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ارتفاع أسعار الخبز في مصر
القاهرة - العربي الجديد

أعلنت شعبة املخابز بالغرفة التجارية في مصر، 
أمــس األربــعــاء، ارتــفــاع سعر طــن الدقيق الفاخر 
15.74 جنيهًا(  يـــوازي  )الــــدوالر  مــن 8500 جنيه 
في أكتوبر/تشرين األول املاضي، إلى 9500 جنيه للطن في 
نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بزيادة قيمتها 1000 جنيه، 
ما أدى إلى ارتفاع سعر رغيف الخبز في املخابز السياحية 
)الحرة( واإلفرنجية بني 25% و50%. وعزت الشعبة الزيادة 
فــي أســعــار الخبز إلــى االرتــفــاعــات الــتــي تشهدها مدخالت 
الصناعي  واملسلي  الطعام  زيــوت  مثل  املخابز،  في  اإلنتاج 
والزبدة والسكر، ما اضطر املخابز السياحية إلى رفع سعر 
رغيف الخبز البلدي من 50 قرشًا إلى 75 قرشًا بنسبة زيادة 
50%، واملخابز اإلفرنجية إلى رفع سعر رغيف »الفينو« من 

1 جنيه إلى 1.25 جنيه بنسبة زيادة %25.
وأشارت الشعبة إلى لجوء بعض املخابز إلى تخفيض وزن 
الخبز بداًل من رفع سعره، وذلك من 90 غرامًا إلى 70 غرامًا 
لرغيف الخبز البلدي بقيمة 50 قرشًا، ومن 30 غرامًا إلى 20 

غرامًا لرغيف الخبز »الفينو« بقيمة 1 جنيه، مع رفع أسعار 
املخبوزات األفرنجية األخرى بنسب تتراوح بني 5% و%10.
وتلزم وزارة التموين والتجارة الداخلية املخابز السياحية 
البيع  وسعر  املنتج،  وزن  تظهر  الفتة  بتعليق  واإلفرنجية 
اإلنتاج  فواتير شــراء مدخالت  توفر   عن 

ً
للمستهلك، فضال

املــخــتــلــفــة، وغــيــرهــا مـــن الـــشـــهـــادات الــصــحــيــة والــتــراخــيــص 
الالزمة لتشغيل املنشآت.

إلــى 13  املــدعــوم مــن 10 جنيهات  وارتــفــع سعر السكر غير 
جــنــيــهــًا لــلــكــيــلــو خــــالل األســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة، وســعــر 
الــذرة من 33 جنيهًا إلــى 37 جنيهًا لليتر،  العبوة من زيــت 
وزيت عباد الشمس من 31 جنيهًا إلى 35 جنيهًا، عقب قرار 
املدعوم على  الطعام  التموين، أخيرًا، رفع سعر زيت  وزارة 

البطاقات التموينية من 21 جنيهًا إلى 25 جنيهًا لليتر.
النواب في مصر بطلبات  وتقدم عدد من أعضاء مجلس 
إحـــاطـــة وبــيــانــات عــاجــلــة إلـــى رئــيــس الـــــــوزراء، مصطفى 
ارتفاع  بشأن  املصيلحي،  علي  التموين،  ووزيــر  مدبولي، 
أســـعـــار الــعــديــد مـــن الــســلــع واملــــــواد الــغــذائــيــة األســاســيــة 
واالستراتيجية، من دون اتخاذ الحكومة إجراءات لحماية 

الفئات البسيطة وغير القادرة على مواجهة موجة الغالء 
الحالية.

وكانت وزارة التموين قد خفضت وزن رغيف الخبز املدعوم 
مــن 130 غــرامــًا إلـــى 110 غـــرامـــات، ثــم إلـــى 90 غــرامــًا للمرة 
الثانية، في ضوء خطة الحكومة الرامية إلى تحرير الدعم 
تدريجيًا عن منظومتي السلع التموينية والخبز، مع اإلبقاء 
ملستحق  قـــروش   5 عند  للمواطن  الخبز  رغــيــف  سعر  على 
الدعم، وتحمل الوزارة قيمة التأمينات للعمالة باملخابز في 

جميع املحافظات.
يذكر أن شعبة الحاصالت الزراعية والبقوليات في الغرفة 
التجارية املصرية، قد أعلنت ارتفاع أسعار الفول والعدس 
ــادة الــطــلــب،  ــ ــواق املــحــلــيــة نــتــيــجــة زيـ ــ بــنــســبــة 20% فـــي األســ
البحري، مشيرة  الشحن  وتوقف االستيراد الرتفاع أسعار 
إلى زيادة سعر كيلو الفول املستورد من 14 جنيهًا إلى 17 

جنيهًا )نحو دوالر أميركي( في املتوسط.
ــول والــطــعــمــيــة  ــفــ ــات الــســريــعــة والــ ــبـ وقــــــررت مــطــاعــم الـــوجـ
الزيادة في أسعار  )الفالفل( رفع أسعارها للجمهور، جراء 

الفول والعدس والزيوت.

بيروت ــ ريتا الجّمال

تــواصــل أســعــار املــحــروقــات فــي لبنان تسجيل زيـــادة 
ملحوظة كل أسبوع مرفقة بارتفاٍع الفٍت لسعر صرف 
الدوالر الذي تخطى عتبة الـ21 ألف ليرة من جديد، فيما 
يستمر شح املازوت في األسواق مع الدخول في فصل 
الشتاء وازدياد الحاجة إلى هذه املادة للتدفئة. وعلى 
وقع هذه األزمات، بدأت معضلة جديدة مع طلب البنك 
املركزي من أصحاب محطات الوقود تأمني 10 في املائة 
من ثمن البنزين بالدوالر النقدي، والنسبة املتبقية على 
سعر صرف 21 ألف ليرة للدوالر، مقابل فتح اعتمادات 

فــادي أبو  ر ممثل موزعي املحروقات 
ّ
االستيراد. وحــذ

»العربي الجديد« من هذه الخطوة،  شقرا في اتصاٍل بـ
اتــصــاالت واجتماعات مكثفة التخاذ  أن هناك  مــؤكــدًا 
القرار املناسب ملواجهة »هذا القرار الخطير«. ولفت أبو 
شقرا إلى أن »مصرف لبنان كان يدعم البنزين بنسبة 
مائة في املائة للشركات املستوردة، لكننا اليوم فوجئنا 
 عن البنك املركزي، وهو 

ً
بما أعلنته وزارة الطاقة نقال

قراٌر خطيٌر سبق أن حذرنا من اللجوء إليه النعكاساته 
الكارثية سواء على سعر صرف الدوالر الذي سيحلق 
عاليًا أو على املواطنني غير القادرين على دفع الدوالر 
لــلــحــصــول عــلــى املـــــادة أو تــبــعــًا لــســعــر الـــصـــرف الـــذي 

ــال أبـــو شــقــرا إن »مــصــرف  ــــدًا«. وقــ ســيــكــون مــرتــفــعــًا جـ
لبنان سبق أن انسحب من تأمني الـــدوالرات للمازوت 
ولكن هذا يختلف عن البنزين، إذ إن املازوت مادة يمكن 
بيعها بالدوالر ألصحاب املولدات واملعامل واملصانع 
واملؤسسات ومختلف القطاعات بيد أن هذا ال ينطبق 
على املواطن الــذي ال يمكنه أن يدفع الــدوالر لقاء ملء 
 ال يملك الـــدوالر، 

ً
خـــزان سيارته بــالــوقــود، وهــو أصـــال

الــنــاس بالكامل  الــقــرار سيستنزف  فــإن هــذا  وبالتالي 
ويـــجـــب الــــرجــــوع عــنــه ســـريـــعـــًا«. وأضــــــاف أبــــو شــقــرا: 
»يــريــدون تسعير البنزين بــالــدوالر على 21 ألــف ليرة 
فليفعلوا ذلك ولكن ال يمكنهم إلزامنا بالدفع بالدوالر 

: »على 
ً
ويجب أن يبقى بيعنا بالليرة اللبنانية«، سائال

الدولة أن تجيبنا أين نقيم نحن؟ في واشنطن أو في 
بيروت؟ عملتنا هي الليرة اللبنانية«.

أمـــس  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة،  ــاقـــة واملــــيــــاه  الـــطـ وأصــــــــدرت وزارة 
األربعاء، جدول األسعار الذي شهد ارتفاع 4500 ليرة 
لصفيحة  لــيــرة   4200 أوكـــتـــان،   95 الــبــنــزيــن  لصفيحة 
الــبــنــزيــن 98 أوكـــتـــان، 10100 لــيــرة لــلــمــازوت أو ديــزل 
ــل، و6600 لــيــرة لــلــغــاز. وأصــبــحــت األســـعـــار على  ــ أويـ
الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 308,500 ليرة، بنزين 
ليرة  أويــل 292,600  الديزل  ليرة،  أوكتان 317,600   98

والغاز 251,100 ليرة.

صعود الدوالر يقفز بأسعار المحروقات في لبنان

انخفاض 
مبيعات أكبر 

سوق للسيارات 
في العالم

أظــــهــــرت بـــيـــانـــات أمـــس 
األربــــــــــــــــعــــــــــــــــاء، تـــــــراجـــــــع 
مــبــيــعــات الـــســـيـــارات في 
الـــــصـــــني فــــــي أكــــتــــوبــــر/ 
لــلــشــهــر  األول  تـــشـــريـــن 
الـــســـادس عــلــى الــتــوالــي 
بــاملــائــة عن  بــنــســبــة 9.4 
العام السابق، وذلــك في 
اإلنتاج جراء  ظل تعطل 
املستمر  العاملي  النقص 
ــاه املــــوصــــالت.  ــبــ ــي أشــ فــ
وأشـــــــــــارت بــــيــــانــــات مــن 
ــيــــة  ــنــ ــيــ الــــــــرابــــــــطــــــــة الــــصــ
إلى  الــســيــارات  ملصنعي 
أن إجمالي املبيعات في 
أكبر سوق للسيارات في 
مليون   2.33 بلغ  العالم 
ــر/  ــوبــ ــتــ ســــــيــــــارة فــــــي أكــ
ــادة  ــ وعــ األول.  ــريـــن  تـــشـ
ما يكون هــذا الوقت من 
الــــعــــام، املــــعــــروف بــاســم 
ــر الـــــذهـــــبـــــي،  ــبــ ــمــ ــتــ ــبــ »ســ
وأكــتــوبــر الــفــضــي«، هو 
أهــــم فـــتـــرة فـــي مــبــيــعــات 
يـــشـــرع  إذ  الــــــســــــيــــــارات، 
الــشــراء  فــي  املستهلكون 
بـــعـــد الـــبـــقـــاء بـــعـــيـــدا عــن 
ــعــــرض خـــالل  صــــــاالت الــ
الخانقة.  الصيف  أشهر 
ومـــن الــنــقــاط اإليــجــابــيــة 
البيانات  أظهرتها  التي 
الرواج الكبير للمركبات 
ــل بـــالـــطـــاقـــة  ــمـ ــعـ ــــي تـ ــتـ ــ الـ

الجديدة.

البنوك األلمانية تعلق تعامالتها مع السودان
قال مسؤول باتحاد الغرف التجارية السودانية )أهلي(، 
االتحاد  أخطرت  األلمانية  المصارف  إن  األربعاء،  أمس 
السودانية.  المالية  المؤسسات  مع  التعامل  بإيقاف 
وذكر أمين المال باتحاد الغرف التجارية، إبراهيم أبو بكر، 
في تصريح لـ»األناضول« أن »المصارف األلمانية أخطرت 
بتعليق  معها،  تتعامل  التي  السودانية  الشركات 
بسبب  الخرطوم،  وبين  بينها  المصرفية  التحويالت 

األوضاع الراهنة«. 
البالد،  في  االقتصادية  األوضاع  أن  بكر  أبو  وأوضح 
بدأت تعود إلى المربع األول قبل اإلعالن عن رفع اسم 

السودان من قائمة »الدول الراعية لإلرهاب«. 

