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أميركا: مأزق اللجوء الحتياطي النفط
نيويورك ـ العربي الجديد

تضع أسعار النفط إدارة الرئيس األميركي 
جو بايدن، في مــأزق مع منتجي الخام في 
الواليات املتحدة وخارجها، إذ بات اللجوء 
إلـــى االحــتــيــاطــي االســتــراتــيــجــي مـــن الــخــام 
خـــيـــارًا مـــطـــروحـــا لــتــجــنــب تــأثــيــر صــدمــات 
أكبر  فــي  املستهلكني  األســعــار على  ارتــفــاع 
سوق  فــي  متعاملني  لكن  بالعالم،  اقتصاد 
ــذروا مــن أن تــأثــيــر هـــذه الخطوة  الــطــاقــة حــ

.
ً
سيكون ضئيال

وقـــالـــت وزيـــــرة الــطــاقــة األمــيــركــيــة جينيفر 
غرانهولم، في تصريحات لقناة بلومبيرغ، 
تذكر  سلطة  لــديــهــا  ليست  بــايــدن  إدارة  إن 
لدفع منتجي النفط في الواليات املتحدة إلى 
زيـــادة اإلنــتــاج، فــي محاولة لخفض أسعار 
الوقود املتزايدة. ووفق بيانات صــادرة عن 
وقت  في  األميركية،  الطاقة  معلومات  إدارة 
الجاري،  الثاني  نوفمبر/تشرين  من  سابق 
مـــن املــتــوقــع أن يــنــخــفــض إنـــتـــاج الـــواليـــات 

املــتــحــدة مــن الــنــفــط 260 ألـــف بــرمــيــل يوميا 
إلى نحو 11 مليون برميل يوميا في 2021، 
التعافي من جائحة  في  اإلنتاج  تباطؤ  مع 

فيروس كورونا حتى مع زيادة الطلب.
وســيــكــون هـــذا اإلنـــتـــاج أقـــل 60 ألـــف برميل 
الطاقة  معلومات  إدارة  توقعته  عما  يوميا 
ــن املــتــوقــع أن يــزيــد اإلنـــتـــاج في  ســابــقــا. ومـ
2022 إلى 11.7 مليون برميل في اليوم، لكنه 
القياسي قبل  ال يصل إلى مستوى اإلنتاج 
الجائحة، والذي بلغ نحو 13 مليون برميل 

يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وقـــالـــت غــرانــهــولــم، إن الــنــفــط ســـوق عاملية 
»يسيطر عليه كارتل )تكتل موردين( وهذا 
الــكــارتــل اســمــه أوبــــك«. وحــثــت إدارة بــايــدن 
أوبك وحلفاءها )أوبك+( على زيادة اإلنتاج 
ــتـــصـــادي  حـــتـــى ال يـــتـــضـــرر االنـــتـــعـــاش االقـ
الــــعــــاملــــي. لـــكـــن »أوبــــــــــك+« تـــمـــســـكـــت، نــهــايــة 
ــادة اإلنــتــاج  ــزيـ ــبـــوع املـــاضـــي، بــخــطــة لـ األسـ
بــشــكــل تــدريــجــي فــقــط، لــتــغــلــق أســـعـــار خــام 
برنت، يوم الجمعة، عند مستويات مرتفعة 

بلغت 83 دوالرًا للبرميل. وأشارت غرانهولم 
إلى أن بايدن يفكر في استخدام االحتياطي 
الـــبـــتـــرولـــي االســـتـــراتـــيـــجـــي كــوســيــلــة يمكن 
ــــار، مــضــيــفــة  ــعـ ــ أن تـــســـاعـــد فــــي خـــفـــض األسـ
الــوقــود املــرتــفــعــة، مثل تلك التي  أن أســعــار 
ــر مـــقـــبـــولـــة فــي  ــيـ ــــي أوروبـــــــــــا، غـ ــــدت فـ ــــوهـ شـ
لــو اعتقد البعض  املــتــحــدة، حتى  الــواليــات 
في  أن تساعد  يمكن  األســعــار  هــذه  أن مثل 
دفع التحول إلى الطاقة الخضراء. وتابعت 
»الرئيس ال يريد أن يرى سعر الوقود يلحق 
الــضــرر بــأنــاس حــقــيــقــيــني«، مــشــيــرة إلـــى أن 
بعض الفقراء ينفقون ما يصل إلى 30% من 
دخولهم الشهرية على الوقود. وفي حني أن 
االستفادة من االحتياطي االستراتيجي قد 
القصير  املـــدى  أو دعــمــا على  تــوفــر تخفيفا 
ــار بــالــنــســبــة لـــأمـــيـــركـــيـــني، إال أنـــه  ــعـ لـــأسـ
يـــنـــطـــوي عـــلـــى مـــخـــاطـــر. ويـــمـــكـــن أن تــشــكــل 
ســابــقــة غــيــر مــريــحــة، حــيــث إن االحــتــيــاطــي، 
الذي يبلغ حاليا أكثر من 612 مليون برميل، 
إلـــى تخفيف وطــأة  املــقــام األول  فــي  يــهــدف 

التي قد تتسبب فيها  الكوارث االقتصادية 
أحداث مثل األعاصير أو الكوارث الطبيعية 

األخرى.
ــوق الـــنـــفـــط مــن  ــ ر مــتــعــامــلــون فــــي سـ

ّ
وحـــــــذ

إلـــــــى االحـــتـــيـــاطـــي  املـــحـــتـــمـــل  الــــلــــجــــوء  أن 
االســتــراتــيــجــي قــد يــكــون لــه تــأثــيــر ضئيل، 
حتى مع طرح إدارة بايدن للفكرة كوسيلة 
لــلــتــأثــيــر عــلــى األســــعــــار. وبـــعـــد احــتــســاب 
ــتـــي يــــوافــــق عــلــيــهــا  املـــبـــيـــعـــات اإللــــزامــــيــــة الـ
الكونغرس مسبقا، والحد األدنى املطلوب 
في مواقع التخزين، من املحتمل أن تتمتع 
اســتــخــدام  عــلــى  ــقـــدرة  ــالـ بـ »بــــايــــدن«  إدارة 
وفقا  فــقــط،  أقــصــى  كحد  برميل  مليون   60
ملصدر في واحــدة من أكبر شركات تجارة 
الــنــفــط فـــي الــعــالــم، طــلــب عـــدم الــكــشــف عن 
ــه، وفـــــق بـــلـــومـــبـــيـــرغ. وتــــعــــادل هـــذه  ــتـ هـــويـ
 عــن ثــالثــة أيـــام من 

ً
الــكــمــيــة، مــا يــزيــد قــلــيــال

املتحدة،  الــواليــات  في  االستهالك  متوسط 
بالنظر إلى مستويات 2020.

