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معاشات 4 ماليين جزائري مهددة
الجزائر ـ حمزة كحال

توغله  للتقاعد  الــجــزائــري  الــصــنــدوق  يــواصــل 
في نفق »العجز املالي«، الذي دخله سنة 2015، 
وبات قاب قوسني من العجز عن دفع معاشات 
مــا دفــع بالحكومة للبحث عــن حلول  الــجــزائــر،  متقاعدي 
ســريــعــة إلنــقــاذ قـــوت أكــثــر مــن 3.5 مــايــني مــتــقــاعــد، عقب 

تسجيله لعجز للسنة السادسة على التوالي.
صندوق  تسجيل   ،2022 لسنة  الــجــزائــر  مــوازنــة  وكشفت 
التقاعد لعجز بلغ 720 مليار دينار ما يقارب 5.2 مليارات 
دوالر السنة القادمة مقابل 680 مليار دينار أي ما يعادل 
5 مـــلـــيـــارات دوالر الــســنــة الـــحـــالـــيـــة، مـــا دفــــع بــالــحــكــومــة 
لــاقــتــراض مــن الــصــنــدوق الــجــزائــري لــاســتــثــمــار، للعام 

الثالث على التوالي، لسد العجز.
الجديد«،  »العربي  عليها  تحصلت  التي  األرقـــام  وحسب 
فإنه قد تمَّ تسجيل ما مجموعه 3.7 مايني مستفيد من 
اســتــحــقــاقــات الــتــقــاعــد حــالــيــا، فــي حــني يبلغ عـــدد حــاالت 
التقاعد الجديدة سنويا، 50 ألف متقاعد، وهو أقل بكثير 
مما تمَّ تسجيله قبل سنة 2018. وحسب نفس األرقام، فإن 

نفقات صندوق التقاعد تبلغ 1220 مليار دينار )9 مليارات 
دوالر( مقابل إيرادات ال تتعدى 500 مليار دينار سنويا.

وفي السياق، يكشف عضو لجنة الشؤون املالية وامليزانية 
في البرملان الجزائري، عمار صغوان، أن »رئيس الحكومة، 
ــــر املــالــيــة أيـــمـــن بـــن عــبــد الـــرحـــمـــان قــــدم لــلــنــواب لــدى  وزيـ
لـــ 2022، تطمينات بــأن  الــعــامــة  املـــوازنـــة  عــرضــه مــشــروع 
الــحــكــومــة ســتــقــتــرض مـــن صـــنـــدوق االســتــثــمــار، لتغطية 
عجز صندوق التقاعد السنة القادمة، مع التوجه لحلول 
معترفا  النفطية،  الجباية  مــن  جــزء  كاقتطاع  استثنائية 
بعجز الحكومة عن إيجاد الحلول، إذ ال يمكن أن يقرض 
صندوق استثماري كل سنة صندوقا آخر غير استثماري 
الـــقـــرض يــنــفــق لــتــغــطــيــة املـــعـــاشـــات، وكـــيـــف سيتم  أي أن 
الزمني، علما أن صندوق  القرض ومــا هو األجــل  تسديد 
قــرابــة 1500 مليار  املــعــاشــات  أقـــرض صــنــدوق  االستثمار 

دينار )الدوالر= 137 دينارا(«.
وأضــــاف الــنــائــب الــبــرملــانــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن »هــذا 
الوطني  الدعم ما هو إال حل ظرفي ولــن ينقذ الصندوق 
األخذ  ما عند  املزمنة، ال سيَّ املالية  للتقاعد من مشكاته 
بعني االعتبار التركيبة الديموغرافية في الباد، والتبعية 

ــغــــذي الــرئــيــســي  الـــكـــبـــيـــرة لـــلـــريـــع الــنــفــطــي الــــــذي يـــعـــد املــ
لــلــصــنــدوق، ولـــن تستمر تــلــك الــحــلــول مــع انــهــيــار أســعــار 
النفط في املستقبل، والتي تعد حلوال مسكنة من الدرجة 
األولى وتأجيا لألزمة«. ويرى النقابي واملختص بقانون 
الــعــمــل، نــور الــديــن بــوضــربــة، أن »أزمـــة صــنــدوق التقاعد 
لــيــســت ولــيــدة الـــيـــوم، بــل هــي نتيجة تــراكــم نــتــائــج ســوء 
النفط، ومــا زاد  املــفــرط على عــائــدات  التسيير واالعــتــمــاد 
ا هــو ارتـــفـــاع الــبــطــالــة فــي 2020 و2021 جــراء  األمــــر ســــوء
العمال،  »كورونا« ما يعني تراجع االقتطاعات من أجور 
الرقابة  العمل، من خــال تشديد  لــذا تجب مراجعة نظام 
ــــوازي الــذي  عــلــى الــتــصــريــح بــالــعــمــال وكــبــح االقــتــصــاد املـ

يشغل املايني من الجزائريني«.
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الافت  وأضـــاف نفس املتحدث 
هــو تلقي مــســؤولــني جــزائــريــني ملــعــاشــاتــهــم مــن صــنــدوق 
التقاعد، وهــذا إجحاف في  املمول من صندوق  اإلطـــارات 
العمال، ألن نسب االشــتــراك تكون غير متساوية من  حق 
الوزير بعد 10 سنوات عمل يحق  السنوات، فمثا  حيث 
لــه تقاضي مــعــاش 100 بــاملــائــة نفس الــحــق لــلــنــواب فيما 

يضطر العامل لبلوغ سن 60 سنة لتلقي معاش كامل«.

بيروت ـ ريتا الجّمال

ــر الــطــاقــة اللبناني ولــيــد فــيــاض إن »ال أزمــة  قـــال وزيـ
محروقات اليوم«، مشددًا على أن »املحروقات ستكون 
متوافرة بشكل عادي في األسواق وإن كان بأسعار ال 
نحبها ولكنها في النتيجة أسعار السوق والتي تبقى 
أرخص من أسعار املحروقات في البلدان املحيطة بنا 

التي ال تنتج النفط أو حتى املنتجة للنفط«.
وحــــول نــســبــة الــعــشــرة فـــي املـــائـــة الــتــي طــلــب مــصــرف 
لبنان من أصحاب محطات الوقود واملوزعني تأمينها 
بالدوالر النقدي لفتح اعتمادات استيراد البنزين على 

ألف   21 الــصــرف  املتبقية على سعر  النسبة  تكون  أن 
الجمهورية  رئيس  لقائه  بعد  الطاقة  وزيــر  أكــد  ليرة، 
مــيــشــال عـــون، أمـــس الــخــمــيــس، أن »هـــذا املــوضــوع لن 
أزمـــة مــحــروقــات وهـــذه طريقة للتسعير تسهل  يــولــد 
الحصول على العملة الصعبة بني املشاركني في هذه 

العملية«.
وقــال فياض »املــصــرف املــركــزي هو الاعب األساسي 
في املوضوع، وهذا يسهل توزيع مسؤولية الحصول 
عــلــى الـــــــدوالر فـــي الــــســــوق، بــمــا يــســمــح بــامــتــصــاص 
ــذا ال  ــيـــات الـــعـــرض والـــطـــلـــب، لــ املـــوضـــوع مـــن خــــال آلـ
نــتــوقــع أبــــدًا أزمــــة مـــحـــروقـــات«. وكــــان مــمــثــل مــوزعــي 

شركات املحروقات في لبنان فــادي أبو شقرا قد أكد، 
أول من أمس، أن »ال قدرة لنا كموزعني ومحطات على 
تأمني 10 في املائة بالدوالر، ألن ذلك سيؤدي إلى رفع 
سعر البنزين وسعر صرف الــدوالر«، في وقت ترددت 
معلومات عن خطوات تصعيدية سيقوم بها أصحاب 
لبنان. وعــرض  قــرار مصرف  اعــتــراضــا على  املحطات 
الرئيس ميشال عون مع وزير الطاقة نتائج اتصاالته 
املتعلقة باستجرار الغاز والكهرباء من مصر واألردن.

وقــال وزيــر الطاقة: »وضعت الرئيس عــون في أجــواء 
ــيـــرة الــتــي قــمــت بــهــا فـــي الــبــلــدان  نــتــائــج الــجــولــة األخـ
الشقيقة الــتــي تــســاعــدنــا فــي مــســألــة اســتــجــرار الــغــاز 

ــة، الــــعــــراق، واألردن،  والـــكـــهـــربـــاء، وهــــي مــصــر، ســـوريـ
ونــعــّول على نجاح هــذه الــخــطــوة، ونــأمــل فــي األشهر 
بهذا  إيــجــابــيــة  نــتــائــج  إلـــى  بــالــوصــول  املقبلة  القليلة 
الـــخـــصـــوص، بــمــا يــؤمــن زيـــــادة فـــي تــغــذيــة الــكــهــربــاء 

للبنانيني«.
ــقـــوم بــــه فــي  ــــون مــــا نـ وأضــــــــاف: »عــــرضــــت لــلــرئــيــس عـ
موضوع التوزيع، لنتمكن من تحسني الوضع في هذا 
الكهرباء من  بقطاع  النهوض  القطاع، ألنه ال يمكننا 
دون التوزيع واإلنتاج بالتوازي، إن كان لجهة تحسني 
األداء أو التقليص من الهدر، وصواًل إلى زيادة التعرفة 

بطريقة تحمي ذوي الدخل املحدود.

وزير الطاقة اللبناني: أسعار الوقود أرخص من دول الجوار

135 ألف سيارة 
معيبة في 

كوريا الجنوبية

ــل  ــقــ ــنــ الــ وزارة  قـــــــالـــــــت 
ــا الــجــنــوبــيــة،  ــوريــ فــــي كــ
الـــــخـــــمـــــيـــــس، إن  أمــــــــــس 
تصنيع  شــركــات  خمس 
واســتــيــراد ســيــارات بما 
ستستدعي  كــيــا،  يشمل 
135577 سيارة  طواعية 
بــــــســــــبــــــب عـــــــــيـــــــــوب فــــي 
بــعــض األجـــــزاء. وســوف 
 133137 كــيــا  تــســتــدعــي 
سيارة كارنفال مينيفان 
تم  وسيدان كيه7، حيث 
احتمال تسرب  اكتشاف 
ــل الـــتـــبـــريـــد بــســبــب  ــائـ سـ
الــتــصــمــيــم غـــيـــر املـــائـــم 
ــــذي يــربــط  لـــلـــخـــرطـــوم الــ
مضخة املبرد اإلضافية، 
ـــا لـــــــوزارة األراضـــــي 

ً
وفـــق

والبنية التحتية والنقل. 
يمكن أن يتسبب تسرب 
ــد فـــي  ــ ــريــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــ ســـــــائـــــــل ال
ــــوب حــــــــريــــــــق. كـــمـــا  ــ ــشـ ــ ــ نـ
ــا  ــقــــوم فـــــــــورد كــــوريــ ــتــ ســ
لــلــمــبــيــعــات والـــخـــدمـــات 
سيارة   2018 باستدعاء 
مـــــــــن نــــــــــــوع لــــيــــنــــكــــولــــن 
أفــــــيــــــاتــــــور الــــريــــاضــــيــــة 
مــتــعــددة االســتــخــدامــات 
بسبب كابات بطاريات 
ــة، مــــــا قــد  ــمــ ــكــ ــحــ غــــيــــر مــ
يـــســـبـــب حـــريـــقـــا أيـــضـــا. 
بـــــــي إم  وســــتــــســــتــــدعــــي 
 197 كـــــــوريـــــــا  ــو  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ دابــ
ســـــــــيـــــــــارة، بـــــمـــــا يـــشـــمـــل 
 iX xDrive40 ــارة  ــ ــيـ ــ سـ
برنامج  بسبب خلل في 
ــنــــدوق  الـــتـــحـــكـــم فـــــي صــ

السيارة.

