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بريطانيا ترجع 300 عام إلى الوراء
لندن ـ العربي الجديد

تــقــلــص االقــــتــــصــــاد الــبــريــطــانــي 
حــجــم  بـــأكـــبـــر   ،2020 الــــعــــام  فــــي 
ــام، وســــط تــداعــيــات  ــ مــنــذ 300 عـ
جائحة فيروس كورونا، لكنه تجنب ركودًا 
ا لألرقام الرسمية. وقال مكتب 

ً
مزدوجًا، وفق

ــاءات الــوطــنــيــة إن الـــنـــاتـــج املــحــلــي  ــ ــــصـ اإلحـ
اإلجـــمـــالـــي انــخــفــض بــنــســبــة 9.9 فـــي املــائــة 
فــي عـــام 2020 حــيــث لــم ُيــتــرك أي قــطــاع من 
االقـــتـــصـــاد ســـاملـــًا بــســبــب عــمــلــيــات اإلغــــاق 
ــاء الـــــوبـــــاء. وســجــلــت  ــنــ وتــــراجــــع الـــطـــلـــب أثــ
الناتج املحلي  بريطانيا أكبر انخفاض في 
اإلجمالي السنوي منذ الصقيع العظيم عام 
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في املائة، وفق حسابات »الغارديان«.
ــــرت األرقــــــــــام األخـــــيـــــرة أن  ــهـ ــ ومــــــع ذلــــــــك، أظـ
ركــودًا مزدوجًا،  االقتصاد تجنب بصعوبة 

مع نمو بنسبة 1 في املائة في الربع األخير 
من العام املاضي. وانكمش اقتصاد اململكة 
املتحدة بنسبة 2.9 في املائة في الربع األول 
مــن عــام 2020، قبل أن ينخفض   بنسبة 19 
في املائة في الربع الثاني خال فترة اإلغاق 
فــي الــربــيــع، وهـــو مــن بــن أكــبــر الــتــراجــعــات 
بريطانيا  تــأخــرت  حيث  الغربي  العالم  فــي 
ــا أطــول 

ً
فــي دخـــول اإلغـــاق واستغرقت وقــت

بمعدل  االقتصاد  نما  ثــم  القيود.  لتخفيف 
قياسي بلغ 16.1 في املائة في الربع الثالث، 
في  الضيافة  قطاع  افتتاح  بإعادة  مدعوًما 
الــصــيــف، قــبــل أن تجبر املــوجــة الــثــانــيــة من 
الوباء على إطاق القيود. وقال وزير املالية 
الــبــريــطــانــي ريــشــي ســونــاك إن أولــويــتــه ما 
زالـــت حماية أكــبــر قــدر ممكن مــن الوظائف 
الوقت  أثر جائحة فيروس كورونا، في  من 
دعم  مــن  الثانية  لجولته  فيه  يستعد  الــذي 
علن في ميزانية الثالث 

ُ
االقتصاد والتي ست

مــن مـــارس/ آذار. وشــرح ســونــاك لتلفزيون 
ــيــــوز الـــجـــمـــعـــة »أولــــويــــتــــي كــانــت  ــكــــاي نــ ســ
دومـــا السعي وحــمــايــة أكــبــر قــدر ممكن من 
وظائف الناس. أعتقد أن هذه هي األولوية 
السليمة الواجبة في الوقت الذي نفكر فيه 
قال  كما  الجائحة«.  القادمة من  املرحلة  في 
الحكومة  أن تكون  يريد  الشعب  إن  سوناك 
فيروس  قــيــود  فــي تخفيف  وحـــذرة  متأنية 
كورونا. وعلى الرغم من أن االقتصاد تجنب 
ركوًدا مزدوًجا، إال أن املحللن قالوا إنه من 
املحتمل أن يتقلص في بداية العام ألن قيود 
اإلغــــاق األكــثــر صــرامــة مــنــذ املــوجــة األولـــى 
تضعف النشاط. وشرح دين تيرنر، الخبير 
الـــســـويـــســـري:   UBS ــتــــصــــادي فــــي بـــنـــك االقــ
»تــظــهــر ســلــســلــة الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي 
الــشــهــريــة أن قــطــاع الـــخـــدمـــات املــهــيــمــن في 
املـــمـــلـــكـــة املـــتـــحـــدة قــــد عـــــاد إلـــــى الـــنـــمـــو فــي 
ديسمبر، لكن من غير املرجح أن يستمر هذا. 

رضت في 
ُ
تشير القيود األكثر صرامة التي ف

نهاية الــعــام املــاضــي، والــتــي مــن املــرجــح أن 
تظل سارية خال معظم الربع الحالي، إلى 

أن االقتصاد قد ينكمش مرة أخرى«.
ــم اإلحـــــــصـــــــاءات  ــســ وأكـــــــــد املـــــــســـــــؤول فــــــي قــ
االقــتــصــاديــة فـــي بــريــطــانــيــا جـــونـــاثـــان آثــو 
القيود  إن »تخفيف  بــرس«  »فرانس  لوكالة 
في مناطق عديدة من اململكة املتحدة ساهم 
االقتصاد بعضا  استعادة قطاعات من  في 
مـــن مــكــاســبــهــا املــفــقــودة فـــي كـــانـــون األول/

ديــســمــبــر«، مــضــيــفــا أن حـــمـــات الــفــحــوص 
ــيـــروس وتــتــبــعــه ســاهــمــت  ــفـ لــلــكــشــف عــــن الـ

أيضا في تعزيز اإلنتاج.
ولــفــت إلــى أن »االقــتــصــاد استمر فــي النمو 
فــي الفصل الــرابــع، رغــم فــرض الــقــيــود. لكن 
تراجع  ككل  للعام  اإلجمالي  املحلي  الناتج 
بنحو 10 في املائة، أي أكثر بمرتن عن أكبر 

انخفاض سنوي مسجل«.

