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توقف مشروع »ناقل البحرين«
عمان ـ زيد الدبيسية

ــــي محمد  أكـــد وزيــــر املــيــاه األردنـ
ــريــــح خــــاص  ــــي تــــصــ الـــــنـــــجـــــار، فــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن مشروع  لـــ
»نـــاقـــل الـــبـــحـــريـــن«، الـــــذي يـــقـــوم عــلــى ربــط 
البحرين األحمر وامليت بواسطة قناة لرفع 
لــأردن،  الــشــرب  منسوبه وكــذا توفير مياه 
»لم يعد قائمًا بسبب عدم التوصل إلى اتفاق 
بني الجهات التي كانت تنوي إطالقه، وهي 
وإســرائــيــل«.  الفلسطينية  والسلطة  األردن 
وقــال إن »املــشــروع فــي عــداد املنتهي حكمًا 
إلى  األردن  فيما تحول  بــه،  البحث  يتم  وال 

خيارات أخرى لتحسني وضعه املائي«.
وبحسب مسؤول أردني مطلع، فإن »السبب 
خلف إلغاء فكرة املشروع يعود إلى مماطلة 
ــراءات حقيقية  إجـ اتخاذها  وعــدم  إسرائيل 
ــان املـــشـــروع  ــ وجـــــادة لــلــبــدء بــالــتــنــفــيــذ«. وكـ

يــــهــــدف إلـــــى تــحــلــيــة مــــيــــاه الـــبـــحـــر األحـــمـــر 
وضــخ جــزء منها إلــى البحر املــيــت إلنــقــاذه 
املشروع  من تدهور بيئي مطرد. ويتضمن 
توفير 85 مليون متر مكعب من املياه لأردن 
ســنــويــًا وتــزويــد الــبــحــر املــيــت بكمية تصل 
إلى 200 مليون متر مكعب سنويًا. كما كان 
الفلسطينية  األراضــــي  تحصل  أن  يفترض 
عـــلـــى 30 مـــلـــيـــون مـــتـــر مــكــعــب و20 مــلــيــون 
متر مكعب ستشتريها إسرائيل من األردن 
ــال الــخــبــيــر االقــتــصــادي  ــ بــســعــر الــكــلــفــة. وقـ
تعثر  إن  الجديد«،  »العربي  لـ عايش  حسام 
املـــشـــروع جـــاء نــتــيــجــة تــوتــر الــعــالقــات بني 
منذ  اإلسرائيلي  االحــتــالل  وحكومة  األردن 
عدة سنوات، بسبب رفض الجانب األردني 
اإلسرائيلية على  القرن واالعتداءات  صفقة 

الفلسطينيني واملقدسات. 
وأضــــــــــاف أنـــــــه »وفـــــقـــــا ملـــــا خــــطــــط لـــــــه، كــــان 
قبل حوالي  املشروع  بتنفيذ  البدء  يفترض 

ــيـــل وعـــدم  ــنــــوات، لــكــن مــمــاطــلــة إســـرائـ 4 ســ
بــخــيــارات  للتفكير  األردن  دفــعــت  جــديــتــهــا 
ــدة لــلــمــيــاه،  ــديــ ــادر جــ أخــــــرى لـــتـــوفـــيـــر مــــصــ
ومــن ذلــك مــشــروع الــنــاقــل الــوطــنــي«. والقــى 
األردن من  في  احتجاجات واسعة  املشروع 
التطبيع  مقاومة  ومنظمات  املواطنني  قبل 
والــنــقــابــات والــعــديــد مــن األحــــزاب والــنــواب 
باعتباره مشروعا تطبيعيا يخدم االحتالل 
ويجعل االحتياجات االستراتيجية لأردن 

وفلسطني والتحكم بها في يد املحتل.
ويستهلك األردن، ثاني أفقر دولة مائيًا في 
العالم، كميات من املياه أكثر مما هو متاح 
التعداد  زيــادة  املتجددة، وأدت  من املصادر 
املياه  الفرد من  تراجع حصة  إلــى  السكاني 
إلى أقل من 90 مترًا مكعبًا سنويًا، علمًا أن 
خط الفقر املائي للفرد يبلغ 500 متر مكعب 
سنويًا. وأعلنت وزارة املياه والري األردنية 
أخيرًا، عن إطالق املرحلة األولى من املشروع 

الــوطــنــي لــلــمــيــاه »الــنــاقــل الــوطــنــي للمياه« 
للتزود  مشروع  كأضخم  األحمر  البحر  من 
باملياه في تاريخ األردن، واملقدرة قيمته بني 

1.5 مليار وملياري دوالر.
وقـــالـــت الــــــــوزارة إن املــــشــــروع املــــدعــــوم من 
الوكالة األميركية للتنمية الدولية، يتماشى 
مع االستراتيجية األردنية الوطنية للمياه 
ملواجهة التغييرات املناخية وشح املصادر 
ــادة الــســكــانــيــة. ويــنــفــذ املـــشـــروع من  ــزيــ والــ
خــــالل نــظــام الــتــعــاقــد )بــــي أو تـــي - الــبــنــاء 
والــتــشــغــيــل ونـــقـــل املــلــكــيــة(، بــالــشــراكــة مع 
القطاع الخاص. ويتكون املشروع من نظام 
نــقــل مـــيـــاه الــبــحــر ومـــنـــشـــأة لــتــحــلــيــة مــيــاه 
العذبة  املياه  نقل  ونظام  العقبة  في  البحر 
إلـــى بــاقــي املــنــاطــق، حــيــث ســتــؤمــن املرحلة 
األولى 130 مليون متر مكعب سيتم خلطها 
بمياه اآلبار من حقل وادي رم لتأمني املياه 

العذبة ألغراض الشرب.

