي  الريفية 

القطن هذا  أعمال جمع 
الــــعــــام تــــكــــاد تــــكــــون قــد 
اكـــتـــمـــلـــت فــــي املــنــطــقــة، 
املــتــوقــع أن يصل  ومــــن 
إجــــــمــــــالــــــي املــــحــــصــــول 
طـــن،  مــــاليــــن   5.2 إلــــــى 
عن  39.600 طن  بزيادة 
ــي، حــســب  ــاضــ الــــعــــام املــ
الصينية  األنــبــاء  وكالة 

)شينخوا(.
ونــظــرًا الرتـــفـــاع أســعــار 
ــنـــذ مــنــتــصــف  ــقـــطـــن مـ الـ
ســــــبــــــتــــــمــــــبــــــر/ أيـــــــلـــــــول 
املــاضــي، مــن املتوقع أن 
يــصــل مــتــوســط صــافــي 
دخل مزارعي القطن إلى 
يــوان  مــن 22.500  أكــثــر 
دوالرًا(   3530 )حـــوالـــى 
لــلــهــكــتــار الــــواحــــد هـــذا 
ــام. وتـــعـــد صــنــاعــة  ــ ــعـ ــ الـ
إحدى  والنسيج  القطن 
في  الصناعية  الــركــائــز 

املنطقة.

C

ضد  تحكيم  دعوى  ترفض  أميركية  محكمة 
»أرامكو«

أمس  السعودية،  النفطية  »أرامكو«  شركة  أعلنت 
األحد، أّن المحكمة الفيدرالية األميركية في المقاطعة 
دعوى  في  استئنافا  رفضت  تكساس،  لوالية  الجنوبية 
تحكيم ضد الشركة، يطالب فيها المدعون بتعويض 
إفصاح  في  »أرامكو«  وقالت  دوالر.  مليار   18 يقارب 
أرسلته إلى البورصة السعودية، إّن المحكمة األميركية 
رفضت الدعوى المقامة من قبل ورثة خالد أبو الوليد 
أّن  سابقًا،  ذكرت  قد  الشركة  وكانت  القرقني.  الهود 
بتنفيذ قرار تحكيم  المدعين  القضية تتعلق بمطالبة 
أّن  موضحة  دوالر،  مليار   18 يقارب  بمبلغ  مزعوم 
المزعوم، يتعلق  التحكيم  النزاع محل قرار  »موضوع 

لها  استحقاقهم  المدعون  يزعم  إيجار  بمدفوعات 
نتيجة استخدام أرامكو لقطعة أرض في منطقة رأس 

تنورة )شرقي المملكة(«.

ميناء تركي يستقبل سفينة ركاب من ليبيا
وصلت إلى والية إزمير غربي تركيا، أمس، أول رحلة بحرية 
ليبيا،  سياحية قادمة من مدينة مصراتة جنوب غربي 
بعد توّقف دام نحو 25 عامًا. واستقبل ميناء السنجق 
التي تجري  الرحلة  إطار  السفينة »Kevalay Queen« في 
بالشراكة بين مجموعة قرنفيل وشركة كفاالي للسياحة 
السفينة في  للحديد والصلب. ونقلت  الليبية  والشركة 
وكان  إزمير،  إلى  مصراتة  من  ركاب   107 األولى  رحلتها 
األعمال  مجلس  رئيس  قرنفيل،  مرتضى  استقبالها  في 

الخارجية.  العالقات االقتصادية  الليبي بمجلس  ـ  التركي 
رئيس  وهو  قرنفيل،  قال  صحافية،  تصريحات  وفي 
باستئناف  سعيد  إنه  قرنفيل،  مجموعة  إدارة  مجلس 

الرحالت البحرية للركاب بين تركيا وليبيا.

المركبات  شحن  أجهزة  تزيد  الجنوبية  كوريا 
الكهربائية

الحكومة  أن  الجنوبية،  كوريا  في  النقل  وزارة  أعلنت 
في  الكهربائية  السيارات  شواحن  عدد  زيادة  بصدد 
 1000 من  أكثر  إلى  السريعة  الطرق  خدمة  مناطق 
إلى  الخطوة  وتهدف   .2022 نهاية  حتى  شاحن، 
المركبات  على  المتزايد  الطلب  تلبية  في  المساعدة 

الكهربائية والبنية التحتية للشحن.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

مصر ليست في حاجة إلى قوانني 
 األزمات التي تواجه 

ّ
جديدة لحل

االقتصاد، بل بحاجة ملحة إلى 
تهيئة املناخ الجاذب لالستثمارات، 
وقبل ذلك إلى مصالحة مجتمعية 

تنهي حالة االنقسام الحاد منذ 
سنوات وتطمئن املستثمر وتدعم 

االستقرار.
فتشجيع االستثمار هو املدخل 

 تلك األزمات، خاصة البطالة 
ّ

لحل
والفقر وعجز املوازنة والدين العام، 

والبداية بالقضاء على املنافسة 
غير العادلة التي يتعرض لها 

القطاع الخاص املولد لفرص العمل، 
وتقليل التكاليف التي يتحملها، 

مثل الطاقة، أو الضرائب. كذلك في 
حاجة إلى تقليل منسوب الفساد 

والبيروقراطية.
تشجيع االستثمار هو املدخل 
الطبيعي لعالج واحدة من أكبر 

مشاكل االقتصاد، وهي البطالة. 
فالقطاع الخاص، هو القادر على 

إقامة املصانع واملشروعات 
اإلنتاجية والفنادق وإعادة تأهيل 
آالف املصانع املغلقة، واستيعاب 

الخريجني الجدد.
وتشجيع االستثمار، املدخل األمثل 

لعالج أزمة عجز املوازنة. فعندما 
ينشط القطاع الخاص، وتدور 

عجلة اإلنتاج، هنا ترتفع اإليرادات 
الضريبة، كذلك إّن تشجيع 

مشاركة القطاع الخاص في تمويل 
مشروعات قطاع البنية واملرافق 

والخدمات العامة يخفف العبء عن 
كاهل املوازنة العامة في تمويلها، 

وهو ما يتيح للحكومة توجيه هذه 
املوارد للتعليم والصحة.

وتشجيع االستثمار هو املدخل 
لزيادة إيرادات النقد األجنبي 

وعالج عجز امليزان التجاري ودعم 
العملة املحلية، فزيادة اإلنتاج 

يترتب عنه ارتفاع قيمة الصادرات 
والحّد من الواردات، وجذب 

االستثمارات األجنبية للدخول في 
شراكة مع القطاع الخاص، وهذا 

يعني تدفق مزيد من السيولة 
الدوالرية على مصر.

دعونا نعترف بأّن القطاع الخاص 
املصري يعاني بشدة، وأّن 

ثرًا أغلقوا مصانعهم 
ُ
مستثمرين ك

حوا العمال بسبب املنافسة  وسرِّ
غير العادلة التي يتعرضون 

لها والتي تحدث عنها كثيرون، 
وآخرهم نجيب ساويرس، وآخر 
دليل هو انكماش نشاط القطاع 

الخاص للشهر الـ 12 في نوفمبر/ 
تشرين الثاني.

واألرقام تشير إلى أّن عدد املصانع 
املغلقة بسبب التعثر يراوح ما بني 
8 و8.5 آالف مصنع حسب لجنة 
ه 

ّ
الصناعة في مجلس النواب، وأن

في حال إعادة تشغيل تلك املصانع، 
ر مليون فرصة عمل. ولنا 

َّ
فإنه ُيوف

أن نتخيل حجم الخسائر التي 
ضاعت على الدولة بسبب املصانع 
املغلقة التي قدرها بعضهم، بنحو 

35.6 مليار دوالر. وبالتالي، إذا 
أرادت الحكومة حقًا عالج األزمات 

االقتصادية التي تعاني منها 
البالد، فعليها االهتمام أكثر بملف 

االستثمار، ولو أعطت الحكومة 
10% من الوقت املخصص 

لالقتراض الخارجي لوجدنا مصر 
في مكان آخر اقتصاديًا.

من هنا يبدأ 
حل أزمة مصر 

االقتصادية

Monday 6 December 2021
االثنين 6 ديسمبر/ كانون األول 2021 م  2  جمادى األول 1443 هـ  ¶  العدد 2653  السنة الثامنة

)Getty(



1011
اقتصاد

عدن ـ محمد راجح

ــان مـــــدنـــــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــصـ ــ ــى وقـــــــــــــع عـ ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ
في  واسعة  شعبية  واحتجاجات 
عــــدة مــــدن يــمــنــيــة، تـــواجـــه الــبــالد 
الوطنية  العملة  لتدهور  خطيرة  منعطفات 
مـــع انـــفـــالت عـــــداد ســعــر الــــصــــرف، واقـــتـــراب 
ــانـــي مــقــابــل  ــثـ ــن األلــــــف الـ ــــال الـــيـــمـــنـــي مــ ــريـ ــ الـ
الدوالر الواحد. وتظاهر آالف اليمنين، أمس 
األحد، بمحافظتي تعز )جنوب غرب( وأبن 
)جـــنـــوب(، احــتــجــاجــًا عــلــى تــدهــور األوضـــاع 
املعيشية وانهيار قيمة العملة املحلية. وردد 
رئيس  برحيل  تطالب  هتافات  املــتــظــاهــرون 
حكومة معن عبد امللك. كذلك رفعوا الفتات 
مدونة عليها عبارات احتجاجية على تدهور 
األوضــــــــاع املــعــيــشــيــة، أبــــرزهــــا »ال الرتـــفـــاع 

األسعار... الجوع يقتل الشعب اليمني«.
ــنـــن فـــي تعز  ــزامـــن احـــتـــجـــاجـــات املـــواطـ ــتـ وتـ
وأبن مع استمرار إضراب التجار عن العمل، 
أمس، بمدينة تعز، وإضراب أصحاب محالت 
الــصــرافــة فــي مــحــافــظــات عـــدن وأبــــن ولحج 
)جنوبي البالد(، لليوم الثاني على التوالي، 

احتجاجًا على انهيار العملة املحلية.
ــبـــاك الحكومة  يــأتــي ذلـــك فــي ظــل عــجــز وارتـ
املــعــتــرف بــهــا دولـــيـــًا الــتــي تــســتــعــد ملــواجــهــة 
ــذا االنـــهـــيـــار املـــتـــســـارع عــلــى كــافــة  تــبــعــات هــ

املستويات.
فـــي الــســيــاق، نـــاشـــدت غــرفــة عـــدن الــتــجــاريــة 
والصناعية في رسالة وجهتها إلى الرئيس 
اليمني املقيم في الرياض، عبد ربه منصور 
هادي، بضرورة التدخل ووضع حد النهيار 
إلى  يــؤدي  والــذي  املتسارع  الوطنية  العملة 
اضــــطــــراب خــطــيــر فـــي الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 
ويــعــيــق اســتــمــراريــتــهــمــا، وســيــؤدي ذلـــك في 
نــهــايــة املــطــاف إلـــى شــح املـــعـــروض السلعي 

