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المأزق المالي التونسي
تونس ـ إيمان الحامدي

تزيد تصنيفات الوكاالت الدولية 
ــلـــى الـــســـلـــطـــات  ــــن الـــتـــضـــيـــيـــق عـ مـ
مرمى  على  باتت  التي  التونسية 
ــن حـــلـــول ملــديــونــيــتــهــا  ــن الـــبـــحـــث عــ حـــجـــر مــ
مــن نـــادي بــاريــس )تــجــّمــع مــن الـــدول الغنية 
الــدائــنــة(، أو اإلعـــان الرسمي عــن عــدم قــدرة 
ــا وطـــلـــب إعـــــادة  ــهـ ــبــــاد عـــلـــى ســــــداد ديـــونـ الــ
ــة »فـــيـــتـــش«  ــ ــالـ ــ ـــضـــت وكـ

ّ
ــة. فـــقـــد خـــف ــلـ ــكـ ــيـ ــهـ الـ

لــلــتــصــنــيــفــات االئــتــمــانــيــة، تــصــنــيــف تــونــس 
من »بي« إلى »بي ناقص« مع زيادة مخاطر 
السيولة املالية الخارجية، بسبب التأخر في 
التوصل إلى اتفاق على برنامج تعاون مالي 

جديد مع صندوق النقد الدولي. 
الخفض كان  هــذا  أن  املــالــيــة  ويعتبر خــبــراء 
متوقعًا، وسبقته إنذارات للسلطة من وكالة 
موديز للتصنيفات االئتمانية، حني خفضت 

ــرى فــــي إبـــريـــل/ ــ ــ تــصــنــيــف تـــونـــس هــــي األخـ
املــاضــي، ونبهت مــن اآلفـــاق السلبية  نسيان 
السابق سليم  املالية  وزيــر  وأكــد  لاقتصاد. 
عــاديــة  نتيجة  فــيــتــش  تصنيف  أن  بــســبــاس 
لألزمة السياسية واالقتصادية التي تتخبط 
فيها الباد. مشيرا إلى أن هذا الترقيم يسّرع 
الخطى نحو إمكانية لجوء تونس إلى حلول 
مالية ضمن نــادي بــاريــس، أو التقدم بطلب 

رسمي لهيكلة دينها الخارجي.
»الـــعـــربـــي  ــــي تـــصـــريـــح لــــ ــبــــاس، فـ وقــــــــال بــــســ
الجديد«، إن أمام تونس هوامش تحرك قليلة 
ترتيب  إعـــادة  عبر  السيناريو،  هــذا  لــتــفــادي 
البيت الداخلي والتوصل إلى حلول سياسية 
تعيد التواصل والثقة بني مؤسسات الحكم 
إلقناع صندوق النقد الدولي بمواصلة دعم 
تونس ومنحها الضمانات الكافية للخروج 
املـــــوارد. واعتبر  املــالــيــة لتعبئة  الــســوق  إلـــى 
ــــى الــــســــوق املــالــيــة  ــروج مـــبـــاشـــر إلـ ــ أن أي خــ

لاقتراض سيكون مخاطرة كبيرة، وسيزيد 
األجيال  ويهدد  واستدامته،  الدين  كلفة  من 
الـــقـــادمـــة الـــتـــي ســتــكــون مــجــبــرة عــلــى ســـداد 
وأفاد  بكلفة كبيرة.  الدولة  اقترضتها  ديــون 
في سياق متصل بأن تونس يمكن أن تطلب 
مساعدة مالية من الدول الصديقة والشقيقة 
الــحــلــول تحتاج  »لــكــن هـــذه  املـــــوارد.  لتعبئة 
ــن الـــضـــمـــانـــات،  أيـــضـــا إلـــــى الـــحـــد األدنـــــــى مــ
وأهمها االستقرار السياسي«، وفق بسباس.

وقــالــت وكــالــة »فــيــتــش« فــي بيانها الــصــادر 
ــام بــــاإلصــــاحــــات  ــيــ ــقــ الــ الـــخـــمـــيـــس إن عــــــدم 
االقــتــصــاديــة الــازمــة والــقــويــة يجعل إعـــادة 
هــيــكــلــة ديـــــــون الــــبــــاد أمـــــــرا ضـــــروريـــــا قــبــل 
لتونس،  مالي  إضــافــي  مالي  دعــم  أي  تقديم 
التفكير  بعدم  الحكومية  التصريحات  رغــم 
فـــي الــلــجــوء إلـــى هــيــكــلــة الـــديـــن أو املــشــاركــة 
فــي مــعــامــلــة نــــادي بـــاريـــس. ورجــحــت وكــالــة 
ــة مــرتــفــعــا  الــتــصــنــيــف أن يــظــل عــجــز املــــوازنــ

فــي حـــدود 8.9 فــي املــائــة مــن الــنــاتــج املحلي 
املائة  بـــ9.9 في  عــام 2021، مقارنة  اإلجمالي 
االقــتــصــادي محمد  الخبير  لــكــن   .2020 عـــام 
السيناريوهات،  أن كل  أكد  الشريف  منصف 
بما فيها الذهاب إلى نادي باريس، أصبحت 
مـــطـــروحـــة. مــشــيــرا إلــــى أن الـــســـوق املــحــلــيــة 
ــادرة عــلــى تــغــطــيــة كـــامـــل الــحــاجــيــات  ــ غــيــر قــ
الــتــمــويــلــيــة لـــلـــمـــوازنـــة. وقـــــال الـــشـــريـــف، في 
»العربي الجديد«، إن حلول الوضع  تصريح لـ
التونسي سياسية بامتياز، معتبرا أن تمّسك 
الدائنني  تجاه  بالتزاماتها  املالية  السلطات 
لدى  والثقة  الحماية  مــن  نــوعــا  للباد  يــوفــر 
مؤسسات اإلقراض. وأضاف أن عامل الوقت 
مهم جدا من أجل تدارك الوضع قبل انسداد 
األفــــق، مــرجــحــًا أن تــعــود وكــــاالت التصنيف 
إلى تقييم تونس مجددا في غضون األشهر 
الستة املقبلة. وأكد على ضرورة العمل على 

ب املزيد من التصنيفات السلبية.
ّ
تجن

موسكو ـ رامي القليوبي

عاش الروبل الروسي أوقاتا عصيبة خال تعامات 
األســـبـــوع، وســـط ارتــفــاع ســعــر الــــدوالر فــي تعامات 
بـــورصـــة مــوســكــو إلـــى أكــثــر مـــن 75 روبــــا ألول مــرة 
منذ بــدايــة مــايــو/أيــار املــاضــي، ليعود إلــى مستوى 
نــحــو 74.4 روبــــا بــحــلــول نــهــايــة األســـبـــوع. ويلفت 
لــلــتــداول،  تــريــد«  »تيلي  مجموعة  فــي  املحللني  كبير 
مــــارك غــويــخــمــان فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« 
للروبل  التي تشكل دعمًا  العوامل  إلــى مجموعة من 
ــفـــاع املحتمل  خـــال الــفــتــرة الــحــالــيــة، وأبـــرزهـــا »االرتـ