غزة ـ العربي الجديد

فــي قطاع  الطبيعية  ــوارد  ــ واملـ الــطــاقــة  حـــذرت سلطة 
غـــزة، مــن تــوقــف عمل محطة الــكــهــربــاء الــوحــيــدة في 
القطاع، صباح األحد، جراء عدم دخول الوقود املمول 

من قطر منذ 5 أيام على التوالي.
ــــدادات   »إمـ

ّ
وقــالــت سلطة الــطــاقــة فــي بــيــان، أمـــس، إن

الــوقــود الــقــطــري ملحطة كــهــربــاء غـــزة، تــوقــفــت مــنــذ 2 
ــــه في 

ّ
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري« مضيفة أن

حال استمرار عدم دخول الوقود القطري »فإن محطة 
 
ّ
أن الكهرباء مهددة بالتوقف صباح األحــد«. وذكــرت 

نسبة   
ّ
أن يعني  الكهرباء،  توليد  »توقف عمل محطة 

الــعــجــز فــي إمــــداد الــطــاقــة ستصل إلـــى حــوالــي %70« 
وعلى  الــســوالر«.  إلدخـــال  العاجل  »التدخل  بـ مطالبة 
مـــدار الــســنــوات املــاضــيــة، قــّدمــت مــنــح مــالــيــة لتمويل 
ــزة، كــان  ــ ــــود ملــحــطــة تــولــيــد الــكــهــربــاء فـــي غـ ــراء وقـ ــ شـ
آخرها منحة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي املـــاضـــي، واملــــقــــّدرة بــــ360 
مليون دوالر، يتم صرفها خــالل عــام 2021، حيث تم 
الكهرباء.  تخصيص جزء من املنحة لتشغيل محطة 
ومنذ عام 2006، يعاني قطاع غزة من أزمة حادة في 
تــوفــيــر مــصــادر الــطــاقــة. ويــحــتــاج الــقــطــاع، إلـــى نحو 

500 ميغاوات، لم يكن يتوفر منها إال 140 ميغاواتا، 
بحسب تقرير سنوي صدر عن محطة توليد الكهرباء، 
عــــام 2020. وقـــالـــت املــحــطــة، فـــي تــقــريــرهــا آنــــــذاك، إن 
»استقرار إمــدادات الوقود للمحطة، أدى إلى معدالت 
قياسية إلنتاج الطاقة، خالل الفترة املمتدة بني عامي 

2018 و2019، مقارنة باألعوام التي سبقتها«.
الفترة  خــالل  غــزة،  قطاع  في  الفلسطينيون  ويعيش 
األخيرة، أجــواء حصاٍر إسرائيلي غير مسبوقة منذ 
فرضه ألول مرة عام 2007، فمنذ انتهاء العدوان على 
ــار املــاضــي، أبــقــى االحــتــالل  الــقــطــاع فــي 21 مــايــو/ أيـ
على الكثير من القيود التي فرضها، منها منع إدخال 

مواد وسلع حيوية. وتأتي تلك التحديات املتزايدة، 
في ظل تفاقم نسبتي الفقر 80% والبطالة 60%، وفق 
األرقــام  هــذه  ُمختصون  ويصف  الرسمية.  البيانات 
أبو  كــرم   معبر 

ّ
إال القطاع  بغير املسبوقة. وال يمتلك 

ــي املــحــتــلــة، بعدما  ــ ســالــم كمنفذ تــجــاري مــع األراضـ
كانت  التي  الثالثة  التجارية  املعابر  االحــتــالل  أغلق 
تــمــثــل الــعــصــب األســـاســـي لــالقــتــصــاد املــحــلــي. ومنذ 
االحتالل  تالعب  األخير  اإلسرائيلي  الــعــدوان  انتهاء 
القطاع،  إلــى  املــدخــلــة  واألصــنــاف  البضائع  بكميات 
 عن 

ً
عبر وقف إدخال الوقود في بعض األحيان، فضال

وضع شروط تعجيزية على إدخال العديد من السلع.

نفاد الوقود يدفع محطة كهرباء غزة للتوقف

»إيني« اإليطالية تنتج الغاز 
في موزمبيق

أعلنت حكومة موزمبيق أن 
مجموعة إيني اإليطالية العمالقة 

للمحروقات، ستنتج الغاز الطبيعي 
املسال قبالة الساحل الشمالي 

للبالد اعتبارًا من النصف األول من 
عام 2022. ونقلت وكالة فرانس 

برس، أمس السبت، عن وزير 

املوارد املعدنية والطاقة ماكس 
تونيال، قوله للصحافيني، يوم 

الجمعة، إن أعمال الحفر البحرية 
في آبار هذا املشروع املسمى 

»كورال ساوث« انتهت األسبوع 
املاضي. وأضاف تونيال: »من 

املقرر أن يكتمل بناء املنصة هذا 
العام ما يشير إلى أن موزمبيق 

ستبدأ إنتاج وتصدير الغاز 
الطبيعي في نهاية النصف األول 
من 2022«. وجاءت تصريحات 

وزير املوارد املعدنية والطاقة 
بعد مقابلة بني رئيس املجموعة 

اإليطالية كالوديو ديسكالزي 
ورئيس موزمبيق فيليبي نيوسي، 

في العاصمة مابوتو لبحث 
املشروع. وقال ديسكالزي إن 

مشروع »إيني« هو »أول مشروع 
إلنتاج احتياطات الغاز الكبيرة التي 

اكتشفناها في موزمبيق«.

دبي تستهدف 25 مليون 
سائح

قال الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشد آل مكتوم ولي عهد دبي 

على تويتر، أمس السبت، إن دبي 
تخطط لدمج دائرتي االقتصاد 

والسياحة وتستهدف استقطاب 
25 مليون سائح في 2025. وأعلن 

الشيخ حمدان عن تعيني هالل 
املري مديرا عاما للدائرة الجديدة. 

ونقل املكتب اإلعالمي لدبي عن 
حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد 
قوله إن األهداف الرئيسية للدائرة 

الجديدة تشمل زيادة القيمة 
املضافة للقطاع الصناعي بنسبة 

150% خالل السنوات الخمس 
املقبلة وتوسيع أسواق التصدير 

الخارجية للمنتجات املحلية بنسبة 
50% وزيادة أعداد السياح بنسبة 

40% أي ما يعادل 25 مليون سائح 
بحلول 2025.