القاهرة ـ العربي الجديد

يــســتــأنــف مــجــلــس الـــنـــواب املــصــري جــلــســاتــه الــعــامــة 
لــأســبــوع الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، اعــتــبــارًا مــن األحـــد، 
وملــــدة ثــالثــة أيــــام، لــالنــتــهــاء مــن مــنــاقــشــات مــشــاريــع 
قــوانــني ربــط املــوازنــة العامة للدولة عــن الــعــام املالي 
التقرير الذي أعدته  الجديد )2021-2022(، بناًء على 
لجنة الخطة واملوازنة في البرملان، وحصلت »العربي 

الجديد« على نسخة منه.
ــن مـــضـــاعـــفـــة الـــحـــكـــومـــة  ــ ــشــــف تـــقـــريـــر الـــلـــجـــنـــة عـ وكــ
العتمادات قطاعات الدفاع والداخلية املعنية باألمن 

السابقة، على حساب  الخمسة  املالية  األعـــوام  خــالل 
مخصصات التعليم والصحة باملخالفة ألحكام املواد 
الدولة  ألزمت  الدستور، والتي  18 و19 و21 و23 من 
تقل عن  الحكومي ال  اإلنــفــاق  مــن  بتخصيص نسبة 
3 في املائة من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4 في 
املائة للتعليم ما قبل الجامعي، و2 في املائة للتعليم 

العالي، و1 في املائة للبحث العلمي.
ــادات املــــالــــيــــة فـــــي املـــــــوازنـــــــة لــبــنــد  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وقـــــفـــــزت االعــ
ميزانيات  لصالح  املخصص  األخــرى«،  »املصروفات 
وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، واعتمادات الجهات 
الـــنـــواب، ومجلس  الــواحــد مــثــل مجلس  الــســطــر  ذات 

 85 بنسبة  للمحاسبات،  املــركــزي  والجهاز  الشيوخ، 
مـــوازنـــة 2016-2017 ومـــوازنـــة 2021- بــني  املــائــة  فــي 
ارتــفــاع مخصصات األمن  إلــى  التقرير  2022. وأشــار 
القومي 76.3 في املائة خالل الفترة ذاتها. كذلك قفزت 
مــخــصــصــات قــطــاع الــنــظــام الــعــام وشــــؤون الــســالمــة 
ــــذي يــضــم خـــدمـــات الـــشـــرطـــة، والــســجــون،  الـــعـــامـــة، الـ
ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، واملحكمة الدستورية، 

والهيئات القضائية، ودار اإلفتاء، 56 في املائة.
ونــتــيــجــة تـــوســـع الـــحـــكـــومـــة فــــي مـــشـــروعـــات الــبــنــاء 
»األمر املباشر« إلى الشركات  واإلسكان، وإسنادها بـ
اململوكة للجيش، التي تسندها بدورها إلى شركات 

مدنية لتنفيذها مقابل الحصول على هامش ضئيل 
مــن الـــربـــح؛ ارتــفــعــت مــخــصــصــات اإلســـكـــان 84.8 في 
ــابـــل، ســجــلــت مــخــصــصــات قــطــاعــات  ــقـ ــة. فـــي املـ ــائــ املــ
 172 نحو   2022-2021 مــوازنــة  فــي  مجتمعة  التعليم 
يعادل  ما  أي  ألــف جنيه،  و700  مليونًا  و645  مليارًا 
2.7 فـــي املـــائـــة فــقــط مـــن الــنــاتــج الــقــومــي اإلجــمــالــي، 
تقديرات  بحسب  جنيه  تريليونات   6.4 نحو  البالغ 
وزير املالية محمد معيط. وبلغت مخصصات قطاع 
الصحة في املوازنة الجديدة نحو 108 مليارات و711 
مليونًا و200 ألف جنيه، بما يعادل 1.7 في املائة من 

الناتج اإلجمالي عوضًا عن 3 في املائة.

مصر تضاعف مخصصات األمن على حساب التعليم والصحة

روسيا ترفع أسعار الفائدة 
قرر البنك املركزي الروسي في 

اجتماعه، الجمعة، رفع سعر 
الفائدة األساسية بنسبة 0.5 
نقطة مئوية إلى 5.5 في املائة، 

لتعود بذلك إلى مستوى شهري 
إبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2020، 

اللذين شهدا ذروة إجراءات 
اإلغالق الكلي وسط تمدد جائحة 

كورونا حول العالم.
وأرجع املركزي الروسي قراره 

إلى تعافي االقتصادين الروسي 
والعاملي بوتيرة أعلى من 

التوقعات السابقة، وسط زيادة 
مساهمة العوامل املتعلقة بزيادة 

الطلب في معدل التضخم.

انخفاض مبيعات السيارات 
بالصين

 أفادت بيانات، الجمعة، بأن 
مبيعات السيارات في الصني 

تراجعت ثالثة في املائة في مايو/ 
أيار مقارنة مع الشهر املقابل من 

العام املاضي، ما أنهى سلسلة 
مكاسب استمرت 13 شهرا على 
التوالي بدأت منذ إبريل/ نيسان 

.2020
وأظهرت بيانات من اتحاد 

مصنعي السيارات بالصني أن 
املبيعات اإلجمالية في أكبر سوق 

للسيارات بالعالم بلغت 2.13 
مليون سيارة في مايو/ أيار. 

اتفاق على جدولة 
ديون كوبا

اتفقت الحكومة الكوبية ونادي 
باريس، الذي يضم كبرى الدول 

الدائنة وبينها فرنسا، على إعطاء 
مهلة إضافية لكوبا الحترام عدة 

دفعات تم االتفاق عليها عام 
2015 بشأن دينها الخارجي.

وقالت الحكومة الكوبية ومجموعة 
الدائنني من نادي باريس في بيان 

مشترك، إن »هذا االتفاق يوفر 
وقتا إضافيا لجمهورية كوبا 

للوفاء بعدة مدفوعات مستحقة 
بموجب اتفاق 2015 مع الحفاظ 
على القيمة الحالية لهذه املبالغ«.