الـــذي ســيــدفــع الــبــلــد لــحــافــة املــجــاعــة. وأكـــدت 
رسالة  في  والصناعية  التجارية  عــدن  غرفة 
املــنــاشــدة الــتــي حــصــلــت »الــعــربــي الــجــديــد« 
التجاري  الــقــطــاع  مــعــانــاة  منها  نسخة  على 
من االرتفاع املتسارع ألسعار الصرف للعملة 
املختلفة،  السلع  الستيراد  الــالزمــة  الصعبة 
الغذائية األساسية، وما  السلع  ذلك  بما في 
ــــق ذلــــك مـــن انــهــيــار كــبــيــر لــقــيــمــة الــعــمــلــة  رافـ
الــوطــنــيــة لــتــصــبــح أقــــل بــكــثــيــر عـــن قيمتها 

سابقًا.
ظ 

ّ
وحسب مسؤول في الغرفة التجارية، تحف

»الــعــربــي الــجــديــد«،  عــن ذكــر اســمــه، تــحــدث لـــ
 الـــوضـــع خــطــيــر عــلــى املــســتــويــات كــافــة، 

ّ
ــإن فــ

ســــــــواًء بــالــنــســبــة لـــلـــتـــجـــار أو لــلــصــنــاعــيــن 
ــن، أو بــالــنــســبــة لـــكـــافـــة فــئــات  ــتــــورديــ ــســ واملــ
الكفاف  إلــى مرحلة  الــذيــن وصــولــوا  الشعب 
ــات، وهـــو ما  ــ  هـــذه األزمـ

ّ
الــشــديــد نتيجة لــكــل

لدى  الشرائية  القوة  انخفاض  ينعكس على 
نسبة كبيرة من املواطنن الذين ال تتناسب 
أجورهم ودخلهم املنخفض مع احتياجاتهم 

الغذائية واملعيشية.
أكـــدت غرفة  الــتــجــاري، كما  الــقــطــاع  ويتطلع 
ــى تــفــاعــل  ــ ــدن الـــتـــجـــاريـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة، إلـ ــ عـ
املؤسسات  لكافة  بالتوجيه  اليمني  الرئيس 
وفاعلة  عاجلة  معالجات  باتخاذ  املختصة 

ــقـــاف تـــدهـــور الــعــمــلــة، فــلــم يــعــد بــمــقــدور  إليـ
الـــغـــرفـــة الــتــجــاريــة مــطــالــبــة مــنــتــســبــيــهــا من 
ــيـــن بــتــحــمــل مــــزيــــد مــن  ــنـــاعـ الـــتـــجـــار والـــصـ

الخسائر.
 ذلك سيؤثر بشكل مباشر 

ّ
إن الغرفة  وقالت 

الــغــذائــي  التمويني واألمــــن  عــلــى االســتــقــرار 
رأسمال  لتآكل  مباشرة  كنتيجة  للمواطنن 
املخزون السلعي، وهو ما يعني ارتفاعًا أكبر 

في األسعار ومجاعة كارثية.
االقــتــصــادي، علي مصطفى، يشير  الــبــاحــث 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إلـــــى أهـــمـــيـــة الـــتـــفـــات  ـــ لــ
ــــى الـــوضـــع  ــي إلـ ــدولــ الـــتـــحـــالـــف واملـــجـــتـــمـــع الــ
الـــكـــارثـــي الــــذي يــعــيــشــه الــيــمــن والـــــذي يــنــذر 
ــات  ــ ــيـــرة، فـــهـــنـــاك أزمـ بـــكـــارثـــة إنـــســـانـــيـــة خـــطـ
اقــــتــــصــــاديــــة مــــتــــفــــجــــرة وانـــــهـــــيـــــار لــلــعــمــلــة 
كبير  معيشي  تدهور  مع  بالتوازي  املحلية، 
ومــحــدوديــة الــدخــل لــدى نسبة مــن اليمنين 
من املوظفن الذين ال تزال رواتبهم مستمرة، 
وهــــو دخــــل يــقــضــي عــلــيــه الــتــضــخــم املــرتــفــع 

بشكل كبير.
ورصـــدت »الــعــربــي الــجــديــد« حــركــة عصيان 
مدني بدأ أول من أمس السبت، في أكثر من 
بشكل  العملة  انهيار  على  احتجاجًا  مدينة 
كــارثــي غــيــر مــســبــوق وانــعــكــاســات ذلـــك على 
ــردي األوضـــــــاع املــعــيــشــيــة لــلــمــواطــنــن، إذ  ــ تـ
شــهــدت مــديــنــة عـــدن إغــالقــًا جــزئــيــًا لشركات 
الـــصـــرافـــة واملــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة، كــمــا شــهــدت 
ــاجـــات مــمــاثــلــة  ــتـــجـ بـــعـــض مـــنـــاطـــق تـــعـــز احـ

وتهديدًا بتوسيعها خالل األيام املقبلة.
مواطنون في تعز وعدن ولحج وحضرموت 
قــدراتــهــم تكاد   

ّ
أن الــجــديــد«  »العربي  لـ أكـــدوا 

تـــكـــون مــنــتــهــيــة فـــي مــواجــهــة أعـــبـــاء الــحــيــاة 
املــعــيــشــيــة الــتــي أصــبــحــت صــادمــة بالنسبة 
ــــواق مــن تغير  لــهــم، فــي ظــل مــا تــشــهــده األسـ
يــكــاد يــكــون يــومــيــًا ألســعــار الــســلــع الغذائية 
األساسية التي لم تعد متوفرة لدى كثير من 

األسر العاجزة عن شرائها.
ــــور ســـفـــيـــان، مــــن ســكــان  ــن أنــ ــواطــ ويــــبــــدي املــ
من  غضبه  اليمن،  غربي  جنوب  تعز  مدينة 
هذا التجاهل ملعاناة الناس من قبل الحكومة 
هذه  ثمن  يدفعون  وهــم  عليهم  تتفرج  الــتــي 
األزمــــات مــن أرواحـــهـــم وحــيــاتــهــم وصحتهم 

ومستقبل أوالدهم.
املــواطــن عبود نعمان، مــن سكان مدينة  أمــا 
الحوطة عاصمة محافظة لحج، شمال عدن، 
»العربي الجديد« عن عدم  فيعبر في حديثه لـ
املعيشية  أسرته  احتياج  توفير  على  قدرته 
اليومية، إذ يصل سعر كيلوغرام  والغذائية 

الواحد من الدقيق إلى أكثر من ألف ريال.

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

طــيــران مصرية بخطابات مصحوبة  ثــالث شــركــات  تقدمت 
بمستندات إلى سلطة الطيران املدني في السودان للحصول 

على تصريح التشغيل بن الخرطوم والقاهرة.
»العربي  وقال مصدر في سلطة الطيران املدني السودانية لـ
 الشركات املصرية الثالث هي »العربية للطيران 

ّ
الجديد« إن

مصر« و»النيل« و»العاملية«.
 املستندات التي 

ّ
وأوضــح املصدر، الــذي رفض ذكر اسمه، أن

تــقــدمــت بــهــا الـــشـــركـــات يـــجـــري فــحــصــهــا مـــن قــبــل الــجــهــات 
املختصة في سلطة الطيران املدني السودانية. 

 اإلجــراءات الخاصة بتلك الشركات قيد الدراسة. 
ّ
وأضاف أن

ــر إيــجــابــي يــعــمــل عــلــى إنـــعـــاش الــشــركــات  ــه أمــ ــ ـ
ّ
ــد أن ــه أكــ

ّ
لــكــن

الوطنية، وجذب مزيد من الطائرات وإدخال إيرادات جديدة 
 أّي حديث عن إضعاف هذه 

ّ
للخزينة العامة للدولة. وقال إن

 
ّ
الخطوة الشركات املحلية غير دقيق، مضيفًا: من املفترض أن
 سوق الطيران 

ّ
ذلك يعمل على تحسن األسعار. وأوضــح أن

مــفــتــوح بـــن الـــشـــركـــات املــعــتــمــدة وال يــنــحــصــر فـــي الــنــاقــل 
الوطني، لكن تحكمه ضوابط عديدة.

ــال الــســودانــيــة بــشــأن الــخــطــوة الــتــي  ــعـ وتــبــايــنــت ردود األفـ
اتــخــذتــهــا الــشــركــات املــصــريــة، إذ أكـــد مــخــتــصــون فــي مجال 
ــار االتــفــاقــيــة  الــطــيــران املـــدنـــي أنــهــا إيــجــابــيــة وتـــأتـــي فـــي إطــ
الــثــنــائــيــة اإلطـــاريـــة الــتــي تــبــرمــهــا الــــدول فــيــمــا بــيــنــهــا، فيما 
 الخطوة تأتي على حساب شركات الطيران 

ّ
يرى آخــرون أن

املحلية.
ويــشــرح نــائــب األمـــن الــعــام لغرفة النقل الــجــوي، عمر عبد 
»العربي الجديد«، أن التصديق للشركات األجنبية  املاجد، لـ
معروف عامليًا، ولن يسمح لها بالعمل في الرحالت الداخلية. 
ــيــــران مـــصـــريـــة فــــي الـــســـوق   دخــــــول شــــركــــات طــ

ّ
ويــعــتــبــر أن

الـــســـودانـــي، يــأتــي حــســمــًا عــلــى »كـــوتـــا« الــخــطــوط املــصــريــة، 
 األمر قد 

ّ
وليس على الخطوط السودانية املحلية، مؤكدًا أن

يجد معارضة من الحكومة املصرية. 
 تشغيل أي شركة طيران جديدة يستفيد 

ّ
يضيف: »أعتقد أن

منه املطار في رسوم الهبوط والخدمات األرضية، كما يحقق 
خيارات متعددة للمواطن واملنافسة في الخدمة املقدمة«.

وفي املقابل، يرى الخبير في مجال الطيران املدني، مرتضى 
 االتفاق قد يؤثر بالنواقل الوطنية، لكن من ناحية 

ّ
حسن، أن

أخـــــرى يــصــب فـــي مــصــلــحــة املـــســـافـــريـــن الــبــســطــاء )الــتــجــار 
 هذه 

ّ
والطالب واملرضى(، إضافة إلى شريحة السياحة، إذ إن

»العربي الجديد:  الخطوة تأتي باملنفعة لهم. ويقول حسن لـ
والتخزين  املناولة  تستفيد شركات  النواقل  عدد  زاد  »كلما 
واألدويـــة واألمــصــال، وتكون هناك مساحة كبيرة تزيد من 
الخرطوم، وهــذا مفيد  اللحوم وكفاءة تشغيل مطار  صــادر 

بصورة كبيرة لالقتصاد الكلي«.
ويتوقع أن تشهد الفترة املقبلة منافسة كبيرة عقب تطبيق 
ــفــــاق عــلــى أرض الــــواقــــع، حــيــث ســتــكــون هـــنـــاك أســعــار  االتــ

تفضيلية من قبل الشركات.
 االتــفــاق مــن حــيــث قــانــونــيــة املــبــدأ أقــرتــه املنظمة 

ّ
ويــقــول إن

الدولية للطيران املدني »إيكاو«. ويضيف حسن أن شركات 
ــة تــســتــقــبــل يــومــيــًا نــحــو 62 رحـــلـــة، وبــهــذا  ــيـ املـــنـــاولـــة األرضـ
ــــواب عــمــالــة جـــديـــدة، وتـــزيـــد مـــن كميات  االتـــفـــاق ســتــفــتــح أبـ

اللحوم املصدرة.
يذكر أن الخطوط الجوية املصرية كانت قبل أحداث انقالب 
بن  رحلتن  تسّير  الخرطوم  في  األول  تشرين  أكتوبر/   25
والخط  واحـــدة.  إلــى  وانخفضت  يوميًا،  والقاهرة  الخرطوم 
الجوي الرابط بن السودان ومصر من أكثر خطوط الطيران 
الــتــي تــشــهــد مــعــدل تــشــغــيــل مــرتــفــعــًا، حــيــث يــســّيــر عـــدد من 

الشركات األخرى رحالت منتظمة.
قد  السودانين  الطيارين  التسييرية التحاد  اللجنة  وكانت 
القوة  عاملية بسبب مستوى  رحــالت شركات طيران  أوقفت 
النارية املستخدمة في قمع الثوار وقتلهم في األحياء القريبة 

من املطار في تظاهرة 17 نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي.
وقال بيان اللجنة إن القوة النارية غير املنضبطة والعشوائية 
تــهــدد بــصــورة أو بــأخــرى الــســالمــة الــجــويــة، وعــلــيــه، قامت 
بعض من الشركات العاملية الكبيرة بإيقاف الرحالت الجوية 

إلى مطار الخرطوم ألجل غير مسمى حتى اآلن.