انخفاض العاملين لحسابهم 
في كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات حكومية في كوريا 
الجنوبية، أن عدد العاملني من غير 

أجور، مثل العاملني لحسابهم 
الخاص، انخفض بنسبة %0.4 

خالل األشهر الثمانية األولى من 
العام الجاري، مقارنة بعام 2020، 
متأثرا بتداعيات فيروس كورونا. 

وكان هناك 6.61 ماليني عامل بدون 
أجر حتى أغسطس/ آب املاضي، 
ويمثل العدد 23.9% من العاملني 

في البالد وفقا لبيانات صادرة عن 
هيئة اإلحصاء الكورية، أوردتها 
وكالة يونهاب، أمس. وينخفض 

هذا العدد بنحو 292 ألف عامل عن 
نفس الفترة من عام 2018. وبلغ 
إجمالي عدد العمال الذكور الذين 
ال يتقاضون رواتب 4.17 ماليني، 

بينما بلغ عدد اإلناث 2.44 مليون. 
وشكل َمن هم في الخمسينيات 

والستينيات من العمر 63.7% من 
جميع العاملني بدون أجر.

أخبار

الجيل الخامس 
ينعش خزينة 

البرازيل

العالم  في  النقالة  االتــصــاالت  أكبر شبكات  واحــدة من  لبناء وتشغيل  الشركات  فيها  تنافست  عاملية  مــزايــدة  مليارات دوالر من   8.4 البرازيل  جمعت 
 التوقعات«. والعروض الفائزة قدمتها 

ّ
 املزايدة »فاقت كل

ّ
بتقنية الجيل الخامس. وقال وزير االتصاالت فابيو فاريا، وفق وكالة »فرانس برس« أمس، إن

شركات لم يسبق لها أن عملت في البرازيل وأخرى مزودة لخدمات الهاتف النقال في البالد، من بينها »تي آي إم«، الفرع البرازيلي لشركة اتصاالت 
إيطاليا )تلكوم ايتاليا(، و»تيليفونيكا برازيل« فرع املجموعة اإلسبانية »تيليفونيكا«، و»كالرو« اململوكة من »أميركا موفيل« التابعة لقطب االتصاالت 

املكسيكي كارلوس سليم. وجذبت املزايدة، في املجمل، عروضا من 15 شركة لبناء وتشغيل شبكة الجيل الخامس ملدة 20 عاما.
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حسابات حكومية ُتخيف الجزائريين من الغالء

%100
في بداية أزمة انهيار أسعار 
الــدوالر  سعر  ــان  ك النفط، 
يعادل 83 دينارًا جزائريًا، لكن 
سجل قفزات متتالية ليصل 
بينما  حاليًا،  دينارًا   137.2 إلى 
بلوغه  الحكومة  تتوقع 
 ،2024 بنهاية  دينارًا   164.6
ليخسر الدينار نحو 100% من 

قيمتها في 10 سنوات.

تحقيق

الجزائر من أكبر مستوردي 
القمح في العالم، إذ 

تأتي بعد مصر

الدينار خسر نحو ثلثي 
قيمته منذ أزمة انهيار 

أسعار النفط

الجزائر ــ حمزة كحال

ــــري  ــزائـ ــ ــــجـ ــواصــــــل الـــــديـــــنـــــار الـ يــــ
ــام الـــعـــمـــالت  الـــســـقـــوط الــــحــــر أمـــــ
ــى  ــ ــة، لـــيـــهـــبـــط إلــــــى أدنـ ــيــ ــبــ ــنــ األجــ
مستوى له على اإلطالق خالل األيام األولى 
من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، متأثرًا 
باستمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا 
وتراجع إيــرادات البالد من النقد األجنبي، 
رغــم الــقــفــزات الــتــي تسجلها أســعــار النفط 

والغاز منذ بداية 2021.
وهبطت العملة الجزائرية إلى نحو 137.2 
ديــنــارًا لــلــدوالر الــواحــد، وفــق أســعــار البنك 
املركزي، وانخفضت إلى 156 دينارًا لليورو، 

وحوالى 185 دينارًا للجنيه اإلسترليني.
وُيـــَعـــّد كــســر الــــدوالر حــاجــز 137.2 ديــنــارًا، 
فــي الــتــعــامــالت الــرســمــيــة، األول مــن نــوعــه، 
بعد تسجيله مطلع أكتوبر/ تشرين األول 
تــوقــعــات  وســــط  ديــــنــــارًا،   137.17 املـــاضـــي 
بأن يالمس الــدوالر حاجز 140 دينارًا قبل 
نهاية العام الجاري، رغم الخطاب الرسمي 
املطمئن للجزائريني بعودة العافية للعملة 

التي تعيش أسوأ أيامها.
ــار الــنــفــط  ــعــ ــة أزمــــــة انـــهـــيـــار أســ ــدايــ وفـــــي بــ
الــــــدوالر  ــان ســـعـــر  ــ كـ ــام 2014،  ــ عـ مــنــتــصــف 
ــه مــا لــبــث أن سجل 

ّ
ــنـــارًا، لــكــن يــعــادل 83 ديـ

ــاب الـــعـــمـــلـــة  ــ ــــسـ ــلــــى حـ ــة عــ ــيـ ــالـ ــتـ ــتـ ــزات مـ ــ ــفــ ــ قــ
الجزائرية، ليصل إلى 118 دينارًا في 2018، 
فــي 2019 ومطلع 2020، ومع  و123 ديــنــارًا 
املستويات الحالية يكون الدينار قد خسر 

نحو ثلثي قيمته خالل هذه السنوات.
وقــدمــت الــحــكــومــات املــتــعــاقــبــة مــنــذ 2014، 
تـــبـــريـــرات لــخــفــض ســعــر الـــديـــنـــار بــالــرغــبــة 
النفطية  الصدمة  ارتــــدادات  امتصاص  فــي 
 هــذه 

ّ
ــــرت بــاقــتــصــاد الـــبـــالد، لـــكـــن الـــتـــي أضـ

الــتــبــريــرات قــد تــتــبــدل لــتــجــد الــحــكــومــة في 
الــســلــع الرئيسية  مــوجــات تــضــخــم أســعــار 
العاملية دافعا جديدًا لالستمرار في سياسة 
 النظر عن آمال تحسن 

ّ
تعويم العملة، بغض

عـــائـــدات تــصــديــر الــطــاقــة مـــن جــانــب البلد 
الغني بثروات النفط والغاز.

