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قصف »أرامكو« يرفع أسعار النفط
لندن ـ العربي الجديد

ارتــفــعــت أســـعـــار الــنــفــط الـــخـــام خــــال تــعــامــات 
ــة الـــحـــوثـــي  ــاعـ ــمـ ــد إعـــــــان جـ ــعـ أمــــــس االثـــــنـــــن، بـ
فـــي الــيــمــن اســـتـــهـــداف مـــرافـــق نــفــطــيــة ســعــوديــة 
النفط  منشآت  على  للهجمات  تكرار  في  بطائرات مسيرة، 
في اململكة. ورغم فتح التداوالت على هبوط ألسعار الخام، 
ــفـــاع اإلصـــابـــات بــفــيــروس كـــورونـــا وبــــطء الــتــعــافــي  مـــع ارتـ
ــتـــمـــرار اإلغــــــاق الـــجـــزئـــي في  االقـــتـــصـــادي الـــعـــاملـــي مـــع اسـ
الــعــديــد مــن االقــتــصــادات الــكــبــرى، إال أن األســـعـــار ســرعــان 
باسم  العسكري  املــتــحــدث  إعـــان  مــع  للصعود  اتجهت  مــا 
اســتــهــداف مواقع  »تــويــتــر«،  الحوثين يحيى ســريــع، على 
في السعودية، بينها مصاٍف لشركة »أرامكو« في الجبيل 
بـــ7 طــائــرات مسيرة وصــاروخــن باليستين. وفي  وجـــدة، 
أعقاب الحادث، صعدت العقود اآلجلة لخام القياس العاملي 
مزيج برنت تسليم يونيو/حزيران إلى نحو 63.32 دوالرًا 
للبرميل، كما صعدت أسعار العقود اآلجلة للخام األميركي 
إلــى نحو 59.5  أيــار  الوسيط تسليم مايو/  غــرب تكساس 

ــثـــف الـــحـــوثـــيـــون مــــؤخــــرًا مــــن إطــــاق  لــلــبــرمــيــل. وكـ دوالرًا 
مناطق  عــلــى  ومــســيــرات  ومــقــذوفــات  باليستية  صـــواريـــخ 
سعودية، منها منشآت نفطية، وسط إعانات متكررة من 
قوات التحالف العربي بقيادة السعودية بتدميرها، واتهام 

الجماعة اليمنية بأنها مدعومة بتلك األسلحة من إيران. 
ويــشــهــد الــيــمــن مــنــذ نــحــو 7 ســـنـــوات حــربــا مــســتــمــرة بن 
العربي،  التحالف  مــن  املــدعــومــة  للحكومة  املــوالــيــة  الــقــوات 
ومــســلــحــي »الــحــوثــي« املــدعــومــن مــن إيــــران واملــســيــطــريــن 
سبتمبر/  منذ  صنعاء،  العاصمة  بينها  محافظات،  على 
أيلول 2014. وخالف سهم أرامكو، عماق النفط السعودي، 
التوقعات بعد اإلعان الحوثي عن استهداف مرافق نفطية، 
هبط  بينما   ،%0.28 بنسبة  أمـــس  تــعــامــات  فــي  إذ صــعــد 
مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.34% إلى 9907.62 نقاط، 
مدفوعا بخسائر أسهم قيادية في قطاع البنوك، يتقدمها 
اللذين انخفضا  الــراجــحــي،  البنك األهــلــي ومــصــرف  سهما 
قالت  األثـــنـــاء،  وفـــي  الــتــرتــيــب.  عــلــى  2.19% و%1.5  بنسبة 
عدة مصادر تجارية، إن اململكة ستلبي معظم احتياجات 
العماء في آسيا من النفط الخام تحميل مايو/ أيار املقبل، 

بعد أن طلب بعض العماء كميات أقل ألسباب، من بينها 
إجـــــراء أعـــمـــال صــيــانــة مــصــاف وارتــــفــــاع األســــعــــار. ويــأتــي 
تخفيض  لتقليص  الــســعــوديــة  تتجه  فيما  الــطــلــب  تــراجــع 
املقبلة،  القليلة  األشــهــر  مــدار  طوعي إضــافــي لإلنتاج على 
املــصــدرة  الــبــلــدان  بــمــوجــب خــطــة متفق عليها مــع منظمة 
للبترول )أوبك( وحلفائها لتقليص تخفيضات اإلمدادات. 
وفي األسبوع املاضي، أوردت وكالة رويترز أن أربع شركات 
تكرير هندية قلصت كميات النفط املطلوبة من السعودية 
بواقع 36% في مايو/ أيار عن األحجام الطبيعية، في ظل 
للنفط في  أكبر مستورد ومستهلك  الهند، ثالث  توتر بن 
العالم، واململكة. وذكرت املصادر أن السعودية لبت مطالب 
أربـــع شــركــات تــكــريــر هــنــديــة بــتــوريــد كــمــيــات أقـــل، 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 العماء.

طرابلس ــ العربي الجديد

الليبية،  الوطنية  الــوحــدة  حكومة  فــي  مــصــدر  كشف 
الحميد  عبد  الحكومة،  رئيس  بن  توافق وشيك  عن 
ــنــــواب، حــــول تــعــيــن شخصية  الــدبــيــبــة، ومــجــلــس الــ
لاستثمار  الليبية  املــؤســســة  رئــاســة  لتولي  جــديــدة 
)الــصــنــدوق الــســيــادي( الــتــي تــديــر أكــثــر مــن 66 مليار 
أزمــة األرصــدة  دوالر، فــي خطوة مــن شأنها معالجة 
»العربي  لـ املصدر  وقــال  الخارج.  في  املجمدة  الليبية 
اهتماما  تولي  الوطنية  الوحدة  حكومة  إن  الجديد« 
كبيرًا مللف الصناديق االستثمارية واألموال املجمدة 

فــي الـــخـــارج، كــونــهــا بــاتــت الــحــكــومــة املــوحــدة والــتــي 
وخارجيا.  داخليا  بها  معترف  شرعية  صفة  تمتلك 
ــاالت مكثفة  اتــــصــ الــدبــيــبــة أجـــــرى  إلــــى أن  وأشـــــــارت 
املجمدة  الليبية  ــوال  األمــ ولــجــنــة  الــنــواب  مــع مجلس 
املنبثقة عن مجلس الــنــواب، من أجــل تشكيل مجلس 
ويسعى  لاستثمار،  الليبية  للمؤسسة  جديد  أمناء 
ألن يكون هو على رأسه رفقة وزراء التخطيط واملالية 
والدولة للشؤون االقتصادية، بينما تجري املفاضلة 
املؤسسة  رئاسة  لتولي  رفيعة  ثــاث شخصيات  بن 
خــلــفــا لــرئــيــســهــا الــحــالــي عــلــي مــحــمــود الــــذي يتولي 
املؤسسة منذ 2017. وأضاف املصدر أن »الجهود تتركز 

الــبــاد وخارجها  داخـــل  الثابتة  األصـــول  على حصر 
التي  للمؤسسة  مهنية  إدارة  وتعين  نهائي،  بشكل 
تدير أكثر من 66 مليار 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 2011، من خال وقف التصرف فيها 
بعد تعرضها في بريطانيا وبلجيكا ملحاوالت لرفع 
الحراسة عنها والتصرف فيها لتعويض ديون ليبية. 
ورغــــــم أن الـــشـــرعـــيـــة الـــتـــي تـــتـــحـــرك عـــلـــى أســاســهــا 
كــأول  لها  ثقته  الــنــواب  منح مجلس  بعد  الحكومة، 

حــكــومــة لــيــبــيــة مـــوحـــدة بــعــد ســـنـــوات مـــن االنــقــســام 
عبد  الليبي،  االقتصادي  الخبير  تساءل  السياسي، 
الــســام زيــــدان، عــن تــنــاســب عــمــر الــحــكــومــة القصير 
املتخمة بسلسلة  املؤسسة  ملفات  مع حجم حلحلة 
تعقيدات تحتاج لوقت طويل. لكن زيــدان، أكد خال 
حديثه مع »العربي الجديد«، على أن خطوة تغيير 
الــلــيــبــيــة لــاســتــثــمــار »مــهــمــة وفــي  إدارة املـــؤســـســـة 
الــطــريــق الــصــحــيــح«، مــعــربــا عــن أمــلــه فــي أن »تــكــون 
خطوات رئيس الحكومة محسوبة، وأن تتوقف عند 
فيها،  التصرف  الخارجية ومنع  األمـــوال  حد حصر 

مع املتابعة الدقيقة لاستثمارات الداخلية«. 