األثاث التركي يستهدف تحقيق رقم قياسي
األعمال«  ورجال  األثاث  »مصنعي  جمعية  كشفت 
 4.3 صادراته  حجم  لبلوغ  يهدف  القطاع  أن  التركية، 
بعد  وذلك  الجاري،  العام  نهاية  بحلول  دوالر  مليارات 
تسجيل أرقام قياسية خالل األشهر الماضية. وقال رئيس 
األثاث  قطاع  صادرات  إن  غوليش،  أحمد  الجمعية 
مليارات   3.5 ببلوغها  قياسية  أرقاما  حققت  التركي 
دوالر قبل نهاية العام الجاري. وأشار إلى أن تركيا احتلت 
عام  في  المصدرين  قائمة  في  عالميا  الثامنة  المرتبة 
2020. وأفاد بأن صادرات القطاع ستصل إلى 4 مليارات 
دوالر نهاية 2021، ولكن في ظل النتائج المبشرة يأمل 

المصدرون أن تبلغ قيمة الصادرات 4.3 مليارات دوالر. 

السعودية تطرح سندات دولية بـ 3.25 مليارات دوالر
دولية  سندات  طرح  أمس،  السعودية،  الحكومة  أعلنت 
ثالث  في  ريال(،  مليار   12.19( دوالر  مليارات   3.25 بقيمة 
إصدار دولي خالل العام 2021. وحسب بيان للمركز الوطني 
الكلي  المجموع  وصل  المالية،  لوزارة  التابع  الدين  إلدارة 
وتجاوزت  دوالر،  مليار   11 من  أكثر  إلى  االكتتاب  لطلبات 
اإلصدار. وتم  إجمالي  3 أضعاف  أكثر من  التغطية  نسبة 
 7.5( دوالر  مليارا  األولى  شريحتين،  على  اإلصدار  تقسيم 
مليارات ريال( لسندات مدتها 9.5 سنوات استحقاق العام 
ريال( لسندات  2031، والثانية 1.25 مليار دوالر )4.7 مليارات 
قد  السعودية  وكانت   .2051 العام  استحقاق  سنة   30

طرحت أول سندات دولية مقومة بالدوالر في 2016.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

طوال سنوات، كانت اإلدارة 
صدر تعليمات لدول 

ُ
األميركية ت

الخليج تحدد فيها مطالبها بشأن 
اتجاهات أسعار الخام األسود. 

في مرات كانت األوامر األميركية: 
ضوا أسعار النفط عبر 

ّ
»خف

زيادة اإلنتاج«، ألن زيادة السعر 
تؤدي إلى زيادة أسعار املشتقات 

البترولية من بنزين وسوالر وغاز، 
وهذه الزيادة تثير غضب الناخب 

ورجل الشارع ضد إدارة البيت 
األبيض، وهو ما يتم ترجمته في 

نتائج االنتخابات.
وفي مرات أخرى، كانت تعليمات 

واشنطن لدول الخليج: »ارفعوا 
أسعار النفط عبر خفض اإلنتاج 

النفطي حتى ترتفع األسعار«، 
ألن ذلك في صالح القطاع النفطي 

األميركي.
كان كل ما يهم اإلدارات األميركية 

املتعاقبة تحقيق مصلحة االقتصاد 
ومعه مصلحة املستهلكني 

للمشتقات البترولية، ومصلحة 
شركات النفط الصخري التي 

تتولى عادة دعم حمالت املرشحني 
لالنتخابات الرئاسية. وكانت دول 
الخليج تستجيب عادة للضغوط 

األميركية. وأبرز مثالني لذلك، األول 
حينما سعت الواليات املتحدة 

لتفكيك اإلمبراطورية الشيوعية 
وإسقاط االتحاد السوفييتي في 

فترة الثمانينيات، كان من بني 
األدوات التي استخدمتها واشنطن 
الضغط على دول الخليج للدخول 

في حرب نفطية شرسة مع 
اإلمبراطورية التي كان اقتصادها 

يعتمد بشكل رئيسي على إيرادات 
صادرات النفط.

أما املثال الثاني، فتم في عهد 
ترامب، والذي استخدم أساليب 

االبتزاز والضغوط ضد دول الخليج 
ليكون نفطها في خدمة االقتصاد 

واملواطن األميركي، وسار بايدن 
على نهج أسالفه، حيث طالب 

قبل أيام »أوبك« وتحالف »أوبك+« 
بزيادة اإلنتاج، حتى تهدأ أسعار 
البنزين والسوالر ويتم تخفيف 

الضغوط على املواطن. لكن الجديد 
هنا هو رفض التحالف الخضوع 
لضغوط اإلدارة األميركية، وهو 
ما أثار غضب بايدن الذي هدد 
باللجوء إلى االحتياطي النفطي 

االستراتيجي ملواجهة زيادات 
األسعار. في رأيي أن تحالفا نفطيا 

قويا ظهر للعلن في السنوات 
األخيرة، وهو »أوبك+«، الذي تقوده 

روسيا بالتعاون مع السعودية، 
وهما أكبر دولتني منتجتني للنفط، 

وهو تحالف يختلف عن »أوبك« 
التي تقودها اململكة، وتضم في 
عضويتها عددا من دول الخليج 
وغيرها من الدول املنتجة للنفط. 

تحالف أوبك+ بات له القول الفصل 
في تحديد حجم اإلنتاج واتجاهات 

األسعار. األمر الثاني هو أن دول 
الخليج وروسيا وغيرها من الدول 

النفطية تنظر لالرتفاع الحالي 
على أنه فرصة ذهبية قد ال تتكرر 

الكتساب الثروات وإعادة تكوين 
احتياطياتها األجنبية التي 
فقدت مئات املليارات خالل 
جائحة كورونا، وتعويض 

الخسائر الفادحة التي تكبدتها 
منذ نهاية 2019.

أميركا والنفط 
والخليج وأوبك... 

ما الذي تغير؟

Thursday 11 November 2021
الخميس 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  6  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2628  السنة الثامنة
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اقتصاد

رام اهلل ــ سامر خويرة

ــــي  ــــؤولـ ــــسـ ــات مـ ــ ــحــ ــ ــريــ ــ ــــصــ رغـــــــــــم تــ
الــفــلــســطــيــنــيــة  االقــــتــــصــــاد  وزارة 
ــا ضــبــطــت  ــهــ ــأنــ ــا بــ ــهـ ــاتـ ــنـ ــيـ ــمـ وتـــطـ
ــواد الــغــذائــيــة األســاســيــة ومعظم  ــ أســـعـــار املـ
الــبــضــائــع املـــســـتـــوردة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
إال أن جولة قصيرة على األســـواق تظهر أن 
 خالل األسابيع 

ً
ارتفاعًا ملحوظًا ومتواصال

القليلة املــاضــيــة شــهــدتــه أســعــار تــلــك املـــواد 
بصورة أثرت بشكل كبير على ذوي الدخلني 
املحدود واملتوسط. ليس هذا وحسب، بل إن 
موجة غالء عامة اكتسحت الغالبية العظمى 
ــــرى، كـــــاألدوات الصحية،  مــن الــبــضــائــع األخـ
ــوارات،  ــ ــســ ــ ــســ ــ ــلــــزمــــات الـــطـــبـــيـــة واألكــ واملــــســــتــ
ووصلت إلى محالت بيع املأكوالت السريعة 
الــتــي تبيع  الشعبية  كــالــشــاورمــا، واملــطــاعــم 
الكرتون  الحمص والفالفل، وحتى منتجات 

والبالستيك تضاعف ثمنها.

قفزات في األسعار
القدرة  على  انعكست سلبًا  االرتــفــاعــات  تلك 
ــع تــدنــي  ــة لـــلـــمـــواطـــنـــني، خـــاصـــة مــ ــيـ ــرائـ الـــشـ
مـــســـتـــوى املـــعـــيـــشـــة، حـــيـــث بــــاتــــوا يــخــشــون 
مـــن عــــدم قــدرتــهــم عــلــى تــوفــيــر املــســتــلــزمــات 
األســـاســـيـــة ألســــرهــــم، مــثــل األرز والــحــبــوب 
ــار الــــدجــــاج الــالحــم  ــعـ والــــزيــــوت، كــمــا أن أسـ
تــّجــار  بــنــســبــة 30%، حــســب  والــبــيــض زادت 

»العربي الجديد«. ومواطنني تحدثوا لـ
ورغـــم حــديــث كــبــار املــســتــورديــن عــن ارتــفــاع 
لــأســعــار وتــضــاعــف تكاليف الشحن  عــاملــي 
عما كانت عليه سابقا، إال أن املواطنني يرون 
ضعفا في الرقابة على األسواق من الجهات 
املــخــتــصــة، بــالــتــزامــن مــع طــمــع لـــدى شريحة 
واسعة من التجار الذين رفعوا األسعار دون 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

حاد جمعّيات حماية املستهلك 
ّ
رفض رئيس ات

الجبرّية  سعيرة 
ّ
الت الــكــردي  أحــمــد  ليبيا  فــي 

ــوزارة االقــتــصــاد ملجموعة مــن الــّســلــع. وقــال  لــ
األسعار  »نرفض  الجديد«:  »العربي  لـ الكردي 
التي تم اإلعــالن عنها، وسوف نتخذ خطوات 
تصعيدّية ملواجهة االرتفاع املتسارع لأسعار 
والــــذي لــم تــشــهــده الــبــالد مــنــذ عـــام 2017 في 
حال فشل الحكومة في وقف موجات الغالء«، 
واصفا القرار بغير املدروس وال يشمل أسعار 
التي تعتبر أساسّية لأسر  اللحوم والبيض 
الليبّية. وأضاف أن الّدخل املعيشي ال يتناسب 

ريان محمد

تــــزداد األعــبــاء املعيشية عــلــى الــســوريــني 
ــر، وخــــاصــــة فــــي ظــــل رفـــع  ــ ــا بـــعـــد آخــ يـــومـ
الــنــظــام تــعــرفــة الــكــهــربــاء أخـــيـــرا، والــتــي 
تمس تفاصيل كثير من جوانب حياتهم 
النظام  أن  معتبرين  وأعمالهم،  اليومية 
ــة دون  ــايــ ــبــ ــه الــــوحــــيــــد الــــجــ ــمــ ــــح هــ ــبـ ــ أصـ
 مـــراعـــاة لــقــدرتــهــم عــلــى تــأمــني متطلبات 

حياتهم األساسية. 
ـــا(، مــوظــف  ــامـ ــنـــام )38 عــ ــال جـــمـــال غـ ــ وقــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »غالبا  فــي دمــشــق، لـــ
بالكاد  التي  بالكهرباء  سوف نسامحهم 
نـــشـــاهـــدهـــا بـــالـــيـــوم، فـــبـــرنـــامـــج الــتــقــنــني 
املطبق علينا هــو 4 ســاعــات قطع مقابل 
ســاعــتــي وصــــل، وفـــي كــثــيــر مـــن األحــيــان 
يكون هناك عطل ما يعني تواصل القطع 
وبــالــتــالــي قـــد تــغــيــب الــكــهــربــاء عــنــا ملــدة 
10 ســـاعـــات يــومــيــًا، مـــا يــعــنــي حــرمــانــنــا 
 مــــن اســـتـــخـــدام الـــكـــهـــربـــاء كـــبـــديـــل لــلــغــاز 

املنزلي للطهي«. 
وأضاف أن »رفع تعرفة الكهرباء لن يقف 
فواتير  على  سيضاف  الــذي  املبلغ  على 
ــاء، فــــغــــالء الـــكـــهـــربـــاء  ــهــــربــ ــكــ ــة الــ مـــؤســـسـ
حتى  البضائع،  مختلف  أسعار  سيرفع 