أيمن  بــقــيــادة  الحالية  الحكومة  تــنــوي  وال 

ــن تــعــويــم  ــ ــتــــوقــــف عـ ــن عـــبـــد الــــرحــــمــــن، الــ ــ  بـ
الــتــي  املـــالـــيـــة  وزارة  تـــوقـــعـــت  إذ  ــنــــار،  الــــديــ
ــوزراء فــي الــوقــت نفسه،  ــ يــتــوالهــا رئــيــس الـ
اســتــمــرار تــراجــع الــعــمــلــة املــحــلــيــة إلـــى 140 
دينارًا للدوالر الواحد نهاية العام الجاري، 
ونحو 149.3 دينارًا للدوالر نهاية 2022، ثم 
إلــى 156.78 ديــنــارًا في 2023 ونحو 164.6 
ديــنــارًا لــلــدوالر نهاية عــام 2024، مــا يعني 
قــرابــة 100% من  الــوطــنــيــة  العملة  خــســارة 
التقديرات  فــي عشر ســنــوات، وفــق  قيمتها 

الرسمية.
 استمرار 

ّ
يقول املحلل املالي، نبيل جمعة، إن

األنشطة  تدهور  إلــى  يرجع  الدينار  هبوط 
ــة  االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تـــضـــررت بــفــعــل األزمــ
النفطية واالضطراب السياسي، الذي غذى 
الصعوبات التي تواجه الشركات الحكومية 
إذ  اإلنتاجية،  تراجع  وبالتالي  والخاصة، 
 الــنــمــو االقـــتـــصـــادي يــبــلــغ واقــعــيــا نحو 

ّ
إن

املتفائلة  الحكومية  الــتــوقــعــات  رغــم   %1.2
الــتــي تشير إلــى أنــه قــد يصل إلــى 4% هذا 

الجديد«  »العربي  لـ جمعة  ويضيف  الــعــام. 
ها 

ّ
ه رغم تحسن أسعار الطاقة عامليا، فإن

ّ
أن

تــظــل دون مــســتــويــات مــا قــبــل أزمـــة تــهــاوي 
األسعار في 2014. 

وكسر خام برنت 84 دوالرًا للبرميل نهاية 
قــبــل أن  املــــاضــــي،  ــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول  أكـ

الجاري  الشهر  يتراجع في بداية تعامالت 
لــلــبــرمــيــل. ورغــــم أن  نــحــو 80.5 دوالرًا  إلـــى 
ــذه األســــعــــار تــمــثــل طـــفـــرة غــيــر مــســبــوقــة  هــ
ــنـــوات، بــيــنــمــا تــظــل دون مــســتــويــات  فـــي سـ
أغـــلـــق قبل  ــــذي  الـ يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران 2014، 
العاملية عند 112 دوالرًا  االنــهــيــارات  بــدايــة 

للبرميل.  
الــجــزائــري، عبد  االقتصادي  الخبير  ويــرى 
 »تعويم الدينار إيجابي 

ّ
الرحمن مبتول أن

الدولة، إذ سيسمح للحكومة برفع  ملوازنة 
 
ّ
ــخ

َ
ــض

ُ
ت الــتــي  النفطية  الضريبية  الــعــائــدات 

مباشرة في الخزينة العمومية«.
وشكل النفط أهم املبيعات الجزائرية نحو 
الــخــارج خـــالل األشــهــر التسعة األولــــى من 
2021، إذ مثل 92.5% من صادرات الجزائر، 
بحسب أرقــام الجمارك، فقد بلغت إيراداته 
من العملة الصعبة أكثر من 20 مليار دوالر.

 
ّ
ــي الـــجـــديـــد« أن ــربـ ــعـ »الـ ـــ يــضــيــف مـــبـــتـــول لـ

ــتـــي تــريــد  »الـــنـــقـــطـــة اإليـــجـــابـــيـــة الـــثـــانـــيـــة الـ
الــديــنــار،  تــعــويــم  مــن  الــحــكــومــة تحصيلها 

تقريب الفجوة بني أسعار الصرف الرسمية 
اليورو عند  والسوق املوازية، حيث استقر 
200 دينار، مقابل 156 في السوق الرسمية، 
ووصل الدوالر إلى 177 دينارًا مقابل 137.2 
ــــح، وهــو  رســـمـــيـــا... الـــهـــدف الــحــكــومــي واضـ
ــة فـــي الــســوق  ــتـــداولـ ــوال املـ ــ ــ امـــتـــصـــاص األمـ
املـــوازيـــة بتقليص هــامــش ربـــح املــضــاربــني 

فيها«.
ــاوف املـــــواطـــــنـــــني تـــتـــعـــاظـــم فــي  ــ ــخــ ــ  مــ

ّ
ــن ــ ــكـ ــ لـ

ــعــــار بــســبــب »فــخ  ــفــــاع األســ املـــقـــابـــل مـــن ارتــ
الــتــعــويــم« الــــذي ُيـــســـّرع مـــن وتـــيـــرة تــراجــع 
الخبير  ويقول  للكثيرين.  الشرائية  القدرة 
 »انخفاض 

ّ
االقتصادي، جمال نور الدين، إن

بالفقراء  أثــر سلبا ليس فقط  الدينار  قيمة 
أيــضــا، وهـــو يهدد  املــتــوســطــة  بــل بالطبقة 
ــدرة الـــشـــرائـــيـــة أكــثــر  ــقــ بــتــعــجــيــل انـــهـــيـــار الــ
عملية  تــواصــل  بسبب  الحالية،  السنة  فــي 
التعويم وتمسك الحكومة بسياسة تقليص 
فــاتــورة الــــواردات مــن خــالل خفض الدينار 
ــة عــمــر احــتــيــاطــي الــنــقــد األجـــنـــبـــي«.  ــالـ إلطـ
 
ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ الدين  نور  ويضيف 

»الــحــكــومــة مــدعــوة الــيــوم للتدخل مــن أجل 
حماية القدرة الشرائية للمواطن«. 