تركيا تحقق فائضًا في المعامالت الجارية
سجلت تركيا فائضا في المعامالت الجارية خالل سبتمبر/ 
أيلول الماضي، بقيمة مليار و652 مليون دوالر. وبحسب 
معطيات البنك المركزي بخصوص ميزان المدفوعات، 
فائضا  حققت  الجارية  المعامالت  فإن  الخميس،  أمس 
بقيمة  عجزا  سجلت  قد  كانت  بعدما  سبتمبر،  في 
من  نفسها  الفترة  خالل  دوالر  مليون  و335  مليارين 
عجز  تراجع  األناضول،  وكالة  ووفق  الماضي.  العام 
المعامالت الجارية التركي على أساس سنوي إلى 18 مليارا 
الخارجية  التجارة  عجز  تراجع  كما  دوالر.  مليون  و444 
و730  مليارين  بواقع  الماضي  األول  تشرين  أكتوبر/  في 

مليون دوالر، مسجال مليارا و23 مليون دوالر.

الصين تشهد زيادة في الرحالت الجوية
للطيران  الوطنية  الهيئة  من  رسمية  بيانات  أظهرت 
الصين  في  المدني  الطيران  صناعة  أن  الصينية  المدني 
شهدت زيادة شهرية في عدد الرحالت الجوية وحجم 
البريد والبضائع في أكتوبر/ تشرين األول. وقالت الهيئة 
 38.86 حوالي  تسجيل  تم  إنه  صحافي،  مؤتمر  في 
 7.6 بزيادة  الماضي،  الشهر  خالل  ركاب  رحلة  مليون 
أن  أيضا  وتابعت  الماضي.  أيلول  سبتمبر/  عن  بالمئة 
العدد  المئة من  يمثل حوالي 68.2 في  الرحالت  عدد 
المسجل في الفترة نفسها من عام 2019. وبلغ حجم 
البريد والبضائع حوالي 604 آالف طن في أكتوبر، بزيادة 

0.8 في المئة عن سبتمبر.

مخاوف اقتصادية في كوريا الجنوبية
جو- لي  الجنوبي  الكوري  المركزي  البنك  محافظ  قال 

مسار  على  يزال  ال  االقتصاد  إن  الخميس،  أمس  يول، 
االنتعاش مدفوعا بقوة الصادرات ولكنه يواجه »عدم 
سلسلة  باضطرابات  متعلقا  موسعا،  مجهوال«  يقين 
العام  أن  مضيفا  التضخم،  من  والمخاوف  التوريد 
المقبل سيكون »نقطة تحول هامة« في اتجاه »توازن 
كورونا.  فيروس  ضد  مطولة  مكافحة  بعد  جديد« 
يتحرك  االقتصاد  »إن  االجتماع:  بداية  في  لي،  وقال 
القوية  بالصادرات  مدعوما  السابقة  لتوقعاتنا  وفقا 
واستهالك سريع التعافي بفضل تغيير السياسات الخاصة 
بمكافحة الفيروس إلى مفهوم التعايش مع كورونا«.

أسواق

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

تمر أسعار النفط في بعض 
السنوات بدورة صعود وهبوط 
حادة، ففي يوليو/ تموز 2008 

قفزت األسعار إلى 146.02 دوالرا 
مقابل 28.38 دوالرا في منتصف 

2000. وخالل قفزات أسعار 
النفط تدفقت مئات املليارات من 

الدوالرات على خزائن دول الخليج 
واحتياطياتها من النقد األجنبي، 
ولذا رأينا أن احتياطي السعودية 

األجنبي قفز إلى أكثر من 732 
مليار دوالر بنهاية 2014. كما 

قفز احتياطي الجزائر ألكثر 
من 200 مليار دوالر، وتراكمت 

الفوائض لدى الصناديق السيادية 
الخليجية لتتجاوز 2000 مليار 
دوالر، أما الفساد والحروب فقد 

ابتلعت فوائض العراق وليبيا 
ودول نفطية عربية أخرى.

لكن الوضع تغير عقب تفشي 
جائحة كورونا واندالع الحرب 
السعرية النفطية بني الرياض 

وموسكو في 2020 حيث 
تهاوت أسعار النفط ألقل من 

20 دوالرا للبرميل. حينها وفي 
بداية فبراير/ شباط 2020، خرج 

علينا صندوق النقد الدولي 
محذرا من تالشي ونفاد ثروات 

دول الخليج التي تعتمد بشدة 
على إيراداتها النفطية خالل 15 

عاما وبحد أقصى عام 2034 مع 
تراجع الطلب العاملي على النفط 

وانخفاض األسعار، كان هذا 
التحذير صادما، وخاصة أنه 

جاء قبيل تفاقم خسائر كورونا 
واندالع الحرب النفطية التي 

خسرت فيها دول الخليج مليارات 
الدوالرات مع تهاوي األسعار، 

وبالفعل الحظنا تراجعا ملحوظا 
في احتياطيات الدول العربية 

النفطية، فاحتياطي السعودية 
مثال تراجع إلى 440 مليار دوالر 
بنهاية إبريل/ نيسان 2020، وهو 
أدنى مستوى له في 10 سنوات، 

وهو ما يعني أن احتياطي اململكة 
خسر نحو 300 مليار دوالر على 

مدى السنوات الست املاضية.
اآلن، عادت أسعار النفط للصعود، 

حيث قفزت إلى 85 دوالرا 
للبرميل وهناك توقعات بأن 

تصل إلى 120 دوالرا بحلول 
منتصف العام املقبل، ومع هذه 

القفزات توقع صندوق النقد 
الدولي، هذا األسبوع، ارتفاع 

احتياطيات دول الخليج بني 300 
و350 مليار دوالر خالل السنوات 

الثالث املقبلة.
السؤال، هل تعي دول الخليج 

الدرس وتحافظ على هذه 
املليارات لصالح األجيال الحالية 

واملستقبلية، وهل تستخدم 
جزءا من هذه األموال في دعم 

أسعار السلع الرئيسية، خاصة 
الوقود والغذاء، وتخفيف حدة 
الفقر ومكافحة البطالة وإقامة 

مصانع جديدة توفر فرص عمل 
ملاليني الشباب العاطل وتحد 
من الواردات، أم يتم استخدام 

هذه املليارات في تمويل الثورات 
املضادة وإجهاض أحالم الشعوب 
العربية في العيش بحرية وكرامة، 

وشراء أسلحة بهدف كسب 
والءات األنظمة الغربية، خاصة 

الواليات املتحدة؟

هل يعي الخليج 
الدرس هذه 

المرة؟
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اقتصاد

فؤاد عبد العزيز

لتغطية  الــســوري،  النظام  بــدأت مالمح خطة 
العجز في موازنته للعام القادم، تتضح يوما 
ــر، إذ تـــقـــوم عــلــى اســـتـــهـــداف الــقــطــاع  ــ بــعــد آخـ
الــخــاص بشكل رئــيــســي، عــبــر فـــرض ضــرائــب 
ورســــوم جــديــدة عــلــيــه، وزيــــادة أســعــار املـــواد 
الخام والوقود، وهو ما بدا واضحا من خالل 
رفع سعر املازوت الصناعي والتجاري بنسبة 
أكثر من 160 باملائة، باإلضافة إلى رفع أسعار 

الكهرباء على الفعاليات االقتصادية.
أما أغرب القرارات التي تخص القطاع الخاص، 
فهو إصدار وزارة املالية قرارا بتحويل مكاتب 
املحامني إلى مكاتب تجارية بغض النظر عن 
أماكن عملها وتواجدها، وهو ما أثار موجة 
اعتراض كبيرة من قبل نقيب محامي سورية، 
الــفــراس فـــارس، الـــذي صــرح فــي وقــت سابق، 
لصحيفة »الوطن« املوالية للنظام، بأن القرار 
للمحامني. وأشــار  وفــيــه غــن  »غــيــر منطقي« 
إلــــى أن مــهــنــة املـــحـــامـــاة تـــنـــدرج ضــمــن املــهــن 

»الفكرية«، وهي بعيدة عن املهن التجارية.
وتــســاءل فـــارس: »مــا ذنــب مــالــك الــعــقــار الــذي 

الرباط ـ مصطفى قماس

يجد مصنعو ومستوردو السيارات ووكالء 
ــات الـــعـــاملـــيـــة بـــاملـــغـــرب، صـــعـــوبـــة فــي  ــ ــاركـ ــ املـ
العمالء  عنه  يعبر  الــذي  للطلب  االستجابة 
بــســب االخــــتــــالالت الـــتـــي اخـــتـــرقـــت اإلنـــتـــاج 
ــاد فــــي إنــــتــــاج املـــكـــونـــات  ــ فــــي ظــــل تــــراجــــع حـ
ــــق. وتـــفـــيـــد بـــيـــانـــات  ــائـ ــ ــرقـ ــ ــة والـ ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ اإللـ
مبيعات  بــأن  السيارات،  مستوردي  جمعية 
الـــجـــديـــدة وصـــلـــت إلــــى 143967  ــارات  ــيـ الـــسـ
ســيــارة فــي الــعــشــرة أشــهــر األولـــى مــن العام 
املائة  الــجــاري، أي بزيادة بنسبة 10.16 في 
غير   .2019 عــام  مــن  نفسها  بالفترة  مقارنة 

ــام بــتــأجــيــر مــكــتــب ملــحــام أن يــتــحــول عــقــاره  قـ
إلى تــجــاري؟«. ولفت إلى أن هناك الكثير من 
املحامني الذين يتخذون من غرفة في منازلهم 

مكانا الستقبال الزبائن أو حفظ املستندات.
ووفقا للقانون السوري، فإن توصيف العمل 
ــذي يــــقــــوم بــــه شـــخـــص عـــلـــى أنـــــه تــــجــــاري،  ــ ــ الـ
يتطلب الحصول على سجل تجاري من وزارة 
الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى اشــتــراك 
فـــي غـــرف الـــتـــجـــارة، مـــع تــســجــيــل الــعــمــال في 
دفع  يتطلب  ما  وهــو  االجتماعية،  التأمينات 

رسوم تسجيل ورسوم سنوية كبيرة. 
ــي الـــــقـــــاســـــم، مــن  ــ ــامـ ــ وأوضـــــــــــح املـــــحـــــامـــــي، سـ
دمــشــق، فــي تصريح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
نــقــابــة املــحــامــني فــي ســوريــة تعتبر مــن أكبر 
أكثر من  إذ تضم  القطاع الخاص،  مؤسسات 
100 ألف محام، يتوزعون على كامل األراضي 
الــســوريــة، مشيرا إلــى أنــه بحسب قــرار وزارة 
أنهم  املالية، فإنها سوف تتعامل معهم على 

100 ألف مكتب تجاري بالحد األدنى.
وأوضــــــح الـــقـــاســـم، أن الـــحـــصـــول عــلــى سجل 
تجاري من وزارة التجارة الداخلية، باإلضافة 
إلى أنه يتطلب الكثير من األوراق واملعامالت 