بضاعته  أسعار  رفــع  حارتنا  في  البقال 
من البسكويت إلى عبوة الزيت والسمن، 
ــاده إلــى  ــ وعــنــدمــا ســألــتــه عـــن الــســبــب أعـ
رفع أسعار الكهرباء«. من جانبها، قالت 
نبيهة العبدالله )35 عاما(، صاحبة محل 
ــــالح املـــالبـــس،  ــ صـــغـــيـــرة لــلــخــيــاطــة وإصـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »إنــتــاجــي الشهري  لـــ
بعض  تأمني  في  عائلتي  يساعد  بالكاد 
االحــتــيــاجــات األســاســيــة، وأنـــا أعــمــل في 
هم  هنا  الزبائن  وغالب  شعبية،  منطقة 
ما يطلبون  الذين غالبا  املسحوقني،  من 
تصغيرها  أو  املمزقة  مالبسهم  إصــالح 
أو تــكــبــيــرهــا، وهـــذا الــشــتــاء هــنــاك إقــبــال 
ــالبــــس، فــشــخــص  كــبــيــر عـــلـــى إصـــــالح املــ
يــصــلــح ســـروالـــه املـــمـــزق كـــم ســأتــقــاضــى 
مــنــه أجـــرا لــذلــك؟ بــاملــقــابــل أنــا أدفـــع ثمن 
كــيــلــوواط الــكــهــربــاء مــثــلــي مــثــل صاحب 
ورشــــة خــيــاطــة فــي أرقــــى أحــيــاء دمــشــق، 
والـــــذي دخــلــه أضـــعـــاف دخــلــي الــشــهــري 
فـــأيـــن الـــــعـــــدل؟« وأضـــــافـــــت: »رفــــــع ســعــر 
الــكــهــربــاء والــغــاز وبــقــيــة أنــــواع الــوقــود، 
يؤثر على كل شيء في الحياة من املواد 
ــــس، كــل  ــــالبــ ــقـــل واملــ ــنـ ــتـــى الـ الـــغـــذائـــيـــة حـ
شخص يقول لك إنه يريد تعويض رفع 
أن يدفع  األسعار واملواطن هو من عليه 

الــشــهــري  أن دخــلــه  مــن  بــالــرغــم  للجميع 
ال يــكــفــيــه لــيــمــأ مــعــدتــه«. وكـــالـــعـــادة، لم 
تلتفت وزارة الكهرباء التابعة للنظام إلى 
معاناة املواطن وعجزه عن تأمني ما هو 
أبــســط مــن فــاتــورة الــكــهــربــاء، وركـــزت في 
الدعم املقدم إلنتاج  تبريراتها على مدى 
تؤثر  لن  الجديدة  التعرفة  وأن  الكهرباء 
من  أي  األولـــى  الشريحة  مستهلكي  على 
ــــى،  يــســتــخــدمــون الـــكـــهـــربـــاء بـــالـــحـــد ألدنـ

متغافلني عن اآلثار غير املباشرة. 
الدولي  والــتــعــاون  التخطيط  مدير  وقــال 
في وزارة الكهرباء، أدهم بالن، في تصريح 
إلحــدى الصحف املحلية نشر أخــيــرا، إن 
أهم األسباب لزيادة تعرفة الكهرباء كان 
الحفاظ على قطاع الكهرباء، حيث تصل 
الــتــكــالــيــف فــيــه ســنــويــًا إلــــى حـــــدود 5.3 
ــــدوالر = نــحــو 3500  تــريــلــيــونــات لــيــرة )الـ
السابقة  التعرفة  ليرة(، وإيــراداتــه حسب 
لم تكن تتجاوز 300 مليار ليرة، متوقعًا 
تــحــســن اإليــــــرادات مــع الــتــعــرفــة الــجــديــدة 

بحدود 600 مليار ليرة. 
ــع ذلـــــك يـــبـــقـــى الــعــجــز  ولـــفـــت إلـــــى أنـــــه مــ
الـــســـنـــوي فــــي قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء بـــحـــدود 
أنــه عجز  لــيــرة، معتبرًا  تــريــلــيــونــات   4.6
كـــبـــيـــر جـــــدًا ويــــهــــدد اســــتــــمــــراريــــة قــطــاع 

الكهرباء ومنه كان ال بد من إعادة النظر 
فـــي الــتــعــرفــة وتــنــظــيــم الـــدعـــم فـــي قــطــاع 
الكهرباء. وبنّي أن تكلفة الكيلو واط من 
إلــى حــدود 315 ليرة في  الكهرباء تصل 
حني كان يتم تخديمه للقطاع املنزلي في 
الشريحة األولى بليرة واحدة فقط. وفي 
االستهالك الصناعي، أوضح أن التعرفة 
بني  تتراوح  باتت  للصناعيني  الجديدة 
للكيلو واط وهــي ما  ليرة  إلــى 120   110
تقدر  الــتــي  التكلفة  أمـــام  مــدعــومــة  زالـــت 

بـ315 ليرة للكيلو واط. 
وتـــــابـــــع:« يـــقـــدر االســــتــــهــــالك الــصــنــاعــي 
بــحــدود 500 مــيــغــا واط يــومــيــًا وهـــو ما 
يــســتــحــوذ عــلــى نــحــو 25% مـــن الــطــاقــة 
الــكــهــربــائــيــة املــتــاحــة والـــتـــي تــقــتــرب من 
الحالية«.  الفترة  خــالل  واط  ميغا   2000
الـــجـــديـــدة  ــة  ــرفـ ــعـ ــتـ الـ وأضــــــــاف أن قـــيـــمـــة 
بـــــــداًل مــن  ــرة  ــيــ لــ ــــدود 100  ــــحـ لـ ــعــــت  ــفــ ارتــ
عــدد  الــســابــقــة وأن  الــتــعــرفــة  لـــيـــرة   33.5
املــشــتــركــني فـــي الــقــطــاع الــتــجــاري يصل 
ــتـــرك. وحــــول  ــــف مـــشـ ــى حــــــدود 800 ألـ ــ إلـ
الشريحة  يمثل  الذي  املنزلي  االستهالك 
األوســع، قال بالن إن إجمالي املشتركني 
فـــي الــقــطــاع املــنــزلــي يــصــل عـــددهـــم إلــى 

حدود 4.5 ماليني مشترك.

أن تكون قد ارتفعت عليهم من املصدر. ووفق 
فقد  )حكومي(،  الفلسطيني  اإلحــصــاء  مركز 
الجملة  ألسعار  العام  القياسي  الرقم  سجل 
في فلسطني )التضخم(، ارتفاًعا حــاًدا فاقت 
نسبته 4% خالل الربع الثالث من عام 2021، 

مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته.
محمود أبــو حــســن، وهــو مــوظــف فــي شركة 
خاصة ومعيل ألسرة مكونة من ستة أنفار، 
»العربي  أكبرهم في الثانوية العامة، يقول لـ
الــــجــــديــــد«: »هــــــذا زلــــــــزال، وال يــمــكــن وصــفــه 
بــأقــل مــن هـــذا. جــنــون بكل مــا تحمله الكلمة 
إن هناك مبالغات وإن  يقول  مــن  مــن معنى. 
أنــه ال يعيش بيننا،  إمــا  لــم ترتفع  األســعــار 
بما  يتأثر  لــم  راتــبــه كبير جــدا بحيث  أن  أو 
يــــجــــري«. ويـــضـــيـــف املــــواطــــن الــفــلــســطــيــنــي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »راتـــبـــي 800  مــتــحــدثــًا لـــ
بشكل  قيمته  انخفضت  الـــدوالر  لكن  دوالر، 
كــبــيــر أخـــيـــرا، مـــن 3.25 شــيــكــالت إلــــى 3.11 
ا، وال  شيكالت، ما ضاعف من وضعنا ســوء
ــادة  ــم، صـــاحـــب الــعــمــل يـــرفـــض زيــ ــد يـــرحـ أحــ
الــــراتــــب، الـــتـــاجـــر يــطــالــبــك بــتــســديــد الـــديـــن، 
ويلقي باملسؤولية على املستورد، الذي يقول 
الشحن من  مــصــاريــف  األزمـــة عاملية وإن  إن 
البسيط  املــواطــن  زادت، وباملحصلة  الــخــارج 

هو الذي يدفع الثمن«.
أما املواطن مؤيد عودة، فهو في حالة ال تقل 
ا، لكنه عاتب جدا على تقصير الجهات  سوء

املختصة في تشديد الرقابة على األسواق. 
»العربي الجديد«: »يجب أال نقبل  لـ ويقول 
السلع، لكن  الــغــالء، وأال نشتري هــذه  بهذا 
مـــا الــبــديــل؟ نــحــن ال نــبــحــث عـــن الــرفــاهــيــة، 
والبقوليات  والحليب  الزيت  توفير  بل عن 
ــام عــــودة هو  ألطــفــالــنــا«. الــخــيــار املـــتـــاح أمــ
ــا يــمــكــنــه،  ــاق إلـــــى أقـــصـــى مــ ــ ــفـ ــ تـــرشـــيـــد اإلنـ
: »نــحــن ال نــريــد أن نــشــتــري الــلــحــوم 

ً
قـــائـــال

ــواد األســاســيــة البسيطة،  واألســـمـــاك، بــل املـ
نــســمــع عـــن وزارة االقـــتـــصـــاد ونــســمــع عن 
جمعيات حماية املستهلك، لكن على أرض 
 الواقع ال وجود لهم، الطمع واالحتكار هو 

سيد املوقف«.

غالء عالمي وارتفاع الكلفة
أما تاجر املــواد الغذائية جالل عقاد، فيقول 
»العربي الجديد«: »إن األزمة عاملية، وكانت  لـ
إنسانية  منظمات  أطلقتها  تحذيرات  هناك 
ــن املـــســـاس بــقــوت  ــدة أشـــهـــر تـــحـــذر مـ مــنــذ عــ
الفقراء فــي العالم أجــمــع، ويــبــدو أن أحــدا لم 
يستمع لهم، لقد كانت كلفة نقل الحاوية من 

مع األسعار الجديدة، وغالبية رواتب املوظفني 
تــقــتــرب مــن الــحــد األدنــــى لــأجــور الــبــالــغ 450 

دينارا، أي ما يعادل 100 دوالر.
ــاد جـــمـــعـــّيـــات حــمــايــة  ــ ــحــ ــ ــ

ّ
وتـــــابـــــع رئــــيــــس ات

تخفيض  بسبب  ارتفعت  األسعار  املستهلك: 
ل من الحكومة 

ّ
قيمة العملة املحلية، دون تدخ

لتوفير مخزون استراتيجّي للّسلع األساسّية 
ملنع املضاربة في األسواق، وصندوق موازنة 
ــن مـــســـؤولـــّيـــاتـــه، ومــنــهــا  ــار غـــائـــب عــ ــ ــعـ ــ األسـ
الــكــردي دعا  م. 

ّ
ــل لكبح جــمــاح التضخ

ّ
الــتــدخ

االستهالكّية  الجمعّيات  عـــودة  ضـــرورة  إلــى 
الحبوب  من  استراتيجي  مخزون  توفير  مع 
وأن تكون الّسلع األساسّية كافية البالد ملّدة 
الغذائي  األمـــن  على  للمحافظة  أشــهــر  ثــالثــة 
ــّســــوق.  ــالــ ــات تـــلـــعـــب بــ ــ ــاربـ ــ ــــضـ وعــــــــدم تــــــرك املـ
الــوحــدة  بحكومة  االقــتــصــاد  وزارة  وحــــددت 
الــوطــنــّيــة فـــي لــيــبــيــا تــســعــيــرة جــبــريــة لسبع 
ــبــط 

ّ
ــور الــض ــأمــ ــبـــت مــ ــالـ ــة، وطـ ــ ــّي ــاســ ســـلـــع أســ

القضائّي باتخاذ اإلجــراءات القانونّية بحق 
املـــخـــالـــفـــني فــــي مــســعــى ملـــواجـــهـــة الــــغــــالء فــي 
األســواق. وتشمل التسعيرة سبع سلع، هي: 
معجون  عام، 

ّ
الط زيــت  األرز،  الّدقيق،  الّسّكر، 

ــمــاطــم، الــّدجــاج، واملــكــرونــة، بتخفيضات 
ّ
الــط

تراوح ما بني 10% و15%. وفي سياق متصل، 
أبــو سنينة،  االقــتــصــادي محّمد  الخبير  قــال 

وعــنــدمــا  دوالر،   2800 فلسطني  إلـــى  الــصــني 
الــيــوم فوصلت  أمــا   ،3000 إلــى  ترتفع تصل 
إلى 18 ألفا، كلفة الشحن باتت أعلى من سعر 

البضاعة املوجودة في الحاوية«.
ويـــضـــيـــف عــــقــــاد: »املـــــواطـــــن يــحــمــلــنــا نــحــن 
املــســؤولــيــة، ألنــنــا عــلــى تــمــاس مــبــاشــر معه، 
ويــنــســى أن األســــعــــار ارتـــفـــعـــت عــلــيــنــا نحن 
أيــضــا مــن املــصــدر، هــذا غير الــضــرائــب التي 