ورغم تخصيص الحكومة 24% من اإلنفاق 
ــق بـــيـــانـــات  ــ ــلـــى مـــخـــصـــصـــات الـــــدعـــــم، وفــ عـ
 هــذا اإلجـــراء لم ينجح 

ّ
 أن

ّ
مــوازنــة 2020، إال

فــي تحسني الــقــدرة الــشــرائــيــة، وأكــبــر دليل 
القفزات التي شهدتها أسعار املواد واسعة 
االستهالك منذ بداية العام الجاري، والتي 
تعود لسببني: األول هو املضاربة، والثاني 
تهاوي قيمة الدينار الذي ال يمكن إخفاؤه« 

وفق الخبير االقتصادي الجزائري.
كذلك يتخوف محللون من تداعيات موجة 
التي تأثرت سلبا  العاملية  تضخم األسعار 
بـــقـــفـــزات أســــعــــار الـــطـــاقـــة وأزمــــــــة ســالســل 
التوريد الدولية، بينما تعتمد الدولة على 
احتياجاتها،  معظم  تلبية  فــي  االســتــيــراد 
والســيــمــا الــقــمــح الــــذي قــفــزت أســـعـــاره إلــى 
أعــلــى مــســتــوى فــي 13 عــامــا نــهــايــة الشهر 

املاضي.
والـــجـــزائـــر مـــن أكــبــر مــســتــوردي الــقــمــح في 
العالم، إذ تأتي بعد مصر، وبينما ال تكشف 
 

ّ
إال السنوية،  الـــواردات  السلطات عن حجم 

 وزارة الزراعة األميركية قدرت في تقرير 
ّ
أن

حـــديـــث لــهــا حــجــم اســـتـــهـــالك الـــجـــزائـــر من 
السلعة ملوسم 2020/ 2021 بني 10.7  هــذه 
ماليني طــن و11 مليون طــن، مــا يشير إلى 
استيراد ما يصل إلى 6 ماليني طن سنويا.

ووصـــــلـــــت أســـــعـــــار عــــقــــود الـــقـــمـــح تــســلــيــم 
إلــــى نحو  املــقــبــل  ــانـــون األول  كـ ديــســمــبــر/ 

للطن، وهو  )331.39 دوالرًا(  يــورو   284.75
أعلى مستوى منذ مارس/ آذار 2008، وفق 
ــق 

ّ
ــحــل

ُ
ــرز« أخـــيـــرًا. وت ــتــ تــقــريــر لــوكــالــة »رويــ

أســعــار الــغــذاء والــوقــود عاليا فــي مختلف 
أنحاء العالم، ما يؤدي إلى زيادة الضغوط 
نحو مــزيــد مــن االرتــفــاع فــي أســعــار السلع 

األساسية وغيرها.
وأصبح شراء الطعام اآلن أصعب مما كان 
ــورات الــربــيــع الــعــربــي في  ــ عــلــيــه فـــي دول ثـ
املتاعب  من  الغنية  البلدان  وتعاني   ،2011
أيــضــا، إذ تــؤثــر تــداعــيــات جــائــحــة كــورونــا 
لوكالة  تقرير  األفــــراد، وفــق  بمصادر دخــل 
ــبـــيـــرغ« األمـــيـــركـــيـــة، نـــهـــايـــة الــشــهــر  ــلـــومـ »بـ

املاضي. فخ تعويم 
الدينار

الذي  الجزائري  الدينار  الطاقة عالميًا، على وضع  التي تشهدها أسعار  القفزات  تنعكس  لم 
بينما  اقتصاديين،  محللين  وصف  وفق  التعويم«  »فخ  في  سقط  بعدما  هبوطه،  يواصل 

تتعاظم مخاوف المواطنين من غالء أكثر حدة في الفترة المقبلة يستنزف جيوب الجميع
موازنة »تكميلية« لزيادة اإلنفاق

تقدمت الحكومة الجزائرية إلى مجلس األمة )البرملان( بمشروع قانون 
زيــادة  )مــوازنــة إضافية( بغرض  الجاري 2021  للعام  التكميلي  املالية 
ــدار، لــدى عرض  مخصصات اإلنــفــاق. وقــال وزيــر الصناعة أحمد زغـ
مجلس  فــي  واملالية  االقتصادية  الــشــؤون  لجنة  على  القانون  مــشــروع 
األمة، وفق ما نقلت وكالة األنباء الجزائرية، الجمعة، عن بيان للمجلس، 
إّن مشروع القانون يتضّمن زيادة نفقات امليزانية بنحو 529.7 مليار 
دينار، مشيرًا إلى أّن هذه الزيادة تخص،بشكل أساسي، تغطية النفقات 
وتلبية  الناجمة عن جائحة فيروس كورونا  باآلثار  املتعلقة  اإلضافية 

احتياجات الطلب االستثماري للقطاعات. ولفت زغدار إلى أّن مشروع 
املوازنة التكميلي تضّمن جملة من التدابير التسهيلية لفائدة االستثمار، 
على غرار إلغاء األثر الرجعي إللزامية االمتثال لقاعدة الشراكة )51/49 

باملائة(، بالنسبة للشركات التجارية التي تضم شريكًا أجنبيًا أو أكثر.
وتضّمن املشروع أيضًا تدابير لصالح قطاع الصحة تتمثل في اإلعفاء 
القيمة املضافة والحقوق الجمركية، ليطبق على املواد  من الرسم على 
األولية التي تدخل في نظام إنتاج املواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية 

املستعملة ملواجهة كورونا.

جزائريون 
يتسوقون 
في ساحة 
باب الوادي 
بالعاصمة 
)فرانس برس(

طرابلس ــ أحمد الخميسي

أعلن عدد من البلديات واملصارف 
الـــتـــجـــاريـــة واملـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
لــلــنــفــط وشــــركــــات حــكــومــيــة فــي 
ليبيا عــن وظــائــف جــديــدة، فــي حــني تشهد 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة املــخــتــلــفــة تــكــدســا في 
أعــداد العاملني، ما دعا خبراء اقتصاد إلى 
انتقاد هذه الخطوة وضبط فاتورة األجور 
التي أضحت تلتهم أكثر من نصف املوازنة 
 هناك 

ّ
العامة، إذ تظهر البيانات الرسمية أن

 ثالثة مواطنني.
ّ

موظفا لكل
 56% مــن 

ّ
ــإن ــ ــق الـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة، فــ ــ ووفــ

اإلنفاق في املوازنة يذهب إلى رواتب »جيش 
من العاملني« في املؤسسات الحكومية، فيما 
أكدت هيئة الرقابة اإلدارية في تقرير حديث 