ليبيا: تحركات حكومية لمعالجة أزمة األرصدة المجمدة

ارتفاع أسهم 
»علي بابا« 

رغم العقوبة 
الباهظة

قـــــــــلـــــــــلـــــــــت مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
ــلــــي بــــابــــا« لــلــتــجــارة  »عــ
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة مــــن حــجــم 
تــــــــداعــــــــيــــــــات الــــــغــــــرامــــــة 
فرضتها  الــتــي  الباهظة 
ــيـــة  ــنـ ــيـ ــات الـــصـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ
 2.78 ــة  ــمــ ــيــ ــقــ بــ ــا  ــهــ ــيــ ــلــ عــ
مليار دوالر. وقــال نائب 
ــيــــذي  ــفــ ــنــ ــتــ الــــــرئــــــيــــــس الــ
تــســاي،  جــو  للمجموعة 
الهاتف،  عبر  مؤتمر  في 
وفــــــق »فـــــرانـــــس بــــــرس«: 
»نـــــقـــــبـــــل بـــــــصـــــــدق هـــــذه 
ــثـــل  ــتـ ــمـ ــنـ ــة وسـ ــ ــوبـ ــ ـــقـ ــعــ ــ الـ
ــزم«. ووعـــــــدت  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــا بـ ــهــ لــ
ــة بــتــخــفــيــض  ــمــــوعــ املــــجــ
نــــــــفــــــــقــــــــات الـــــتـــــشـــــغـــــيـــــل 
عـــــلـــــى الــــــتــــــجــــــار الـــــذيـــــن 
منصاتها.  يستخدمون 
هــــــــــذه   

ّ
أن ويــــــــــــــبــــــــــــــدو 

الـــتـــصـــريـــحـــات طــمــأنــت 
ــّجــــل  املـــســـتـــثـــمـــريـــن. وســ
ســعــر ســهــم »عــلــي بــابــا« 
وصلت  بنسبة  ارتــفــاعــا 
أمــــس   ،%9 قـــــرابـــــة  إلـــــــى 
االثـــــــنـــــــن، فــــــي بــــورصــــة 
عتبر 

ُ
هونغ كونغ، حيث ت

ــلــــى  مـــــن الـــــشـــــركـــــات األعــ
قيمة، وكذلك في بورصة 
ــــت  ــ ــانـ ــ ــ نــــــــــيــــــــــويــــــــــورك. وكـ
ــيـــة  ــنـ ــيـ ــات الـــصـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ
قـــد اتــهــمــت »عــلــي بــابــا« 
بــفــرض الــحــصــريــة على 
ــــن فــي  ــبـ ــ ــراغـ ــ الــــتــــجــــار الـ
ــيــــع مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم عــلــى  بــ
ــا وتــــــــفــــــــادي  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــصـ ــنـ ــ مـ
ــع  ــ ــواقـ ــ ــل مـــــــع مـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
ــارة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة  ــجــ ــتــ الــ

املنافسة.

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

0.47%، والمطاعم والفنادق %0.39.

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

)245.2 مليون دوالر( وتوفير 1.5 مليار درهم.

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

ومصر نحو 10 ماليين دينار.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

في إبريل/ نيسان من عام 2014 
خرجت شركة أرابتيك اإلماراتية، 

على املصريني بإعالن مفاده 
أنها قررت إنشاء مليون وحدة 

سكنية وبتكلفة 280 مليار جنيه، 
ما يعادل 40.2 مليار 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 2020، بانهيار 

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 12 مليون 

نسمة.
املثل العامي يقول »إذا كان املتكلم 

مجنونا يكون املستمع عاقال«، 
والعقل هنا يعرف أن عدد سكان 

ليبيا أقل من 7 ماليني 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 12 مليونا 

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.

مدن حفتر 
»الفنكوشية«

Tuesday 13 April 2021
الثالثاء 13 إبريل/ نيسان 2021 م  1  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2416  السنة السابعة

)Getty(
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اقتصاد

عواصم ـ عمار حميد، محمد راجح
 ياسر فتوح، وسام سليم

أصـــــــــابـــــــــت تــــــــداعــــــــيــــــــات فــــــيــــــروس 
كــورونــا وتــراجــع الــقــدرة الشرائية 
والعراق  مصر  أســواق  للمواطنني 
ــالـــركـــود، وســــط تــصــاعــد  وســــوريــــة والـــيـــمـــن بـ
شـــكـــاوى الـــشـــارع مـــن ارتـــفـــاع األســـعـــار وعـــدم 

كفاية التحركات الحكومية إلخمادها. 
 الــتــّجــار كـــانـــوا يــعــّولــون 

ّ
ويـــأتـــي ذلـــك رغـــم أن

على شهر رمضان، من أجل إنعاش تجارتهم 
تكّبدوها  التي  خسائرهم  وتعويض  الــراكــدة 
ــرة بــســبــب اإلجـــــــراءات  ــيــ ــتـــرات األخــ ــفـ خــــال الـ
االحترازية والحظر الجزئي لألنشطة تفاديًا 
الــصــحــيــة والـــزيـــادة  ملــوجــة جــديــدة للجائحة 
الكبيرة في أعداد املصابني. والقطاعات التي 
شـــهـــدت إقـــبـــااًل نــســبــيــًا مـــن املــســتــهــلــكــني مثل 
الــســلــع الــغــذائــيــة صــاحــبــهــا ارتـــفـــاع كــبــيــر في 
املواطنني، ال  أرهــق معيشة  السلع، ما  أسعار 
إقبالهم  الذين يزيد  الــدخــل،  مــحــدودي  سيما 
عــلــى شـــــراء بــعــض األنـــــــواع مـــن الـــخـــضـــروات 
والسلع الغذائية في محاولة إلدخــال الفرحة 

على أسرهم. 
 

مصر: غالء الخضروات واللحوم
ــن الــــســــعــــادة والـــبـــهـــجـــة الـــتـــي تــربــط  حـــالـــة مــ
تعليق  فون 

ّ
يكث إذ  رمــضــان  بشهر  املــصــريــني 

الــزيــنــة ويـــذهـــبـــون لـــشـــراء أنـــــواع مـــحـــددة من 
األطعمة، كما تقوم املحات التجارية بتعليق 
 فــــي تــنــشــيــط حــركــة 

ً
ــا ــ األضــــــــواء املــبــهــجــة أمــ

بسبب  خسائرهم  بعض  وتعويض  التجارة 
ــن عـــــام. لـــكـــن، في  تـــداعـــيـــات كــــورونــــا ألكـــثـــر مـ

ــراقـــي«. مـــن جــهــتــه، قــــال املــواطــن  ــعـ الـــديـــنـــار الـ
الـــبـــضـــائـــع،  »أســــــعــــــار   

ّ
إن ــــد  ــمـ ــ أحـ مـــصـــطـــفـــى 

خــصــوصــًا املـــــواد الــغــذائــيــة ارتــفــعــت بنسبة 
تتجاوز 30% بعد ارتفاع سعر صرف الدوالر« 
 »غاء األسعار 

ّ
»العربي الجديد« أن مضيفًا لـ

الحكومة بسبب سياستها  الفاحش تتحمله 
النقدية الخاطئة وعدم سيطرتها على السوق 

والسماح للتجار بالتاعب باألسعار«.

اليمن: فرصة لالستغالل
البضائع في أحد  من وســط كومة كبيرة من 
املخازن التجارية الواسعة في منطقة تجارية 
فــي الــعــاصــمــة اليمنية صــنــعــاء، تــســاءل أحــد 
التجار عن ضعف إقبال املستهلكني وما تمّر 
به األســـواق من تأرجح واضــطــراب منذ فترة 
فــي رده على اســتــفــســارات »الــعــربــي الجديد« 
حـــــول اســـتـــعـــداداتـــهـــم لـــلـــمـــوســـم الـــرمـــضـــانـــي 
ومدى توفر السلع واملنتجات الغذائية. وأكد 
 األســواق تشهد تارة 

ّ
التاجر وائــل املسني، أن

إقبااًل نسبيًا وتارة أخرى ركودًا في املبيعات 
يستمر لفترات طويلة.

رّد املــــواطــــن عـــبـــد الــــقــــدوس الـــحـــيـــانـــي، عــلــى 
 املــشــكــلــة لــيــســت بتوفر 

ّ
الــتــاجــر، مــوضــحــًا أن

السلع بــل فــي ارتــفــاع أســعــارهــا بشكل مبالغ 
فــيــه بــمــقــابــل مـــعـــانـــاة املـــواطـــنـــني مـــن انـــعـــدام 
 

ّ
الـــــدخـــــل بــــعــــدمــــا جــــردتــــهــــم الـــــحـــــرب مـــــن كــــل

دخلهم  ومــصــادر  عيشهم  وسبل  ممتلكاتهم 
أمام  الحياني يقف  وأعمالهم ورواتبهم. كان 
»العربي  هذا املتجر مكتفيًا باملشاهدة، وقال لـ
 البضائع مخزنة في املتاجر منذ 

ّ
الجديد« إن

فترات طويلة وشارف كثير منها على انتهاء 
ارتفاعًا  اليمنية  األســواق  صاحيته. وتشهد 
متصاعد في أسعار السلع الغذائية، إذ يأتي 
الدقيق في طليعة هذه السلع التي يعاني من 
ارتــفــاعــهــا الــيــمــنــيــون، إذ يــشــيــر آخـــر تحديث 
ه 

ّ
أن إلــى  كيلوغرامًا(   50( الدقيق  كيس  لسعر 

بلغ نحو 26 ألف ريال، وما ساهم في ارتفاع 
أسعار السلع تدهور العملة اليمنية إلى نحو 
850 رياال في صنعاء للدوالر الواحد، ونحو 

600 ريال في عدن.
وتـــرصـــد جــمــعــيــة املــســتــهــلــك الــيــمــنــيــة تاعبًا 
بـــــــــاألوزان واملـــكـــايـــيـــل لــكــثــيــر مــــن الـــســـلـــع فــي 
مــخــتــلــف األســــــــواق الــيــمــنــيــة، حـــســـب رئــيــس 
الــجــمــعــيــة الــيــمــنــيــة لــحــمــايــة املــســتــهــلــك فضل 

»العربي الجديد«.  منصور لـ

سورية: معيشة صعبة
العام،  السوريون شهر رمضان هذا  يستقبل 
وسط ظروف معيشية واقتصادية قد تعتبر 
األسوأ منذ بداية الحرب في بلدهم عام 2011، 
ال ســيــمــا مـــع انــهــيــار قــيــمــة الــلــيــرة الــســوريــة 
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 
نــتــائــجــهــا. وأفـــــادت مـــصـــادر تــواصــلــت معها 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« فــي العاصمة دمــشــق بــأن

تحسن سعر صرف الليرة بشكل طفيف خال 
لم يؤثر في تخفيض  املاضيني،  األسبوعيني 
غير  الفعلي  )السعر  األساسية  املـــواد  أســعــار 
األمــيــركــي بلغ نحو  الـــدوالر  الرسمي لصرف 
3200 ليرة أمس(. وتوقعت املصادر أن تشهد 
عليها  الطلب  يزيد  التي  االستهاكية  املـــواد 
ــاع كـــمـــا حـــال  ــ ــفـ ــ فــــي رمــــضــــان مــــزيــــدًا مــــن االرتـ
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 
ــلــــة. وبــحــســب  ــرة طــــويــ ــتـ ــفـ عـــلـــيـــه مـــســـتـــقـــرًا لـ
مــصــادر فــي دمــشــق، يــبــاع ســعــر كــيــلــوغــرام 
 حــالــيــًا بــســعــر 3 آالف لــيــرة فــيــمــا كــان 

ّ
األرز

سعره الشهر املاضي 1700 ليرة، وتضاعف 
نفسها  الفترة  السكر خال  كيلوغرام  سعر 

من 1500 ليرة إلى 3 آالف.