تجبيها السلطة الفلسطينية«.  
االقــتــصــادي موفق  الخبير  مــن جهته، يؤكد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه  شــاكــر، فــي حــديــث لـــ
»يـــتـــوجـــب عــلــى الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة أن 
تسارع التخاذ إجراءات تخفف على املواطن 
مـــن األعــــبــــاء اإلضـــافـــيـــة الـــتـــي مـــن املــمــكــن أن 

تــســتــنــزفــه، وأن يــتــم إلـــــزام الــقــطــاع الــخــاص 
الهامش  ليكون  املسؤولية  مــن  جــزء  بتحمل 
الـــربـــحـــي مــعــقــوال قــــدر اإلمــــكــــان، أو أن تــقــّر 
الــحــكــومــة الــغــالء املــعــيــشــي لــلــمــوظــفــني، فهم 
الــفــئــة األكـــثـــر تـــضـــررا، وأكـــثـــر مـــن يــلــحــظــون 

فروقات األسعار«.
وأمــــام هـــذه الــتــحــديــات، بـــات مــن الــضــروري، 
ــر، إعـــــــــادة االعــــتــــبــــار لــلــصــنــاعــة  ــ ــاكـ ــ وفــــــق شـ
والتعاونيات  للجمعيات  والتوجه  والزراعة 
ــم الــحــوافــز  ــ وإعــــــادة هــيــكــلــة االقـــتـــصـــاد، ودعـ
األدنى  الحد  للمزارعني، وتطبيق  الضريبية 
لأجور، بالتزامن مع أهمية نشر الوعي بني 
املواطنني وتوضيح أسباب ارتفاع األسعار، 
الحكومة والقطاع  بالتعاون بني  ومراقبتها 

الخاص.
وتــتــفــق مــعــه إلـــى حـــد كــبــيــر رئــيــســة جمعية 
حماية املستهلك في محافظة نابلس فيحاء 
ــقـــول: »يــفــتــرض عــلــى الــحــكــومــة  الــبــحــش، وتـ
الغذائية.  للمواد  حماية  سياسات  توفر  أن 
االرتفاعات الحاصلة عامليًا على سعر السلع 
املستهلك،  حــســاب  على  فلسطينيًا  ستكون 
الــــذي يــظــل يــدفــع قــيــمــة األســـعـــار ذاتـــهـــا وإن 
ــا«. وأشــــــــارت  ــ ــقــ ــ ــفــــاضــــات الحــ ــلـــت انــــخــ حـــصـ

الـــبـــحـــش فــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، إلـــى 
تــقــوم  أن  يــجــب  الفلسطينية  الــحــكــومــة  أن 
بتدخالت سريعة على املدى القصير، وذلك 
»بـــدعـــم الــســلــع األســـاســـيـــة لــتــخــفــيــف وطـــأة 
الغالء، ورقابة حثيثة على األسواق بسبب 
االنـــفـــالت فــي األســـعـــار، ومــراجــعــة مــعــدالت 
األجـــــــور وغــــــالء املــعــيــشــة وإحـــالـــتـــهـــا عــلــى 

رواتب املوظفني بعيدا عن األرقام املزورة«.

متابعة األسواق
ويرد مدير دائرة حماية املستهلك في وزارة 
االقتصاد إبراهيم القاضي بقوله إن »الوزارة 
أولـــت املــوضــوع أهــمــيــة قــصــوى، وقـــاد وزيــر 
االقـــتـــصـــاد خــالــد الــعــســيــلــي بــنــفــســه الــفــريــق 
ارتفاع األسعار، وعقدنا  أزمــة  املكلف ببحث 
مــع ممثلي مختلف  مــاراثــونــيــة  اجــتــمــاعــات 
القطاعات اإلنتاجية وكبار مستوردي السلع 
ــيـــة، الـــذيـــن تــعــهــدوا بــالــحــفــاظ على  األســـاسـ
استقرار األســعــار، وعــدم رفعها حتى نهاية 
ــرة املـــخـــزون، مــراعــاة  الـــعـــام الـــجـــاري، مـــع وفــ

للظروف العامة«.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ويـــؤكـــد الـــقـــاضـــي، لــــ
عـــمـــلـــيـــات املـــتـــابـــعـــة لـــحـــركـــة أســــعــــار الــســلــع 

اتجهت  الفلسطينية  الــســوق  فــي  األســاســيــة 
نحو االســتــقــرار، وقــد ملــس املــواطــن منافسة 
بــــني مـــكـــونـــات الـــقـــطـــاع الـــتـــجـــاري انــعــكــســت 

إيجابًا على انخفاض األسعار. 
وزارة  طـــــواقـــــم  أن  ــلــــى  عــ الــــقــــاضــــي  وشــــــــدد 
الفلسطينية  املناطق  كافة  تجوب  االقتصاد 
ــى املـــحـــالت  ــ وتـــتـــفـــقـــد األســـــــــــواق، وتــــدخــــل إلــ
وتعاين البضائع واألسعار، وقد أحالت عددا 
من املخالفني إلى النيابة العامة الفلسطينية 
ملــكــافــحــة الــجــرائــم االقــتــصــاديــة، لــتــجــاوزهــم 

السقف السعري االسترشادي.
ويدعو القاضي املواطنني إلى عدم التزاحم 
على شراء السلع األساسية، واالنجرار وراء 
استمرار عمليات توريد  الشائعات، مؤكدا 
اآلخذ  العالم، مع  بلدان  السلع من مختلف 
بــعــني االعـــتـــبـــار الـــتـــأخـــر فـــي عــمــلــيــة الــنــقــل 
والشحن في ظل زيــادة الطلب العاملي على 
السلع. ويتابع مدير دائرة حماية املستهلك 
لديه  تاجر  »أي  قائال:  االقتصاد  وزارة  في 
بضائع جــديــدة، ســوف نقوم بعمل دراســة 
لــهــا ونـــحـــدد لـــه الــســعــر عــلــى ضــــوء الكلفة 
الـــجـــديـــدة، فــنــحــن لـــن نــســمــح بـــخـــســـارة أي 

تاجر، مع مراعاة عدم تضرر أي مواطن«.

األسعار  في  االرتفاع  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
قدي، نظرا 

ّ
يادة في الّدخل الن

ّ
سوف يلتهم الز

وتيرة  مــن  أعلى  بوتيرة  ترتفع  األســعــار   
ّ
ألن

يادة في األجور، ومن ثم الّدخول في حلقة 
ّ
الز

بات وارتفاع األسعار.
ّ
مفرغة بني زيادة املرت

مــن جــانــبــه، أكـــد أســتــاذ االقــتــصــاد بجامعة 
بنغازي عطّية الفيتوري أن وزارة االقتصاد 
حددت قائمة بأسعار سلع غذائّية أساسّية، 
لكن املفاجأة كانت ارتفاع األسعار الّرسمّية 
لبيع هذه الّسلع للمستهلك عقب ذلك، وقال 
ل دخال 

ّ
»العربي الجديد«، إن الّدعم كان يمث لـ

عينيا لأسرة، واآلن ُحرمت من هذا الّدخل، 
 نحو 40% مــن دخــل األســرة 

ّ
ونــحــن نعلم أن

ينفق على الّسلع الغذائّية، فكيف سيتصّرف 
رّب األســـرة املــكــّونــة مــن خمسة أشــخــاص أو 
ب شــهــرّي ال يــزيــد عــن ألــف دينار 

ّ
أكــثــر بمرت

)الدوالر = 4.48 دنانير(؟
 صـــنـــدوق مــــوازنــــة األســــعــــار كــان 

ّ
وشـــــرح أن

الّسلع ويتّم بيعها عن  يستورد معظم هــذه 
الــجــمــعــّيــات االســتــهــالكــّيــة وبعضها  طــريــق 
مدعوم بنسبة تراوح ما بني 25% و50% من 
 األسعار الجديدة ترتفع بثالثة 

ّ
الّسعر، ولكن

أو أربعة أضعاف على بعض الّسلع. وأوضح 
االقــتــصــاد  وزارة  أعلنتها  الــتــي  األســعــار  أن 
التّجار  يعرضها  التي  األســعــار  تفوق  رّبــمــا 

 الــــوزارة 
ّ
فــي أســــواق الــجــمــلــة، وبــالــتــالــي فــــإن

ــّجــار عــلــى رفـــع األســـعـــار بـــدال من 
ّ
تــشــّجــع الــت

»كزيوني  أو تجميدها. وفي سوق  خفضها 
ستر« بطريق املشتل، ضواحي طرابلس، قال 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  املــواطــن سعيد جــلــول، لـــ
إن الــتــســعــيــرة الـــجـــديـــدة لـــــــوزارة االقــتــصــاد 
وضــعــت أرضـــّيـــة ولــيــس ســقــفــا ألســعــار أهــّم 
 الــــوزارة تــأمــر التّجار 

ّ
الّسلع الــغــذائــّيــة وكـــأن

 من هذه األسعار. وفي سوق 
ّ

بعدم البيع بأقل
»زاد الــنــافــع«، غــربــي طــرابــلــس، أّكـــد املــواطــن 
الّسوق  أن  الجديد«،  »العربي  لـ على شــوالك، 
املــحــلــي تـــســـوده الــفــوضــى الـــعـــارمـــة، مــشــيــرا 
ــقـــرار وزارة االقـــتـــصـــاد بــشــأن  لـ إلــــى تــأيــيــده 
التسعيرة. ولكنه شّدد على ضرورة أن تقوم 
وتضع  الوسطى،  بقة 

ّ
الط بحماية  الحكومة 

تدابير للحفاظ على حقوق املستهلك.

المواطن الفلسطيني يكتوي بنار األسعار: انفالت  األسواق

غالء الكهرباء يُثقل السوريين بأعباء جديدةاتحاد المستهلكين يرفض التسعيرة الحكومية

موجة غالء ترهق األسر الفلسطينية )عصام ريماوي/األناضول(

ارتفاعات 
متواصلة 
في 
أسعار 
السلع 
)فرانس 
برس(

شهدت أسعار السلع في 
األسواق الفلسطينية 

ارتفاعًا ملحوظًا خالل 
الفترة األخيرة، وسط 

شكاوى المواطنين من 
انفالت األسواق وضعف 

الرقابة الحكومية

حذر رئيس اتّحاد جمعيّات 
حماية المستهلك في 
ليبيا أحمد الكردي من 
ارتفاعات أسعار السلع، 
مهّددًا بأن االتحاد قد 

يتخذ خطوات تصعيديّة 
بسبب موجات الغالء

1.6 مليار دوالر خسائر 
»طيران اإلمارات«
قالت شركة طيران اإلمارات، 

أمس، إنها حصلت على دعم مالي 
حكومي آخر بلغ 681 مليون دوالر 

في النصف األول من العام وإنها 
قلصت خسائرها إلى النصف. 

وسجلت الشركة خسائر قدرها 
1.6 مليار دوالر في الفترة من 

أبريل/ نيسان إلى سبتمبر/ أيلول 
باملقارنة مع 3.4 مليارات دوالر في 

الفترة املقابلة من العام املاضي. 
وارتفعت اإليرادات 86 باملئة إلى 

5.9 مليارات دوالر ونقلت الشركة 
6.1 ماليني راكب ارتفاعا من 1.5 

مليون راكب في الفترة املقابلة من 
العام املاضي.

وهذه هي املرة الثالثة منذ بدء 
جائحة فيروس كورونا التي تضخ 

فيها حكومة دبي، التي تملك 
طيران اإلمارات، أمواال في الشركة 
التي ال تشغل خدمة طيران داخلي 
على عكس شركات طيران أخرى.

وقالت طيران اإلمارات، التي 
حصلت حتى اآلن على 3.8 

مليارات دوالر من الحكومة خالل 
الجائحة، إنها ستحتاج لوقت 

للعودة للربحية على الرغم من 
ارتفاع أعداد الركاب.

الجزائر وتركيا تبحثان 
مشاريع مشتركة 
بحثت الجزائر وتركيا، أمس 

األربعاء، مشاريع تعاون جديدة 
بني البلدين في قطاع الطاقة، 

بحسب ما ورد في بيان صادر 
أمس، عن وزارة الطاقة الجزائرية. 