 هــنــاك تــدنــيــا فــي إنــتــاجــّيــة العاملني 
ّ
لــهــا أن

ــاع الــــعــــام، إذ تـــصـــل الــنــســبــة إلـــى  ــقـــطـ فــــي الـ
الرواتب عبئا هائال  بينما تمثل  فقط،   %30 
عــلــى املـــوازنـــة، حــيــث يـــدرج ربـــع الــّســكــان في 
كــشــوف الــــرواتــــب، كــمــا زادت أجــــور الــقــطــاع 
العام بنحو 250% منذ اندالع ثورة فبراير/

شباط 2011.
يــقــول الباحث فــي مــجــال ســوق العمل علي 
الجديد«،  »العربي  لـ صالح، في تصريحات 
الــوظــائــف  بتقليص  مطالبة  »الــحــكــومــة   

ّ
إن

فـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام إلــــى 75% مـــن إجــمــالــي 
الــعــدد الــحــالــي... هــنــاك جيش مــن العاملني 
بــأعــمــال حــقــيــقــيــة«. ويضيف  يــقــومــون  وال 
في  توّسعت  السابقة  الحكومات   

ّ
أن صالح 

الحصول  أجـــل  مــن  الــعــشــوائــيــة  التعيينات 
عــلــى قــبــول شــعــبــي، وبــــدأت تــلــك التعينات 
منذ عام 2011 من دون مرعاه املؤهل العلمي 
تكّدس  في  تسّبب  ما  الوظيفّية،  والخبرات 
اقـــتـــصـــاديـــة،  ــــدوى  أي جــ مــــن دون  وظـــيـــفـــي 
الحكومة رفعت سقف رواتــب   

ّ
أن  عن 

ً
فضال

إلى  ويلفت  التعليم.  مثل  القطاعات  بعض 
وجــــود 2.3 مــلــيــون مــوظــف حــكــومــي لــعــدد 
»لدينا  نــســمــة، مضيفا:  مــاليــني   6.8 ســكــان 
إلى  بــاإلضــافــة  إنــتــاجــيــة،  وال  مقنعة  بطالة 
الراتب  بلعنة  مصاب  اتكالي  ــف 

ّ
مــوظ خلق 

النفطي، بال إنتاج وال تنمية«.
الحاصل على  الشامس،  أنــس  املــواطــن   

ّ
لكن

شهادة البكالوريس في العلوم اإلدارية منذ 
ه يأمل في الحصول على 

ّ
عام 2015، يقول إن

فرصة عمل في الوظائف املطروحة، مشيرًا 
 العمل لدى الحكومة، 

ّ
ه ال خيارات إال

ّ
إلى أن

فــالــقــطــاع الـــخـــاص هــــش، وال اســتــثــمــارات 
أجــنــبــيــة تــســتــوعــب الــــراغــــبــــني فــــي الــعــمــل. 
 »الـــعـــمـــل فـــي الــقــطــاع 

ّ
يــضــيــف الـــشـــامـــس أن

الـــعـــام أفـــضـــل بــكــثــيــر مـــن الــقــطــاع الـــخـــاص، 
لعدم وجود ضمانات في التعاقد في األخير 
ــا، عــــدا عـــن الــفــصــل  ــاســ إن وجــــد الــعــمــل أســ
الــتــعــســفــي والـــحـــقـــوق الــغــائــبــة فـــي الــقــطــاع 

 في ما يتعلق بالتأمني«.
ّ

الخاص ككل
ير، خريج قسم الهندسة 

ّ
كما يلفت حامد الت

أنه  إلــى  »الــزنــتــان«،  فــي جامعة  الكهربائية 
لم يتحصل على فرصة عمل منذ عام 2017 
القطاع  غــيــاب وظــائــف  اآلن، والسبب  ــى 

ّ
حــت

العام. وتشير بيانات وزارة التعليم العالي 
 عــــدد الــخــريــجــني الــجــامــعــيــني يبلغ 

ّ
إلــــى أن

سنويا 120 ألفا.
مــســؤول سابق  ويعتبر حسن عبيد، وهــو 
مــن  الـــعـــديـــد  إعــــــالن   

ّ
أن الـــعـــمـــل،  وزارة  فــــي 

الجهات الحكومية عن وظائف جديدة أمر 
جيد، في ظل ارتفاع معدالت البطالة وعدم 
تـــوفـــر فــــرص لــلــعــمــل فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص، 
 عن سياسات التقشف التي اتخدتها 

ً
فضال

الحكومة عام 2015، وتوقف التعيينات في 
باستثناء  الحكومية  املــؤســســات  مختلف 
»الحكومة املــوازيــة« فــي شــرق الــبــالد، التي 
تكدسا وظيفيا  أنــتــج  مــا  وظــفــت عشوائيا، 
ــربـــي الـــجـــديـــد«  ــعـ »الـ ـــ ــر. ويــــقــــول عــبــيــد لـ ــ آخــ
 الــتــعــيــيــنــات املـــطـــروحـــة تـــأتـــي »ملــواكــبــة 

ّ
إن

مــتــطــلــبــات ســـــوق الـــعـــمـــل، ومـــنـــهـــا إســـنـــاد 
مــهــام ســيــاديــة جـــديـــدة لــلــبــلــديــات، وكــذلــك 
ــاع االتـــــصـــــاالت فــي  ــطــ مـــؤســـســـة الـــنـــفـــط وقــ
املسؤول   

ّ
لكن الــجــديــدة«.  االستثمارات  ظــل 

الرباط ـ مصطفى قماس

اعتزام  املغرب عن  كشفت مصادر مطلعة في 
مــن شأنها تجنب  ــراءات  إجــ اتــخــاذ  الحكومة 
تقلبات أســعــار غـــاز الــطــهــي، الــتــي يــتــوقــع أن 
املقبلة،  الفترة  خــالل  عاملية  ارتــفــاعــات  تشهد 
فــيــمــا تـــدعـــم الــــدولــــة هـــــذه املـــــــادة األســـاســـيـــة 
 الحكومة 

ّ
للمواطنني. وأشار برملانيون إلى أن

بــنــت فــرضــيــات مــشــروع مــوازنــة الــعــام املقبل 
2022 على سعر غاز بوتان )غــاز الطهي( في 
حدود 450 دوالرًا للطن، وهو ما أثار انتقادات 
 تــوقــعــات 