ــادة الــطــلــب عليها  ألســعــار الــهــيــدروكــربــونــات مــع زيــ
وسط تجاوز تداعيات جائحة كورونا، باإلضافة إلى 
توصل بلدان »أوبك+« إلى اتفاق بشأن زيادة اإلنتاج. 
ومـــن املــرجــح أن تــتــراوح أســعــار نــفــط »بــرنــت« خــال 
لــلــبــرمــيــل، وهــذا  األشــهــر املــقــبــلــة بــني 74 و80 دوالرا 
مستوى مناسب للروبل إلى حد كبير. باإلضافة إلى 
ذلك، ستساهم مواصلة املصرف املركزي الروسي في 
رفع سعر الفائدة األساسية في تعزيز مواقع الروبل، 
املــتــســارع«. ومع  التضخم  للسيطرة على  سعيا منه 
ذلك، يلفت إلى عوامل أخرى تؤثر سلبا على الروبل، 
مضيفا: »سيواجه الروبل مزيدا من الضغوط نتيجة 

الصعبة  العملة  مــن  املــالــيــة  وزارة  مشتريات  لــزيــادة 
وفقا لقاعدة املوازنة التي تقتضي زيــادة املشتريات 
كلما ارتفع سعر النفط، مما يحّيد املفعول اإليجابي 
للنفط على الروبل إلى حد كبير. كما أن هناك زيادة 
الـــواردات  ارتــفــاع  العملة مــع  مرتقبة فــي الطلب على 
وفتح الوجهات العامة للسياحة الخارجية، وتحويل 
الروسية عوائدهم  الشركات  املساهمني األجانب في 
من الروبل إلى العمات األجنبية. وعاوة على ذلك، ال 
يزال الغموض سيد املوقف من جهة انتشار الساالت 

الجديدة من كورونا«.  
ومـــع تــســارع وتــيــرة الــتــضــخــم فــي األشــهــر املــاضــيــة، 

ازدادت الترجيحات بأن املصرف املركزي الروسي قد 
دفعة  فــي  زيـــادة  أكبر  املقبل على  اجتماعه  فــي  يقدم 
واحدة لسعر الفائدة األساسية منذ نهاية عام 2014، 
الــتــابــعــة ألكبر  تــوقــعــت شــركــة »سبيربنك ســيــب«  إذ 
مــصــرف روســـي »ســبــيــربــنــك«ارتــفــاعــًا بنقطة مئوية 

كاملة من 5.5 إلى 6.5 في املائة. 
ُيذكر أن املركزي الروسي رفع سعر الفائدة األساسية 
من 10.5 إلى 17 في املائة دفعة واحدة في ديسمبر/
كانون األول 2014 وسط تهاوي سعر صرف الروبل 
العقوبات  وفــرض  النفط  أســعــار  انهيار  تحت وطــأة 

الغربية على روسيا.

النفط وكورونا: عوامل متباينة تحدد أداء الروبل الروسي

صعود المخاطر التضخمية 
األوروبية

قال مسؤولون في البنك املركزي 
األوروبي إن التضخم قد يفوق 

التوقعات في السنوات املقبلة، ما 
يؤكد حالة عدم اليقني بشأن ما 

يمكن أن يواجه االقتصاد األوروبي 
رغم تعافيه من تداعيات جائحة 

كورونا. وبينت توقعات البنك 

املركزي األوروبي أن التضخم 
سيصل إلى 1.4 في املائة بحلول 

عام 2023، وهو أبعد مدى يتوقعه 
في الوقت الحالي.

الشركات األردنية تدعم 
التحول الرقمي

أكد ممثل قطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات في غرفة 

تجارة األردن هيثم الرواجبة، 
قدرة شركات القطاع على دعم 
التحوالت الرسمية بخصوص 
الوصول للحكومة اإللكترونية 

والتحول الرقمي، وتسريع إنجازها 
بوقت قياسي. وقال في تصريح 

صحافي، السبت، إن شركات 
القطاع تملك قدرات وخبرات كبيرة 

وواسعة بمجال البرمجة التي 
تمكن االستفادة منها بخصوص 

الخدمات التي ترغب الحكومة 
بتوفيرها للمواطنني بمجال قطاع 

الخدمات وإنجاز معامالتهم 
بأسرع وقت. 

تعزيز قروض السكن 
في العراق

أعلنت رابطة املصارف الخاصة 
العراقية، السبت، منح املصارف 

الخاصة أكثر من 100 مليار دينار 
)68 مليون دوالر( قروضا سكنية 
ضمن مبادرة البنك املركزي. وقال 

املدير التنفيذي لرابطة املصارف 
الخاصة العراقية علي طارق في 

بيان صحافي، إن املصارف 
الخاصة تسهم بشكل كبير في 

دعم قطاع السكن وتخفيف األزمة 
على املواطنني، مشيرًا إلى أن »أكثر 

من 44 مصرفًا خاصًا تمنح 
قروضًا للمواطنني لشراء وحدات 
سكنية«. وأضاف أن »هناك إقباال 
كبيرا من املواطنني على القروض 

السكنية«.

ضوء أخضر لضريبة 
الشركات الكبرى

في اليوم الثاني من أعمالها التي 
بدأت الجمعة في مدينة البندقية 
اإليطالية، أعطت دول مجموعة 

العشرين األغنى في العالم، السبت، 
ضوءا أخضر سياسيا لالتفاق 
بشأن الضرائب على الشركات 

املتعددة الجنسيات، الذي وافقت 
عليه أساسا 131 دولة وسيهز 
على األرجح األنظمة الضريبية 
الدولية لفترة طويلة. ويفترض 

أن توضع اللمسات األخيرة على 
قواعد هذا التغيير الضريبي 

املتمثل بفرض ضريبة عاملية 
نسبتها 15 في املائة على األقل 

إلنهاء املالذات الضريبية ورسوم 
على الشركات في الدول التي 

تحقق فيها أرباحا، بحلول أكتوبر/ 
تشرين األول على أن يبدأ تطبيقه 

في 2023.

أخبار

سوق 
السيارات 

الصيني

ارتفعت مبيعات السيارات في الصني، بواقع 25.6 في املائة، على أساس سنوي، إلى أكثر من 12.89 مليون وحــدة، خال النصف األول من عام 2021، حسبما 
أظهرت بيانات الجمعية الصينية ملصنعي السيارات. وأوضحت البيانات أن مبيعات مركبات الركاب زادت بنسبة 27 في املائة، على أساس سنوي، إلى أكثر 
من 10 مايني وحدة، خال فترة يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران. وفي شهر يونيو وحده، بلغ إجمالي مبيعات السيارات حوالي 2.02 مليون وحدة، 
بانخفاض 12.4 في املائة على أساس سنوي، بينما انخفض إنتاج السيارات بنسبة 16.5 في املائة مقارنة مع العام املاضي، إلى 1.94 مليون وحدة. وذكرت 

الجمعية أن إنتاج ومبيعات مركبات الركاب أظهرا »انخفاضا ملحوظا« الشهر املاضي، وذلك نظرا لتأثرهما بعدم كفاية املعروض من الرقائق.

