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لبنان: أزمة الوقود تتأجج
بيروت ـ ريتا الجّمال

ــة الــوقــود فــي لــبــنــان، فــي ظــل ارتــفــاع  تــتــأجــج أزمـ
ــة  ــح فـــي املــــعــــروض مـــع أزمـ جـــديـــد لـــأســـعـــار وشــ
الــــدوالر الــتــي تعصف بــالــبــاد، لــتــتــزايــد معاناة 
أصـــحـــاب الـــســـيـــارات فـــي الـــتـــزود بــاملــحــروقــات، بــيــنــمــا لــوح 
أصحاب محطات بوقف استقبال الزبائن خال أيام قليلة، 

بسبب نفاد املشتقات. 
وارتفعت أسعار املحروقات، أمس األربعاء، لتزيد صفيحة 
البنزين 95 و98 أوكتان 900 ليرة واملازوت 1400 ليرة، فيما 
انــخــفــض ســعــر قــــارورة الــغــاز 300 لــيــرة. وأصــبــحــت أســعــار 
البنزين 95 أوكتان 41800 ليرة )حوالي 28 دوالرًا وفق سعر 
الصرف الرسمي 1500 ليرة(، وبنزين 98 أوكتان 43000 ليرة 
)29 دوالرًا(، واملازوت 30000 ليرة )20 دوالرًا(، والغاز 25200 

ليرة )نحو 17 دوالرًا(.
فيه  يعاني  وقــت  فــي  لأسعار  التصاعدي  املــســار  ويستمر 
البترولية، وخصوصًا  املنتجات  فــي  حــاد  مــن نقص  لبنان 
ــازوت، ما وضــع الباد أمــام كارثة حقيقية وال  البنزين واملـ

سيما على صعيد »كهرباء الدولة« وارتفاع ساعات التقنني 
ألكثر من عشرين ساعة يوميًا، التي قابلتها سياسة تقنني 

لدى أصحاب املولدات الخاصة.
كما تتواصل مشاهد معاناة املواطنني أمام محطات الوقود 
في ظل امتداد طوابير السيارات التي تقف لساعات بهدف 
الحصول على كمية ضئيلة من البنزين قد ال تكفي يومهم، 
إلى  التي تتطور في أحيان كثيرة  وترتفع حدة اإلشكاالت 
اعتراك وإطاق نار نتيجة التدافع والتسابق للحصول على 
باكرًا  أبوابها  إقــفــال  إلــى  املحطات  فــي حــني تعمد  البنزين، 

بينما كانت تعمل على مدار الساعة.
ويــؤكــد عضو نقابة أصــحــاب املحطات جــورج بــراكــس، في 
»العربي الجديد«، أن »الوضع اليوم متأزم أكثر من  تصريح لـ
ذي قبل، حيث إن املخزون لدى املحطات بدأ ينفد، ومصرف 
لبنان )البنك املركزي( لم يعط بعد املوافقات املطلوبة مسبقًا 
للبواخر من أجل تفريغ حمولتها أو يفتح لها االعتمادات 

الازمة، األمر الذي يجعلنا أمام صورة ضبابية جدًا«.
ويدعو براكس الدولة اللبنانية واملعنيني إلى حسم قرارهم 
أو اإلبقاء عليه، ويقول: »ال يجوز أن  الدعم، برفعه  لناحية 

يبقى الدعم على املحروقات وفي الوقت نفسه ال يفتح حاكم 
مصرف لبنان رياض سامة االعتمادات، وبالتالي، يجب إما 
اتخاذ قرار رسمي علني صريح برفع الدعم أو اإلبقاء عليه 
وتأمني الدوالرات الازمة لوضع حد ملشاهد إذالل املواطنني 
يوميًا ومعاناة املحطات أيضًا التي ال تتحمل مسؤولية ما 
يحدث، ال بل تجبر على اإلقفال في أوقــات مبكرة«، ويلفت 
إلى أن ارتفاع أسعار املحروقات اليوم مرتبط بشكل أساسي 

بسعر برميل النفط عامليًا الذي المس 72 دوالرًا.
الــازم إلنتاج  الوقود  ومنذ شهور، تشترط شركات توريد 
الطاقة أو للمركبات للسوق املحلية تحويل قيمة الشحنات 
سلفًا قبل تفريغ حمولتها في آبار تقع قرب املوانئ. ويدعم 
مصرف لبنان 85% من كلفة استيراد املحروقات، من خال 
تغطيته الــفــارق بــني ســعــر صـــرف الــــدوالر الــرســمــي )1515 

ليرة(، والسوق املوازية )السوداء(.
ويأتي تصاعد أزمة الوقود في الوقت الذي ارتفع فيه سعر 
صرف الــدوالر في السوق السوداء ليصل إلى 14300 ليرة، 
فيما توقع البعض أن يواصل الصعود إلى 15 ألف ليرة، ما 

يفاقم الصعوبات املعيشية على مايني اللبنانيني.

الدوحة ـ العربي الجديد

قفز حجم تداول العقارات في قطر، خال مايو/ أيار 
املــاضــي، إلــى أكثر مــن  2.6 مليار ريــال )714 مليون 
الـــصـــادرة عــن وزارة  الــنــشــرة الــعــقــاريــة  دوالر(، وفـــق 
العدل، أمس األربعاء، مشيرة إلى تسجيل 321 صفقة 
ارتفاعًا  الــتــداوالت  قيمة  عقارية، حيث سجل مؤشر 
زاد مؤشر  فــيــمــا  أســــاس شــهــري،  عــلــى  بنسبة %34 

املساحات املتداولة %10.
وسجلت حركة التداول بمنطقتي اللؤلؤة والقصار، 
للعقارات  القطريني  بتملك غير  فيهما  اللتني يسمح 

التي  الــســكــنــيــة  لــلــوحــدات  صــفــقــة   24  ،%100 بنسبة 
شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية فاقت 

48.3 مليون ريال.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة »يوتوبيا للعقارات«، 
محمد فرغلي، إن املنهجية التي تجرى بها الصفقات 
خال األسابيع املاضية تشير إلى توجه واضح نحو 

درة لإليرادات املستدامة.
ُ
العقارات االستثمارية امل

وتوقع فرغلي أن تستمر صفقات املجمعات السكنية 
خال  االستخدامات،  متعددة  املباني  إلــى  باإلضافة 
األسابيع املقبلة، مع استقرار ملتوسط قيمة الصفقات 
األسبوعية بني 350 إلــى 600 مليون ريــال بعيدًا عن 

الفترة  خــال  ظــهــرت  والــتــي  االستثنائية،  الصفقات 
املاضية جليًا في بيع برج في اللؤلؤة بقيمة تجاوزت 

مليار ريال.
األول  تشرين  أكتوبر/  في  القطرية  الحكومة  وأقــرت 
اإلقامة  إجـــراءات منح  أكبر بشأن  املاضي تسهيات 
التي  املناطق  أكبر من  العقارات، وتحديد عــدد  ملــاك 
يــمــكــن الــتــمــلــك فــيــهــا واالنـــتـــفـــاع بــهــا، فـــي خــطــوة من 
الــدولــة وتعزيز  فــي  الــعــقــاري  الــقــطــاع  شأنها تطوير 

جاذبيته االستثمارية في املنطقة.
وتم تسهيل إجــراءات منح اإلقامة ملاك العقار الذي 
ألـــف دوالر(،  ريـــال )200  ألـــف  تــقــل قيمته عــن 730  ال 

بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة 
له وألسرته بدون مستقدم طيلة تملكه للعقار، وفق 

وكالة األنباء القطرية )قنا( اليوم الثاثاء.
عــلــى  ــعــــدل  الــ ووزارة  ــيـــة  ــلـ الـــداخـ وزارة  عــمــلــت  كـــمـــا 
اســتــحــداث نــظــام آلـــي يتيح مــن خــالــه حــصــول غير 
الــقــطــري عــلــى اإلقـــامـــة بــشــكــل مــبــاشــر فـــور استكمال 

إجراءات تملك العقار.
وسيحصل مالك العقار الذي ال تقل قيمته عن 3.650 
مايني ريال قطري )مليون دوالر( على مزايا اإلقامة 
الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم، واالستثمار في 

بعض األنشطة التجارية.

رواج العقارات االستثمارية في قطر

بيتكوين 
تهوي إلى 

20 ألف دوالر
ــيــــــئ آخــــــر  أســــــــبــــــــوع ســــ
ــتـــعـــرض لــــه عــمــلــة  قــــد تـ
ــرقــــمــــيــــة  بــــيــــتــــكــــويــــن الــ
األشــهــر عامليًا واألعــلــى 
إلـــى  قـــيـــمـــة، إذ هـــبـــطـــت 
دوالر،   34.200 نـــحـــو 
خــــال تـــعـــامـــات أمـــس، 
خــــاســــرة نـــحـــو 7% مــن 
قـــيـــمـــتـــهـــا فـــــي أســــبــــوع. 
محللون  يتوقع  بينما 
مــــالــــيــــون، وفــــــق وكـــالـــة 
األميركية،  »بلومبيرغ« 
تهاويها صوب 20 ألف 
دوالر في الفترة املقبلة.

ــويـــن  ــكـ ــتـ ــيـ وخـــــــســـــــرت بـ
دوالر،  ألــــــف   30 نـــحـــو 
إبريل/ بــإغــاق  مقارنة 

نــــــــيــــــــســــــــان املــــــــــاضــــــــــي، 
ــتــــأثــــرة بــتــصــريــحــات  مــ
أطلقها  متكررة  سلبية 
ــركـــي  ــيـ ــر األمـ ــارديــ ــيــ ــلــ املــ
ــذي  ــ ــك، الــ ــ ــاســ ــ ــون مــ ــ ــلــ ــ إيــ
كـــان قــبــل بــضــعــة أشهر 
أحـــــــــــــد داعــــــــــمــــــــــي هـــــــذه 
الـــعـــمـــلـــة، بــــإعــــانــــه، فــي 
املاضي،  فبراير/شباط 
استثمار شركة »تسا« 
الكهربائية  لــلــســيــارات 
التي يرأسها، 1.5 مليار 
بـــيـــتـــكـــويـــن،  ــي  ــ فـ دوالر 
 عن قيود صينية 

ً
فضا

صـــارمـــة فـــي األســابــيــع 
األخـــــــــــــيـــــــــــــرة لــــتــــقــــيــــيــــد 
التعامات في العمات 

املشفرة.

البنك الدولي مستعد إلقراض العراق
قال رمزي نعمان، ممثل البنك في بغداد، في تصريح 
طلب  ألي  لالستجابة  مستعد  البنك  إن  أمس،  صحافي، 
على  الحصول  بشأن  العراقية  الحكومة  تقدمه 
قروض. وأضاف نعمان أن »البنك يعمل مع حكومة 
رسمتها  التي  اإلصالحية  البنود  تطبيق  على  العراق 
الحكومة، ونعمل من خالل جميع مشاريعنا على حل 
التي سبق أن شخصناها«، الفتا إلى  األزمات االقتصادية 
البنك يعمل مع بغداد على مشروع يتعلق بتعزيز  أن 
المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، وهذا ما  اللقاحات 

طلبته الحكومة في هذا السياق.
حادة،  مالية  صعوبات  بالنفط  الغني  العراق  ويواجه 

إلى  اقتصاد  وخبراء  رقابية  جهات  ترجعه  الذي  األمر 
استشراء الفساد الذي كبد الدولة خسائر بمئات مليارات 

الدوالرات وتراجع أسعار النفط في السنوات األخيرة.