القدس المحتلة ـ محمد محسن

الوافدة  الفلسطينية  السياحة  جمعية  رئيس  انتقد 
طوني خشرم تقاعس املجلس التشريعي الفلسطيني 
مــدار سنوات طويلة في  العاقة على  والجهات ذات 
تشريع قانون لتنظيم القطاع السياحي الفلسطيني. 
»العربي الجديد«: »إن القانون الحالي  وقال خشرم لـ
الستينيات،  منذ  بــه  معمول  1965م(  لسنة   45 )رقـــم 
وهو باألساس القانون األردني القديم الذي أكل عليه 
الحاصلة  التغييرات  يراعي  يعد  ولــم  الدهر وشــرب، 
اليوم. حيث أدى عدم تشريع القانون السياحي املؤمل 

الـــدوالرات  واملــوعــود إلــى خسائر بمئات املاين من 
على مدار األعوام للقطاع السياحي الخاص وللقطاع 

العام بجميع أشكاله ومنظوماته«.
الــقــانــون السياحي خلق  وأضـــاف خــشــرم: »إن غياب 
فــوضــى عــارمــة خـــال الــســنــن املــاضــيــة فــي منظومة 
الوافدة والصادرة، حيث انعكس ذلك على  السياحة 
املستوى املتدني للخدمات السياحية وعمل مزوديها 
من ذوي الشأن وفي ظل غياب مثل هذا القانون املهم 
املنظومة  أطـــراف  الـــذي ينظم ويــحــدد طبيعة عــاقــة 
السياحية بعضها ببعض«. ولفت إلى أن »الفوضى 
رقــابــة، فيستمر في  أو  أي محاسبة  عامة وال يوجد 

الــتــمــادي والــظــلــم والـــعـــدوان، حــيــث ال يــوجــد قــوانــن 
تحمي الحقوق في القطاع السياحي الفلسطن، هذا 
األمـــر غــيــر الــصــحــي،  بــا شــك ســـوف يـــودي بــنــا إلــى 

ضياع األمور والتراجع والخسائر«.
ــار خــشــرم إلـــى أنـــه تــمــت صــيــاغــة قـــانـــون جــديــد  ــ وأشـ
للسياحة من قبل محامن وأخصائين مشهود لهم 
بــالــكــفــاءة والــخــبــرة الــعــالــيــة قــبــل ســبــع ســنــوات وتــم 
فــي حينه  الفلسطيني  الـــــوزراء  عــلــى مجلس  طــرحــه 
وأعيد طرحه قبل جائحة كورونا بوقت قصير وقبل 
ذلك عرض على الرئاسة الفلسطينية دون أية نتيجة.
ولـــفـــت خـــشـــرم إلــــى أن الــســيــاحــة الــــوافــــدة هـــي عــمــاد 

ــر من  ــبـ ــزء األكـ االقـــتـــصـــاد الــفــلــســطــيــنــي وتــشــكــل الـــجـ
الـــدخـــل الـــقـــومـــي، وقـــــال: »قــــد يــتــســاءل الــبــعــض ملـــاذا 
يجب أن يكون هناك قانون للسياحة؟ والجواب، بكل 
بساطة، هو ملنع ارتكاب مخالفات ودخول الصناعات 
الوطني  باالقتصاد  ضــارة  منافسات  في  السياحية 
يــكــفــي هــــذا ســبــبــا لتحصن  الــــعــــام«. وأضـــــــاف: »أال 
تحمي  وعادلة  واضحة وصارمة  بقوانن  سياحتنا 
الـــقـــطـــاع، وتـــشـــجـــع عـــلـــى تــــطــــوره واالســـتـــثـــمـــار فــيــه 
السياحة  أن تبقى  بــه«. وأكــد على أهمية  والنهوض 
الــفــلــســطــيــنــيــة قــطــاعــا اســتــراتــيــجــيــا مــــدر لــلــمــداخــيــل 

ويساعد االقتصاد في األزمان الصعبة.

تساؤالت حول غياب قانون السياحة الفلسطينية

تدفقات قياسية على 
األسهم العالمية 

أظهرت بيانات لتدفقات الصناديق 
األسبوعية من بنك أوف أميركا 

الجمعة أن صناديق األسهم 
العاملية تلقت تدفقات قياسية 
بلغت 58.1 مليار دوالر على 

مدى األسبوع الفائت، إذ سحب 
املستثمرون املال من صناديق 

النقد وخففوا انكشافهم على 
السندات. وبلغت األسهم العاملية 
أعلى مستوياتها على اإلطالق 

هذا األسبوع، إذ تعززت معنويات 
املستثمرين بفضل آفاق األرباح 

والتعافي االقتصادي. وشهد 
اإلقبال على األسهم عمليات 
تكوين مراكز بشكل مفرط 

بني عمالء إدارة الثروات ببنك 
االستثمار األميركي في ظل 

مخصصات بنسبة 63.1 في املائة 
لألسهم وهي األعلى على اإلطالق 
و19.1 في املائة للديون وهي األقل 

على اإلطالق.

المصارف األوروبية 
أمام عام صعب 

صمدت املؤسسات املصرفية 
األوروبية بوجه عام 2020 

وتفشي وباء كوفيد-19، بدون 
أن تتحمل عواقب طائلة، لكنها 

مضطرة إلى لزوم الحذر في 
ظل الغموض املخيم على عام 
2021. وتحمل النتائج املالية 

الصادرة عن املجموعات 
املصرفية األوروبية الكبرى آثار 

األزمة الصحية وانعكاساتها 
االقتصادية واالجتماعية، 

وأشارت بيانات الجمعة إلى أّن 
الصعوبات ستستمر خالل العام 

الحالي.

ارتفاع المؤشر الصناعي 
التركي

سجل مؤشر اإلنتاج الصناعي 
التركي، في ديسمبر/ كانون األول 

املاضي، ارتفاعًا بنسبة 1.3 في 
املائة على أساس شهري. جاء ذلك 
وفق أحدث املعطيات التي أعلنتها 

هيئة اإلحصاء التركية، الجمعة.
وأوضحت املعطيات أن مؤشر 

اإلنتاج الصناعي املعدل موسميًا 
في نوفمبر املاضي، ارتفع 

بنسبة 9 في املائة مقارنة مع 
الشهر نفسه من عام 2019. 

وأضافت أن مؤشر قطاع التعدين 
واملناجم ارتفع بنسبة 6 في املائة، 

والصناعات التحويلية 9.5 في 
املائة، مقارنة بنفس الشهر من 

عام 2019.

