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قصف «أرامكو» يرفع أسعار النفط
لندن ـ العربي الجديد

ارت ـف ـعــت أس ـع ــار ال ـن ـفــط ال ـخ ــام خ ــال تـعــامــات
أمـ ـ ــس االثـ ـ ـن ـ ــن ،ب ـع ــد إع ـ ـ ــان ج ـم ــاع ــة ال ـح ــوث ــي
ف ــي ال ـي ـمــن اس ـت ـه ــداف م ــراف ــق نـفـطـيــة سـعــوديــة
بطائرات مسيرة ،في تكرار للهجمات على منشآت النفط
في اململكة .ورغم فتح التداوالت على هبوط ألسعار الخام،
م ــع ارت ـف ــاع اإلص ــاب ــات ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا وبـ ــطء الـتـعــافــي
االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـع ــامل ــي م ــع اس ـت ـم ــرار اإلغـ ـ ــاق ال ـج ــزئ ــي في
الـعــديــد مــن االق ـت ـصــادات ال ـك ـبــرى ،إال أن األس ـعــار ســرعــان
مــا اتجهت للصعود مــع إع ــان املـتـحــدث العسكري باسم
الحوثيني يحيى ســريــع ،على «تــويـتــر» ،اسـتـهــداف مواقع
مصاف لشركة «أرامكو» في الجبيل
في السعودية ،بينها
ٍ
وج ــدة ،ب ــ 7طــائــرات مسيرة وصــاروخــن باليستيني .وفي
أعقاب الحادث ،صعدت العقود اآلجلة لخام القياس العاملي
مزيج برنت تسليم يونيو/حزيران إلى نحو  63.32دوالرًا
للبرميل ،كما صعدت أسعار العقود اآلجلة للخام األميركي
غــرب تكساس الوسيط تسليم مايو /أيــار إلــى نحو 59.5

دوالرًا ل ـل ـبــرم ـيــل .وك ـث ــف ال ـح ــوث ـي ــون م ــؤخـ ـرًا م ــن إط ــاق
ص ــواري ــخ باليستية وم ـقــذوفــات وم ـس ـيــرات عـلــى مناطق
سعودية ،منها منشآت نفطية ،وسط إعالنات متكررة من
قوات التحالف العربي بقيادة السعودية بتدميرها ،واتهام
الجماعة اليمنية بأنها مدعومة بتلك األسلحة من إيران.
وي ـش ـهــد ال ـي ـمــن م ـنــذ ن ـحــو  7س ـن ــوات حــربــا مـسـتـمــرة بني
الـقــوات املــوالـيــة للحكومة املــدعــومــة مــن التحالف العربي،
ومـسـلـحــي «ال ـحــوثــي» املــدعــومــن مــن إيـ ــران واملـسـيـطــريــن
على محافظات ،بينها العاصمة صنعاء ،منذ سبتمبر/
أيلول  .2014وخالف سهم أرامكو ،عمالق النفط السعودي،
التوقعات بعد اإلعالن الحوثي عن استهداف مرافق نفطية،
إذ صـعــد فــي تـعــامــات أم ــس بنسبة  ،%0.28بينما هبط
مؤشر السوق السعودية بنسبة  %0.34إلى  9907.62نقاط،
مدفوعا بخسائر أسهم قيادية في قطاع البنوك ،يتقدمها
سهما البنك األهـلــي ومـصــرف الــراجـحــي ،اللذين انخفضا
بنسبة  %2.19و %1.5عـلــى الـتــرتـيــب .وف ــي األث ـن ــاء ،قالت
عدة مصادر تجارية ،إن اململكة ستلبي معظم احتياجات
العمالء في آسيا من النفط الخام تحميل مايو /أيار املقبل،

بعد أن طلب بعض العمالء كميات أقل ألسباب ،من بينها
إج ـ ــراء أع ـم ــال ص ـيــانــة م ـصــاف وارتـ ـف ــاع األسـ ـع ــار .ويــأتــي
تــراجــع الـطـلــب فيما تتجه الـسـعــوديــة لتقليص تخفيض
طوعي إضــافــي لإلنتاج على مــدار األشـهــر القليلة املقبلة،
بـمــوجــب خـطــة متفق عليها مــع منظمة الـبـلــدان املـصــدرة
للبترول (أوبك) وحلفائها لتقليص تخفيضات اإلمدادات.
وفي األسبوع املاضي ،أوردت وكالة رويترز أن أربع شركات
تكرير هندية قلصت كميات النفط املطلوبة من السعودية
بواقع  %36في مايو /أيار عن األحجام الطبيعية ،في ظل
توتر بني الهند ،ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في
العالم ،واململكة .وذكرت املصادر أن السعودية لبت مطالب
أرب ــع شــركــات تـكــريــر هـنــديــة بـتــوريــد كـمـيــات أق ــل ،ولكنها
غيرت نوع الخام الذي تورده ملشتر هندي واحد على األقل
إلى الخام العربي الخفيف بدال من العربي الثقيل.
ورفعت السعودية سعر جميع الخامات التي تبيعها آلسيا
في وقت سابق من إبريل /نيسان الجاري .وامتنعت أرامكو،
أمــس ،عن التعقيب على املخصصات أو التخفيضات التي
طلبها بعض العمالء.

ارتفاع أسهم
«علي بابا»
رغم العقوبة
الباهظة
قـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوع ـ ـ ــة
«عـ ـل ــي بـ ــابـ ــا» ل ـل ـت ـجــارة
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة م ــن حـجــم
تـ ـ ـ ــداع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـغـ ـ ــرامـ ـ ــة
الباهظة الـتــي فرضتها
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات ال ـص ـي ـن ـي ــة
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا بـ ـقـ ـيـ ـم ــة 2.78
مليار دوالر .وقــال نائب
الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
للمجموعة جــو تـســاي،
في مؤتمر عبر الهاتف،
وفـ ـ ــق «ف ـ ــران ـ ــس بـ ـ ــرس»:
«نـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل بـ ـ ـص ـ ــدق ه ـ ــذه
ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــة وس ـن ـم ـت ـث ــل
لـ ـه ــا بـ ـ ـح ـ ــزم» .ووع ـ ـ ــدت
املـ ـجـ ـم ــوع ــة ب ـت ـخ ـف ـيــض
ن ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــات الـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــل
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــار ال ـ ــذي ـ ــن
يستخدمون منصاتها.
ّ
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو أن هـ ـ ـ ـ ــذه
الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات ط ـمــأنــت
املـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن .وس ـ ّـج ــل
سـعــر سـهــم «عـلــي بــابــا»
ارت ـفــاعــا بنسبة وصلت
إل ـ ـ ــى ق ـ ــراب ـ ــة  ،%9أم ــس
االثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــن ،فـ ـ ــي بـ ــورصـ ــة
ُ
هونغ كونغ ،حيث تعتبر
م ـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات األعـ ـل ــى
قيمة ،وكذلك في بورصة
ن ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ــورك .وك ـ ــان ـ ــت
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات ال ـص ـي ـن ـي ــة
ق ــد ات ـه ـمــت «ع ـلــي بــابــا»
ب ـفــرض الـحـصــريــة على
ال ـ ـت ـ ـجـ ــار الـ ــراغ ـ ـبـ ــن فــي
بـ ـي ــع م ـن ـت ـج ــات ـه ــم ع ـلــى
م ـ ـن ـ ـص ـ ـت ـ ـهـ ــا وت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــادي
ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل م ـ ـ ــع مـ ــواقـ ــع
الـ ـتـ ـج ــارة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة
املنافسة.
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أخبار مختصرة

عمان
تراجع التضخم في ُ
أظهرت بيانات صادرة عن المركز الوطني لإلحصاء
عمان ،تراجع
والمعلومات الحكومي في سلطنة ُ
مؤشر األرقام القياسية ألسعار المستهلكين (التضخم)
بنسبة  %0.37على أساس سنوي في مارس /آذار
الماضي ،بينما سجل ارتفاعًا على أساس شهري .وقال
المركز في تقرير له ،وفق وكالة األنباء العمانية ،أمس،
ّ
إن انخفاض مؤشر األسعار على أساس سنوي ،يرجع إلى
هبوط أسعار المجموعات الرئيسية منها مجموعة
المالبس واألحذية بنسبة  ،%1.17ومجموعة المواد
الغذائية والمشروبات غير الكحولية  ،%1.09والنقل
 ،%0.47والمطاعم والفنادق .%0.39

سيارات ذاتية القيادة في دبي
وقعت حكومة دبي ،اتفاقًا مع وحدة كروز للسيارات
ذاتية القيادة ،المملوكة بحصة أغلبية لشركة جنرال
موتورز األميركية ،وذلك لتشغيل سياراتها في دبي
بدءًا من عام  .2023وقال ولي عهد دبي ،الشيخ
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ،على «تويتر»
أمس االثنينّ ،
إن أسطول السيارات ذاتية القيادة سيصل
إلى أربعة آالف مركبة بحلول العام  ،2030مضيفًا ّ
أن
دبي ستكون األولى خارج الواليات المتحدة التي تبدأ
تشغيل سيارات كروز.وبحلول  ،2030تطمح دبي إلى
تخفيض تكاليف النقل بواقع  900مليون درهم سنويًا
( 245.2مليون دوالر) وتوفير  1.5مليار درهم.

صادرات أردنية متراجعة
انخفضت صادرات غرفة تجارة عمان ،خالل الربع
األول من العام الجاري بنسبة  %19.7على أساس سنوي،
متأثرة باستمرار تبعات جائحة كورونا .وأشارت الغرفة
في تقرير لها ،وفق وكالة األنباء األردنية «بترا» أمس،
إلى ّ
أن صادرات الغرفة من خالل شهادات المنشأ التي
تصدرها ،انخفضت إلى  151مليون دينار ( 211.4مليون
دوالر) في الربع األول ،مقارنة مع  188مليون دينار
خالل الفترة نفسها من العام الماضي  .2020وتوزعت
الصادرات على العديد من الدول بمقدمتها العراق
بقيمة  53مليون دينار ،واإلمارات  12مليون دينار،
ومصر نحو  10ماليين دينار.