األسواق في رمضان:  حظر وغالء وركود

التّجار يأملون في زيادة مبيعاتهم خالل موسم رمضان )األناضول(

)Getty( ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع

من  نوعًا  تضفي  التي  واألضواء  الزينة  وسط 
البهجة على الشوارع، استقبلت أسواق الدول 
التّجار  آمال  تصاعد  رمضان، مع  العربية موسم 

وتعويض  المبيعات  وزيادة  الزبائن  جذب  في 
خسائر باهظة تكبّدوها بسبب تداعيات فيروس 
المواطنين  إقبال  يزاد  المقابل،  وفي  كورونا. 

على شراء بعض أنواع السلع إلسعاد أسرهم، 
ولكن الغالء الفاحش وضعف القدرة الشرائية 
قلّصا من فرحة الشارع بموسم الصيام. وشهر 

رمضان سيكون األصعب معيشيا على العديد 
تداعيات  بسبب  العام،  هذا  العربية  الدول  من 

كورونا والحظر واإلغالقات

محور

ارتفاعات كبيرة في 
أسعار الخضروات واللحوم 

رغم اإلجراءات الحكومية

عّمان ـ زيد الدبيسية

ــتــــي اتــخــذتــهــا  ــم اإلجــــــــــــراءات األخـــــيـــــرة الــ ــ رغــ
الحكومة األردنية للحد من ارتفاعات أسعار 
املواد التموينية خال شهر رمضان املبارك، 
ــة فــــي ضـــــوء غـــــاء الـــســـلـــع الــغــذائــيــة  وخــــاصــ
ــثـــرت فــي  ــعـ ــيــــا، فــــــإن هــــــذه اإلجـــــــــــــراءات تـ عــــاملــ
تحقيق الهدف، وخاصة في ظل تفاقم ظاهرة 

االحتكار، حسب مراقبني.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فقد  ــــق مــواطــنــني لــــ ووفـ
شهدت أسعار سلع غذائية أساسية ارتفاعا 
تــراوحــت  وبنسبة  مــؤخــرا،  األردن  فــي  كبيرا 
خـــاصـــة  ــلــــع،  الــــســ لـــبـــعـــض  و%70   %40 بـــــني 
والـــســـكـــر واألرز وبــعــض  الــنــبــاتــيــة  ــزيــــوت  الــ

أصناف الخضار والفواكه والدجاج.
وفــيــمــا عــــزت الــحــكــومــة االرتــــفــــاع إلــــى زيــــادة 
أســعــار السلع بــاألســواق الــعــاملــيــة، فــإن عــددا 
التجزئة وأصحاب املطاعم اتهموا  من تجار 

غزة ـ يوسف أبو وطفة

تشهد أسواق قطاع غزة حركة شرائية أفضل 
الفلسطينية  ــر  األسـ مــع تحضير  املــعــتــاد  مــن 
املتسوقني   

ّ
أن غير  رمــضــان،  شهر  الستقبال 

ــار بــعــض الــســلــع  ــعـ يــلــمــســون تـــذبـــذبـــًا فـــي أسـ
مفاجئ  بــشــكــل  ــاع بعضها  ــفـ وارتـ األســاســيــة 
عما كانت عليه. وساهم صرف رواتب موظفي 
غزة  حكومة  ومــوظــفــي  الفلسطينية  السلطة 

كبار التجار بالتاعب بالسوق واحتكار تلك 
السلع. وبسبب االرتفاعات غير املسبوقة في 
ألغت  الــزراعــيــة، فقد  املنتجات  أســعــار بعض 
استيراد  قــرراهــا بوقف  الــزراعــة الحقا  وزارة 
واملــوز  كالبرتقال  الــزراعــيــة،  املنتجات  بعض 
اللذين تجاوزت نسبة االرتفاع في أسعارهما 
والـــســـمـــاح  أشــــهــــر،  ــدة  ــ عــ ــمــــرت  ــتــ واســ  %200
ــي مـــن مختلف  ــواشــ بــاســتــيــراد الـــلـــحـــوم واملــ
الــبــلــدان شريطة عــدم وجـــود مــوانــع صحية. 
وقال املتحدث الرسمي لوزارة الزراعة لورنس 
»العربي الجديد«، إن وزارة الزرعة  املجالي، لـ
عملت على تعزيز املخزون الغذائي من السلع 
واملــنــتــجــات الــزراعــيــة والــلــحــوم الــحــمــراء من 
والسماح  االســتــيــراد  عمليات  تسهيل  خــال 
باالستيراد من مناشئ مختلفة. وأضاف أنه 
الحيوانات  استيراد  رخــص  من  العديد  منح 
الــاحــمــة الحية مــن الــســودان وبــلــدان أخــرى، 
واملحافظة  السوق  احتياجات  توفير  بهدف 

القطرية  واملنحة  حماس  حركة  تديرها  التي 
املخصصة لـــ100 ألــف أســرة فقيرة في تعزيز 
الــحــركــة الــشــرائــيــة، إذ يتم اإلقــبــال على شــراء 
ــذات املــرتــبــطــة  ــالــ ــة بــ ــيـ بــعــض الــســلــع األســـاسـ
ــربــــى  ــل األجـــــبـــــان واملــ ــثـ ــة الــــســــحــــور، مـ ــبـ بـــوجـ
وأصناف أخرى. ورغم حالة النشاط امللحوظة 
ــرة، اشـــتـــكـــى الــكــثــيــر مــن  ــ ــيـ ــ ــــال األيـــــــام األخـ خـ
السلع األساسية  ارتفاع بعض  املواطنني من 
بشكل ملحوظ، مثل الزيوت والسكر والدقيق، 
ــاع أســـعـــار بــعــض أصــنــاف  ــفــ ــة الرتــ ــافـ بـــاإلضـ
الــخــضــروات، مــثــل الــخــيــار والــبــصــل وارتــفــاع 
مـــحـــدود فـــي أســـعـــار الــلــحــوم املـــجـــمـــدة، فيما 
حــافــظــت أصــنــاف أخــــرى مــثــل الـــدواجـــن على 
ثــبــات أســعــارهــا. ومـــع ارتـــفـــاع أســعــار بعض 
الجهات  املواطنون  يطالب  األساسية،  السلع 
الــحــكــومــيــة فـــي الــقــطــاع بــالــعــمــل عــلــى ضبط 
أسعار املواد األساسية الغذائية ومنع التجار 
مــن اســتــغــال مــوســم شــهــر رمــضــان للتاعب 

ــرار األســـــــعـــــــار. وقـــــالـــــت وزيـــــــرة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلــــى اسـ عــ
إن  علي،  مها  والتموين،  والتجارة  الصناعة 
احتكار  مــحــاوالت  ألي  ستتصدى  الحكومة 
ــــودة، مـــؤكـــدة  ــــوجـ ــتــــي هــــي غـــيـــر مـ الـــســـلـــع والــ
للتأكد من وفرة  الرقابة على السوق  تكثيف 
السلع وعدم حدوث اختاالت سعرية، حيث 
الــــوزارة بــقــوة لضبط األســعــار في  ستتدخل 

حال املغاالة فيها.
ووفــقــا لــبــيــانــات وزارة الــصــنــاعــة والــتــجــارة 
ــن ألــفــي  ــم ضـــبـــط أكـــثـــر مــ والـــتـــمـــويـــن، فـــقـــد تــ
مــخــالــفــة لــقــانــون الــصــنــاعــة والــتــجــارة خــال 
الربع األول من العام الحالي، غالبيتها لعدم 
األسعار  السلع ومخالفة  أسعار  اإلعــان عن 

املحددة من قبل الحكومة.
ــر عــــــام املــــؤســــســــة االســـتـــهـــاكـــيـــة  ــديــ وقـــــــال مــ
»العربي  لـ املدنية الحكومية سلمان القضاة، 
الــجــديــد«، إنـــه بــتــوجــيــهــات مــن الــحــكــومــة تم 
أشهر  لعدة  التموينية  السلع  أسعار  تثبيت 

بـــاألســـعـــار، وخــفــض أي ضـــرائـــب مـــن شأنها 
التأثير على أسعار السلع.