اقتصاد
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األحد 11 يوليو/ تموز 2021 م  1  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2505  السنة السابعة
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بيروت ـ ريتا الجّمال

ــة الــكــهــربــاء في  ــّدة أزمــ تــتــفــاقــم حــ
ــرار الـــســـلـــطـــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــنــــان مـــــع اسـ ــبــ لــ
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي اتــــخــــاذ قــــــــراراٍت 
عشوائية »ترقيعية« في قطاع يعتبر شريانا 
اقــتــصــاديــا رئــيــســيــا، وحــاجــة مــلــحــة لألسر 
والــــشــــركــــات. وشـــهـــد لـــبـــنـــان، يــــوم الــجــمــعــة، 
تــوقــف كـــل مـــن مــعــمــلــي الـــزهـــرانـــي )جــنــوب( 
الكهرباء تباعًا،  ودير عمار )شمال( لتوليد 
نتيجة نفاد مخزونهما من مادة الغاز أويل. 
ورغم الحل الجزئي للمشكلة، فقد كان لبنان 
أمام »بروفا« ملا ستكون عليه املرحلة املقبلة، 
ــال بــقــيــت مــحــركــات الــحــلــول الشفافة  فــي حـ
ــأة. وكـــان مشهد مــطــار بــيــروت الــدولــي 

َ
ُمــطــف

املعتم، وكأنه رد على تصريحات املسؤولني 
القدوم  إلــى  والسياح  املغتربني  دعــوا  الذين 

إلى لبنان.
يقول مارك أيــوب، الباحث في مجال الطاقة 
ــام فـــــــــارس فـــــي الـــجـــامـــعـــة  ــ ــــصـ ــد عـ ــهـ ــعـ فـــــي مـ
الجديد«،  »العربي  لـ بــيــروت،  فــي  األميركية 
إنه »قبل أزمة الفيول، كانت القوة التشغيلية 
فـــي مــعــمــل ديـــر عــمــار لــتــولــيــد الــطــاقــة تبلغ 
معمل  وفــــي  مـــيـــغـــاوات،   450 إلــــى   400 بـــني 
فبالكاد  الــيــوم،  أمــا  نفسها،  القوة  الزهراني 
د كل معمل 200 ميغاوات، واألرقــام إلى 

ّ
يول

إلى تخفيض  االتجاه   
ّ

تغّير مستمّر في ظل
ــة الــفــيــول،  ــ ــافـــي فـــي اإلنــــتــــاج بــســبــب أزمـ إضـ
إلــى اإلطــفــاء الكلي«. ويوضح  ربما وصـــواًل 
أيـــوب: »تــوقــف أيضًا معمال الجية والـــذوق، 
نتيجة عدم القيام بأعمال الصيانة الالزمة، 
وهنا مشكلة يجب اإلضاءة عليها، حيث إن 
األزمة ال تقتصر فقط على صعيد الفيول، بل 
الصيانة  إلى  الكهرباء  حاجة معامل توليد 
الكيميائية  ــــواد  الــغــيــار واملـ الـــدوريـــة وقــطــع 
لــلــتــشــغــيــل«. ويــلــفــت أيــــوب إلـــى أنـــه »عــنــدمــا 

تــتــوقــف خـــدمـــة املـــعـــامـــل، يــلــجــأ الـــنـــاس إلــى 
املـــولـــدات الــتــي تعمل عــلــى الــديــزل املــعــروف 
ــدأ الــتــقــنــني يشمل  ــد بــ بــتــكــلــفــتــه األعـــلـــى، وقــ
ـــص جــيــســيــكــا 

ّ
ــلـــخ ــيـــار أيــــضــــًا«. وتـ ــذا الـــخـ ــ هـ

بالسياسات  املتخّصصة  املــهــنــدســة  عــبــيــد، 
العامة في قطاع الكهرباء، األزمــة في لبنان 
ــة فـــاشـــلـــة، هــــــدر، فــــســــاد، انـــعـــدام  ــمـ ــوكـ »حـ ـــ بـ
»العربي  النوايا اإلصالحية«. وتقول عبيد لـ
 »مــشــاكــل الــكــهــربــاء فــي لبنان 

ّ
الــجــديــد«، إن

ليست تقنية، بل مرتبطة بضعف الحوكمة، 
وسط غياب تام للمحاسبة مع خرق فاضح 
 الـــحـــلـــول الـــتـــي تلجأ 

ّ
لـــلـــقـــانـــون، كــمــا أن كــــل

إليها السلطة سريعة وغير مستدامة وأكثر 
وقوع  عند  خذ 

َ
ت

ُ
وت تلوثًا حتى،  وأكثر  كلفة 

ــــة، فــتــطــرح خــيــارا من  الــكــارثــة وتــفــاقــم األزمـ
اثنني السيئ واألسوأ، واليوم الخيارات هي، 

العتمة أو املّس باالحتياطي اإللزامي«.
الشرق  فــي  النفط  تقول خبيرة  مــن جهتها، 
»العربي الجديد«،  األوسط، لوري هايتيان، لـ
 »شــركــة كــهــربــاء لبنان فــي حــالــة خسارة 

ّ
إن

مــســتــمــّرة وتـــراكـــمـــيـــة، وتــعــمــل وفــــق منهج 
الــســلــفــات لــتــأمــني الـــفـــيـــول، مـــا كــلــف خــزيــنــة 
ــــي الـــيـــوم  الــــدولــــة مـــلـــيـــارات الـــــــــــدوالرات، وهـ
بحاجة إلى املال، وهنا املشكلة األساسية ال 

 غياب 
ّ

الحصار الخارجي، وهذا كله في ظل
البدائل، حتى مسار شراء النفط العراقي ال 
يمكن وضــعــه إال فــي خــانــة الــحــلــول املؤقتة 
ــا ال تـــوجـــد مــعــالــجــة شــامــلــة  ــاملـ ــة، طـ ــ ــيـ ــ واآلنـ
وحكومة  املستويات  مختلف  على  وانتظام 
جـــديـــدة إصــالحــيــة تــبــاشــر املـــفـــاوضـــات مع 

صندوق النقد الدولي«.
وتــلــفــت إلـــى أن »انــعــكــاســات أزمـــة الــكــهــربــاء 
الدومينو  خطيرة جــدًا، فهي أشبه بأحجار 
الــتــي بــســقــوط واحــــدة تــنــهــار كــل املجموعة، 
إلى  بالكامل،  الذي ُيضرب  بدءًا باالقتصاد، 
غذائية،  صحية،  اختالفها،  على  القطاعات 
سياحية، وما إلى ذلك من الخدمات، ورأينا 
وطاولتها  املــيــاه  أزمـــة  تفاقمت  كيف  أخــيــرًا 
ــــدرة املــــــازوت أيــضــًا،  ســيــاســة الــتــقــنــني مـــع نـ
وهــنــاك مناطق عـــّدة تعاني مــن نــقــٍص حــاّد 
وال تصل إليها املياه ورفعت الصوت عاليًا 