مدن حفتر
«الفنكوشية»
مصطفى عبد السالم

في إبريل /نيسان من عام 2014
خرجت شركة أرابتيك اإلماراتية،
على املصريني بإعالن مفاده
أنها قررت إنشاء مليون وحدة
سكنية وبتكلفة  280مليار جنيه،
ما يعادل  40.2مليار دوالر
في ذلك الوقت ،واملساهمة في
حل أزمة البطالة ،حيث إن هذا
املشروع يوفر مليون فرصة عمل
للشبان املصريني .ولم تكتف
بذلك ،بل أعلنت أن بعض الوحدات
سيتم تخصيصها للشباب
ومحدودي ومعدومي الدخل
وسكان العشوائيات والقبور ،وأنه
سيتم بيع وحدات أخرى بأسعار
التكلفة.
وتمر السنة وراء األخرى ولم
يتم تشييد وحدة سكنية واحدة
من املشروع رغم اإلعالن أكثر
من مرة من قبل جهات حكومية
مصرية وإماراتية عن اختيار
مواقع املشروع ،وتدبير التمويل
وعمل املناقصات واختيار
الشركات املنفذة ،بل فوجئ
املصريون ،نهاية  ،2020بانهيار
عمالق املقاوالت اإلماراتي وإعالن
إفالس الشركة واختفائها لألبد
دون أن تقدم اعتذارا واحدا
ملاليني املصريني الذين خدعتهم
بوعود براقة ومشروع فنكوشي،
وألغراض سياسية.
ويبدو أن اللواء الليبي املتقاعد
خليفة حفتر يكرر السيناريو
اإلماراتي لكن ببهارات أكثر،
حيث خرج ،يوم السبت ،بتصريح
قال فيه إن القيادة العامة للقوات
املسلحة ستبني ثالث مدن كاملة
املرافق في شرق وغرب وجنوب
مدينة بنغازي الواقعة في شرق
ليبيا ،إلى هنا والخبر مقبول
رغم تأكيده أن «العمل جار في
هذه املدن ،وأنه سيتم االنتهاء
من البناء في وقت قريب» ،رغم
أن معظم أهالي ليبيا ال يعرفون
شيئا عن املشروعات ولم
يسمعوا عنها من قبل .لكن حفتر
أضاف قائال إن املدن الجديدة
تستوعب ما ال يقل عن  12مليون
نسمة.
املثل العامي يقول «إذا كان املتكلم
مجنونا يكون املستمع عاقال»،
والعقل هنا يعرف أن عدد سكان
ليبيا أقل من  7ماليني نسمة،
فهل سيجمع حفتر كل سكان
ليبيا شرقها وغربها جنوبها
وشمالها في مدنه الثالث ،بل
ويعرض على دول مجاورة ،مثل
مصر وتونس والسودان ،إرسال
ماليني من رعاياها ليقطنوا مدنه
الفنكوشية املبنية على أحالم؟
وبغض النظر عن رقم  12مليونا
الذي حدده اللواء املتقاعد كسكان
محتملني ملدنه الهالمية ،فمن أين
يأتي بالتمويل ،وهو باملناسبة
بمليارات الدوالرات ،في ظل
تجفيف مصادره املالية وتوحيد
ميزانية ليبيا واالتفاق بني الفرقاء
على أن كل إيرادات الدولة ،النفطية
وغيرها ،تصب في حساب لدى
البنك املركزي بالعاصمة طرابلس،
وأن حكومة الوحدة الوطنية هي
التي ستتولى توزيع مخصصات
موازنة الدولة سواء تأمني الرواتب
أو فاتورة الدعم أو تمويل الواردات
واالستثمارات العامة.

ليبيا :تحركات حكومية لمعالجة أزمة األرصدة المجمدة
طرابلس ــ العربي الجديد

كشف مـصــدر فــي حكومة الــوحــدة الوطنية الليبية،
عن توافق وشيك بني رئيس الحكومة ،عبد الحميد
الــدب ـي ـبــة ،وم ـج ـلــس الـ ـن ــواب ،ح ــول تـعـيــن شخصية
جــديــدة لتولي رئــاســة املــؤسـســة الليبية لالستثمار
(الـصـنــدوق الـسـيــادي) الـتــي تــديــر أكـثــر مــن  66مليار
دوالر ،فــي خطوة مــن شأنها معالجة أزمــة األرصــدة
الليبية املجمدة في الخارج .وقــال املصدر لـ«العربي
الجديد» إن حكومة الوحدة الوطنية تولي اهتمامًا
كبيرًا مللف الصناديق االستثمارية واألموال املجمدة

فــي ال ـخ ــارج ،كــونـهــا بــاتــت الـحـكــومــة املــوحــدة والـتــي
تمتلك صفة شرعية معترف بها داخليًا وخارجيًا.
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن الــدب ـي ـبــة أج ـ ــرى اتـ ـص ــاالت مكثفة
مــع مجلس ال ـنــواب ولـجـنــة األم ــوال الليبية املجمدة
املنبثقة عن مجلس الـنــواب ،من أجــل تشكيل مجلس
أمناء جديد للمؤسسة الليبية لالستثمار ،ويسعى
ألن يكون هو على رأسه رفقة وزراء التخطيط واملالية
والدولة للشؤون االقتصادية ،بينما تجري املفاضلة
بني ثــاث شخصيات رفيعة لتولي رئاسة املؤسسة
خـلـفــا لــرئـيـسـهــا ال ـحــالــي عـلــي مـحـمــود ال ــذي يتولي
املؤسسة منذ  .2017وأضاف املصدر أن «الجهود تتركز

على حصر األص ــول الثابتة داخ ــل الـبــاد وخارجها
بشكل نهائي ،وتعيني إدارة مهنية للمؤسسة التي
تدير أكثر من  66مليار دوالر» .ويسعى الدبيبة إلى
معالجة قضية األرصــدة الليبية املجمدة في الخارج
بالتنسيق مع لجنة العقوبات التابعة ملجلس األمن،
والتي ترجع لها قضية األموال الليبية املجمدة بقرار
أممي منذ العام  ،2011من خالل وقف التصرف فيها
بعد تعرضها في بريطانيا وبلجيكا ملحاوالت لرفع
الحراسة عنها والتصرف فيها لتعويض ديون ليبية.
ورغـ ـ ــم أن ال ـش ــرع ـي ــة الـ ـت ــي ت ـت ـح ــرك ع ـل ــى أســاس ـهــا
الحكومة ،بعد منح مجلس الـنــواب ثقته لها كــأول
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حـكــومــة لـيـبـيــة م ــوح ــدة بـعــد س ـن ــوات م ــن االنـقـســام
السياسي ،تساءل الخبير االقتصادي الليبي ،عبد
ال ـســام زيـ ــدان ،عــن تـنــاســب عـمــر الـحـكــومــة القصير
مع حجم حلحلة ملفات املؤسسة املتخمة بسلسلة
تعقيدات تحتاج لوقت طويل .لكن زيــدان ،أكد خالل
حديثه مع «العربي الجديد» ،على أن خطوة تغيير
إدارة امل ــؤس ـس ــة الـلـيـبـيــة لــاس ـت ـث ـمــار «م ـه ـمــة وفــي
الـطــريــق الـصـحـيــح» ،مـعــربــا عــن أمـلــه فــي أن «تـكــون
خطوات رئيس الحكومة محسوبة ،وأن تتوقف عند
حد حصر األم ــوال الخارجية ومنع التصرف فيها،
مع املتابعة الدقيقة لالستثمارات الداخلية».
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األسواق في رمضان :حظر وغالء وركود

وسط الزينة واألضواء التي تضفي نوعًا من في جذب الزبائن وزيادة المبيعات وتعويض
البهجة على الشوارع ،استقبلت أسواق الدول خسائر باهظة تكبّدوها بسبب تداعيات فيروس
التجار كورونا .وفي المقابل ،يزاد إقبال المواطنين
العربية موسم رمضان ،مع تصاعد آمال
ّ

على شراء بعض أنواع السلع إلسعاد أسرهم ،رمضان سيكون األصعب معيشيا على العديد
ولكن الغالء الفاحش وضعف القدرة الشرائية من الدول العربية هذا العام ،بسبب تداعيات
قلّصا من فرحة الشارع بموسم الصيام .وشهر كورونا والحظر واإلغالقات

الركود
يالحق أسواق
 4دول عربية

البلدان المغاربية :عرض
وفير وقدرة شرائية متراجعة
شهدت أسواق ٍّ
كل من تونس
والمغرب والجزائر وليبيا وفرة في
المعروض السلعي

الغالء ّ
ينغص فرحة المواطنين
للتجار
برمضان ...وخسائر
ّ
يعاني المواطنون
في  4دول عربية من
ارتفاعات كبيرة في
أسعار السلع الغذائية
مع دخول شهر رمضان،
األمر الذي ّ
ينغص عليهم
فرحتهم بموسم الصيام
عواصم ـ عمار حميد ،محمد راجح
ياسر فتوح ،وسام سليم

أص ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــت تـ ـ ـ ــداع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــات ف ـ ـ ـيـ ـ ــروس
كــورونــا وتــراجــع الـقــدرة الشرائية
للمواطنني أســواق مصر والعراق
وس ــوري ــة وال ـي ـمــن ب ــال ــرك ــود ،وس ــط تـصــاعــد
ش ـكــاوى ال ـش ــارع مــن ارت ـف ــاع األس ـع ــار وعــدم
كفاية التحركات الحكومية إلخمادها.
ّ
وي ــأت ــي ذل ــك رغ ــم أن ال ـتـ ّـجــار ك ــان ــوا يـعـ ّـولــون

على شهر رمضان ،من أجل إنعاش تجارتهم
الــراكــدة وتعويض خسائرهم التي ّ
تكبدوها
خـ ــال ال ـف ـت ــرات األخـ ـي ــرة ب ـس ـبــب اإلج ـ ـ ــراءات
االحترازية والحظر الجزئي لألنشطة تفاديًا
ملــوجــة جــديــدة للجائحة الـصـحـيــة وال ــزي ــادة
الكبيرة في أعداد املصابني .والقطاعات التي
ً
ش ـه ــدت إقـ ـب ــاال نـسـبـيــا م ــن املـسـتـهـلـكــن مثل
الـسـلــع الـغــذائـيــة صــاحـبـهــا ارت ـف ــاع كـبـيــر في
أسعار السلع ،ما أرهــق معيشة املواطنني ،ال
سيما مـحــدودي الــدخــل ،الذين يزيد إقبالهم
ع ـلــى ش ـ ــراء ب ـعــض األن ـ ـ ــواع م ــن ال ـخ ـض ــروات
والسلع الغذائية في محاولة إلدخــال الفرحة
على أسرهم.
مصر :غالء الخضروات واللحوم

ح ــال ــة م ــن الـ ـسـ ـع ــادة وال ـب ـه ـج ــة ّالـ ـت ــي تــربــط
املـصــريــن بشهر رمـضــان إذ يكثفون تعليق
الــزي ـنــة ويــذه ـبــون ل ـش ــراء أن ـ ــواع م ـح ــددة من
األطعمة ،كما تقوم املحالت التجارية بتعليق
ً
األضـ ـ ـ ــواء امل ـب ـه ـجــة أم ـ ــا ف ــي ت ـن ـش ـيــط حــركــة
التجارة وتعويض بعض خسائرهم بسبب
ت ــداع ـي ــات ك ــورون ــا ألك ـث ــر م ــن عـ ــام .ل ـك ــن ،في

رمضان األصعب معيشيًا في لبنان
استقبل اللبنانيون شهر رمضان هذا العام ،وسط الظروف االقتصادية
والمعيشية الصعبة واستمرار جائحة كورونا ،ما قد يجعل شهر هذا
ّ
فإن بلدية
العام ،األصعب منذ أعــوام .وبخالف السنوات الماضية،
بيروت لم ُتزيّن شوارع العاصمة ،كما لم تفعل مناطق عدة ،في
ّ
قاس فرضته األزمــة االقتصادية .ويقود هبوط
ظل تقشف مالي
ٍ
العملة المحلية (الليرة) ،األزمات االقتصادية التي يواجهها لبنان؛ فبينما
ّ
فإن السعر في السوق الموازية
يبلغ سعر الصرف الرسمي  1510ليرات،
(السوداء) بلغ  12.800ليرة ،أمس ،بحسب «األناضول».