اليمن: االحتجاجات تحاصر 
الحكومة العاجزة

الحكومة تسعى لتنشيط قطاع الطيران )إبراهيم حامد/فرانس برس(تظاهرات سابقة ضد تدهور األوضاع المعيشية )أحمد الباشا/ فرانس برس(

شركات طيران مصرية تنافس السودانية

تصاعدت احتجاجات 
اليمنيين في العديد من 

المدن احتجاجًا على 
تدهور المعيشة، وسط 

ارتباك وعجز حكومي 
في مواجهة األزمات 

االقتصادية والمعيشية 
المتراكمة

موظفون عراقيون 
يغلقون محطة كهرباء

أغلق عشرات املوظفني بعقود مؤقتة، أمس 
األحد، محطة كهرباء الناصرية الحرارية في 

محافظة ذي قار جنوبي البالد؛ احتجاجًا 
على تأخر صرف رواتبهم الشهرية. 
وأبلغ شهود عيان مراسل األناضول 

بأن »العشرات من موظفي العقود املؤقتة 
العاملني في مؤسسات الكهرباء أغلقوا 

محطة الناصرية الحرارية، ومنعوا املوظفني 
من الدخول إليها، بسبب تأخر صرف 

رواتبهم الشهرية«. وأوضح شهود العيان 
أن »مديرية الكهرباء في محافظة ذي قار لم 
تدفع للموظفني العاملني بصفة عقود مؤقتة 
رواتبهم ألشهر أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر 

2021.. ولم تدفع أيضًا مخصصات 
مالية أخرى تعود لعام 2020«. وأضافوا: 

»املتظاهرون طالبوا الجهات املختصة بتلبية 
مطالبهم شريطة إنهاء تظاهراتهم أمام 

محطة كهرباء الناصرية الحرارية«. وتلقي 
الجهات املختصة بمؤسسات الكهرباء في 

املحافظات باللوم على وزارة املالية االتحادية 
بعدم صرف املخصصات املالية أو الرواتب 

الخاصة بموظفي العقود املؤقتة.

تراجع مؤشر مديري 
المشتريات بالسعودية

قالت مؤسسة »أي أتش أس« ماركت 
لألبحاث، أمس، إن قراءة مؤشر مديري 
املشتريات في السعودية - يرصد أداء 

القطاع الخاص غير النفطي - انخفض خالل 
نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي إلى أدنى 

مستوى في 3 أشهر. وأظهر تقرير »أي أتش 
أس« أن مؤشر مديري املشتريات في اململكة 
انخفض إلى النقطة 56.9 في الشهر املاضي، 

من 57.7 نقطة في أكتوبر/ تشرين األول. 
ويعني ارتفاع املؤشر عن مستوى 50 نقطة 
أن هناك توسعًا في النشاط، أما االنخفاض 

أدناه فيعني أن هناك انكماشًا. وأشار 
التقرير إلى توسع قوّي آخر في القطاع 
الخاص غير املنتج للنفط، وسط ارتفاع 

النشاط التجاري بواحد من أسرع املعدالت 
منذ بداية جائحة كوفيد - 19.

وحسب التقرير، شهدت الشركات طلبًا قويًا 
وضغوط أسعار متواضعة، إال أن تراجع 

معدل نمو األعمال الجديدة جعل التحسن 
العام في الظروف االقتصادية األقل منذ 
أغسطس/ آب. ورصد أن العنصر األكبر 

في مؤشر مديري املشتريات الرئيس هو 
مؤشر الطلبات الجديدة، الذي انخفض 

للشهر الثاني على التوالي.

ارتفاع مبيعات »السيارات 
الخضراء« في تركيا

واصلت مبيعات السيارات الهجينة 
»السيارات الخضراء«  والكهربائية املعروفة بـ

ارتفاعها في السوق التركية خالل 11 
شهرًا املاضية. وأظهرت بيانات حديثة لدى 

جمعية موزعي السيارات ارتفاع مبيعات 
السيارات الهجينة 121.8 في املائة، وبلغت 
45 ألفًا و190 سيارة. ووفقًا للبيانات التي 

اطلعت عليها »األناضول« بلغت مبيعات 
السيارات الكهربائية 2415، مسجلة ارتفاعًا 

بنسبة 325.2 في املائة. كما ارتفع إجمالي 
مبيعات سوق السيارات واملركبات التجارية 
الخفيفة في عموم تركيا بنسبة 1 في املائة 

منذ مطلع العام الجاري. وبلغت مبيعات 
السوق خالل الفترة بني يناير/ كانون الثاني 

ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري 
ا و107 سيارات. ويتوقع وصول 

ً
675 ألف

مبيعات السيارات الخضراء إلى مستويات 
عالية في املستقبل بالتوازي مع التطورات 

العاملية.

الصين تفتتح مزيدًا 
من السكك الحديد 

فائقة السرعة
ضيف الصني، اليوم االثنني، خطني 

ُ
ست

جديدين لسكك الحديد فائقة السرعة، 
ليدخال قيد التشغيل والخدمة. ويربط الخط 

األول، وهو خط مودانجيانغ-جياموسي، 
مدينتي مودانجيانغ وجياموسي في 
مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرقي 

الصني، وسيكون خط السكة الحديد فائق 
السرعة ألقصى شرقي البالد. وقالت 

شركة مجموعة هاربني املحدودة لسكك 
حديد الصني إّن السرعة املصممة للقطار 
تبلغ 250 كم/ساعة، وسيتوقف في سبع 

محطات، ويمتد على طول 372 كم.
وُيعتبر الخط مقطعًا من خط سكة حديد 

فائق السرعة بني جياموسي ومدينة 
شنيانغ، حاضرة مقاطعة لياونينغ بشمال 

شرقي الصني. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%40
ــبــنــك الــمــركــزي  يــتــوقــع ال
معدل  يرتفع  أن  اليمني 
 %40 إلى  السنوي  التضخم 
بسبب  الجاري،  العام  خالل 
ــار الــــواردات  ــع ارتــفــاع أس
التي  الداخلية  واالضطرابات 
مقارنة  ــبــالد،  ال تشهدها 
 %25 بلغ  سنوي  بمعدل 

خالل عام 2020.

تقارير عربية

سفرمال وناس

أس«  ــــش  اتـ »أي  مـــؤســـســـة  ــالـــت  قـ
ماركت لألبحاث، أمس األحــد، إن 
املشتريات  مــديــري  قـــراءة مؤشر 
في مصر، سجلت تراجعًا خالل 
الــثــانــي 2021،  نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الــــ 12 على  للشهر  انــكــمــاش  فــي 
ــــت املــؤســســة  ــحـ ــ ــي. وأوضـ ــ ــوال ــتــ ــ ال
ــر مـــديـــري  فــــي تـــقـــريـــر، أن مـــؤشـ
ــتـــريـــات الـــرئـــيـــســـي الـــخـــاص  املـــشـ
فــي  نــقــطــة  بــمــصــر ســـجـــل 48.7 
عن  تغيير  دون  املــاضــي،  الشهر 
الــســابــق.  األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
قــراءة  استقرار  أن  التقرير  وذكــر 
املؤشر يشير إلى مستوى تدهور 

معتدل في املجمل.
ويــــعــــنــــي ارتـــــــفـــــــاع املــــــؤشــــــر عــن 
هـــنـــاك  أن  نـــقـــطـــة،   50 مـــســـتـــوى 
واالنخفاض  النشاط،  في  توسعًا 
انـــكـــمـــاشـــًا.  ــة  ــمـ ثـ يـــعـــنـــي أن  عـــنـــه 
التقرير، استمر االرتفاع  وحسب 
الــحــاد فــي تكاليف األعــمــال برفع 
الطلب على  البيع وخفض  أسعار 
غير  املصري  االقتصاد  مستوى 
املنتج للنفط خالل شهر نوفمبر.

انكماش 
اقتصاد 

مصر
تونس ـ إيمان الحامدي

الــعــمــل شــرحــًا لحلول  الــعــاطــلــون عــن  ينتظر 
الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي، قــيــس ســـعـــّيـــد، بــتــوفــيــر 
مــواطــن رزق لــهــم عــبــر »شــركــات أهــلــيــة« وعــد 
بـــإحـــداثـــهـــا عــــن طـــريـــق تـــمـــويـــالت يــنــتــظــر أن 
ــزائـــي مــع  ــجـ ــة مــــن الـــصـــلـــح الـ ــدولــ تــجــمــعــهــا الــ
رجال أعمال »فاسدين«، فيما يشكك املهتمون 
بالشأن االقــتــصــادي فــي جــدوى هــذا الصنف 
من الحلول، في بلد بلغت نسبة البطالة فيه 

18.4% من مجموع السكان.
ووعد سعّيد العاطلن عن العمل من خريجي 
التي  األهلية  الشركات  تكون  بــأن  الجامعات 
يــنــوي إحــداثــهــا بــّوابــتــهــم إلـــى ســـوق الشغل، 
بــعــد إســقــاطــه قــانــونــا يــجــيــز انـــتـــداب حاملي 

الشهادات الجامعية ممن طالت بطالتهم في 
الــقــطــاع الــحــكــومــي. ويـــرى الــرئــيــس التونسي 
ــات الـــتـــي يـــجـــب الــعــمــل  ــاربــ ــقــ  »مـــــن بــــن املــ

ّ
أن

عــلــيــهــا لــتــشــغــيــل الــشــبــاب املــعــطــل عـــن العمل 
ــاب الـــشـــهـــادات الــعــلــيــا الـــذيـــن طــالــت  ــحــ وأصــ
ــوال الــشــعــب املنهوبة  بــطــالــتــهــم، اســتــعــادة أمــ
األهلية،  الشركات  هي  جديدة  شركات  لبعث 

يـــكـــون فــيــهــا املــســاهــمــون مـــن ســـكـــان املــنــطــقــة 
االنتخابات  فــي  الناخب  صفة  فيهم  وتتوفر 
يــوم 18 نوفمبر/ قــال سعّيد،  البلدية«. كذلك 