وما من مستجيب«.
ــــؤرخ والــبــاحــث عـــن تــاريــخ  بـــــدوره، يــقــول املـ
ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ ـــــش، لــ ــ ـــّريـ ـــ ــو الــ ـــ ــان، زيـــــــــاد أبـــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
الـــجـــديـــد«، إن »قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء لـــه تــاريــخ 
اجتماعي وسياسي حافل يرتبط بالتنمية 
االقتصادية والحركات االحتجاجية، وكانت 
حــصــلــت حــمــالت مــقــاطــعــة منظمة عــــّدة قــام 
ــــت إلـــى  ــــدن دعـ ــر مـ ــيـ ــان بــــيــــروت وغـ ــكـ بـــهـــا سـ
تــأمــني الــكــهــربــاء بسعر عـــادل وكــمــيــة كافية 
ونوعية مناسبة«. ويوضح أن »املشاكل في 
الحرب  بفترة  فقط  مرتبطة  ليست  الــقــطــاع 
ما  وفــتــرة   )1990-1975( اللبنانية  األهــلــيــة 
بــعــد الـــحـــرب، بـــل ظـــهـــرت فـــي الــعــشــريــنــيــات 
والثالثينيات واألربعينيات والخمسينيات 
وارتــبــاطــه  الــكــهــربــاء  قــطــاع  نتيجة منظومة 
تبنتها  التي  الفرنسي  االنــتــداب  بسياسات 
الدولة اللبنانية في بداية حقبة االستقالل«. 
التقنني غير  أنه »تاريخيًا، كان  إلى  ويشير 
م، ما أحدث في كثير من املراحل فوضى 

ّ
منظ

عــارمــة فــي الــبــالد. أمـــا الــيــوم فــبــات التقنني 
مــنــظــمــا، عــلــمــًا أنــنــا نــعــيــش فــي هـــذه الــفــتــرة 
أســــوأ حــالــة تــقــنــني، مــنــذ أول تــقــنــني رسمي 
شهده لبنان عام 1952«. ويلفت أبو الّريش 
الــتــي تشكلت  الــحــكــومــات   »غــالــبــيــة 

ّ
إلـــى أن

ولم  الكهرباء،  بــإصــالح قطاع  رفعت وعـــودًا 
الكثير من  أنها حصلت على  تــِف بها، رغــم 
املساعدات والقروض واملنح الخارجية ألجل 
تنفيذ هـــذه اإلصـــالحـــات عــلــى مـــدى ثالثني 
 اإلصالح 

ّ
عامًا وأكثر، من هنا نرى اليوم أن

الشروط  مــن  الكهرباء  قطاع  هيكلة  وإعـــادة 
ــي والـــــــدول  ــ ــدولـ ــ الــــتــــي يــضــعــهــا املـــجـــتـــمـــع الـ

الداعمة ملساعدة لبنان«.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

آسيا  لــغــرب  االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة  اللجنة  تقرير  كشف 
)اإلســـــكـــــوا( أن تــحــقــيــق الـــســـالم فـــي لــيــبــيــا يــضــمــن مــكــاســب 
اقتصادية للمنطقة بقيمة 161.9 مليار دوالر بني عامي 2021 

و2025.
وأوضح التقرير الذي حصلت »العربي الجديد« على نسخة 
منه أن مشاريع إعــادة اإلعمار في ليبيا ستولد فرص العمل 
الــتــي يمكن أن تــعــود بالنفع عــلــى عـــدد كبير مــن الــعــمــال في 
معدالت  تــطــاول  لليبيا  االقــتــصــاديــة  املــكــاســب  فيما  املنطقة، 

النمو والعمل واالستثمارات في البنية التحتية.
ونوه التقرير بأن عملية السالم ستحقق مكاسب بقيمة 99.7 
مليار   22.7 للجزائر،  دوالر  مليار  و29.8  ملصر،  دوالر  مليار 

دوالر للسودان، 9.7 مليارات دوالر لتونس.
ليبيا ستكون  السالم في  أن نتائج  التقرير  وأظهرت بيانات 
وفرنسا  إيطاليا  خــاصــة  الرئيسيني  الــشــركــاء  على  آثـــار  لها 
وتــركــيــا، وعلى مستوى دول الــجــوار تــونــس، الــجــزائــر، مصر 
 عن 

ً
والسودان، مما يسهم في تخفيض معدالت البطالة، فضال

انتعاش التجارة البينية، وتشكل حصة الدول العربية 25 في 
املائة من االستثمار املباشر في ليبيا خالل الفترة 2016-2003.

وتعتبر ليبيا منتجًا رئيسًا للنفط في شمال أفريقيا، وتواجه 
منذ سنوات عدم االستقرار واالنقسام واالشتباكات املتواصلة 
الوطنية  الــوحــدة  حكومة  وتشكلت  املتحاربة.  القوى  بني  ما 
برئاسة عبد الحميد دبيبة في ليبيا في مارس / آذار لتحل 
محل إدارتني متنافستني إحداهما في طرابلس واألخرى في 
برئاسة محمد  رئاسي جديد  الــبــالد. وانتخب مجلس  شــرق 
املــنــفــي فـــي مــنــتــدى الـــحـــوار الــلــيــبــي الــــذي عــقــد بــرعــايــة األمـــم 

املتحدة بحضور 73 شخصية ليبية من مختلف املناطق.
وأشار التقرير إلى أن النزاع في ليبيا أدى إلى تعطيل التجارة 
الخارجية بشكل كبير منذ عام 2011، مما أثر بشكل كبير على 
البلدان املجاورة، وذلك للتوقف املفاجئ للتجارة واالستثمار، 
بلدانها خاصة  إلــى  األجنبية  العمالة  في هجرة  تسبب  مما 

إلى مصر وتونس. وأكد التقرير أن التعاون اإلقليمي ال يعود 
بالنفع على التجارة فحسب، إذ تشهد أيضا مشاركة كبيرة 
والــســودان  كانت تونس ومصر  إذ  العاملة،  القوى  في حركة 

تشكل أكبر تحويالت خارجية من ليبيا.
وأوضح التقرير بأن التجارة الخارجية في ليبيا نمت بسرعة 
مند مطلع القرن حيث زادت من 13 مليار دوالر إلى 62 مليار 

دوالر بني عامي 2000 و2008.
كما أن االتحاد األوروبي، خاصة فرنسا وايطاليا، الشريكان 
التجاريان، يستفيدان من السالم، إذ في حني تتركز الصادرات 
الليبية على النفط بما يقرب من 95 في املائة، إال أن األسواق 
تعتمد بشكل رئيس على السلع املستوردة من الخارج. ونوه 
بأن التبادالت التجارية اتسمت في السنوات األخيرة بوجود 
شركاء دوليني جدد وتحديدا تركيا وبعض الدول اآلسيوية 

منها الصني.
 ويعتبر الباحث االقتصادي وئام املصراتي أن نتائج التقرير 
تشكل جرعة أمل، ويقول إن ليبيا تتطلع إلى جذب االستثمار 
األجنبي والبحث عن مصادر بديلة عن النفط، وذلك ال يتحقق 
إال باالستقرار السياسي واألمني في البالد وهو يبدو بعيد 