ألغى االتفاق بني كوبا ونادي 
باريس عام 2015 حوالى 8.5 
مليارات دوالر من أصل 11.1 
مليارا مستحقة، وتم تحويل 

البقية إلى مشاريع استثمارية أو 
جدولتها على مراحل حتى عام 

 .2033

توقعات بوصول برنت 
إلى 80 دوالرًا

توقع بنك االستثمار األميركي 
غولدمان ساكس أن يصل 

سعر خام برنت إلى 80 دوالرا 
للبرميل هذا الصيف، وراهن 

على أن االرتفاعات التي شهدتها 
سوق النفط في اآلونة األخيرة 

ستستمر في الوقت الذي يعزز 
فيه توزيع اللقاحات املضادة 

لكوفيد-19 األنشطة االقتصادية 
حول العالم والطلب على الخام. 

 ووصلت أسعار برنت إلى 
72.93 دوالرًا للبرميل هذا 

األسبوع، وبذلك تكون قد بلغت 
أعلى مستوياتها منذ ما يزيد 

عن عامني.

أخبار

نهوض 
اقتصاد 
بريطانيا

أظهرت أرقام رسمية، الجمعة، أن تخفيف قيود اإلغالق في أبريل/ نيسان ساعد االقتصاد البريطاني على النمو بأسرع معدل له منذ يوليو/ تموز 2020، وتعويض 
املزيد من الفرص التي فقدها خالل جائحة فيروس كورونا. وقال مكتب اإلحصاء الوطني إن االقتصاد نما بنسبة 2.3 في املائة خالل شهر أبريل/ نيسان، الذي 
ا إلى الفصول 

ً
شهد إعادة فتح املحالت التي تبيع املواد غير األساسية وعودة عدد من مزودي الخدمات اآلخرين، مثل مصففي الشعر، للعمل. وعاد الطالب أيض

الدراسية خالل شهر أبريل/ نيسان بعد شهور من التعلم عن بعد، بينما يمكن للحانات واملطاعم خدمة الزبائن في الهواء الطلق. ومن املتوقع أن يستعيد االقتصاد 
البريطاني املزيد من قوته خالل الصيف مع رفع القيود املتبقية.

اقتصاد
Saturday 12 June 2021
السبت 12 يونيو/ حزيران 2021 م  2  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2476  السنة السابعة
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اقتصاد

أزمة السيولة تتفاقم وسط غياب الحلول

20
ليبيا  تحتاجها  دوالر  مليار 
من العملة الصعبة لسداد 
السنوية.  ــواردات  ال فاتورة 
األساسية  المنتجات  إذ حتى 
ــاه  ــي ــم ــب وال ــي ــحــل ــل ال ــث م
استيرادها  يتم  والخضروات 
فـــي ظـــل ضــآلــة اإلنــتــاج 

المحلي

تحقيق

خياران أمام ليبيا إما شح 
في السيولة أو زيادة 

التضخم

تتحول الدنانير التي 
يطرحها »المركزي« لطلب 

على الدوالر

طرابلس ـ أحمد الخميسي

توقعت اللجنة الفنية في مصرف 
ليبيا املركزي حل مشكلة السيولة 
بعد  خــال شهرين  نهائي  بشكل 
تخفيض سعر الصرف، مطلع العام الحالي. 
ــام املــصــارف  إال أن الــطــوابــيــر الــتــي تــمــتــد أمــ
السيولة مستمرة  أزمــة  إن  إذ  العكس.  تؤكد 
فـــي املــنــاطــق الــنــائــيــة وجـــنـــوب لــيــبــيــا بينما 
تــتــوفــر ســيــولــة زهـــيـــدة فـــي نــطــاق طــرابــلــس 

وبعض مدن الساحل الغربي.
ويتكرر مشهد الناس املصطفني يومًيا أمام 
املصارف بانتظار الحصول على بضع مئات 
 

ً
مــن الــديــنــارات، هــي جــزء مما يملكونه فعا
مصرف  أمـــام  ومـــن  البنكية.  حساباتهم  فــي 
الــجــمــهــوريــة، غـــرب طــرابــلــس، يــقــول املــواطــن 
الجديد«،  »العربي  لـ الورشفاني،  أبولقاسم 
إن املـــصـــرف حــــدد ســقــف الــســحــب عــنــد ألــف 
ديــنــار، وهــو مبلغ زهــيــد مــقــارنــة مــع ارتــفــاع 

األسعار.
ويرى محللون اقتصاديون أن جميع دنانير 
مصرف ليبيا املركزي تتحول إلى طلب على 
ــراجـــع االحــتــيــاطــيــات من  ــل تـ الـــــــدوالر فـــي ظـ
االقتصادي  الخبير  ويشرح  األجنبي.  النقد 
»العربي الجديد«،  محمد أحمد، في حديث لـ
اعــتــمــدت خفض  املـــركـــزي  املـــصـــرف  إدارة  أن 
السيولة  ملشكلة   

ً
حــا الرسمي  الدينار  سعر 

إلــى أن االعــتــقــاد كــان سائدا  الحالية. ولــفــت 
الليبي  بــالــديــنــار  مــن يحتفظون  إغــــراء  بـــأن 
ــراء الـــــــدوالر من  ــارج الـــــــدورة الــنــقــديــة لـــشـ ــ خـ
السوق السوداء سيعيد مخزونهم من العملة 
تنتهي مشكلة  وبـــذا  املــصــارف،  إلــى  الليبية 

السيولة، »ولكنها وجهة نظر منقوصة«.
ويــشــرح أحمد أنــه »فــي ظــل عــدم وجــود أي 
النقدية داخل  اإليداعات  للحفاظ على  آلية 
املــصــارف، فــإن األمــوال ستتسرب بالسرعة 
ذاتها إلى خارج الدورة النقدية مسببة أزمة 
سيولة جديدة قد تكون أقوى من الحالية«. 
ــاري  ــ ــبـ ــ ــيــــاطــــي اإلجـ ــتــ إلــــــى أن االحــ ويـــلـــفـــت 
للمصارف بلغ أقصى معدل )20 في املائة(، 
من  نقدية  الــفــائــدة معطل كسياسة  وســعــر 
إلى  لــه. ويشير  فــعــال  بــديــل  أي  دون توفير 

أن االحتفاظ بالنقود خارج القطاع املصرفي 
بــبــســاطــة شـــديـــدة فــعــل رشــيــد فـــي ظـــل سعر 
الفائدة السلبي، وخاصة مع ارتفاع التضخم 
عن سعر الفائدة. ويشرح أنه في حال اعتبار 
سعر الفائدة افتراضيا صفر، فإن من يحتفظ 
قيمة  نظريا  يــربــح  املــصــرف  خـــارج  بالنقود 
التضخم الــتــي وصــلــت إلـــى أكــثــر مــن 30 في 

املائة من ناحية تراكمية.