ّ
نــــــواب فــــي الــــبــــرملــــان، مـــؤكـــديـــن أن

ها 
ّ
أن سيما  ال  متواضعة،  لأسعار  الحكومة 

تشهد زيادات عامليا.
ــرة االقــتــصــاد واملــالــيــة نــاديــة علوي   وزيــ

ّ
لــكــن

الــبــوتــان مبنية  فتاح تــرى فرضية سعر غــاز 
عــلــى تــوقــعــات املــؤســســات الــدولــيــة وتحليل 
ــذه الــســلــعــة فـــي الــســوق  ــار هــ ــعـ اتـــجـــاهـــات أسـ
الدولية، إذ توقعت الوزيرة، خالل مناقشتها 
مــــشــــروع قــــانــــون املـــــوازنـــــة نـــهـــايـــة األســــبــــوع 
املــاضــي، انــخــفــاض أســعــار الــغــاز اعــتــبــارًا من 
مايو/ أيار املقبل. ورغم هذه التوقعات، أكدت 
إبــرام  إلــى  الحكومة تميل   

ّ
أن مــصــادر مطلعة 

صــفــقــات مــن شــأنــهــا الــتــحــوط فــي حـــال بلوغ 
الــبــوتــان مستويات غير متحكم  غــاز  أســعــار 
فيها، وهي آلية يراد من ورائها تفادي ارتفاع 

مخصصات الدعم وتوسع عجز املوازنة.
ويـــقـــول الــحــســني الـــيـــمـــانـــي، مــنــســق الــجــبــهــة 
الـــوطـــنـــيـــة إلنــــقــــاذ مـــصـــفـــاة الـــنـــفـــط املــغــربــيــة 
 اتخاذ إجــراءات لتأمني إمدادات 

ّ
»سامير«، إن

ــــروري ملــحــاصــرة الــخــســائــر  ــاز  الــبــوتــان ضـ غــ
ارتــفــاع األسعار  قد تنجم عن  التي  املحتملة، 
وزيادة مخصصات الدعم في املوازنة العامة 
الجديد«  لـ»العربي  اليماني  للدولة. ويضيف 
ــاز الـــطـــهـــي يـــصـــل إلـــى  ــ أن حـــجـــم اســـتـــهـــالك غـ
إذ  املتوسط،  في  سنويا  طن  مليوني  حوالي 
يجرى استيراده، مؤكدا أن ارتفاع أسعار هذه 
بالطلب  له عالقة  الدولية  السوق  السلعة في 

املـــرتـــفـــع فـــي ســـيـــاق االنـــتـــعـــاش االقـــتـــصـــادي، 
مــا يـــؤدي كــذلــك إلــى ارتــفــاع أســعــار مشتقات 
 االستعاضة عن الغاز 

ّ
أخرى للبترول في ظل

الحكومة  ورفعت  للطاقة.  أحفورية  بمصادر 
تـــقـــديـــراتـــهـــا ملـــخـــصـــصـــات دعـــــم غـــــاز الــطــهــي 
والــســكــر ودقـــيـــق الــقــمــح الـــلـــني، الـــعـــام املــقــبــل، 
بــزيــادة تبلغ نسبتها  إلــى 1.76 مليار دوالر، 
28% مقارنة بتقديرات موازنة العام الحالي، 
فــي حــني وصــل دعــم غــاز الــبــوتــان فــقــط، فيال 
أشهر التسعة األولـــى مــن الــعــام الــجــاري، إلى 
دوالر  مليون   760 مقابل  دوالر،  مليار   1.09
فــي الفترة نفسها مــن الــعــام املــاضــي. وتظهر 
ــاء على  ــذا الــدعــم جـ الــبــيــانــات الــرســمــيــة أن هـ
فــي حـــدود 571 دوالرًا  أســـاس متوسط سعر 
ــتـــوســـط ســـعـــر صـــــرف الـــــــــدوالر فــي  لــلــطــن ومـ
ارتـــفـــاع ســعــر غــاز  ــــدود 8.9 دراهــــــم. وأدى  حـ
البوتان إلى ارتفاع الدعم الخاص بالصفيحة 
بـ40  تباع  والتي  كيلوغراما   12 وزنها  البالغ 
درهما، إذ انتقل ذلك الدعم إلى 71 درهما في 
سبتمبر/ أيلول مقابل 52 درهما في يناير/
 السعر 

ّ
كــانــون الــثــانــي املـــاضـــي، مــا يــعــنــي أن

الحقيقي من دون الدعم كان سيصل إلى 110 
دراهم وفق محللني في قطاع الطاقة.

فؤاد عبد العزيز

تغيب أبسط متطلبات الحياة املعيشية عن 
أبناء الداخل السوري، من ماء وكهرباء وغاز 
ووسائل نقل وخبز، فضال عن غالء فاحش، 
متدنية،  مستويات  عند  الــدخــول  وتجمدت 
ما يضع الكثير من عالمات االستفهام حول 
قـــدرة املــواطــنــني على الــبــقــاء فــي ظــل ظــروف 
مــعــيــشــيــة غـــيـــر مــســبــوقــة أفـــرزتـــهـــا الـــحـــرب 
املستمرة منذ نحو 10 سنوات، بينما يبلغ 
ليرة  ألــف  الشهري نحو 70  الدخل  متوسط 

)نحو 20 دوالرًا(.
يـــقـــول عــــالء الـــحـــســـن، وهــــو يــعــمــل مــحــامــيــا 
ــد أريــــــــاف درعـــــــا املــــحــــاذي  ــ ــكـــن فــــي أحــ ويـــسـ
الــنــدرة والفقر وغياب  إن  للحدود األردنــيــة، 
فرضت  املعيشية،  الــحــيــاة  متطلبات  أبــســط 
أنماطا جديدة مرعبة على حياة السوريني، 
لــكــن مــا ينقذ الــوضــع حــتــى اآلن، هــو صــور 
أبناء  بــني  االجتماعيني،  والتكاتف  التكافل 
الـــداخـــل الـــســـوري واملـــغـــتـــربـــني، مــشــيــرًا إلــى 
أن الــنــاس لــم تعد تتعامل مــع الــدولــة سوى 
ــافـــي ال  كــحــالــة اســتــثــنــائــيــة، أو مــكــســب إضـ

أساسي.
ويـــضـــرب مــثــال مـــن بــلــدتــه، الــتــي يــبــلــغ عــدد 
ــــف نـــســـمـــة، حـــيـــث قـــام  ســكــانــهــا نـــحـــو 15 ألـ