املنال حالًيا.
ــاذ االقـــتـــصـــاد أحـــمـــد املــــبــــروك أن  ــتـ ــرى أسـ ــرى، يــ ــ مـــن جــهــة أخــ
السالح  انتشار  بسبب  حاليا  لالستثمار  طـــاردة  بيئة  ليبيا 
وعــــدم االســـتـــقـــرار الــســيــاســي، حــتــى أن الــحــكــومــة املـــوجـــودة 
أن حجم  الــعــام. ويضيف  نهاية  فــي  واليتها  وتنتهي  مؤقتة 
االستثمارات األجنبية ليست في مستوى الطموحات وجلها 

يتركز على قطاع النفط والكهرباء.
وتتقاطر الوفود األجنبية من االتحاد األوروبي، خاصة فرنسا 
وإيطاليا، باإلضافة إلى تركيا وروسيا ودول الجوار تونس 
ومصر والجزائر، بغرض توقيع اتفاقات التعاون االقتصادي 
والحصول على نصيب من كعكة اإلعمار. وبدأ هذا التنافس 
مهامها  الجديدة  الليبية  الحكومة  استالم  منذ  جلًيا  يظهر 
رسمًيا، وال تتوفر أرقام رسمية دقيقة عن قيمة مشاريع إعادة 

اإلعمار املطلوبة.

أزمة الكهرباء في لبنان: 
تاريخ من الهدر والتقنين

تترقب ليبيا مرحلة إعادة اإلعمار )محمود تركية/ فرانس برس(المولدات الخاصة تعتمد التقنين أيضًا )جوزيف براك/ فرانس برس(
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كاد اللبنانيون يعيشون 
سيناريو العتمة الشاملة، 

الجمعة، مع توقف 
معامل إنتاج الكهرباء 

بسبب أزمة الوقود. 
وتشير الحلول الترقيعية 

إلى أن المشكلة ستتكرر

زيادة سعر الخبز في لبنان
زادت وزارة االقتصاد والتجارة اللبنانية 

سعر ربطة الخبز األبيض في األفران 
واملتاجر إلى املستهلك، إذ أعلنت السبت 

أنه »نظرا إلى الظروف االقتصادية 
الضاغطة والقدرة الشرائية املنخفضة 

التي يعانيها املواطنون، حدد سعر الخبز 
األبيض ووزنه في الفرن إلى املستهلك، 

ربطة من الحجم الكبير على أال يقل وزنها 
على 883 غراما بسعر 4000 ليرة حدا 
أقصى. وربطة من الحجم الوسط على 

أال يقل وزنها على 408 غرامات بسعر 
2750 ليرة حدا أقصى«. وفي ما يتعلق 

بسعر الربطة إلى املستهلك، أوضحت أن 
الربطة من الحجم الكبير يجب أال يقل 

وزنها على 883 غراما بسعر 4250 ليرة 
حدا أقصى. وربطة من الحجم الوسط 
على أال يقل وزنها على 408 غرامات 

بسعر 3000 ليرة حدا أقصى«. علمًا أن 
سعر ربطة الخبز من الحجم الكبير بزنة 
900 غرام كانت تباع بسعر 1500 ليرة 
في مطلع العام الحالي. واستندت الوزارة 

في قرارها إلى »ارتفاع سعر صرف 
الدوالر وأسعار املحروقات وارتفاع كلفة 

نقل الطحني من املطاحن إلى األفران، 
ونقل الخبز من األفران إلى مراكز البيع، 
واستنادا الى سعر القمح في البورصة 

العاملية، واستنادا إلى الدراسة التي 
قامت بها الوزارة لتحديد كمية املكونات 
املطلوبة إلنتاج أفضل نوعية من الخبز 

للمستهلك«.

فساد الكهرباء في العراق
أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى 

الكاظمي السبت، إلقاء القبض على 
متهمني بالفساد في ملف الكهرباء، 

فيما أكد أن الحكومة تعمل على خطة 
استراتيجية إلدامة الكهرباء. وقال 

الكاظمي خالل زيارته وزارة الكهرباء 
واجتماعه مع الكادر املتقدم للوزارة إنه 

»ال توجد حلول سريعة ملشكلة الكهرباء، 
لكننا نضع الحلول واإلجراءات بأسرع 

أداء ممكن، ونستنهض كل طاقات قطاعي 
اإلنتاج والتوزيع ألجل وضع الحلول، 

وليلمس املواطن نتائج إيجابية«. ولفت إلى 
أنه سبق أن أنفق العراق ما يقرب من 80 
مليار دوالر على قطاع الكهرباء منذ عام 
2003، لكن الفساد كان عقبة قوية أمام 

توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو 
إنفاق غير معقول من دون أن يصل إلى 

حل املشكلة من جذورها.

التنقيب عن النفط األميركي
ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في 
أميركا خالل األسبوع الحالي، وكذلك عدد 

منصات الغاز الطبيعي. وأظهرت بيانات 
شركة »بيكرهيوز« األميركية، أن عدد 

منصات التنقيب عن النفط ارتفع منصتني 
ليسجل 378 منصة في األسبوع املنتهي في 
التاسع من يوليو/ تموز الجاري. وارتفع عدد 
منصات الغاز الطبيعي في الواليات املتحدة 

منصتني، ليصل إلى 101 منصة. 

مراجعة أمنية 
للشركات الصينية

قالت هيئة تنظيم الفضاء اإللكتروني في 
الصني، السبت، إن أي شركة لديها بيانات 
أكثر من مليون مستخدم ال بد أن تخضع 

ملراجعة أمنية قبل إدراج أسهمها في 
الخارج. وشرحت إدارة الفضاء اإللكتروني 
في الصني أن املراجعة األمنية ستركز على 

مخاطر تأثير الحكومات األجنبية على 
البيانات أو السيطرة عليها أو التالعب بها 

بعد اإلدراج في الخارج. ويأتي هذا اإلخطار 
بعد أن أطلقت السلطات الصينية تحقيقًا مع 

شركة ديدي غلوبال لخدمات نقل الركاب 
بزعم خرقها خصوصية املستخدمني بعد 

أيام من إدراجها في نيويورك. 