تونس ،الجزائر ،الرباط ـ إيمان الحامدي
حمزة كحال ،مصطفى قماس

التجّ ار يأملون في زيادة مبيعاتهم خالل موسم رمضان (األناضول)

ً
امل ـقــابــل ،ش ـهــدت األس ـ ــواق امل ـصــريــة تــواصــا
في ركــود املنتجات وارتفاعًا بأسعار السلع،
ال سيما اللحوم والـخـضــروات ،وهــي ظاهرة
رمضان،
تتكرر سنويًا بالبالد مع بداية شهر
ّ
فيما اتهم املواطنون املصريون التجار بأنهم
وراء م ــوج ــة الـ ـغ ــاء ن ـت ـي ـجــة غ ـي ــاب ال ــرق ــاب ــة
الحقيقية على األس ــواق ،رغــم نفي الحكومة
امل ـص ــري ــة ارتـ ـف ــاع األسـ ـع ــار وال ـس ـي ـطــرة على
ً
السوق ،والتوسع في معارض «أهال رمضان»
التي ال تختلف أسعارها عــن أسـعــار السوق
بـحـســب آراء مــواط ـنــن ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد».
وك ــان ــت أسـ ـع ــار ال ـل ـح ــوم الـ ـحـ ـم ــراء ارت ـف ـعــت
م ــع دخ ـ ــول م ــوس ــم رم ـ ـضـ ــان ،ب ـع ــد ح ــال ــة مــن
االس ـت ـقــرار دام ــت لـعــدة أش ـهــر ،ليسجل سعر
ً
الكيلوغرام ما بني  130و 150جنيهًا بدال من
 120جنيهًا (ال ــدوالر = نحو  15.66جنيها)،
كما ارتفعت أسعار الدجاج ليصل سعر كيلو
اللحوم البيضاء إلى  36جنيهًا.
العراق :ركود بسبب كورونا

ّ
على غير عادتها فــي كــل عــام ،تكاد األســواق
وامل ـ ــراك ـ ــز ال ـت ـج ــاري ــة ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ت ـخ ـلــو مــن
امل ـت ـب ـض ـع ــن ،مـ ـن ــذ عـ ـ ــدة أي ـ ـ ـ ــام ،إذ عـ ـ ــادة مــا
تزدحم أســواق العراق مع حلول موسم شهر
رم ـض ــان ،بــاملـتـبـضـعــن .وف ــي جــولــة أجــراهــا
مراسل «العربي الجديد» في عدد من أسواق

ارتفاعات كبيرة في
أسعار الخضروات واللحوم
رغم اإلجراءات الحكومية
ال ـع ــاص ـم ــة ب ـ ـغـ ــداد رص ـ ــد ح ــال ــة مـ ــن ال ــرك ــود
االق ـت ـص ــادي ،وض ـعــف إق ـبــال املــواط ـنــن على
التبضع قبيل رمضان.
فــي هــذا اإلط ــار ،قــال حـســام املــرســومــي ،وهــو
بائع مــواد غذائية في ســوق الشورجة للبيع
بــالـجـمـلــة ،وس ــط الـعــاصـمــة ال ـعــراق ـيــة بـغــداد
ّ
إن «حــركــة الـبـيــع فــي ال ـســوق أصـبـحــت شبه
ّ
معطلة» ،مبينًا أن «حركة البيع اقتصرت على
املـيـســوريــن ،لـشــراء الـحــاجــات األســاسـيــة مثل
ّ
األرز والبقوليات وبعض املواد الرئيسية في
املوائد العراقية» .وأوضح لـ«العربي الجديد»
ّ
أن نسبة املـتـبـضـعــن ،ه ــذا ال ـع ــام ،انخفضت
بـشـكــل كـبـيــر ع ــن ال ـس ـن ــوات ال ـســاب ـقــة ،عــازيــا
ذلــك إلــى االرتـفــاع املخيف في عــدد اإلصابات
بكورونا ،وتدهور الوضع االقتصادي ملعظم
الـعــراقـيــن وتــراجــع ال ـقــدرة الـشــرائـيــة لديهم،
ً
ف ـضــا ع ــن «االرتـ ـف ــاع ال ـفــاحــش ف ــي األس ـعــار
نتيجة الرت ـف ــاع سـعــر ص ــرف الـ ــدوالر مقابل

ال ــدي ـن ــار ال ـع ــراق ــي» .م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال املــواطــن
ّ
م ـص ـط ـف ــى أح ـ ـمـ ــد إن «أس ـ ـ ـعـ ـ ــار الـ ـبـ ـض ــائ ــع،
خ ـصــوصــا امل ـ ــواد ال ـغــذائ ـيــة ارت ـف ـعــت بنسبة
تتجاوز  %30بعد ارتفاع سعر صرف الدوالر»
ّ
مضيفًا لـ«العربي الجديد» أن «غالء األسعار
الفاحش تتحمله الحكومة بسبب سياستها
النقدية الخاطئة وعدم سيطرتها على السوق
والسماح للتجار بالتالعب باألسعار».
اليمن :فرصة لالستغالل

من وســط كومة كبيرة من البضائع في أحد
املخازن التجارية الواسعة في منطقة تجارية
فــي الـعــاصـمــة اليمنية صـنـعــاء ،ت ـســاءل أحــد
التجار عن ضعف إقبال املستهلكني وما ّ
تمر
به األس ــواق من تأرجح واضـطــراب منذ فترة
فــي رده على اسـتـفـســارات «الـعــربــي الجديد»
ح ـ ــول اس ـت ـع ــدادات ـه ــم ل ـل ـمــوســم الــرم ـضــانــي
ومدى توفر السلع واملنتجات الغذائية .وأكد
ّ
التاجر وائــل املسني ،أن األســواق تشهد تارة
ً
إقباال نسبيًا وتارة أخرى ركودًا في املبيعات
يستمر لفترات طويلة.
ّ
رد املـ ــواطـ ــن ع ـب ــد ال ـ ـقـ ــدوس ال ـح ـي ــان ــي ،عـلــى
ّ
ال ـتــاجــر ،مــوضـحــا أن املـشـكـلــة لـيـســت بتوفر
السلع بــل فــي ارتـفــاع أسـعــارهــا بشكل مبالغ
ف ـيــه ب ـم ـقــابــل م ـع ــان ــاة امل ــواط ـن ــن م ــن ان ـع ــدام
ّ
ال ـ ــدخ ـ ــل بـ ـع ــدم ــا جـ ــردت ـ ـهـ ــم الـ ـ ـح ـ ــرب م ـ ــن ك ــل

االحتكار يرهق األردنيين ...وتحركات حكومية لكبحه
عمان ـ زيد الدبيسية
ّ

رغ ـ ــم اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات األخـ ـ ـي ـ ــرة الـ ـت ــي ات ـخــذت ـهــا
الحكومة األردنية للحد من ارتفاعات أسعار
املواد التموينية خالل شهر رمضان املبارك،
وخ ــاص ــة ف ــي ضـ ــوء غـ ــاء ال ـس ـل ــع ال ـغــذائ ـيــة
ع ــاملـ ـي ــا ،ف ـ ــإن ه ـ ــذه اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ت ـع ـث ــرت فــي
تحقيق الهدف ،وخاصة في ظل تفاقم ظاهرة
االحتكار ،حسب مراقبني.
ووفـ ــق مــواط ـنــن ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،فقد
شهدت أسعار سلع غذائية أساسية ارتفاعا
كبيرا فــي األردن مــؤخــرا ،وبنسبة تــراوحــت
بـ ــن  %40و %70ل ـب ـع ــض الـ ـسـ ـل ــع ،خــاصــة
ال ــزي ــوت ال ـن ـبــات ـيــة وال ـس ـك ــر واألرز وبـعــض
أصناف الخضار والفواكه والدجاج.
وفـيـمــا ع ــزت الـحـكــومــة االرتـ ـف ــاع إل ــى زي ــادة
أسـعــار السلع بــاألســواق الـعــاملـيــة ،فــإن عــددا
من تجار التجزئة وأصحاب املطاعم اتهموا
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كبار التجار بالتالعب بالسوق واحتكار تلك
السلع .وبسبب االرتفاعات غير املسبوقة في
أسـعــار بعض املنتجات الــزراعـيــة ،فقد ألغت
وزارة الــزراعــة الحقا قــرراهــا بوقف استيراد
بعض املنتجات الــزراعـيــة ،كالبرتقال واملــوز
اللذين تجاوزت نسبة االرتفاع في أسعارهما
 %200واسـ ـتـ ـم ــرت ع ـ ــدة أش ـ ـهـ ــر ،وال ـس ـم ــاح
بــاس ـت ـيــراد ال ـل ـح ــوم وامل ــواش ــي م ــن مختلف
الـبـلــدان شريطة عــدم وج ــود مــوانــع صحية.
وقال املتحدث الرسمي لوزارة الزراعة لورنس
املجالي ،لـ«العربي الجديد» ،إن وزارة الزرعة
عملت على تعزيز املخزون الغذائي من السلع
واملـنـتـجــات الــزراع ـيــة وال ـل ـحــوم ال ـح ـمــراء من
خــال تسهيل عمليات االسـتـيــراد والسماح
باالستيراد من مناشئ مختلفة .وأضاف أنه
منح العديد من رخــص استيراد الحيوانات
الــاحـمــة الحية مــن ال ـســودان وب ـلــدان أخــرى،
بهدف توفير احتياجات السوق واملحافظة

عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار األسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار .وق ـ ــال ـ ــت وزي ـ ـ ــرة
الصناعة والتجارة والتموين ،مها علي ،إن
الحكومة ستتصدى ألي م ـحــاوالت احتكار
ال ـس ـل ــع والـ ـت ــي ه ــي غ ـي ــر مـ ــوجـ ــودة ،م ــؤك ــدة
تكثيف الرقابة على السوق للتأكد من وفرة
السلع وعدم حدوث اختالالت سعرية ،حيث
ستتدخل ال ــوزارة بـقــوة لضبط األسـعــار في
حال املغاالة فيها.
ووف ـقــا لـبـيــانــات وزارة الـصـنــاعــة والـتـجــارة
والـ ـتـ ـم ــوي ــن ،ف ـق ــد ت ــم ض ـب ــط أكـ ـث ــر م ــن أل ـفــي
مـخــالـفــة لـقــانــون الـصـنــاعــة وال ـت ـجــارة خــال
الربع األول من العام الحالي ،غالبيتها لعدم
اإلعــان عن أسعار السلع ومخالفة األسعار
املحددة من قبل الحكومة.
وق ـ ـ ــال م ــدي ــر عـ ـ ــام امل ــؤسـ ـس ــة االس ـت ـه ــاك ـي ــة
املدنية الحكومية سلمان القضاة ،لـ«العربي
ال ـجــديــد» ،إن ــه بـتــوجـيـهــات مــن الـحـكــومــة تم
تثبيت أسعار السلع التموينية لعدة أشهر

رغـ ــم ارتـ ـف ــاع أس ـع ــاره ــا ف ــي الـ ـس ــوق املـحـلــي
وعــامل ـيــا ،ب ـهــدف تـخـفـيــف األع ـب ــاء ع ــن كــاهــل
امل ــواطـ ـن ــن .وأض ـ ـ ــاف أنـ ــه ت ــم ت ــوف ـي ــر الـسـلــع
الـتـمــويـنـيــة ف ــي أسـ ــواق املــؤس ـســة وإمـكــانـيــة

ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع ()Getty

تـسـيـيــر أسـ ــواق مـتـنـقـلــة لـتـلـبـيــة احـتـيــاجــات
املواطنني في شهر رمضان املـبــارك .وقــال إن
أســواق املؤسسة املدنية تشهد إقباال كثيفا
من قبل املواطنني على شراء احتياجاتهم.
ومــن جانبه ،قــال نقيب تجار املــواد الغذائية
خليل الحاج توفيق ،لـ«العربي الجديد» ،إن
السلع التموينية متوفرة في السوق املحلي
بكميات كبيرة ،حيث عمل التجار كاملعتاد
على زي ــادة الكميات املـسـتــوردة مــن مناشئ
مختلفة ،إضافة إلى ما هو متوفر من اإلنتاج
املحلي.
وق ـ ـ ــال إن ال ـ ـق ـ ــدرات الـ ـش ــرائـ ـي ــة ل ـل ـمــواط ـنــن
تراجعت بشكل كبير منذ أكثر من عام بسبب
جائحة كورونا وتداعياتها ،ما أثر كثيرا على
التجار ،وبعضهم تعرض لخسائر كبيرة ،ال
سيما مع اإلجــراءات التي اتخذتها الحكومة
ملــواجـهــة الــوبــاء ،كالحظر الـشــامــل والجزئي
وإغالق العديد من القطاعات حتى اآلن.