فيها  يتكفل  دائمة،  مغتربوها، بعمل حملة 
كل مغترب بدفع مبلغ 20 دوالرًا كحد أدنى 
ــر التي  فــي الــشــهــر، يــتــم تــوزيــعــهــا عــلــى األسـ
ال يــوجــد لــديــهــا أي مــصــدر لــلــدخــل، وكــذلــك 
األسر التي تعتاش على الرواتب الحكومية 
الضئيلة، الفتا إلى أن الحملة نجحت حتى 
اآلن فــي تــأمــني الــحــد األدنــــى مــن متطلبات 
بـــعـــض األســــــر املــــهــــددة بـــاملـــجـــاعـــة. ويــشــيــر 
الــحــســن إلـــى أنـــه فــي أغــلــب الــقــرى الــســوريــة، 

هناك حمالت مشابهة. 
التكاتف  الريف ينقذه  الوضع في  كــان  وإذا 

االجــتــمــاعــي، فـــإن الـــحـــال فـــي املــــدن مختلف 
الــحــيــاة ومتطلباتها  تــمــامــا، حــيــث شــــروط 
أكثر حاجة  والــنــاس  أكثر قسوة ووحــشــيــة، 
لــلــدولــة وخــدمــاتــهــا. ورغــــم ذلــــك، يــقــول أبــو 
»العربي  لـ أســامــة، مــن ســكــان مدينة دمــشــق 
األولى  بالدرجة  تعتمد  الناس  إن  الجديد«، 
ودول  ــا  أوروبـ فــي  املغتربني  على تحويالت 
ــتـــرب، فــهــنــا  ــن لـــيـــس لـــديـــه مـــغـ ــ الـــخـــلـــيـــج، ومـ
إلى  مشيرا  وصفه،  بحسب  بعينها  الكارثة 
أنه منذ قرابة العام، ســاءت األوضــاع كثيرا 
في سورية، وهو ما دفع البعض لبيع أثاث 
نفقات  لتغطية  منزله،  بيع  حتى  أو  منزله، 
تــهــريــب أحــــد أفـــــراد األســـــرة إلــــى أوروبــــــا أو 
في  لها  معيال  أن يصبح  أجــل  مــن  الخليج، 

املستقبل. 
ــقـــدر مـــصـــادر اقــتــصــاديــة مــســتــقــلــة حجم  وتـ
ــويـــالت املـــغـــتـــربـــني الــــســــوريــــني بــنــحــو 4  تـــحـ
ــــرى الــبــعــض  مـــاليـــني دوالر يـــومـــيـــا، فــيــمــا يـ
ــل أن هـــذه  ــ ــه، أو عـــلـــى األقــ ــ ــــم مـــبـــالـــغ بـ ــــه رقـ أنـ
الــتــحــويــالت ال تــمــر عــبــر الــقــنــوات الرسمية، 
حــيــث ســعــر صـــرف الـــــدوالر وفــقــا للمصرف 
لـــيـــرة، بينما  يــبــلــغ 2500  الـــســـوري  ــركـــزي  املـ
ليرة.  يبلغ نحو 3500  الــســوداء  الــســوق  فــي 
ويعيش نحو 90% من الشعب السوري تحت 

خط الفقر، وفقا ألرقام املنظمات الدولية.

جيش الموظفين 
في ليبيا

90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر 
)فرانس برس(

تدابير مغربية لتجنب تقلبات الغاز

التكافل ينقذ السوريين من المجاعة

مؤسسات حكومية تفتح 
األبواب للتعيينات رغم التكدس

فتحت العديد من 
المؤسسات الحكومية 

في ليبيا أبوابها 
للتوظيف، األمر الذي أثار 

استياء خبراء اقتصاد، 
قالوا إن هذه الخطوة 

تزيد »جيش الموظفين« 
الذين تلتهم رواتبهم 

أكثر من نصف الموازنة، 
في حين اعتبرها مسؤول 

حكومي ضرورية

مالية مال وناس

معيشة

2.3 مليون موظف بين 
6.8 ماليين نسمة هم 

عدد سكان ليبيا

دعم غاز الطهي 
تجاوز مليار دوالر في 

تسعة أشهر

 »التعيينات 
ّ
السابق في وزارة العمل يقر بأن

في  مالية،  سيولة  توفير  تتطلب  الجديدة 
حني أن موازنة 2021 غير معتمدة حتى اآلن 

من مجلس النواب«.
وتــشــيــر األرقـــــام الــرســمــيــة إلـــى أن الـــرواتـــب 
املمولة من الخزانة العامة وصلت فاتورتها 
إلـــى 24 مــلــيــار ديــنــار خـــالل الــعــام املــاضــي، 
ومرشحة للزيادة إلى نحو 43 مليار دينار 
الحالي،  العام  خــالل  دوالر(  مليارات   9.42(
في  دينار  مليارات   8 تتجاوز  تكن  لم  فيما 

عـــام 2010. ورغـــم الــتــوظــيــف الـــواســـع خــالل 
السنوات املاضية، تظهر البيانات الرسمية 
أن معدل البطالة ما زال مرتفعا، وقد سجل 
22%، إذ يــقــدر عـــدد الــبــاحــثــني عـــن الــعــمــل، 
وفق آخر بيانات لــوزارة العمل لعام 2020، 

بحوالي 360 ألفا.
الــرقــم الــوطــنــي فــي منظومة  وبــعــد تطبيق 
الــــرواتــــب، لـــم يــعــد مــســمــوحــا لــلــمــوظــف في 
القطاع الحكومي بأن يشغل وظيفتني، وإن 
أغلق  مــا  االنــتــداب،  أو  التعاون  على سبيل 

للتحايل  املوظفون  استخدمه  واســعــا  بابا 
على الحد األدنــى لأجور، الذي ال يتجاوز 
وذلـــك  دوالر(،   100( شــهــريــا  ــارًا  ــنــ ديــ  450
بــاســتــثــنــاء األجـــهـــزة الــرقــابــيــة والــقــضــائــيــة 
ـــــتـــــي تـــحـــصـــلـــت عــلــى 

ّ
ــات ال ــهــ ــجــ وبــــعــــض الــ

لوائح خاصة بالرواتب واألجــور، كمجلس 
الــتــطــويــر االقـــتـــصـــادي واملــفــّوضــيــة العليا 
لـــالنـــتـــخـــابـــات، حــيــث يــنــاهــز الـــحـــد األدنــــى 
ــات نــحــو 1100  لـــأجـــور فـــي تــلــك املـــؤســـسـ

دينار شهريا.

موظفون حكوميون 
خالل حملة توعية ضد 
كورونا بأحد أسواق 
طرابلس )فرانس برس(
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