إقالة وزير الزراعة في 
قازاخستان 

أقال قاسم جومارت توكاييف، رئيس 
قازاخستان، وزير الزراعة سابرخان 

 إن وزارته لم تفعل 
ً
عمروف، السبت، قائال

ما يكفي ملعالجة تأثير الجفاف الذي أصاب 
املزارعني في عدة مناطق. ويعاني املزارعون 
من ارتفاع درجات الحرارة ونقص األمطار، 
ما أدى إلى جفاف املراعي وسّبب خسائر 
متعلقة بتربية املاشية. وقال توكاييف في 

اجتماع حكومي إن السلطات املحلية لم 
تتخذ مع وزارة الزراعة القرارات الصحيحة 
والتدابير الالزمة، ونتيجة لذلك انتهى األمر 

بمزارعينا في وضع صعب«.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

1.2
قيمة  هــي  دوالر  مــلــيــار 
كانت  التي  السنوية  السلفة 
كهرباء  لــشــركــة  تعطى 
إضافة  الموازنة،  من  لبنان 
التي  الــدوالرات  مليارات  إلى 
ــم صــرفــهــا عــلــى بــواخــر  ت
تزال  وال  التركية،  الكهرباء 

األزمة على حالها

تقارير عربية

تقريراقتصاد الناس

ــر املـــــوارد املــائــيــة والـــري  قـــال وزيــ
ــري، مــحــمــد عــبــد الــعــاطــي،  املــــصــ
إن الــدولــة جــاهــزة للتعامل مــع أي 
طــارئ فــي مــا يخص ملف املياه. 
ــوار مــفــتــوح حــول  وأشـــــار، فـــي حــ
»طرق إدارة املــوارد املائية بمصر 
في ظل التحديات املائية«، السبت، 
إلى أن الوزارة تبذل جهودا حيال 
املــائــيــة مــن خــارج  املـــــوارد  »إدارة 
ــان االســــتــــفــــادة  ــمــ مـــــصـــــر«، لــــضــ
الفجوة  وســد  املياه  من  القصوى 
أن هناك عدة  الحاصلة. وأضــاف 
تــجــارب كثيرة في  لهم  مــزارعــني 
الري الحديثة، مؤكدا  تطبيق نظم 
من  الفالح  على  اإليجابي  تأثيره 
إنــتــاجــيــة ومــعــيــشــة، حــيــث تــقــوم 
ــادة  ــري الــحــديــثــة عــلــى زيــ ــ نــظــم الـ
فضال  منها،  والــعــائــد  املحاصيل 
املياه واالستفادة  عن عــدم إهــدار 
إلــى وجود  ولفت  منها.  القصوى 
شبكة الرصد »التليمتري« إلدارة 
مــنــاســيــب املـــيـــاه والــتــكــنــولــوجــيــا 
ــنــــة ملـــتـــابـــعـــة املـــحـــاصـــيـــل  ــــرقــــمــ وال

وكمية الزراعات.

إدارة مائية 
في مصر

عدنان عبد الرزاق

الـــغـــزل  الـــــســـــوريـــــة،  ــاعــــات  ــنــ الــــصــ وصــــلــــت أم 
ــيــــج، إلــــــى مـــرحـــلـــة االحـــــتـــــضـــــار. هـــذا  ــنــــســ والــ
القطاع كــان يشغل أكثر مــن 20 فــي املــائــة من 
الـــيـــد الــعــامــلــة فـــي ســـوريـــة بــعــدمــا وصــــل في 
الــبــالد من  إنــتــاج  الــقــرن املــاضــي  تسعينيات 
الــقــطــن إلـــى 1.3 مــلــيــون طـــن، قــبــل أن يتراجع 
فائض  بذريعة  متتالية،  بتوصيات حكومية 
اإلنتاج والتوجه إلى زراعات أخرى. في 2021، 
أصــبــح كــامــل إنـــتـــاج ســـوريـــة مـــن الــقــطــن 120 
ألــف طــن بعد زراعـــة 32 ألــف هكتار، مــا أوقــع 
ما تبقى من منشآت الغزل والنسيج وصناعة 
األلبسة بعجز تأمني الخيوط القطنية. وألول 

مرة في التاريخ الحديث، وافقت حكومة بشار 
ــد عــلــى اســتــيــراد 5 آالف طـــن مـــن القطن  األســ
الصناعيون  نــعــى  فيما  والــخــيــوط،  املــحــلــوج 
مــصــدر الــقــطــع األجــنــبــي الــثــانــي بــعــد الــنــفــط 
اتكأت عليه سورية بصادراتها لعقود،  الذي 
قــبــل أن تــتــحــول الـــيـــوم إلـــى مــســتــورد. ويـــرى 

مدير معمل غــزل إدلــب السابق، عدنان تامر، 
أن »الخبر على صدمته وكارثيته متوقع« ألن 
مــراكــز قــوة االقــتــصــاد الــســوري تهدمت، ومن 
الــطــبــيــعــي أن تــخــســر ســـوريـــة صــنــاعــة الــغــزل 
القطن  والنسيج بعد تراجع مساحات زراعــة 
وإنتاج الخيوط واألقمشة. ويلفت تامر، خالل 
الكمية  أن  إلــى  الجديد«،  »العربي  مع  حديثه 
التي سمحت الحكومة باستيرادها »هي أقل 
من ربــع إنتاج معمل إدلــب« وهــذا بــرأي تامر 
يدلل على تدهور وتراجع هذه الصناعة وقلة 
اســتــخــدام الــخــيــوط بــعــد تــهــديــم املــنــشــآت أو 

خروجها عن العمل. 
ويشرح تامر أنه عدا شركات الغزل الحكومية 
ــة، كـــــان لـــــدى املــؤســســة  ــ ــــوريـ الـــثـــمـــانـــي فــــي سـ

العامة للصناعات النسيجية 27 شركة، منها 
شركتي  مثل  وكــبــرى،  عريقة  نسيج  شــركــات 
الــــدبــــس والـــخـــمـــاســـيـــة فــــي دمـــشـــق وشـــركـــات 
األهلية والسورية والشهباء في حلب إضافة 
إلـــى أقــســام الــغــزل بــمــنــشــآت إدلــــب والــالذقــيــة 

وحماة والفرات.
إلــى أن إنتاج القطن وصــل في مطلع  ويشير 
الــتــســعــيــنــيــات إلـــى 1.3 مــلــيــون طـــن، وتــراجــع 
بقرارات حكومية إلى نحو 700 ألف طن قبل 
الثورة ومن ثم إلى ما هو عليه اليوم بحيث 
ال يزيد عــن 150 ألــف طــن فــي أحسن املــواســم. 
ويؤكد أن بالده كانت تصدر الغزول واألقمشة 
وحتى القطن الخام، بل إن االتحاد األوروبي 
ــراق أســواقــهــمــا  »إغــ ـــ ومــصــر اتــهــمــا ســـوريـــة بــ
بالغزول السورية« مشيرًا إلى أنه كان ضمن 
الوفد السوري عام 2004 الذي ذهب إلى مصر 

لحل مشكلة إغراق األسواق.
ــي، يــحــيــى تـــنـــاري  ــ ــزراعــ ــ ــنـــدس الــ ــهـ ــقــــول املـ ويــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن أســبــاب تــراجــع زارعــة  لـــ
ــــاب عـــــــدة، مـــنـــهـــا تــفــتــت  ــبـ ــ ــعــــود ألسـ الـــقـــطـــن تــ
املــلــكــيــات الــزراعــيــة وخــــروج مــســاحــات كبيرة 
عن اإلنتاج بسبب الحرب. كما أن زراعة القطن 
تتطلب مياها كثيرة، لذا كانت تتركز زراعتها 
بمناطق األنهار أو الري الصناعي عبر اآلبار، 
فيما كمية املــيــاه تــراجــعــت فــي الــبــالد، ســواء 
ــار أو مــنــســوب مـــيـــاه األنـــهـــار،  ــطــ هـــطـــول األمــ