أداة سعر الصرف
ويــــلــــفــــت مـــــديـــــر مـــــركـــــز أويــــــــــا لـــــلـــــدراســـــات 
االقــتــصــاديــة أحــمــد أبــولــســني إلــى استخدام 
سعر الصرف كأداة للمحافظة على استقرار 
التضخم  وخفض  لألسعار  الــعــام  املستوى 
قيمة  في  االستقرار  لتحقيق  آلية  باعتباره 
تــؤثــر على  كــونــه وسيلة  عــن  العملة، فضا 
نسبة  على  السيطرة  وتتيح  النقدية  الكتلة 
النقود  السيولة. ويشير إلى أن الطلب على 
الــطــلــب على  مــن  أو خــارجــيــا مشتق  محليا 

السلع والخدمات.
»الــــعــــربــــي  ويـــــــوضـــــــح، فــــــي تــــصــــريــــحــــات لـــــ

ــالـــضـــرورة أن تـــؤدي  ــه لــيــس بـ ــديـــد«، أنــ الـــجـ
الزيادة في صادرات النفط إلى تحسن القوة 
الصرف يرتبط  للدينار، ألن سعر  الشرائية 
الــصــادرات، منها حجم  بعوامل أخــرى غير 
الكتلة النقدية في االقتصاد، وتعدد مصادر 
املالي  واالســتــقــرار  االجنبية،  العملة  عــرض 

واالقتصادي وغيرها.

وفـــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي املـــاضـــي، حــدد 
الــبــنــك املـــركـــزي الــلــيــبــي ســعــر صـــرف العملة 
ــراض فــي مختلف أنــحــاء  املــوحــد لــكــافــة األغــ
 

ً
الباد عند 4.48 دنانير للدوالر الواحد، بدال

من السعر الرسمي السابق البالغ 1.4 دينار، 
األجنبي  النقد  من  االحتياطيات  وتراجعت 
إلــى 45 مليار دوالر  خــال مطلع عــام 2021 

من 134 مليار دوالر في نهاية عام 2010.
ــلــــفــــت املــــصــــرفــــي عــــمــــر الــــتــــرهــــونــــي، فــي  ويــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن جميع  حــديــث لـــ
زيــادة  الدنانير أصبحت موجهة في سياق 
الطلب على الـــدوالر. ويــؤكــد على أنــه وسط 
وفـــق سعر  الليبي  الــديــنــار  قيمة  انــخــفــاض 
املوازنة  ارتفاع حجم  الجديد، ومع  الصرف 
الوضع  فــإن  الحكومة،  مــن  املقترحة  العامة 
االقــتــصــادي أصــبــح بــا أفـــق لــلــحــل، وزيـــادة 
الــحــال  الــنــقــود ســـتـــؤدي بطبيعة  مـــعـــروض 
إلى  الترهوني  ارتفاع األســعــار. ويدعو  إلــى 
ضـــرورة تقليل الــفــارق بــني ســعــري الصرف 
الرسمي واملـــوازي، وذلــك عبر سحب فائض 
ــة فــــي ســـوق  ــاربـ الـــســـيـــولـــة الـــتـــي تـــزيـــد املـــضـ

الــصــرف، خاصة أن املــركــزي لــم يقم بسحب 
أي إصدارت قديمة من السوق.

ويقول الخبير االقتصادي عطية الفيتوري، 
ــد«، إن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ ــي تـــصـــريـــحـــات لــــ فــ
احتياطيات مصرف ليبيا املركزي تبلغ نحو 
45.5 مليار دوالر، ويشير إلى أن الطلب على 
يأتي  عــام  بشكل  األجنبية  والعملة  الـــدوالر 
مــن مــصــدريــن أســاســيــني، هــمــا الـــــواردات من 
الــســلــع، والــتــحــويــات املــالــيــة لــلــخــارج الــتــي 
يقوم بها املقيمون وغير املقيمني والحكومة. 

إصالح االقتصاد
الليبية بالسيولة في  املــصــارف  وســاهــم مــد 
ــرة فـــي زيـــــادة انــخــفــاض سعر  ــيـ الــفــتــرة األخـ
صرف الدينار الليبي ليصل الدوالر الواحد 
إلى 5.15 دنانير في السوق املــوازي. ويلفت 
الــبــاحــث االقـــتـــصـــادي بــشــيــر مــصــلــح إلـــى أن 
املطلوب تنظيم آلية االنتقال من الطلب على 
الــعــمــلــة األجــنــبــيــة إلــــى الــطــلــب عــلــى الــعــمــلــة 
املــركــزي  املــصــرف  لسياسة  تطويرا  املحلية، 
الهادفة إلى تعظيم اإليــرادات من أجل جذب 
الــســيــولــة الــنــقــديــة وتــشــجــيــع الـــزبـــائـــن على 
ادخار أموالهم في البنوك بدال من اكتنازها 

في املنازل.
السيولة  الجزء األكبر من  ويشرح أن سحب 
ــــرات(، يــــؤدي إلـــى انــخــفــاض  ــــدخـ الــنــقــديــة )املـ
عـــرض العملة املــحــلــيــة، وهـــو مــا يــســاهــم في 
ــاع الـــقـــوة الـــشـــرائـــيـــة لـــلـــديـــنـــار، ويــمــهــد  ــفــ ارتــ
لنجاح روشتة اإلصاحات االقتصادية عبر 
التخفيض التدريجي لسعر الصرف وصوال 

إلى السعر التوازني.