ــك، يـــرجـــع الــكــثــيــر مـــن الــتــجــار  ــ ــوازاة ذلـ فـــي مـــــ
إلى  الغاء  موجة  األساسية  السلع  ومـــوردي 
ارتفاع األسعار عامليًا باإلضافة إلى تكاليف 
النقل والــشــحــن وعــبــر املــوانــئ نــظــرًا لجائحة 
كــورونــا، مــا أدى الرتــفــاع أســعــار بعضها في 
ــل األســــــواق املــحــلــيــة  ــ األســـابـــيـــع األخـــيـــرة داخـ
فــي الــقــطــاع. فــي األثــنــاء، يــقــول الــنــاطــق باسم 
وزارة االقتصاد الوطني في غزة عبد الفتاح 

ــا فـــي الـــســـوق املــحــلــي  ــاع أســـعـــارهـ ــفــ رغــــم ارتــ
ــاء عـــن كــاهــل  ــبـ وعـــاملـــيـــا، بــهــدف تــخــفــيــف األعـ
ــه تــــم تـــوفـــيـــر الــســلــع  ــ املــــواطــــنــــني. وأضـــــــاف أنـ
ــواق املــؤســســة وإمــكــانــيــة  ــ الــتــمــويــنــيــة فـــي أسـ

أبـــو مــوســى إن الــســلــع الــغــذائــيــة املــتــوفــرة في 
األسواق واملحال التجارية بغزة تكفي القطاع 
أدنــى، خصوصًا األساسية  ثاثة أشهر بحد 
مــنــهــا، كــالــدقــيــق والـــزيـــوت والــســكــر. ويــوضــح 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن وزارتــــه  أبـــو مــوســى لـــ
رصـــدت ارتــفــاعــًا مــلــحــوظــًا فــي أســعــار السلع 
التجار واملوردين،  األساسية، وتمت مراجعة 
إذ أثبتت الفواتير الخاصة بهم وجود ارتفاع 
مــرورًا  الــخــارجــي  النقل  فــي أســعــار وتكاليف 

بوصولها عبر املعابر التجارية لغزة.
االقـــتـــصـــاد  وزارة  ــم  ــاســ بــ ــنــــاطــــق  الــ ــســــب  وحــ
ــم االتــــفــــاق مـــع وزارة املــالــيــة  فـــي غـــــزة، فــقــد تـ
عــلــى خــفــض الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى السلع 
األســـاســـيـــة لــضــمــان وقــــف ارتـــفـــاع أســعــارهــا 
املواطنني في  بالسلب على  ذلــك  تأثير  وعــدم 
الــقــطــاع، بــاإلضــافــة إلـــى تــعــزيــز الــرقــابــة على 

باقي األصناف ملنع التاعب في أسعارها.
إلى  النقل بما يصل  وارتفعت أخيرًا تكاليف 

تــســيــيــر أســـــواق مــتــنــقــلــة لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
املواطنني في شهر رمضان املــبــارك. وقــال إن 
كثيفا  إقباال  تشهد  املدنية  املؤسسة  أســواق 

من قبل املواطنني على شراء احتياجاتهم.
ومــن جانبه، قــال نقيب تجار املــواد الغذائية 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ توفيق،  الحاج  خليل 
املحلي  السوق  التموينية متوفرة في  السلع 
كاملعتاد  التجار  عمل  حيث  كبيرة،  بكميات 
مــن مناشئ  املــســتــوردة  الكميات  ــادة  زيـ على 
مختلفة، إضافة إلى ما هو متوفر من اإلنتاج 

املحلي.
وقـــــــال إن الــــــقــــــدرات الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــواطــنــني 
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 
الــشــامــل والجزئي  الــوبــاء، كالحظر  ملــواجــهــة 

وإغاق العديد من القطاعات حتى اآلن.

مــا بــني ضعفني إلـــى ثــاثــة أضــعــاف تكاليف 
الــنــقــل الـــتـــي كـــانـــت مـــعـــتـــادة فـــي الـــســـابـــق، إذ 
آالف   10 إلــى  السلع  نقل بعض  كلفة  وصــلــت 
دوالر أميركي بعدما كانت تراوح ما بني 3 و5 

آالف دوالر في السابق، وفقًا ألبو موسى.
الزراعة  الناطق باسم وزارة  من جهته، يؤكد 
فــي غــزة أدهـــم البسيوني أن وزارتــــه وضعت 
ــة مــســبــقــة لـــشـــهـــر رمــــضــــان تـــعـــمـــل عــلــى  خـــطـ
ــات األســــاســــيــــة لــلــســكــان  ــاجــ ــيــ ــتــ ــز االحــ ــزيـ ــعـ تـ
ــلـــحـــوم والـــــدواجـــــن، إلــى  مـــن الـــخـــضـــروات والـ
ــان  ــمـ ــبـــط األســـــعـــــار وضـ ــانــــب مــــحــــاولــــة ضـ جــ
»العربي  لـ البسيوني  ويــقــول  ارتفاعها.  عــدم 
الجديد«، إن ارتفاع بعض أسعار الخضروات 
يـــعـــود إلــــى انـــتـــهـــاء مـــواســـم الــــزراعــــة لبعض 
األصــــنــــاف وانـــتـــظـــار طـــرحـــهـــا خـــــال الــفــتــرة 
االحتال  من  املعابر  عبر  إدخالها  أو  املقبلة، 
أو الــجــانــب املـــصـــري، وهـــو مـــا ســيــســاهــم في 

استقرار أسعارها خال األيام املقبلة.

غزة: حركة تجارية نشطة رغم زيادة األسعاراالحتكار يرهق األردنيين... وتحركات حكومية لكبحه

صرف الرواتب 
والمنحة القطرية وراء 

زيادة المبيعات

الـــعـــاصـــمـــة بــــغــــداد رصـــــد حــــالــــة مــــن الــــركــــود 
االقـــتـــصـــادي، وضــعــف إقــبــال املــواطــنــني على 

التبضع قبيل رمضان.
ــار، قـــال حــســام املــرســومــي، وهــو  فــي هـــذا اإلطــ
بائع مــواد غذائية في ســوق الشورجة للبيع 
بــالــجــمــلــة، وســـط الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بــغــداد 
 »حـــركـــة الــبــيــع فـــي الـــســـوق أصــبــحــت شبه 

ّ
إن

 »حركة البيع اقتصرت على 
ّ
معطلة«، مبينًا أن

املــيــســوريــن، لــشــراء الــحــاجــات األســاســيــة مثل 
 والبقوليات وبعض املواد الرئيسية في 

ّ
األرز

»العربي الجديد«  املوائد العراقية«. وأوضح لـ
انخفضت  الـــعـــام،  هـــذا  املــتــبــضــعــني،  نسبة   

ّ
أن

بــشــكــل كــبــيــر عـــن الـــســـنـــوات الــســابــقــة، عــازيــًا 
ذلــك إلــى االرتــفــاع املخيف في عــدد اإلصابات 
بكورونا، وتدهور الوضع االقتصادي ملعظم 
الــعــراقــيــني وتــراجــع الــقــدرة الــشــرائــيــة لديهم، 
ــاع الــفــاحــش فـــي األســعــار  ــفــ  عـــن »االرتــ

ً
فــضــا

ــدوالر مقابل  ــ الـ نتيجة الرتـــفـــاع ســعــر صـــرف 

الغالء ينّغص فرحة المواطنين 
برمضان... وخسائر للتّجار

 
ً
ــواق املــصــريــة تــواصــا ــ املــقــابــل، شــهــدت األســ
السلع،  املنتجات وارتفاعًا بأسعار  ركــود  في 
اللحوم والــخــضــروات، وهــي ظاهرة  ال سيما 
تتكرر سنويًا بالباد مع بداية شهر رمضان، 
هم 

ّ
فيما اتهم املواطنون املصريون التجار بأن

الـــرقـــابـــة  ــاب  ــيـ الــــغــــاء نــتــيــجــة غـ ــة  وراء مـــوجـ
الحكومة  نفي  رغــم  األســــواق،  على  الحقيقية 
ــفــــاع األســــعــــار والـــســـيـــطـــرة على  املـــصـــريـــة ارتــ
 رمضان« 

ً
السوق، والتوسع في معارض »أها

السوق  أســعــار  عــن  التي ال تختلف أسعارها 
»الــعــربــي الــجــديــد«.   بــحــســب آراء مــواطــنــني لـــ
ــوم الــــحــــمــــراء ارتــفــعــت  ــلـــحـ ــار الـ ــعــ ــانــــت أســ وكــ
ــة مــن  ــالـ ــول مـــوســـم رمــــضــــان، بـــعـــد حـ ــ مــــع دخــ
االســتــقــرار دامـــت لــعــدة أشــهــر، ليسجل سعر 
الكيلوغرام ما بني 130 و150 جنيهًا بداًل من 
15.66 جنيها(،  نحو   = )الـــدوالر  120 جنيهًا 
كما ارتفعت أسعار الدجاج ليصل سعر كيلو 

اللحوم البيضاء إلى 36 جنيهًا.

العراق: ركود بسبب كورونا
 عــام، تكاد األســواق 

ّ
على غير عادتها فــي كــل

ــراق تــخــلــو مــن  ــ ــعـ ــ ـــي الـ ــة فـ ــاريـ ــتـــجـ واملـــــراكـــــز الـ
ــتـــبـــضـــعـــني، مـــنـــذ عــــــدة أيـــــــــام، إذ عــــــــادة مــا  املـ
تزدحم أســواق العراق مع حلول موسم شهر 
رمـــضـــان، بــاملــتــبــضــعــني. وفــــي جــولــة أجــراهــا 
مراسل »العربي الجديد« في عدد من أسواق 

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

السلعي  املــعــروض  فــي وفـــرة  العربي  املــغــرب  تشابهت دول 
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 
الغاء عبر مراقبة  رمــضــان، رغــم وعــود رسمية بمحاصرة 
في  والفواكه  الخضروات  من  كبيرة  كميات  وضــخ  التّجار، 

األسواق، خال األيام األولى من شهر الصيام.
الــتــذمــر مـــن غـــاء األســـعـــار هــاجــس يــتــقــاســمــه الــتــونــســيــون 
بمختلف طبقاتهم االجتماعية رغم وفرة املعروض وتنوعه، 
سليم  املستهلك،  عــن  الــدفــاع  منظمة  رئــيــس  تأكيد  بحسب 
عمليات   

ّ
إن الله  يقول سعد  الجديد«.  »العربي  لـ الله،  سعد 

ــر مــعــروض مهم 
ّ
الــرصــد التي تقوم بها املنظمة أثبتت تــوف

وفرة  لكن  واملصنعة،  الطازجة  الغذائية  املــواد  مختلف  من 
الـــعـــرض لـــم يــرافــقــهــا انــخــفــاض فـــي األســـعـــار وفــــق قــوانــني 
 
ّ
الــعــرض والــطــلــب الــتــي تحتكم إلــيــهــا األســـــواق. يضيف أن

املــنــظــمــة ســتــطــلــق عــمــلــيــة تــوعــيــة واســـعـــة مـــن أجـــل ترشيد 
االســـتـــهـــاك فـــي األيـــــام األولـــــى الــتــي تــشــهــد فــيــهــا األســــواق 
ضغطًا مكثفًا، وال يستبعد الدعوة إلى مقاطعة بعض السلع 
ــه جرى 

ّ
أن إلــى  ذات الثمن املرتفع. وأشـــار فــي سياق متصل 

االتفاق مع منظمة املزارعني لفتح أكثر من 30 نقطة بيع من 
املنتج إلى املستهلك، بهدف توفير معروض من الخضروات 

والفواكه بأثمان معّدلة، وتقليص هوامش ربح املضاربني.