ممتلكاتهم وسبل عيشهم ومـصــادر دخلهم
وأعمالهم ورواتبهم .كان الحياني يقف أمام
هذا املتجر مكتفيًا باملشاهدة ،وقال لـ«العربي
ّ
الجديد» إن البضائع مخزنة في املتاجر منذ
فترات طويلة وشارف كثير منها على انتهاء
صالحيته .وتشهد األســواق اليمنية ارتفاعًا
متصاعد في أسعار السلع الغذائية ،إذ يأتي
الدقيق في طليعة هذه السلع التي يعاني من
تحديث
ارتـفــاعـهــا الـيـمـنـيــون ،إذ يـشـيــر آخ ــر
ّ
لسعر كيس الدقيق ( 50كيلوغرامًا) إلــى أنه
بلغ نحو  26ألف ريال ،وما ساهم في ارتفاع
أسعار السلع تدهور العملة اليمنية إلى نحو
 850رياال في صنعاء للدوالر الواحد ،ونحو
 600ريال في عدن.
وت ــرص ــد جـمـعـيــة املـسـتـهـلــك الـيـمـنـيــة تالعبًا
ب ـ ـ ـ ــاألوزان وامل ـك ــاي ـي ــل ل ـك ـث ـيــر م ــن ال ـس ـل ــع فــي
م ـخ ـت ـلــف األسـ ـ ـ ــواق ال ـي ـم ـن ـيــة ،ح ـس ــب رئ ـيــس
الـجـمـعـيــة الـيـمـنـيــة لـحـمــايــة املـسـتـهـلــك فضل
منصور لـ«العربي الجديد».
سورية :معيشة صعبة

يستقبل السوريون شهر رمضان هذا العام،
وسط ظروف معيشية واقتصادية قد تعتبر
األسوأ منذ بداية الحرب في بلدهم عام ،2011
ال سـيـمــا م ــع ان ـه ـيــار قـيـمــة ال ـل ـيــرة ال ـســوريــة
وارتفاع أسعار املواد األساسية بشكل كبير،

فيما تبقى وعود بعض املسؤولني في حكومة
النظام بتخفيض األسعار في موسم رمضان
مجرد تصريحات يأمل املواطنون أن يلمسوا
نـتــائـجـهــا .وأف ـ ــادت م ـص ــادر تــواص ـلــت معها
ّ
«الـعــربــي الـجــديــد» فــي العاصمة دمـشــق بــأن
تحسن سعر صرف الليرة بشكل طفيف خالل
األسبوعيني املاضيني ،لم يؤثر في تخفيض
أسـعــار امل ــواد األساسية (السعر الفعلي غير
الرسمي لصرف ال ــدوالر األمـيــركــي بلغ نحو
 3200ليرة أمس) .وتوقعت املصادر أن تشهد
امل ــواد االستهالكية التي يزيد الطلب عليها
ف ــي رمـ ـض ــان م ــزيـ ـدًا م ــن االرت ـ ـفـ ــاع ك ـمــا حــال
السنوات املاضية مع بدء أيام الشهر الفضيل.
وأرجعت املصادر السبب في عدم انخفاض
األسعار إلى عدم ثقة التجار بثبات أسعار
الصرف ،وإجــراءات حكومة النظام باإلبقاء
ع ـل ـي ــه م ـس ـت ـق ـرًا ل ـف ـت ــرة ط ــويـ ـل ــة .وب ـح ـســب
م ـصــادر فــي دم ـشــق ،ي ـبــاع سـعــر كـيـلــوغــرام
ّ
األرز حــالـيــا بـسـعــر  3آالف ل ـيــرة فـيـمــا كــان
سعره الشهر املاضي  1700ليرة ،وتضاعف
سعر كيلوغرام السكر خالل الفترة نفسها
من  1500ليرة إلى  3آالف.

تشابهت دول املـغــرب العربي فــي وفــرة املـعــروض السلعي
في األسواق وضعف القدرة الشرائية ،وسط ارتفاع حاد في
أسعار السلع الغذائية .في تونس ،ال تعرف األسعار هدوءًا،
إذ سجلت طفرات متتالية تسارعت وتيرتها مع دخول شهر
رمـضــان ،رغــم وعــود رسمية بمحاصرة الغالء عبر مراقبة
ّ
التجار ،وضــخ كميات كبيرة من الخضروات والفواكه في
األسواق ،خالل األيام األولى من شهر الصيام.
ال ـتــذمــر مــن غ ــاء األس ـع ــار هــاجــس يـتـقــاسـمــه الـتــونـسـيــون
بمختلف طبقاتهم االجتماعية رغم وفرة املعروض وتنوعه،
بحسب تأكيد رئـيــس منظمة الــدفــاع عــن املستهلك ،سليم
ّ
سعد الله إن عمليات
سعد الله ،لـ«العربي الجديد» .يقول
ّ
الــرصــد التي تقوم بها املنظمة أثبتت تــوفــر مـعــروض مهم
من مختلف املــواد الغذائية الطازجة واملصنعة ،لكن وفرة
ال ـع ــرض ل ــم يــراف ـق ـهــا ان ـخ ـفــاض ف ــي األسـ ـع ــار وف ــق قــوانــن
ّ
ال ـعــرض والـطـلــب الـتــي تحتكم إلـيـهــا األسـ ــواق .يضيف أن
املـنـظـمــة سـتـطـلــق عـمـلـيــة تــوعـيــة واس ـع ــة م ــن أج ــل ترشيد
االس ـت ـهــاك ف ــي األي ـ ــام األول ـ ــى ال ـتــي تـشـهــد فـيـهــا األسـ ــواق
بعض السلع
ضغطًا مكثفًا ،وال يستبعد الدعوة إلى مقاطعة
ّ
ذات الثمن املرتفع .وأشــار فــي سياق متصل إلــى أنــه جرى
االتفاق مع منظمة املزارعني لفتح أكثر من  30نقطة بيع من
املنتج إلى املستهلك ،بهدف توفير معروض من الخضروات
والفواكه بأثمان ّ
معدلة ،وتقليص هوامش ربح املضاربني.
المغرب

حرصت السلطات العمومية في املغرب على توفير عرض
كاف من السلع بمناسبة شهر رمضان ،الذي يحل في سياق
متسم بتراجع إي ــرادات العديد من األســر ،بسبب تداعيات
األزمــة الصحية .ويالحظ رئيس الجامعة املغربية لحقوق
املستهلك ،بوعزة الخراطي ،في تصريح لـ«العربي الجديد»،
ّ
أن ال ـعــرض فــي ال ـســوق وفـيــر مــن جميع الـسـلــع الـتــي يكثر
ّ
ّ
اإلق ـبــال عليها قـبــل رم ـضــان .وي ـحــل رم ـضــان فــي ظ ــل تأثر
اس ـت ـهــاك األس ــر بـحــالــة ع ــدم الـيـقــن املــرتـبـطــة بــالـجــائـحــة،
والبطالة الـتــي ارتفعت بسبب تعثر الـنـشــاط ،حيث مست
الـبـطــالــة حــوالــي  %12.7مــن الـســاكـنــة الـنـشـيـطــة .وإذا كــان
القطاعات ،بما كان له
مستوى النشاط تراجع في العديد من
ّ
إال ّأنه ّ
مس بشكل
من تأثير على إيرادات العديد من األسر،
خاص تلك العاملة في قطاعات السياحة واملقاهي واملطاعم
ّ
وال ـتــرف ـيــه .وس ـجــل ال ـخــراطــي ،أن األيـ ــام ال ـتــي سـبـقــت شهر
ً
رمضان ،شهدت إقباال كبيرًا على الشراء من قبل األسر ،ما
المزيد من التفاصيل
على الموقع األلكتروني

المزيد من التفاصيل
على الموقع األلكتروني

يفضي إلــى ارتـفــاع أسعار بعض السلع األساسية ،قبل أن
تتراجع في األسبوع األول من الشهر الفضيل.
الجزائر

ّ
وقــع السيناريو الــذي يخشاه الجزائريون مع كــل رمضان،
فأسعار املواد واسعة االستهالك سجلت قفزات كبيرة ،فاقت
املائة باملائة على بعض األنواع ،ويحدث ذلك رغم تطمينات
الـحـكــومــة املـتــواصـلــة ب ــإغ ــراق ال ـســوق ب ــامل ــواد لـكـبــح جشع
املـضــاربــن .فــي أس ــواق الـجــزائــر الـعــاصـمــة ،شـهــدت أسـعــار
الخضروات والفواكه واللحوم ارتفاعًا جنونيًا في األسبوع
األخير من شهر شعبان ،إذ قفزت اللحوم الحمراء من 1300
دينار ( 10دوالرات) للكيلوغرام الواحد من لحم الخروف،
إلى  1350دينارًا ( 11.53دوالرًا) ،ومن  250دينارًا ( 2.1دوالر)
لـلـكـيـلــوغــرام ال ــواح ــد مــن لـحــم ال ــدج ــاج إل ــى  350دي ـن ــارًا (3
دوالرات) .وعلى نفس املنحى ارتفعت أسعار الخضروات.
ّ
ّ
«كل شيء زاد ثمنه إال كرامة املواطن رخصت في الجزائر»
يـشـتـكــي امل ــواط ــن عـبــد ال ـلــه ت ــوات ــي ،الـ ــذي الـتـقـتــه «الـعــربــي
ـرق الـعــاصـمــة،
ال ـجــديــد» فــي س ــوق ً«الـ ـح ــراش» الـشـعـبــي ش ـ ّ
والـ ــذي أض ــاف ق ــائ ــا« :ه ــذا كـثـيــر ،قــالــوا لـنــا إن ــه لــن تكون
هناك زيــادات في األسعار والعكس هو الذي وقع ،أصحاب
الجيوب الصغيرة لن يستطيعوا شراء ّ
أي شيء» .إلى ذلك،
يؤكد رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيني ،الحاج
ّ
الـطــاهــر بــول ـنــوار ،أن «األس ـ ــواق شـهــدت ارت ـفــاعــا متوسطًا
فــي األسـعــار الرتـفــاع الطلب واسـتـقــرار الـعــرض فــي أســواق
الجملة ،ال سيما بالنسبة للخضروات والفواكه».
ليبيا
ّ
يــؤكــد مــواطـنــون فــي ليبيا لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أنـهــم باتوا
يكتفون بالسلع األساسية مع دخول شهر رمضان في ظل
تدهور قدرتهم الشرائية .ولم تتمكن األرملة الليبية سعيدة
سليمان ،من شراء السلع لشهر رمضان ،قائلة لـ«العربي
بن
ّ
الجديد» إنها تعيش «فــي حالة قلق متواصل ،فال سيولة
باملصارف وال فرصة عمل يمكن االعتماد عليها».