الجزائر تستورد نصف مليون طن قمح
المهني  الديوان  إن  أمس،  أوروبيون،  متعاملون  قال 
مليون  نصف  من  يقرب  ما  اشترى  للحبوب،  الجزائري 
في  عدة  مناشئ  من  للتوريد  الطحين  قمح  من  طن 

مناقصة دولية أغلقت الثالثاء الماضي. 
بما  رويترز،  وكالة  وفق  الكمية  المتعاملون  وقدر 
يتراوح بين 420 ألفًا و500 ألف طن، مشيرين إلى أن ست 

شركات تجارية على األقل شاركت في الصفقة. 

ارتفاع الطلب على الكهرباء في كوريا الجنوبية
كوريا  في  الكهربائية  الطاقة  على  الطلب  ارتفع 
مقارنة  الماضي،  أيار  مايو/  في   %7 من  بأكثر  الجنوبية 
انتعاش  وسط  الماضي،  العام  من  الشهر  نفس  مع 

االقتصاد تدريجيا. 
 63.388 الطاقة  على  األقصى  الطلب  متوسط  وبلغ 
ميغاواط الشهر الماضي وفقا لبيانات صادرة عن نظام 
أوردتها  الكهربائية،  الطاقة  إحصاءات  معلومات 
الطلب  واقترب  األربعاء.  أمس  لألنباء،  يونهاب  وكالة 
يشير  ما   ،2019 أيار  مايو/  مستويات  من  الطاقة  على 
جائحة  قبل  ما  لمستويات  اإلنتاج  عمليات  تعافى  إلى 

فيروس كورونا.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

العالم مقبل على موجة تضخم 
عالية، تضخم في كل شيء، 

زيادات في أسعار السلع 
واملحاصيل واألصول واملعادن 

والنفط، هذه املوجة تخيف األسواق 
وترعب املستهلكني وتثير قلق 

املستثمرين وأسواق املال، إذ إن 
مخاطرها تطاول الجميع في شكل 

خسائر عالية وتكاليف إضافية. 
كل التوقعات تشير إلى أن املوجة 

املقبلة ستصيب معظم دول 
العالم، وأن انتعاش االقتصادات 
الكبرى، ورغبة الدول في العودة 
باإلنتاج واألنشطة املتنوعة إلى 

حالة ما قبل كورونا تدعم قفزة 
التضخم تلك، تدعمها أيضًا رغبة 
محمومة من قبل الصني في قيادة 
االقتصاد العاملي، وإقبالها الشديد 

على تخزين السلع واملواد الخام 
والنفط واملحاصيل وغيرها قبل 
زيادة سعرها، ورغبة ال تقل من 

قبل مئات املاليني حول العالم في 
السفر والتسوق والشراء وزيادة 

اإلنفاق، يصاحب ذلك أيضًا اإلقبال 
الكبير على شراء السلع واملواد 
الخام واألصول، سواء من قبل 
الدول، أو األفراد الذين يخشون 

على مدخراتهم.
موجة التضخم املرتقبة تلك خطر 
على املواطن واالقتصادات والدول 
والبنوك املركزية، فزيادة التضخم 

تؤدي إلى حدوث قفزات في أسعار 
السلع، وزيادة في تكلفة اإلنتاج، 

وتفاقم في الدين العام، والتضخم 
 في املدخرات والدخول 

ً
يعني تآكال

وضعفًا في القدرة الشرائية.
وربما يؤدي التضخم إلى حدوث 

ركود شديد في األسواق قد 
يصل إلى حالة الكساد، وهو ما 

يعني إغالق مصانع وتسريح 
العمال وتراجع إيرادات الدولة من 

الضرائب وغيرها. كذلك يؤّدي 
إلى انفجار فقاعة سوق العقارات 
والقروض كما حدث في الواليات 

املتحدة عام 2008.
إزاء هذا الوضع املعقد تقف بعض 
الحكومات محتارة وربما عاجزة 
أمام التعامل مع خطر التضخم، 
فليس من السهل عليها أن ترفع 
أسعار السلع من بنزين وسوالر 

وكهرباء ومياه وغاز ملعالجة الخلل 
في مركز الدولة املالي، وذلك في 
ظل املعاناة املعيشية التي عانى 

منها املواطن منذ تفشي وباء 
كورونا.

ومع زيادة التضخم باتت البنوك 
املركزية مجبرة على التخلي عن 
تشديد سياساتها النقدية كما 

حدث خالل وباء كورونا، وبالتالي 
قد تسمح بخفض عملتها وزيادة 

سعر الفائدة لحماية العملة من 
خطر »الدولرة«، وهو ما يعني 

في النهاية زيادة كلفة االقتراض 
والدين العام الذي تكافح الحكومات 

للجمه بعد أن شهد انفالتًا كبيرًا 
في ظل تفشي كورونا وتراجع 

اإليرادات.
االحتفاظ بالعمالت األجنبية 

وشراء األصول من أراٍض وعقارات 
وذهب وأدوات كهربائية وسيارات 
وأسهم في الشركات وأدوات دين 

حكومية، قد تكون الحل األمثل 
ملواجهة موجة التضخم بالنسبة 

للمدخر الصغير.

التضخم... 
لماذا يخشاه 

العالم؟

Thursday 10 June 2021
الخميس 10 يونيو/ حزيران 2021 م  29  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2474  السنة السابعة

)فرانس برس(
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اقتصاد

حجر فندقي وتذاكر باهظة للسفر يثيران سخط المغتربين

45000
المغتربين  ــدد  عـ ــل  وصـ
ــن حـــلـــوا بــالــمــغــرب  ــذيـ الـ
 45 إلــى   2020 صيف  فــي 
الحدود  إغــالق  بعد  ألفًا، 
ما  ــا،  كــورون تفشي  ــراء  ج
الموسم  على  سلبًا  انعكس 
المملكة  زار  بينما  السياحي، 
 3 نــحــو   2019 صــيــف  ــي  ف

ماليين شخص.

تحقيق

السلطات تطلق حملة 
»مرحبا« الستقبال 

المغتربين خالل الصيف

يتوجب على القادمين 
من 74 دولة القيام بحجز 

فندقي لمدة 10 أيام

الرباط ـ مصطفى قماس

ــــى  ــر إلـ ــ ــفـ ــ ــــسـ ــــت تــــكــــالــــيــــف الـ ــحــ ــ أضــ
ــغـــرب مــقــلــقــة، خـــاصـــة بــالــنــســبــة  املـ
لــلــمــغــتــربــني الـــذيـــن قـــــرروا الــعــودة 
نهائيًا أو زيـــارة ذويــهــم خــال عطلة الصيف 
بعد استئناف الرحات الجوية والبحرية إلى 
اململكة، حيث قررت السلطات إخضاع جميع 
الــدول إلى حجر فندقي  القادمني من عشرات 
ــــرى تتطلب  ــتـــرازيـــة أخـ بـــخـــاف إجـــــــراءات احـ
نفقات مالية تضاف إلى أسعار باهظة للسفر 
أثارت حالة من السخط في أوساط املغتربني.

ــن 74 دولــــــة تــم  ــتـــوجـــب عـــلـــى الــــقــــادمــــني مــ ويـ
وضــعــهــا ضــمــن الئــحــة تــعــرف بــالــقــائــمــة )ب( 
ــنـــاف الـــــرحـــــات الــــجــــويــــة مــعــهــا،  ــئـ ــتـ ــد اسـ ــعـ بـ
ــاري،  ــجـ اعـــتـــبـــارا مـــن 15 يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران الـ
استصدار تراخيص استثنائية من السفارات 
ــراز  الــســفــر، وإبـ قــبــل  املــغــربــيــة  القنصليات  أو 
اختبار PCR سالب يعود تاريخ إجرائه ألقل 
من 48 ساعة من الوصول إلى اململكة، وتقديم 

ما يثبت إجراء حجز فندقي ملدة 10 أيام.
الــجــزائــر،  الــقــائــمــة )ب( دوال مــثــل  وتــتــضــمــن 
واألرجـــنـــتـــني، الــبــحــريــن، الـــبـــرازيـــل، اإلمـــــارات 
ــان، وقـــطـــر،  ــمــ ــويـــت، ُعــ ــكـ ــدة، الـ ــحـ ــتـ الـــعـــربـــيـــة املـ
ووضعت  فنزويا.  أوكرانيا،  أفريقيا،  جنوب 
من  للكثير  آخــر  تصنيفا  املغربية  السلطات 
منها  القادمني  لكن  )أ(،  القائمة  باسم  الـــدول 
يــخــضــعــون لـــشـــروط أيــســر خــاصــة إذا كــانــوا 
حاصلني على شهادة التلقيح أو على نتيجة 
سالبة الختبار PCR يعود ألقل من 48 ساعة.

ــــي الـــقـــطـــاع  ــــول مــــواطــــنــــون وعــــامــــلــــون فـ ــقـ ــ ويـ
ــتـــراطـــات الــتــي  الــســيــاحــي والــفــنــدقــي إن االشـ
ــات لــــعــــشــــرات الـــــــــدول فــي  ــطـ ــلـ ــسـ وضـــعـــتـــهـــا الـ
القائمة )ب( سترفع حتما من تكاليف السفر 
إلى املغرب، بينما واجه الكثير من املغتربني 
بــاألســاس منذ بــدء جائحة كــورونــا ضغوطًا 

مالية في مواطن عملهم بدول االغتراب.
ويقر لحسن زملاط، رئيس الفيدرالية الوطنية 
لــلــصــنــاعــات الــفــنــدقــيــة، بـــأن املــــدة الــتــي قــررت 
ــقـــادمـــني خــالــهــا للحجر  ــة إخـــضـــاع الـ الــــدولــ
ــان يــمــكــن خــفــضــهــا في  ــ الــفــنــدقــي طــويــلــة، وكـ
أحــســن الـــحـــاالت لــثــاثــة أيــــام بــعــد الــخــضــول 

الختبار الخلو من فيروس كــورونــا. ولــم يتم 
الـــتـــي ستطبقها  الــكــشــف بــعــد عـــن األســــعــــار 
للحجر،  سيخضعون  ملــن  بالنسبة  الــفــنــادق 
»الــعــربــي  غــيــر أن زملــــاط يــــرى، فـــي تــصــريــح لـــ
ــديــــد«، أن الـــفـــنـــادق الـــتـــي ســيــقــيــم فــيــهــا  الــــجــ
الخاضعون للحجر الصحي ستعتمد أسعارًا 
منخفضة مقارنة بتلك املعمول بها، خاصة أن 
الطلب على الفنادق خال هذه الفترة ما زال 

دون املستوى املأمول.
ــذي  ــ لـــكـــنـــه يــــؤكــــد أنــــــه مـــهـــمـــا كــــــان الـــســـعـــر الـ
للكثير  بالنسبة  مرتفعا  فسيكون  سُيعتمد، 
مــن األشـــخـــاص، خــاصــة مــن املــغــتــربــني الــذيــن 
العطلة  زيــارة بلدهم وقضاء  أجــل  يأتون من 
مـــع أســـرهـــم، حــيــث ســيــكــون ذلـــك مــكــلــفــا لــهــم، 
خـــاصـــة أن الـــعـــديـــد مـــن املــغــتــربــني تــراجــعــت 

إيراداتهم في بلدان االغتراب.
بــــــــدوره، يـــرجـــح حــمــيــد بــــن الـــطـــاهـــر، رئــيــس 
ــهــــوي لـــلـــســـيـــاحـــة فـــــي مــنــطــقــة  ــجــ املـــجـــلـــس الــ
ــــش - آســــفــــي« ونــــائــــب رئــــيــــس فـــنـــادق  ــراكـ ــ »مـ
سوفتيل املغرب، في تصريح خاص، أن تكون 
ــد تـــفـــاوضـــت مـــع عــدد  الــســلــطــات املــخــتــصــة قـ

مـــن الـــفـــنـــادق مـــن أجــــل تــحــديــد أســـعـــار إقــامــة 
العائدين الذين سيخضعون للحجر الفندقي.
من  العائدين  بإخضاع  املغربي  الــقــرار  وأثـــار 
عشرات الدول املدرجة في ما تعرف بالائحة 
واســعــًا، خاصة  جــداًل  الفندقي،  للحجر  »ب«، 
إذا ما كان القادمون قد حصلوا بالفعل على 

لقاحات مضادة لكورونا.