وجاء في البيان: »استقبل وزير 
الطاقة واملناجم محمد عرقاب، 

نظيره التركي وزير الطاقة واملوارد 
الطبيعية فاتح دونَمز، على هامش 

الدورة الحادية عشرة للجنة 
الحكومية املشتركة للبلدين«. 

وشدد الطرفان على أهمية عمل 
اللجنة املشتركة الجزائرية التركية 
الحادية عشرة التي بدأت، أول من 

أمس، بالجزائر العاصمة على 
مستوى الخبراء من البلدين. 

وأشار الوزيران الجزائري والتركي 
إلى فرص وإمكانيات االستثمار 

والشراكة في قطاع الطاقة، وخاصة 
في مجال املحروقات وتطوير 

صناعة البتروكيميائيات وإنتاج 
ونقل الكهرباء.

كما ناقشا أوجه التعاون األخرى 
املرتبطة بتبادل الخبرات وفرص 

االستثمار والشراكة التي يوفرها 
قطاع املناجم في الجزائر، ال سيما 

في مجال البحث واالستكشاف 
واالستغالل وإنتاج املواد املعدنية.

حكومة األسد 
تتراجع عن رفع 

أسعار األلبان
تراجعت حكومة بشار األسد، 
أمس، عن رفع أسعار الحليب 
في سورية، بعدما زادتها في 

نشرتها األسبوعية أول من أمس 
االثنني، لتسجل مشتقات األلبان 
أعلى أسعار على اإلطالق، بواقع 
تراجع العرض وتوجه املنتجني 

إلى تصنيع األجبان واللبنة التي 
قفزت أسعارها كثيرًا. وكانت 

وزارة التجارة الداخلية قد رفعت 
سعر كيلو الحليب من 1300 

إلى 1800 ليرة، بحسب مصادر 
من العاصمة السورية دمشق، 

ليقترب سعر كيلو اللنب »زبادي« 
من 2400 ليرة ويقفز سعر كيلو 

ى« إلى 11 ألف 
ّ
اللبنة »لنب مصف

ليرة وسعر كيلو جبنة الحلوم إلى 
16 ألف ليرة سورية. لكن ارتفاع 

األسعار ألزم وزارة التجارة بإيقاف 
العمل بالتسعيرة الصادرة لأللبان 
واألجبان، موعزة خالل كتاب إلى 
مديرية حماية املستهلك بـ »إعادة 

دراسة الكلف بدقة«.
وبحسب اإلعالمي السوري، 

صبري عيسى، ال يقتصر ارتفاع 
األسعار على مشتقات األلبان، بل 
طاول جميع السلع واملنتجات بعد 

أن رفعت حكومة األسد، أخيرًا، 
أسعار الغاز واملازوت والفيول.

أخبار مال وناس

معيشةليبيا

مقابلة

رضا السعيدي

ــا هي  ــع إجــــــــراءات 25 يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز االســتــثــنــائــيــة مـ ■ مـ
تداعياتها على املشهد االقتصادي؟

االستشارات  في  الشخصية وعملي  تجربتي  وفــق 
االقتصادية، فإن المستثمرين والمؤسسات المالية 
وإمعان  بدقة  السياسي  المشهد  يراقبون  الدولية 
ــادي وبــخــاصــة  وتـــداعـــيـــاتـــه عــلــى الـــوضـــع االقـــتـــصـ
التصنيف االئتماني للبالد، األمر الذي كان يتطلب 
أن تـــكـــون الــســيــاســات الــعــمــومــيــة عــقــالنــيــة. ولــكــن 
إثــر أحـــداث يوليو/ تــمــوز الــمــاضــي، فــإن البورصة 
الــمــحــلــيــة انــــهــــارت، بـــاإلضـــافـــة إلــــى انـــتـــشـــار الــشــك 
األجانب  المستثمرين  لــدى  اليقين  وعــدم  والخوف 
والـــمـــؤســـســـات الــمــالــيــة الـــدولـــيـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــم 
المفاوضات  الــذي تعطلت  الــدولــي،  النقد  صــنــدوق 
البرلمان  تجميد  أن  الــصــنــدوق  العتبار  نظرا  معه 
تــصــادق على  يعني عــدم وجـــود مؤسسة منتخبة 

الخيارات واإلصالحات الالزمة.
 

■ مــع االنــقــالب الـــذي حــدث فــي تــونــس منسوب الغموض 
مــاذا  فعلى  االقتصادية،  األزمـــة  مــا عمق  تــزايــد،  السياسي 
يــراهــن الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعيد إلنــقــاذ الــبــالد من 

األزمة االقتصادية؟
الــرئــيــس الــتــونــســي بــعــيــد كـــل الــبــعــد عـــن الــمــلــفــات 
االقـــتـــصـــاديـــة والـــمـــالـــيـــة وغـــيـــر مـــؤهـــل إلدارة هــذه 
ــاق مــــع صــــنــــدوق الــنــقــد  ــفــ ــــان االتــ الـــمـــلـــفـــات، لـــهـــذا كـ
الـــدولـــي وشـــركـــاء تـــونـــس الـــدولـــيـــيـــن، مــثــل أمــيــركــا 
واالتحاد األوروبي، على أن تكون لرئيس الحكومة 
خــلــفــيــة اقـــتـــصـــاديـــة، لــكــن فـــي الــنــهــايــة تـــم تكليف 
 
ً
تفقه شيئا الحكومة ال  لقيادة   أستاذة جيولوجيا 

في االقتصاد. 
والبلد اآلن في حاجة إلى أكثر من 7 مليارات دينار 
الــجــاريــة  الــســنــة  نــهــايــة  قــبــل  دوالر(،  مــلــيــار   2.47(
الجارية، وضبط  للسنة  التكميلية  الميزانية  لغلق 
مــيــزانــيــة 2022، فـــي وقــــت الــصــعــوبــات فــيــه كــثــيــرة 

والحلول ضيقة جدا.

واإلمـــارات  السعودية  تقدمه  أن  املتوقع  املالي  الدعم  هل   ■
لتونس قادر على حل األزمة االقتصادية؟

وغيرها  ومصر  ــارات  واإلمــ السعودية  أن  أعتقد  ال 
قــادرة على تقديم سوى بعض الجرعات المسكنة، 
وخــاصــة أنـــي ذكــــرت أن تــونــس تــحــتــاج خـــالل هــذا 
ميزانيتها،  لغلق  دينار  مليارات   8 ـ   7 لنحو  العام 

وبــالــتــالــي فـــإن تــونــس ســتــكــون بــحــاجــة فـــي الــعــام 
أرقـــام مضاعفة. كما أن تلك المسكنات  إلــى  الــقــادم 
لن تكون قــادرة على أن تمكن تونس من الحصول 
على أمــوال من السوق المالية الدولية، وخاصة أن 
تقييم تونس السيادي يضعها على بعد خطوة من 
نادي باريس، وهو ما يجعل خروج تونس للسوق 

الدولي مكلفا جدا.

■ ما مدى قدرة تونس على التوصل إلى اتفاق مع صندوق 
النقد الدولي؟

صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي ال يــخــضــع آللـــيـــة عــمــل أو 
شروط معينة مع كل الدول وليس تونس فقط، فأنا 
النقد خــالل فترة   تفاوضت مــع صــنــدوق 

ً
شخصيا

وجودي في الوزارة وكان واضحا أننا كدولة نقدم 
برنامجا إصالحيا يتضمن اإلجــراءات التي تنوي 
الــعــمــل عليها لــكــي تــقــلــص عــجــز الــمــوازنــة وتحفز 
مقابل مجموعة  وذلك  النفقات،  د 

ّ
وترش االستثمار 

مـــن الــمــعــايــيــر يــضــعــهــا الــصــنــدوق لــيــضــمــن الــتــزام 
الــمــســؤول بالمتفق عليه. ولــكــن مــا حصل  الــطــرف 
خالل السنوات الماضية هو أن الحكومات السابقة 
الصندوق،  بقبول  حظيت  للصندوق  برامج  قدمت 
لكن مر عامان ولم يتم العمل على البرنامج المتفق 
أصحاب  مــن  كبيرة  معارضة  بسبب  حينها،  عليه 

المصالح وأرباب العمل وبعض القطاعات.
 

اتــفــاق مــع صندوق  إلــى  لــم تتوصل الحكومة  ■ فــي حــال 
 النقد الــدولــي، فما هــو مصير االقــتــصــاد الــوطــنــي فــي ظل 

املعطيات الحالية؟
ال إمكانية لدى الحكومة الحالية الضعيفة لقيادة 
ــالــــي، ســـنـــكـــون مــجــبــريــن  الــــبــــالد فــــي الــــوضــــع الــــحــ
ــلـــى مــســتــوى  ــقـــشـــف، ســـــــواء عـ لـــلـــمـــرور بـــمـــرحـــلـــة تـ
ــقــــات الـــــدولـــــة أو تـــأخـــر  ــفــ ــيـــة ونــ الـــمـــالـــيـــة الـــعـــمـــومـ
المشاريع العمومية، كما أن الدولة ستكون مجبرة 
ــى تـــوتـــرات  ــــؤدي إلــ ــد يـ ــا قـ ــور، مـ ــ ــ عــلــى تــجــمــيــد األجـ
اجتماعية. ما يعني أنه في حال عدم التوصل إلى 
إحالتنا  فستتم  دولية  مع شركات  ثنائية   اتفاقات 

إلى نادي باريس.
ولكن في حال توصلنا التفاق وطني حقيقي فليس 
شــرطــا أن تــكــون هـــذه الــشــراكــات مــع دول الخليج، 
نــظــرا لـــوجـــود دول أخــــرى ســتــكــون عــلــى اســتــعــداد 

لمساعدة البالد، سواء أوروبية أو آسيوية.

التّجار يشتكون 
من ارتفاع األسعار عالميًا 

وزيادة الضرائب

ــق لــلــشــؤون  ــاب ــس ــر ال ــوزيـ أكـــد الـ
السعيدي،  بتونس رضا  االقتصادية 
في مقابلة مع »العربي الجديد«، 
أضر  الــمــاضــي  يوليو  ــقــالب  ان أن 
ــب  ــ ــمــحــلــي وأره ــاد ال ــص ــت ــاالق ب

المستثمرين األجانب

أجراها طارق الشال

االنقالب يعّمق أزمات االقتصاد 
التونسي ويخيف المستثمرين

دعم السعودية واإلمارات 
مسكنات مؤقتة 

الفلسطينية، في ظل تراجع المساعدات  المالية السلطة  تالحق األزمات 
السلطة  إن  أمس،  من  أول  اشتية،  محمد  الــوزراء  رئيس  وقال  الخارجية. 
الفلسطينية تواجه وضعا ماليا هو 
األصعب منذ سنوات في ظل تراجع 
الدعم المالي الدولي والعربي. ومن 
يصل  أن  الدولي  البنك  توقع  جانبه، 
الفلسطينية  السلطة  موازنة  عجز 
 ،2021 فــي  دوالر  مليار   1.36 ــى  إل
أمس:  من  أول  له  تقرير  في  وقــال 
الفلسطينية  السلطة  تواجه  »قــد 
بالتزاماتها  الــوفــاء  في  صعوبات 

الجارية قرب نهاية العام«.