ضعف المبيعات رغم كثرة المعروض من السلع ()Getty

غزة :حركة تجارية نشطة رغم زيادة األسعار
ساهم صرف رواتب
الموظفين والمنحة
القطرية في زيادة نشاط
أسواق غزة مع دخول
رمضان
غزة ـ يوسف أبو وطفة

تشهد أسواق قطاع غزة حركة شرائية أفضل
مــن املـعـتــاد مــع تحضير األس ــر الفلسطينية
ّ
الستقبال شهر رم ـضــان ،غير أن املتسوقني
ي ـل ـم ـســون ت ــذب ــذبــا ف ــي أس ـع ــار ب ـعــض الـسـلــع
األســاس ـيــة وارت ـف ــاع بعضها بـشـكــل مفاجئ
عما كانت عليه .وساهم صرف رواتب موظفي
السلطة الفلسطينية ومــوظـفــي حكومة غزة

التي تديرها حركة حماس واملنحة القطرية
املخصصة ل ــ 100ألــف أســرة فقيرة في تعزيز
الـحــركــة الـشــرائـيــة ،إذ يتم اإلقـبــال على شــراء
ب ـعــض ال ـس ـلــع األس ــاس ـي ــة ب ــال ــذات املــرتـبـطــة
ب ــوج ـب ــة الـ ـسـ ـح ــور ،م ـث ــل األجـ ـ ـب ـ ــان وامل ــرب ــى
وأصناف أخرى .ورغم حالة النشاط امللحوظة
خـ ــال األي ـ ـ ــام األخ ـ ـيـ ــرة ،اش ـت ـك ــى ال ـك ـث ـيــر مــن
املواطنني من ارتفاع بعض السلع األساسية
بشكل ملحوظ ،مثل الزيوت والسكر والدقيق،
ب ــاإلض ــاف ــة الرتـ ـف ــاع أسـ ـع ــار ب ـعــض أص ـنــاف
ال ـخ ـضــروات ،مـثــل الـخـيــار والـبـصــل وارت ـفــاع
م ـح ــدود ف ــي أس ـع ــار ال ـل ـحــوم امل ـج ـم ــدة ،فيما
حــافـظــت أص ـنــاف أخ ــرى مـثــل ال ــدواج ــن على
ث ـبــات أس ـعــارهــا .وم ــع ارت ـف ــاع أس ـعــار بعض
السلع األساسية ،يطالب املواطنون الجهات
الـحـكــومـيــة ف ــي ال ـق ـطــاع بــالـعـمــل ع ـلــى ضبط
أسعار املواد األساسية الغذائية ومنع التجار
مــن اسـتـغــال مــوســم شـهــر رم ـضــان للتالعب

ب ــاألس ـع ــار ،وخ ـفــض أي ض ــرائ ــب م ــن شأنها
التأثير على أسعار السلع.
ف ــي م ـ ــوازاة ذلـ ــك ،ي ــرج ــع ال ـك ـث ـيــر م ــن الـتـجــار
وم ــوردي السلع األساسية موجة الغالء إلى
ارتفاع األسعار عامليًا باإلضافة إلى تكاليف
النقل والـشـحــن وعـبــر املــوانــئ نـظـرًا لجائحة
كــورونــا ،مــا أدى الرتـفــاع أسـعــار بعضها في
األس ــاب ـي ــع األخـ ـي ــرة داخـ ــل األسـ ـ ــواق املـحـلـيــة
فــي الـقـطــاع .فــي األث ـنــاء ،يـقــول الـنــاطــق باسم
وزارة االقتصاد الوطني في غزة عبد الفتاح

صرف الرواتب
والمنحة القطرية وراء
زيادة المبيعات

أب ــو مــوســى إن الـسـلــع الـغــذائـيــة املـتــوفــرة في
األسواق واملحال التجارية بغزة تكفي القطاع
ثالثة أشهر بحد أدنــى ،خصوصًا األساسية
مـنـهــا ،كــالــدقـيــق والــزيــوت والـسـكــر .ويــوضــح
أب ــو مــوســى ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن وزارت ــه
رص ــدت ارت ـفــاعــا مـلـحــوظــا فــي أس ـعــار السلع
األساسية ،وتمت مراجعة التجار واملوردين،
إذ أثبتت الفواتير الخاصة بهم وجود ارتفاع
فــي أسـعــار وتكاليف النقل الـخــارجــي مــرورًا
بوصولها عبر املعابر التجارية لغزة.
وحـ ـس ــب الـ ـن ــاط ــق ب ــاس ــم وزارة االقـ ـتـ ـص ــاد
ف ــي غـ ــزة ،ف ـقــد ت ــم االتـ ـف ــاق م ــع وزارة املــالـيــة
عـلــى خـفــض الــرس ــوم الـجـمــركـيــة عـلــى السلع
األس ــاس ـي ــة ل ـض ـمــان وق ــف ارتـ ـف ــاع أس ـعــارهــا
وعــدم تأثير ذلــك بالسلب على املواطنني في
ال ـق ـطــاع ،بــاإلضــافــة إل ــى تـعــزيــز الــرقــابــة على
باقي األصناف ملنع التالعب في أسعارها.
وارتفعت أخيرًا تكاليف النقل بما يصل إلى

مــا بــن ضعفني إل ــى ثــاثــة أض ـعــاف تكاليف
ال ـن ـقــل ال ـت ــي ك ــان ــت م ـع ـت ــادة ف ــي ال ـس ــاب ــق ،إذ
وصـلــت كلفة نقل بعض السلع إلــى  10آالف
دوالر أميركي بعدما كانت تراوح ما بني  3و5
آالف دوالر في السابق ،وفقًا ألبو موسى.
من جهته ،يؤكد الناطق باسم وزارة الزراعة
فــي غــزة أده ــم البسيوني أن وزارت ــه وضعت
خ ـط ــة م ـس ـب ـقــة ل ـش ـه ــر رم ـ ـضـ ــان ت ـع ـم ــل عـلــى
ت ـع ــزي ــز االحـ ـتـ ـي ــاج ــات األس ــاسـ ـي ــة ل ـل ـس ـكــان
م ــن الـ ـخـ ـض ــروات وال ـل ـح ــوم وال ـ ــدواج ـ ــن ،إلــى
ج ــان ــب مـ ـح ــاول ــة ض ـب ــط األسـ ـ ـع ـ ــار وض ـم ــان
عــدم ارتفاعها .ويـقــول البسيوني لـ«العربي
الجديد» ،إن ارتفاع بعض أسعار الخضروات
ي ـع ــود إلـ ــى ان ـت ـه ــاء م ــواس ــم الـ ــزراعـ ــة لبعض
األص ـ ـنـ ــاف وانـ ـتـ ـظ ــار ط ــرح ـه ــا خـ ــال ال ـف ـتــرة
املقبلة ،أو إدخالها عبر املعابر من االحتالل
أو ال ـجــانــب امل ـص ــري ،وه ــو مــا سـيـســاهــم في
استقرار أسعارها خالل األيام املقبلة.
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رؤية

مال وسياسة

هل االقتصاد التركي
مأزوم؟

بحاجة الستذكار الحرب
ردد معظم اللبنانيين اليوم أنهم ليسوا
ي ُ ِّ
ٍ
ِّ
عام ،إذ إنهم
كل
األهلية ( 1975ـ  )1990في  13إبريل /نيسان من
ٍ
يعيشون فصوًال تذكرهم بها ،ال بل كوابيس لم تخرق منازلهم حتى
ّ
ست وأربعين سنة
قبل

أحمد ذكر اهلل

لبنان في ذكرى
الحرب األهلية
أزمات غير مسبوقة
والجوع يطرق األبواب
الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