رسوم أميركية 
على منتجات أوروبية

أعلنت إدارة بايدن اإلبقاء حاليًا 
على الرسوم اإلضافية على بعض 

السلع األوروبية، التي دخلت 
حيز التطبيق في 12 كانون 

الثاني/ يناير، على خلفية النزاع 
القديم بني بوينغ وإيرباص. وفي 

مذكرة، تنشر الجمعة في الجريدة 
الرسمية، أشار مكتب املمثل 

التجاري األميركي إلى أنه »ليس 
من الضروري في هذه املرحلة 

مراجعة« هذه العقوبة التجارية. 

أخبار

خسائر 
»روسنفت« 

الروسية

أعلن عماق الطاقة الروسي روسنفت الجمعة انخفاض صافي دخلها خال العام 2020 قرابة 80 في املائة مع تضرر الطلب على الوقود بفعل جائحة فيروس 
كورونا. وقالت روسنفت، التي تملك فيها شركة النفط العاملية بي.بي حصة 19.75 في املائة، إن صافي الدخل انخفض إلى 147 مليار روبل أو 2.2 مليار 
دوالر. وشرحت روسنفت أن متوسط إنتاجها من النفط ومكثفات الغاز تراجع 11.4 في املائة إلى 4.14 ماين برميل العام املاضي بسبب اتفاق عاملي لكبح 
اإلنتاج. وقالت الشركة إن إيراداتها لعام 2020 انخفضت 33.6 في املائة إلى 5.76 تريليونات روبل، بينما تراجعت أرباحها قبل الفوائد والضرائب واإلهاك 

وإطفاء الدين 42.6 في املائة إلى 1.2 تريليون روبل.

اقتصاد
Saturday 13 February 2021
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األزمة النفطية تطرح تحدي تقدير اإليرادات

106
النفطية  الــحــقــول  عــدد 
حقًال   13 منها  اليمن،  في 
تخضع ألعمال استكشافية 
و12 حقًال منتجًا و81 حقًال 
مفتوحة  قطاعات  فــي 
والتنقيب.  لــاســتــكــشــاف 
تتوزع  شركة   18 ويوجد 

بين استكشاف وإنتاج.

تحقيق

خطط لزيادة اإلنتاج 
النفطي إلى 150 ألف 

برميل يوميًا

تعتمد إيرادات الموازنة 
على العائدات النفطية 

بنسبة %70

عدن ـ محمد راجح

ــة  ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ تـــــــواجـــــــه الـــــحـــــكـــــومـــــة الـ
تــــحــــديــــات فـــــي ظـــــل مـــــا تــعــيــشــه 
الــــبــــاد مــــن أزمــــــــات حـــــــادة عــلــى 
ــات  ــويـ مــخــتــلــف األصــــعــــدة. عــلــى رأس األولـ
وضـــع بــرنــامــج اقــتــصــادي شــامــل مــتــوافــق 
ــة لـــلـــيـــمـــن،  ــ ــامـ ــ ــة عـ ــ ــ ــوازنـ ــ ــ ــه، وإعـــــــــــــداد مـ ــيــ ــلــ عــ
التدهور  لوقف  املالية  السياسات  وتحديد 
تراجع  أن  إال  العملة.  وانهيار  االقــتــصــادي 
ــتـــاج الــنــفــطــي الــــذي كـــان ُيــعــتــبــر مـــوردًا  اإلنـ
في  كبيرًا  تحديًا  يطرح  للموازنة،  أساسيًا 
تــقــديــر إيـــــرادات املـــوازنـــة، ومـــن ثــم نفقاتها 
واملشاريع التي ستنبثق عنها. كذا، ُيعتبر 
ـــن املـــشـــكـــات الـــتـــي تــنــعــكــس عــلــى  جــــــزءًا مـ
ــكـــرار انـــقـــطـــاع الــــوقــــود من  املـــواطـــنـــن مـــع تـ

األسواق.
الــحــكــومــة املــعــتــرف بــهــا دولــيــًا الــتــي انضم 
كشريك  الجنوبي  االنتقالي  املجلس  إليها 
ــــي الـــتـــشـــكـــيـــل الـــــــــــوزاري الـــجـــديـــد  ــيــــس فـ رئــ
الصادر نهاية العام املاضي، خضعت منذ 
قيام الحرب الدائرة في الباد قبل أكثر من 
خمس سنوات ألربعة تعديات، ثاثة منها 
موسعة مع تغيير ثاثة رؤســاء للحكومة. 
وخـــــال الـــســـنـــوات الـــثـــاث األولــــــى لــلــحــرب 
التي بدأت في 2015، لم تستطع الحكومات 
املتعاقبة إعـــداد أي مــوازنــة جــديــدة لليمن، 
وظلت تعمل وفق أرقام موازنة 2014. علمًا 
ــذه خــضــعــت لــتــطــويــر شكلي  ــة هـ ــوازنـ أن املـ
في العام 2018، وثم تم إقــرار موازنة 2019 
مــتــأخــرة، ليمر عــام 2020 مــن دون اإلعــان 
عن البيانات التفصيلية للموازنة، أو إقرار 
مـــوازنـــة الـــعـــام الـــاحـــق 2021. وخــــال هــذه 
الـــفـــتـــرة، لـــم يــتــم اإلفـــصـــاح عـــن الــحــســابــات 

الختامية السنوية.
في  التعافي«  »عــام  الحكومة شعار  وترفع 
برنامجها هــذا العام، والــذي يركز وفــق ما 
»العربي الجديد«،  تقوله مصادر حكومية لـ
عـــلـــى تـــرتـــيـــب األولـــــويـــــات حـــســـب األهــمــيــة 
املــواطــنــون ثمارها  بــرامــج يلمس  وتــقــديــم 
، إن كــان فــي الجانب االقــتــصــادي أو 

ً
عــاجــا

األمني أو املعيشي.