ويؤكد أمني التوس، املسؤول في أحد الفنادق 
الكبرى، أنه إذا ما قضى الشخص الحجر في 
فندق ثاثة نــجــوم، فسيكلفه ذلــك حــوالــي 35 
دوالرًا لليلة الــواحــدة، وقد يكون أقل من ذلك 
الــســقــف فــي ظــل الــحــديــث عــن اعــتــمــاد أســعــار 
املغربية،  السلطات  متفاوض حولها من قبل 
لــكــن فــي حـــال اعــتــمــاد فــنــادق مــن فــئــة خمسة 
نجوم، فــإن ذلــك قد يكلف أسعارا مختلفة، ال 
تبدأ  العادية  الفترات  في  أسعارها  أن  سيما 

من 100 دوالر لليلة الواحدة.
بــــدوره، يــقــول فـــوزي الــزمــزانــي، نــائــب رئيس 
الغاية من  »ما  للسياحة:  الوطنية  الفيدرالية 
لأشخاص  بالنسبة  الصحي  الحجر  فــرض 
ــلــــى شـــــهـــــادة الــتــلــقــيــح  ــرون عــ ــ ــوفـ ــ ــتـ ــ الـــــذيـــــن يـ
ويخضعون الختبارات كورونا قبل 48 ساعة 
من حلولهم باملغرب؟ كــان يمكن تــرك الخيار 
للقادمني بني الخضوع الختبارات كورونا أو 

الخضوع للحجر«.
ــادق الــتــي  ــنـ ــفـ ويـــقـــول الـــزمـــزانـــي إن الئـــحـــة الـ
ســتــســتــقــبــل األشـــــخـــــاص الــــذيــــن يــخــضــعــون 
لــلــحــجــر عـــنـــد حـــلـــولـــهـــم بــاملــمــلــكــة كــــانــــت قــد 

وضــعــت مــنــذ الـــعـــام املـــاضـــي، وتــلــك الــائــحــة 
تضم فنادق من فئة ثاثة نجوم.

وبينما يعبر فوزي الزمزاني عن تفهمه للقرار 
معتبرا  القادمني،  على  حجر  بفرض  املغربي 
أن اعــتــمــاد عــشــرة أيــــام يــأخــذ بــعــني االعــتــبــار 
الفترة التي تظهر فيها أعراض الفيروس عند 
ــم الــقــيــام بــاخــتــبــارات كــورونــا،  الــشــخــص، رغـ
يشير لحسن زملاط، رئيس الفيدرالية الوطنية 
لــلــصــنــاعــات الــفــنــدقــيــة، إلــــى وجــــود مــخــاوف 
مــن أن تــدفــع مــدة الحجر املــفــروضــة إلــى حث 
املــغــتــربــني عــلــى تــغــيــيــر وجــهــتــهــم إلـــى بــلــدان 

أخرى تضع شروطًا مخففة للسفر إليها.
ــاط أن كــلــفــة الـــحـــجـــر فــــي الـــفـــنـــادق  ــ ــرى زملــ ــ ويــ
ــــف األخـــــــــــــــرى الــــتــــي  ــاريـ ــ ــــصـ ــمـ ــ ــلـ ــ ســـــتـــــضـــــاف لـ
سيتحملها الوافدون للمغرب، خاصة في ظل 
مــا الحظه مــن ارتــفــاع أســعــار تــذاكــر الرحات 
عــلــى مـــن الـــطـــائـــرات أو الـــبـــواخـــر فـــي الــفــتــرة 
ــارت  ــ ــة الـــســـخـــط، أشـ ــالـ ــــي ظــــل حـ ــرة. وفـ ــ ــيـ ــ األخـ
مــصــادر إلـــى أنـــه يــجــري الــبــحــث بــشــأن حجر 

القادمني في إقامات غير فندقية.  
الــذيــن حــلــوا باململكة  ووصـــل عــدد املغتربني 
فــي صيف الــعــام املــاضــي إلــى حــوالــي 45 ألف 
شـــخـــص، بــعــد إغـــــاق الــــحــــدود جـــــراء تفشي 
ــا انـــعـــكـــس ســلــبــًا عـــلـــى املـــوســـم  ــة، مــ ــائـــحـ الـــجـ
الــســيــاحــي، بينما كـــان عـــدد املــغــتــربــني الــذيــن 
نـــاهـــز ثــاثــة  قـــد  املــمــلــكــة فـــي عــــام 2019  زاور 
ــا، مــن بني  مــايــني شــخــص، أغلبهم مــن أوروبــ
حـــوالـــي خــمــســة مــايــني مــغــتــرب فـــي مختلف 

أنحاء العالم.
ويــنــتــظــر أن تــنــطــلــق عــمــلــيــة »مـــرحـــبـــا«، الــتــي 
تسهيل  أجــل  مــن  املغربية  السلطات  تنظمها 
وصــــول املــغــتــربــني بـــرًا وبـــحـــرًا، بــني الــخــامــس 
عشر من يونيو/ حزيران الجاري والخامس 
غير  املقبل. وعلى  أيــلــول  مــن سبتمبر/  عشر 
العادة لن يعبر املغتربون املقيمون في أوروبا 
عبر إسبانيا من أجل الحلول باململكة، حيث 
يكتفى في العام الجاري بميناءي »سيت« في 

فرنسا و»جينوة« في إيطاليا.
باملغاربة  املكلفة  املنتدبة  الــوزيــرة  وصــرحــت 
املقيمني بــالــخــارج نــزهــة الــوافــي، أخــيــرًا، بأن 
في  للمملكة  زيارتهم  املنتظر  املغتربني  عــدد 
الصيف سيكون مرتفعا بالنظر للرغبة التي 
عددا  أن  غير  باململكة.  بالحلول  عنها  عبروا 
مـــن املــغــتــربــني بـــــدأوا يــشــتــكــون عــبــر وســائــل 
ــــاع أســـعـــار  ــفـ ــ ــن ارتـ ــاعـــي مــ ــمـ ــتـ الــــتــــواصــــل االجـ
التذاكر في الفترة األخيرة، سواء تعلق األمر 
بــالــشــركــات املــغــربــيــة أو الــشــركــات األجــنــبــيــة، 
الــتــي عــمــدت إلـــى ذلـــك فــي ظــل ارتـــفـــاع الطلب 

على السفر نحو اململكة.
وفـــي مــقــابــل االنـــتـــقـــادات لــطــول فــتــرة الحجر 

والباحث  الطبيب  يرى  الفنادق،  في  الصحي 
ــاســـات والـــنـــظـــم الـــصـــحـــيـــة الــطــيــب  ــيـ ــي الـــسـ فــ
حــمــضــي أن الـــفـــتـــرة الـــتـــي اعــتــمــدهــا املــغــرب 
للحجر تراعي مدة حضانة الفيروس ونسبة 
الــخــطــر الــتــي يــــراد تــفــاديــهــا، مــشــيــرا إلــــى أن 
بــلــدانــا مــثــل فــرنــســا وبــريــطــانــيــا حـــددت فترة 

الحجر على التوالي بـ10 و11 يومًا.
ــه فــــي بــــدايــــة انــتــشــار  ــ ــــى أنـ ويـــلـــفـــت الـــطـــيـــب إلـ
الفيروس كانت فترة حضانته تدوم 14 يومًا، 
ما استدعى عبر العالم حجرًا لهذه املدة، غير 
أنـــه اتــضــح بــعــد ذلـــك أن الــحــضــانــة تستغرق، 
حــســب الـــدراســـات الــعــلــمــيــة، فــي املــتــوســط ما 
بــني ســبــعــة وثــمــانــيــة أيــــام وقـــد تــزيــد فــي ظل 

الساالت املتطورة. عودة مكلفة 
للمغرب

بعد  يونيو  منتصف  من  اعتبارًا  الدول،  العائدين من عشرات  الستقبال  المغرب  إجراءات  القت 
استئناف الرحالت، انتقادات واسعة في أوساط مغتربين ومسؤولين سياحيين، إذ أضحى لزامًا 

على الكثيرين تحمل تكاليف حجر فندقي وأسعار باهظة للسفر بجانب نفقات أخرى
دعم حكومي للصناعات الغذائية

الرقمي في  والــتــجــارة واالقــتــصــاد  الصناعة  العلمي، وزيــر  أكــد حفيظ 
باهتمام  اململكة يحظى  في  الغذائية  الصناعات  دعــم قطاع  أن  املــغــرب، 
حكومي، مشيرا إلى أن قيمة تعامالت القطاع سنويًا تناهز 161 مليار 

درهم )18.23 مليار دوالر(، منها صادرات بقيمة 32 مليار درهم.
الثالثاء،  الغذائية،  الصناعات  افتراضي حــول  ملتقى  العلمي في  وقــال 
بمشاركة مسؤولني حكوميني وممثلي القطاع الخاص، إن هذا القطاع 
ذو بعد استراتيجي ويوجد في صلب اهتمام كل من وزارتــي الفالحة 
والصناعة. وبحسب البيانات الرسمية تعمل حوالي 2100 شركة في 

ألــف فرصة عمل. وأشــار وزير  الغذائية، وتوفر 161  الصناعات  قطاع 
ــذا الــقــطــاع لــعــب دورا ال يــصــدق خــالل  الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة، إلـــى أن هـ
فــتــرة جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا الــجــديــد، مــوضــحــا : »لــقــد رأيـــنـــا عبر 
لم  اإلنتاج  الكبرى ألن سلسلة  التوزيع  العالم رفوفا فارغة في متاجر 
تستطع االستجابة للطلب املرتفع، في حني لم ينقصنا في املغرب أي 
عني يتمتعون بــروح وطنية 

ّ
شــيء، والسبب وراء ذلــك هو وجــود مصن

أساسي  قطاع  الغذائية  الصناعات  أن  وتابع  نــهــار«.  ليل  وعملوا  عالية 
واستراتيجي ألنه مرتبط باألمن الغذائي للمملكة.