خاصة الفرات.
ــة الـــقـــطـــن، طــويــلــة  ــ ــ ويـــضـــيـــف تــــنــــاري أن زراعـ
ــار الـــبـــذار  ــعـ ــفـــالح بــســبــب أسـ ومــكــلــفــة عــلــى الـ
الــرعــايــة والــقــطــاف، خاصة  واألســمــدة وكلفة 
ــبــــذار  ــم الــ ــديـ ــقـ ــــن تـ ــة عـ ــكـــومـ ــــع الـــحـ ــــراجـ ــد تـ ــعـ بـ
النفطية.  املشتقات  أســعــار  وغـــالء  واألســمــدة 
»العربي الجديد« أن السعر  ويضيف تناري لـ
الــرســمــي الــــذي حـــددتـــه الــحــكــومــة لـــشـــراء طن 
الــقــطــن مــن الــفــالحــني كـــان الــعــام املــاضــي 700 
ــل مـــن الــتــكــلــفــة، وهـــذا  ــو أقــ لـــيـــرة ســــوريــــة، وهــ
املوسم، رفعت حكومة األسد السعر إلى 1500 
إلقــدام  أو مشجع  مغر  غير  يبقى  لكنه  لــيــرة، 

الفالحني على زراعة القطن.
بدوره، يقول املدير السابق للمؤسسة العامة 
رمــان  سمير  بسورية  النسيجية  للصناعات 

خــــالل حــديــث خــــاص مـــع »الـــعـــربـــي الــجــديــد«  
ــتــــركــــز فـــــي مـــحـــافـــظـــات  ــقــــطــــن تــ إن زراعــــــــــة الــ
ــر الــــزور والــرقــة وحــلــب، إضــافــة  الحسكة وديـ
إلــى مساحات قليلة فــي حماة وإدلـــب، وهــذه 
املناطق شهدت حربًا وتعاني حتى اليوم من 
اإلنتاج  وارتــفــاع تكاليف  العاملة  األيــدي  قلة 
الــزراعــي، بعد تــراجــع املــيــاه وقــلــة املــحــروقــات 

واألسمدة.
ويضيف رمــان أن إنتاج القطن السوري منذ 
عـــام 2011 وحــتــى الــيــوم يهبط بـــاطـــراد. ففي 
حــني كــان اإلنــتــاج يـــراوح بــني 600 و800 ألف 
طــن مــن القطن الــخــام )وصـــل إلــى املليون في 
إحدى السنوات( تراجع اليوم بشكل مأساوي. 
تراجع  باستثناء  تعود  األســبــاب  أن  ويعتبر 
في  الشديد  النقص  إلــى  املــزروعــة،  املساحات 
كهرباء  مــن  الطاقة  مــواد  نقص  العاملة،  اليد 
مستلزمات  نقص  الحقول،  لسقاية  ومـــازوت 
ــا.  ــ ــواهـ ــ ــدة ومــــبــــيــــدات وسـ ــ ــمـ ــ ــن اسـ ــ اإلنـــــتـــــاج مـ
ــامـــل  ــالــــج واملـــعـ ــوقــــف املــــحــ بــــاإلضــــافــــة إلــــــى تــ
 عن انعدام إمكانية 

ً
لسنوات عن العمل، فضال

التصدير عمليا. 
ويلفت املسؤول السابق إلى ان الكميات التي 
يــتــم الــحــديــث عـــن اســتــيــرادهــا ضــئــيــلــة وهـــذا 
يعني مــرة أخــرى انخفاضا مريعا في إنتاج 

القطاع الخاص وبدء موت هذه الصناعة.
ونــعــى الــكــثــيــر مـــن الــصــنــاعــيــني أم الــصــنــاعــة 
ستة  بعد  سيحدث  مــاذا  متسائلني  السورية 
أشهر بواقع تراجع اإلنتاج السوري املستمر.

»سورية  إن  طيفور  عاطف  الصناعي  ويقول 
ــيـــف«، مــضــيــفــًا خــالل  ــا حـ تـــســـتـــورد الـــقـــطـــن، يـ
ــتـــه وســـائـــل إعـــالمـــيـــة ســوريــة  مــنــشــور تـــداولـ
»ســلــمــونــي مــلــف الــقــطــن وإن لــم تــعــد ســوريــة 

للتصدير، لن أقبل بعقاب أقل من اإلعدام«.
وعلق طيفور على قرار االستيراد بقوله: »هو 
أســوأ خبر سمعته منذ بــدايــة األزمـــة، انــا في 
ــام، عــظــم الــلــه اجــركــم« مشيرًا  حـــداد لــثــالث أيــ
تـــزرع القطن منذ 4100 سنة،  إلــى أن ســوريــة 
وكــــان إنــتــاجــهــا الــــزراعــــي حـــوالـــي 1082 ألــف 
طن، »ولكن بفضل أهل االختصاص انخفض 
املــوســم املــاضــي إلـــى 14 الـــف طـــن، وأصبحنا 

نستورد«.

»اإلغراق« يضرب قطاع الدواجن العراقياحتضار النسيج في سورية بعد أزمة القطن

مصنع خيوط القطن في إدلب )جيم لوبيز/ فرانس برس(

بغداد ـ عمار حميد

يــعــيــش أصــحــاب املـــداجـــن فــي الــعــراق 
حالة قلق من تعرضهم لخسائر كبيرة 
هذا العام. لقد تراجعت قيمة الدينار 
ــدوالر  ــ ـــ ال ــام  ــ أمـــ  1500 إلـــــى   1200 مــــن 
الــــواحــــد، وارتـــفـــعـــت أســـعـــار األعــــالف، 
 عن فتح باب االستيراد مجددا 

ً
فضال

بـــالـــتـــزامـــن مــــع نــــفــــوق عــــشــــرات آالف 
ما  الطيور،  إنفلوانزا  بسبب  الطيور 
تسبب في دخول أصحاب املداجن في 

أزمة كبيرة منذ أسابيع.
وقــــال مــحــمــود عــــداي صــاحــب مدجنة 
ــع »الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«  ــ ــديــــث مـ ــــي حــ فـ
املـــصـــالـــح  ــل  ــ ــــضـ أفـ ــن  ــ مــ »املـــــــداجـــــــن  إن 
االقــتــصــاديــة فــي الـــعـــراق، إذ تـــُدر على 
مــدة ال  الدنانير في  أصحابها ماليني 
تتجاوز 45 يومًا كحد أقصى بالنسبة 
ــثــــر مــــن ســـنـــة بــالــنــســبــة  لـــلـــدجـــاج، وأكــ
لــلــدجــاج الــبــّيــاض، لكنها حــوربــت من 
من  واملنتفعني  املــســؤولــني  بعض  قبل 
ــار األعـــــــالف وإغــــــراق  ــعـ ــتـــالعـــب بـــأسـ الـ
الـــســـوق املــحــلــيــة بــالــبــيــض والـــدجـــاج 
املستورد على حساب املنتج املحلي«. 
وأضــاف أن »90 في املائة من أصحاب 
مــن  األول  ــنــــصــــف  الــ خـــــــالل  املــــــداجــــــن 
عــــام 2021 تــعــرضــوا لــخــســائــر كــبــيــرة 
ــم الــــديــــون نــتــيــجــة  ــراكــ جــــــدًا، بــســبــب تــ
تعاملهم بــاآلجــل مــع أصــحــاب معامل 
الدجاج والعالجات  األعالف ومفاقس 
الحيوانية، فضال عن ارتفاع كلفة اليد 
ــار إلـــى أن »املـــئـــات من  ــ الــعــامــلــة«. وأشـ
أصحاب املــداجــن اضــطــروا إلــى إيقاف 
العمل وتسريح مئات العاملني بسبب 
الــخــســائــر«، مبينًا أن »بــعــض املــداجــن 
ــادة جــمــاعــيــة نتيجة  ــ تــعــرضــت إلـــى إبـ
ــتــــشــــار األمــــــــــراض خــــــالل الـــشـــهـــريـــن  انــ

املاضيني«.