خيارات محدودة
فــي حديث  الــورفــلــي،  علي  املصرفي  ويعتبر 
مع »العربي الجديد«، أن »ليبيا أمام خيارين 
ال ثالت لهما، إما شح في السيولة أو زيادة 
، وبالتالي فإن 

ً
نسبة التضخم املوجود أصا

ضــح املــزيــد مــن الــنــقــود لــه تــأثــيــر كبير على 
االقتصاد«. ويضيف أن السيولة الحالية هي 
القائم، ألنها ال  النقدي  الــعــرض  إلــى  إضــافــة 
تدفع من الودائع، بل من إصدار نقدي جديد، 
»وهــــــذه الــســيــولــة ســــوف تـــــؤدي إلــــى زيــــادة 
الطلب علی السلع وزيادة استيراد املنتجات 
واألغذية، ما يدفع لزيادة الطلب علی الدوالر 

في أسواق العملة«.
ويــشــيــر إلـــى أن مــصــرف لــيــبــيــا مـــســـؤول عن 
رســـم الــســيــاســة الــنــقــديــة، وعـــن إدارة أمـــوال 
املودعني في املصارف الليبية، ولكن ال يجب 

تحميله كل تبعات أزمة الدينار.
وفي مطلع شهر فبراير/ شباط املاضي، طرح 

ــا  مــصــرف ليبيا املــركــزي فــي طــرابــلــس أوراقـ
نقدية جديدة للتداول من فئة خمسة دنانير، 
فيما يطالب خبراء االقتصاد بضرورة إلغاء 
فــئــات نــقــديــة قــديــمــة ويـــحـــذرون مـــن طباعة 
االقتصاد. وتقدر  عملة جديدة وضخها في 
العملة املتداولة خارج القطاع املصرفي بـ55 
معدلها  أضعاف   10 يعادل  ما  دينار،  مليار 

الطبيعي.
ومنذ عشر سنوات، يعاني الجهاز املصرفي 
الليبي من أزمــة سيولة نقدية، وجــاءت هذه 
األزمــة نتيجة لجوء املواطن الكتناز األموال 
ــقـــدان الــثــقــة فـــي الـــجـــهـــاز املــصــرفــي  بــســبــب فـ
نتيجة الــتــخــوف مــن عــدم اســتــقــرار الــظــروف 

األمنية في الباد. طوابير 
المصارف الليبية

تمتد طوابير الليبيين أمام المصارف يوميًا في ظل تقنين مصرفي بسداد المستحقات. إذ ال تزال 
أزمة السيولة تسيطر على السوق النقدية في ليبيا على الرغم من الوعود التي أكدت سابقًا 

قرب الوصول إلى حلول لهذه المشكلة التي تؤثر مباشرة على المواطنين
آمال وتوقعات بتحسن االقتصاد

تتزايد اآلمال في تحسن وضعية االقتصاد الليبي بالتوازي مع استقرار 
في  تغييرات  الليبيون  ويترقب  املنشود.  والسياسي  األمني  الوضعني 
ظروفهم  تحسني  في  تسهم  قد  واالجتماعية  االقتصادية  السياسات 
املعيشية، التي ازدادت صعوبة خالل السنوات املاضية مع احتدام املعارك 
الليبي  االقتصاد  أن يحقق  العربي  النقد  توقع صندوق  واالشتباكات. 
نموًا خالل العامني 2021 و2022، في ضوء التوقعات بالتغلب على عدد 
ي إصالحات داعمة لتوحيد 

ّ
من التحديات السياسية واالقتصادية، وتبن

النفطي، وإمكانية زيادته إلى  سعر الصرف، إضافة إلى عودة اإلنتاج 

مستوى 1.4 مليون برميل يوميًا خالل العام 2022. ودخلت ليبيا دوامة 
 فوضى الصراع املسلح، 

ّ
العجز املالي، خالل السنوات املاضية، في ظل

وتراجع إيرادات النفط، وتدهور جميع املؤشرات االقتصادية، ما عّرض 
العملة لضغوط مكثفة مع تدهور األوضاع األمنية، وتراجع احتياطيات 
القانونية  املحلي واإلقـــفـــاالت غير  الــعــام  الــديــن  النقد األجــنــبــي وتــراكــم 
للحقول واملوانئ النفطية على مدار عشر سنوات، األمر الذي أضر كثيرًا 
بالوضع املالي للبالد واقتصادها الذي يئن بالفعل من تضخم فواتير 

أجور العاملني بالدولة والدعم الحكومي.

مشهد يومي 
أمام المصارف 
في طرابلس 
)محمود 
تركية/ فرانس 
برس(

الرباط ـ مصطفى قماس

الـــغـــذاء  واردات  ــــورة  ــاتـ ــ فـ تــشــيــر 
املغربية منذ بداية العام الحالي، 
إلى صعوبة التحكم فيها بسبب 
ارتـــفـــاع األســـعـــار فــي الــســوق الــدولــيــة، رغــم 
املــحــصــول الــقــيــاســي مـــن الــحــبــوب املــتــوقــع 
العام  في  اململكة  عرفته  الــذي  الجفاف  بعد 

املاضي.
ففي األشهر األربعة األولى من العام 2021، 
بلغت مشتريات اململكة من الغذاء 2.6 مليار 
املائة، حيث  دوالر، بزيادة نسبتها 5.1 في 
بدا أن مشتريات الشعير والقمح تمثل أكثر 
من أربعني في املائة من مجمل تلك الواردات.