قيود كورونا 
تسببت في 
عدم قدرة 
ماليين 
المغتربين على 
السفر للمغرب 
العام الماضي 
)فرانس برس(

عمان ـ زيد الدبيسية

تــتــنــبــه الــحــكــومــة األردنـــيـــة أخــيــرًا 
إلى خطورة ارتفاع أسعار الطاقة 
وخــاصــة الــكــهــربــاء، عــلــى الــوضــع 
االقتصادي وانتقال العديد من االستثمارات 
ــدان أخـــــرى لـــلـــفـــارق الــكــبــيــر فـــي كلف  ــلـ ــى بـ إلــ
اإلنــتــاج، مــا يــهــدد األردن بــخــســارة مــزيــد من 
املــشــاريــع الــقــائــمــة وتــســريــح آالف الــعــامــلــني 

لديها.
وتــزامــنــت تــصــريــحــات لـــوزيـــر املــالــيــة محمد 
ــــدور تــقــريــر للبنك  الــعــســعــس أخـــيـــرًا، مـــع صـ
الــــدولــــي نــهــايــة مـــايـــو/ أيـــــار املــــاضــــي، حــول 
االنعكاسات السلبية الرتفاع أسعار الكهرباء 
عــلــى االســـتـــثـــمـــارات الــقــائــمــة والــتــأشــيــر إلــى 
خطورة استمرار الوضع على ما هو عليه، ما 

يعني هروب االستثمارات وتراجع تنافسية 
املنتجات األردنية محليًا وخارجيًا.

وأكـــد الــوزيــر األردنــــي أن الــحــكــومــة تـــدرك أن 
أســعــار الــكــهــربــاء لــلــقــطــاعــات اإلنــتــاجــيــة هي 
اململكة،  في  االقتصادي  النمو  إحــدى عوائق 
ــراء ما  ــ مــشــيــرا إلـــى أن الــحــكــومــة تــســعــى إلجـ
التكاليف  يلزم لتخفيضها من خــال خفض 
وإعــــادة النظر فــي هيكلية قــطــاع الــطــاقــة في 
ظل رغبتها في تحقيق نمو اقتصادي وخلق 
الوظائف. ووفق البنك الدولي، فإن الحكومة 
ــة مــلــتــزمــة بــخــطــة مــدتــهــا 3 ســنــوات  ــيــ األردنــ
ابــــتــــداء مــــن الــــعــــام الــــجــــاري لــتــعــديــل تــعــرفــة 
للكهرباء  العالية  التكلفة  وخفض  الكهرباء 

على الشركات.
ــادة قيمة  ــ ــــان قــلــقــًا بــشــأن زيـ ــار هـــذا األعـ ــ وأثـ
فـــواتـــيـــر االســـتـــهـــاك املـــنـــزلـــي. لـــكـــن مـــســـؤول 
حــكــومــي رفـــيـــع املـــســـتـــوى، قــــال فـــي تــصــريــح 
»العربي الجديد« إن الحكومة تتجه إلعادة  لـ
الــنــظــر فــي شــرائــح االســتــهــاك، خــاصــة التي 
إلى  مشيرا  املنزلية،  باالستخدامات  تتعلق 
إمكانية خفض أعداد الشرائح واحتمال دمج 

بعضها بأخرى.
ــــؤول أن يـــتـــم بـــمـــوجـــب هـــذا  ــــسـ واســـتـــبـــعـــد املـ
اإلجــراء رفع أسعار االستهاك املنزلي خال 
يتوقعون  اقتصاد  لكن خبراء  املقبلة،  الفترة 
ارتـــفـــاع قــيــمــة الــفــواتــيــر، خــاصــة إذا تــم دمــج 
شرائح بأخرى أعلى قيمة حسب االستهاك.

ــهـــاك لــغــايــة 300  ــتـ وتــعــتــبــر الــحــكــومــة االسـ

كــلــيــوواط شــهــريــًا مــوجــهــًا لــلــشــرائــح الفقيرة 
ومــتــدنــيــة الـــدخـــل، حــيــث يــتــم احــتــســاب سعر 
الــكــيــلــوواط بــمــبــلــغ 32 فــلــســا ويــرتــفــع تبعا 
للشرائح األعــلــى. وتــبــدو الحكومة فــي مــأزق 
بني االستجابة ملطالب املقرضني، أو مواجهة 
فــي  ــة  ــاصــ ــبــــة، خــ غــــاضــ فـــعـــل شـــعـــبـــيـــة  ردود 
ظــل تــداعــيــات جــائــحــة كـــورونـــا الــتــي فاقمت 

الظروف املعيشية للكثيرين.
النواب  وقــال عضو لجنة الطاقة في مجلس 
»العربي الجديد« إن ارتفاع  موسى هنطش لـ
الـــكـــهـــربـــاء يعتبر  الـــطـــاقـــة، ال ســيــمــا  أســـعـــار 
مـــن أهـــم الــتــحــديــات الــرئــيــســيــة الــتــي تــواجــه 
ــــي، حــيــث إنــهــا تشكل نقطة  االقــتــصــاد األردنـ
ضــعــف بــالــنــســبــة لــبــيــئــة االســتــثــمــار ويــؤثــر 
وأكـــد هنطش،  لــهــا.  التنافسية  املــيــزات  عــلــى 
ضرورة تخفيض الحكومة ألسعار الكهرباء 
الصناعي،  القطاع  املستثمرين بخاصة  على 
والسماح لهم بتركيب أنظمة خايا شمسية 
تفاديا لخسارة االستثمارات وضعف البيئة 
نائب رئيس غرفة  قــال  بـــدوره،  االستثمارية. 
صناعة عــمــان الــســابــق، مــوســى الــســاكــت، إن 
ــفــــاع أســـعـــار الـــطـــاقـــة يـــؤثـــر أيـــضـــا بشكل  ارتــ
ســلــبــي عــلــى تــنــافــســيــة الــســلــع األردنــــيــــة في 
قيمتها،  ارتفاع  بسبب  التصديرية  األســواق 
وهو ما يضعف قدرة األردن على التحول إلى 

بلد منتج.
ــقـــطـــاع  ــة فـــــي الـ ــاقــ ــطــ وأضــــــــــاف أن أســـــعـــــار الــ
مع  مقارنة  كبيرا  ارتفاعا  شهدت  الصناعي 
دول الـــجـــوار وخــصــوصــا أســـعـــار الــكــهــربــاء، 
مـــا أضــعــف تــنــافــســيــة املــنــتــجــات الــصــنــاعــيــة 
ــة فـــي مـــواجـــهـــة ســلــع مـــســـتـــوردة من  ــيــ األردنــ

بلدان تتمتع بكلف إنتاج أقل بسبب الطاقة.
وأكـــد الــســاكــت أن الــطــاقــة تــعــد مــدخــل إنــتــاج 
حيث  الصناعية،  القطاعات  لجميع  رئيسيا 
 %17 نحو  الصناعي  القطاع  استهاك  يبلغ 
ــاقـــة املــســتــهــلــكــة بــشــكــل مـــبـــاشـــر فــي  مــــن الـــطـ
األردن، فيما تشكل كلف الطاقة 35% باملعدل 

الخرطوم ـ هالة حمزة

انعكس قرار الحكومة االنتقالية في السودان، 
تــحــريــر أســـعـــار الــبــنــزيــن والــــديــــزل بــالــكــامــل 
ــار الـــعـــديـــد من  ــعـ ــع أســـعـــارهـــمـــا، عــلــى أسـ ــ ورفـ
السلع الغذائية األساسية بشكل فوري، فيما 
التزود  في  السيارات صعوبة  واجــه أصحاب 
ــالـــوقـــود حــيــث امـــتـــدت الـــطـــوابـــيـــر ملــســافــات  بـ
طويلة أمام املحطات في مختلف أنحاء الباد.

290 جنيهًا سودانيًا  البنزين  وأضحى سعر 
)الـــدوالر = 427  للتر، ارتفاعًا من 150 جنيهًا 
جــنــيــهــًا(، فيما تــحــدد ســعــر الــديــزل عــنــد 285 
السابق.  فــي  جنيهًا   125 مقابل  للتر،  جنيهًا 
ويــطــبــق الـــســـودان مـــا يــصــفــهــا بــاإلصــاحــات 
النقد  االقتصادية، استجابة ملطالب صندوق 
الدولي، على أمل إنعاش اقتصاده والحصول 
عــلــى إعـــفـــاء مـــن الـــديـــون واجـــتـــذاب الــتــمــويــل. 
ــــذي يــعــانــي   اإلصــــاحــــات مـــؤملـــة لــلــبــلــد الـ

ّ
لـــكـــن

ارتــفــع معدل  إذ  تــرديــًا معيشيًا،  أغلب سكانه 
ــــى 363% فــــي إبـــريـــل/  الــتــضــخــم الـــســـنـــوي إلـ

نيسان املاضي.
ووفــــق بــيــان لــــــوزارة املـــالـــيـــة، أول مـــن أمــس 
 األسعار في املستقبل ستتحدد 

ّ
الثاثاء، فإن

ــنــــقــــل والــــضــــرائــــب  ــــراد والــ ــيـ ــ ــتـ ــ بــتــكــلــفــة االسـ
ــربـــح. وفــــي الــســيــاق قــــال وزيـــر  وهـــوامـــش الـ
ــــن عـــلـــي عــبــيــد  ــاديـ ــ ــن، جـ ــديــ ــعــ ــتــ ــاقــــة والــ الــــطــ
 تــحــديــد األســـعـــار 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن لــــ

كافة  من  لجنة مختصة  عبر  سيتم شهريًا 
الجهات ذات الصلة ملواكبة تغيرات أسعار 

النفط عامليًا وأسعار العملة.
 »الحكومة ستضع معالجات 

ّ
وقال عبيد إن

لـــتـــافـــي آثــــــار قــــــرار تـــحـــريـــر األســــعــــار عــلــى 
مـــــحـــــدودي الــــدخــــل والــــشــــرائــــح الــضــعــيــفــة 
التجارية  الغرفة  عــام  أمــني   

ّ
لكن )الفقيرة(«. 

لــواليــة الــخــرطــوم، الــطــيــب طــلــب، أشــــار إلــى 
ــادة فــوريــة لسعر الــســكــر، إذ زاد  حـــدوث زيــ
سعر الجوال )عبوة( زنة 50 كيلوغرامًا إلى 
وقــال  جــنــيــه.   12.600 مــقــابــل  جنيه   13.100

 مصانع املواد الغذائية تعتمد في 
ّ
طلب، إن

إنتاجها على الوقود الحر وبالتالي تتضرر 
من زيادة أسعاره، ما يضطرها إلى تغطية 
ــذه الــتــكــلــفــة مـــن املــــواطــــن بــــزيــــادة أســعــار  هــ
أسعار  رفــع   

ّ
أن إلــى  مشيرًا  النهائي،  املنتج 

الــوقــود ضعفني ســيــزيــد مــن أســعــار السلع 
بسبب  كبيرة  بنسبة  بــاألســاس  تقفز  الــتــي 

الزيادات اليومية في سعر الصرف.
مــن جــانــبــه، قـــال األمـــني الــعــام التــحــاد الــغــرف 
»الــعــربــي  الــصــنــاعــيــة، عـــبـــاس عــلــي الــســيــد لـــ
 »قرار تحرير أسعار الوقود بشكل 

ّ
الجديد« إن

كـــامـــل غــيــر مـــوفـــق، وهــــو ســيــاســي أكـــثـــر منه 
اقتصادي، ويؤثر على قدرة املصانع املحلية 
وصفقاتها  اتفاقياتها  وعــلــى  املنافسة  على 
 عن إضعاف قدرة 

ً
التجارية الخارجية، فضا

املستهلكني الشرائية«.
ــبـــاك أســـعـــار الــســلــع، شــهــدت  وإلــــى جــانــب ارتـ
ــود تــــزاحــــمــــًا، فـــقـــد اصــطــفــت  ــ ــوقــ ــ مـــحـــطـــات الــ
الــســيــارات فــي طــوابــيــر طــويــلــة، فيما تتفاقم 
ــة نـــدرة املــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة. وأكـــد وكيل  أزمـ
محطة وقــود في منطقة الخرطوم بحري في 
 »الــحــكــومــة مــهــتــمــة بــرفــع 

ّ
تــصــريــح خـــاص أن

األسعار أكثر من توفير السلعة«.