ـورج» ( 80عامًا)
يـســأل «ال ـعـ ّـم ج ـ
َ
وه ـ ــو ي ـل ـع ـ ُـب طـ ــاولـ ــة ال ـ ـنـ ــرد مــع
ِّ
يوم أمام دكانتهِ
ِ
جاره صباح كل ٍ
الصغيرة في زحلة بمحافظة البقاع« :ماذا
ح ـ ّـل بــالـلـبـنــانـ ّـي؟ لــم أع ــد أعــرفــه ،أه ــو َّ
تغير
أم نـحــن تـبـ َّـدلـنــا؟ ك ــان ال ـص ـغــار يتهافتون
ّ
ّ
الــى املـحــل قبل ذهابهم الــى املــدرســة ،أوزع
عليهم الـحـلــوى مجانًا فما كــانــت تكلفني
ش ـي ـئ ــا ،ألـ ــف ل ـي ــرة ك ـح ـ ٍّـد أقـ ـص ــى ،تـكـفـيـنــي
الفرحة التي أراها على وجوههم والحضن
ال ــداف ــئ الـ ـص ــادق ال ـ ــذي ي ـب ــادل ــون ــي ب ــه من
ب ــاب ال ـش ـكــر ،لـكــن اآلن اخـتـلـفــت يــومـيــاتــي،
بـ ـس ــواده ــا الـ ـ ــذي ل ــم يـ ـم ـ ّـر م ـث ـلــه ح ـت ــى فــي
الـ ـح ــرب األه ـل ـي ــة ،وغ ــائ ـه ــا ال ـ ــذي جعلني
ـال
ع ــاج ـزًا ع ــن رس ــم بـسـمــة صـبــاحـيــة ألط ـفـ ٍ
لــم يعيشوا أج ــواء القصف والــدمــار لكنهم
ش ــاه ــدون عـلــى ال ـج ــوع ،وال ـف ـقــر ،والـعـتـمــة،
والبطالة ،والهجرة ،وكــوارث من شأنها أن
تقضي على حاضرهم ومستقبلهم» .يقول
«ال ـخ ـت ـيــار» كـمــا ي ـنــاديــه زبــائ ـنــه األوف ـي ــاء،
«أملك هذه الدكانة منذ أربعني عاما وأكثر،
أس ـع ــار ال ـس ـلــع ل ــم ت ـكــن ي ــوم ــا ب ـه ــذا ال ـغــاء
ال ـفــاحــش ،ك ــان الـفـقـيــر رغ ــم ظ ــروف الـحــرب
القاسية لــديــه إمكانية ش ــراء ربـطــة الخبز
والحاجيات األساسية أما حاليًا ،فإن كان
يملك املــال لشراء الرغيف أو الحليب قد ال
ً
يجدهما أصال في السوق».
ويردد بعض اللبنانيني عبارات من نوع أن
الحرب كانت أهــون من مرحلة ما بعد عام
 .2019في تلك الحقبة كــان يمكن االختباء
من قذيفة أو رصاصة أو اشتباكات مسلحة
ـان كثيرة ،أمــا الـيــوم فــاملــوت جوعًا
فــي أحـيـ ٍ
أو عـلــى أبـ ــواب املـسـتـشـفـيــات وال إمـكــانـيــة
ل ـل ـخــروج م ــن ه ــذه ال ــدوام ــة ،ال ب ــل الـخــوف
ّ
من القادم بــات أكبر في ظــل انسداد جميع
األفق واستمرار الخالف حكوميًا وبدء العدّ
العكسي لعقوبات جديدة ستدخل أوروبــا
ّ
خطها وما ّ
يتردد عن قطع بنوك عاملية
على
عالقاتها املصرفية مع لبنان ما من شأنه
ّ
أن يشكل الضربة القاضية للبالد.
ويستجمع اللبنانيون بعض املشاهد التي
عــايـشــوهــا فــي املــاضــي وأخـ ــرى حــديـثــة لم
يعرفوها سابقًا حتى خالل الحرب األهلية:
«برادات خالية ،كهرباء مقطوعة ،درس على
ضــوء الشمعة أو القنديل ،أزمــة محروقات
وطوابير السيارات أمام املحطات ،أزمة خبز
وحليب ،انقطاع مــواد غــذائـيــة ،شـ ّـح أدويــة
في الصيدليات ،إشـكــاالت بني الزبائن في
سلع مدعومة ،مصارف
السوبرماركات على
ٍ
تحتجز ودائــع الناس ودوالرات ـهــم ،انهيار
الليرة اللبنانية ،غالء فاحش ،تحليق سعر
صــرف ال ــدوالر فــي الـســوق ال ـس ــوداء ،إقفال
م ــؤس ـس ــات ت ـج ــاري ــة وس ـيــاح ـيــة وش ــرك ــات
خ ــاص ــة ،ت ــوق ــف االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ..وغ ـيــرهــا
ال ـك ـث ـي ــر .وي ـب ـق ــى أه ـ ــم ق ــاس ــم م ـش ـت ــرك بــن
الحقبتني ،جشع التجار واستغاللهم لألزمة
ـوال طــائـلــة ،والــوجــوه السياسية
لكسب أم ـ ٍ
الـفــاســدة نفسها املـهــووســة بالسلطة ،وما
تزال تفتعل املعارك باسم الطائفة وحقوقها
ل ـك ــن ب ــأس ـل ـح ــةٍ م ـخ ـت ـل ـفــةٍ  ،وهـ ــا ه ــي ال ـي ــوم
تحاول إحياء الزبائنية والتبعية من خالل
املساعدات الغذائية والصحية و«بطاقات
اإلعــاشــة» كمفاتيح انتخابية تستخدمها
في االستحقاق النيابي املنتظر.
يقول املستشار في التنمية ومكافحة الفقر،
ّ
أدي ــب نعمة ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إن هناك
أوج ـ ــه ش ـبــه ب ــن ال ـح ــاض ــر وفـ ـت ــرة ال ـحــرب
ّ
األه ـل ـيــة واخ ـت ــاف ــات ع ـ ّـدة أي ـض ــا ،حـيــث إن
مــا حصل فــي زمــن ال ـحــرب ،كــان عـبــارة عن
أعمال عسكرية وقصف واقتتال ،وسيطرة
مـلـيـشـيــات عـلــى األراض ـ ــي الـلـبـنــانـيــة الـتــي
فرضت نفسها كأمر واقــع ،في ظل انحالل
ال ــدول ــة ومــؤسـســاتـهــا وعـ ــدم قــدرت ـهــا على
القيام بدورها ،كسلطة أمنية أو سياسية،
ل ـكــن ف ــي امل ـق ــاب ــل ،اس ـت ـمـ ّـر األداء الــوظـيـفــي
املــالــي وامل ـصــرفــي ،وال سـيـمــا عـلــى صعيد
دفع الرواتب واألجور ،ولم نلتمس في تلك
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توقع صندوق النقد الدولي ،أن يبقى االقتصاد اللبناني في دائرة
التراجع خالل العام الجاري ،بعدما سجل انكماشًا حادًا بلغت نسبته %25
العام الماضي  ،2020مشيرا في تقرير له ،مساء األحد الماضي ،إلى أنه
من المتوقع أن يكون البلد الوحيد
في المنطقة العربية التي يرجح أال
يسجل نموًا .وأجرى البلد ،العاجز
منذ أشهر عن تشكيل حكومة
جديدة ،محادثات مع صندوق
النقد بــشــأن دعــم مــالــي العام
الماضي ،لكنها سرعان ما تعطلت
بسبب االفتقار إلى توافق سياسي
بشأن اإلصالحات المطلوبة.
جانب من احتجاج على تردي المعيشة وحجب أموال المودعين (حسين بيضون)

الفترة أزمة مالية ونقدية حادة أو انهيارا
كامال وتدهورا للعملة الوطنية.
ي ـض ـيــف ن ـع ـمــة « ك ــان ــت ال ـط ـب ـقــة الــوس ـطــى
موجودة وتحظى بمستوى معيشي جيد،
ك ــان راتـ ــب األسـ ـت ــاذ ال ـث ــان ــوي ع ـلــى سبيل
امل ـثــال يكفيه لــه وألســرتــه وأوالده وتــأمــن
مقومات العيش الكريم ،وتخصيص أموال
ل ـل ـس ـيــاحــة والـ ـسـ ـف ــر ،وك ــان ــت لـ ــدى ال ـن ــاس
م ــدخ ــرات ،ح ـتــى أن ان ـه ـيــار س ـعــر ال ـصــرف
فــي ف ـتــرة الـثـمــانـيـنــات وم ــا تــا ال ـحــرب من
حـ ــروب إســرائ ـي ـل ـيــة ،واع ـ ـتـ ــداءات واح ـتــال
سـ ـ ــوري ،واغـ ـتـ ـي ــاالت وم ـخ ـت ـلــف الـ ـح ــوادث
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ،ف ــال ـت ـع ـط ـي ــل ل ـع ـم ــل امل ــؤسـ ـس ــات
والـفــراغ الرئاسي ومــا إلــى ذلــك ،لم يترافق
كله مع انهيارات أخرى ومنها عند مصرف

ّ
استمر نشاطها»« .أما
لبنان والبنوك التي
األسـ ـب ــاب ال ـت ــي ح ــال ــت دون االن ـه ـي ــار رغــم
الحرب العنيفة» ،يقول نعمة« ،فهي كثيرة
لكن أبرزها التمويل الخارجي لألحزاب أو
املليشيات ،وبالتالي تدفق األموال وتشغيل
السوق اللبناني ،عدم استنزاف كامل طاقة
االقتصاد ،في حني لم يكن هناك أي ديون
خارجية مترتبة على لبنان».
الـيــوم ،ليس هناك مــن حــرب أو قصف رغم
ال ـت ـهــويــل امل ـس ـت ـمـ ّـر ب ـعــودت ـهــا ال ــى ال ــداخ ــل
اللبناني ،وباتت الدولة موجودة وتبسط
ّ
س ـيــادت ـهــا أق ــل ــه ع ـلــى أغ ـلــب أراض ـي ـه ــا رغــم
وجود أطراف تسيطر على القرار في لبنان،
أم ــا الـجـيــش اللبناني فــأصـبــح أق ــوى ،لكن
في املقابل ،يقول نعمة ،نشهد انسدادًا في

تأمين صحي إلزامي
في قطر
الدوحة ـ العربي الجديد

واف ـ ــق مـجـلــس الـ ـش ــورى ف ــي ق ـطــر على
مشروع قانون لتنظيم خدمات الرعاية
ال ـص ـح ـيــة داخـ ـ ــل الـ ــدولـ ــة ،ي ـق ـضــي ب ــأن
يكون التأمني الصحي إلزاميًا للجميع،
وي ــرب ــط ع ـم ـل ـيــات ال ـتــوظ ـيــف واإلق ــام ــة
للوافدين باالشتراك فيه .وذكر املجلس،
وف ــق م ــا نـقـلــت وك ــال ــة األن ـب ــاء الـقـطــريــة
«قـنــا» ،أنــه قــرر فــي جلسته األسبوعية
ال ـعــاديــة أم ــس االث ـن ــن ،بــرئــاســة أحـمــد
بن عبد الله بن زيــد آل محمود ،رئيس
امل ـج ـلــس ،إح ــال ــة ال ـتــوص ـيــات الـخــاصــة
بمشروع القانون إلى الحكومة.
ويتكون مـشــروع القانون مــن  6فصول
تشتمل على  47مادة ،وينص على تقديم
خــدمــات الــرعــايــة الـصـحـيــة للمواطنني
فــي املـنـشــآت الـصـحـيــة الـحـكــومـيــة دون
م ـق ــاب ــل .ك ـم ــا يـ ـك ــون ال ـت ــأم ــن الـصـحــي

إلزاميًا لضمان تقديم خدمات الرعاية
الـصـحـيــة األســاس ـيــة لـلــوافــديــن لـلــدولــة
والــزائــريــن لها ،وال يجوز إص ــدار سمة
دخ ــول لــوافــد أو زائ ــر أو تـجــديــدهــا أو
منح ترخيص اإلقامة أو تجديده ،كما ال
يجوز توظيف الوافدين إال بعد تقديم
ما يثبت اشتراكهم في التأمني الصحي
اإللـ ــزامـ ــي ط ـ ــوال مـ ــدة اإلقـ ــامـ ــة .ويـنــص
م ـش ــروع ال ـقــانــون عـلــى تـقــديــم خــدمــات
ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة ل ـل ـم ـس ـت ـف ـيــديــن فــي
الـحــاالت الطارئة دون مطالبتهم بدفع
أي مبالغ ،وذلــك إلــى حــن زوال الخطر
عـنـهــم ،حـتــى لــو لــم يـكــن م ـقــدم الـخــدمــة
ضـمــن شـبـكــة مـقــدمــي خــدمــات الــرعــايــة
ال ـص ـح ـيــة لـلـمـسـتـفـيــد ،وع ـل ــى أال يخل
ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية
فــي الــرجــوع إلــى شــركــة الـتــأمــن أو إلى
ص ــاح ــب ال ـع ـمــل أو امل ـس ـت ـقــدم ،بحسب
األحوال ،لتسديد تكلفة هذه الخدمة.