التنصيص  »تــم  ـــه 
ّ
إن املــاضــي،  الثاني  تشرين 

فـــي مـــشـــروع مـــرســـوم الــصــلــح الـــجـــزائـــي على 
إنــشــاء شــركــات أهــلــيــة«، مــشــددًا على ضــرورة 
الشركات،  من  الجديد  الصنف  بهذا  الــخــروج 

 مواطن من تنفيذ برامجه.
ّ

حتى يتمكن كل
ويــنــوي ســعــّيــد، عــبــر مــشــروعــه الــجــديــد، نقل 
السلطة املــالــيــة والـــثـــروة مــن الــفــاســديــن، عبر 
مشروع الصلح الجزائي، إلى الشعب من خالل 
الــشــركــات األهــلــيــة الــتــي يـــرى خــبــراء اقتصاد 
أنــهــا مــشــروع غــامــض ويــحــمــل بــــذور الــفــشــل، 
بسبب عــدم تــالؤمــهــا والــنــمــوذج االقــتــصــادي 
السابق، فوزي  التشغيل  للبالد. ويقول وزير 

 مــشــروع الــشــركــات األهلية 
ّ
عــبــد الــرحــمــن، إن

الـــذي يــتــحــدث عــنــه ســعــّيــد ال يــوجــد لــه مثيل 
أن تصطدم هذه  مقارنة، مرجحًا  في تجارب 
االحتقان  حالة  من  وتعّمق  بالفشل،  املــبــادرة 

االجتماعي لدى العاطلن عن العمل.
»العربي  ويوضح عبد الرحمن، في تصريح لـ
الــثــروة مــن األغنياء   عملية نقل 

ّ
أن الــجــديــد«، 

الشركات  إنــشــاء  الشعب عبر  إلــى  الــفــاســديــن 
األهلية مشروع »هالمي« غير قابل للتحقيق 
الرئيس   هــوس 

ّ
أن الــواقــع، مــؤكــدًا  على أرض 

باملقاربات الجديدة والحلول املبتكرة يمنعه 
من تشخيص الواقع بالعقالنية املطلوبة.

للرئيس   
ّ
أن الــســابــق  التشغيل  وزيـــر  يضيف 

العاطلن  قانونية جاهزة الستيعاب  أرضية 
عــــن الـــعـــمـــل عـــبـــر تــفــعــيــل قــــانــــون االقـــتـــصـــاد 
البرملان  أقـــره  الـــذي  واالجــتــمــاعــي  التضامني 
ينتظر  الــقــانــون  هـــذا   

ّ
أن مـــؤكـــدًا   ،2020 ســنــة 

األوامر الترتيبية ليدخل حيز النفاذ.
 قـــانـــون االقــتــصــاد 

ّ
وأشــــــار املـــتـــحـــدث إلــــى أن

الــتــضــامــنــي واالجـــتـــمـــاعـــي يــمــكــن أن يــســاهــم 
ــــي ســــنــــواتــــه األولـــــــــى بـــنـــحـــو 5 بــــاملــــائــــة فــي  فـ
انــخــراط الجهاز  الــخــام، حــال  الناتج الداخلي 
 
ّ
املصرفي في تمويله. ويعتبر عبد الرحمن أن
الرئيس  على  تفرضان  والواقعية  العقالنية 
وحكومته النظر إلى هذا القانون قبل الشروع 
 
ّ
أن يتابع  العواقب.  في تجارب غير محمودة 
اقتصاد التضامن االجتماعي هو قطاع ثالث 
يضاف إلى القطاعن العام والخاص ويشمل 
 املـــجـــاالت االقـــتـــصـــاديـــة، بــاعــتــبــاره نمطًا 

ّ
كــــل

جديدًا وخاصًا باملبادرات االقتصادية. 
 إمكاناتها 

ّ
 تونس تحتاج إلى كل

ّ
ويضيف أن

ــل عــبــر  ــمـ ــعـ ــــي ســــــوق الـ لـــخـــلـــق ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة فـ
الــســيــاســات الــنــشــيــطــة لــلــتــشــغــيــل، وتــحــســن 
وتحفيز  الــعــمــل  لــطــالــبــي  التشغيلية  الـــقـــدرة 
املـــؤســـســـات االقـــتـــصـــاديـــة لــتــوظــيــف حــامــلــي 
باعتبارهم  خـــاص،  بشكل  العليا  الــشــهــادات 
يمثلون النسبة األكبر من العاطلن عن العمل.
وتعاني تونس من مستويات بطالة مرتفعة، 
وفــق آخــر بيانات ملعهد اإلحــصــاء الحكومي، 
أعــلــى نسبة تسجل مــنــذ نــحــو سنتن،  وهـــي 
ــيـــات الــجــائــحــة الــصــحــيــة على  ــداعـ نــتــيــجــة تـ

إلى  النمو  نسبة  وتراجع  املشغلة،  القطاعات 
0.3 باملائة في الربع الثالث من العام.

ــاء الــحــكــومــي، إن نسبة  وقــــال مــعــهــد اإلحـــصـ
البطالة سجلت ارتفاعا بـ0.5 نقطة إلى حدود 
لتبلغ  املـــاضـــي،  األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  شــهــر 
الربع  باملائة خــالل   17.9 مقابل  باملائة،   18.4
الــثــانــي مــن الــســنــة، وهـــي أعــلــى نــســبــة بطالة 
تسجل خـــالل الــعــامــن املــاضــيــن بــبــلــوغ عــدد 
مــن مجموع  ألــفــا   762.6 العمل  عــن  العاطلن 

السكان النشطن اقتصاديًا.
من  تونس  فــي  االقتصاد  نمو  ويمنع ضعف 
كــل نقطة  الــعــمــل، حيث تسمح  تحريك ســوق 

نمو بإحداث نحو 10 آالف وظيفة جديدة.
وفي هذا اإلطار، ينتقد عضو املكتب التنفيذي 
التحاد أصحاب الشهادات العليا املعطلن عن 
الــشــركــات األهلية،  الــعــبــيــدي،  الــعــمــل، حسيب 
 حلول التشغيل عبرها هروب إلى 

ّ
معتبرًا أن

األمـــــام مـــن ســلــطــة عـــاجـــزة عـــن إيـــجـــاد حــلــول 
ملعضلة البطالة وضعف النمو في البالد.

»الـــعـــربـــي  ــقــــول الـــعـــبـــيـــدي، فــــي تـــصـــريـــح لــــ ويــ
 العاطلن عن العمل لم تعد لديهم 

ّ
الجديد«، إن

بحلول  مطالبًا  املسكنات،  قبول  على  الــقــدرة 
ــتـــي تــتــســبــب فــي  عــمــلــيــة ملـــشـــاكـــل الـــبـــطـــالـــة الـ
في  باالنفجار  ينبئ  كبير  اجتماعي  احتقان 
قادم األيــام، بعد تصاعد االحتجاجات داخل 
املحافظات. كذلك، يخشى خبراء االقتصاد من 
فاشلة  لتجارب  التونسي  الرئيس  استنساخ 
 معضلة الــبــطــالــة، مــطــالــبــن بــمــزيــد من 

ّ
لــحــل

األهلية  الشركات  مفهوم  حــول  التوضيحات 
التي ينوي إطالقها. 

ويـــؤكـــد الــبــاحــث فـــي شــــؤون االقـــتـــصـــاد، آرام 
غامض  األهلية  الــشــركــات  مفهوم   

ّ
أن بلحاج، 

ويــطــرح جــمــلــة مــن الــتــســاؤالت حـــول طبيعة 
 ربط إنشاء 

ّ
هذه الشركات. يضيف الباحث أن

الجزائي  الصلح  األهلية بتمويالت  الشركات 
قد يؤخر الحلول املطروحة لسنوات إضافية.

ــي ســبــعــيــنــيــات الــــقــــرن املـــــاضـــــي، عــاشــت  ــ وفــ
تونس تجربة شبيهة باالقتصاد التضامني 
 هــذه 

ّ
فــي شكله الــتــعــاضــدي ســنــوات، غــيــر أن

ــًا ألســــبــــاب تــتــعــلــق  ــعـ ــريـ ــة فـــشـــلـــت سـ ــربـ ــتـــجـ الـ
بطريقة التنفيذ.

كيلو السمك بنصف راتب الموظفتونس: حلول وهمية للبطالة عبر »أموال الفاسدين«

تراجع النمو ساهم في زيادة أعداد العاطلين عن العمل )فتحي بلعيد/فرانس برس(

جالل بكور

يــــــزداد الـــســـاحـــل الــــســــوري يـــومـــا بعد 
يــــوم فــقــرا بـــالـــثـــروة الــســمــكــيــة نتيجة 
عوامل املناخ املتغيرة والصيد الجائر 
ــذه الــــثــــروة مــــن قــبــل  ــ ــدم حـــمـــايـــة هـ ــ وعــ
ســلــطــات الــنــظــام إضــافــة إلـــى األعــمــال 
العسكرية، ما يؤثر سلبا على التجار 
والعاملن في سوق األسماك في مدن 
الــالذقــيــة وجــبــلــة وطـــرطـــوس ومعظم 
مــا نشرته صحف  الــســاحــل. وبحسب 
مـــوالـــيـــة لـــلـــنـــظـــام الـــــســـــوري، مــــؤخــــرًا، 
قرابة  البلميدا  سمك  كيلوغرام  يبلغ 
يبلغ سعر  بينما  ليرة ســوريــة،   7500
كــيــلــوغــرام ســمــك الــلــقــز 50 ألــــف لــيــرة 
)الدوالر = نحو 3500 ليرة(، ما يعني 
أنــــه حــلــم يــــــراود الــكــثــيــر مـــن الــســكــان 
الــــدخــــل  ــي  ــطـ ــتـــوسـ ــراء أو مـــــن مـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ الـ
واملــوظــفــن فــي حــكــومــة الــنــظــام فثمن 
ــثـــر مــــن نــصــف  كــيــلــو الـــلـــقـــز يــــعــــادل أكـ

مرتب موظف. 
بمدينة جبلة حالة  السمك  فــي ســوق 
مــن شبه الــكــســاد، الــحــركــة فــي السوق 
يشتري،  ال  معظمهم  والــزبــائــن  قليلة 
األسعار مرتفعة كثيرا، كمية األسماك 
املــعــروضــة فـــي املــتــاجــر أيــضــا قليلة، 
»الـــعـــربـــي  ــــق مــــا تــــؤكــــده مــــصــــادر لــــ وفـ
الجديد« من املدينة تعمل في السوق. 
يقول وليد ع. الذي فضل عدم الكشف 
ــــن كـــنـــيـــتـــه، وهــــــو أحــــــد الــــتــــجــــار فــي  عـ
»العربي الحديد«  الالذقية في حديث لـ
إن األســـعـــار ارتــفــعــت ووراء ذلـــك عــدة 
ــا قـــلـــة املــحــصــول  ــهــ ــل عـــلـــى رأســ عــــوامــ
الـــنـــاتـــج عـــن الـــصـــيـــد، وهـــنـــاك أســبــاب 
املناخية  العوامل  تغير  أهمها  كثيرة 
الــجــائــر والــوســائــل البدائية  والــصــيــد 
لــلــصــيــد، إضـــافـــة إلـــى الــتــغــيــرات الــتــي 
تجري في السواحل السورية وسببها 
الــعــســكــريــة. ويشتهر  الــقــواعــد  حــركــة 
الــســوري بالكثير مــن أنـــواع  الــســاحــل 
السمك منها البوري، الغريبة، األجاج، 