انعكاسات األزمة النفطية
ــبـــوع املـــاضـــي مــشــروع  أقــــرت الــحــكــومــة األسـ
بــرنــامــجــهــا الــــعــــام والـــــــذي يــتــطــلــب مــوافــقــة 
ــــواب الـــيـــمـــنـــي املـــنـــقـــســـم مــــا بــن  ــنـ ــ مـــجـــلـــس الـ
ــنـــاقـــشـــتـــه ووضـــــع  ــنــــعــــاء وعــــــــــدن، بــــعــــد مـ صــ
ــــؤدي إلــــى بــلــورة  املـــاحـــظـــات الـــازمـــة بــمــا يـ

إعداد موازنة طال انتظارها.
لكن إعداد املوازنة يرتبط بأزمة قطاع النفط 
والــغــاز وتــراجــع إنــتــاج الــيــمــن بفعل الــحــرب 
وتردي حقول اإلنتاج وخطوط النقل وموانئ 
املستعرة منذ  املعارك  إلى  التصدير، إضافة 
أيام على تخوم محافظة مأرب التي تحتوي 

على أهم حقول اليمن من النفط والغاز. 
اجتماع  في  اليمنية  الحكومة  رئيس  وطلب 
طارئ مع مسؤولن في وزارة النفط واملعادن 
النفطي،  القطاع  وضــع  حــول  عاجلة  تقارير 
واملــــعــــالــــجــــات الـــــضـــــروريـــــة لــــرفــــع مــســتــوى 
اإلنتاج، في مسعى لتعزيز املوارد الحكومية 
الــشــحــيــحــة، ومــواجــهــة األعـــبـــاء االقــتــصــاديــة 

واإلنسانية.
وتسعى الجهات املختصة في اليمن للوقوف 

القطاع وتحديد مستوى  هــذا  على وضعية 
ترديه وما يعانيه من أضرار جسيمة والعمل 
عــلــى إعـــــادة تــرتــيــبــه، بــمــا يــســمــح للحكومة 
بتنفيذ خططها فــي رفــع اإلنــتــاج مــن النفط 
الخام إلى نحو 150 ألف برميل يوميًا من 70 

ألفًا حاليًا. 
الــنــفــط  وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة فـــي وزارة 

لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن  واملـــعـــادن اليمنية 
هـــنـــاك جـــهـــودًا حــثــيــثــة لــلــعــمــل فـــي االتـــجـــاه 
الـــهـــادف إلـــى رفـــع اإلنـــتـــاج وصــيــانــة حقول 
بعض  وتنفيذ  واملــتــهــالــكــة،  املــتــرديــة  النفط 
املــــشــــاريــــع الــــطــــارئــــة مــنــهــا اســـتـــكـــمـــال خــط 
األنــبــوب الــجــديــد فــي محافظة شــبــوة الــذي 
يـــمـــتـــد مــــن قــــطــــاع »جــــنــــة هــــنــــت« إلـــــى غـــرب 
مــنــطــقــة عـــيـــاد بـــطـــول 82 كـــم والــــــذي تصل 
إضافة  دوالر.  مليون   54 نحو  إلــى  تكلفته 
ميناء  فــي  التخزينية  الــطــاقــة  تــوســيــع  إلـــى 
الــنــشــيــمــة وصـــيـــانـــة أنـــابـــيـــب الـــنـــقـــل، وحـــل 
مشكلة املخصصات املالية املتراكمة لصالح 

الشركات النفطية.
ــم تـــتـــركـــز عـــلـــى تــحــســن  ــ لـــكـــن الـــجـــهـــود األهــ
اإلنتاج في حقول صافر النفطية بمحافظة 
مـــأرب؛ إذ تــم فــي هــذا الــصــدد تشكيل لجنة 
والــــشــــركــــات  الـــنـــفـــط  وزارة  ــــن  بـ مـــشـــتـــركـــة 
وبــتــرو مسيلة  الــحــكــومــيــة، صــافــر  النفطية 
وايـــكـــوم، لتقييم وضــعــيــة قــطــاع الــنــفــط في 
الــيــمــن ووضـــع الــحــلــول املــنــاســبــة النتشاله 
فــارق  وإحــــداث  النفطية  الصناعة  وتــطــويــر 

في هذا املجال لتحقيق املسار السريع، كون 
هذه الشركات الثاث تمثل الــذراع الوطنية 

للدولة في مجال النفط والغاز. 

تأثيرات على الخدمات
إيــرادات النفط والغاز في اليمن  وانخفضت 
الحرب.  بــدايــة  منذ  دوالر  مليار   20 بحوالي 
ويقول الخبير في املركز الوطني للدراسات 
واألبحاث النفطية وجيه الصاحي، إن هذا 
املبلغ يتجاوز إجمالي نفقات املوازنة العامة 
للدولة على الخدمات العامة وقطاعات هامة 
مثل التعليم والصحة والحماية االجتماعية 
والكهرباء واملياه، وهو ما أدى وفق حديثه 
ــدم الـــقـــدرة على  »الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى عـ لـــ
إعداد أي موازنة عامة منذ بداية الحرب في 
الباد، والعمل بآخر موازنة تم إعدادها في 
العام 2014 مع وقف معظم بنود النفقات بما 
االستثماري  البرنامج  فيها تعليق مشاريع 
ــام، وتــعــلــيــق صــــرف اإلعــــانــــات الــنــقــديــة  ــعــ الــ
لــلــفــقــراء، وتــقــلــيــص نــفــقــات تــشــغــيــل مــرافــق 

الخدمات االجتماعية األساسية.
وشــكــل إنــتــاج الــنــفــط والـــغـــاز حــوالــي 24 في 
الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار  املائة من 
- 2014، وذلــك  الــفــتــرة 2010  الــجــاريــة خـــال 
التحتية  التخريب للبنية  رغم تنامي أعمال 

للنفط والغاز خال املرحلة االنتقالية.
ويــــــعــــــانــــــي قــــــطــــــاع الـــــنـــــفـــــط مــــــــن مــــشــــكــــات 
وصعوبات متنامية أبرزها التراجع املستمر 
في كميات اإلنتاج منذ عام 2002 وانخفاض 
األسعار في األســواق العاملية، مقابل ارتفاع 
إضافة  وارداتـــه،  وبالتالي  الــوقــود  استهاك 
إلــــى مـــحـــدوديـــة االســـتـــثـــمـــارات وزيــــــادة عــدم 
ــــي. فـــفـــي عـــام  ــنـ ــ ــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي واألمـ االســ
2015، أعلنت شركات النفط والغاز األجنبية 
الحالة القاهرة وغادرت اليمن، وتوقف إنتاج 
ــاز الــطــبــيــعــي  ــغــ وتـــصـــديـــر الــنــفــط الـــخـــام والــ
أزمــات متتالية خانقة في  املــســال، وتفجرت 

الوقود.