وكانت فاتورة الغذاء في العام املاضي 6.2 
مليارات دوالر، حيث زادت بنسبة 15.7 في 
املائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي 
سبقه، وهو ما يرد إلى ارتفاع واردات القمح 
بنسبة 46 في املائة والشعير بنسبة 200 في 
املائة. وقد تجلت في ظل الجائحة ضرورة 

ضــمــان حاجيات املــغــاربــة مــن الــغــذاء ســواء 
تعلق األمــر باملنتجات األولية أو املصنعة، 
ــلـــب الــــعــــاملــــي عــلــيــهــا  ــطـ فــــي ظــــل اشـــــتـــــداد الـ
وتــعــرض املــمــلــكــة إلـــى جــفــاف حـــاد انعكس 

على املحاصيل.
ــه فــي األشــهــر األربـــعـــة األولــــى من  وتــبــني أنـ
الغذاء حوالي  فاتورة  الجاري شكلت  العام 
ــادرات اململكة  ــ 20 فـــي املـــائـــة مـــن مــجــمــل صــ
مـــن الــســلــع والــتــجــهــيــزات. ورغــــم مــحــصــول 
املــغــرب في  الـــذي سجله  القياسي  الــحــبــوب 
الــحــالــي، إال أن مستويات األســعــار  املــوســم 
فــي الــســوق الــدولــيــة تــؤثــر على كلفة إنتاج 
الــدواجــن  مثل  األساسية  السلع  مــن  العديد 
والزيوت. ولم تسلم أسعار سلع املغرب من 
االرتــفــاع فــي الفترة األخــيــرة، وهــو مــا يجد 
السوق  في  األسعار  تفسيره في مستويات 
الدولية التي ينتظر أن تؤثر على الفاتورة 

الغذائية للمملكة.
إلى  الدجاج  أسعار  قفزت  األخيرة  الفترة  في 
دوالر ونصف الدوالر في السوق. وهو مستوى 
يــرد إلــى عـــودة املــطــاعــم وبــعــض الــفــنــادق إلى 
الــعــمــل، غير أن دور أســعــار الــصــوجــا والـــذرة 
في ذلك كان حاسما، حيث ساهمت في زيادة 
كلفة األعــاف. وأفضت أسعار الصوجا مثا 

فــي الــســوق الــدولــيــة إلــى زيـــادات متوالية في 
أسعار زيــوت املــائــدة في املــغــرب، حيث بلغت 
العام، علما  بداية  للتر منذ  حوالي 35 سنتا 
املنتجني  لــدى  تدخلت  قــد  كانت  الحكومة  أن 
في العام املاضي من أجــل تفادي الــزيــادة في 
تلك السلعة. وبدا أنه رغم انخفاض الكميات 
املكرر  أو  الخام  الصوجا  زيــت  املستوردة من 
ــــى مـــن الــعــام  مــثــا فـــي األشـــهـــر األربـــعـــة األولــ
الجاري بحوالي 54 ألف طن، إال أن فاتورتها 
مليون   140 إلــى  مرتفعة، حيث وصلت  ظلت 
الــفــتــرة  فــي  دوالر  مــلــيــون   155 مــقــابــل  دوالر، 

نفسها من العام املاضي.
والحــظــت منظمة األغــذيــة والــزراعــة ارتــفــاع 
أسعار الصوجا والكولزا والنخيل، وهو ما 
يعزى إلى ارتفاع الطلب العاملي، بما في ذلك 
مــن جــانــب منتجي وقـــود الــديــزل اإلحيائي 

وانحسار اإلمدادات العاملية ملدة طويلة.
في  الــحــبــوب  مــحــصــول  أن يسعف  وينتظر 
تأثير على  له من  املغرب بما  الحالي  العام 
فـــاتـــورة الـــغـــداء املـــســـتـــورد، الــتــي يــنــتــظــر أن 
تستقر عند حدود العام املاضي، رغم توقع 
أن يكون  الــبــحــري  الــفــاحــة والــصــيــد  وزارة 
قياسيا بعد انهياره في موسم الجفاف في 
العام املاضي. فقد توقعت وزارة الفاحة أن 
املحصول من 32 مليون قنطار  ذلــك  يرتفع 
ذلك  قنطار، حيث سيساهم  98 مليون  إلــى 
فـــي خــفــض فـــاتـــورة واردات الــحــبــوب الــتــي 

أثقلت امليزان التجاري في العام املاضي.
القطاع  الخبير في  الهاكش،  أن محمد  غير 
أيا  إنــه  الجديد«،  »العربي  لـ يقول  الــزراعــي، 
كـــان املــحــصــول فـــإن الــــــواردات مــن الــحــبــوب 
تـــبـــقـــى مـــرتـــفـــعـــة، حـــيـــث ال تـــقـــل فــــي أفــضــل 
املواسم عن 30 مليون قنطار، وتتجاوز 50 

الخرطوم ـ هالة حمزة

ــتـــي أعــلــنــتــهــا  كــبــحــت الـــضـــوابـــط الـــجـــديـــدة الـ
وزارة الــتــجــارة والــتــمــويــن الــســودانــيــة حــول 
الجهود  الصغيرة،  السيارات  استيراد  إيقاف 
الــحــكــومــيــة الــســابــقــة لــتــرمــيــم الــثــقــة املــفــقــودة 
العاملني  الــســودانــيــني  املغتربني  وبــني  بينها 
ــالـــخـــارج. إذ ألـــغـــت الـــــــوزارة قــــــرارات ســابــقــة  بـ
ضمنها  ضخمة،  تشجيعية  حوافز  تضمنت 
واحــدة  سيارة  باستيراد  للمغتربني  السماح 
على األقل، لتحفيزهم على تحويل مدخراتهم 