خسائر كبيرة
من جهته، قال أحد كبار املستثمرين 

فـــي قــطــاع الـــدواجـــن حــســني املــفــرجــي 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن 
»قطاع الدواجن في العراق تحول إلى 
لــعــبــة قــمــار يــدخــل فــيــهــا الـــرجـــل ثــريــًا 
ويــخــرج غــارقــًا بــالــديــون بسبب عــدم 
اســتــقــرار ســـوق الـــدواجـــن فـــي الــفــتــرة 
الحالية«، وعزا سبب ذلك إلى »إغراق 
السوق بالبيض والدواجن املستوردة، 
خصوصًا من تركيا وإيران، فضال عن 
ارتــفــاع ســعــر األعــــالف ألكــثــر مــن 200 

دوالر للطن الواحد«. 
ــراق بــإمــكــانــه إعـــالن  ــعـ ــــاف أن »الـ وأضـ
والدجاج  البيض  من  الذاتي  االكتفاء 
طــــــوال الـــســـنـــة، لـــكـــن بـــعـــض أصـــحـــاب 
العالقة في الحكومة العراقية يعملون 
على عدم تحقيق ذلك، وقاموا بإطالق 
رصـــاصـــة الــرحــمــة عــلــى هــــذا الــقــطــاع 

بالدواجن املستوردة«.
وفـــي الــســيــاق، حــــذرت وزارة الــزراعــة 
مـــن مــغــبــة فــتــح بـــاب االســـتـــيـــراد أمـــام 
دخول بيض املائدة إلى البالد، كونه 
سيؤدي إلى انهيار قطاع الدواجن في 
العراق. واستغرب املستشار والخبير 
ــــن مــغــبــة  ــتــــار مـ الــــــزراعــــــي عـــــــادل املــــخــ
الـــســـمـــاح بـــاســـتـــيـــراد الــــدواجــــن الـــذي 

حذرت منه وزارة الزراعة العراقية. 

إغراق السوق
وقــال املختار في حديثه مع »العربي 
هــي  الــــــزراعــــــة  »وزارة  إن  الــــجــــديــــد« 
املسؤولة عن ملف استيراد وتصدير 
املنتجات الزراعية وغيرها من السلع 
املرتبطة بها«، مشيرًا إلى أن »الوزارة 
ــن إطــــــــالق تـــحـــذيـــراتـــهـــا ملــنــع  ــ بــــــــداًل مـ
االســـتـــيـــراد بــاعــتــبــارهــا هـــي صاحبة 
الــالزم   عن تقديم الدعم 

ً
الــقــرار، فضال

لــحــمــايــة املـــنـــتـــج املـــحـــلـــي وتــخــفــيــض 
أسعار األعالف والعالجات البيطرية، 
تــــقــــوم بــــــإغــــــراق الـــــســـــوق بــمــنــتــجــات 
الدواجن املستوردة التي أثرت بشكل 
 مباشر على قطاع الدواجن بشكل عام«. 

ــه املـــســـتـــثـــمـــرون  ــيـ ــانـ ــعـ ـــا يـ ووصــــــــف مــ
ــي قـــطـــاع الـــــدواجـــــن بــــالــــعــــراق بــأنــه  فــ
الــقــطــاع«،  »مــعــركــة للحفاظ على هــذا 
»تفعيل  إلى  العراقية  الحكومة  داعيًا 
الــدواجــن  مربي  يدعم  وطني  برنامج 
واملــســتــثــمــريــن بـــأعـــالف مـــن الــحــنــطــة 
ــذرة الــصــفــراء املــحــلــيــة،  ــ والــشــعــيــر والــ
وكل أنواع الدعم الذي يساهم بتطوير 

هذا القطاع الحيوي واملهم«. 

سياسات خاطئة
وأشــار املختار إلى أن »وزارة الزراعة 
الــعــراقــيــة تــتــبــع ســيــاســة خــاطــئــة في 
فــرض  مــنــهــا  ــن،  ــ ــــدواجـ الـ قـــطـــاع  إدارة 
ضـــرائـــب عــلــى املــســتــثــمــريــن فـــي هــذا 
الـــــقـــــطـــــاع، بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــى اعـــتـــمـــاد 
ــدات  ــ ــولــ ــ ــلــــى املــ ــاب املــــــداجــــــن عــ ــ ــحــ ــ أصــ
مــــن حــجــم  الـــتـــي زادت  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، 
اإلنفاق على تربية الدواجن، ما جعل 
طــبــقــة الــبــيــض تــرتــفــع مـــن 2,5 إلــــى 5 
دوالرات، لتنعكس سلبًا على الوضع 

االقتصادي واملعيشي للعراقيني«.
ــال املــتــحــدث بــاســم وزارة الــزراعــة  وقــ
حــمــيــد الــنــايــف فـــي حــديــث صــحــافــي، 
ــدوالر في  ــ ــفـــاع ســعــر صـــرف الـ إن »ارتـ
ــاع مـــدخـــالت  ــ ــفـ ــ ــراق أثـــــر عـــلـــى ارتـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــــــدواجـــــــن، ومـــنـــهـــا األعـــــــــالف وفـــــول 
الصويا وغيرها من املواد التي تدخل 
فــي إنــتــاج الـــدجـــاج وبــيــض املـــائـــدة«، 
مبينا أن »الـــوزارة اتفقت مع منتجي 
الدواجن على عدم زيادة سعر الطبقة 

ألكثر من 5 آالف دينار عراقي«. 
وأضـــاف أن »الحلقة املــفــقــودة مــا بني 
للمنتج ومــا بني  ديــنــار  آالف   5 سعر 
املــســتــهــلــك الــــذي يــصــل إلــيــه بــســعــر 7 
الـــرقـــابـــة«.  آالف ديــــنــــار، هــــي ضـــعـــف 
وأشار النايف إلى أن »فتح االستيراد 
ــدة ســـيـــؤدي إلــــى انــهــيــار  ــائـ لــبــيــض املـ
بنيناه  بالكامل ومــا  الــدواجــن  قــطــاع 
فــي ثـــالث ســنــوات لتنمية ودعـــم هــذا 

القطاع سينهار«.

زراعةصناعة

هبط إنتاج القطن 
من 1.3 مليون طن 
إلى 120 ألفًا اليوم
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