الكويت ـ أحمد الزعبي

كشف تقرير صادر عن إدارة االقتصاد الكلي 
الــكــويــتــي، أن %60  الـــــوزراء  الــتــابــعــة ملجلس 
 1.4 عــددهــم  البالغ  الكويتيني  املواطنني  مــن 
مليون نسمه عــانــوا مــن خــســارة فــي الدخل، 
بــســبــب تـــداعـــيـــات جــائــحــة فـــيـــروس كــورونــا 

الجديد.
»العربي  عليه  اطلعت  الــذي  التقرير،  وأشــار 
الــجــديــد«، إلـــى أن هــنــاك مــا يــقــارب مــن 900 
ألف شخص تأثر دخلهم الشهري منذ بداية 
الــجــائــحــة فــي فــبــرايــر/ شــبــاط 2020 وحتى 
مــارس/ آذار من العام الــجــاري، الفتا إلــى أن 
لــم يقتصر على العاملني في  الــدخــل  تــراجــع 
الخاص  القطاع  وإنــمــا  الحكومية  الوظائف 
الصغيرة  املشاريع  أيضًا، ال سيما أصحاب 

واملتوسطة.
وأضــــــاف أنــــه رغــــم زيــــــادة مــــدخــــرات غــالــبــيــة 
املــواطــنــني خــال الــفــتــرة املــاضــيــة، إال أن هذا 
ال يعبر عن زيادة في دخلهم الشهري، ولكن 
كان بسبب اإلجراءات الحكومية مثل تأجيل 
ــاط الــــقــــروض املــصــرفــيــة ملــــدة 6 أشــهــر،  ــسـ أقـ
فضا عن اإلجـــراءات والقيود املــشــددة التي 

قلصت اإلنفاق.
وفــي مــارس/ آذار املاضي، أقــر مجلس األمة 

)البرملان( قانون تأجيل أقساط القروض ملدة 
6 أشهر، فيما كشفت وثيقة حكومية اطلعت 
ألف  أن نحو 480  الــجــديــد«  »الــعــربــي  عليها 
مواطن كويتي سيستفيدون من هذا القانون.

ــتـــصـــادي الــكــويــتــي، علي  ــال الــخــبــيــر االقـ ــ وقـ
املوسى، إن على مجلس الــوزراء رفع وإنهاء 
كافة اإلجــراءات االحترازية التي أعاقت عمل 
االستمرار  أن  إلــى  مشيرا  األنشطة،  مختلف 
ــال ســـيـــســـاهـــم فــــي زيـــــادة  ــ ــمـ ــ فــــي تــقــيــيــد األعـ

الخسائر وتأخير التعافي االقتصادي.
وأضـــــــاف املــــوســــى لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن 
أكـــثـــر مـــن 75% مـــن األنــشــطــة الــتــجــاريــة في 

الكويت يملكها أصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة، لذلك فهم أكثر الفئات املتضررة 
مـــن اإلجــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة الـــتـــي تــفــرضــهــا 

الحكومة.
وأشــــــار إلــــى ضــــــرورة الـــوضـــع فـــي االعــتــبــار 
رحيل مئات اآلالف من الوافدين خال العام 
املــاضــي، مــا أدى إلــى زيـــادة كبيرة فــي أعــداد 
الــشــقــق الــخــالــيــة، الـــتـــي يــمــلــكــهــا املــواطــنــون 

ويقومون بتأجيرها إلى العمالة الوافدة.
واقترب عدد سكان الكويت قبل أزمة كورونا 
1.5 مليون  بواقع  من نحو 5 مايني نسمة، 
كويتي و3.6 مايني وافد، لكن بنهاية إبريل/ 
نــيــســان املـــاضـــي، تــراجــع عـــدد ســكــان الــدولــة 
إلـــى حــوالــي 4.2  بــالــنــفــط  الــغــنــيــة  الخليجية 
مايني نسمة، وذلك بسبب ترحيل ومغادرة 
ــــال الـــعـــام  ــــف وافــــــد خـ ــا يـــقـــرب مــــن 800 ألـ مــ

املاضي.
ــدة  وقــــــال عـــبـــد الـــعـــزيـــز املــــزيــــنــــي، مـــديـــر وحــ
البحوث في مركز الكويت الدولي للدراسات 
االقــتــصــاديــة، إن إغــــاق أو إفــــاس أصــحــاب 
ــاريــــع ســــيــــؤدي إلـــــى عــــواقــــب قــانــونــيــة  املــــشــ
ــادة مــعــدالت البطالة  خــطــيــرة، فــضــا عــن زيــ
ــــذي  ــ ــتــــي، والـ ــويــ ــكــ ــاب الــ ــبــ ــشــ بـــــني صــــفــــوف الــ
سيشكل عبئًا على الحكومة، التي تسعى إلى 

استعادة التعافي االقتصادي.

معضلة 
كهرباء األردن

الجائحة أضرت بأنشطة المطاعم )فرانس برس(

زيادة فورية ألسعار السلع بعد تحرير الوقود

كورونا يقلص دخول 900 ألف مواطن

مأزق بين رفع األسعار على 
المواطنين وخفضها للمستثمرين

تواجه الحكومة األردنية 
مأزقًا فيما يتعلق 

بالتعامل مع ملف 
أسعار الكهرباء، فإما أن 

تتجنب ردة فعل غاضبة 
من الشارع باإلبقاء على 

األسعار دون زيادات 
مقبلة أو االستجابة 
لضغوط مقرضين 

دوليين بدعم المستثمرين 
على حساب االستهالك 

المنزلي

السودان مال وناس

الكويت

البنك الدولي يؤكد 
التزام األردن بخطة 

مدتها 3 سنوات لتعديل 
تعرفة الكهرباء

سعر لتر البنزين 
يقفز إلى 290 جنيهًا 

من 150 جنيهًا

قطاع  فــي  وتصل  الصناعي  القطاع  ملختلف 
الصناعات الباستيكية إلى 45 باملائة.

وأشــار الساكت إلى أن القطاع الصناعي من 
أكثر القطاعات حاجة للتوجه نحو استغال 
مصادر الطاقة املتجددة لتغطيته احتياجاته 
ــل تـــنـــاقـــص  ــ ــــي ظــ ــا فــ ــن الــــطــــاقــــة خــــصــــوصــ ــ مــ
توليد  فــي  الشمسية  الطاقة  استغال  تكلفة 
الكهرباء  فــاتــورة  انخفضت  حــيــث  الــكــهــربــاء 
املصانع  فــي بعض   %70 مــن  الشهرية ألكثر 
التي استثمرت بمجال الطاقة الشمسية، لكن 
مــحــدوديــة الـــقـــدرة االســتــيــعــابــيــة عــلــى شبكة 

املزيد  توجه  دون  تحول  الكهربائي  التوزيع 
من املصانع نحو الطاقة املتجددة.

وفــــــــي مــــقــــابــــل تـــــوصـــــيـــــات الــــبــــنــــك الـــــدولـــــي 
للقطاعات  الطاقة  كلفة  خفض  على  بالعمل 
االستثمارية، قال الخبير االقتصادي حسام 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن مــؤســســات  عـــايـــش لــــ
الــتــمــويــل الـــدولـــيـــة كــصــنــدوق الــنــقــد والــبــنــك 
الحكومة  عــلــى  تــواصــل ضغوطها  الــدولــيــني 
األردنية ألجل رفع أسعار الكهرباء على كافة 
الــشــرائــح والــفــئــات مــن املــواطــنــني لتخفيض 
ــــذي يــعــانــي مــنــه االقــتــصــاد  ــة الـ عــجــز املــــوازنــ

ــي. وأضـــــاف عــايــش أن ذلــــك يــأتــي في  ــ ــ األردنـ
الــــوقــــت الــــــذي يـــمـــر فـــيـــه االقـــتـــصـــاد األردنــــــي 
بـــحـــالـــة انـــكـــمـــاش تـــفـــاقـــمـــت بـــســـبـــب جــائــحــة 
ــا وتـــداعـــيـــاتـــهـــا، مــشــيــرا إلــــى أن رفــع  كــــورونــ
الـــضـــرائـــب واألســــعــــار، بــمــا فــيــهــا الــكــهــربــاء، 
ســيــعــمــق حــالــة الــتــراجــع الــتــي يــعــانــي منها 
ــادة  ــع االقـــتـــصـــادي. وأكـــــد ضــــــرورة إعــ الـــوضـ
النظر باإلجراءات التي تعيق قدرة الشركات 
الصناعية وغيرها على تركيب أنظمة خايا 
دون  والــحــيــلــولــة  الــكــلــف  لتخفيض  شمسية 

انخفاض أعداد االستثمارات القائمة.

أحد أسواق 
العاصمة عمان 
)فرانس برس(

Thursday 10 June 2021 Thursday 10 June 2021
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اقتصاد

طهران ـ صابر غل عنبري

أيـــــــــــــــــام تـــــفـــــصـــــلـــــنـــــا عــــــــــن ســـــبـــــاق 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة اإليــرانــيــة، 
ــرر إجـــــراؤهـــــا فــــي 18 يــونــيــو  ــقــ املــ
الـــــــجـــــــاري، ومـــــــع قـــــــرب مــــوعــــد االســـتـــحـــقـــاق 
االقتصادية  الــوعــود  جرعة  زادت  االنتخابي 
يملها  املواطن  بــات  التي  للمرشحني  الرنانة 
ــــل واقـــــــع مـــعـــيـــشـــي صـــعـــب وغـــــــاء فــي  ــــي ظـ فـ
العملة،  قيمة  في  متواصل  وتراجع  األسعار 
بل وبات االقتصاد حديث الساعة في إيران، 
ــــذه األيــــــــام، لـــتـــراكـــم األزمــــــــات االقـــتـــصـــاديـــة  هـ
مواجهتها، حيث  فــي  املستمرة  واإلخــفــاقــات 
يــركــز املــرشــحــون على املــلــف االقــتــصــادي في 
حــمــاتــهــم االنــتــخــابــيــة، عــلــى أمـــل استقطاب 
أصوات الناخبني انطاقًا من ذلك، مع تأكيد 
كــــل مـــنـــهـــم عـــلـــى أنـــــه األقــــــــدر لـــتـــقـــديـــم حــلــول 
فيطلقون  واملعيشية،  االقتصادية  للمشاكل 
ــة، وبــعــض املــرشــحــني أصــبــحــوا  ــراقـ وعـــــودًا بـ
يعلنون عن تقديم دعم نقدي للمواطن بأرقام 
محددة، في محاولة لدغدغة مشاعر الناخبني 