حبر على ورق؟
ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة، بعد نحو 
عام على توقيع اتفاق الرياض بن املكونات 
في  الشرعية  إطــار  فــي  املنضوية  السياسية 
اليمن. مكونات خاضت صراعًا واسعًا على 
إلــى مواجهات  كــل املستويات مــع وصــولــهــا 
أبن  بمحافظة  مناطق  فــي  تــركــزت  عسكرية 

جنوب اليمن. 
الباحث االقــتــصــادي خــالــد الصرمي  وشـــرح 
ــداد  ــ ــال اســـتـــطـــاعـــت الـــحـــكـــومـــة إعـ ــ ــه فــــي حـ ــ أنـ
مــــــوازنــــــة جــــــديــــــدة، قـــــد تــــكــــون كـــســـابـــقـــاتـــهـــا 

عــبــارة عــن مـــوازنـــة عــلــى الــــورق فــقــط، إذا لم 
الــعــامــة خصوصا  املــــوارد  يــتــم تمكينها مــن 
النفطية والغازية، مع توقف إنتاج وتصدير 

النفط منذ بداية الحرب.
ورأى فــي حديثه مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
بالدرجة  واقتصادية  تنموية  اليمن  مشكلة 
ــــدالت الــفــقــر  ــعـ ــ ــعـــود مـ ــة بـــصـ األولــــــــــى، خــــاصــ
والــبــطــالــة، »وكــــان بــاإلمــكــان تــافــي كــل هــذه 
الــفــوضــى الــتــي أحــدثــتــهــا الـــحـــرب بتسخير 
ــرادات لــدعــم االقــتــصــاد اليمني  ــ كــل هـــذه اإليــ
وتوفير  الفقر  ومكافحة  التنمية  ومــشــاريــع 
فرص عمل ملئات اآلالف من الشباب، بدال من 
الحرب  أطــراف  استقطابهم من قبل مختلف 

وتجنيدهم كمقاتلن«. الموازنة اليمنية 
المؤجلة

تدرس الحكومة اليمنية إعداد موازنة شاملة للعام 2021 بعدما تّم تأجيلها. البلد الذي دمرت 
الحرب بنيته التحتية وعاثت خرابًا بمؤشراته االقتصادية واإلنسانية، يواجه تحديًا إضافيًا. تقدير 

اإليرادات النفطية دونه عقبات ترتبط باألزمة التي تطاول القطاع
تدهور اقتصادي ومعيشي

أعلنت الحكومة اليمنية أرقام موازنة العام 2019 في فبراير/ شباط من 
العام ذاتــه، بعجز نسبته 30 في املائة، وقــدرت املوازنة اإليــرادات بنحو 
تريليونني و159 مليارًا و271 مليون ريال، فيما بلغت تقديرات النفقات 
على املستوى الوطني نحو 3 تريليونات و111 مليارًا و153 مليون ريال.
ــرادات صـــادرات النفط والــغــاز 32  وتوقع مشروع املــوازنــة أن تشكل إيـ
في املائة من إجمالي اإليــرادات العامة سنة 2019. وتتضمن تقديرات 
والتي  للحوثيني  الخاضعة  املــحــررة  غير  املناطق  الحكومية  ــرادات  اإليــ
الخام  النفط  برميل  املــوازنــة سعر  واعتمدت  ريـــال،  مليار  بــــ692  تقدر 

املصدر بمبلغ 50 دوالرًا. وكان النفط دائمًا من املشكالت التي تواجه 
املــوازنــة، حيث أدى تراجع اإلنتاج السنوي إلى انكماش النشاط  إعــداد 
االقتصادي واشتعال األسعار وتفاقم عجز املوازنة وتدهور قيمة العملة 
األساسية.  االجتماعية  للخدمات  الوصول  تزايد صعوبة  مع  الوطنية، 
أنــه تــدهــورت  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ وبالنتيجة، تــشــرح مــصــادر متابعة 
الحياة املعيشية ملاليني اليمنيني بطريقة مباشرة وغير مباشرة. ومع 
ذلــك، فــإن معظم األراضـــي اليمنية ال تــزال خــارج نطاق أعمال التنقيب 

واالستكشاف، بما في ذلك املناطق البحرية.

ينعكس تراجع 
اإلنتاج على 
توافر الوقود 
في السوق 
)محمد 
حويس/ فرانس 
برس(

عمان ـ زيد الدبيسية

تراجع حجم املنح الخارجية التي 
من  سنويًا  األردن  عليها  يحصل 
دول عــربــيــة وأجــنــبــيــة اعــتــبــارًا من 
الـــعـــام الــحــالــي، مـــع انــحــســار قــيــمــة املــعــونــات 
الــســنــويــة الـــتـــي يــقــدمــهــا املـــانـــحـــون لــلــبــلــدان 

الفقيرة وفق برامج ومخصصات مالية.
النواب  املالية في مجلس  اللجنة  وقــال مقرر 
األردني ضرار الحراسيس في تصريح خاص 
لـ »العربي الجديد« إن مشروع موازنة األردن 
بمناقشته  النواب  والــذي سيبدأ   2021 للعام 
اعتبارا من األحد، يظهر أن حجم املنح املتوقع 
ــام يـــقـــدر بــحــوالــي  ــعـ ــذا الـ الـــحـــصـــول عــلــيــهــا هــ
دوالر  مليار   1.2 مقابل  ديــنــار  مليون   813.3
الـــعـــام املـــاضـــي بــانــخــفــاض نــســبــتــه 32.2 في 

املائة.
وشرح أن املنح هذا العام قادمة من الواليات 
املتحدة بحوالي 475 مليون دوالر مقابل 845 
مليون دوالر للعام املاضي باإلضافة إلى منح 
أخــــرى مــتــوقــع الــحــصــول عليها مــن االتــحــاد 

األوروبي والصندوق الخليجي للتنمية.
إلى  أنه استنادًا  الحراسيس  النائب  وأضــاف 

ــة الــعــامــة فــإن  املــعــطــيــات الـــــــواردة فـــي املــــوازنــ
الى  يعود  املنح  حجم  فــي  الكبير  االنخفاض 
الــتــراجــع املــتــوقــع والــكــبــيــر فــي مــقــدار املنحة 
ــتــــي تــشــكــل حـــصـــة األســــــد مــن  األمـــيـــركـــيـــة والــ