المغرب
توفير عرض  املغرب على  في  العمومية  السلطات  حرصت 
كاف من السلع بمناسبة شهر رمضان، الذي يحل في سياق 
تداعيات  األســر، بسبب  العديد من  إيـــرادات  بتراجع  متسم 
املغربية لحقوق  الجامعة  الصحية. وياحظ رئيس  األزمــة 
»العربي الجديد«،  املستهلك، بوعزة الخراطي، في تصريح لـ
 الــعــرض فــي الــســوق وفــيــر مــن جميع الــســلــع الــتــي يكثر 

ّ
أن

 تأثر 
ّ

 رمــضــان فــي ظـــل
ّ

اإلقـــبـــال عليها قــبــل رمـــضـــان. ويــحــل
ــدم الــيــقــني املــرتــبــطــة بــالــجــائــحــة،  ــر بــحــالــة عـ اســتــهــاك األســ
مست  حيث  الــنــشــاط،  تعثر  بسبب  ارتفعت  الــتــي  والبطالة 
الــبــطــالــة حــوالــي 12.7% مــن الــســاكــنــة الــنــشــيــطــة. وإذا كــان 
مستوى النشاط تراجع في العديد من القطاعات، بما كان له 
ه مّس بشكل 

ّ
من تأثير على إيرادات العديد من األسر، إاّل أن

خاص تلك العاملة في قطاعات السياحة واملقاهي واملطاعم 
 األيــــام الــتــي ســبــقــت شهر 

ّ
والــتــرفــيــه. وســجــل الــخــراطــي، أن

رمضان، شهدت إقبااًل كبيرًا على الشراء من قبل األسر، ما 

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

الجزائر 
 رمضان، 

ّ
كــل الجزائريون مع  الــذي يخشاه  السيناريو  وقــع 

فأسعار املواد واسعة االستهاك سجلت قفزات كبيرة، فاقت 
املائة باملائة على بعض األنواع، ويحدث ذلك رغم تطمينات 
الــحــكــومــة املــتــواصــلــة بـــإغـــراق الـــســـوق بـــاملـــواد لــكــبــح جشع 
املــضــاربــني. فــي أســــواق الــجــزائــر الــعــاصــمــة، شــهــدت أســعــار 
الخضروات والفواكه واللحوم ارتفاعًا جنونيًا في األسبوع 
األخير من شهر شعبان، إذ قفزت اللحوم الحمراء من 1300 
الخروف،  لحم  من  الواحد  للكيلوغرام  دوالرات(   10( دينار 
إلى 1350 دينارًا )11.53 دوالرًا(، ومن 250 دينارًا )2.1 دوالر( 
لــلــكــيــلــوغــرام الـــواحـــد مــن لــحــم الـــدجـــاج إلـــى 350 ديـــنـــارًا )3 
الخضروات.  أسعار  ارتفعت  املنحى  نفس  وعلى  دوالرات(. 
 شيء زاد ثمنه إاّل كرامة املواطن رخصت في الجزائر« 

ّ
»كل

يــشــتــكــي املـــواطـــن عــبــد الــلــه تـــواتـــي، الــــذي الــتــقــتــه »الــعــربــي 
الــجــديــد« فــي ســـوق »الـــحـــراش« الــشــعــبــي شـــرق الــعــاصــمــة، 
ــه لــن تكون  ــ

ّ
ــذا كــثــيــر، قــالــوا لــنــا إن : »هــ

ً
والــــذي أضــــاف قـــائـــا

هناك زيــادات في األسعار والعكس هو الذي وقع، أصحاب 
الجيوب الصغيرة لن يستطيعوا شراء أّي شيء«. إلى ذلك، 
يؤكد رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيني، الحاج 
 »األســـــواق شــهــدت ارتــفــاعــًا متوسطًا 

ّ
الــطــاهــر بــولــنــوار، أن

فــي األســعــار الرتــفــاع الطلب واســتــقــرار الــعــرض فــي أســواق 
الجملة، ال سيما بالنسبة للخضروات والفواكه«.

ليبيا
ــهــم باتوا 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن يــؤكــد مــواطــنــون فــي ليبيا لـــ

يكتفون بالسلع األساسية مع دخول شهر رمضان في ظل 
تدهور قدرتهم الشرائية. ولم تتمكن األرملة الليبية سعيدة 
»العربي  بن سليمان، من شراء السلع لشهر رمضان، قائلة لـ
قلق متواصل، فا سيولة  »فــي حالة  تعيش  ها 

ّ
إن الجديد« 

باملصارف وال فرصة عمل يمكن االعتماد عليها«. 

الركود 
يالحق أسواق 

4 دول عربية

البلدان المغاربية: عرض 
وفير وقدرة شرائية متراجعة

شهدت أسواق كّلٍ من تونس 
والمغرب والجزائر وليبيا وفرة في 

المعروض السلعي

االقتصادية  الظروف  العام، وسط  اللبنانيون شهر رمضان هذا  استقبل 
والمعيشية الصعبة واستمرار جائحة كورونا، ما قد يجعل شهر هذا 
بلدية  فإّن  الماضية،  السنوات  وبخالف  أعــوام.  منذ  األصعب  العام، 
في  عدة،  مناطق  تفعل  لم  كما  العاصمة،  شوارع  ُتزيّن  لم  بيروت 
هبوط  ويقود  االقتصادية.  األزمــة  فرضته  قاٍس  مالي  تقشف  ظّل 
العملة المحلية )الليرة(، األزمات االقتصادية التي يواجهها لبنان؛ فبينما 
يبلغ سعر الصرف الرسمي 1510 ليرات، فإّن السعر في السوق الموازية 

)السوداء( بلغ 12.800 ليرة، أمس، بحسب »األناضول«.

رمضان األصعب معيشيًا في لبنان

يعاني المواطنون 
في 4 دول عربية من 

ارتفاعات كبيرة في 
أسعار السلع الغذائية 

مع دخول شهر رمضان، 
األمر الذي ينّغص عليهم 
فرحتهم بموسم الصيام

ساهم صرف رواتب 
الموظفين والمنحة 

القطرية في زيادة نشاط 
أسواق غزة مع دخول 

رمضان

)Getty( ضعف المبيعات رغم كثرة المعروض من السلع
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المزيد من التفاصيل 
على الموقع األلكتروني

المزيد من التفاصيل 
على الموقع األلكتروني
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بيروت ـ ريتا الجّمال

يــســأل »الــعــّم جـــورج« )80 عامًا( 
 الــــنــــرد مــع 

َ
ــة ــ ــاولـ ــ وهـــــو يـــلـــعـــُب طـ

 يوٍم أمام دكانتِه 
ِّ

جارِه صباح كل
الصغيرة في زحلة بمحافظة البقاع: »ماذا 
ر   بــالــلــبــنــانــّي؟ لــم أعـــد أعــرفــه، أهـــو تغيَّ

ّ
حـــل

الــصــغــار يتهافتون  كـــان  لــنــا؟  تــبــدَّ نــحــن  أم 
ع 

ّ
 قبل ذهابهم الــى املــدرســة، أوز

ّ
الــى املــحــل

تكلفني  كــانــت  فما  مجانًا  الــحــلــوى  عليهم 
ــدٍّ أقــــصــــى، تــكــفــيــنــي  ــرة كـــحـ ــيـ ــــف لـ شـــيـــئـــًا، ألـ
الفرحة التي أراها على وجوههم والحضن 
الــــدافــــئ الــــصــــادق الـــــذي يـــبـــادلـــونـــي بـــه من 
بـــاب الــشــكــر، لــكــن اآلن اخــتــلــفــت يــومــيــاتــي، 
ــم يـــمـــّر مــثــلــه حـــتـــى فــي  بــــســــوادهــــا الــــــذي لــ
ــيـــة، وغـــائـــهـــا الـــــذي جعلني  ــلـ الـــحـــرب األهـ
عـــاجـــزًا عـــن رســـم بــســمــة صــبــاحــيــة ألطــفــاٍل 
لــم يعيشوا أجـــواء القصف والــدمــار لكنهم 
شـــاهـــدون عــلــى الـــجـــوع، والــفــقــر، والــعــتــمــة، 
والبطالة، والهجرة، وكــوارث من شأنها أن 
تقضي على حاضرهم ومستقبلهم«. يقول 
ــيـــاء،  »الــخــتــيــار« كــمــا يــنــاديــه زبــائــنــه األوفـ
»أملك هذه الدكانة منذ أربعني عاما وأكثر، 
أســـعـــار الــســلــع لـــم تــكــن يـــومـــًا بـــهـــذا الــغــاء 
الــفــاحــش، كـــان الــفــقــيــر رغـــم ظــــروف الــحــرب 
الخبز  ربــطــة  شـــراء  إمكانية  لــديــه  القاسية 
كان  فإن  أما حاليًا،  األساسية  والحاجيات 
املــال لشراء الرغيف أو الحليب قد ال  يملك 

 في السوق«.
ً
يجدهما أصا

ويردد بعض اللبنانيني عبارات من نوع أن 
الحرب كانت أهــون من مرحلة ما بعد عام 
االختباء  يمكن  كــان  الحقبة  تلك  في   .2019
من قذيفة أو رصاصة أو اشتباكات مسلحة 
فــي أحــيــاٍن كثيرة، أمــا الــيــوم فــاملــوت جوعًا 
ــــواب املــســتــشــفــيــات وال إمــكــانــيــة  أو عــلــى أبـ
لــلــخــروج مـــن هـــذه الــــدوامــــة، ال بـــل الــخــوف 
 انسداد جميع 

ّ
من القادم بــات أكبر في ظــل

األفق واستمرار الخاف حكوميًا وبدء العّد 
أوروبــا  لعقوبات جديدة ستدخل  العكسي 
ها وما يترّدد عن قطع بنوك عاملية 

ّ
على خط

ما من شأنه  لبنان  مع  املصرفية  عاقاتها 
أن يشّكل الضربة القاضية للباد.