وافد يحصل على لقاح كورونا في قطر (فرانس برس)

األف ـ ــق ،ت ــده ــورًا اق ـت ـصــاديــا وأزم ـ ــة سـيــولــة
ون ـ ـقـ ــد ،وارت ـ ـفـ ــاعـ ــا حـ ـ ــادا فـ ــي س ـع ــر ص ــرف
الدوالر في السوق السوداء ،أزمة مصارف،
ال إن ـت ــاج ،ال اس ـت ـيــراد ،أزم ــة غ ــذاء وصـحــة،
انـ ـح ــدر ال ـح ــد األدن ـ ـ ــى لـ ــأجـ ــور ،وتـعـطـلــت
الوظائف االقتصادية واملالية للدولة أكثر
وقت الحرب.
من
ِ
ويشير نعمة الذي عمل سابقًا في برنامج
األمم املتحدة اإلنمائي لـ«العربي الجديد»
الى أن النظام املصرفي وبدل املساهمة في
ّ
حل املشكلة ،فقد دخل في اللعبة البهلوانية
على الــورق من خالل هندسات مالية تقوم
ع ـلــى ت ـمــويــل ال ــدول ــة وال ـع ـج ــز ،وبــال ـتــالــي
ت ــراك ـم ــت ال ــدي ــون ف ــي ظ ــل غ ـي ــاب إمـكــانـيــة
تسديدها فال نهوض اقتصاديا أو مبادرة

سعر صرف
الدوالر كان  3ليرات
خالل فترة الحرب
لـتـنـشـيــط االق ـت ـص ــاد ب ــل اس ـت ـم ــرار تـبــديــد
األموال واالستدانة حيث إن قطاع الكهرباء
ّ
ل ــوح ــده ك ــل ــف ال ــدول ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة أك ـث ــر من
أربعني مليار دوالر ،ومنطق االستدانة ما
يزال موجودًا ويتصدر الحلول بدل الخطط
ً
االقتصادية اإلنتاجية وصوال الى استهالك
كــل أص ــول الــدولــة بـعــد امل ـ ّـس باالحتياطي

السودان يُعيد تقييم
أصول الشركات

مكتب صرافة وسط العامة الخرطوم (فرانس برس)

الخرطوم ـ العربي الجديد

قــرر مجلس إدارة سلطة أس ــواق املــال
فـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان إع ـ ـ ـ ــادة ت ـق ـي ـي ــم أصـ ــول
كافة الـشــركــات املــدرجــة فــي البورصة،
بــاعـتـبــار أن أس ـعــار األس ـهــم أصبحت
ال تعكس قيم الشركات الحقيقية ،وأن
معظمها تعتبر غير عادلة.
وقال املجلس في بيان ،أمس االثنني،
إن إعـ ـ ــادة تـقـيـيــم األصـ ـ ــول ت ــأت ــي في
سياق تعظيم دور شركات املساهمة
الـ ـع ــام ــة فـ ــي االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ،الف ـ ـتـ ــا إل ــى
تعليمات بإصدار اللوائح والشروط
الـخــاصــة بــإطــاق بــورصــة للشركات
ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة واملـ ـ ـت ـ ــوسـ ـ ـط ـ ــة ،بـ ـغ ــرض
توفير التمويل الــازم لشركات رواد
األعـمــال و تسويقها على املستويني
اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي وال ـ ـع ـ ــامل ـ ــي .وب ـخ ـص ــوص

رفــع كـفــاءة شــركــات الوساطة املالية،
أكدت السلطة أن نهاية العام الجاري
 ،2021هــي آخــر مــوعــد لكافة شركات
الوساطة الستيفاء الـشــروط الــواردة
بمنشور إع ــادة الهيكلة ال ـصــادر في
 .2020ووافـ ـق ــت سـلـطــة أس ـ ــواق امل ــال
ع ـلــى طـ ــرح ص ـن ــدوق ــن اسـتـثـمــاريــن
بقيمة إجـمــالـيــة بـلـغــت  7.6مـلـيــارات
ج ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــه ل ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروع ـ ـ ـ ــات ف ــي
مـجــالــي ال ـطــاقــة الـشـمـسـيــة واإلن ـت ــاج
الحيواني.
ووضعت الحكومة السودانية برنامجا
لإلصالح االقتصادي يهدف إلــى دعم
القطاع الخاص وتطوير أداء الشركات
العامة ،بجانب إجراءات أخرى توصف
بأنها مؤملة للفقراء ومحدودي الدخل
خاصة ما يتعلق بتعويم سعر الجنيه
وتقليص دعم الطاقة.

وربما الذهب وما يدخلنا بنفق خطير جدًا.
ويـقــول نعمة« :عـشــت فـتــرة الـحــرب ،وقتها
الناس كانوا ّ
تواقني الى النهوض ويؤمنون
ّ
بالقانون ،لكن لألسف اليوم إن فكرة الدولة
إل ــى انـ ـح ــال ،ورب ـم ــا ت ـكــون ف ـكــرة ال ـقــانــون
واملؤسسات منهارة بالكامل ،مع العلم أننا
خــرجـنــا م ــن ال ـح ــرب بـصـفــر دي ــن خــارجــي،
وم ـن ــذ عـ ــام  1993وت ـح ــت ع ـن ــاوي ــن إعـ ــادة
اإلعمار وفتح األسواق واالستثماراتّ ،
كرت
ُ
السبحة وبــدأ تطور الــديــن الـعــام مــع مــرور
السنني وتراكم األزمــات بمختلف أشكالها
ً
وصوال الى االنهيار الحالي».
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،يـ ـق ــول م ـح ـم ــد شـ ـم ــس ال ــدي ــن
الـبــاحــث فــي الـشــركــة الــدول ـيــة للمعلومات
ّ
لـ«العربي الجديد» إن سعر صرف الدوالر

ك ـ ــان  3لـ ـي ــرات خ ـ ــال فـ ـت ــرة ال ـ ـحـ ــرب ،وب ــدأ
االرتـ ـف ــاع ف ــي ال ـع ــام  1983حـيــث وص ــل في
الـعــام  1992الــى  3000لـيــرة لبنانية ،ومــن
ّ
يستقر على 1500
ثم شهد تراجعًا قبل أن
ل ـيــرة مـنــذ سـنــة  1998وح ـتــى نـهــايــة الـعــام
 .2019ويلفت شمس الدين الــى أن الودائع
كانت خــال الحرب مــوجــودة في املصارف
ومتوفرة ،حتى أن الفروع التي كانت تقفل
نتيجة األع ـم ــال الـعـسـكــريــة وامل ـع ــارك ،كــان
العمل فيها ينتقل الــى فــروع أخــرى بهدف
استمرار النشاط والحركة املصرفية ،السلع
كانت متوفرة ،وكذلك فــرص العمل بعكس
حال البالد اليوم.
ويـقــول الباحث فــي «الــدولـيــة للمعلومات»
إن الحد األدنى لألجور وصل الى  45دوالرًا

مع تجاوز سعر صــرف ال ــدوالر الــواحــد 15
ألــف ليرة لبنانية ،وهــو شكل ارتفاعًا غير
مـسـبــوق فــي تــاريــخ لـبـنــان لسعر الـصــرف.
وتـقــول «الــدولـيــة للمعلومات» فــي تقارير
لها إن الفترة مــا بــن  1960و 1981تميزت
ب ـق ــوة س ـعــر ص ــرف ال ـل ـيــرة م ـقــابــل الـ ــدوالر
واسـ ـتـ ـق ــراره .امل ــرح ـل ــة ال ـثــان ـيــة ،م ــن -1982
 ،1985شـكـلــت ب ــداي ــة ارتـ ـف ــاع س ـعــر صــرف
ال ــدوالر مقابل الليرة ،أمــا املرحلة الثالثة،
 1992 -1986ف ـكــان فـيـهــا االرتـ ـف ــاع الكبير
فــي سـعــر ص ــرف الـ ــدوالر مـقــابــل الـلـيــرة ،إذ
زاد سعر صــرف ال ــدوالر مقابل الـلـيــرة من
 87ليرة في نهاية العام  1986إلى  2.8ألف
ليرة  3 -آالف ليرة في شهر سبتمبر/أيلول
.1992

فرص للتنقيب عن النفط والغاز في األردن
عمان ـ العربي الجديد

أع ـل ـن ــت وزارة الـ ـط ــاق ــة والـ ـ ـث ـ ــروة امل ـعــدن ـيــة
األردن ـ ـيـ ــة ،ع ــن ف ــرص اس ـت ـث ـمــاريــة للتنقيب
عــن النفط والـغــاز فــي سبع مناطق بــاألردن
خـ ــال الـ ـع ــام ال ـ ـجـ ــاري ،م ـش ـيــرة إلـ ــى حــوافــز
ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ،م ــن أج ـ ــل ت ـط ــوي ــر امل ـنــاطــق
االستكشافية املتاحة ،األمــر الــذي مــن شأنه
الحد من فاتورة استيراد الطاقة التي تعتمد
الدولة في معظم احتياجاتها على الخارج.
وأوضحت الــوزارة في نشرة لها أن املناطق
املـ ـ ـط ـ ــروح ـ ــة تـ ـشـ ـم ــل (األزرق ،ال ـ ـسـ ــرحـ ــان،
الـســرحــان التطويرية ،املرتفعات الشمالية،
ال ـج ـف ــر ،غـ ــرب الـ ـصـ ـف ــاوي ،وال ـب ـح ــر امل ـي ــت)،

م ـ ــن خ ـ ـ ــال «نـ ـ ـظ ـ ــام م ـ ـشـ ــروعـ ــات اسـ ـتـ ـغ ــال
البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري
واملـ ـ ـع ـ ــادن االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة» .ك ـم ــا تـتـضـمــن
ال ـ ـن ـ ـشـ ــرة ،امل ـ ـن ـ ـشـ ــورة عـ ـل ــى مـ ــوقـ ــع ال ـ ـ ـ ــوزارة
اإلل ـك ـت ــرون ــي ،امل ـع ـلــومــات األولـ ـي ــة الـخــاصــة
بالنتائج الرئيسية للدراسات الجيولوجية
والجيوفيزيائية وخ ـطــوط املـســح الــزلــزالــي
واألحواض الرسوبية والدراسات التركيبية
فــي كــل منطقة وكــذلــك عــدد اآلب ــار املـحـفــورة
فيها وأعـمــاقـهــا والـشــواهــد النفطية فــي كل
منها.
ك ــان ــت امل ـم ـل ـك ــة أع ـل ـن ــت فـ ــي ي ــولـ ـي ــو /ت ـمــوز
املــاضــي ،عــن خطة عشرية لتوسيع مصادر
الـطــاقــة املـتـجــددة وإن ـتــاج الـنـفــط الـصـخــري،

من احتجاج ضد استيراد الغاز من دولة االحتالل (فرانس برس)

ل ـت ـق ـل ـيــل االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد عـ ـل ــى واردات ال ــوق ــود
األج ـن ـب ـيــة املـكـلـفــة وال ـت ــوج ــه ن ـحــو االك ـت ـفــاء
ال ــذات ــي ،فـيـمــا ش ـهــدت املـمـلـكــة احـتـجــاجــات
شعبية متكررة رافـضــة السـتـيــراد الـغــاز من
االحتالل اإلسرائيلي.
ووفق وزيرة الطاقة هالة زواتي ،فإنه بحلول
عــام  ،2030ستكون  %48.5من الكهرباء من
مصادر محلية للطاقة ،مشيرة إلــى أن هذه
النسبة بلغت آنذاك نحو  %15فقط.
وي ـس ـتــورد األردن حــالـيــا أكـثــر مــن  %93من
مـجـمــل إم ــدادات ــه مــن ال ـطــاقــة ،وتـثـقــل كاهله
فاتورة سنوية بقيمة  2.5مليار دينار (3.5
م ـل ـيــارات دوالر) ،مــا يـشـكــل  %8تـقــريـبــا من
الناتج املحلي اإلجمالي للمملكة.
في األثناء ،أعلنت وزارة الطاقة ،أمس االثنني،
أن أس ـعــار املـشـتـقــات الـنـفـطـيــة فــي األس ــواق
الـعــاملـيــة سجلت تـغـيـرًا طفيفًا فــي األسـبــوع
الثاني من إبريل /نيسان الجاري ،مقارنة مع
معدالت أسعارها في األسبوع األول.
ووفقا للبيانات ،سجل البنزين «أوكتان »90
سعرًا بلغ  593.5دوالرا للطن ،مقارنة مع
سعره في األسبوع األول من الشهر الحالي
والـ ــذي بـلــغ  596دوالرا بـنـسـبــة انـخـفــاض
ب ـل ـغــت  ،%0.4ك ـم ــا س ـج ــل س ـع ــر ال ـب ـنــزيــن
«أوكتان  »95سعرًا بلغ  616.8دوالرا للطن
م ـقــابــل  621.7دوالرا ف ــي األسـ ـب ــوع األول
وبـنـسـبــة انـخـفــاض بـلـغــت  ،%0.8فــي حني
ارتفع سعر الــديــزل من  489.9دوالرا للطن
ال ــى  496.7دوالرا ،ب ــزي ــادة  ،%1.4وصعد
سعر الكاز من  500.4دوالر للطن الى 508.6
دوالرات بارتفاع نسبته  .%1.6وكان سعر
خــام برنت فــي األسـبــوع الثاني مــن الشهر
الحالي قد بلغ  61.9دوالرًا للبرميل مقابل
 62.2دوالرًا في األسبوع األول.