ــر، بـــلـــمـــيـــدا، الــلــقــز،  ــ ــــرمـ الــــطــــراخــــور، املـ
ابـــراهـــيـــم، عــســيــفــي، بلميدا  الــســلــطــان 

غزالي.
وفـــي ســـوق الــســمــك جــنــوبــي الــالذقــيــة 
أيضا لم يكن الحال مختلفا عن سوق 
الــصــيــادون كميات  جبلة حــيــث حــمــل 
قليلة من السمك إلى السوق، بعد عناء 
ــاردة، ويقول  بــ أجـــواء  فــي  الليل  طيلة 
إن  الجديد«  »العربي  لـ سالم  الصياد 
األجواء الباردة حاليا تؤثر في عملية 
الــصــيــد إضـــافـــة إلـــى األمـــــواج الــعــالــيــة 
املترافقة مع حركة السفن قرب الجرف. 
ويضيف أن السمك عموما في الشتاء 
الــبــرد على عكس  قليال بسبب  يــكــون 
ــــذي يــتــكــاثــر فـــيـــه الــســمــك،  الـــصـــيـــف الــ
ــن الـــســـعـــر أيـــضـــا زيـــــادة  ومـــــا يـــزيـــد مــ
التي تعتمد عليها  املحروقات  أسعار 
ســفــن الـــصـــيـــاديـــن، إضـــافـــة إلــــى غــالء 
الــطــعــوم والــشــبــاك والسنانير  أســعــار 
وأصابع الديناميت. وقال محمد أحد 
ــه يــعــتــمــد في  الــصــيــاديــن مـــن جــبــلــة إنـ
وأحيانا  الشبكة  على  الصيد  عملية 
الـــســـنـــارة وال يــســتــخــدم الــديــنــامــيــت، 
يــؤدي  الديناميت  انفجار  أن  مضيفا 
ــاك الـــصـــغـــيـــرة الــتــي  ــ ــمـ ــ إلـــــى قـــتـــل األسـ
خــرجــت حــديــثــا مــن الــبــيــض وخــاصــة 
ــة إلــــى  ــ ــافــ ــ ــم الــــتــــكــــاثــــر، إضــ ــ ــــوسـ ــي مـ ــ فــ
أضـــرار تغيير املــنــاخ. وأضـــاف محمد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن هـــنـــاك عـــدة  لــــ
عــوامــل أخــــرى أدت إلـــى قــلــة األســمــاك 
مــنــهــا الــتــلــوث الــنــاجــم عــن الــتــســربــات 
الناجم  التسرب  إلــى  إضافة  النفطية، 
ميناء  فــي  الحربية  السفن  حــركــة  عــن 
الـــالذقـــيـــة وصــــــوال إلـــــى مـــيـــنـــاء جــبــلــة 
وإجـــراء عــدة مــرات مــنــاورات عسكرية 
وقذائف  صواريخ  استخدمت خاللها 

شديدة االنفجار.
وشهد الساحل السوري في سبتبمر/ 
أيـــلـــول املـــاضـــي حـــادثـــة تــســرب نفطي 
مــــن مـــصـــفـــاة بـــانـــيـــاس فــــي مــحــافــظــة 
طــرطــوس. وحــســب تــقــاريــر صحافية، 

فإن التسرب وصل إلى مناطق كثيرة 
من الساحل السوري وتوقعت التقارير 
أن هذا التسرب سيكون له أثر سلبي 

على الثروة السمكية في املنطقة. 
ــن مـــديـــريـــة  ــ ــــرب مــ ــقـ ــ ــدر مـ ــ ــــصـ ــد مـ ــ ــؤكــ ــ ويــ
الــــثــــروة الــســمــكــيــة فــــي الـــالذقـــيـــة خـــالل 
النظام  أن  الجديد«  حديث مع »العربي 
هــو املـــســـؤول األول عــن تــدهــور الــثــروة 
أوال  الـــســـوري،  الــســاحــل  عــلــى  السمكية 
املفهومة  وغير  الظاملة  القوانن  بسبب 
التي يضعها وال يطبقها على الجميع 
ــات مــحــددة،  فــهــو يمنع الــصــيــد فــي أوقــ
ضمن  بالصيد  للبعض  يسمح  ولــكــنــه 
ــذه األوقـــــــات، وهـــنـــا تـــدخـــل الــواســطــة  هــ
واملــحــوســبــيــة والــتــبــعــيــة لــلــمــلــيــشــيــات 
حيث  بالديناميت  الصيد  كــذلــك  أيــضــا 
ــن الـــكـــثـــيـــر مــن  ــام طـــرفـــه عــ ــظـ ــنـ يـــغـــض الـ
الــصــيــاديــن. وثــانــيــا، يــضــيــف ســالــم أن 
الــنــظــام ال يـــدعـــم الــعــامــلــن فـــي الــصــيــد 
باملعدات الحديثة التي تمكن من الصيد 
بالبحر وهــو يتذرع  في مناطق بعيدة 
ــات، فـــي حـــن أن  ــيـ ــانـ ــكـ دائـــمـــا بــقــلــة اإلمـ
منحه معظم الساحل في املدينة للروس 
والسماح لهم بحرية التحرك العسكري 

أثر سلبا على تكاثر ونمو األسماك.
ويقول أحد أصحاب املتاجر في سوق 
الجديد«  »العربي  لـ بالالذقية  السمك 
الــتــابــعــتــن  ــلـــديـــة واملـــحـــافـــظـــة  ــبـ الـ إن 
لـــلـــنـــظـــام تـــأتـــيـــان لـــتـــأخـــذا الـــضـــرائـــب 
وتــســجــال املــخــالــفــات، ودائـــمـــا تــأتــيــان 
فواتير  إلــى  إضافة  النظافة،  بضريبة 
املـــاء والــكــهــربــاء املــرتــفــعــة، ومــع أنهما 
تـــحـــصـــالن عـــلـــى كــــافــــة الــــضــــرائــــب ال 
تــهــتــمــان إلـــى مــشــاكــل الــســوق وهــمــوم 
ــدم ذكــر  ــاف، مــفــضــال عــ ــ ــ الـــتـــجـــار. وأضـ
اســمــه، أن الــســوق بــحــاجــة إلـــى ترميم 
وإصــــــالح شــبــكــات الـــصـــرف الــصــحــي 
بمسألة  العناية  إلــى  أيــضــا  وبــحــاجــة 
النظافة. وذكر أن البلدية تهمل السوق 
بــحــجــة أنـــه ســيــجــري نــقــلــه إلـــى مــكــان 

آخر.

سوريةتشغيل
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موسى مهدي

رغــــم الـــتـــقـــارب الــتــركــي - الــروســي 
 مــوســكــو 

ّ
ــة، فـــــــإن ــاقــ فــــي مـــلـــف الــــطــ

تسميه  مــا  استراتيجية  مــن  قلقة 
أنـــقـــرة »االســـتـــقـــالل« االقـــتـــصـــادي، خصوصًا 
مــلــف الــــدفــــاع وصــــــــادرات الــــســــالح. وتــتــشــكــل 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة االقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــركـــيـــة مــن 
أربـــعـــة مـــحـــاور رئــيــســيــة: األول مــحــور النمو 
االقتصادي الذي تقوده الصادرات والتوظيف 
ــار، وخـــفـــض ســعــر صــــرف الــلــيــرة  ــمـ ــثـ ــتـ واالسـ
الــذي يرفع من تنافسية املنتجات الصناعية 
 
ّ
أن للمستوردين، ال سيما  ورخــص أسعارها 
ــة حــديــثــة فــي التصنيع اإلنــتــاجــي  تــركــيــا دولـ

وتبحث عن أسواق.
والنقدي  املــالــي  »االســتــقــالل«  والثاني محور 
ــركـــي رجـــــب طــيــب  ــتـ ــيـــس الـ ــرئـ الــــــذي يـــنـــفـــذه الـ
الفائدة، وتحرير  أردوغـــان، عبر خفض سعر 
ــارف االســتــثــمــاريــة  الــــبــــالد مــــن هــيــمــنــة املــــصــ
الغربية. ورغم أن هذا امللف أو املحور تسبب 
ــا وأربــــــك  ــيـ ــركـ ــة فــــي تـ ــيـ ــالـ فــــي حـــــــدوث هــــــزة مـ
قطاعاتها اإلنتاجية وتسبب في غالء املعيشة 
للمواطنن، لكن أردوغــان يصر على تنفيذه. 
ومبيعات  الدفاعية  الصناعات  ملف  والثالث 
ــبــــالد  الــ واردات  يـــخـــفـــض  الـــــــــذي  األســــلــــحــــة 
ــا الــدفــاعــيــة،  ــهـ ــادراتـ ــزيـــد صـ مـــن األســـلـــحـــة ويـ
 تــركــيــا تــقــع فـــي مــنــطــقــة تكثر 

ّ
خــصــوصــًا أن

تنفيذ  إلــى  وتحتاج  املسلحة  الــنــزاعــات  فيها 
ــع مــلــف الـــزراعـــة  ــرابـ املـــزيـــد مـــن الــصــفــقــات. والـ
الــذي تستهدف تركيا عبره زيــادة صادراتها 
الزراعية وتلبية كفايتها من منتجات األغذية.

ملف الصناعات الدفاعية
 مــلــف »االســتــقــالل الــدفــاعــي وزيـــادة 

ّ
يــبــدو أن

صــــــادرات األســـلـــحـــة« يــقــلــق روســـيـــا أكــثــر من 
املـــلـــفـــات األخـــــــرى، ألنــــه يــتــقــاطــع مـــع مــنــاطــق 
نـــفـــوذهـــا الــجــيــوســيــاســي وخـــطـــط تــوســعــهــا 
ودول  أوكــــرانــــيــــا  مـــثـــل  دول  فــــي  الـــجـــغـــرافـــي 
آسيا  في  السابقة  السوفييتية  الجمهوريات 
وحسب  وأفريقيا.  وليبيا  وسورية  الوسطى 
تــقــريــر ملــعــهــد اســتــوكــهــولــم الـــدولـــي ألبــحــاث 
العالم، عدا  السالح في   مبيعات 

ّ
فــإن الــســالم، 

الـــصـــن الـــتـــي ال تــكــشــف عـــن تـــجـــارة الــســالح 
دوالر  مــلــيــار   420 إلــــى  ارتـــفـــعـــت  اآلن،  حــتــى 
مبيعات   

ّ
أن مــحــلــلــون  ويــــرى   .2020 عــــام  فـــي 

الـــســـالح ال تــعــنــي فــقــط تـــجـــارة قــطــاعــيــة تــدر 
أرباحًا للشركات، ولكنها تعني كذلك توسيع 
الــنــفــوذ والــســيــطــرة عــلــى األســـــواق الــتــجــاريــة 
الخارجية  املنافسة  الخارجية وحمايتها من 
لــلــدولــة، واملـــســـاومـــة عــلــى مــكــان فـــي »الــنــظــام 
 التقدم التقني 

ّ
العاملي« الدولي. وبالتالي، فإن

الدفاعية  الصناعات  أحــرزتــه تركيا في  الــذي 
يقلق  وآســيــا،  أفريقيا  فــي  أسواقها  وتوسيع 
كــثــيــرًا شـــركـــات صــنــاعــة الـــســـالح فـــي روســيــا 
اســتــراتــيــجــيــة   