أنه عند النظر إلى املبيعات التي وصلت في 
شهر أكتوبر/ تشرين األول وحدها بالنسبة 
لجميع أصناف املركبات التي بلغت 12330، 
يــتــضــح تــســجــيــل انــخــفــاض مــقــارنــة بنسبة 
10.7 فــي املــائــة، بالشهر نفسه مــن الــعــام ما 
قــبــل املـــاضـــي. وبــــدا أن مــبــيــعــات الــســيــارات 
إلـــــــى 1752  ــــت  ــلـ ــ الــــنــــفــــعــــيــــة، وصـ ــة  ــفـ ــيـ ــفـ ــخـ الـ
ســيــارة فــي أكــتــوبــر/ تشرين األول املــاضــي، 
ــائـــة، مــقــارنــة  بــانــخــفــاض بــنــســبــة 9.3 فـــي املـ
بشهر سبتمبر/ أيلول، وارتفاع بنسبة 7.8 
فــي املــائــة مــقــارنــة بــشــهــر أكــتــوبــر مــن الــعــام 
املــاضــي. ويـــرد هــذا االنــخــفــاض املسجل في 
ــة الــدولــيــة لــلــرقــائــق، التي  أكــتــوبــر إلـــى األزمــ
بدأت تتجلى في سبتمبر، والتي مست ذلك 

الشهر جميع املصنعني املستوردين.
باملغرب،  »ريــنــو«  العام ملجموعة  املدير  وأكــد 
دونـــــيـــــس لــــــوفــــــوت، فـــــي نـــــــــدوة حـــــــول قـــطـــاع 
السيارات، حدوث صعوبات في إنتاج املاركة 
الفرنسية، بسبب نقص املكونات اإللكترونية، 

الرتفاع الطلب عليها على الصعيد الدولي.
ــر الــتــعــثــر الــــذي طــــاول إنــتــاج املــكــونــات  وأثــ
ــــرع شــركــة  اإللـــكـــتـــرونـــيـــة والــــرقــــائــــق عـــلـــى فـ

املعقدة، فإنه يكلف نحو 20 ألف ليرة سورية 
)الـــــــدوالر = نــحــو 3500 لـــيـــرة(، هــــذا عــــدا عن 
رسوم التسجيل في غرف التجارة، الفتا إلى 
املالية تخطط  أنه بحسبة بسيطة فإن وزارة 
لــتــحــصــيــل كــتــلــة مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة عـــبـــر إجـــبـــار 
إلـــى مكاتب  املــحــامــني عــلــى تــحــويــل مكاتبهم 
تجارية. ومن جانبه، رأى املحلل االقتصادي، 
»العربي الجديد«  أحمد املساملة، في حديثه لـ
ــدأت تظهر  ــ ــع األســــعــــار الـــتـــي بـ ــرارات رفــ ــ ــ أن قـ
ــة الــعــامــة  تــبــاعــا، بــالــتــزامــن مــع إعــــالن املـــوازنـ
للدولة للعام القادم، بمبلغ 13325 مليار ليرة 
)نحو 3.5 مليارات دوالر(، وبعجز أكثر من 4 
تريليونات ليرة، تشير خالفا ملا أعلنه وزير 
العجز عبر إصــدار  بأنه ينوي تغطية  املالية 
سندات خزينة بمبلغ 500 مليار ليرة، وزيادة 
التجارة الخارجية وعائدات التصدير، وعبر 

املخزون النقدي من املصرف املركزي.
وأضــاف: »بل إنه يخطط لتغطية العجز عبر 
رفع أسعار الطاقة وزيادة الضرائب والرسوم، 
ليس على عموم الناس، وإنما على أصحاب 
الــفــعــالــيــات االقــتــصــاديــة مــن الــقــطــاع الــخــاص 

على وجه التحديد«.

»ريـــنـــو« بــاملــغــرب، حــيــث انــخــفــض اإلنــتــاج 
بخمسني ألفا بمصنع طنجة وسبعني ألفا 

بمصنع الدار البيضاء.
»الــعــربــي  ويــوضــح املــهــنــدس يــونــس عــامــر، لـــ
الـــجـــديـــد« أن ســـيـــارة واحــــــدة قـــد تــتــطــلــب ما 
بـــني خــمــســة وســتــة آالف مـــن الـــرقـــائـــق، حيث 
يتعلق األمر بكميات كبيرة يفترض توفيرها 
ــدوث  ــا يــعــنــي أن حــ ملــصــنــعــي الــــســــيــــارات، مــ

خصاص منها يؤدي إلى تعثر االستيراد.
ــتـــي تــحــتــاج  ــيــــارات الـ ــى أن الــــســ ــ ويـــشـــيـــر إلـ
تركيبها  يتطلب  الــرقــائــق،  مــن  كبيرا  عـــددا 
أن بعض  أطـــول، مالحظا  وقتا  العالم  عبر 
أصـــنـــاف الـــســـيـــارات تــعــثــر إنــتــاجــهــا بشكل 
شركات  على  كبير  الضغط  أن  علما  كبير، 

ـــالق  ـــق. ولــــفــــت إلــــــى أن إطــ ــائــ ــ ــرقـ ــ تـــوفـــيـــر الـ
استثمارات جديدة يستدعي بعض الوقت، 
مصنعون  عليها  يتوفر  التي  الخبرة  رغــم 
إلى  مغاربة في هذا املجال. ويذهب خبراء 
أن أزمــــة املــكــونــات اإللــكــتــرونــيــة والــرقــائــق 
ســتــتــواصــل حــتــى الــعــام املــقــبــل، مــا سيكبد 
ــام خــســائــر جد  ــعـ ــارات عــبــر الـ ــيـ ــسـ قـــطـــاع الـ
مـــهـــمـــة، مــــا ســيــنــعــكــس ســلــبــا عـــلـــى تـــزويـــد 
السوق املحلية وتلبية انتظارات املستهلك.

ــي الــــجــــديــــد«  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــلــــى مـــــن ســـــــــؤال »الـ وتــــجــ
ملــخــتــصــني فـــي املــــجــــال، عـــن بــعــض أصــنــاف 
السيارات في السوق، أن الوكالء غير قادرين 
على االستجابة لطلبات الراغبني في اقتناء 
ــارات، بــســبــب عـــدم اتــضــاح الـــرؤيـــة لــدى  ــيـ سـ
للبحث عن بدائل  الذين يسعون  املصنعني، 

واملكونات والرقائق اإللكترونية.
ــة،  ــ ــ غـــيـــر أنـــــه فــــي انـــتـــظـــار تــــجــــاوز هـــــذه األزمـ
ــتـــوردون والــــوكــــالء مـــن الــراغــبــني  يــطــلــب املـــسـ
االنتظار  السيارات،  في شــراء بعض أصناف 
املقبل من أجل تسليمهم  العام  حتى مستهل 
طــلــبــيــاتــهــم الـــتـــي يــعــتــبــرون عــنــهــا فـــي شهر 

نوفمبر مثال.

أزمة الرقائق تربك سوق السيارات بالمغربالنظام السوري يحاصر القطاع الخاص بالضرائب

قفزات أسعار القمح 
عالميًا وتقليص 

الدعم أبرز أسباب الغالء

ــلـــدان الــعــربــيــة  ــبـ شــهــد عــــدد مـــن الـ
أزمــــــــات خـــبـــز خـــانـــقـــة، إذ تــعــانــي 
األسواق من شح أهم سلعة يعتمد 
الدخل في غذائهم،  الفقراء ومــحــدودو  عليها 
باإلضافة إلى ارتفاع أسعارها في ظل قفزات 
أســعــار الــدقــيــق والـــوقـــود ومـــدخـــالت اإلنــتــاج 
ــــذه األزمـــــــة مــــن مــعــانــاة  األخــــــــرى. وفـــاقـــمـــت هـ
ومنها سورية  عربية  دول   10 فــي  املــواطــنــني 
والــــســــودان ومـــصـــر ولــبــنــان ولــيــبــيــا والــيــمــن 
وغيرها.  واألردن  والجزائر  وتونس  واملغرب 
وحــســب مــراقــبــني، فـــإن الــعــديــد مـــن األســبــاب 
والدقيق في  الخبز  ارتفاع أسعار  إلــى  دفعت 
عدد من الدول العربية، ومنها تقليص الدعم 
الــحــكــومــي بــســبــب األزمــــــات املــالــيــة الــخــانــقــة 
الــتــي تــمــر بــهــا دول املــنــطــقــة، بــاإلضــافــة إلــى 
ارتفاع أسعار القمح والوقود عامليا. وشهدت 
األميركية  سيما  وال  الــعــاملــيــة،  القمح  أســعــار 
ــــالل الــفــتــرة  ــة، قــــفــــزات قـــيـــاســـيـــة، خـ ــيــ والــــروســ
األخيرة، ما زاد أعباء شراء القمح لدول عربية 
النفط  أسعار  ارتفعت  كما  للغذاء.  مستوردة 
برميل نفط  إذ تجاوز  كبيرة،  إلــى مستويات 
برنت 85 دوالرًا خالل الفترة األخيرة، ما رفع 
أسعار الوقود أحد أهم مدخالت إنتاج الخبز.

ــام، كشفت منظمة األغــذيــة والــزراعــة  وقــبــل أيـ
»فــاو«، التابعة لألمم املتحدة عن أن األسعار 
الــعــاملــيــة لــألغــذيــة األســاســيــة ارتــفــعــت مــجــددا 
في أكتوبر/تشرين األول إلى مستوى 133.2 
في  املسّجل  عــن مستواها  بــزيــادة %3،  نقطة 
الزيادة يرتفع مؤشر  سبتمبر/أيلول، وبتلك 
فــي  مـــســـتـــواه  ــن  عــ بــنــســبــة %31.3  ــار  ــ ــعـ ــ األسـ

أكتوبر/تشرين األول 2020.

السودان
ــي يـــعـــانـــي  ــ ـــتـ ــ ــدر الــــــــســــــــودان الـــــــــــدول ال ــتــــصــ يــ
مواطنوها من أزمة خبز خانقة، إذ تواصلت 
الخرطوم  العاصمة  فــي  السودانيني  معاناة 
من شح الخبز وارتفاع أسعاره بسبب ندرة 
ــــذي تــفــاقــم أكــثــر بــســبــب اإلغـــالق  الــطــحــني والـ
ــمـــوانـــئ شــــرقــــي الـــــبـــــالد، بــجــانــب  ــلـ األخــــيــــر لـ
إشــكــاالت أخــرى متجددة فــي الــغــاز وإحجام 
املدعوم  بالخبز  العمل  عــن  املخابز  أصــحــاب 
والــــــــذي يـــبـــلـــغ ســــعــــره 5 جـــنـــيـــهـــات لــلــقــطــعــة 
ــدة وإصــــرارهــــم عــلــى تــحــريــر الــســلــعــة  ــواحــ الــ
وإلغاء الدعم بشكل كلي. وأدى تعمق الندرة 
إلــــى اصــطــفــاف املـــواطـــنـــني فـــي طــوابــيــر أمـــام 
بالخرطوم  املخابز  من  العامل  القليل  العدد 
الــتــجــاري بــمــا يــتــراوح بــني 30 و35  بالسعر 
جنيها للقطعة الواحدة. وقال رئيس اللجنة 
ــة الــخــرطــوم،  ــ الــتــســيــيــريــة لــلــمــخــابــز فـــي واليـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  إســمــاعــيــل عــبــد الــلــه، لـــ
غــالــبــيــة املـــخـــابـــز الــعــامــلــة بــالــخــبــز املـــدعـــوم 
تعاني من صعوبة في توفير الطحني والذي 
لـ40  املطاحن  من  اليومية  حصصه  تراجعت 

شوااًل فقط في األسبوع لكل مخبز.
ــار إلـــى أن هــنــاك مــعــالــجــات تــقــوم بها  ــ وأشـ
توزيع  أمــر  تولت  والتي  بالوالية  املحليات 
الطحني على املخابز عقب حل شركة األمن 
الــغــذائــي الــحــكــومــيــة، حــيــث قــامــت بــتــوزيــع 
ذات  املناطق  على  الطحني  من  أكبر  كميات 
الـــكـــثـــافـــة الــســكــانــيــة الـــعـــالـــيـــة، خـــاصـــة وأن 
سكانها  يستطيع  ال  املــنــاطــق  هـــذه  غالبية 
ــفــــاع أســـعـــاره،  شـــــراء الــخــبــز الـــتـــجـــاري الرتــ
مبينا أن ضعف توزيع الطحني هو السبب 
الــرئــيــس فــي تــراجــع إنــتــاج الــخــبــز وســيــادة 
السلعة وتوحيد  الندرة فيه. ودعــا لتحرير 

األسعار لتكون بواقع 10 جنيهات للقطعة.