ويستجمع اللبنانيون بعض املشاهد التي 
عــايــشــوهــا فــي املــاضــي وأخــــرى حــديــثــة لم 
يعرفوها سابقًا حتى خال الحرب األهلية: 
»برادات خالية، كهرباء مقطوعة، درس على 
أزمــة محروقات  القنديل،  أو  الشمعة  ضــوء 
وطوابير السيارات أمام املحطات، أزمة خبز 
وحليب، انقطاع مــواد غــذائــيــة، شــّح أدويــة 
في  الزبائن  بني  إشــكــاالت  الصيدليات،  في 
السوبرماركات على سلٍع مدعومة، مصارف 
انهيار  الناس ودوالراتــهــم،  تحتجز ودائــع 
الليرة اللبنانية، غاء فاحش، تحليق سعر 
صــرف الــــدوالر فــي الــســوق الـــســـوداء، إقفال 
مـــؤســـســـات تـــجـــاريـــة وســيــاحــيــة وشـــركـــات 
ــارات.. وغــيــرهــا  ــمــ ــثــ ــتــ ــوقـــف االســ خــــاصــــة، تـ
الـــكـــثـــيـــر. ويـــبـــقـــى أهـــــم قـــاســـم مـــشـــتـــرك بــني 
الحقبتني، جشع التجار واستغالهم لألزمة 
السياسية  أمــــواٍل طــائــلــة، والــوجــوه  لكسب 
وما  بالسلطة،  املــهــووســة  نفسها  الــفــاســدة 
تزال تفتعل املعارك باسم الطائفة وحقوقها 
ــا هــــي الـــيـــوم  ــ لـــكـــن بـــأســـلـــحـــٍة مــخــتــلــفــٍة، وهـ
تحاول إحياء الزبائنية والتبعية من خال 
و»بطاقات  والصحية  الغذائية  املساعدات 
تستخدمها  انتخابية  كمفاتيح  اإلعــاشــة« 

في االستحقاق النيابي املنتظر.
يقول املستشار في التنمية ومكافحة الفقر، 
 هناك 

ّ
إن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ أديـــب نعمة، 

أوجـــــه شــبــه بـــني الـــحـــاضـــر وفـــتـــرة الــحــرب 
 
ّ
ــّدة أيـــضـــًا، حــيــث إن األهــلــيــة واخـــتـــافـــات عــ
مــا حصل فــي زمــن الــحــرب، كــان عــبــارة عن 
أعمال عسكرية وقصف واقتتال، وسيطرة 
ــي الــلــبــنــانــيــة الــتــي  ــ مــلــيــشــيــات عــلــى األراضــ
انحال  فرضت نفسها كأمر واقــع، في ظل 
الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا وعــــدم قــدرتــهــا على 
أمنية أو سياسية،  القيام بدورها، كسلطة 
لــكــن فـــي املـــقـــابـــل، اســتــمــّر األداء الــوظــيــفــي 
املــالــي واملــصــرفــي، وال ســيــمــا عــلــى صعيد 
دفع الرواتب واألجور، ولم نلتمس في تلك 

عمان ـ العربي الجديد

املــعــدنــيــة  والـــــثـــــروة  الـــطـــاقـــة  وزارة  أعـــلـــنـــت 
فــــرص اســتــثــمــاريــة للتنقيب  األردنــــيــــة، عـــن 
عــن النفط والــغــاز فــي سبع مناطق بـــاألردن 
خــــال الـــعـــام الــــجــــاري، مــشــيــرة إلــــى حــوافــز 
ــن أجـــــل تـــطـــويـــر املــنــاطــق  لــلــمــســتــثــمــريــن، مــ
مــن شأنه  الــذي  األمــر  املتاحة،  االستكشافية 
الحد من فاتورة استيراد الطاقة التي تعتمد 

الدولة في معظم احتياجاتها على الخارج. 
الــوزارة في نشرة لها أن املناطق  وأوضحت 
ــان،  ــ ــــرحـ ــــسـ الـ )األزرق،  تـــشـــمـــل  املـــــطـــــروحـــــة 
الشمالية،  املرتفعات  التطويرية،  الــســرحــان 
ــيـــت(،  ــفــــاوي، والـــبـــحـــر املـ ــــرب الــــصــ الـــجـــفـــر، غـ

الفترة أزمة مالية ونقدية حادة أو انهيارا 
كاما وتدهورا للعملة الوطنية.

يــضــيــف نــعــمــة » كـــانـــت الــطــبــقــة الــوســطــى 
موجودة وتحظى بمستوى معيشي جيد، 
ــــب األســــتــــاذ الـــثـــانـــوي عــلــى سبيل  ــان راتـ كــ
لــه وألســرتــه وأوالده وتــأمــني  املــثــال يكفيه 
مقومات العيش الكريم، وتخصيص أموال 
ــدى الـــنـــاس  ــ ــانــــت لـ لــلــســيــاحــة والـــســـفـــر، وكــ
مــــدخــــرات، حــتــى أن انــهــيــار ســعــر الــصــرف 
فــي فــتــرة الــثــمــانــيــنــات ومـــا تــا الــحــرب من 
حــــروب إســرائــيــلــيــة، واعــــتــــداءات واحــتــال 
ســــــوري، واغـــتـــيـــاالت ومــخــتــلــف الـــحـــوادث 
األمــــنــــيــــة، فـــالـــتـــعـــطـــيـــل لـــعـــمـــل املـــؤســـســـات 
والــفــراغ الرئاسي ومــا إلــى ذلــك، لم يترافق 
كله مع انهيارات أخرى ومنها عند مصرف 

لبنان والبنوك التي استمّر نشاطها«. »أما 
األســـبـــاب الـــتـــي حـــالـــت دون االنـــهـــيـــار رغــم 
العنيفة«، يقول نعمة، »فهي كثيرة  الحرب 
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«.
الــيــوم، ليس هناك مــن حــرب أو قصف رغم 
الــتــهــويــل املــســتــمــّر بــعــودتــهــا الــــى الـــداخـــل 
وتبسط  موجودة  الدولة  وباتت  اللبناني، 
ـــه عــلــى أغــلــب أراضـــيـــهـــا رغــم 

ّ
ســيــادتــهــا أقـــل

وجود أطراف تسيطر على القرار في لبنان، 
أقــــوى، لكن  الــجــيــش اللبناني فــأصــبــح  أمـــا 
انسدادًا في  املقابل، يقول نعمة، نشهد  في 

مـــــن خـــــــال »نـــــظـــــام مـــــشـــــروعـــــات اســـتـــغـــال 
الحجري  والفحم  الزيتي  والصخر  البترول 
ــة«. كـــمـــا تــتــضــمــن  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ واملـــــعـــــادن االسـ
الــــنــــشــــرة، املــــنــــشــــورة عـــلـــى مــــوقــــع الـــــــــوزارة 
ــيــــة الــخــاصــة  اإللـــكـــتـــرونـــي، املـــعـــلـــومـــات األولــ
الجيولوجية  للدراسات  الرئيسية  بالنتائج 
الــزلــزالــي  املــســح  وخــطــوط  والجيوفيزيائية 
واألحواض الرسوبية والدراسات التركيبية 
فــي كــل منطقة وكــذلــك عـــدد اآلبــــار املــحــفــورة 
فــي كل  النفطية  فيها وأعــمــاقــهــا والــشــواهــد 

منها. 
ــلـــنـــت فــــي يـــولـــيـــو/ تــمــوز  كــــانــــت املـــمـــلـــكـــة أعـ
عــن خطة عشرية  لتوسيع مصادر  املــاضــي، 
الــطــاقــة املــتــجــددة وإنــتــاج الــنــفــط الــصــخــري، 

الــــوقــــود  واردات  عـــلـــى  االعــــتــــمــــاد  لـــتـــقـــلـــيـــل 
األجــنــبــيــة املــكــلــفــة والـــتـــوجـــه نــحــو االكــتــفــاء 
الــــذاتــــي، فــيــمــا شـــهـــدت املــمــلــكــة احــتــجــاجــات 
الــغــاز من  شعبية متكررة رافــضــة الســتــيــراد 

االحتال اإلسرائيلي. 
ووفق وزيرة الطاقة هالة زواتي، فإنه بحلول 
من  الكهرباء  من   %48.5 2030، ستكون  عــام 
أن هذه  إلــى  للطاقة، مشيرة  مصادر محلية 

النسبة بلغت آنذاك نحو 15% فقط.
ويــســتــورد األردن حــالــيــا أكــثــر مــن 93% من 
مــجــمــل إمـــداداتـــه مــن الــطــاقــة، وتــثــقــل كاهله 
 3.5( فاتورة سنوية بقيمة 2.5 مليار دينار 
مــلــيــارات دوالر(، مــا يــشــكــل 8% تــقــريــبــا من 

الناتج املحلي اإلجمالي للمملكة. 
في األثناء، أعلنت وزارة الطاقة، أمس االثنني، 
أن أســـعـــار املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة فـــي األســــواق 
الــعــاملــيــة سجلت تــغــيــرًا طفيفًا فــي األســبــوع 
الثاني من إبريل/ نيسان الجاري، مقارنة مع 

معدالت أسعارها في األسبوع األول.
ووفقا للبيانات، سجل البنزين »أوكتان 90« 
مع  مقارنة  للطن،  دوالرا   593.5 بلغ  سعرًا 
سعره في األسبوع األول من الشهر الحالي 
انــخــفــاض  بــنــســبــة  بــلــغ 596 دوالرا  ــــذي  والـ
الــبــنــزيــن  كـــمـــا ســـجـــل ســـعـــر  بــلــغــت %0.4، 
»أوكتان 95« سعرًا بلغ 616.8 دوالرا للطن 
األول  األســــبــــوع  فـــي  دوالرا   621.7 مــقــابــل 
وبــنــســبــة انــخــفــاض بــلــغــت 0.8%، فــي حني 
الــديــزل من 489.9 دوالرا للطن  ارتفع سعر 
وصعد   ،%1.4 بـــزيـــادة  دوالرا،   496.7 الـــى 
سعر الكاز من 500.4 دوالر للطن الى 508.6 
دوالرات بارتفاع نسبته 1.6%. وكان سعر 
خــام برنت فــي األســبــوع الثاني مــن الشهر 
الحالي قد بلغ 61.9 دوالرًا للبرميل مقابل 

62.2 دوالرًا في األسبوع األول.