بالعملة الحرة عبر القنوات الرسمية.
ووصــــف األمــــني الــعــام لــجــهــاز تنظيم شــؤون 
تيراب،  مكني  بالخارج،  العاملني  السودانيني 
سياسات وزارة التجارة بالصادمة واملجحفة 
في حق املغترب السوداني. وانتقد في حديثه 
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« غـــيـــاب الـــتـــشـــاور بني 
قبل  الضوابط  ماهية  والجهاز حــول  ــوزارة  الـ
صدورها. وكشف تيراب عن تحركات يجريها 
الـــجـــهـــاز مــــع الـــجـــهـــات الــعــلــيــا فــــي الــحــكــومــة 
ــار الــســالــبــة لــلــضــوابــط وآثـــارهـــا  ــ ملــعــالــجــة اآلثـ
عــلــى املــغــتــربــني. واحـــتـــج عــــدد مـــن املــغــتــربــني 

السودانيني العائدين نهائيا أمام مقر األمانة 
الــعــامــة لــلــجــهــاز تــنــديــدا بـــالـــقـــرار، وذلــــك بعد 
فــي شــحــن ســيــاراتــهــم قبل  شــــروع غالبيتهم 

صدور الضوابط بفترة قصيرة.
وعـــبـــر الـــعـــائـــدون عـــن اســتــيــائــهــم مـــن الـــقـــرار 
في حقهم،  والجائر  باملجحف  الــذي وصفوه 
الــحــكــومــة منحتهم حــق اســتــيــراد  خــاصــة أن 
سيارة واحــدة حال العودة النهائية بموجب 
قــــرار أصـــــدره وزيــــر الـــتـــجـــارة الــســابــق مــدنــي 
عـــبـــاس مـــدنـــي، وفــــق الـــلـــوائـــح الـــتـــي وضــعــهــا 
جهاز املغتربني بالتنسيق مع وزارة التجارة، 
ولفتوا إلى أنهم استوفوا شروط هذه اللوائح.

وطــالــبــوا وزيــــر الــتــجــارة بمنحهم مــهــلــة الــى 
ــــول ســيــاراتــهــم  حـــني اســتــكــمــال إجـــــــراءات دخـ

إلــــى الـــبـــاد قــبــل إيـــجـــاد الــحــل الــنــهــائــي لــهــم، 
التي  بالجهات  أســوة  القرار  واستثنائهم من 
استثناها القرار من حظر استيراد السيارات 
ــيـــاب الــتــنــســيــق بــني  الـــصـــغـــيـــرة. وانــــتــــقــــدوا غـ
أجـــهـــزة الـــدولـــة املــعــنــيــة بــخــدمــة الــســودانــيــني 
في  االنتقالية  الحكومة  الــخــارج.وأعــلــنــت  فــي 
وقت سابق عن جملة من الحوافز للمغتربني 
والرسوم،  الضرائب والجبايات  إلغاء  شملت 
جانب  إلــى  موحد  برسم  عنها  واالستعاضة 

تسهيات استثمارية كبرى. 
ــتـــرب هــيــثــم  ــغـ وقــــــال املـــحـــلـــل االقــــتــــصــــادي، املـ
فتحي، إن هذه الضوابط التي أصدرتها وزارة 
الــتــجــارة تــزيــد مــن انــعــدام الثقة بــني املغترب 
والــدولــة، وتتنافى والـــقـــرارات الــتــي أصــدرهــا 
مجلس الوزراء سابقًا، والذي وعد باالهتمام 

بشريحة املغتربني.
ــد« حــاجــة  ــديــ ــجــ ــربــــي الــ ــعــ »الــ ـــ وأكـــــــد فـــتـــحـــي لــ
االقــــــتــــــصــــــاد الـــــــســـــــودانـــــــي إلـــــــــى تــــحــــويــــات 
الراهنة.  األزمــة  ظل  في  إلنعاشه  السودانيني 
ــرورة تــحــفــيــز املــغــتــربــني على  ــ ــار إلـــى ضـ ــ وأشـ
تشكل  والتي  الخارج،  في  مدخراتهم  تحويل 

رافدًا مهمًا للنقد األجنبي.

بيروت ـ ريتا الجّمال

ــعـــر صــــــرف الــــــــــدوالر فــــي الـــســـوق  ــــل سـ وصــ
السوداء اللبنانية إلى 15 ألف ليرة لبنانية، 
بــدأ منذ  وذلــك بعد مسار تصاعدي سريع 
كبيرًا  تفلتًا  الصرف  أســبــوع. ويشهد سعر 
بــالــتــزامــن مــع ارتـــفـــاع الــطــلــب عــلــى الــــدوالر 
املـــفـــقـــود فـــي الـــســـوق تــمــامــًا كـــحـــال غــالــبــيــة 
الــبــضــائــع املـــســـتـــوردة وال ســيــمــا املــدعــومــة 

منها.
وقــــطــــع عـــــــدٌد مــــن املـــتـــظـــاهـــريـــن، الــجــمــعــة، 
على  احتجاجًا  بيروت  في  الطرقات  بعض 
تـــــردي األوضـــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة واملــعــيــشــيــة 
واالجتماعية وارتفاع سعر صرف الدوالر، 
عـــلـــمـــًا أن تــــحــــركــــات اعــــتــــراضــــيــــة انــطــلــقــت 
قــبــل أيـــــام وتــســتــمــّر إنـــمـــا بـــوتـــيـــرة خفيفة 
فـــي مــخــتــلــف املـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة فـــي وجــه 

املنظومة الحاكمة سياسيًا ومصرفيًا.
وأقــفــلــت أكــثــريــة الــصــيــدلــيــات فـــي مختلف 
املــنــاطــق أبــوابــهــا تــنــفــيــذًا لـــإضـــراب يــومــي 
الصيادلة  وصــل  بعدما  والــســبــت،  الجمعة 
إلــــى حــائــط مـــســـدود بــشــأن تــأمــني األدويــــة 
السوق  مــن  انقطاعها  بسبب  إمــا  للمرضى 

أو تخزينها أو تهريبها.
ويــســتــمــّر مــشــهــد طــوابــيــر الـــســـيـــارات أمـــام 