سورية
شــهــدت مختلف املــنــاطــق فــي ســوريــة ســواء 
املعارضة  أو  النظام  سيطرة  تحت  الــواقــعــة 
ارتــفــاعــا كــبــيــرًا فــي أســعــار الــخــبــز. وازدادت 
ــر عــلــى  ــ ــا بـــعـــد آخـ ــة الـــخـــبـــز يـــومـ تــكــلــفــة ربـــطـ
آلــيــات بيع الخبز املتبعة،  الــســوريــني، جـــراء 
وآخــــرهــــا تــحــمــيــل مــحــافــظــة دمـــشـــق ربــطــة 
ــافـــي،  الـــخـــبـــز 25% مــــن ســـعـــرهـــا بــشــكــل إضـ
لتغطية تكلفة النقل وأرباح معتمدي الخبز، 
ما زاد من سعر الربطة التي تباع في السوق 
السوداء بأضعاف سعرها الرسمي. وكانت 
لجنة تحديد األسعار في محافظة دمشق قد 
أصدرت أخيرًا، قرارًا يقضي باستيفاء عمولة 
إلــى سعر كل  تبلغ 50 ليرة ســوريــة تضاف 
ربطة خبز البالغ 200 ليرة سورية، ليصبح 
250 ليرة لدى املعتمدين في محافظة دمشق، 
مبينة أن هــذه الــزيــادة مقسمة إلــى 25 ليرة 
نفقات نقل، و25 ليرة بدل خدمات ملعتمدي 
بيع مادة الخبز املرخصني واألكشاك التابعة 
لــلــمــؤســســة الــــســــوريــــة لـــلـــمـــخـــابـــز. ويـــــدرس 
الــنــظــام الـــســـوري رفــــع دعــــم الــخــبــز والــســلــع 
ــة املالية  الــحــد مــن األزمـ التموينية مــن أجــل 
الــخــانــقــة الــتــي يــمــر بــهــا، ويــأتــي ذلـــك وســط 
مــخــاوف الـــشـــارع مــن مــوجــات غـــالء جــديــدة 
تضرب األســواق وتــؤدي إلى تفاقم األزمــات 
لحقوق  الــســوري  »املــرصــد  وذكـــر  املعيشية. 
اإلنسان« أن »تصاعد األزمة والطوابير على 
أفــــران الــخــبــز ضــمــن مــنــاطــق اإلدارة الــذاتــيــة 
وعــلــى وجـــه الــخــصــوص مــنــاطــق ريـــف ديــر 
الــزور، هو نتيجة تخفيض كميات الطحني 
املقدمة من إدارة املطاحن واألفران التابعة لـ 
اإلدارة الذاتية لــألفــران، األمــر الــذي أدى إلى 

خروج بعض األفران عن العمل.

مصر
املسؤولني  تصريحات  تواصلت  مصر  فــي 
الخبز، وسط  بــاالتــجــاه نحو تقليص دعــم 
الحكومة.  منها  تعاني  خانقة  مالية  أزمـــة 
ــــذي تــــم فـــيـــه رفـــع  ــــك فــــي الــــوقــــت الــ ــاء ذلـ ــ وجــ
تبيع  التي  الــحــرة  للمخابز  الدقيق  أســعــار 
املخابز  وكانت شعبة  املــدعــوم.  غير  الخبز 
بــالــغــرفــة الــتــجــاريــة فـــي مــصــر، أعــلــنــت أول 
مــن أمــس، ارتــفــاع سعر طــن الدقيق الفاخر 
 15.74 ــوازي  ــ ــ يـ )الـــــــــدوالر  جــنــيــه   8500 مــــن 
املاضي،  األول  أكتوبر/تشرين  في  جنيها( 
نوفمبر/تشرين  في  للطن  إلى 9500 جنيه 
ــزيـــادة 1000 جــنــيــه، ما  الــثــانــي الـــجـــاري، بـ

ــفــــاع ســعــر رغـــيـــف الــخــبــز في  أدى إلــــى ارتــ
املــخــابــز الــســيــاحــيــة )الــــحــــرة( واإلفــرنــجــيــة 
الـــزيـــادة  الــشــعــبــة  وعــــزت  بـــني 25% و%50. 
فـــي أســـعـــار الــخــبــز إلــــى االرتــــفــــاعــــات الــتــي 
تشهدها مدخالت اإلنتاج في املخابز، مثل 
والــزبــدة  الصناعي  واملسلي  الطعام  زيــوت 
إلى  السياحية  املخابز  اضطر  مــا  والسكر، 
رفع سعر رغيف الخبز البلدي من 50 قرشا 
إلى 75 قرشا بنسبة زيــادة 50%، واملخابز 
»الفينو«  رغــيــف  رفــع سعر  إلــى  اإلفرنجية 
زيــادة  إلــى 1.25 جنيه بنسبة  مــن 1 جنيه 
25%. وأشـــــارت الــشــعــبــة إلـــى لــجــوء بعض 
من  بـــداًل  الخبز  وزن  إلــى تخفيض  املخابز 
ــدول  ــره. وتـــعـــد مــصــر مـــن أكـــبـــر الــ ــعـ ــع سـ رفــ
ــا والـــــــــذي شــهــد  ــيـ ــاملـ ــــوردة لـــلـــقـــمـــح عـ ــتـ ــ ــــسـ املـ
ارتــفــاعــات كبيرة فــي أســعــاره خــالل الفترة 

األخيرة.

اليمن
يـــواجـــه الــيــمــنــيــون مـــعـــانـــاة كـــبـــيـــرة وســـط 
الــضــروريــة  السلع  أســعــار مختلف  ارتــفــاع 
وفـــي مــقــدمــتــهــا الــخــبــز. ولــكــن رفـــع أســعــار 
رغــيــف »الــعــيــش« جـــاء بــطــريــقــة مــضــاعــفــة 
عــبــر تــقــلــيــل حــجــم رغــيــف الــخــبــز وأقــــراص 
الخبز(،  من  )نوع محلي  املسطحة  الروتي 
قيام  إلــى  بــاإلضــافــة  الثلثني،  نحو  بمقدار 
بعض املخابز برفع أسعاره أيضا. وحسب 
مواطنني، زاد سعر الرغيف الواحد من 30 
الـــتـــي تسيطر  املـــنـــاطـــق  فـــي  ــاال  ــ إلــــى 50 ريـ
مناطق  وهناك  الشرعية،  الحكومة  عليها 
يصل فيها سعر الرغيف الواحد إلى نحو 
ــاال، فــيــمــا يــبــاع فـــي صــنــعــاء بحجم  ــ 70 ريـ
)الـــدوالر = نحو  منخفض بنحو 30 ريــاال 
ــال فــي الــســوق الـــســـوداء(. ويــؤكــد  1500 ريـ
ــدد  تـــجـــار ومـــتـــعـــامـــلـــون فــــي األســــــــواق وعــ
مــن مـــالك األفــــران واملــخــابــز، أن مــا يــمــر به 
طبيعية،  وضعية  اليمن  في  الخبز  رغيف 
تشهدها  التي  القياسية  لالرتفاعات  نظرًا 
ــنـــذ الــشــهــر  أســــعــــار الـــدقـــيـــق )الــــطــــحــــني( مـ
أسعار  في  الكبيرة  القفزات  وســط  املاضي 
القمح عــاملــيــا، بــاإلضــافــة إلــى غــيــاب الــدور 
الــحــكــومــي وتــهــور األوضـــــاع االقــتــصــاديــة 
بــســبــب االنـــقـــســـامـــات واســـتـــمـــرار الـــحـــرب. 
ويــؤكــد مـــالك مــخــابــز أن مــكــونــات صناعة 
الخبز زادت بنسبة 500% من أسعار املواد 
الــداخــلــة فـــي صــنــاعــة الــخــبــز، مــثــل أســعــار 
بدرجة  املعتمد  الــديــزل  الــوقــود، خصوصا 

رئــيــســيــة فـــي املــخــابــز اآللـــيـــة الــتــي تتحمل 
كذلك تكاليف باهظة تفوق قدراتها بنسبة 

كبيرة.

لبنان
فـــي لــبــنــان الـــــذي يــعــانــي مـــن دوامــــــة تــدهــور 
ــاع االقــتــصــاديــة واملــعــيــشــيــة، لــم يسلم  ــ األوضـ
املــواطــنــون مــن رفـــع أســعــار الــخــبــز، إذ رفعت 
ــار الــخــبــز  ــعـ الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة مـــجـــددا أسـ
والتجارة  االقتصاد  وزيــر  وأصــدر  والبنزين، 
ــــالم، قـــــــرارًا أخــــيــــرًا، بــرفــع  ــــني ســ الـــلـــبـــنـــانـــي، أمـ
ــة الـــخـــبـــز وتــــحــــديــــد ســـعـــر مــبــيــع  ــطــ ــر ربــ ــعـ سـ
أزمــة  الــقــمــح وتشكيل خلية  الــنــخــالــة ودقــيــق 
ف 

َ
»مــواكــبــة تــطــور تــقــلــبــات األســـعـــار فــي كل لـــ

صــنــاعــة الـــرغـــيـــف لــلــتــصــدي بــأقــصــى درجـــة 
والعمل على  الخبز  ارتفاع ثمن ربطة  ملسألة 
تبقى  أن  على  اللبنانيني«،  بمتناول  إبقائها 
اجــتــمــاعــات الــخــلــيــة مــفــتــوحــة لـــهـــذه الــغــايــة. 
وأصبح سعر ربطة الخبز )حجم كبير( على 
أال يقل وزنــهــا عــن 1200 غـــرام 9000 )أقـــل من 
دوالرات  و6  الــســوق  وفــق سعر  دوالر  نصف 
بحسب السعر الرسمي غير املعمول به( ليرة 
في الفرن إلى املستهلك، و7800 ليرة في الفرن 
إلى املوزع، و9000 ليرة من املوزع إلى املتجر، 

و9500 ليرة في املتجر إلى املستهلك.

المغرب
الخبز، خالل  املغرب رفعت سعر  أفــران  كانت 
الفترة األخيرة، متذرعة بارتفاع أسعار القمح 
أثار  الدولية، وهو ما  والحبوب في األســواق 
القدرة  ضعف  مــع  خاصة  املستهلكني  غضب 
الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــواطــن عــلــى خــلــفــيــة الــــزيــــادات 
األخـــيـــرة فــي أســعــار مــعــظــم الــســلــع. وشــهــدت 
ــن دقـــيـــق الــقــمــح  ــنـــوع مــ ــار الـــخـــبـــز املـــصـ ــعــ أســ
علما  و%20،   %10 بـــني  مـــا  الــصــلــب صـــعـــودًا 
ــك الــصــنــف مـــن الــخــبــز تخضع  أن أســـعـــار ذلــ
لــقــانــون الــعــرض والــطــلــب. ويــنــتــظــر أن يصل 
الــلــني، عبر  الـــذي يعد مــن القمح  دعــم الدقيق 

صــنــدوق املقاصة فــي الــعــام الحالي إلــى 140 
إلــى 43  املــســتــورد  مليار درهـــم، والقمح اللني 
املغرب  واردات  فــاتــورة  وظــلــت  دوالر.  مليون 
من القمح في األشهر السبعة األولى من العام 
الحالي، ضمن الحدود التي بلغتها في الفترة 
نفسها من العام املاضي، حيث استقرت عند 

860 مليون دوالر. 