ّ
يمر االقتصاد التركي منذ خمسة أعــوام بظروف استثنائية قلما
تكون في اقتصادات أخرى ،إذ هناك ازدواجية محيرة بني انخفاض
ّ
ـال فــي سـعــر ص ــرف الـلـيــرة ،بــال ـتــوازي مــع تحسن كبير
ح ــاد مـتـتـ ٍ
ومستمر ملؤشرات االقتصاد الرئيسية ،وهو األمر الذي يدفع نحو
التساؤل هل االقتصاد التركي مأزوم؟ وماذا يحتاج لكي يخرج من
هذه االزدواجية؟
مع نهاية مــارس /آذار املاضي ،أقــال الرئيس رجــب طيب أردوغــان،
محافظ البنك املــركــزي ،مما تسبب في انهيار سعر الليرة بمعدل
ّ
 %17دفعة واحدة ،ليقضي ذلك على كل املكاسب التي حققتها الليرة
ّ
منذ مطلع العام الحالي ،وليولد تشاؤمًا كبيرًا حول استقرارها ،ال
سيما بعد سنوات عدة من عدم قدرة السياسة النقدية على الحفاظ
على استقرار سعرها ،أو حتى تخفيض مـعــدالت تقلباتها ،وهو
ُ
األمر الذي أدى إلى تآكل احتياطيات النقد األجنبي ،التي استهلكت
في مباراة غير متكافئة مع الديون الضخمة للشركات املحلية.
وال شك في ّأن تتالي انخفاض الليرة أسهم في زيادة أعداد السياح،
ّ
ع ــاوة على تــزايــد ال ـص ــادرات بـمـعــدالت قياسية ،لـكــنــه ،فــي الوقت
ّ
نفسه ،أثــر سلبيًا في نظرة املستثمر األجنبي لــأوضــاع الداخلية
لالقتصاد التركي ،ال سيما بعد الخالفات التي طفت على السطح،
بني أردوغــان ومحافظي البنك املركزي الثالثة ،الذين جرت إقالتهم
في أقل من عام ونصف العام ،وهي الخالفات التي ترتكز على رؤية
الرئيس للدور السلبي لسعر الفائدة ومعدل التضخم ،وهــو األمر
الذي يتعاكس مع استقرار األمــوال الساخنة التي تعد وازنًا حيويًا
لسعر الـلـيــرة .لــم يحسم ه ــذا ال ـخــاف حـتــى اآلن ،وحـتــى املحافظ
ّ
الجديد الــذي جــاء من خلفية أكاديمية اعتقد أنــه في حيرة شديدة
ال سيما بعد االنخفاض الحاد لليرة في مطلع واليته ،وكذلك بعد
الزيادة امللحوظة في سعر الفائدة على السندات األميركية ،وهو ما
ترتب عليه نزوح االستثمارات في أدوات الدين املحلية من األسواق
الناشئة وفي مقدمتها تركيا إلى البلدان الغربية ،ما أدى إلى نزوح
أكثر من  2.5مليار دوالر من االحتياطي النقدي التركي في أسبوع
واحد فقط طبقًا للتقرير الشهري للبنك املركزي.
تتوازى تراجعات الليرة والخالفات النقدية مع مؤشرات اقتصادية
براقة لالقتصاد خالل الفترة نفسها ،فقد زادت الصادرات من 140
مليار دوالر عــام  2016إلــى  180مليار دوالر عــام  ،2019قبل أن
تتراجع في عام كورونا إلى  164مليار دوالر ،ثم يبدأ العام الحالي
بأرقام صــادرات غير مسبوقة ،ربما تسبق الوعود الحكومية التي
تأمل في بلوغها  180.4مليار دوالر .وطبقًا إلحصائيات رسمية،
تجاوزت الصادرات التركية  50مليار دوالر في الربع األول من ،2021
بزيادة  %17.2مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي ،وحققت
تركيا رقمًا قياسيًا لصادراتها في مارس /آذار املاضي والتي بلغت
 18.985مليار دوالر بــزيــادة  %42.2مـقــارنــة بالشهر نفسه من
ّ
العام املاضي .كما استطاعت تركيا ،في ظل اإلغالق العاملي الناتج
عن تداعيات فيروس كورونا ،استقطاب  15مليون سائح ،وطبقًا
لسير األمــور حاليًا فـ ّ
ـإن من املقدر أن يتجاوز عــدد السائحني 25
ّ
مليونًا في العام الحالي .ومؤخرًا ،عدل البنك الدولي توقعاته بشأن
ّ
نمو االقتصاد التركي لعام  ،2021متوقعًا أن يحقق نموًا بنسبة
 ،%5وسبقته «ستاندرد آند بورز» في يناير/كانون الثاني املاضي
بــاإلب ـقــاء عـلــى التصنيف االئـتـمــانــي لـتــركـيــا مــع نـظــرة مستقبلية
مستقرة ،هو ما يعني ّأن األوضــاع املالية تتحسن بشكل ملحوظ.
يمكن تلخيص أزم ــة االق ـت ـصــاد الـتــركــي فــي ن ـقــاط ،فــي مقدمتها
ارتفاع معدل التضخم ،وبالتالي انخفاض املستوى املعيشي للطبقة
العريضة من الجماهير خالل الخمس سنوات املاضية ،وهو االرتفاع
الناتج باألساس عن انخفاض سعر الليرة ،تزامنًا مع اعتماد تركيا
على استيراد معظم مدخالت اإلنتاج من الخارج ،وهو ما يضغط
كثيرًا على احتياطيات النقد األجنبي .ثم واردات تركيا من الطاقة
وال ـتــي تـبـلــغ حــوالــي  40مـلـيــار دوالر سـنــويــا ،ع ــاوة عـلــى الــديــون
الخارجية الضخمة للشركات الخاصة والتي تبلغ أكثر من %70
من الدين الخارجي للبالد ،وهي الديون التي تتسبب ليس فقط في
تأجيج املضاربة علي الليرة من أجل الحصول علي الــدوالر لسداد
ّ
األقساط والفوائد ،وإنما أيضًا تتسبب في مشاكل هيكلية وعميقة
ّ
قــد ت ــؤدي إل ــى إف ــاس الـعــديــد مــن الـشــركــات فــي ظ ــل ع ــدم قدرتها
على الوفاء بالتزاماتها املالية بعد انخفاض الليرة ،خصوصًا تلك
ّ
ً
الشركات التي تبيع في األسواق املحلية ...كل ذلك فضال عن إهمال
الـتــوطــن التكنولوجي ،واالعـتـمــاد على اسـتـيــراد التكنولوجيا من
ّ
الخارج .كل ما سبق عالوة على التوسع املحمود للنفقات العامة في
مشروعات البنية التحتية الخادمة لهذه الكميات الهائلة من اإلنتاج
والـتـصــديــر ،تــرتــب عليه بالطبع تــزايــد عجز املــوازنــة الـعــامــة ،أجبر
الدولة علي اعتماد االستثمارات الخارجية في أدوات الدين املحلية
كمصدر رئيس للعملة األجنبية ،يعمل على إحداث التوازن النقدي،
وهو األمر الذي يتحدد وفقًا ملعطيات الظروف الدولية ،ويتطلب رفع
سعر الفائدة بالتضاد مع توجهات الرئيس التركي نحو تخفيض
التضخم .ربما يميل كثيرون إلى اعتبار ّأن االقتصاد التركي ال ّ
يمر
ّ
وكل مؤشراته ،في ما خال تقلبات الليرة ،في هذا االتجاهّ ،
لكن
بأزمة،
الواقع ّأن السنوات األخيرة تشير إلى انخفاض ملحوظ في املستوى
املعيشي للمواطنني ،الذين هم عماد التنمية وهدفها في الوقت نفسه،
والالفت كذلك ّأن هذه املؤشرات الجيدة عرضة للتقلبات ال سيما في
ظل اضطراب دولي كبير ،واالشتباك التركي مع العديد من امللفات،
ّ
وكــذلــك فــي ظــل تقليدية االقـتـصــاد الـتــركــي وابـتـعــاده عــن التطوير
التكنولوجي املعتمد على الــذات .أعتقد ّأن اإلدارة التركية يجب أن
تحسم خياراتها في أحــد االتجاهات التي تشكل الحلول قصيرة
ً
ومتوسطة األج ــل ،فمثال اسـتـقــرار سعر الـفــائــدة املــرتـفــع سيؤمن
استمرار تدفق األمــوال الساخنة ،وبالتالي استقرار وربما ارتفاع
سعر الليرة ،مع التوجه إلــى الفقراء بمبادرات لعالج األثــر السلبي
الرتفاع معدالت التضخم ،والتي تجاوزت  %16في فبراير /شباط
املاضي .أو البديل الثاني هو االقتراض الخارجي باملبالغ التي تعوض
نزوح األمــوال الساخنة ،وتعمل على استقرار االحتياطي األجنبي،
وتـحـقــق سـعــر ص ــرف يـ ــوازن مــا بــن امل ــزاي ــا الـتـنــافـسـيــة للسياحة
والصادرات من ناحية ،ومعدل التضخم من الناحية األخرى .والبديل
الثالث هو التوجه الحتمي نحو آليات التمويل اإلسالمي ،والذي يعفي
الدولة من حرج االقتراض الخارجي التي طاملا اعتبرت االبتعاد عنه
أحــد أهــم إنـجــازاتـهــا ،ويعفيها كــذلــك مــن تقلبات األم ــوال الساخنة
وأضــرار سعر الفائدة على مستويات التضخم ،وبالتالي املستوي
املعيشي ومستويات النشاط االقـتـصــادي ،وقــد خطت تركيا في
ّ
طريق التمويل اإلسالمي خطوات هامة ،لكنها في أمس الحاجة نحو
تسريع الخطى لتالفي مزيد من التعقيدات.