ّ
أن ــا. ويـــــــرى خــــبــــراء  ــســ ــرنــ وفــ

أردوغــان في بناء تركيا الحديثة، ركزت على 
بسبب  غيرها،  من  أكثر  الدفاعية  الصناعات 

موقع البالد الجيوسياسي.
الرئيس   

ّ
فــإن تركية،  رسمية  بيانات  وحسب 

ــركــــي أردوغــــــــــــان يـــعـــتـــقـــد أنــــــه حـــقـــق هـــذه  ــتــ الــ
من  يتمكن  وربــمــا   ،%80 بنسبة  االستقاللية 
تحقيقها بنسبة 100% خالل األعــوام القليلة 
املــقــبــلــة. ويـــالحـــظ خـــبـــراء غــربــيــون أن تــركــيــا 
تــحــولــت مـــن مـــســـتـــورد إلــــى مـــصـــّدر لــلــســالح 
عمالقة  تنافس  وبــاتــت  العسكرية،  واملــعــدات 
العامن  خــالل  العاملية  الدفاعية  الصناعات 

املاضين.
ــر الــــدفــــاع الــتــركــي  ــ ــال وزيـ ــذا الــــصــــدد، قــ فـــي هــ
خلوصي أكار، في معرض إسطنبول الدولي 
لــلــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة لـــدى افــتــتــاحــه فـــي 17 
فــي رفع  بـــالده نجحت  املــاضــي، إن  أغسطس 
نسبة اإلنتاج املحلي من الصناعات الدفاعية 
من 20 باملائة إلى قرابة 80 باملائة، واستدرك: 
ــك، فــإنــنــا ال نـــرى أن املــســتــوى الـــذي  ــع ذلــ »ومــ
ــاف«. وحـــســـب تــقــريــر بــمــركــز  ــ وصــلــنــا إلـــيـــه كــ
فقد  »ســتــراتــفــور«،  االستراتيجية  الـــدراســـات 
التركية  الــدفــاعــيــة  الــشــركــات  بلغت صــــادرات 
فــي عــام 2019، كما  مــلــيــارات دوالر  نحو 3.1 
للخزينة  التركي  الــدفــاع  إيـــرادات قطاع  زادت 
الرغم  وعــلــى  دوالر.  مليار   26.9 إلــى  التركية 
ــزال  ــســــالح الـــتـــركـــيـــة ال تــ ــن أن صـــــــــادرات الــ مــ

لندن ـ العربي الجديد

ملصادر  األميركية  بلومبيرغ  وكالة  نسبت 
ــلـــعـــة، أمــــــس األحـــــــــد، قـــولـــهـــا إن شـــركـــة  مـــطـ
ــــارات تــشــمــل  ــيـ ــ ــا« تــــــدرس خـ ــكـ ــيـ ــنـ ــرازيـ ــتـ »أسـ
ــا محتمال لــقــســم الــلــقــاحــات الــــذي تم  ــ إدراجـ
ــاؤه حــديــثــًا، فـــي بـــورصـــة لـــنـــدن، ألنــهــا  إنـــشـ
لزيادة عوائد املستثمرين.  تبحث عن طرق 
وأضافت املصادر، التي طلبت عدم الكشف 
ــات خــــاصــــة، أن  ــومـ ــلـ ــعـ عــــن هـــويـــتـــهـــا ألن املـ
شــركــة األدويـــــة الــعــمــالقــة الــتــي يــقــع مــقــّرهــا 

الــدفــاع في  ضئيلة بالنسبة لحجم صـــادرات 
الــواليــات املتحدة وروســيــا والــصــن، ولكنها 
مــن الــنــاحــيــة الــنــوعــيــة تقلق شــركــات صناعة 
األسلحة العاملية، بسبب نوعياتها املتطورة. 
وحـــســـب تــقــريــر مــعــهــد اســتــوكــهــولــم الـــدولـــي 
ألبحاث السالم، الصادر مطلع العام الجاري، 
فــــإن صــــــادرات الـــســـالح الــتــركــيــة نــمــت بــواقــع 
أعــــوام 2016 و2020.  بــن  الــفــتــرة  30% خـــالل 
كما دخلت 7 شركات أسلحة تركية في قائمة 
الــتــي تضم 100  األمــيــركــيــة  نــيــوز«  »ديفينس 

شركة كبرى من شركات الدفاع في العالم.
 استراتيجية تركيا في صناعة 

ّ
ويرى خبراء أن

ــات األســلــحــة  ــركــ ــة تـــهـــدد أســـــــواق شــ ــلـــحـ األسـ
الكبرى في العالم في املستقبل، كما تزيد من 
النفوذ الجيوسياسي التركي في دول الجوار 
وأفــريــقــيــا وآســـيـــا. لــكــن مــا يقلق مــوســكــو من 

التطور السريع في ملف »االستقالل الدفاعي 
وتصدير السالح«، هو صفقة مبيعات طائرات 
»بيرقدار تي بي2« املسيرة التي تهدد خطط 
موسكو العسكرية في أوكرانيا. من جانبها، 
تـــقـــول وكـــالـــة »بــلــومــبــيــرغ« فـــي تــقــريــر بــهــذا 
بالصواريخ  أوكرانيا  تركيا زودت   

ّ
إن الشأن، 

التحكم الخاصة بطائرات بيرقدار  ومحطات 
املـــســـيـــرة. وفــــي تــعــبــيــر عـــن مـــخـــاوف مــوســكــو 
مـــن هــــذه الــصــفــقــة الــعــســكــريــة الـــتـــركـــيـــة، قــال 
أوكرانيا  امــتــالك   

ّ
إن الكرملن  بــاســم  متحدث 

لهذه املسّيرات سيقود إلى مخاطر في جنوب 
شرقي أوكرانيا.

وبــالــتــالــي، يــالحــظ أن روســيــا تـــرد عــلــى هــذه 
نفوذها  خطط  مستقبل  تــهــدد  الــتــي  الصفقة 
الــجــيــوســيــاســي وتــوســعــهــا الــجــغــرافــي، عبر 
تشجيع نظام بشار األسد على استعادة إقليم 

املراحل  فــي  هــي حاليًا  املتحدة،  اململكة  فــي 
األولــــى مــن التفكير فــي أفــضــل وضـــع مالي 
اإلدارة  أن  إلــــى  مــشــيــريــن  ــقـــاح،  ــلـ الـ لـــوحـــدة 
العليا ناقشت مجموعة من االحتماالت مع 
املــســتــشــاريــن، بما فــي ذلــك تعويم األعــمــال. 
دخلها  زيـــادة  إلــى  »أسترازينيكا«  وتسعى 
في  املنافسة  بالشركات  مقارنة  وربحيتها، 
أعلنت  التقرير،  املــتــحــدة. وحسب  الــواليــات 
أنها  املــاضــي  الشهر  »أسترازينيكا«  شركة 
ستنشئ قسمًا جديدًا للقاحات والعالجات 
املــنــاعــيــة مـــن أجـــل لــقــاح كـــوفـــيـــد-19 وعـــالج 

ـــضـــــادة، بـــاإلضـــافـــة إلـــــى لــقــاح  األجــــســــام املــ
الــتــنــفــســي.  الـــفـــيـــروس  ودواء  اإلنـــفـــلـــونـــزا، 
وســيــشــمــل الــقــســم، الــــذي ســيــديــره إيــســكــرا 
ريــك، فريقًا مــن أقــســام األبــحــاث والتصنيع 
ــارة فــــي »أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا«. وذكـــــرت  ــجــ ــتــ والــ
»أســتــرازيــنــيــكــا« يـــوم الــجــمــعــة، فــي رد عبر 
ــد اإللــــكــــتــــرونــــي عـــلـــى اســـتـــفـــســـارات  ــريــ ــبــ الــ
»بلومبيرغ نيوز«، أنه بغرض إدارة محفظة 
مناعية  ومعالجة  لقاحات  وحـــدة  »أنــشــأنــا 
البحث  مخصصة للجمع بن فرق تصنيع 
ــاريـــة والــطــبــيــة  ــتـــجـ ــــرق الـ ــفـ ــ والـــتـــطـــويـــر، والـ
لــلــقــاحــات، وعـــالج األجــســام املــضــادة طويل 

املفعول، واألدوية األخرى«.
ــعــــّرض الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــشــركــة  ــتــ ويــ
الــبــريــطــانــيــة، بــاســكــال ســـوريـــوت، لضغوط 
مـــــــن املـــــســـــاهـــــمـــــن، فـــــــي ظـــــــل تــــــأخــــــر ســـهـــم 
»أســتــرازيــنــيــكــا« خــلــف املــنــافــســن. وكــســب 
االثــنــي عشر شهرًا  الشركة 6% خــالل  سهم 
»فايزر«  شركة  سهم  ارتفع  بينما  املاضية، 
شــركــة  ســهــم  وقـــفـــز   ،%35 بــنــســبــة   )Pfizer(
 .%90 بـــنـــســـبـــة   )Moderna( »مـــــوديـــــرنـــــا« 
في  »أسترازينيكا«،  قالت  ذلــك،  على   

ً
عــالوة

إلى  ستنتقل  إنها  الثاني،  نوفمبر/تشرين 
نــمــوذج تحقيق الــربــح مــن لــقــاح كــوفــيــد-19 
الــذي ابتكرته مع جامعة أكسفورد، بعد أن 
نظرت إلى منافسيها الذين حققوا مبيعات 
ــــن الـــتـــطـــعـــيـــمـــات.  ــلــــيــــارات الـــــــــــــدوالرات مـ بــــمــ
وتــعــهــدت »أســتــرازيــنــيــكــا«، فــي وقـــت مبكر 
مــن الــجــائــحــة، بــعــدم االســتــفــادة مــن اللقاح 
طاملا ظل املرض جائحة. وقال سوريوت إن 
الشركة ستسعى اآلن فقط إلى جني األرباح 
األسعار  على  الغنية، وستعتمد  الــدول  من 
املـــتـــدرجـــة لـــضـــمـــان أن يـــكـــون لــقــاحــهــا فــي 

متناول الجميع.