ليبيا
فــــي لــيــبــيــا تــشــهــد األســــــــواق بــشــكــل مــتــكــرر 
ارتفاعا في أسعار الخبز والسلع الضرورية، 
وســـــط مــــخــــاوف مــــن حـــــــدوث قــــفــــزة جـــديـــدة 
لألسعار بسبب ارتفاع أسعار القمح والوقود 
عامليا. ويرتقب ارتفاع فاتورة استيراد ليبيا 
وبالتالي  املقبلني،  الشهرين  خــالل  للحبوب 
سينعكس ذلك سلبا على اقتصاد ومعيشة 
ــة الــلــيــبــيــة أكــثــر من  الــلــيــبــيــني. وتــنــفــق الـــدولـ
ملياري دوالر سنوًيا، لدعم السلع التموينية 
السلع  وباقي  والطماطم  واألرز  الدقيق  مثل 
األساسية للمواطنني، ومن ضمن هذه السلع 
أعباء  لتخفيف  وفــي محاولة  الــدقــيــق.  مـــادة 
املعيشة، قرر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة 
الغذائية  السلع  كافة  إعــفــاء  أمــس،  الوطنية، 
والــدوائــيــة املــــوردة مــن »الــضــرائــب والــرســوم 
املقررة بالتعريفة الجمركية«. ووفقا للمكتب 
الذي  القرار  فــإن  الحكومة،  لرئيس  اإلعالمي 
أصدره رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة 
بــشــأن إعــفــاء كــافــة الــســلــع الــغــذائــيــة املــــوردة 
مــــن الــــضــــرائــــب والـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة جـــاء 
بــنــاء على طلب وزارة االقــتــصــاد والــتــجــارة، 
بإعفاء السلع الغذائية املــوردة من الضرائب 
على  الــعــبء  »لتخفيف  الجمركية  والــرســوم 
كــاهــل املـــواطـــن«. وبــالــتــزامــن مــع ذلــــك، نقلت 
الصفحة الرسمية للمكتب اإلعالمي لرئيس 
الحكومة صــورا أظــهــرت جولة أجــراهــا عبد 
الحميد الدبيبة، مساء أول من أمس، في عدد 
طرابلس،  في  التجارية  واملــحــال  املخابز  من 
مشيرة إلى أن الهدف من الجولة هو الوقوف 
عــلــى األســـعـــار وتـــوفـــر الــســلــع الــغــذائــيــة في 

السوق.
)شارك في التغطية كل من هالة حمزة، 
ريان محمد، أسامة علي(

أزمات خبز خانقة تضرب  7 بلدان عربية

حتى رغيف الخبز طاوله الغالء في العديد 
أسعار  ارتفاع  وسط  العربية،  البلدان  من 
وبدال  اإلنتاج،  تكلفة  وزيادة  عالميا،  القمح 

من أن ترفع الحكومات الضغوط المعيشية 
الدعم،  تقليص  إلى  تتجه  المواطنين  عن 
وأصبح ماليين محدودي الدخل والفقراء 

وقبل  األسعار.  قفزات  من  المتضررين  أكبر 
والزراعة  األغذية  منظمة  كشفت  أيام، 
»فاو«، التابعة لألمم المتحدة عن أن األسعار 

العالمية لألغذية األساسية ارتفعت مجددا 
عن   ،%3 بنسبة  األول  أكتوبر/تشرين  في 

مستواها في سبتمبر/أيلول

القطاع وفر
 140 ألف فرصة عمل 
حتى سبتمبر الماضي

مؤشرات
األسواق

قطر
ــر الـــعـــام  ــ ــــؤشـ ــى املـ ــهــ أنــ
ــذا  ــر هــ ــطــ لــــبــــورصــــة قــ
األســـبـــوع عــلــى ارتــفــاع 
ما  أي  نــقــطــة،   100.12 بقيمة 
نسبته 0.84 باملئة، ليصل إلى 
وتم  نقطة.  و040.68  ألــفــا   12
خــــال الــجــلــســات تـــــداول 734 
مليونا و591 ألفا و809 أسهم 
مليونا  و187  مليارين  بقيمة 
ريـــال  و632.283  ألـــفـــا  و593 
صفقة   47361 تنفيذ  نتيجة 
في جميع القطاعات. وارتفعت 
ــبــــوع أســـهـــم 30  فـــي هــــذا األســ
شركة، فيما انخفضت أسعار 
17 شــــركــــة. وبـــلـــغـــت رســمــلــة 
الــســوق فــي هــذا األســبــوع 695 
مليارا و484 مليونا و883 ألفا 
مع  مــقــارنــة  ريــــاال  و790.690 
ــــذي بلغت  األســـبـــوع املــاضــي ال
مليونا  و240  مليارا   689 فيه 
ريـــاال.  و801.630  ألــفــا  و740 
وســجــل مــؤشــر قــطــاع الــبــنــوك 
والخدمات املالية ارتفاعا بقيمة 
نسبته  ــا  مـ أي  نــقــطــة،   61.94
1.23 باملئة، ليصل إلى 5 آالف 

و112.51 نقطة.

السعودية
ســــــجــــــلــــــت شـــــــركـــــــات 
اإلســـمـــنـــت الــســعــوديــة 
تــــــراجــــــعــــــا مـــلـــحـــوظـــا 
بــصــافــي األربـــــاح خـــال الــربــع 
مقارنة   ،2021 عــام  من  الثالث 
عــام 2020،  املماثل من  بالربع 
فـــي ظـــل تـــراجـــع املــبــيــعــات، إال 
لإليجابية  تتجه  الــتــوقــعــات  أن 
خال الفترة القادمة. وكشفت 
إلى  تستند  حديثة،  إحصائية 
ــات عــلــى  ــركــ ــــشــ ــات ال ــاحــ إفــــصــ
مــــوقــــع »تـــــــــداول الـــســـعـــوديـــة«، 
تـــراجـــع األربــــــاح املــجــمــعــة لــــ14 
ــة  ــ ــدرجــ ــ ــــت مــ ــنــ ــ ــمــ ــ شـــــــركـــــــة إســ
ــــودي بــنــحــو  ــعـ ــ ــــسـ ــوق الـ ــســ ــ ــال ــ ب
44.5%، بالربع الثالث من العام 
الــحــالــي عــلــى أســــاس ســنــوي. 
وهبط صافي األرباح اإلجمالي 
مليون   477.26 إلــى  للشركات 
املنتهية  الثاثة  باألشهر  ريــال 
في 30 سبتمبر/ أيلول 2021، 
ريـــال  مــلــيــون   859.78 مــقــابــل 
العام  الفترة نفسها من  خال 
املــاضــي، فــي ظــل تــراجــع أربــاح 

جميع الشركات

مسقط 
أغــلــق مــؤشــر بــورصــة 
أمـــس   ،)30( مــســقــط 
الــــــــخــــــــمــــــــيــــــــس، عــــنــــد 
نــقــطــة،   4011.60 مـــســـتـــوى 
ــة،  ــطـ ــقـ مـــنـــخـــفـــضـــا بـــــــــــــــ25.3 نـ
مقارنة  بــاملــائــة   0.63 وبنسبة 
مــع آخـــر جلسة تــــداول، والــتــي 
وقــد  نــقــطــة.   4036.92 بــلــغــت 
الـــتـــداول مليونني  قــيــمــة  بــلــغــت 
عمانيا،  ريــاال  و967  ألفا  و61 
باملائة   17.4 بنسبة  منخفضة 
مقارنة مع آخــر جلسة تــداول، 
والتي بلغت مليونني و496 ألفا 

و619 رياال عمانيا.
 

الكويت
أغلقت بورصة الكويت 
تــــــعــــــامــــــاتــــــهــــــا أمـــــــس 
عـــلـــى ارتـــــفـــــاع مـــؤشـــر 
ليبلغ  نقطة،   25.6 العام  السوق 
بنسبة  نــقــطــة،   7318 مــســتــوى 
صــعــود بــلــغــت 0.35 فـــي املــئــة. 
وتـــم تــــداول كــمــيــة أســهــم بلغت 
عبر  تمت  مليون سهم،   433.6
بقيمة  نــقــديــة  صــفــقــة   16421
77.7 مليون دينار )نحو 248.6 
وانـــخـــفـــض  دوالر(.  ــيــــون  ــلــ مــ
 5.04 الرئيسي  الــســوق  مؤشر 
نقاط، ليبلغ مستوى 6141.01 
نقطة، بنسبة هبوط بلغت 0.08 
في املئة من خــال كمية أسهم 
بلغت 316.9 مليون سهم تمت 
نــقــديــة  صـــفـــقـــة،   11014 عـــبـــر 
بقيمة 31.3 مليون دينار )نحو 
100.16 مليون دوالر(. وارتفع 
 39.14 األول  الـــســـوق  مـــؤشـــر 
ليبلغ مستوى 7926.43  نقطة، 
نــقــطــة، بــنــســبــة صـــعـــود بلغت 
0.5 فــي املئة مــن خــال 116.6 
مــلــيــون ســهــم تــمــت عــبــر 5407 
صــفــقــات، بــقــيــمــة نــقــديــة بلغت 
46.4 مليون دينار )نحو 148.8 

مليون دوالر(.

تفيد جمعية مستوردي 
السيارات أن مبيعات 

السيارات الجديدة ارتفعت 
في العشرة أشهر األولى 

من العام الجاري

متفرقات اقتصادية

أعباء مالية إضافية ترهق القطاع الخاص )لؤي بشارة/فرانس برس(

)Getty( ماليين الفقراء في الدول العربية يعانون من أجل الحصول على رغيف الخبز

ارتفاع أسعار الدقيق يدفع المخابز إلى رفع أسعار الخبز )فرانس برس(

الغالف

ارتفاع  الدولي،  النقد  لصندوق  اإلقليمي«  االقتصاد  »آفاق  تقرير  يتوقع 
التضخم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى 12.9% عام 2021 
البلدان،  بعض  في  النقدي  والتيسير  والطاقة  الغذاء  أسعار  ازديــاد  نتيجة 
قبل تراجعه إلى 8.8% عام 2022. ويؤدي ارتفاع إجمالي الدين الحكومي 
في البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة بأكثر من 100% من إجمالي الناتج 
المحلي عام 2021، حسب التوقعات، إلى زيادة إجمالي االحتياجات التمويلية 
بنحو 50% خالل الفترة 2021-2022 إلى 390 مليار دوالر مقارنة بالفترة 2018–

2019. وأدت صدمة كوفيد-19 إلى زيادة عجز المالية العامة وارتفاع نسبة 
الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة، حسب التقرير.