واستمالتهم إلى التصويت لصالحهم. 
ــه الــنــاخــب  ــذه الــــوعــــود فــيــمــا يــــواجــ ــ تـــأتـــي هـ
ــرانــــي مــشــاكــل مــعــيــشــيــة مــتــفــاقــمــة خــال  اإليــ
السنوات األربع األخيرة بشكل غير مسبوق، 
على خلفية تراجع حاد في قيمة عملة الريال 
الـــوطـــنـــيـــة إلـــــى مـــســـتـــويـــات قـــيـــاســـيـــة، حــيــث 
خسرت نحو 800% من قيمتها، ووصل سعر 
الــصــرف إلـــى 320 ألـــف ريـــال لــكــل دوالر، قبل 
الـــريـــال جــــزءًا مــن عــافــيــتــه خــال  أن يستعيد 
نحو  على  السعر  ويستقر  املاضية  الشهور 

240 ألف ريال. 
تــشــيــر الــبــيــانــات االقــتــصــاديــة الــرســمــيــة إلــى 
السنوات  والخدمات، خال  السلع  أسعار  أن 
، أقــلــه نحو 

ً
األخـــيـــرة، ســجــلــت ارتــفــاعــًا هـــائـــا

3 أضــعــاف وفــي بعض الــحــاالت وصــلــت إلى 
عــشــرة أضــعــاف فــصــاعــدًا، األمــــر الــــذي سّبب 
للناخبني  الشرائية  القوة  في  حــادا  انكماشا 
اإليــرانــيــني. ولــذا فــإن االقــتــصــاد لــه دور كبير 
في رسم توجهات وقناعات هؤالء الناخبني، 
ــة فـــــي االنــــتــــخــــابــــات  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــة املـ ــهـ ســــــــواء لـــجـ
ــوء املـــشـــاكـــل  ــ ــلــــى ضــ ــا. وعــ ــهـ ــنـ أو الـــــعـــــزوف عـ
التي يواجهونها، باتت  الكبيرة  االقتصادية 
البعض  هذه املشاكل أحد أهم األسباب لدى 
للعزوف عن املشاركة، وسط شكوك في قدرة 
املرشحني على إيــجــاد حــلــول جــذريــة لأزمة 

االقتصادية في حال فاز أي منهم.  
ــة االقــتــصــاديــة  ــ ــة عـــوامـــل أشــعــلــت األزمــ ــعـ أربـ
في إيــران خــال األعــوام األخــيــرة، وفــق خبراء 
االقـــتـــصـــاد، األول هـــو الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة 
الشاملة التي فرضتها واشنطن على طهران 
منذ انسحابها من االتفاق النووي عام 2018 
وطاولت جميع مفاصل اقتصادها، خصوصًا 
فــرض حظر  عبر  الصعبة  بالعملة  مــواردهــا 
 عن قطع 

ً
تام على الصادرات النفطية، فضا

التواصل املالي اإليراني عن الخارج، والثاني 
هـــو تــفــشــي كـــورونـــا فـــي الـــبـــاد، حــيــث كــانــت 
إيـــــران مـــن الـــــدول األكـــثـــر تــعــرضــًا لــلــفــيــروس 
منذ عام والنصف وهو ما ضاعف تداعيات 
البنيوية  املشاكل  تراكم  والثالث  العقوبات، 
فــي االقــتــصــاد اإليـــرانـــي، والـــرابـــع هــو ضعف 
مواجهة  فــي  االقــتــصــادي  واألداء  السياسات 

تلك التحديات والتهديدات االقتصادية.

وعود المرشحين 
أطــلــق املـــرشـــحـــون الــســبــعــة لــلــرئــاســة وعــــودًا 
ــــس مـــشـــاكـــلـــهـــم  ــــامـ مـــخـــتـــلـــفـــة لــــلــــنــــاخــــبــــني، تـ

االقتصادية، وفيما يلي أهم تلك الوعود.
1- املرشح الرئاسي املحافظ إبراهيم رئيسي، 
األوفــــــر حــظــًا لــلــفــوز بـــالـــرئـــاســـة، تـــحـــدث في 
كلماته االنتخابية عن تقوية اإلنتاج وتوجيه 
الــســيــولــة نــحــوه وخــلــق مــلــيــون فــرصــة عمل 
وخفض التضخم إلــى أقــل من 10% وخفض 
إلــى 50% والــعــمــل على رفع  الــعــاج  تكاليف 

العقوبات األميركية. 
2- املرشح عبدالناصر همتي )رجل اقتصاد 
إصاحي(، كان رئيس البنك املركزي، قبل أن 
أسبوع  قبل  روحــانــي،  حسن  الرئيس  يعزله 
تـــقـــريـــبـــا، عـــلـــى خــلــفــيــة مـــعـــارضـــتـــه تــرشــحــه 

طهران ـ العربي الجديد

شــكــك مــواطــنــون إيــرانــيــون فــي الـــوعـــود التي 
أطلقها مرشحو االنتخابات الرئاسية، املقرر 
إجـــراؤهـــا فــي 18 يــونــيــو، وعــبــر هـــؤالء الــذيــن 
استطلعت »العربي الجديد« أراءهــم عن عدم 
الظروف  الوعود في ظل  ثقتهم بتطبيق تلك 
االقـــتـــصـــاديـــة الـــراهـــنـــة، مـــشـــدديـــن عــلــى أنــهــا 
لــم تــعــد تــؤثــر كــثــيــرا عــلــى قــنــاعــات الناخبني 

للتصويت لصالح هذا املرشح أو ذلك. 
ــنــــة، مـــهـــســـا، إن الــــوعــــود فــقــدت  ــقـــول املــــواطــ تـ
اإليــرانــيــة، مؤكدة  االنــتــخــابــات  فــي  فاعليتها 
املرشحون  أطلقها  سابقة  لوعود  تكرار  أنها 

لــلــرئــاســة فــي ظــل شغله هـــذا املــنــصــب. يؤكد 
هــمــتــي فـــي تــصــريــحــاتــه أنــــه يــمــتــلــك الــخــبــرة 
املرشحني،  من  غيره  األقــوى من  االقتصادية 
األكاديمية  االقتصادية  عن خلفيته  متحدثا 
في  الناخبني  ومخاطبا  التنفيذية،  وخبرته 
السبت  بثت  التي  األولـــى  الرئاسية  املناظرة 
املــــاضــــي بـــالـــقـــول إن »الــــوضــــع االقـــتـــصـــادي 
الــوعــود  إيـــران ال يسمح بتحقيق معظم  فــي 
الــجــذابــة لبقية املــرشــحــني«، ومــتــهــمــًا إيــاهــم 
ــود  ــ ــوعــ ــ ــة الـــــــكـــــــذب فـــــــي إطـــــــــــاق الــ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ بـ

االقتصادية لتحسني الوضع. 
املـــوارد  إلــى  تفتقر  بـــاده  أن  ويضيف همتي 
الازمة لتحقيق الوعود املالية التي يطلقها 
املرشحون للناخبني، مشيرا إلى أنه سيقوم 
فــي حـــال فــــوزه بتشكيل حــكــومــة اقــتــصــاديــة 

تعتمد على رؤيــة واضــحــة، مــع تأكيده على 
ــتـــعـــاون مع  ــاق الــتــعــامــل والـ ــ ــرورة فــتــح آفـ ــ ضــ
العالم واالنضمام إلى مجموعة العمل املالي 
الــدولــيــة، »فـــاتـــف« الــتــي وضــعــت إيــــران على 
قائمتها السوداء مطلع عام 2020. ويؤكد أنه 
ويــعــمــل على  الــوطــنــيــة  العملة  قيمة  ســيــعــزز 
املركزي  البنك  الحكومة واستقالية  تصغير 
ــات بـــنـــيـــويـــة فــــي الــهــيــاكــل  ــ ــــاحـ وإجـــــــــراء إصـ

االقتصادية للدولة.  
3- املـــرشـــح املــحــافــظ مــحــســن رضـــائـــي، أمــني 
الحاصل  النظام،  مصلحة  تشخيص  مجمع 
ــتـــوراه فـــي االقـــتـــصـــاد، يــــرى نفسه  عــلــى الـــدكـ
األقــــــدر عــلــى مـــواجـــهـــة األزمــــــة االقـــتـــصـــاديـــة، 
ــبـــني بــــرفــــع الــــدعــــم الــحــكــومــي  ــنـــاخـ واعــــــــدا الـ
الـــشـــهـــري عـــشـــرة أضــــعــــاف، لــيــصــل إلــــى 450 

خــال االنــتــخــابــات لكنها لــم تــر الــنــور »لذلك 
ــن الـــصـــعـــب أن تــجــلــب أصــــــــوات الــنــاخــبــني  مــ
ألصـــحـــابـــهـــا«.  وتــضــيــف مــهــســا الــعــامــلــة في 
شــــركــــة خــــاصــــة فــــي طـــــهـــــران، أن »مــشــاكــلــنــا 
املعيشية ال تحل عبر إطـــاق وعـــود والــنــاس 
األقـــوال«، معربة  إلــى األفعال وليس  ينظرون 
عن أملها في أن يقدم املرشحون »خططا علمية 
الــوضــع االقــتــصــادي«.   ومــوضــوعــيــة ملعالجة 
الثاثيني فريبرز حسيني، سائق يعيش في 
إن  الجديد«  »العربي  لـ يقول  سنندج،  مدينة 
»هذه الوعود ال تنفع، نريد حل مشاكلنا، لكن 
التجربة  لنا كما تثبت  الشهري  الدعم  زيــادة 
ستقابل برفع هائل ألسعار السلع وهذا ليس 

في مصلحتنا«.  ويؤكد »الوعود هدفها كسب 
أصــواتــنــا فــي االنــتــخــابــات، نحن نــريــد تقديم 
حـــلـــول مــعــقــولــة لـــأزمـــة االقـــتـــصـــاديـــة ولــيــس 
تــخــديــرنــا بـــالـــوعـــود«.  »الـــرؤســـاء الــســابــقــون 
لــم يــنــفــذوا وعـــودهـــم االقــتــصــاديــة، ولـــو أنها 
تحققت ملا شهدنا هذه األوضاع االقتصادية«، 
هكذا يقول الخمسيني محمد جواد خطيبي 
جيان  محافظة  فــي  العامة  الثانوية  مــدرس 
»الــعــربــي الــجــديــد«، مشيرا  شــمــالــي إيـــــران، لـــ
إلـــى أن »تــلــك الـــوعـــود تــذكــرنــا بقصة الــراعــي 
الكاذب«، الشهيرة في إيران، الذي كان يخدع 
ســكــان الــقــريــة بـــإنـــذاراتـــه املــتــكــررة أن الــذئــب 
يهاجم الخرفان، فبعد أن ثبت كذبه كم مرة، لم 
يعد األهالي يسمعون له إلى أن هاجم الذئب 
أن تصور  بعد  وافترسها  مــرة،  ذات  الخرفان 

الناس أن إنذار الراعي كاذب كسابقاتها.  
ــــى وعـــــــود بـــعـــض املـــرشـــحـــني  ــــي إشــــــــارة إلــ وفــ
بزيادة الدعم النقدي الشهري، يقول خطيبي 
لــيــس إال عــمــا شعبويا،  الــنــقــدي  »الـــدعـــم  إن 
نحن لــم نــر منه خــيــرا ســوى زيـــادة التضخم 
والفقر«، مضيفا أنه »خدعة ذكية يحتمي بها 
الفعل  الــشــارع.  لــدى  مرشحون غير محبذين 