عــلــى تــوســيــع مــنــاطــق نـــفـــوذهـــا، عــبــر الــتــقــدم 
الــعــســكــري وحــمــايــة الــطــريــق الــتــجــاري وخــط 
السكة الحديد الذي يمرر صادرات بضائعها 
ــى مــنــطــقــة آســـيـــا الـــوســـطـــى، وعـــلـــى رأســهــا  إلــ
ــتـــان وطــاجــيــكــســتــان  أوزبـــكـــســـتـــان وكـــازاخـــسـ
وتركمنستان وقيرغيزستان ومنطقة القوقاز 
الـــتـــي تــقــع تــحــت الـــنـــفـــوذ الــــروســــي، ولــكــنــهــا 
تركيا.  مــع  وعرقية  تاريخية  بصالت  ترتبط 

ـــل الــجــيــش الــتــركــي فـــي حــرب 
ّ

ويـــذكـــر أن تـــدخ
له دور  أرمينيا وأذربيجان كان  قره باغ بن 

حاسم لحسم النزاع لصالح أذربيجان.
عــلــى صــعــيــد مــلــف الـــــصـــــادرات، فــــإن روســيــا 
تــتــخــوف مــن هيمنة الــبــضــاعــة الــتــركــيــة على 
جزء كبير من أســواق آسيا الوسطى، ويكون 
لها دور أكبر في استغالل ثروات النفط والغاز 
ورغــم  املستقبل.  فــي  قــزويــن  فــي منطقة بحر 
اكــتــمــال أنــبــوب »تــركــيــش ســتــريــم« فــي الــعــام 
الغاز الروسي إلى تركيا،  الذي ينقل  املاضي 
فإن تركيا تسعى لتقليل اعتمادها على الغاز 
الروسي في توليد الطاقة من معدلها الحالي 
الـــبـــالـــغ 33% مــــن إجـــمـــالـــي اســـتـــهـــالك تــركــيــا 

للطاقة.
ــراك  عــلــى صعيد مــا يسميه املــســؤولــون األتـ
ــنــــقــــدي«، فــــإن تــركــيــا  »االســـتـــقـــالل املـــالـــي والــ

تواجه حاليًا أزمة التراجع السريع في الليرة 
التركية  الشركات  على  وتداعياتها  التركية 
املصدرة، حيث إن تراجع سعر العملة يرفع 
من أسعار املواد الخام املستوردة من الخارج. 
الطبيعي  والغاز  النفط  ارتفاع سعر  أن  كما 
للمواطن  االستهالكية  السلع  من غالء  يزيد 
في  التضخم  معدل  ارتفع  وبالتالي  التركي، 
تركيا إلى أكثر من 21%، وفق أحدث األرقام. 
لكن الرئيس أردوغان يصر على خفض سعر 
الــفــائــدة الــتــي يـــرى أنــهــا تــزيــد األثـــريـــاء ثـــراًء 
والفقراء فقرًا. ولكن وحسب تقرير بصحيفة 
»وول ستريت جورنال«، فإن الليرة تستفيد 
من ارتفاع احتياطات النقد األجنبي البالغة 
126 مليار دوالر. على صعيد امللف الزراعي، 
االستراتيجية  ــات  ــدراسـ الـ مــركــز  مــديــر  يـــرى 
وحسب  ديميريل،  كامل  محمد  بإسطنبول، 

مــا نقلت وكــالــة األنــاضــول التركية، أن قيمة 
ــــى 60  ــــي ارتـــفـــعـــت مــــن 40 إلـ ــــزراعـ ــاج الـ ــتــ اإلنــ
»الـــعـــدالـــة  ــلـــيـــار دوالر خـــــالل حـــكـــم حـــــزب  مـ
والــتــنــمــيــة«، وأن تــركــيــا وصــلــت إلــــى املــركــز 
الزراعي،  اإلنتاج  مستوى  في  عامليًا  السابع 
املركز  بــلــوغ  إلــى  عــام 2023  وتسعى بحلول 
الــخــامــس، بقيمة إنــتــاج زراعــــي يــقــدر بنحو 
150 مليار دوالر، ومعدل صادرات بنحو 40 
مليار دوالر. فــي هــذا الــصــدد، تــقــول »وحــدة 
تركيا  »مخاطر  إن  اإليكونومست«  دراســات 
اقــتــصــاديــة،  منها  أكــثــر  جيوسياسية  تــبــدو 
إذ تــواجــه الــعــديــد مــن الــنــزاعــات اإلقــلــيــمــيــة، 
 االقتصاد نما بقوة خالل العام الجاري، 

ّ
لكن

عــام 2026«.  الــقــوي حتى  النمو  وســيــواصــل 
ها تشير إلى مخاطر أعباء خدمة الديون 

ّ
لكن

قصيرة األجل املتراكمة على القطاع الخاص.

4 ملفات 
لـ»االستقالل التركي«

»أسترازينيكا« تدرس القيد في بورصة لندن

)Getty( بوتين قلق على حديقته الخلفية في آسيا الوسطى من النفوذ التركي

)Getty( طالب يبيعون بعض األغراض عبر اإلنترنت)Getty( أسترازينيكا تبحث عن زيادة ربحيتها عبر الطرح

)Getty( محل صرافة في طهران

صفقة الطائرات »بيرقدار« 
تربك خطط موسكو 

التوسعية في أوكرانيا

هيتاي التركي أو إقليم اسكندرون، وهو إقليم 
سورية  وتعد  حاليًا،  التركية  للسيادة  تابع 
ــذا اإلقــلــيــم تــابــعــًا ألراضـــيـــهـــا، كــمــا تــســاعــد  هــ
روســيــا كــذلــك حــزب الــعــمــال الكردستاني في 
تــركــيــا تنظيمًا  الـــذي تصنفه  شــمــال ســوريــة 
 مــبــيــعــات الــســالح 

ّ
إرهـــابـــيـــًا. وبـــالـــتـــالـــي، فـــــإن

ــا فـــي الـــنـــفـــوذ اإلقــلــيــمــي في  ــ ــ الــتــركــيــة ودورهـ
سورية وليبيا وأذربيجان بات يقلب موازين 
الـــقـــوى والــنــفــوذ الــجــيــوســيــاســي فـــي منطقة 
الــشــرق األوســـط والــبــحــر املــتــوســط والبلقان، 
 يــهــدد الــنــفــوذ الـــروســـي في 

ً
وربــمــا مــســتــقــبــال

آســيــا الــوســطــى. مــن دالئـــل ذلــك الـــدور الفعال 
الجيش  انتصار  فــي  التركي  الجيش  ل 

ّ
لتدخ

األذري في حرب قرة باغ مع أرمينيا.
وعلى الرغم من أن موسكو تدخلت في وقف 
الحرب، إال أن هذه الحرب أظهرت قدرة تركيا 

موسكو قلقة 
من صادرات األسلحة... 

والفائدة تهدد 
مصارف الغرب

طهران ـ العربي الجديد

ــة االيـــرانـــيـــة أمــس  الــــزراعــ ألـــغـــت وزارة 
األحـــــــد قـــــــرار حـــظـــر تـــصـــديـــر الــحــلــيــب 
الحيوانية  والــدهــون  والــزبــدة  املجفف 
إلــــــــى الــــــــخــــــــارج، وفــــــــق وكــــــالــــــة فــــــارس 
الــــزراعــــة في  ــة. وأكـــــدت وزارة  ــيـ اإليـــرانـ
أن  والصناعة،  التجارة  لــوزارة  خطاب 
قـــرار رفـــع الــحــظــر يــأتــي دعــمــا ملنتجي 
اإلنــتــاج.  عملية  واســتــمــراريــة  الحليب 
املحلية  الــســوق  تنظيم  أن هيئة  يــذكــر 
اإليرانية تفرض الحظر على صادرات 
العرض  عملية  لتنظيم  السلع  بعض 
والــــطــــلــــب املــــحــــلــــي، وتــــوفــــيــــر الـــســـلـــع 
الــضــروريــة لـــأســـواق. فــي تــطــور آخــر، 
الــلــجــنــة االقـــتـــصـــاديـــة بمجلس  أكـــــدت 
الــــبــــرملــــان  أن  االســــــــالمــــــــي،  الـــــــشـــــــورى 

والـــحـــكـــومـــة ال يــعــتــزمــان إلـــغـــاء سعر 
ألف ريال  املعادل 42  الرسمي  الصرف 
ـــح  ـــن. وأوضـــ ــ ـــراهـ ـــ لـــــلـــــدوالر بــــالــــوقــــت ال
النائب، محمد رضا بور إبراهيمي، في 
تصريح أمس األحد، أن العمل بالسعر 
الرسمي للصرف سيستمر حتى نهاية 
مـــارس/آذار   20 الجارية  املالية  السنة 
موضوعه  حسم  املحتمل  ومــن  املقبل، 
في مشروع قانون موازنة السنة املالية 
الــجــديــدة الــتــي ستبدأ 21 مــــارس/آذار 
تخصيص  آلـــيـــة  أن  ــتــــدرك  واســ  .2022
فقط.  الرسمي ستتغير  الــصــرف  سعر 
يشار إلى أن إيران تعتمد سعر الصرف 
الــبــالــغ 42 ألـــف ريـــال لــلــدوالر الــواحــد، 
األســـاســـيـــة  الـــســـلـــع  واردات  لــتــغــطــيــة 
والطبية  الــغــذائــيــة  ــواد  املــ الــتــي تشمل 

واألعالف وغيرها.

بكين ـ العربي الجديد

ــتـــوقـــع أن يــتــخــطــى حـــجـــم ســـوق  مــــن املـ
مليار   300 الصن  فــي  األشــيــاء  إنترنت 
تــقــريــر  وفــــق   ،2025 عــــام  بــحــلــول  دوالر 
ــيـــانـــات  ــبـ ــه شــــركــــة الـ ــ ــدرتــ ــ صـــنـــاعـــي أصــ
ــة شـــيـــنـــخـــوا  ــ ــ ــال ــ ــلــــت وكــ ــقــ ــة، ونــ ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ الــ
ا مـــنـــه. وقـــالـــت الــشــركــة  الــصــيــنــيــة جـــــزء
املـــتـــخـــصـــصـــة فــــي بــــحــــوث الـــــســـــوق، إن 
الـــرقـــم ســيــمــثــل نــحــو 26.1 بـــاملـــائـــة من 
إجــمــالــي حــجــم ســـوق إنــتــرنــت األشــيــاء 
أن  التقرير  وذكـــر  الــعــالــم.  على مستوى 
إنفاق الصن على البرمجيات واألجهزة 
نــمــو مطرد  عــلــى  والــخــدمــات سيحافظ 
الــقــادمــة، بينما  خــالل األعــــوام الخمسة 
األجــهــزة نصيب  اإلنــفــاق على  سيحتل 
األسد خالل تلك الفترة. وأضاف التقرير 
 إنــتــرنــت املــركــبــات والــقــيــاس الــذكــي 

ّ
أن

واملنزل الذكي واألجهزة الطرفية القابلة 
لــالرتــداء، ستشهد زيــادة كبيرة، بفضل 
تكنولوجيا  مثل  التحتية  البنية  بــنــاء 
ــاالت. ولــفــت  ــالتــــصــ الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس لــ
الــتــقــريــر إلــــى أن اإلنـــفـــاق الــعــاملــي على 
إنــتــرنــت األشـــيـــاء ســيــصــل إلـــى 754.28 
فــي عام  الــعــام، بينما  مليار دوالر هــذا 
2025 سيتجاوز 1.2 تريليون دوالر، مع 
معدل نمو سنوي مركب يصل إلى 11.4 

باملائة بن عامي 2021 و2025.
السكانية  الــكــثــافــة  ذات  الــصــن  وتــعــد 
ــدول اســتــخــدامــًا  ــ ــ ــثـــر الـ الـــعـــالـــيـــة مــــن أكـ
لــإنــتــرنــت فـــي الـــتـــســـويـــات الــتــجــاريــة 
ودفـــــع الـــفـــواتـــيـــر. وتــتــجــه الـــبـــالد إلــى 
الـــنـــظـــام الـــرقـــمـــي عــبــر إصــــــدار الـــيـــوان 
ــدأت تـــجـــارب نــاجــحــة  ــ ــــذي بـ الـــرقـــمـــي الـ
عــلــيــه خــــالل الـــعـــام الــــجــــاري، وهــــو ما 

سيرفع من مبيعات اإلنترنت.