صدمة كورونا ترفع التضخم والعجز

Friday 12 November 2021 Friday 12 November 2021
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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اقتصاد

موسى مهدي

يبدو أن الرئيس األميركي جوزيف 
بـــــايـــــدن فـــــي ورطــــــــة حـــقـــيـــقـــيـــة مــع 
زادت  التي  املرتفعة  النفط  أسعار 
أســعــار الــغــازولــني بنسبة 60% فــي الــواليــات 
املتحدة خالل الـــ12 شهرًا املاضية، وأدت إلى 
تفاقم معدل التضخم الذي ارتفع في أكتوبر/ 
تــشــريــن األول إلـــى أعــلــى مــســتــويــاتــه فـــي 30 
عاما، وفقا لبيانات مصلحة العمل األميركية. 
ــرى الــخــبــيــر الــنــفــطــي األمـــيـــركـــي الــزمــيــل  ــ ويــ
بـــمـــعـــهـــد جـــيـــمـــس بـــيـــكـــر لــــــدراســــــات الـــطـــاقـــة 
بجامعة في هيوستون، سايمون هندرسون، 
الــغــازولــني وبقية املحروقات  أن أزمــة أســعــار 
االقتصاد  انتعاش  أمــام  عقبة حقيقية  تمثل 
العاملية،  الصناعية  واالقــتــصــادات  األميركي 
الخطر  بمنظار  لــهــا  تنظر  بــايــدن  إدارة  وأن 
األكبر الذي يهدد مستقبل االقتصاد األميركي 
في الوقت الحالي.  ويقول هندرسون في هذا 
الشأن »يبدو أن التاريخ يعيد نفسه، حيث إن 
في  سيدخلون  الغربيني  وحــلــفــاءهــا  أمــيــركــا 
صــراع مع »أوبـــك+« حــول سعر النفط مثلما 
حدث في عقد السبعينيات« مع منظمة الدول 

املصدرة للنفط »أوبك«.
وكــانــت إدارة جــو بــايــدن قــد طلبت قبل أيــام 
مـــن »أوبـــــــك+« زيـــــادة اإلنـــتـــاج الــنــفــطــي حتى 
املرتفعة  النفطية  املشتقات  أسعار  تنخفض 
الـــتـــي تــفــاقــم مـــن الــتــضــخــم. ولـــكـــن الــتــحــالــف 
النفطي الذي تقوده موسكو والرياض رفض 

االستجابة لطلب الرئيس األميركي. 
ويــرى محللون أن أوبــك+ ربما لن تستجيب 
ملطالب اإلدارة األميركية في وقت يتزايد فيه 
نــفــوذ مــوســكــو عــلــى املــنــظــمــة الــبــتــرولــيــة. في 
ــذا الـــشـــأن يــقــول مــحــلــل األســـــواق والــخــبــيــر  هـ
بــيــل  إدوارد  اإلمـــــــــــارات،  بـــمـــصـــرف  الـــنـــفـــطـــي 
ــــك+ عــلــى مــســتــويــات  »نــتــوقــع أن تــحــافــظ أوبـ
الفائدة  تــواصــل جني  الحالية حتى  اإلنــتــاج 
مــن األســـعـــار املــرتــفــعــة وتــحــســني مــوازنــاتــهــا 
املالية«. وفي ذات الشأن، قال الخبير النفطي 
بنشرة »ستاندرد آند بورز غلوبال«، هيرمان 
استجابة  تعليقات حــول مستقبل  في  وانــغ، 
األميركية  اإلدارة  لطلب  الــبــتــرولــيــة  املنظمة 
»عـــلـــى الـــرغـــم مـــن ضــغــط الــــواليــــات املــتــحــدة 
والهند واليابان على أوبك، فإن التصريحات 
تؤكد  البترولية  املنظمة  وزراء  من  الــصــادرة 
إصرارها على املحافظة على سياسة اإلنتاج 

الحالية واملتفق عليها حتى العام املقبل«.
ــإن الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي يلقى  ــي املـــقـــابـــل فــ وفــ
ــوم فـــــي أســـــعـــــار الـــــغـــــازولـــــني املـــرتـــفـــعـــة  ــلــ ــالــ بــ
وهما  والسعودية،  روسيا  على  وتداعياتها 
الـــدولـــتـــان الــلــتــان تـــقـــودان ســيــاســة املــنــظــمــة 
للنفط  منتجني  أكبر  باعتبارهما  البترولية، 

في العالم. 
ــيـــال تـــايـــمـــز«  ــنـــانـــشـ ونـــســـبـــت صــحــيــفــة »فـــايـ
إلـــى الــبــيــت األبــيــض قــولــه »إن أوبــــك+ تغامر 
ــادي الــعــاملــي  ــتــــصــ بــتــخــريــب االنـــتـــعـــاش االقــ
بــرفــضــهــا زيــــــادة اإلنــــتــــاج، كــمــا حــــذر مـــن أن 
األدوات  ــل  كــ مـــســـتـــعـــدة الســــتــــخــــدام  أمـــيـــركـــا 

الضرورية لخفض أسعار الوقود«. 
والحــــظ خــبــيــر الــطــاقــة األمــيــركــي فــي تحليل 
الــتــي تــصــدر فــي واشنطن  بنشرة »ذا هــيــل« 
ــمـــون  ــايـ ــنــــى بـــــشـــــؤون الــــكــــونــــغــــرس، سـ وتــــعــ
هــنــدرســون، غــيــاب كــل مــن الــرئــيــس الــروســي 
فالديمير بوتني وولي العهد السعودي محمد 
بن سلمان عن اجتماعات قمة العشرين التي 

عقدت في روما نهاية الشهر املاضي. 
ــن جـــانـــبـــه يـــــرى خــبــيــر الـــطـــاقـــة األمـــيـــركـــي  مــ
للدراسات  كاونسل«  »أتالنتك  بمركز  الزميل 
فــي واشــنــطــن، أريــل كــوهــني، أن هنالك رفضا 
األميركية  اإلدارة  لطلب  أوبـــك+  مــن  صريحا 
زيـــادة اإلنــتــاج النفطي، فــي وقــت تــواجــه فيه 
الــطــاقــة، وتسعى  فــي  أزمـــة  الــــدول الصناعية 

للخروج من تداعيات جائحة كورونا. 
ويـــقـــول الــخــبــيــر كـــوهـــني إن ســيــاســة بــايــدن 
البيئية الــتــي تــصــطــدم حــالــيــا بــأزمــة أســعــار 
الــنــفــط، وفــشــلــه فـــي إقـــنـــاع »أوبــــــك+« بــزيــادة 
أمــام مجموعة  الرئيس بايدن  اإلنتاج، تضع 
مـــن الـــتـــحـــديـــات عــلــى الــصــعــيــديــن الــداخــلــي 

إسطنبول ــ العربي الجديد

في الوقت الذي واصلت فيه الليرة التركية 
الخميس، لتصل ألدنى مستوى  تراجعها، 
ــيــــث وصـــــــل ســعــر  ــى اإلطـــــــــــــالق، حــ ــلــ ــا عــ ــهــ لــ
الـــدوالر الــواحــد إلــى 9.951 لــيــرات، سجلت 
خالل  الجارية  املعامالت  في  فائضا  تركيا 
سبتمبر/ أيلول املاضي، بقيمة مليار و652 

مليون دوالر. 
وبحسب معطيات البنك املركزي بخصوص 
ــزان املــــدفــــوعــــات، أمـــــس، فــــإن املــعــامــالت  مـــيـ
الجارية حققت فائضا في سبتمبر/ أيلول، 

والخارجي. إذ إنها تخفض شعبيته في داخل 
الواليات املتحدة وتهدد األغلبية التي يتمتع 
بها الحزب الديمقراطي في الكونغرس، حيث 
إن انــتــخــابــات نــصــف الــســنــويــة ســتــحــل في 

نوفمبر/ تشرين الثاني املقبل 2022. 
أما على الصعيد الخارجي فإن أزمــة أسعار 
الـــنـــفـــط وتـــداعـــيـــاتـــهـــا عـــلـــى الــتــضــخــم تــقــوي 
داخل  السياسي  القرار  على  الروسي  النفوذ 
ــا تــســاهــم  ــمـ ــة، وربـ ــ ــيـ ــ دول املــجــمــوعــة األوروبـ
فــي إضــعــاف الــتــزام دول املــجــمــوعــة بحماية 

املصالح األوكرانية في وجه روسيا.
 ويــــرى مــحــلــلــون فـــي ذات الـــشـــأن أن أســعــار 
ــفــــعــــة تــــقــــوي تــــحــــالــــف »بــــكــــني ـ  ــنــــفــــط املــــرتــ الــ
حيث  األميركية.  للهيمنة  املــنــاوئ  موسكو« 

إن أزمة األسعار املرتفعة وتزايد احتياجاتها 
عالقاتها  لــتــعــزيــز  الــصــني  ســيــدفــعــان  للنفط 
أكــثــر مـــع مــوســكــو الــتــي تــمــلــك االحــتــيــاطــات 
النفطية املرتفعة، وتملك التأثير على تحالف 
»أوبـــــــــك+«. وحـــســـب تــقــريــر بــصــحــيــفــة »وول 
الرئيس بايدن  إدارة  فــإن  ستريت جــورنــال«، 
تـــحـــدثـــت مــــع حــلــفــائــهــا فــــي أوروبــــــــا وآســـيـــا 
بـــشـــأن الــتــنــســيــق املــشــتــرك لــضــخ الــنــفــط من 
ــم أن هــذه  االحـــتـــيـــاطـــات االســتــراتــيــجــيــة، رغــ
االحتياطات مرصودة للحاالت الطارئة مثل 
الحروب.  ويرى محللون أن إدارة بايدن أمام 
ــيــــارات مــــحــــدودة جـــــدًا، مـــن بــيــنــهــا خفض  خــ
املسال الستخدامه  الطبيعي  الغاز  صــادرات 
الخيار  أمــيــركــا، ولكن هــذا  فــي  للنفط  كبديل 

بعدما سجلت عجزًا بقيمة مليارين و335 
مليون دوالر خالل الفترة نفسها من العام 
املــاضــي.  وتــراجــع عجز املعامالت الجارية 
مليارًا  إلــى 18  أســاس سنوي  التركي على 
عــجــز  تــــراجــــع  ــا  ــمـ كـ دوالر.  ــيـــون  ــلـ مـ و444 
الــتــجــارة الــخــارجــيــة فـــي أكــتــوبــر/ تشرين 
مليون  مليارين و730  بواقع  املاضي  األول 
دوالر.  مــلــيــون  مــلــيــارًا و23   

ً
مــســجــال دوالر، 

السعر  فإن  التركية،  العملة  وعلى مستوى 
ــــس يـــكـــســـر حــــاجــــز أدنــــى  الـــــــذي حــقــقــتــه أمــ
أكــتــوبــر/ تشرين   25 فــي  مــســتــوى سجلته 
التركي  الرئيس  أمــر  املــاضــي، حينما  األول 

رجب طيب أردوغــان بطرد سفراء 10 دول، 
ملطالبتهم  املــتــحــدة،  الــواليــات  سفير  منهم 
بــاإلفــراج عــن رجــل األعــمــال الــتــركــي عثمان 
ــاال، الـــــــذي تـــحـــاكـــمـــه أنــــقــــرة الرتـــبـــاطـــه  ــ ــافـ ــ كـ
ــة« املـــحـــظـــورة، وتـــورطـــه  بــجــمــاعــة »الـــخـــدمـ
في محاولة االنــقــالب عــام 2016، فقد هوت 
لـــيـــرات  ــــى 9.87  الـــتـــركـــيـــة آنـــــــذاك إلـ الــعــمــلــة 
مقابل الدوالر، قبل أن تتعافى خالل الشهر 

الجاري وتتذبذب بني 9.5 و9.7 ليرات.
»موديز«  وكالة  قالت  الليرة،  تراجع  ورغــم 
الدولية للتصنيف االئتماني إن االنضباط 
املــــالــــي فــــي تـــركـــيـــا ســيــحــافــظ عـــلـــى مـــرونـــة 
أنــه من املتوقع  إلــى  العام، مشيرة  التمويل 
أن يــحــقــق االقــتــصــاد الــتــركــي نــمــوا بنسبة 
4.8 بــاملــئــة خـــالل الــعــام املــقــبــل. وأوضــحــت 
الوكالة، في تقرير لها مساء األربعاء حول 
آفـــاق األســــواق الــنــاشــئــة، أن الــرافــعــة املالية 
لتركيا والنمو االئتماني القوي الذي يدعم 
النشاط االقتصادي سيضمن املرونة املالية 
العامة. وأشار التقرير إلى تأثير التوقعات 
الناشئة،  الــبــنــوك  أداء  على  الــديــمــوغــرافــيــة 
مضيفا أن »القوى العاملة املتقدمة في السن 
البنوك في أوروبــا الشرقية  ستقلل ربحية 
وروسيا، بينما ستستفيد البنوك في آسيا 
القروض  على  الطلب  من  وتركيا  الوسطى 
من قبل الشباب والسكان املتزايدين«. ولفت 
التضخمية في  الــضــغــوط  أن  إلـــى  الــتــقــريــر 
األســواق الناشئة أكثر وضوحا في أميركا 
الــالتــيــنــيــة وتـــركـــيـــا، فـــي حـــني أن الــتــضــخــم 
والجدير  وإندونيسيا.  الصني  فــي  مستقر 
للنمو  رفــعــت توقعاتها  مــوديــز  أن  بــالــذكــر 
الــجــاري من 6  االقتصادي في تركيا للعام 
إلى 9.2 باملئة، ومن 3.6 إلى 4.8 باملئة في 

العام 2022.