وضع مالي صعب

Thursday 11 November 2021 Thursday 11 November 2021
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اقتصاد

الدوحة ـ العربي الجديد

تتسم سياسة »أوبــك« وحلفائها 
مــن كــبــار املــنــتــجــني، عــلــى رأســهــم 
التعامل مع  بالهدوء في  روسيا، 
فــورة  مــن  الــغــاضــبــني  املستهلكني  فــعــل  ردة 
تــمــّســك  أن  يـــــرون  أن مــحــلــلــني  إال  األســــعــــار، 
تــحــالــف املــنــتــجــني بــضــبــط اإلمـــــــــدادات يعد 
بمثابة رد للركلة التي تعّرضوا لها من قبل، 
النفط  أحدثها  التي  املــعــروض  تخمة  بفعل 
الـــصـــخـــري األمـــيـــركـــي، وضـــغـــوط واشــنــطــن 
خالل إدارة الرئيس األميركي السابق دونالد 
ترامب لخفض األسعار، فضال عن تداعيات 
جائحة فيروس كورونا الجديد التي جرفت 

األسعار للهاوية في العام املاضي.
وقفزت أسعار النفط منذ مطلع العام الجاري 
بأكثر من 70%، ما يرفد خزائن املنتجني، ال 
سيما دول الخليج، التي توقع صندوق النقد 
ارتــفــاع احتياطياتها  يــومــني،  قــبــل  الـــدولـــي، 
خالل  دوالر  مليار  و350   300 بــني  األجنبية 
ــلـــة، مــســتــفــيــدة مــن  ــنــــوات الــــثــــالث املـــقـــبـ الــــســ
دول  أن  يبدو  وال  لأسعار.  الكبير  االرتــفــاع 
الخليج قد تتخلى بسهولة عن هذه املكاسب، 
السنوات  مــدار  على  مالياتها  عانت  أن  بعد 
املاضية من عجز مالي واضطرت لالستدانة 
من األسواق الدولية، بينما تعوم على ثروات 

هائلة من النفط والغاز.
ــهـــور تـــحـــالـــفـــات مـــنـــاوئـــة لــلــوقــود  ــم ظـ ــ ورغــ
أن هـــذا  تــحــجــيــمــه، إال  ــهـــدف  بـ ــــوري  ــفـ ــ األحـ
الـــهـــدف قـــد ال يـــكـــون قـــريـــب املـــنـــال، فـــي ظل 
األصــــــول الــضــخــمــة الـــتـــي تــتــحــرك فـــي فلك 
النفط والغاز، فضال عن أن دول الخليج ال 
تــزال بعيدة عــن تنويع مــصــادر الــدخــل، ما 
الباطنية.  بثرواتها  تمسكًا  أكــثــر  يجعلها 
ــرنــــت رحـــلـــة  ــار خــــــام بــ ــ ــعـ ــ ــــت أسـ ــلـ ــ فـــقـــد واصـ
ــة فــــــوق 85  ــ ــلـ ــ ــــي الــــعــــقــــود اآلجـ صــــعــــودهــــا فـ
ــام غـــرب  ــ كـــمـــا تــخــطــى خـ لــلــبــرمــيــل،  دوالرًا 
لــلــبــرمــيــل،  دوالرًا   84 الـــوســـيـــط  تـــكـــســـاس 
أمـــس األربــــعــــاء، بــعــدمــا كــشــفــت بــيــانــات أن 
انخفضت على  األميركية  الخام  مخزونات 
نحو غير متوقع في األسبوع املاضي، مع 
بـــدء تــعــافــي الــطــلــب عــلــى الــســفــر وتخفيف 
الخامان  والمـــس  الجائحة.  مكافحة  قــيــود 
أعلى مستوياتهما في أسبوعني، إذ كشفت 
بيانات معهد البترول األميركي، عن تراجع 
ــــات املــتــحــدة  ــــواليـ ــات الــــخــــام فــــي الـ ــزونـ مـــخـ
بــنــحــو 2.5 مــلــيــون بـــرمـــيـــل، فـــي األســـبـــوع 
نوفمبر/تشرين  مــن  الخامس  فــي  املنتهي 
الــثــانــي الـــجـــاري، وهـــو مـــا يــتــخــطــى بكثير 

توقعات املحللني.
وقال راسل هاردي، رئيس مجموعة »فيتول«، 
أكــبــر مـــتـــداول نــفــط مــســتــقــل فـــي الـــعـــالـــم، إن 
الــطــلــب الــعــاملــي قـــد تــعــافــى إلــــى مــســتــويــات 
مــا قبل الــوبــاء لــعــام 2019، ومــن املــتــوقــع أن 
يرتفع أكثر في أوائل 2022. وأضاف هاردي، 
خـــالل مــشــاركــتــه عــبــر اإلنــتــرنــت فـــي مؤتمر 
ــا نقلت  ــق مـ ــرز لـــتـــجـــارة الـــســـلـــع«، وفــ ــتــ »رويــ
الثالثاء،  مساء  األميركية،  بلومبيرغ  وكالة 
الــســوق »سيكونان  فــي  الــعــرض والطلب  أن 
شديدين« خالل الـ 12 شهرًا القادمة، كما أن 
ارتفاع األسعار إلى 100 دوالر للبرميل »أمر 

محتمل بالتأكيد«.
ــــوق الـــنـــفـــط ســتــظــل مـــشـــددة،  ــابــــع أن سـ وتــ
حيث يمتلك منتجو »أوبــك« حاليًا ما بني 
مليوني برميل وثالثة ماليني برميل يوميًا 
نمو  بينما  الفائضة،  اإلنتاجية  الطاقة  من 
إنـــتـــاج الــنــفــط األمـــيـــركـــي ســيــكــون أقــــل من 
مــلــيــون بــرمــيــل مـــن الــنــفــط يــومــيــًا فـــي عــام 
2022، مما يشير إلى أن التوازن بني العرض 

والطلب سيظل ضيقًا.
كما قال بنك االستثمار األميركي »جيه بي 
مورغان تشيس« وشركة بريتش بتروليوم، 
في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني 
النفط عاد  العاملي على  الطلب  إن  الجاري، 
عند  الجائحة  قبل  مستوياته  إلــى  تقريبا 

مستوى 100 مليون برميل يوميًا.
االستثمار  بنوك  من  العديد  توقع  وبينما 
وصول سعر النفط إلى 100 دوالر للبرميل 
في العام املقبل، رأى »بنك أوف أميركا« أن 
املستويات لتصل  قــد تكسر هــذه  األســعــار 
يونيو/ بنهاية  للبرميل  دوالرًا   120 إلـــى 

حزيران من العام املقبل.
ويأتي انتعاش الطلب على النفط واستمرار 

موسكو ــ رامي القليوبي

ــــني  ــا شـــــــركـــــــة »فــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــرتـ ــ ــ ــــت دراســــــــــــــــة أجـ ــفـ ــ ــشـ ــ كـ
عدد  أن  لــالســتــشــارات  الــدولــيــة  إكسبيرتيزا« 
الــســيــارات الــفــاخــرة الــتــي تــزيــد قيمتها عــن 5 
ماليني روبــل )حوالى 70 ألف دوالر أميركي( 
في   %22.4 نسبته  ارتفاعا  روسيا  في  سجل 
عـــام 2020 املــاضــي عــلــى الــرغــم مــن تــداعــيــات 
جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا عــلــى االقــتــصــاديــن 

الروسي والعاملي.
وخالل السنوات الخمس املاضية، ارتفع عدد 

األســــعــــار فــــي الـــصـــعـــود، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
ظهرت فيه دعــوات لتشكيل تحالف مناوئ 
ــفــــوري، وكـــذلـــك مــنــاقــشــة قـــادة  لــلــوقــود األحــ
الــعــالــم فــي مــؤتــمــر غــالســكــو مكافحة تغير 
املناخ باالعتماد على بدائل خضراء للطاقة. 
النفط  لكن داميان كورفالني، محلل شــؤون 
قال  األميركي،  ساكس«  »غولدمان  بنك  في 
فـــي مـــذكـــرة إن »الــطــلــب فـــي مــوســم الــشــتــاء 
ــلــــى وقـــــود  ــلــــب الــــــدولــــــي عــ ــــاش الــــطــ ــعـ ــ ــتـ ــ وانـ
الطائرات يعنيان أن االستهالك سيصل إلى 

مستويات قياسية في أوائل العام املقبل«.
وبعد أكثر من عام من انخفاض الطلب على 
ومشتقات  البنزين  استهالك  عــاد  الــوقــود، 
الــنــفــط األخــــرى إلـــى الــصــعــود فــي الــواليــات 
العالم،  في  للوقود  مستهلك  أكبر  املتحدة، 
ــتــــصــــادات  ــذلــــك األمــــــر فــــي مــخــتــلــف االقــ وكــ
الــكــبــرى، كــمــا تــدعــمــت أســعــار الــخــام بفعل 
املــخــاوف حــيــال الــنــقــص فــي الــفــحــم والــغــاز 
في الصني والهند وأوروبا، ما دفع للتحول 

الطاقة.  الــوقــود لتوليد  الــديــزل وزيـــت  إلــى 
كما تتعزز األسعار بالقيود على املعروض 
من جانب منظمة البلدان املصدرة للبترول 
وحـــلـــفـــائـــهـــا، وهــــــي املـــجـــمـــوعـــة املـــعـــروفـــة 
األسبوع  التحالف،  واتفق  »أوبـــك+«.  باسم 
إلى  الرامية  التمسك بخطته  على  املــاضــي، 

زيادة اإلنتاج تدريجيا.
وفي الوقت الحالي، يرفع تحالف »أوبك+« 
اإلنـــتـــاج الــيــومــي بــمــقــدار 400 ألـــف برميل، 
ويـــقـــاوم ضــغــط األســــــواق الــعــاملــيــة إلنــتــاج 
املزيد، إذ اتفق على هذه الزيادة في يوليو/
ــل شـــهـــر حــتــى  تـــمـــوز املــــاضــــي، لــتــســتــمــر كــ
للتخلص  األقـــل،  على   2022 إبريل/نيسان 
ماليني   5.8 تبلغ  تخفيضات  مــن  تدريجيا 

برميل يوميًا.
ــار املــــتــــصــــاعــــدة تــمــثــل  وأضــــــحــــــت األســـــــعـــــ
الذي  للرئيس األميركي جو بايدن،  تحديًا 
أوبــك من  الــطــرق للضغط على  يسعى بكل 
أجـــل زيــــادة اإلمـــــــدادات، حــيــث نــقــلــت وكــالــة 

السيارات الفاخرة في روسيا بمقدار أكثر من 
ثــالثــة أضــعــاف مــن حــوالــى 27 ألــفــا إلـــى نحو 
98 ألفا، لتشكل بذلك 0.23% من إجمالي عدد 
الــســيــارات فــي الـــبـــالد. وأظـــهـــرت أرقــــام وكــالــة 
الــســيــارات هي  »أفــتــوســتــات« لتحليل ســـوق 
الفاخرة واصلت  األخــرى، أن سوق السيارات 
ــي، إذ ســجــلــت  ــالــ ــحــ صــــعــــودهــــا فــــي الــــعــــام الــ
مــبــيــعــاتــهــا نــمــوًا نــســبــتــه 23% تــقــريــبــًا خــالل 
األشهر التسعة األولى من العام. وأرجع مدير 
آزات  »أفتوستات«،  لوكالة  الصحافي  املكتب 
تيميرخانوف، إقبال أثرياء روسيا على شراء 

السيارات الفاخرة في ظروف جائحة كورونا 
ــن تــآكــل  ــم مــ ــهـ ــراتـ ــاذ مـــدخـ ــقــ إلـــــى ســعــيــهــم إلنــ
قيمتها وســط ارتــفــاع وتــيــرة التضخم. وقــال 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »يــعــود  تــيــمــيــرخــانــوف لـــ
إلــى أن أصحاب الفوائض  ذلــك بدرجة كبيرة 
املــالــيــة يــســعــون الســتــثــمــارهــا فــي شـــراء سلع 
ــارات لــعــدم  ــيــ عـــالـــيـــة الـــكـــلـــفـــة، بـــمـــا فــيــهــا الــــســ
خــســارة أمــوالــهــم. وملــا كــانــت هــذه الفئة تضم 
أصحاب موارد مالية ضخمة، ففي متناولهم 
ارتفاعا  شراء سيارات فاخرة.. تشهد روسيا 
ألسعار كل شيء، بما في ذلك السيارات، مما 
يدفع املشترين املحتملني لإلسراع في الشراء 

قبل صعود األسعار«.
ــة »فـــني  ــ ــ ــــذي تــظــهــر فـــيـــه دراسـ ــــي الــــوقــــت الــ وفـ
ــارات، أن  ــتــــشــ ــة لــــالســ ــيــ إكـــســـبـــيـــرتـــيـــزا« الــــدولــ
ــيـــارات الـــفـــاخـــرة في  نــحــو ثــلــث مــجــمــوع الـــسـ
يعتبر  موسكو،  العاصمة  فــي  يتركز  روســيــا 
مضيفا:  طبيعيا،  الوضع  هــذا  تيميرخانوف 
»مـــوســـكـــو هــــي مـــديـــنـــة ذات أعـــلـــى مــســتــوى 
ــز هـــنـــا أكــبــر  ــركـ ــتـ ــا، ويـ ــ ــيـ ــ لــلــمــعــيــشــة فــــي روسـ
ــداول أمـــوال كثيرة،  عــدد مــن األثــريــاء، ويــتــم تـ
كما تضم موسكو أكــبــر عــدد مــن مــراكــز بيع 
السيارات، بما فيها السيارات الفاخرة، لذلك، 
ــيــــارات الـــفـــاخـــرة فــــي مــوســكــو  ــدد الــــســ ــ ــإن عـ ــ فـ
أعــلــى مــن األقــالــيــم الــروســيــة األخــــرى«. ووفــق 
»أفتوستات« تتصدر سيارات »بي إم دبليو« 
و»مـــرســـيـــدس« األملــانــيــة مــبــيــعــات الــســيــارات 
على سيارات  هائل  بــفــارق  متفوقة  الــفــاخــرة، 

مثل »لكزس« اليابانية و»أودي« األملانية.
مـــن نــاحــيــة أخــــرى زادت مــبــيــعــات الــســيــارات 
الــجــديــدة مــن الــفــئــة االقــتــصــاديــة واملتوسطة 
ولكن بوتيرة أقل بلغت نسبتها 13.7%، وسط 
زيادة إقبال السكان من الطبقة الوسطى على 

شراء السيارات املستعملة.