ــمـــرار تــبــديــد  ــتـ ــتـــصـــاد بـــل اسـ لــتــنــشــيــط االقـ
األموال واالستدانة حيث إن قطاع الكهرباء 
ــة الــلــبــنــانــيــة أكـــثـــر من  ـــف الــــدولــ

ّ
لـــوحـــده كـــل

ما  االستدانة  مليار دوالر، ومنطق  أربعني 
يزال موجودًا ويتصدر الحلول بدل الخطط 
االقتصادية اإلنتاجية وصواًل الى استهاك 
كــل أصـــول الــدولــة بــعــد املـــّس باالحتياطي 

وربما الذهب وما يدخلنا بنفق خطير جدًا.
ويــقــول نعمة: »عــشــت فــتــرة الــحــرب، وقتها 
الناس كانوا تّواقني الى النهوض ويؤمنون 
 فكرة الدولة 

ّ
بالقانون، لكن لألسف اليوم إن

إلــــى انـــحـــال، وربـــمـــا تــكــون فــكــرة الــقــانــون 
واملؤسسات منهارة بالكامل، مع العلم أننا 
خــرجــنــا مـــن الـــحـــرب بــصــفــر ديـــن خــارجــي، 
ــــادة  ــام 1993 وتـــحـــت عـــنـــاويـــن إعـ ــ ــنـــذ عـ ومـ
اإلعمار وفتح األسواق واالستثمارات، كّرت 
الُسبحة وبــدأ تطور الــديــن الــعــام مــع مــرور 
األزمــات بمختلف أشكالها  السنني وتراكم 

وصواًل الى االنهيار الحالي«.
ــول مـــحـــمـــد شـــمـــس الـــديـــن  ــقــ ــــن جـــهـــتـــه، يــ مـ
الــدولــيــة للمعلومات  الــشــركــة  فــي  الــبــاحــث 
الدوالر   سعر صرف 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

ــدأ  ــرات خـــــال فـــتـــرة الــــحــــرب، وبــ ــيــ كـــــان 3 لــ
االرتـــفـــاع فـــي الـــعـــام 1983 حــيــث وصـــل في 
ومــن  لبنانية،  لــيــرة   3000 الـــى   1992 الــعــام 
ثم شهد تراجعًا قبل أن يستقّر على 1500 
لــيــرة مــنــذ ســنــة 1998 وحــتــى نــهــايــة الــعــام 
الودائع  أن  الــى  الدين  2019. ويلفت شمس 
كانت خــال الحرب مــوجــودة في املصارف 
ومتوفرة، حتى أن الفروع التي كانت تقفل 
ــارك، كــان  ــعـ نتيجة األعـــمـــال الــعــســكــريــة واملـ
العمل فيها ينتقل الــى فــروع أخــرى بهدف 
استمرار النشاط والحركة املصرفية، السلع 
العمل بعكس  فــرص  كانت متوفرة، وكذلك 

حال الباد اليوم. 
للمعلومات«  »الــدولــيــة  فــي  الباحث  ويــقــول 
إن الحد األدنى لألجور وصل الى 45 دوالرًا 

مع تجاوز سعر صــرف الـــدوالر الــواحــد 15 
ارتفاعًا غير  لبنانية، وهــو شكل  ليرة  ألــف 
مــســبــوق فــي تــاريــخ لــبــنــان لسعر الــصــرف. 
تقارير  فــي  للمعلومات«  »الــدولــيــة  وتــقــول 
بــني 1960 و1981 تميزت  مــا  الفترة  إن  لها 
ــــدوالر  بـــقـــوة ســعــر صــــرف الــلــيــرة مــقــابــل الـ
ــقــــراره. املـــرحـــلـــة الــثــانــيــة، مـــن 1982-  ــتــ واســ
1985، شــكــلــت بـــدايـــة ارتـــفـــاع ســعــر صــرف 
الثالثة،  املرحلة  أمــا  الليرة،  مقابل  الـــدوالر 
الكبير  االرتـــفـــاع  فــيــهــا  فــكــان   1992  -1986
فــي ســعــر صـــرف الــــدوالر مــقــابــل الــلــيــرة، إذ 
الــلــيــرة من  الــــدوالر مقابل  زاد سعر صــرف 
87 ليرة في نهاية العام 1986 إلى 2.8 ألف 
ليرة - 3 آالف ليرة في شهر سبتمبر/أيلول 

.1992

لبنان في ذكرى 
الحرب األهلية

فرص للتنقيب عن النفط والغاز في األردن

جانب من احتجاج على تردي المعيشة وحجب أموال المودعين )حسين بيضون(

من احتجاج ضد استيراد الغاز من دولة االحتالل )فرانس برس(وافد يحصل على لقاح كورونا في قطر )فرانس برس(

مكتب صرافة وسط العامة الخرطوم )فرانس برس(

سعر صرف 
الدوالر كان 3 ليرات 

خالل فترة الحرب

األفـــــق، تـــدهـــورًا اقــتــصــاديــًا وأزمـــــة ســيــولــة 
ــي ســـعـــر صـــرف  ــا حــــــادا فــ ــاعــ ــفــ ــد، وارتــ ــقــ ونــ
الدوالر في السوق السوداء، أزمة مصارف، 
ال إنـــتـــاج، ال اســتــيــراد، أزمـــة غـــذاء وصــحــة، 
ــد األدنـــــــى لــــألجــــور، وتــعــطــلــت  انــــحــــدر الـــحـ
أكثر  للدولة  واملالية  االقتصادية  الوظائف 

من وقِت الحرب.
ويشير نعمة الذي عمل سابقًا في برنامج 
الجديد«  »العربي  لـ اإلنمائي  املتحدة  األمم 
الى أن النظام املصرفي وبدل املساهمة في 
 املشكلة، فقد دخل في اللعبة البهلوانية 

ّ
حل

على الــورق من خال هندسات مالية تقوم 
ــة والـــعـــجـــز، وبــالــتــالــي  عــلــى تــمــويــل الــــدولــ
ــديــــون فـــي ظـــل غـــيـــاب إمــكــانــيــة  تـــراكـــمـــت الــ
تسديدها فا نهوض اقتصاديا أو مبادرة 

أزمات غير مسبوقة
والجوع يطرق األبواب

الخرطوم ـ العربي الجديد

املــال  أســـواق  إدارة سلطة  قــرر مجلس 
ــــول  ــــي الــــــســــــودان إعـــــــــادة تـــقـــيـــيـــم أصـ فـ
الــشــركــات املــدرجــة فــي البورصة،  كافة 
بــاعــتــبــار أن أســعــار األســهــم أصبحت 
ال تعكس قيم الشركات الحقيقية، وأن 

معظمها تعتبر غير عادلة.
وقال املجلس في بيان، أمس االثنني، 
إن إعــــــادة تــقــيــيــم األصــــــول تـــأتـــي في 
املساهمة  سياق تعظيم دور شركات 
ــا إلـــى  ــتــ ــاد، الفــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــي االقـ ــة فـ ــامــ ــعــ الــ
والشروط  اللوائح  بإصدار  تعليمات 
الــخــاصــة بــإطــاق بــورصــة للشركات 
الــــصــــغــــيــــرة واملـــــتـــــوســـــطـــــة، بـــغـــرض 
رواد  لشركات  الـــازم  التمويل  توفير 
املستويني  على  تسويقها  و  األعــمــال 
ــي. وبـــخـــصـــوص  ــ ــاملـ ــ ــعـ ــ اإلقـــلـــيـــمـــي والـ

رفــع كــفــاءة شــركــات الوساطة املالية، 
أكدت السلطة أن نهاية العام الجاري 
2021، هــي آخــر مــوعــد لكافة شركات 
الــواردة  الــشــروط  الوساطة الستيفاء 
في  الــصــادر  الهيكلة  إعـــادة  بمنشور 
املـــال  2020. ووافـــقـــت ســلــطــة أســـــواق 
عــلــى طــــرح صـــنـــدوقـــني اســتــثــمــاريــني 
مــلــيــارات   7.6 بــلــغــت  إجــمــالــيــة  بقيمة 
 جــــــنــــــيــــــه لـــــــــدعـــــــــم مـــــــــشـــــــــروعـــــــــات فــــي 
مــجــالــي الــطــاقــة الــشــمــســيــة واإلنـــتـــاج 

الحيواني.
ووضعت الحكومة السودانية برنامجا 
دعم  إلــى  يهدف  االقتصادي  لإلصاح 
القطاع الخاص وتطوير أداء الشركات 
العامة، بجانب إجراءات أخرى توصف 
بأنها مؤملة للفقراء ومحدودي الدخل 
خاصة ما يتعلق بتعويم سعر الجنيه 

وتقليص دعم الطاقة.