هو املعيار وليس القول«.  
تعمل  التي  كبرى  األربعينية  قالت  ذلــك،  إلــى 
بــأجــر يــومــي مـــن خـــال تــنــظــيــف الــبــيــوت في 
ــران، إنــــهــــا لــــم تـــتـــابـــع وعـــــــود املـــرشـــحـــني  ــ ــهـ ــ طـ
ــاالتــــي ال تـــســـمـــح لــي  ــغــ ــشــ االقــــتــــصــــاديــــة و«انــ
املرشحني  بــأن بعض  أخبرناها  فلما  بــذلــك«، 
الحكومي عشرة  الشهري  الدعم  وعــدوا برفع 
أضــعــاف مــع تقديم قـــروض، قالت »سأصوت 
لكل من يفعل ذلــك، أرهقني العمل ودخلي ال 
يــغــطــي حــاجــاتــنــا األســاســيــة، إذا كــانــوا حقا 
)الحالي نحو دوالريــن  الشهري  الدعم  رفعوا 

ا من مشاكلي«.  للمواطن( فهذا يحل جزء

فـــدرالـــيـــات اقـــتـــصـــاديـــة، مــوجــهــا انـــتـــقـــادات 
للحكومة  االقــتــصــاديــة  لــلــســيــاســات  حــــادة 
الــحــالــيــة ومــعــتــبــرا أنــهــا أوصــلــت إيــــران إلــى 
ــنـــاظـــرة الــرئــاســيــة  هــــذا الــــوضــــع. وخـــــال املـ
ــى، دخـــل فـــي ســجــال حـــاد مـــع املــرشــح  ــ األولــ
ــه مــــن املــتــســبــبــني  ــأنـ ــاه بـ ــ هـــمـــتـــي، مــتــهــمــا إيــ
بــهــذا الــوضــع لكونه كــان مــن أركـــان الفريق 

االقتصادي للحكومة.   4- املرشح املحافظ 
أمــيــر حــســني قــاضــي زادة هــاشــمــي، طبيب 
جّراح، يؤكد في كلماته االنتخابية أنه شّكل 
فريقا اقــتــصــاديــا منذ أكــثــر مــن عــام إلعــداد 
خطة اقتصادية لحل املعضلة، متحدثا عن 
في  االقتصادية  الدبلوماسية  على  التركيز 
الشرق  نحو  والتوجه  الخارجية،  السياسة 
ــدا الناخبني  فــي الــعــاقــات الــخــارجــيــة وواعــ
أقــل من 5%، وتوفير  إلــى  بخفض التضخم 
الــبــاد ودفــع  5.4 مــايــني شــقــة سكنية فــي 
قروض عاجلة بقيمة 500 مليون تومان )20 
ألــف دوالر( لــــأزواج الــشــبــاب والــعــمــل على 

إنهاء الفجوات الطبقية العميقة في الباد 
5-املــــرشــــح مــحــســن مـــهـــرعـــلـــيـــزادة، الــحــاصــل 
ــاد،  ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ إدارة  فــــــي  الـــــــدكـــــــتـــــــوراه  عــــلــــى 

شـــخـــصـــيـــة إصــــاحــــيــــة، لـــكـــنـــه لـــيـــس مـــرشـــح 
التيار اإلصاحي الرسمي، إذ إن التيار بعد 
استبعاد مرشحيه أكد أنه ليس لديه مرشح 
فــي االنــتــخــابــات الــراهــنــة. يــعــد مــهــرعــلــيــزادة 
الــنــاخــبــني بــتــشــكــيــل حــكــومــة »الـــحـــيـــاة« مع 
اقتصادية عميقة إلصاح  إجــراء إصــاحــات 
هيكلية االقتصاد، فضا عن تقليص سيطرة 
الحكومة على االقتصاد من 67 % إلى %25.  

6- املــــرشــــح ســـعـــيـــد جـــلـــيـــلـــي، عـــضـــو مــجــمــع 
املــرشــد  مــنــدوب  الــنــظــام  مصلحة  تشخيص 
ــــي فــــي مــجــلــس األمــــــن الـــقـــومـــي، يــعــد  ــرانـ ــ اإليـ
الناخبني بتوفير سلة غذائية مكونة من 13 
الــدخــل،  ومــحــدودي  الفقيرة  للطبقات  سلعة 
ومكافحة الفساد بشكل جاد وإبطال مفعول 
على  التركيز  خــال  مــن  األميركية  العقوبات 

القدرات الداخلية، وإطاق مشاريع اقتصادية 
قــصــيــرة املــــدى وتــوفــيــر الــســكــن عــبــر تسليم 

أرض حكومية لتعاونيات السكن.  
رئاسي محافظ  زاكاني، مرشح  7-علي رضا 
آخر، حاصل على شهادة الدكتوراه في الطب 
»إرغــام«  بـــ اإليرانيني  الناخبني  الــنــووي، يعد 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة عــلــى رفــــع الـــعـــقـــوبـــات إن 
أصبح رئيسا، ودفع مبلغ شهري يقدر نحو 
50 دوالرًا للشباب العاطلني عن العمل إن لم 
، واقتاع جذور الفقر املطلق في 

ً
يجدوا عما

الباد خال العام األول لرئاسته.  

االقتصاد في قلب 
االنتخابات اإليرانية

مواطنون يشككون: الهدف أصواتنا

مشاكل االقتصاد تفرض نفسها على أجندة المرشحين للرئاسة )األناضول(

الشارع اإليراني يعيش واقعًا معيشيًا صعبًا )Getty(داخل البورصة اإليرانية )أتا كيناري/ فرانس برس(

النفط يستعد الحتمال االنتعاش )فاطمة بهرامي/ األناضول(

المرشح إبراهيم رئيسي 
األوفر حظًا يعد بتوفير 

مليون فرصة عمل

20 دوالرًا شهريًا(، وكبح  )نحو  تــومــان  ألــف 
األسعار والغاء املعيشي، وتخصيص راتب 
شهري للنساء ربات البيت. ويرفض رضائي 
تصريحات همتي وغيره بعدم وجود موارد 
لرفع الدعم الشعري إلى هذا املقدار، مؤكدا أنه 
سيقوم بتأمني هذه املــوارد من خال ترشيد 

الدعم الحكومي للسلع والطاقة وغيرها. 
ويـــشـــرح أن حــجــم الـــدعـــم الــحــكــومــي املــعــلــن 
خال  دوالر  مليار   138 بلغ  للسلع  والــســري 
العام املاضي »لكن لم يساعد ذلك عمليا في 
تحسني معيشة املواطنني ألنه لم يتم توزيعه 

بشكل صحيح وتوزع لصالح األثرياء.« 
ويطلق رضائي الذي يترشح للمرة الرابعة 
لــلــرئــاســة، مـــشـــروع الــفــدرالــيــة االقــتــصــاديــة 
ــــى عـــدة  ــــال تــقــســيــمــهــا إلـ فــــي الــــبــــاد مــــن خـ

وعود براقة بمكافحة الغالء 
والبطالة وتحسين المعيشة 

وتقوية العملة

طهران ـ العربي الجديد

بشكل  األمــيــركــيــة  الــعــقــوبــات  تستهدف 
ــاســـي قــطــاعــي الــنــفــط والـــبـــنـــوك في  أسـ
إيـــــــران، وهـــمـــا الـــجـــنـــاحـــان الــرئــيــســيــان 
لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة لــلــبــاد. وتسببت 
االقتصاد  في اضطراب  العقوبات  هــذه 
ــيــــس  اإليــــــــرانــــــــي مــــنــــذ انـــــســـــحـــــاب الــــرئــ
األمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب من 
االتــفــاق الــنــووي فــي عـــام 2018. الــيــوم، 
ــات املـــتـــحـــدة تــجــلــســان  ــ ــواليــ ــ إيـــــــران والــ
على طــاولــة واحـــدة، وتــتــفــاوضــان على 
إمــكــانــيــة عــــودة االتـــفـــاق، بــالــتــزامــن مع 
الــتــحــضــيــرات لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
اإليــرانــيــة. وتــريــد طــهــران إنــهــاء عزلتها 
االقتصادية واستعادة صــادرات النفط 
في أسرع وقت ممكن.  وملعالجة املشاكل 

 مرشح 
ّ

 لكل
ّ
االقتصادية في الباد، فإن

 البعض على بذل جهود 
ّ
خطته، إذ يحث

تبني  آخــرون  ويقترح  العقوبات،  لرفع 
استراتيجيات أخرى واعتبار العقوبات 
فرصًا لتعزيز إنتاج الباد، وفقًا ملجلة 

»فوربس«.
وأثـــارت املــفــاوضــات الجارية فــي فيينا 
بــايــدن  جـــو  إدارة  تــتــمــكــن  أن  احـــتـــمـــال 
ــنـــووي فـــي وقــت  ــفـــاق الـ مـــن تــجــديــد االتـ
أقــــرب بكثير مــمــا تــوقــعــه الــخــبــراء، في 
تحٍد للتنبؤات بعدم حــدوث شيء قبل 

االنتخابات الرئاسية اإليرانية.
وكان إنتاج إيران قريبًا من 2.6 مليون 
برميل يوميًا أخيرًا، وال يرجح الخبراء 
ارتـــفـــاع اإلنـــتـــاج إلــــى 4 مـــايـــني بــرمــيــل 
يوميًا حتى النصف األول من عام 2022، 
حتى إن جرى التوصل إلى اتفاق قريبًا. 

طهران ـ العربي الجديد

عــــرف املــشــهــد االقـــتـــصـــادي فـــي إيــــران 
تــغــيــيــرات كــبــيــرة مــنــذ آخـــر انــتــخــابــات 
فــي عــام 2017، أهمها  رئاسية أجــريــت 
ــــرض الـــعـــقـــوبـــات األمـــيـــركـــيـــة  إعــــــــادة فــ
ــران وتـــأثـــيـــراتـــهـــا الــجــامــحــة  ــهــ عـــلـــى طــ
والنقدية،  االقتصادية  املــؤشــرات  على 
الذي  كورونا  فيروس  وتفشي جائحة 
ــاعـــات االقـــتـــصـــاديـــة وزاد  ــقـــطـ الـ ـــل 

ّ
عـــط

املـــشـــكـــات املــعــيــشــيــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة. 
القطاع  املتغيرين، تعرض  وبني هذين 
ــكـــســـات  الــــــخــــــاص فــــــي الــــــبــــــاد إلــــــــى نـ

متاحقة. 
ويــــــــراقــــــــب غــــالــــبــــيــــة رجـــــــــــال األعــــــمــــــال 
والــشــركــات عــن كثب بــرامــج املرشحني 
املقبلة. ووفقًا  االنــتــخــابــات  فــي  الــجــدد 
لــغــرفــة الــتــجــارة والــصــنــاعــة واملــنــاجــم 

ــة، يـــمـــثـــل الـــقـــطـــاع  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ والــــــزراعــــــة اإليـ
ــــى 20 فــــي املـــائـــة  الــــخــــاص مــــا يـــصـــل إلـ
ــرانــــي. ويـــقـــول غــام  مـــن االقــتــصــاد اإليــ
من  ــه 

ّ
إن الغرفة،  رئيس  حسني شافعي 

منظور القطاع الخاص يجب أن تكون 
املستقبلي  لــلــرئــيــس  ــــى  األولـ األولـــويـــة 
ــادي لــلــبــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ تـــســـريـــع الـــنـــمـــو االقـ
وشاملة.  ومستقرة  مستدامة  بطريقة 
ويـــعـــّد كــبــح الــتــضــخــم واســـتـــعـــادة ثقة 
ــام، وتـــقـــديـــم تــقــاريــر  ــظـ ــنـ الــــنــــاس فــــي الـ
الوضع  عن  دقيقة  تحليلية  إحصائية 
االقـــتـــصـــادي لــلــبــاد، والــســيــطــرة على 
التوترات في العاقات الدولية من بني 
املطالب الرئيسية للقطاع الخاص. كذا، 
وتطوير  الــصــرف  سعر  على  السيطرة 
ــادرات غــيــر  ــ ــــصــ ــة، وزيـــــــــادة الــ ــبــــورصــ الــ
البيروقراطية  على  والقضاء  النفطية، 

ومحاربة الفساد.