612 مليون برميل، ويهدف في املقام األول 
إلـــى تــخــفــيــف وطــــأة الـــكـــوارث االقــتــصــاديــة 
التي قد تتسبب فيها أحداث مثل األعاصير 

أو الكوارث الطبيعية األخرى.
ر مـــتـــعـــامـــلـــون فـــــي ســـــــوق الـــنـــفـــط 

ّ
لـــــــذا حـــــــــذ

ــــى االحــتــيــاطــي  مــــن أن الـــلـــجـــوء املــحــتــمــل إلـ
االستراتيجي قد يكون له تأثير ضئيل، حتى 
مع طرح إدارة بايدن للفكرة كوسيلة للتأثير 
ــار. وبـــعـــد احـــتـــســـاب املــبــيــعــات  ــ ــعـ ــ عـــلـــى األسـ
اإللـــزامـــيـــة الـــتـــي يـــوافـــق عــلــيــهــا الــكــونــغــرس 
مسبقًا، والــحــد األدنــــى املــطــلــوب فــي مــواقــع 

التخزين، من املحتمل أن تتمتع إدارة بايدن 
بــالــقــدرة عــلــى اســتــخــدام 60 مــلــيــون برميل 
كحد أقصى فقط، وفقًا ملصدر في واحدة من 
العالم، طلب  النفط في  أكبر شركات تجارة 
عــدم الكشف عن هويته، وفــق تقرير لوكالة 
بلومبيرغ، مطلع األسبوع الجاري. وتعادل 
 عن ثالثة أيام من 

ً
هذه الكمية، ما يزيد قليال

املتحدة،  الــواليــات  فــي  االســتــهــالك  متوسط 
بالنظر إلى مستويات 2020.

كما يهدد صعود أسعار النفط خطط بايدن 
وقف واردات نفطية من كندا بسبب السالمة 
البيئية. إذ أعلن البيت األبيض، يوم االثنني 
املاضي، أنه ينتظر دراسة سالح املهندسني 
في الجيش األميركي قبل اتخاذ قرار بشأن 
املثير  النفط  أنابيب  خط  مستقبل  مناقشة 
ــــذي ســيــنــقــل الــنــفــط الــكــنــدي عبر  لــلــجــدل الـ

البحيرات العظمى إلى والية ميشيغان.
وأثــارت التكهنات بأن بايدن كان يفكر في 
إغالق هذا الخط، كما فعل أخيرًا مع مشروع 

»كيستون إكس إل« التابع لشركة »تي سي 
إنــيــرجــي كـــــورب«، ردود فــعــل غــاضــبــة بني 
الــجــمــهــوريــني، فــي الــوقــت الـــذي تعاني فيه 
البالد من ارتفاع أسعار كل شيء، بدءًا من 

غاز الطهي إلى البنزين.
ــتــــد حــــدة  تــــشــ ــلــــون أن  ــلــ يـــــرجـــــح مــــحــ لــــــــــذا، 
الضغوط على أوبك وحلفائها لضخ املزيد 
مـــن اإلمـــــــــدادات لــتــهــدئــة األســــعــــار، بــيــد أن 
التحالف  تعّرض  قد  للضغوط  االستجابة 
للتصدع، بينما واجه صعوبات كبيرة من 
أجـــل تــوحــيــد صــفــه خـــالل األشــهــر املاضية 
لوضع حــد النهيار األســعــار الــذي جــاء في 

صالح كبار املستهلكني عامليًا.
ــــخــــرج أســــعــــار الـــنـــفـــط املـــتـــصـــاعـــدة دول 

ُ
وت

الخليج من دائرة االنكماش التي سجلتها 
الــعــام املــاضــي، إذ تــوقــع البنك الــدولــي، في 
اقتصادات  تنمو  أن  املاضي،  أغسطس/آب 
الـــعـــام  فـــــي   %2.2 بـــنـــســـبـــة  ــيـــج  ــلـ الـــخـ دول 
الجاري، بعد انكماش 4.8% في 2020. كما 

أظهرت بيانات صــادرة عن مركز اإلحصاء 
ــــس/آب املــــاضــــي،  ــطـ ــ ــسـ ــ ــي أغـ ــ ــيـــجـــي، فـ ــلـ الـــخـ
لــدول الخليج  ارتــفــاع األصــول االحتياطية 
يونيو/ نهاية  في  دوالر  مليار   664.9 إلــى 

حزيران املاضي، مقابل 656.7 مليار دوالر 
فــي مــايــو/أيــار. ورغــم االرتــفــاع املسجل في 
قــيــمــة األصـــــول االحــتــيــاطــيــة، إال أنــهــا تقل 
إذ  نهاية 2019،  في  بكثير عن مستوياتها 
كانت تصل إلى نحو 707.8 مليارات دوالر.

تــوقــع معهد  األول،  أكــتــوبــر/تــشــريــن  وفـــي 
الــخــلــيــج  الـــدولـــي أن تــشــهــد دول  الــتــمــويــل 
فوائض في ميزان املعامالت الجارية تبلغ 
مليار  و138  الـــعـــام،  هـــذا  دوالر  مــلــيــار   165
دوالر في العام القادم، بعد عجز بلغ ستة 
الــعــام املـــاضـــي. بينما يرجح  مــلــيــارات فــي 
مــحــلــلــون أن تــزيــد الــفــوائــض عـــن تــوقــعــات 
املعهد، إذ إنه استند فيها إلى سعر للنفط 
ــام، و66  ــعـ الـ هــــذا  لــلــبــرمــيــل  عــنــد 71 دوالرًا 

دوالرًا للبرميل العام املقبل.

قفزات النفط

انتعاش مبيعات السيارات الفاخرة في روسيا

)Getty( محطة وقود في والية كاليفورنيا األميركية

)Getty( مصنع نسيج في مقاطعة جيانغسو الصينية)Getty( معرض لسيارات مرسيدس في موسكو

)Getty( ميناء الستقبال الحاويات في الواليات المتحدة

صندوق النقد توّقع 
ارتفاع االحتياطيات األجنبية 

للخليج إلى 350 مليار دوالر

بلومبيرغ عن مسؤول أميركي كبير، قوله، 
العشرين في رومــا نهاية  على هامش قمة 
الشهر املاضي، إن الواليات املتحدة تتحدث 
مع دول أخرى مستهلكة للنفط حول كيفية 
من  املــكــون  »أوبــــك+«  تحالف  على  الضغط 
الجاري، كشفت  23 دولــة. ومطلع األسبوع 
وزيرة الطاقة األميركية جينيفر غرانهولم، 
اســــتــــخــــدام  فــــــي  تــــفــــكــــر  بــــــايــــــدن  إدارة  أن 
االحتياطي النفطي االستراتيجي كوسيلة 
يمكن أن تساعد في خفض األسعار، مضيفة 
أن »الــرئــيــس ال يــريــد أن يــرى سعر الــوقــود 
يلحق الضرر بأناس حقيقيني«، وأن أسعار 
الوقود املرتفعة، مثل تلك التي شوهدت في 
أوروبـــا، غير مقبولة في الــواليــات املتحدة. 
وتابعت أن بعض الفقراء ينفقون ما يصل 
إلى 30% من دخولهم الشهرية على الوقود.

االستراتيجي  االحتياطي  إلى  اللجوء  لكن 
صدمة  تخفيفه  رغــم  مخاطر  على  ينطوي 
األسعار، حيث يبلغ االحتياطي حاليًا نحو 

األسعار تؤجج غضب المستهلكين 
وأوبك تتمسك بمكاسبها

واشنطن ـ العربي الجديد

مجموعة  عن  األميركية  اإلدارة  أعلنت 
جديدة من اإلجراءات الفورية وقصيرة 
األجــل، للحد من املشكالت التي تعيق 
سالسل التوريد فــي املــوانــئ واملــمــرات 

املائية وشبكات الشحن في البالد.
وتشمل اإلجـــراءات، تمويل مشروعات 
ببضعة مليارات من الــدوالرات لزيادة 
ســعــة ســاحــات الــحــاويــات فــي املــوانــئ 
التحتية  بنيتها  وتــطــويــر  الــرئــيــســيــة 
الساحلية.  السريعة  الــطــرق  وتــوســيــع 
وذكــر البيت األبــيــض فــي بيان لــه، أنه 
ســيــعــمــل عــلــى تــســريــع تــطــويــر البنية 
ــة لــــلــــمــــوانــــئ، واإلعــــــــــــالن عــن  ــيـ ــتـ ــتـــحـ الـ
مشاريع بناء جديدة للمالحة واملمرات 
املائية الداخلية، من خالل اتفاق البنية 
الــتــحــتــيــة املــتــفــق عــلــيــه بـــني الــحــزبــني. 

وتــأتــي إجــــراءات البيت األبــيــض، بعد 
أيـــــــام مــــن تـــصـــويـــت مـــجـــلـــس الــــنــــواب، 
لصالح مشروع قانون للبنية التحتية 
بــعــدمــا  دوالر،  ــلـــيـــون  تـــريـ مــــن  بـــأكـــثـــر 
ــال  وافــــــق عــلــيــه مــجــلــس الــــشــــيــــوخ. ونــ
الــقــانــون مــوافــقــة 228 عضوا  مــشــروع 
صوتوا  أعــضــاء   206 مقابل  باملجلس 
إلى  القانون  ضــده، وسيذهب مشروع 
أجل  من  بايدن  األميركي جو  الرئيس 

توقيعه ليصبح قانونًا نافذًا.
خــطــة  األمــــيــــركــــيــــة  اإلدارة  وتـــتـــبـــنـــى 
التحتية  الــبــنــى  إلــــى تــجــديــد  تـــهـــدف 
لــلــمــواصــالت املــتــقــادمــة، واالســتــثــمــار 
في اإلنترنت فائقة السرعة والسيارات 
الــكــهــربــائــيــة. وتـــعـــانـــي األســـــــواق من 
ــار بــفــعــل اخـــتـــنـــاقـــات  ــ ــعـ ــ ــاع األسـ ــ ــفـ ــ ارتـ
العاملية، فضال عن  الــتــوريــد  ســالســل 

قفزات أسعار الطاقة.