املعونات التي يحصل عليها األردن.
وأكــــــــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة االنــــتــــبــــاه الــــــى ضــــــرورة 
االعــتــمــاد عــلــى الــــذات خـــال الــســنــوات املقبلة 
من خال اتباع سياسات اقتصادية حصيفة 
تركز على تحفيز االستثمار ومحاربة التهرب 
ــــرادات املــحــلــيــة. ولــفــت  الــضــريــبــي لـــزيـــادة اإليـــ
إلـــى أن هـــذا الــحــل أســاســي لتعويض تــراجــع 
األردن  عليها  يعتمد  الــتــي  الــخــارجــيــة  املــنــح 
املــوازنــة  لتخفيض عجز  منذ ســنــوات طويلة 
وتـــمـــويـــل تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع ذات أولــــويــــة فــي 
قطاعات مختلفة. وبّن الحراسيس أن اللجنة 
املالية في مجلس النواب أقرت تخفيض حجم 
املـــوازنـــة لــلــعــام الــحــالــي بــحــوالــي 208 ماين 
دوالر وذلك في ضوء املناقشات التي أجرتها 

اللجنة ملشروع املوازنة املحال من الحكومة.
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر الـــلـــجـــنـــة املـــالـــيـــة فـــقـــد جـــاء 
ــة »غـــيـــر  ــ ــاريـ ــ ــــجـ الـــتـــخـــفـــيـــض فـــــي الــــنــــفــــقــــات الـ
املحروقات  مثل  وصفها  حــد  على  الحميدة« 
ــيـــارات  ــدام الـــسـ ــتــــخــ والـــكـــهـــربـــاء واملــــيــــاه واســ

الحكومية وبند السفر.
املــوازنــة عجزًا بقيمة  املتوقع أن تسجل  ومــن 
بعد  دوالر(  مــلــيــار   2.89( ديــنــار  مــلــيــار   2.05
البالغة  للموازنة  الرئيس  الهدف  فيما  املنح، 
هو  دوالر(،  مــلــيــار   14( ديـــنـــار  مــلــيــارات   9.9

صيانة االستقرار املال وفقا لتصريحات وزير 
املالية محمد العسعس.

وتمثل الضرائب غالبية اإليــرادات املقدرة في 
مــشــروع مــوازنــة والــبــالــغــة 11.1 مليار دوالر 

منها 10.3 مليارات دوالر إيرادات محلية.
الــدولــي  الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون  وقـــالـــت وزارة 
األردنـــيـــة إنــهــا تــقــوم بــاســتــقــطــاب املــســاعــدات 
الخارجية بمختلف أنواعها لتمويل عمليات 
التنموية  التنمية في األردن وفقًا لألولويات 

املعتمدة في البرامج والخطط الوطنية.
وأضـــافـــت فـــي تــقــريــر لــهــا أن مـــن أهـــم شــركــاء 
األردن التنموين الواليات املتحدة، واالتحاد 
األوروبي،  واليابان، وأملانيا، واململكة املتحدة، 
وفــرنــســا، والــنــرويــج، والـــدنـــمـــارك، والــســويــد، 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، والــســعــوديــة واإلمـــــارات 

والكويت وغيرها.
وأشارت الى أنه يوجد منح تقدم كدعم مباشر 
لخزينة الدولة بحيث يتم من خالها اإلنفاق 
ــــواردة  عــلــى املــشــاريــع والـــبـــرامـــج الــتــنــمــويــة الـ
في قانون املوازنة العامة، أو أن يتم رصدها 
كــمــخــصــصــات إضـــافـــيـــة ملــــوازنــــات الـــــــوزارات 
التي ستقوم بتنفيذ مشاريع قطاعية معينة. 
وشـــرحـــت أنــــه يــتــم تــحــويــل هــــذه املـــنـــح على 
دفـــعـــات لــحــســاب الــخــزيــنــة الـــعـــامـــة، وتــرتــبــط 
بتحقيق عدد من املؤشرات التعاقدية وحسب 
اتـــفـــاقـــيـــات الــتــمــويــل الـــخـــاصـــة بـــذلـــك، وبـــنـــاًء 
عــلــى الــتــقــدم املـــحـــرز فـــي تــنــفــيــذ اإلصـــاحـــات 
واالســتــراتــيــجــيــات. وتــعــد الـــواليـــات املــتــحــدة 
واالتـــحـــاد األوروبـــــي ودول مــجــلــس الــتــعــاون 
التي تقدم هذا  الـــدول  أبــرز  الخليجي وكــنــدا، 

النوع من املنح.
كما أن هنالك منحا موجهة لتحقيق أولويات 
تنموية وهي املنح التي توجه لتمويل برامج 
ومشاريع تنموية ذات أولوية ضمن البرامج 
التنموية التنفيذية تدار وتنفذ من قبل الجهة 
املــانــحــة مــبــاشــرة إضــافــة الـــى مــنــح اإلضــافــيــة 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

كشفت بيانات حديثة ملصرف ليبيا املركزي 
مليار   2.4 بلغت  األجنبي  النقد  مبيعات  أن 
ديــنــار  ــيـــارات  ــلـ مـ  10.5 يـــعـــادل  مـــا  أي  دوالر 
لــيــبــي خـــال أربـــعـــن يــومــًا مـــن الــعــمــل بسعر 
الصرف الجديد. يأتي ذلك، مع استقرار سعر 
الــدوالر في السوق املــوازي عند 5.15 دنانير 
مقابل الدوالر وانتهاء فروق البيع بن الصك 
بلغت سابقًا 20 في  الــتــي  والــكــاش  املصرفي 

املائة.
ـــ »الـــعـــربـــي  ــرفـــي ســعــيــد جــمــعــة لــ وقــــــال املـــصـ
الـــجـــديـــد« إن الــبــنــك املــــركــــزي مــطــالــب الــيــوم 
االقتصاد  في  النقدية  الكتلة  بتخفيف حجم 
وذلـــك عــبــر إلــغــاء وحــــدات نــقــديــة مــن الــتــداول 
وفق خطة زمنية معينة، وصواًل إلى تحقيق 
مليارات   7 إلــى  الـــذي يصل  الطبيعي  املــعــدل 