العقوبات النفطية 
في صلب البرامج

القطاع الخاص 
يدعو إلى دفع النمو

مال وسياسة

قبل  من  البراقة  الوعود  من  أطنان  اإليراني  الناخب  على  تتدفق 
لماليين  عمل  فرص  توفير  بين  ما  الرئاسية،  االنتخابات  في  المرشحين 
واالحتكار وتهاوي  األسعار  األزمات ومنها غالء  العاطلين ومواجهة 

العملة المحلية والفساد

قال الرئيس اإليراني حسن روحاني، أمس، إّن حكومته منعت وقوع حرب 
على إيران، وتمكنت من إدارة البالد في ظروف حرب اقتصادية وجائحة 
حربًا  الماضية  الثالث  السنوات  خالل  شنت  واشنطن  أّن  وأضاف  عالمية، 
يشهد  لم  ــالده  ب على  اقتصادية 
إسرائيل ومن  العالم مثيًال، وأّن  لها 
وصفهم بالمتطرفين في الواليات 
وأكد  للحرب.  خططوا  المتحدة، 
المسار  هــو  ــنــووي  ال االتــفــاق  أّن 
رفع  ــى  إل ســيــؤدي  ــذي  ال الوحيد 
العقوبات، وأّن على المرشحين في 
االنتخابات أن يعلنوا عن موقفهم 

من االتفاق النووي.

روحاني: نجحنا رغم الحرب االقتصادية

رؤية

جواد العناني

ملــا كـــان يـــوم الــثــالــث والــعــشــريــن مــن شــهــر يــولــيــو/ تــمــوز عــام 
1921، أعلن إنشاء الحزب الشيوعي، بحضور عدد كبير من 
رين لفلسفة الحزب، أمثال ماو تسي 

ّ
الساسة الصينيني واملنظ

هيمنتهم  وبسطوا  النصر،  والــذيــن حققوا  الي،  وشــوان  تونغ 
على البالد. وقد كان سؤاالن كبيران يشغالن بالي، بوصفي 
دارســـا لالقتصاد: مــا هــي أوجــه االخــتــالف بــني املاركسيتني، 
الواقع،  األفكار على أرض  اللينينية واملاوية؟ كيف طبقت هذه 
ال،  عَّ

َ
ونجحت في تحويل املجتمع الصيني إلى مجتمع منتج ف

بعدما عانى سنوات طوال من االحتالل واالستغالل وانتشار 
املخّدرات، وانطفاء الروح والقبول باألمر الواقع. 

وباستعراض تاريخ بعض مؤتمرات الحزب الشيوعي الصيني، 
وقرارات التحّول، وابتكار منهج جديد، وجدت أن امليزة الكبرى 
الــحــزب  قــــّرر  اإلدارة. وقـــد  اإلرادة، وحــســن  فــي عــزيــمــة  كــانــت 
ز على قطاعات وأنشطة الزراعة 

ّ
الشيوعي، في البدايات، أن يرك

والتجارة دعمًا لإلنتاج في املناطق الريفية، وتأمينًا للغذاء لكل 
أبناء الشعب الصيني، حتى ولو كان نصيب الفرد من الطعام 
. وقد ضرب القادة من جميع املستويات املثل في التقيد 

ً
قليال

بــذلــك، مــا حــفــز الــشــعــب عــلــى التضحية والــعــمــل. وقـــد حققت 
من  الصني  نت 

ّ
مك كبيرة  فــوائــض  القطاعني  هذين  فــي  الصني 

تحقيق معدالت نمو اقتصادي عالية بدون غالء، أو ارتفاع في 
الفوائض في إرســاء قواعد  املعيشة. واستثمرت هذه  تكاليف 
االستثمار في الصناعات املختلفة، معتمدة على ذاتها، وبدون 
السماح لغير الصينيني باملساهمة حتى تتطّور القدرات الذاتية.

وملا نجحت الصني في الصناعات، صار الوقت مناسبًا لكي تبدأ 
باالنفتاح. وهذا بالطبع سوف ُيحِدث تحدياٍت كبيرة، بدءًا من 
املعارضني لهذا النهج على أسس فلسفية مرجعية، أو بسبب 
الخوف من التحول من حالة العزلة إلى حالة االندماج في العالم. 
يجب  النجاح  أن  الوسطى،  العصور  منذ  الــصــني،  تعلمت  وقــد 
للعالم  الصني  قّدمت  وقد  املنافس.  الغزير  باإلنتاج  يتمازج  أن 
منتجات هامة جدًا مثل الحرير، والشاي، وملح البارود، والورق 
والحبر وغيرها. وهي التي طّورت صناعة الخزف والسيراميك 
كلها  هــذه  ولــكــن   ،)Chinaware( الصينية  املنزلية  واألدوات 
الصناعات  ثـــورٍة صناعية، ألن هــذه  لــم تؤهل الصني إلحـــداث 
احتكرها الّرهبان ألغراضهم، ولم يجعلوها صناعاٍت منتشرة 

لدى الشعب عامة.
واســتــطــاعــت الــصــني، فــي نــهــايــة عــقــد الــســبــعــيــنــات مــن الــقــرن 
املاضي، أن ترّوض الثورة الثقافية، وأن تجري في العام 1981 
ــان لــي شـــرف املــســاهــمــة في  أول إحــصــاٍء ســكــانــي شــامــل، وكـ
املؤتمر الذي ُعِقد لهذه الغاية، وأن تفتح معرض جوانشو، وأن 
تقّرر إنشاء موانئ حّرة ومناطق مفتوحة لالستثمار. وأرسلت 
الصني آالفا مؤلفة من مواطنيها املختارين بعناية، بعد اجتياز 
فحٍص تشرف عليه الدولة، وأرسلتهم في بعثاٍت إلى الخارج، 
واالداريــة،  واالقتصادية،  والحاسوبية،  التقنية،  العلوم  لينهلوا 
العالم. وعاد معظم هؤالء،  أرقى جامعات  واملالية وغيرها من 

بعدما تخّرجوا وعملوا ليساهموا في بناء الصني.
في  كبيرة   

ً
نوعية  

ً
قفزة قليلة،  خــالل سنوات  الصني،  وحققت 

معدالت النمو االقتصادي، وزيادة الصادرات، وتكاثر النجاح، 
األجنبية،  العمالت  فــي  فائض  أكبر  ذات  الصني  حتى صــارت 
وصاحبة أكبر فائض في امليزان التجاري.)زاد احتياطي النقد 
األجنبي للصني بمقدار 28.1 مليار دوالر، إلى 3.22 تريليونات 
دوالر خالل شهر مايو/أيار املاضي، مدفوعا بتحسن إيرادات 
للنقد  احتياطي  أكبر  الصني  وتملك  األجنبي.  النقد  من  البالد 
األجنبي في العالم، كما تأتي ثانيا كأكبر مستثمر في أدوات 
الدين األميركية بنحو 1.2 تريليون دوالر، بحسب بيانات وزارة 

الخزانة األميركية األخيرة(.
وانتقلت الصني اقتصاديًا واجتماعيًا إلى مرحلة الدفعة الكبيرة 
ــان ســنــوات الــنــمــو، وحــتــى عــام 2008.  ــ فــي كــل الــقــطــاعــات. وإّب
كانت الصني تنأى بنفسها عن إبراز قوتها االقتصادية، وعن 
أو  املتحدة،  الــواليــات  مثل  اقتصاديًا  القوية  الــدول  مع  التناحر 

االتحاد األوروبي، أو اليابان أو غيرها من الدول واملجموعات.
املتكررة للصني، واطالعي  أثناء زياراتي  عجب في 

ُ
أ وقد كنت 

على التطور الهائل فيها، كيف ترفض الصني منافسة الواليات 
الــيــوان،  أو   )RPM( الــرامــبــي قــيــمــة عملتها  فــي رفـــع  املــتــحــدة 
من  الرغم  على  دولية،  احتياط  كعملة  للدوالر  منافسًا  ليدخل 
الــعــمــالت«. ولكن  أن اقــتــصــاديــني صينيني كــتــبــوا عــن »حـــرب 
بعد االنهيار االقتصادي الذي انطلق من الواليات املتحدة عام 
امللهوف على  الــغــرب  مــن  التهم  تلقي  فــي  الصني  بــدأت   ،2008
إلــقــاء الــلــوم على اآلخــريــن. ووصــلــت هــذه املعركة إلــى أن بــدأت 
ترامب.  إبــان حكم دونالد  بلغت ذروتها  التي  التجارية  الحرب 
ومن بعدها، صار واضحًا أن عصر هيمنة القطب الواحد قد 
انتهى، وأن الصني صارت القطب اآلخر، وما عادت تستطيع أن 
تستمر في سياسة التواضع، ألن التحّدي الذي تواجهه الصني 

ب قراراٍت جديدة.
ّ
صار يتطل

تدخل الصني الدائرة الدولية قوة عسكرية سياسية اقتصادية 
ولذلك كان ال  تقّدمًا.  الــدول  أكثر  تنافس  وتكنولوجية عظمى، 
بد من أن يحصل تغيير في املنهج، من دون تغيير الثوابت في 
النهج األساسي. ولذلك بدأت الصني تعّزز وجودها باالستثمار 
وبــنــاء عــالقــاٍت مع  العالم، وتكوين تحالفاٍت جــديــدة،  فــي دول 

الجيران. 
واألهم من ذلك كله أن الصني أنشأت بنك آسيا للتنمية، وأطلقت 
مــشــروع طــريــق الــحــريــر )أو الــطــريــق والـــحـــزام( لــتــربــط الصني 
االعتماد  فــي  دورهـــا  تغيير  إلــى  اآلن  الصني  وتسعى  بالعالم. 
التجارة  على  القائم  النمو  واستبدال  الخارجية،  التجارة  على 
الــخــارجــيــة بنمو قــائــم عــلــى االســتــهــالك املــحــلــي، مــا يعني أن 
م في الدورة 

ّ
الطبقة املتوسطة تنمو بسرعة وقادرة على التحك

االقتصادية.
كل منهجية التحول جرت ضمن إطار الحزب الشيوعي الذي 
ن من جعل الصني من 

ّ
أبدى، مع الوقت، حكمة وحضورًا، وتمك

أقوى الدول إن لم تكن أقواها.
العالم بحاجة ألن يتكيف مع وجود قطبني أساسيني، الواليات 
املتحدة والصني. ولكن ال تنسى أن االتحاد األوروبي وروسيا 
تسعيان إلى البقاء في مضمار املنافسة. وهنالك دولة كالهند 

تنتظر فرصتها السانحة.

في مئوية الحزب 
الشيوعي الصيني
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