إنتاج النفط لخفض األسعار تحديات صعبة 
نواجهها اآلن«. إذ بينما يعمل الرئيس على 
تــطــبــيــق الـــســـيـــاســـات الــبــيــئــة تــعــرقــل أســعــار 

النفط املرتفعة تنفيذ هذه السياسة. 
وال يــســتــبــعــد مــحــلــلــون أن يــلــجــأ بـــايـــدن إلــى 
النفطي،  االستراتيجي  االحتياط  من  الضخ 

ولكن مثل هذا القرار ربما يواجه بانتقادات 
حـــــادة مـــن قــبــل »لـــوبـــي الـــنـــفـــط« فـــي أمــيــركــا 
الكونغرس  فــي  الجمهوري  الــحــزب  وأعــضــاء 
مـــن جـــهـــة، كــمــا أنــــه ربـــمـــا يــجــد صــعــوبــة في 

التنسيق مع حلفائه في أوروبا وآسيا. 
وحسب تقرير في نشرة »ستاندرد آند بورز 
غــلــوبــال« النفطية األمــيــركــيــة يـــوم األربـــعـــاء، 
فـــإن مـــســـؤواًل كــبــيــرًا بـــــاإلدارة األمــيــركــيــة قــال 
قـــرارًا بشأن الضخ من  بــايــدن ربما يتخذ  إن 
االحــتــيــاطــي االســتــراتــيــجــي خــــالل األســبــوع 
الـــجـــاري. لــكــن خـــبـــراء يــــرون أن تــقــريــر إدارة 
مــعــلــومــات الــطــاقــة األمــيــركــيــة يـــوم الــثــالثــاء، 
ــفـــط مــــن االحـــتـــيـــاطـــي  ــم قـــــــرار ضــــخ نـ ال يــــدعــ
الواليات  إنتاج  التقرير  ورفع  االستراتيجي. 

املــتــحــدة مــن الــنــفــط إلـــى 11.9 مــلــيــون برميل 
يوميا في العام املقبل 2022 من مستواه في 
الــجــاري 11.13 مــلــيــون بــرمــيــل يوميا.  الــعــام 
وعــلــى الــرغــم مــن الــحــديــث عــن بــدائــل الطاقة 
املــتــجــددة، فــإن الطاقة األحــفــوريــة ال تــزال من 
العالم. وحسب  الطاقة في  بني أهم محركات 
وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة، فــإن اســتــهــالك النفط 
يوميا.  برميل  100 مليون  إلى  ارتفع  العاملي 
النفطية  البنزين واملشتقات  وتساهم أسعار 
الــذي  األمــيــركــي  التضخم  فــي  كــبــيــرة  بنسبة 
ارتفع لخمسة شهور متوالية فوق 5%، ومن 
املــتــوقــع أن يــتــواصــل وســـط أزمـــــات ســالســل 
ــبـــات الـــتـــي تـــعـــتـــرض تــوفــيــر  ــقـ ــعـ اإلمـــــــــداد والـ
ــل الـــطـــاقـــة املـــتـــجـــددة.  يـــذكـــر أن أســعــار  ــدائـ بـ

الــتــعــامــالت الصباحية،  الــنــفــط تــراجــعــت فــي 
أمـــس الــخــمــيــس، مــدفــوعــة بــبــيــانــات أميركية 
مرتبطة بأسعار املستهلك في البالد، وارتفاع 
مخزونات النفط الخام، إال أنها ال تزال فوق 
ــات  ــواليــ الــ وتـــتـــخـــوف  لـــلـــبـــرمـــيـــل.  دوالرًا   80
املتحدة التي تستهلك يوميا نحو 20 مليون 
ــعــــار فــوق  بــرمــيــل يــومــيــا مـــن اســـتـــمـــرار األســ

مستوياتها خالل العام املقبل. 
قد  األميركية  الطاقة  معلومات  إدارة  وكانت 
ذكــرت في تقريرها، يــوم الثالثاء، حــول آفاق 
الــزيــادة في اإلنــتــاج النفطي  الطاقة أن حجم 
والنفط الصخري سيزيد في العام املقبل، وأن 
إلــى 72 دوالرًا  ربــمــا تنخفض  النفط  أســعــار 

للبرميل في العام املقبل. 

مأزق بايدن 
مع النفط

قاع جديد للعملة التركية
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بوتين وبن سلمان 
تغيبا عن قمة العشرين 
وقمة »التغير المناخي«

محدود التأثير على أزمة النفط، حيث تقدر 
األســر  اعتماد  زيـــادة  الطاقة  معلومات  إدارة 
التدفئة  فــي  الطبيعي  الــغــاز  على  األمــيــركــيــة 
خالل العام الجاري بنسبة 30%. كما ستكون 
السياسي  الــنــفــوذ  عــلــى  تــداعــيــات سلبية  لــه 
التي  فــي دول جنوب شرقي آسيا  األمــيــركــي 
تعتمد في جزء من إمــدادات التدفئة وتوليد 
ــاز الــصــخــري  ــغــ ــاء عـــلـــى شـــحـــنـــات الــ ــربـ ــهـ ــكـ الـ
األميركي املسال التي تصل إليها من أميركا. 
ويــعــتــرف الــرئــيــس بـــايـــدن أن أســـعـــار الــنــفــط 
أمــام مــأزق سياسي حقيقي.  املرتفعة تضعه 
وقــال في قمة العشرين التي عقدت في روما 
نــهــايــة الــشــهــر املــاضــي »إن تــحــديــات خفض 
انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكاربون وزيادة 

أسعار الوقود تهدد 
االنتعاش األميركي... 

و»أوبك+« ترفض 
الضغوط

لندن ـ العربي الجديد

تـــوقـــعـــت املـــفـــوضـــيـــة األوروبـــــيـــــة أمـــس 
الخميس، نمو اقتصاد منطقة اليورو 
ــــرع مــمــا كــــان مــتــوقــًعــا في  بــوتــيــرة أسـ
السابق مع استمرار التعافي من الركود 
كما  »كــوفــيــد-19«،  عــن جائحة  الناجم 
تــوقــعــت تــوســع االقــتــصــاد بــقــوة خــالل 
العام.  والــديــن  العجز  تراجع  2022 مع 
وقالت إن الناتج املحلي اإلجمالي في 
سينمو  ــة  دولـ  19 الــبــالــغــة  الكتلة  دول 
5% هــذا الــعــام بعد ركـــود 6.4% خالل 
بــتــوقــعــات ســابــقــة في  مــقــارنــة   ،2020
فــقــط، ومن   %4.3 نمو  مــايــو بتسجيل 
املـــتـــوقـــع أن يــبــلــغ مـــعـــدل الــنــمــو خــالل 
على  و%2.4   %4.3 نحو  و2023   2022
الــتــوالــي. كــذلــك، أشـــارت املفوضية إلى 
خالل   %2.4 إلــى  سيصل  التضخم  أن 

2021 ارتفاًعا من 0.3% في 2020، على 
أن تــكــون ذروة ارتــفــاع األســعــار خــالل 
األشـــهـــر األربـــعـــة األخـــيـــرة هــــذا الـــعـــام، 
 %2.2 إلــى  التضخم  تباطؤ  قبل  وذلــك 
و1.4% خالل 2022 و2023 على التوالي. 
وقـــــــــال فــــالــــديــــس دومـــبـــروفـــســـكـــيـــس، 
أمس  بيان  في  املفوضية  رئيس  نائب 
الخميس، إن اإلجراءات املتبعة وتزايد 
مـــعـــدالت الــتــطــعــيــم فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
االتـــحـــاد األوروبـــــــي ســاهــمــا بــقــوة في 
تعافي االقتصاد، فيما اعتبر املفوض 
ارتــفــاع  بــاولــو جنتيلوني،  األوروبـــــي، 
إصابات كورونا في املناطق التي تقل 
صعود  واســتــمــرار  التطعيمات،  فيها 
الطاقة  أســعــار  زيـــادة  التضخم بسبب 
ــد، أهــم  ــتـــوريـ واضـــطـــرابـــات ســـالســـل الـ
ــتـــي تــــواجــــه الــقــطــاعــات  ــتـــهـــديـــدات الـ الـ

وتؤثر سلًبا على التوقعات.

لندن ـ العربي الجديد

تــبــاطــأ نــمــو اقــتــصــاد بــريــطــانــيــا خــالل 
الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام الــجــاري بأكثر 
من توقعات املحللني، وهي الفترة التي 
تــزامــنــت مــع بـــدء خــفــض قــيــود اإلغـــالق 
ـــا 

ً
ــا«. ووفـــق ــ ــــورونـ املــرتــبــطــة بــجــائــحــة »كـ

لــبــيــانــات هــيــئــة اإلحــــصــــاءات الــوطــنــيــة 
الصادرة الخميس، ارتفع الناتج املحلي 
اإلجمالي للمملكة املتحدة بنحو %1.3 
ــن يـــولـــيـــو/تـــمـــوز وحــتــى  ــتـــرة مــ ــفـ فــــي الـ
زاد 5.5% في  بــعــدمــا  ســبــتــمــبــر/أيــلــول، 
الربع الثاني، كما أنه مستوى أدنى من 

توقعات املحللني عند %1.5.
وأشــارت البيانات إلــى أن قــراءة الناتج 
املـــحـــلـــي اإلجــــمــــالــــي لــلــمــمــلــكــة املــتــحــدة 
فــي الــربــع الــثــالــث أقـــل بنحو 2.1% عن 
مــســتــويــات مــا قــبــل جــائــحــة »كـــورونـــا«. 
فــي فترة  األســـر بنحو %2  إنــفــاق  وزاد 

سبتمبر،  فــي  املنتهية  الــثــالثــة  األشــهــر 
بعدما ارتفع 7.2% في الربع السابق له.