إيران ترفع الحظر 
عن صادرات الحليب

مبيعات اإلنترنت 
تتجه الرتفاع جنوني

مال وسياسة

تسميه  ما  استراتيجية  تحقيق  التركية  الحكومة  تستهدف  بينما 
»االستقالل« في أربعة ملفات اقتصادية، يبدو أن روسيا قلقة من ملف 
التطور السريع في صناعة األسلحة على مناطق نفوذها الجيوسياسي، 
كما تتخوف المصارف الغربية على أرباحها في المستقبل من الفائدة

اقتربت قيمة صادرات تركيا إلى دول االتحاد األوروبي من 80 مليار دوالر 
الفترة  مع  مقارنة   %34.3 بزيادة  الحالي،  العام  من  شهرًا   11 أول  خالل 
بيانات  ووفــق   .2020 من  نفسها 
مجلس المصدرين في تركيا، بلغت 
صادرات البالد إلى االتحاد األوروبي 
ألف  و731  مليونًا  و557  مليارًا   78
 2021 الــعــام  مطلع  منذ  دوالر 
الثاني.  تشرين  نوفمبر/  نهاية  حتى 
ــول، حلت  ــاض ووفــق وكــالــة األن
االتحاد  دول  مقدمة  في  ألمانيا 
استيرادًا من تركيا، بقيمة 16  األكثر 

مليارا و74 مليونًا و831 ألف دوالر.

80 مليار دوالر

رؤية

أحمد ذكر اهلل

العالم، وشكلت تحديات  أرجـــاء  األســعــار  ارتــفــاع  ضربت مــوجــات 
التي ترزح  العربية  بينها  النامية ومن  الــدول  تواجه شعوب  كبرى 
أغلبيتها حول خط الفقر، خاصة بعد الزيادات القياسية في أسعار 
من  املاليني  مئات  بسقوط  هــددت  والتي  الرئيسية  الغذائية  السلع 
األفــراد تحت خط الفقر، تزامنًا مع تغيرات مناخية حادة وحاالت 
تقريبا  اختفت  التي  املجاعات  لبروز مشاهد  الجفاف، وعــودة  من 

خالل العقدين املاضيني.
أن ماليني  املتحدة من  لألمم  التابع  العاملي  األغــذيــة  برنامج  وحــذر 
البشر قد يعانون من نقص غذائي بسبب ارتفاع أسعار الغذاء، وأن 
الحالي،  العام  بالجوع في  العالم مهددون  270 مليون نسمة حول 
وأن األمر ربما يأخذ منحنى أكثر حدة في العام القادم، ال سيما 
في ظل وجود الثالثية املدمرة التي تدفع املزيد من البشر إلى الجوع 
والــبــؤس والــتــي تتمثل فــي الــصــراعــات واملــنــاخ وفــيــروس كــورونــا، 

وانضم إليها مؤخرًا ارتفاع االسعار.
وتشير النظرة السريعة ألزمة ارتفاع األسعار حول العالم بأصابع 
ــداد والــتــوريــد، والــتــي تفاقمت في  االتــهــام إلــى أزمـــات سالسل اإلمـ
أعقاب تداعيات فيروس كورونا، خاصة بعد معاناة جميع مراحل 
الكافية  الحاويات  من شح  بداية  الحادة،  االختناقات  من  السلسلة 
وبــروز ما أطلق عليه حــرب الــحــاويــات، ومـــرورًا بعدم كفاية أعــداد 
السفن لتلبية االحتياجات املتزايدة لنقل البضائع، وعدم قدرة البنية 
التحتية في املوانئ للتجاوب مع الزيادات القياسية في حركة النقل، 
وأخيرا أزمة عدم كفاية عدد سائقي الشاحنات في العديد من دول 
الرئيس ألزمة  السبب  أن  إلى  التحليالت  العديد من  العالم. ويشير 
التضخم هو السياسات النقدية وتالل األمــوال التي ضختها دول 
كورونا،  أزمــة  أعقاب  في  االقتصادية  في شرايينها  املتقدم  العالم 
والتي أضافت قدرات شرائية كبيرة للشركات واألفراد، وهو ما أدى 
إلى تكدس املدخرات، مع تواصل حالة الغلق العام ومنع النشاطات 
التي يمكن خاللها إنفاق هذه األموال.  وظهر أثر ذلك مباشرة في 
تزايد معدالت االدخار في معظم الدول األوروبية بنسب تفوق كثيرا 
معدالت ما قبل أزمة كورونا، حيث ارتفعت املبالغ التي يتم ادخارها 
في االتحاد األوروبي بنسبة 25% خالل فترة الوباء، بينما ارتفعت 
30% في الواليات املتحدة. وتسببت حزم اإلنعاش املالي املبالغ فيها 
سواء لألسر أو للشركات بموجات طلب كبيرة، دلل عليها قفزات 
الواليات  في  التجزئة  ملبيعات  القياسية  األرقــام  في  غير مسبوقة 
املتحدة ومعظم دول االتحاد األوروبــي، وتعاظم تأثير تزايد الطلب 
على التضخم في ظل انخفاض معدالت اإلنتاج بسبب اإلغالقات 
التناسب  عــدم  الرئيس  التضخم سببه  أن  يثبت  مــا  وهــو  الطويلة، 
بني حجم األموال املتاحة وكميات السلع املعروضة. من الواضح أن 
هناك إصرارًا من الواليات املتحدة واالتحاد األوروبــي على اإلبقاء 
انتهاج سياسة معدالت  من خــالل  املرتفعة  اإلنــفــاق  على معدالت 
الفائدة املنخفضة، وبدا ذلك جليًا من خالل رفض كريستني الغارد 
الفائدة رغم التضخم  البنك املركزي األوروبــي رفع أسعار  رئيسة 
الــزيــادة ضــررهــا أكبر من  الــذي تشهده أوروبـــا، وتصريحها بــأن 
الفيدرالي  االحــتــيــاطــي  بنك  انتهجه  الـــذي  النهج  ذات  وهــو  نفعها، 
األميركي الذي ثبت مؤخرًا سعر الفائدة عند حدود الصفر تقريبا.

وبرر الفيدرالي التثبيت بأنه يرى أن التضخم العاملي املرتفع حاليًا، 
األميركي  االقــتــصــاد  أن  أكــد  مــؤقــتــة، كما  لــعــوامــل  تشكل كنتيجة 
التضخم سينحسر،  وأن  والطلب  العرض  اخــتــالالت  مع  سيتأقلم 
مشيرا إلى أنه مع انحسار إصابات »كوفيد- 19«، من املنتظر أن 

يرتفع النمو االقتصادي في الربع األخير من العام الجاري.
املركزي  العالم وفي مقدمتها  املركزية حول  البنوك  وحــذت بعض 
لجأت  إذ  األوروبــــي،  واملــركــزي  األميركي  الفيدرالي  حــذو  الياباني 
إلى مستويات تاريخية متدنية، وبعضها نزل  الفائدة  إلى خفض 
أخـــرى لضخ  أدوات  إلــى  لــجــأت  الصفر، كما  مــا دون  إلــى  بالفائدة 
قــوة االقتصاد  إلــى آخــر بحسب  بلد  السيولة، تفاوت حجمها من 
ذلــك بهدف تشجيع االستهالك  املــتــاحــة، وكــان  املالية  واإلمــكــانــات 

وتمكني الشركات من االستمرار بالعمل والحفاظ على الوظائف.
عموما تشير الصورة العريضة الحالية لتصرفات البنوك املركزية 
الذي يعني  الفائدة املنخفض األمر  إلى تفضيل سعر  العالم  حول 
نقص  وتــجــاهــل  املرتفعة  الشرائية  الــقــوى  بــقــاء  تفضيل  بــوضــوح 
الــعــرض بــأســبــابــه املــخــتــلــفــة، مــمــا ســيــؤدي إلـــى املــزيــد مــن تأجيج 
حمي التضخم والذي بات من الواضح استمراره على األقل خالل 
القادم، ال سيما في ظل عودة دراماتيكية  العام  النصف األول من 
املتقدمة، بعد  الــدول  أعــداد اإلصــابــات بفيروس كورونا في  لتزايد 
تعثر عمليات الفرض القانوني للتلقيح حتى اآلن كنتيجة لضغوط 
شعبية مــتــزايــدة. هــل الــعــالــم مقبل عــلــي أزمـــة اقــتــصــاديــة، ســؤال 
القلق حول  الكثير من  املتنامي  التضخم  أثــارت موجات  مهم فقد 
مستقبل االقتصاد العاملي خالل العامني القادمني، وهو األمر الذي 
حذر منه العديد من االقتصاديني حول العالم، باعتبار أن التضخم 
يأكل الفوائض املالية ويهدد مستويات االستثمار، وأن اللعب بورقة 

الفائدة املنخفضة مخاطرة غير مأمونة قد تدفع للركود العاملي.
وهو نفس التوجه لتقرير صدر مؤخرًا عن »دويتشه بنك« األملاني 
أطلق من خالله تحذيرات من حدوث أزمة اقتصادية عاملية قريبًا 
أو في عام 2023 بسبب اآلثار السلبية املحتملة للتضخم، محذرًا 
السياسات  ومواصلة  النقدية  السياسات  تشديد  عــدم  خطط  مــن 
التحفيزية، األمر الذي يمكن أن يتسبب في ركود ضخم، وانطالق 
سلسلة مــن الــضــوائــق املــالــيــة فــي أنــحــاء الــعــالــم، ال سيما األســـواق 
الناشئة. عموما ورغم اختالف وجهات النظر حول تفسير األوضاع 
االقــتــصــاديــة الــعــاملــيــة، فــإنــنــا نــشــهــد وبـــوضـــوح تــنــامــيــًا متسارعًا 
أســـواق  داخـــل  الــتــوجــس  حــالــة  عــن   

ً
وتــغــافــال التضخمية،  للفقاعة 

الفائدة  االستثمار، وتهوينًا من مخاطر معدالت  املال ومجتمعات 
التوازن  نقاط  املستمر عن  االبتعاد  في  والتي تسببت  املنخفضة، 
بني العرض والطلب العامليني، وكلها أمور تهدد بحالة ركود محتمل 
وبقوة، ولن تكون املشكلة حينئذ تطور الركود ودخول االقتصاد 
في  الكبرى  املشكلة  ستكمن  بــل  املظلم،  الكساد  نفق  إلــى  العاملي 
نجاعة اإلجــراءات النقدية وقدرتها على امتصاص السيولة الزائدة 

وترشيد اإلنفاق، والحفاظ على مستويات اإلنتاج والنمو.
ولألسف فان الدول النامية ومن بينها الدول العربية متضررة في كل 
األحوال، فاستمرار الوضع الحالي بسياساته التيسيرية سيؤجج 
معدالت التضخم التي تلتهم القوى الشرائية ألناس ينفقون ما يزيد 
عن ثلثي دخلهم على الغذاء، كما أن رفع أسعار الفائدة إن حدث، 
املتقدمة  االقــتــصــادات  انكماش  في  وسيتسبب  متأخرًا  فسيكون 
كاملة  الفقير ضريبته  اإلنسان  ما سيدفع  وهو  النامية،  وبالتالي 

في كل األحوال.

سعر الفائدة المنخفض 
يشعل التضخم
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