دينار.
مجموعة  هــي  النقدية  السياسة  أن  وأضـــاف 
من القواعد واألدوات واألساليب واإلجراءات 
الــتــي تــســتــخــدمــهــا الــبــنــوك املـــركـــزيـــة بــغــرض 
التحكم في حجم السيولة واملعروض النقدي، 

بــحــيــث تــحــقــق مــجــمــوعــة مـــن األهـــــداف منها 
تماسك األسعار واستقرار سعر صرف العملة 
الوطنية، وعلى البنك املركزي استخدام هذه 

األدوات لتحقيق التوازن االقتصادي.
ورفعت مصارف تجارية في العاصمة الليبية 
طرابلس سقف السحب الشهري إلى 10 ألف 
كـــانـــت تمنحه  مـــن 500 ديـــنـــار  بــــدال  ــار،  ــنــ ديــ
املناطق  تشكو  بينما  شــهــريــن،  فــي  للعميل 

الجنوبية والنائية من نقص السيولة.
وفي نهاية العام املاضي، حدد مجلس إدارة 
مــصــرف ليبيا املــركــزي ســعــر صـــرف مــوحــدا 
األميركي  لــلــدوالر  دنــانــيــر  جــديــدا عند 4.48 
الـــواحـــد بـــدال مـــن الــســعــر الــقــديــم 1.4 ديــنــار، 

بتخفيض قيمة العملة بنسبة 70 في املائة.

وأكـــد الــبــاحــث االقــتــصــادي نـــور الــحــبــارات لـ 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن املـــصـــرف املـــركـــزي لم 
املختلفة  النقدية  السياسة  أدوات  يستخدم 
 في تعاماته بهدف امتصاص 

ً
واملعطلة أصا

الــكــتــلــة الــنــقــديــة خــــارج املــنــظــومــة املــصــرفــيــة. 
وأضــــــــاف أن اعـــتـــمـــاد بـــيـــع الـــنـــقـــد األجـــنـــبـــي 
كوسيلة وحيدة فقط لتوفير السيولة إجراء 
االقتصاد،  على  كارثية  تــداعــيــات  ولــه  عبثي 
الــبــاد مــن العمات  مــع اســتــنــزاف احتياطي 
األجنبية. ولفت إلى أن معظم هذا النقد يوجه 
ألغــــــراض اســتــهــاكــيــة ولــيــســت إنــتــاجــيــة أو 
تنموية. وأشار إلى أن معالجة أزمة السيولة 
وفــق نــظــرة املــركــزي مرهونة بــاســتــمــراره في 
بيع النقد األجنبي، واستمرار هذا اإلجراء من 
انتظام  أهمها  عــدة  عدمه يخضع العتبارات 

تدفق إيرادات النفط.
وقال عضو لجنة مصرف ليبيا املركزي علي 
الجديد«  »العربي  لـ  تصريحات  في  الحبري 
للحل بشكل  السيولة في طريقها  إن مشكلة 
املـــصـــرف  إدارة  مــجــلــس  لـــــدى  وإن  ــائـــي،  ــهـ نـ
املركزي تصورًا حول لتخفيض حجم النقود 

في االقتصاد.

القاهرة ـ عبداهلل عبده

أكــــــد حـــســـن أبـــــــوصـــــــدام، نـــقـــيـــب الـــفـــاحـــن 
املـــصـــريـــن، أن هــنــاك الــعــديــد مـــن  املـــزارعـــن 
ــالـــي، يــتــعــرضــون لــضــائــقــة  فـــي الـــوقـــت الـــحـ
ــــى الـــســـجـــون،  ــقـــود  بــعــضــهــم إلـ مـــالـــيـــة، قــــد تـ
نــتــيــجــة انــخــفــاض أســـعـــار مــحــاصــيــلــهــم عن 
ســـعـــر  الـــتـــكـــلـــفـــة.  وأضــــــــاف فــــي تــصــريــحــات 
»العربي الجديد« أن تراجع الحالة  خاصة لـ
لشراء  اضطرتهم  الفاحن  ملعظم   املعيشية 
ال أســمــدة واملــبــيــدات والــتــقــاوي بــاألجــل عبر 
بــيــع  منتجاتهم بعد  نــظــيــر  الــجــمــلــة،  تــجــار 
الحصاد لهؤالء التجار، ولكن نتيجة تدني 
الــديــون عليهم،   أســعــار املــزروعــات، تراكمت 
وفــقــدوا املــقــدرة على ســدادهــا،  ودخــلــوا في 
ــلـــت بــبــعــضــهــم إلـــى  نــــزاعــــات قــضــائــيــة وصـ

الحبس. 
ــلـــت  أبـــــــوصـــــــدام أن األســــــعــــــار وصـ ــع  ــ ــابــ ــ وتــ
إلــــى مــســتــوى مـــتـــدن لــلــغــايــة، حــيــث أصــبــح 
 25 األرض  فـــــي  الــــبــــاذنــــجــــان  ــلـــو  ــيـ كـ ســــعــــر 
ــة قـــــــرش(، والــطــمــاطــم  ــائـ ــــا ) الـــجـــنـــيـــه مـ

ً
قــــرش

والــبــطــاطــس مـــن نــصــف جــنــيــه إلــــى  جــنــيــه، 
وخــيــار الــصــوب بــســعــر جــنــيــه واحــــد، حتى 
ــيــــاء والـــــــبـــــــازالء وصـــل  أن ســـعـــر  الــــفــــاصــــولــ
إلـــى 4.5 جــنــيــهــات للكيلو، وهـــي أســعــار ال 

ــــن كــلــفــة اإلنــــتــــاج املــكــلــفــة.  ــزارعـ ــ ــعـــوض  املـ  تـ
وتــوقــع ارتـــفـــاع األســـعـــار مـــجـــدًدا بــدايــة من 
نــهــايــة مــــــارس/ آذار  املـــقـــبـــل، عــقــب انــتــهــاء 
العروة الحالية، إذ إن األسعار ترتفع عادة 
فـــي  الــفــواصــل بـــن الــــعــــروات، إلـــى حـــن بــدء 

موسم اإلنتاج الجديد. 
وقــــال الــحــاج أحــمــد عــبــدالــحــفــيــظ، مــن كبار 
ــار  ــ ــعـ ــ ــــي األسـ ــدنـ ــ ــيــــد، إن  تـ ــعــ الــــصــ مــــــزارعــــــي 
ــم خـــلـــف أزمـــــــة مـــالـــيـــة لــلــعــديــد  ــ ــــوسـ هــــــذا املـ
مــــن  املــــــزارعــــــن، وخــــاصــــة املـــديـــنـــن مــنــهــم، 
من  ومنهم  لرهن  األرض،  اضطر  فبعضهم 

باعوا ذهبًا مدخرًا،  وآخـــرون  بــاع مواشيه، 
 تفادًيا للوصول إلجراءات التقاضي. 