ــيــــانــــات فــــــإن الـــقـــطـــاعـــات  ــبــ وبـــحـــســـب الــ
الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي دعـــمـــت نـــمـــو الــنــاتــج 
املحلي اإلجمالي خالل الربع الثالث من 
والترفيه.  والضيافة  الصحة  هي  العام 
كــمــا أشـــــارت إلــــى أن نــشــاط الــخــدمــات، 
الذي يشكل ثلث االقتصاد، ارتفع بنحو 
أقــل من املسجلة في  1.6% وهــي وتيرة 

الربع الثاني عند %6.5.
وقــــــال كــبــيــر االقـــتـــصـــاديـــني فــــي مــكــتــب 
 
ّ
اإلحـــصـــاء الــوطــنــي غــرانــت فــيــتــزنــر، إن
»االســتــثــمــار فــي األعــمــال الــتــجــاريــة ظل 
ا بشكل كبير عن مستويات ما 

ً
منخفض

الثالث. وأضــاف  الربع  الــوبــاء« في  قبل 
 الــعــجــز الـــتـــجـــاري اتــســع مـــع تــراجــع 

ّ
أن

الصادرات السلعية لدول خارج االتحاد 
األوروبــــــــــي، وزيــــــــادة الــــــــــواردات خــاصــة 

الوقود.

توقعات بارتفاع نمو 
منطقة اليورو

تباطؤ اقتصادي حاد 
في بريطانيا وارتفاع العجز

مال وسياسة

مأزق حقيقي،  أمام  بايدن  الرئيس جو  المرتفعة  النفط  أسعار  تضع 
بينما يواصل تحالف »أوبك+« رفض طلبه زيادة اإلنتاج ويواصل التضخم 
األميركي ارتفاعه. وتلقي اإلدارة األميركية باللوم في أزمة أسعار الطاقة 

على قيادات المنظومة البترولية التي تقودها السعودية وروسيا

كشفت بيانات صادرة عن شركة معلومات السوق »كبلر« األميركية، 
ـــ1.6  ب تقدر  شهرية  قياسية  كمية  شحنت  المتحدة  الــواليــات  أن 
االحتياط  خام  من  برميل  مليون 
االستراتيجي إلى آسيا خالل أكتوبر، 
وذلك في إطار خفض ضغوط 
يعاني  التي  النفطية  المشتقات 
جنوب  فــي  حــلــفــاؤهــا  مــنــهــا 
ــا. وســاهــمــت هذه  شــرقــي آســي
الشحنات في تراجع أسعار النفط 
الخميس  أمــس  تعامالت  خــالل 
اإلنتاج  تقرير  ــدور  ص ترقب  في 

الشهري من منظمة »أوبك«.

شحنات نفطية آلسيا

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

تشهد أســعــار الــنــفــط فــي الــســوق الــدولــيــة اتــجــاًهــا صــعــودًيــا، منذ 
يونيو/حزيران 2021، لتتجاوز سقف 85 دوالرًا للبرميل، مما دعا 
للبرميل  دوالرا   90 إلــى  النفط  برميل  بوصول سعر  توقعات  إلــى 
ــــغــــاز، تــنــذر  ــاع أســـعـــار الــنــفــط وال ــفـ قــبــل نــهــايــة 2021. ومـــوجـــة ارتـ
القادمة، مما سيؤثر  الفترة  بأزمة خال  العاملية  االقتصاد  بمرور 
والخدمات،  السلع  أسعار  ارتــفــاع  عبر  سلبًيا،  النمو  معدالت  على 
النامية، وكــذلــك زيــادة  لــلــدول  واحــتــمــاالت زيـــادة مــعــدالت املديونية 
أفــادت به وسائل اإلعــام، فقد أدى قرار  الفقر. وحسبما  معدالت 
 ،2021 الثاني  نوفمبر/تشرين   8 يــوم  السعودية،  »أرامــكــو«  شركة 
بزيادة أسعار الخام الخاص بها إلى زيادة أسعار النفط في األسواق.

أميركا وسوق النفط
تعد أميركا أحد األرقام املهمة في معادلة أسعار النفط في السوق 
للنفط في  أكبر منتج  أنها  رأسها  أمــور على  عــدة  الدولية، بحكم 
العالم )بلغ اإلنتاج األميركي في سبتمبر/أيلول 2021 نحو 11.200 
السياسية واالقتصادية  مليون برميل يومًيا(، وكذلك سيطرتها 

على العديد من الدول املنتجة واملصدرة للنفط. 
لكن الفترة املاضية شهدت ما يمكن أن نطلق عليه تحديا من قبل 
»أوبك+«، والتي عقدت اجتماعها مؤخًرا، وأقرت نفس معدالت زيادة 
األول  يومًيا خال ديسمبر/كانون  برميل  ألف  اإلنتاج بنحو 400 
القادم. وكان الرئيس األميركي جو بايدن قد توجه بنداء ألعضاء 
ليرتفع  اإلنــتــاج،  زيـــادة  يعملوا على  بــأن  اجتماعهم،  قبل  »أوبـــك+« 
املعروض النفطي في السوق، وتتراجع األسعار عما هي عليه اآلن. 
وينطلق بايدن من مصالحه االقتصادية داخل أميركا، حيث يريد 
أن يبقى التضخم عند معدالت منخفضة، حتى ال يتذمر املواطن 
األميركي من سياساته االقتصادية. لكن أتت الرياح بما ال تشتهي 
السفن، فخرجت قرارات اجتماع »أوبك بلس« مخالفة لرغبة بايدن، 
مما دعاه إلى التصريح بأن ألميركا أدوات أخرى للتأثير على الدول 
الــذي يمكن قراءته في أكثر من محور،  للنفط، وهــو األمــر  املنتجة 
هل سيلجأ بايدن إلى تفعيل أدوات فنية غير مباشرة للتأثير على 
»أوبـــك بلس«  بينها  املنتجة، ومــن  الـــدول  الــنــفــط، مما يجعل  ســوق 
تخضع لرغبته، أم سيلجأ لألدوات غير املباشرة، والتي سبق وأن 
النفط، ســواء  فــي ســوق  أهدافها  فــي تحقيق  دوًمـــا  أميركا  فٌعلتها 

ألغراض اقتصادية أو سياسية؟

أدوات بايدن المباشرة
املتابع ألداء األسعار بسوق النفط، يجد أن أميركا، لديها ما يشبه 
ما  مــن خــال  وذلــك  النفط،  أســعــار  للتأثير على  السحرية  العصا 
يعلن أسبوعًيا أو يومًيا عن حجم املخزون االستراتيجي، ارتفاًعا 
امــتــاء مخزوناتها،  عــن  أميركا  تعلن  أن  ــا، فمن شــأن 

ً
وانــخــفــاض

أو نيتها بيع جــزء مــن هــذا املــخــزون، أن يـــؤدي إلــى خفض سعر 
النفط في السوق الدولية، بسبب النتيجة املتوقعة لهذا القرار بزيادة 
أداة  هناك  ا 

ً
أيض والعكس صحيح.  الدولية،  السوق  في  املــعــروض 

أن  فمجرد  الصخري،  والــغــاز  النفط  إنتاج  بتفعيل  ترتبط  أخــرى، 
يعلن عن زيادة الحفارات والتوجه إلنتاج النفط والغاز الصخري، 
يؤدي ذلك إلى زيادة املعروض النفطي، وكذلك انخفاض األسعار، 
ولكن بايدن قد تعهد في برنامجه االنتخابي بزيادة رقعة االقتصاد 
تفعًيا  أقــل  الصخري،  النفط  ورقــة  تكون  قــد  وبالتالي  األخــضــر، 
الــقــادمــة. لكن كــل شــيء فــي السياسة وارد، خاصة  الفترة  خــال 
أن روسيا تشعر بأن اتجاهات سوق النفط الحالية في صالحها، 
اقتصادًيا وسياسًيا، نظًرا لحاجة أوروبا إلنتاجها بشكل كبير مع 
دخول الشتاء، الذي ينتظر له أن يكون شديد البرودة، مما يؤدي 

لزيادة الطلب على النفط.

أدوات غير المباشرة
أدواًرا بارزة  أميركا  أدت فيها  هذه األدوات سياسية بامتياز، وقد 
ومعروفة على مدار العقود املاضية، من خال ضرب حالة الوفاق 
ا داخل »أوبك 

ً
داخل منظمة أوبك، وهي قادرة على تفعيل ذلك أيض

إيــران من جهة  املفاوضات بني  فــاآلن ثمة أخبار عن تقدم  بلس«، 
وأميركا وأوروبــا من جهة أخــرى.  والتسريع بالوصول إلى اتفاق 
بشأن برنامج إيران النووي، من شأنه ان يحرك رغبات إيران في 
عودة تفعيل حصتها في سوق النفط، والتي تصل إلى 3.5 مايني 
ألف برميل يومًيا  برميل يومًيا، بينما ال تصدر اآلن، سوى 300 
أميركا  قبل  مــن  املــفــروضــة عليها  االقــتــصــاديــة  الــعــقــوبــات  بسبب 
وأوروبا وإن كانت تتصرف في تصدير كميات أخرى خارج النطاق 
ــارات،  أمــيــركــا بكل مــن السعودية واإلمــ الــرســمــي. كما أن عــاقــات 
تسمح بحالة من التوظيف السياسي لقرارات إنتاج وعرض النفط 
في السوق الدولية، وقد ملسنا هذا خال العقود املاضية عبر إصرار 
السعودية على مخالفة رغبات إيــران دائًما في منظمة األوبــك، من 
أجل رفع أسعار النفط.  كما أن التاريخ القريب يشهد بحالة الصدام، 
التي مرت بها عاقات السعودية مع روسيا في سوق النفط الدولية 
فـــي مــــــــارس/آذار 2020، حــيــث شــهــدت الـــســـوق مـــا ســمــي بــحــرب 
النفط في بعض  لبرميل  إلــى 19 دوالرا  األســعــار، وتدنت األسعار 
إلــى زيـــادة سقف  ــارات تدعو  آنـــذاك. ومنذ شهور واإلمــ الصفقات 
، إال 

ً
اإلنتاج اليومي في »أوبك بلس«، وإن كانت دعوتها لم تلق قبوال

أنه من الــوارد، أن تجدد هذه الدعوة، أو أن تخرج عن إجماع »أوبك 
بلس«، ومجرد دفــع أبوظبي بزيادة اإلنــتــاج، أو مجرد اإلعــان عن 
خروجها من االتفاق، سيؤثر با شك سلبًيا، على الحالة النفسية 

للمتعاملني بسوق النفط، وتنخفض األسعار.

هل ستتغير المعادلة؟
 ،1973 عــام  في  النفط  أزمــة  بعد  الدولية،  الطاقة  وكالة  نشأة  منذ 
اليد العليا في  تغيرت املعادلة في سوق النفط الدولية، وأصبحت 
السوق للمستهلكني، وظل املنتجون في طرف املتغير التابع، بحكم 
اإلنتاج،  لزيادة  يدفعها  للنفط، مما  املنتجة  للدول  داخلية  أوضــاع 
البينية بني  والنزاعات  أو من خــال املشكات  األســعــار،  وخفض 
بعض الدول املنتجة للنفط، كما حدث في الحرب بني إيران والعراق، 
العراق والكويت، وما  الحرب بني  الثانية، عبر  الخليج  أزمــة  أو في 
ترتب عليها من أوضــاع سياسية واقتصادية. الجديد هذه املرة، 
الــثــانــي الغريم  الــطــرف  بــايــدن، خــاصــة أن على  ُيــرفــض مطلب  أن 
الـــذي يعيش أزهـــى أوضــاعــه السياسية واالقــتــصــاديــة،  الــروســي، 
بسبب ارتفاع أسعار النفط، مما أدى لزياد االحتياطيات من النقد 
األجنبي لروسيا إلى 621.6 مليار دوالر في أكتوبر/تشرين األول 

.2021

أسعار النفط بعد تحدي 
»أوبك+« لبايدن
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