بكين ـ العربي الجديد

أسعار  ارتــفــاع  رسمية،  بيانات  أظهرت 
املــنــتــجــني فـــي الـــصـــني بــنــســبــة قــيــاســيــة 
الــذي تواجه  الشهر املــاضــي، في الوقت 
املــصــانــع كــلــفــًا مـــتـــزايـــدة بــســبــب قــفــزات 
أســـعـــار الــطــاقــة واملـــــواد الـــخـــام، فـــي ظل 

أزمة سالسل التوريد العاملية.
ــيـــة لـــإلحـــصـــاء  ــنـ وذكــــــــرت الـــهـــيـــئـــة الـــوطـ
ــاء، أن مــؤشــر  ــعــ الــحــكــومــيــة، أمــــس األربــ
تكاليف  يقيس  الـــذي  املنتجني،  أســعــار 
السلع عند بوابة املصنع، ارتفع بنسبة 
13.5% على أساس سنوي، في أكتوبر/
نــســبــتــهــا  زيــــــــادة  ــعـــد  بـ األول،  ــريـــن  تـــشـ
وعــلــى  ــلـــول.  ــبـــر/أيـ ــمـ ــتـ ــبـ سـ فــــي   %10.7
أســـــاس شـــهـــري، ارتـــفـــع مـــؤشـــر أســعــار 
املاضي.  الشهر   %2.5 بنسبة  املنتجني 
وقالت دونغ لي جيوان، اإلحصائية في 

وكالة  وفــق  لإلحصاء،  الوطنية  الهيئة 
أدى  التحديد،  إنــه على وجــه  شينخوا، 
إلى  الدولي  الخام  النفط  أسعار  ارتفاع 
دفع أسعار الصناعات املحلية املرتبطة 
ــفــــع مـــؤشـــر أســـعـــار  بـــالـــنـــفـــط، حـــيـــث ارتــ
املــنــتــجــني لــقــطــاع الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط 

بنسبة 7.1% عن شهر سبتمبر/أيلول.
وبــســبــب الـــعـــرض املـــحـــدود مـــن الــفــحــم، 
الــشــهــر املــاضــي، ارتــفــعــت أســعــار بــوابــة 
املصنع لصناعة تعدين الفحم وغسيله 

بنسبة 20.1%، على أساس شهري.
وعلى أســاس سنوي، ارتفعت أسعار 
بزيادة   ،%17.9 بنسبة  اإلنــتــاج  مــواد 
فــي  ــلــــة  املــــســــجــ الــــــــزيــــــــادة  عــــــن   %3.7
إنــه من  سبتمبر/أيلول. وقالت دونــغ 
بني 40 قطاعا صناعيا شملها املسح، 
سجل 36 قطاعًا ارتفاعًا في األسعار، 

على أساس سنوي.

إجراءات أميركية لكبح 
أزمة سالسل التوريد

ارتفاع قياسي ألسعار 
المنتجين في الصين

طاقة

بدا منتجو النفط أكثر تحوطًا في التعامل مع األسواق العالمية، إذ 
لم تكن الضربة التي تعرّضوا لها مع انهيار األسعار في السنوات األخيرة 
بالهينة، ما يدفعهم إلى التمسك بزمام األمور هذه المرة مع صعود 
أسعار الخام مجددًا، وتجاهل ضغوط واشنطن وكبار المستهلكين

أظهرت بيانات لشركات تعقب سفن النفط أن واردات الصين من النفط 
األشهر  في  المتوسط  في  يوميًا  برميل  مليون  نصف  تخطت  اإليراني 
الثالثة الماضية، بفضل الحسومات 
طهران.  تقدمها  التي  الكبيرة 
وأفــــــادت شـــركـــة »فــورتــكــســا 
أمس،  رويترز،  وفق  أناليتيكس«، 
ألف   660 إلــى  الشحنات  بــوصــول 
آب،  أغسطس/  في  يوميًا  برميل 
و545 ألفا في سبتمبر/ أيلول، قبل 
أن تنخفض إلى 470 ألفا في الشهر 
متوسط  يبلغ  وبــذلــك  الماضي. 
األشهر الثالثة 560 ألف برميل يوميًا.

الصين تزيد مشتريات الخام اإليراني

رؤية

جواد العناني

الديون  مجموع  فــإن  عليها،  إحصائيات حصلُت  آخــر  حسب 
تريليون  مــن 20.83  أكــثــر  تبلغ  األمــيــركــيــة  الــفــيــدرالــيــة  الــعــامــة 
دوالر، بتاريخ 30 أغسطس/آب 2020، أو في نهاية السنة املالية 

األميركية.
 ،2020 للعام  األميركي  اإلجمالي  املحلي  الناتج  إلى  وبالقياس 
فإنها تشكل ما نسبته 99.3%. ولكن أكثر من ثلث هذا الدين، 
7.04 تريليونات دوالر، هو خارجي. وقد قّدر حجم العجز في 
املوازنة األميركية للعام املالي املنتهي في 31 أغسطس/آب من 
افترضنا  ولو  دوالر.  تريليون   2.8 بحوالي   )2021( العام  هذا 
الداخلي  االقــتــراضــني،  عــن طــريــق  كله  العجز سيسّدد  هــذا  أن 
والخارجي، فإن حجم الدين العام سيبلغ حوالي 23.6 تريليون 
دوالر، أو أكثر من 100% من حجم الناتج اإلجمالي، البالغ 23.1 

تريليون دوالر للعام 2021.
وتعتبر الزيادة في حجم الدين العام األميركي في 2021 كبيرة، 
باملقارنة مع السنوات التي قبلها. ففي عام 2008 حني وقعت 
ــة الــعــاملــيــة الــدولــيــة الــتــي انطلقت مــن »وول ســتــريــت« في  األزمــ
العام يفوق عجز عــام 2008 بمقدار  نيويورك، فــإن عجز هــذا 
املــوازنــة األميركية ضمن  العجز في  الضعف. وقــد بقي معدل 
الرقم 1.4 تريليون دوالر حتى عام 2019، حيث بدأت في نهايته 

موجة وباء كورونا.
الكونغرس األميركي بني  أروقــة  الدائر في  وفي ضوء الصراع 
الحزبني، الديمقراطي )الحاكم( والجمهوري )املعارض(، وداخل 
النفقات، ووجــود  لتسديد  االقــتــراض  كــل حــزب منهما، حــول 
مــصــادر تــمــويــل املــخــّصــصــات الــتــي يــريــد الــرئــيــس جــو بــايــدن 
اإلنتاج، وغيرها  التحتية، ودعم  البنى  إلى إصالح  أن يوجهها 
من مشروعات، فإن حجم الدين العام متوقع له االستمرار في 

االرتفاع.
ومع أن النقاشات الحامية داخل الكونغرس األميركي مدفوعة 
بأبعاد سياسية، ولكن جوانبها االقتصادية واملالية تحمل، في 
طياتها، تحّديات كبيرة في املستقبل، ليس لالقتصاد األميركي 

فحسب، ولكن لالقتصاد العاملي ككل.
القطاع الخاص األميركي  ر معًا أن حجم مديونية 

ّ
ودعنا نتذك

اإلنتاجية،  واملؤسسات  والشركات  املستهلكة  واألســر  لألفراد 
ــام على أن مديونية الــقــطــاع الــخــاص قــد تــقــارب 20   األرقــ

ّ
تـــدل

تقارب  ديــون  عليهم  الجامعات  فــي  فالطالب  دوالر،  تريليون 
تريليونات،   8 تقارب  العقارية  والــقــروض  دوالر،  تريليون   1.8
وديـــــون بــطــاقــات االئـــتـــمـــان تـــقـــارب تــريــلــيــونــني، وديـــــون قــطــاع 
وإذا  دوالر.  تريليون  العشرين  تــفــوق  قطاعاته  بكل  األعــمــال 
صّحت هذه األرقام، فإن انتكاس أي واحد منها، حتى ولو كان 
 ال يستهان بها، وفي الثقة بالوضع املالي 

ً
أقلها، سيحدث بلبلة

والنقدي األميركي.
وهناك نقطتان أخريان قد تساهمان في تعميق هذه املشكلة، 
الــذي يتزايد. ووفــق تعريف كتلة  النقد األميركي  أولها عــرض 
عن  استخدامها  يكثر  قياسات  أو  تعريفات  أربــعــة  لها  النقد، 
إلى  املــتــداول، يشير  النقد  أو  النقد )ع صفر(،  غيرها. فعرض 
مجموع األوراق النقدية واملسكوكات والنقد املطبوع أو املسكوك 
الذي لم يعد مستخدمًا، وقد بلغت قيمة هذه النقود في 31 من 
شهر مــارس/آذار 2021 ما قيمته 2.1 تريليون دوالر. أما ع 1 
فهو يمثل عرض النقد الذي يشمل النقد املتداول، إضافة إلى 
الودائع تحت الطلب، وبعض شهادات اإليداع. وتبلغ قيمتها 40 

تريليون دوالر في اليوم نفسه، أو 31 مارس/آذار 2021.
أما ع 2 فيمثل عرض النقد )ع 1(، باإلضافة إلى الودائع قصيرة 
ألــف دوالر(، والحصص  الحجم )أقــل من مائة  األجــل صغيرة 
في تعامالت التجارة بالتجزئة التي تقوم بها صناديق السوق 
املــشــتــركــة. ويـــقـــّدر حــجــم عـــرض الــنــقــد )ع 2( بــحــوالــي 90.4 
تريليون دوالر في اليوم نفسه من عام 2021. وأخيرًا هنالك )ع 
3(، أو عرض النقد 3 الذي يساوي مجموع )ع 2(، باإلضافة إلى 
حسابات ألجل كبيرة القيمة وحسابات االدخار، واألوراق املالية 
وصكوك الدين الصادرة عن املؤسسات والشركات، واتفاقيات 
إعادة الشراء، واألمــوال الكبيرة املودعة لدى صناديق السيولة 
 Financial( املالية  املشتقات  من  كثيرًا  تشمل  وهــذه  الكبيرة. 
إلى  النقد  من عرض  النوع  هذا  أوصلت  والتي   ،)Derivatives
املبلغ الفائق )1.300( تريليون دوالر، أو 1.3 كوادريليون دوالر. 
أدخلنا  قــد يكون  النقد  املــوســع لعرض  األخــيــر  التعريف  وهــذا 
ألول مــرة فــي رقــم كــوادريــلــيــون املــســاوي ألــف تريليون. وهــذا 
الرقم الكبير ينطوي، بحد ذاته، على إيصالنا إلى مرحلة تحتاج 

استعدادًا ذهنيًا، بل ونفسيًا كذلك، من أجل التعامل معه.
وإذا تحركت الكتل النقدية )ع 2( أو )ع 3( بشكل فوري، وبدأت 
تتصاعد، فإن إمكانات االنفجار التضخمي تبقى قائمة، وهذا 
ــه. ولــكــن هــنــاك تــحــد آخـــر، وهـــو ســـوء تــوزيــع  مخيف بــحــد ذاتــ
 )Forbes( ــد أصــــدرت شــركــة فــوربــس األرصـــــدة الــعــاملــيــة. وقـ
تقريرًا ذكرت فيه أن هناك 2755 مليارديرًا )أو بليونيرًا( في 
عام  فــي  دوالر  تريليون   13.1 بقيمة  أرصـــدة  يملكون  الــعــالــم 
2021. واألنكى أن التقرير قال إن أغنى 26 مليارديرا في العالم 
مليارات   3.8 أفــقــر  ــدة  أرصـ تــســاوي مجموع  ــدة  أرصـ يملكون 
نسمة في العالم. وبمعنى آخر، يملك نصف السكان األفقر في 
وبالطبع،  مليارديرا.   26 أغنى  أرصــدة  تساوي  أرصــدة  العالم 
غالبية هؤالء املتنفذين هم في الواليات املتحدة والصني وأوروبا.

االعتماد  العالم غير متوازن، وإن  إن  رات 
ّ

املؤش إذن، تقول كل 
املـــفـــرط عــلــى الـــــــدوالرات األمــيــركــيــة قـــد يــنــطــوي عــلــى مخاطر 
ومحاذير شديدة الضرر على االقتصاد العاملي في املستقبل، 
فصراع القوى السياسي داخل الواليات املتحدة، وبني الواليات 
املتحدة وحلفائها ضد الصني وحلفائها، والزيادة املفرطة في 
الوهمية  واألرصــدة  وانتفاخ حجومها  بــالــدوالر،  املالية  األوراق 
فيها، قد يعيد ما حصل عام 2008، ولكن هذه املّرة بحجم وأثر 

يتضاءل أمامهما ما جرى قبل 13 عامًا.
الــســيــاســة الــنــقــديــة الــعــاملــيــة بــحــاجــة إلــــى وقــفــة تــأمــل عميقة، 
تــزال تمسك  التي ما  املتحدة  الــواليــات  ومراجعة شاملة. ولكن 
بيدها زمام األمــور ال تبدي، حتى اللحظة، أي استعداد لقبول 
فكرة عملة دولية تنافس الدوالر، وال بفكرة التفاهم مع الصني 

 من مواجهتها وإلهاب الوضع الدولي إلى درجة الغليان.
ً
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