محطات الوقود على الرغم من تأكيد وزير 
الطاقة في حكومة تصريف األعمال ريمون 
غجر، الخميس، على وجود 66 مليون ليتر 
ــات الـــشـــركـــات املــســتــوردة  ــزانـ بــنــزيــن فـــي خـ
و109 مــايــني لــتــر مـــــازوت، بــاإلضــافــة إلــى 
الــتــوزيــع،  لــدى محطات  املــتــوافــرة  الكميات 
والتي تكفي السوق اللبناني ملدة تراوح ما 

بني 10 أيام وأسبوعني.
وعقد اجتماع في مصرف لبنان، الخميس، 
ــة  ــّم إلـــيـــه وزيــــــر الـــطـــاقـــة ملـــتـــابـــعـــة أزمــ انــــضــ
املحروقات. وقال غجر، بحسب بيان البنك 

املركزي، إن كميات البنزين واملازوت والغاز 
املنزلي التي تم استيرادها خال العام 2021 
وحتى تاريخه تمثل زيــادة بحدود 10 في 
الفترة  خــال  املستوردة  الكميات  عن  املائة 
نفسها من العام 2019، علمًا أن الوضع كان 
طبيعيًا وحركة االقتصاد بشكل عام كانت 

أفضل حااًل من هذه السنة.
وأضـــــــاف »ســـيـــتـــابـــع مـــصـــرف لـــبـــنـــان مــنــح 
استيراد  اعتماد  لفتح  للمصارف  أذونـــات 
بالتوظيفات  املــــّس  عـــدم  مــحــروقــات شـــرط 
ــة، ويـــدعـــو املـــســـؤولـــني إلــــى اتــخــاذ  ــيـ ــزامـ اإللـ
ــيــــس مــن  الــــتــــدابــــيــــر الــــــازمــــــة كـــــــون ذلـــــــك لــ

صاحيته«.
املستهلك  جمعية  اعتبرت  ثانية،  جهة  من 
»التعميم  أن  الجمعة،  بــيــان،  فــي  لبنان  فــي 
رقـــم 158 الــصــادر عــن مــصــرف لــبــنــان الــذي 
د فيه إجراءات وآلية التسديد التدريجي 

ّ
فن

ــالـــدوالر األمــيــركــي، هو  لــلــودائــع املـــودعـــة بـ
ــيـــار«. وشــــددت  الــطــريــق األســـــرع إلــــى االنـــهـ
الجمعية على أن قرار سحب 400 دوالر وال 
منصة  سعر  على  اللبنانية  بالليرة  سيما 
12 ألف ليرة للدوالر هو استمراٌر للسياسة 
املاضية، لذا سارعت »سوق الــدوالر الحرة 
إلى االرتفاع لحدود 15 ألف ليرة تحضيرًا 

لوصولها إلى عتبة 18 و20 ألفًا«.
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جذب المغتربين

مــلــيــون قــنــطــار عــنــد تــراجــع املــحــصــول دون 
70 مليون قنطار. ويعتبر أن ذلك يعزى إلى 
كـــون الــســيــاســة الــفــاحــيــة ركـــزت عــلــى األمــن 
الــغــذائــي، ولـــم تــســتــرشــد بــمــفــهــوم الــســيــادة 
الــفــاحــيــة، الــتــي تــعــنــي الــتــركــيــز أكــثــر على 
جـــوهـــر الـــســـيـــادة الــغــذائــيــة لــلــمــغــاربــة مثل 

الخبز والزيوت.
وتجلى أن الدعم عبر صندوق املقاصة لغاز 
األشهر  فــي  ارتــفــع  والدقيق  والسكر  الطهو 
األربــعــة األولـــى مــن الــعــام الــجــاري، وينتظر 
تلك  لدعم  الــدولــة  مــا خصصته  أن يتجاوز 
الــســلــع. وتــبــني مــن بــيــانــات الــخــزانــة العامة 
الـــدعـــم اســتــوعــب 650 مــلــيــون  لــلــمــمــلــكــة أن 

دوالر في إبريل/ نيسان، مقابل 320 مليون 
املاضي،  العام  من  نفسها  الفترة  في  دوالر 
علما أن الحكومة رصدت حوالي 1.4 مليار 

دوالر للدعم على مدى العام الحالي.
ويرتقب أن يتواصل ارتفاع الدعم مع تراجع 
الــبــرازيــل  فــي  والبنجر  السكر  إنــتــاج قصب 
وأوروبـــا، علما أن املغرب يستورد أكثر من 
40 فـــي املـــائـــة مـــن الــســكــر لــتــلــبــيــة حــاجــيــات 

السوق املحلية.
الثاني  الحسن  فــي معهد  الــبــاحــث  ويــذهــب 
السيراري،  طاهر  محمد  والبيطرة  للزراعة 
ــة يــدعــو فيها إلـــى إعــــادة التفكير  فــي دراســ
ــة بـــعـــد فـــتـــرة  ــفــــاحــ ــوذج تـــنـــمـــيـــة الــ ــ ــمـ ــ ــي نـ ــ فـ

الــجــائــحــة، إلـــى أن هـــذه األخــيــرة كشفت عن 
الــتــبــعــيــة الــغــذائــيــة لــلــمــغــرب، مـــع االرتـــهـــان 
ــادرات فــــي الـــســـوق  ــ ــــصــ ــار الــ ــعــ لــتــقــلــبــات أســ
الدولية، ماحظا أن ميزان األداءات الخاصة 
باملنتجات الزراعية يظل سالبا رغم تصدير 

املنتجات الزراعية.
التنموي،  النموذج  لجنة  الجائحة  ودفعت 
التي وضعت للمغرب رؤية إلى غاية 2035، 
الفتة  الغذائية،  السيادة  على  التشديد  إلــى 
إلى أنه بموازاة زيادة إنتاج املوارد الزراعية 
األولية، يتحتم العمل على تطوير الصناعة 
ــــم االنــــدمــــاج لــكــامــل ســاســل  الــغــذائــيــة ودعـ

القيمة الفاحية.
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