ــــن وبــــعــــض الـــتـــجـــار  ــرابـ ــ وأشــــــــار إلـــــى أن املـ
يستغلون مثل هــذه  األزمـــات، فليس لديهم 
ــادة جــدولــتــه  ــ ــداد الـــديـــن أو إعــ ــ مـــانـــع فـــي سـ

مقابل  فائدة تتعدى 30 في املائة. 
وتـــحـــدث عــاطــف مــحــمــود، عـــن تــجــربــتــه في 
زراعة الجزر، وقال إنه زرع  فدانن باملشاركة 
مع صاحب األرض، بلغت جملة مبيعاتهم 
 حوالي 14 ألف جنيه، حصل على نصفها 7 
ا  لنظام االتفاق، وهو املبلغ 

ً
آالف جنيه، طبق

الذي أنفقه على تكاليف اإلنتاج، بمعنى  أن 
محصلة مجهوده صفًرا. 

الـــوقـــت  فــــي  األرض  تـــأجـــيـــر  أن  إلـــــى  ولـــفـــت 
الـــراهـــن أفــضــل لصاحبها مــن  زراعــتــهــا، إذ 
يــصــل إيــجــار الــفــدان فــي الــعــام الــواحــد إلــى 

حوالي 10  آالف جنيه. 
للتعبئة  املــركــزي  الجهاز  بيانات  وأظــهــرت 
العام  القياسي  الرقم  انخفاض  واإلحــصــاء، 
ــر يـــنـــايـــر/ ــهـ ألســــعــــار املـــســـتـــهـــلـــكـــن، فــــي شـ
كانون الثاني املاضي بنسبة 0.4 في املائة 
ــانـــون األول  بـــاملـــقـــارنـــة بــشــهــر ديــســمــبــر/ كـ
إلى  الرئيس  السبب  الجهاز،  وأرجــع   ،2020
تراجع أسعار مجموعة  الخضراوات بنسبة 

20.4 في املائة.

المنح الخارجية 
لألردن

تراجع كبير بأسعار المحاصيل )فرانس برس(

دعوات إلجراءات تمتص السيولة

هبوط األسعار يرفع ديون المزارعين

تراجع كبير 
يلقي بثقله 

على االقتصاد
خسر االقتصاد األردني 
أكثر من 30 في المائة 

من المنح الخارجية في 
العام 2021، ما طرح 

تساؤالت حول خطط 
الحكومة لتعويض 

تراجع المساعدات

ليبيا مالية عامة

مصر

المساعدات األميركية 
تشكل جزءًا أساسيًا من 

حجم المنح

مخاوف من تآكل 
احتياطي »المركزي« 

من العملة األجنبية

ــة األردنـــــيـــــة لـــألزمـــة  ــابـ ــتـــجـ لـــدعـــم خـــطـــط االسـ
الـــســـوريـــة. وتــعــد خــطــة االســتــجــابــة األردنـــيـــة 
األولــى  الوطنية  الخطة  هــي  السورية  لــألزمــة 
ــه في  مـــن نــوعــهــا ونــــمــــوذج عـــاملـــي يــحــتــذى بـ
إنها تشمل  اللجوء حيث  أزمــات  التعامل مع 
مـــحـــور االســـتـــجـــابـــة الحـــتـــيـــاجـــات الــاجــئــن 
اإلنسانية واحتياجات األردن التنموية ضمن 

إطار شمولي موحد.
وقـــــــال الـــخـــبـــيـــر االقــــتــــصــــادي حــــســــام عــايــش 
ــه تــــم الـــتـــحـــذيـــر فــي  ــ ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنـ لــ

الـــســـنـــوات الــســابــقــة مـــن مــخــاطــر االنــخــفــاض 
املفاجئ للمنح الخارجية التي يعتمد عليها 
األردن بشكل كبير. وأضاف أن االنخفاض في 
حــجــم املــنــح كـــان متوقعا مــنــذ ســنــوات ورغــم 
بـــدأت مرحلة  أنــهــا  أكـــدت سابقا  الحكومة  أن 
ــتـــمـــاد عــلــى الـــــــذات، إال أن الــــواقــــع املــالــي  االعـ
للموازنة يخالف هذه االدعاءات تمامًا، حيث 
ما زال العجز مرتفعًا ولم تتم السيطرة عليه، 
إذ مـــع حــســم املـــنـــح الــخــارجــيــة يــبــلــغ ضعف 
الـــرقـــم املـــقـــدر. ولــفــت عــايــش إلـــى أن الــظــروف 

املحيطة وأزمة كورونا الطارئة العام املاضي 
عمقت األزمة االقتصادية كما هو حال العالم 
مع  بجدية  التعامل  يفترض  كــان  لكن  أجمع، 

احتماالت انخفاض املنح منذ عدة سنوات.
بلغ  فقد  التخطيط  وزارة  بــيــانــات  وبحسب   
حجم املساعدات الخارجية من )منح وقروض 
ــــن مـــخـــتـــلـــف الــــــدول  ــا مـ ــهـ ــتــــزم بـ ــلــ ــيــــســــرة( املــ مــ
والجهات املانحة والتمويلية والتي تم توقيع 
اتفاقياتها خال الفترة 2009 - 2019 نحو 26 

مليار دوالر.

تداعيات كورونا 
عّمقت األزمة 
االقتصادية )خليل 
مزرعاوي/ فرانس برس(
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