الدوحة ـ العربي الجديد

وافـــــق مــجــلــس الــــشــــورى فـــي قــطــر على 
مشروع قانون لتنظيم خدمات الرعاية 
الــصــحــيــة داخــــــل الـــــدولـــــة، يــقــضــي بـــأن 
يكون التأمني الصحي إلزاميًا للجميع، 
ويـــربـــط عــمــلــيــات الــتــوظــيــف واإلقـــامـــة 
للوافدين باالشتراك فيه. وذكر املجلس، 
ــاء الــقــطــريــة  ــبـ وفـــق مـــا نــقــلــت وكـــالـــة األنـ
»قــنــا«، أنــه قــرر فــي جلسته األسبوعية 
الــعــاديــة أمـــس االثـــنـــني، بــرئــاســة أحــمــد 
الله بن زيــد آل محمود، رئيس  بن عبد 
ــالـــة الــتــوصــيــات الــخــاصــة  املــجــلــس، إحـ

بمشروع القانون إلى الحكومة.
القانون مــن 6 فصول  ويتكون مــشــروع 
تشتمل على 47 مادة، وينص على تقديم 
للمواطنني  الــصــحــيــة  الــرعــايــة  خــدمــات 
فــي املــنــشــآت الــصــحــيــة الــحــكــومــيــة دون 
ــأمـــني الــصــحــي  ــتـ ــل. كـــمـــا يـــكـــون الـ ــابـ ــقـ مـ

الرعاية  خدمات  تقديم  لضمان  إلزاميًا 
الــصــحــيــة األســاســيــة لــلــوافــديــن لــلــدولــة 
والــزائــريــن لها، وال يجوز إصـــدار سمة 
ــر أو تــجــديــدهــا أو  دخــــول لـــوافـــد أو زائــ
منح ترخيص اإلقامة أو تجديده، كما ال 
تقديم  بعد  إال  الوافدين  يجوز توظيف 
ما يثبت اشتراكهم في التأمني الصحي 
اإللــــزامــــي طـــــوال مــــدة اإلقــــامــــة. ويــنــص 
مـــشـــروع الــقــانــون عــلــى تــقــديــم خــدمــات 
الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة لــلــمــســتــفــيــديــن فــي 
بدفع  مطالبتهم  دون  الطارئة  الــحــاالت 
إلــى حــني زوال الخطر  أي مبالغ، وذلــك 
عــنــهــم، حــتــى لــو لــم يــكــن مــقــدم الــخــدمــة 
ضــمــن شــبــكــة مــقــدمــي خــدمــات الــرعــايــة 
لــلــمــســتــفــيــد، وعـــلـــى أال يخل  الــصــحــيــة 
ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية 
فــي الــرجــوع إلــى شــركــة الــتــأمــني أو إلى 
املـــســـتـــقـــدم، بحسب  أو  الــعــمــل  صـــاحـــب 

األحوال، لتسديد تكلفة هذه الخدمة.

السودان يُعيد تقييم 
أصول الشركات

تأمين صحي إلزامي 
في قطر

مال وسياسة

الحرب  الستذكار  بحاجٍة  ليسوا  أنهم  اليوم  اللبنانيين  معظم  د  يُردِّ
إنهم  إذ  عاٍم،  كلِّ  من  نيسان  إبريل/   13 في   )1990 ـ   1975( األهلية 
يعيشون فصوًال تذكرهم بها، ال بل كوابيس لم تخرق منازلهم حتى 

قبل سّت وأربعين سنة

دائرة  في  اللبناني  االقتصاد  يبقى  أن  الدولي،  النقد  صندوق  توقع 
التراجع خالل العام الجاري، بعدما سجل انكماشًا حادًا بلغت نسبته %25 
العام الماضي 2020، مشيرا في تقرير له، مساء األحد الماضي، إلى أنه 
من المتوقع أن يكون البلد الوحيد 
في المنطقة العربية التي يرجح أال 
العاجز  البلد،  وأجرى  نموًا.  يسجل 
حكومة  تشكيل  عن  أشهر  منذ 
صندوق  مع  محادثات  جديدة، 
العام  مــالــي  دعــم  بــشــأن  النقد 
الماضي، لكنها سرعان ما تعطلت 
إلى توافق سياسي  االفتقار  بسبب 

بشأن اإلصالحات المطلوبة.

االنكماش يحكم قبضته

رؤية

أحمد ذكر اهلل

قلما  استثنائية  بظروف  أعــوام  منذ خمسة  التركي  االقتصاد  يمّر 
تكون في اقتصادات أخرى، إذ هناك ازدواجية محيرة بني انخفاض 
حـــاّد مــتــتــاٍل فــي ســعــر صـــرف الــلــيــرة، بــالــتــوازي مــع تحسن كبير 
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، 
بمعدل  الليرة  انهيار سعر  املــركــزي، مما تسبب في  البنك  محافظ 
 املكاسب التي حققتها الليرة 

ّ
17% دفعة واحدة، ليقضي ذلك على كل

د تشاؤمًا كبيرًا حول استقرارها، ال 
ّ
منذ مطلع العام الحالي، وليول

سيما بعد سنوات عدة من عدم قدرة السياسة النقدية على الحفاظ 
وهو  تقلباتها،  مــعــدالت  تخفيض  حتى  أو  سعرها،  استقرار  على 
هلكت 

ُ
األمر الذي أدى إلى تآكل احتياطيات النقد األجنبي، التي است
في مباراة غير متكافئة مع الديون الضخمة للشركات املحلية.

وال شك في أّن تتالي انخفاض الليرة أسهم في زيادة أعداد السياح، 
ــه، فــي الوقت 

ّ
لــكــن الـــصـــادرات بــمــعــدالت قياسية،  عـــاوة على تــزايــد 

الداخلية  لــأوضــاع  األجنبي  املستثمر  نظرة  في  ــر سلبيًا 
ّ
أث نفسه، 

لاقتصاد التركي، ال سيما بعد الخافات التي طفت على السطح، 
بني أردوغــان ومحافظي البنك املركزي الثاثة، الذين جرت إقالتهم 
في أقل من عام ونصف العام، وهي الخافات التي ترتكز على رؤية 
األمر  وهــو  التضخم،  ومعدل  الفائدة  لسعر  السلبي  للدور  الرئيس 
الذي يتعاكس مع استقرار األمــوال الساخنة التي تعد وازنًا حيويًا 
الــخــاف حــتــى اآلن، وحــتــى املحافظ  لــم يحسم هـــذا  الــلــيــرة.  لسعر 
ــه في حيرة شديدة 

ّ
أن الــذي جــاء من خلفية أكاديمية اعتقد  الجديد 

بعد  لليرة في مطلع واليته، وكذلك  الحاد  االنخفاض  ال سيما 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 2.5 مليار دوالر من االحتياطي النقدي التركي في أسبوع 

واحد فقط طبقًا للتقرير الشهري للبنك املركزي.
تتوازى تراجعات الليرة والخافات النقدية مع مؤشرات اقتصادية 
براقة لاقتصاد خال الفترة نفسها، فقد زادت الصادرات من 140 
أن  إلــى 180 مليار دوالر عــام 2019، قبل  مليار دوالر عــام 2016 
تتراجع في عام كورونا إلى 164 مليار دوالر، ثم يبدأ العام الحالي 
بأرقام صــادرات غير مسبوقة، ربما تسبق الوعود الحكومية التي 
تأمل في بلوغها 180.4 مليار دوالر. وطبقًا إلحصائيات رسمية، 
تجاوزت الصادرات التركية 50 مليار دوالر في الربع األول من 2021، 
وحققت  املاضي،  العام  من  نفسها  بالفترة  مقارنة   %17.2 بزيادة 
تركيا رقمًا قياسيًا لصادراتها في مارس/ آذار املاضي والتي بلغت 
من  نفسه  بالشهر  مــقــارنــة   %42.2 بــزيــادة  دوالر  مليار   18.985
 اإلغاق العاملي الناتج 

ّ
العام املاضي. كما استطاعت تركيا، في ظل

وطبقًا  مليون سائح،   15 استقطاب  كورونا،  فيروس  تداعيات  عن 
السائحني 25  أن يتجاوز عــدد  املقدر  فــإّن من  األمــور حاليًا  لسير 
مليونًا في العام الحالي. ومؤخرًا، عّدل البنك الدولي توقعاته بشأن 
بنسبة  نموًا  يحقق  أن  متوقعًا   ،2021 لعام  التركي  االقتصاد  نمّو 
5%، وسبقته »ستاندرد آند بورز« في يناير/كانون الثاني املاضي 
نــظــرة مستقبلية  مــع  لــتــركــيــا  االئــتــمــانــي  التصنيف  عــلــى  بــاإلبــقــاء 
مستقرة، هو ما يعني أّن األوضــاع املالية تتحسن بشكل ملحوظ. 
فــي مقدمتها  نــقــاط،  فــي  الــتــركــي  االقــتــصــاد  أزمـــة  يمكن تلخيص 
ارتفاع معدل التضخم، وبالتالي انخفاض املستوى املعيشي للطبقة 
العريضة من الجماهير خال الخمس سنوات املاضية، وهو االرتفاع 
الناتج باألساس عن انخفاض سعر الليرة، تزامنًا مع اعتماد تركيا 
الخارج، وهو ما يضغط  اإلنتاج من  على استيراد معظم مدخات 
الطاقة  النقد األجنبي. ثم واردات تركيا من  كثيرًا على احتياطيات 
ــتــي تــبــلــغ حــوالــي 40 مــلــيــار دوالر ســنــويــًا، عــــاوة عــلــى الــديــون  وال
 %70 من  أكثر  تبلغ  والتي  الخاصة  للشركات  الضخمة  الخارجية 
من الدين الخارجي للباد، وهي الديون التي تتسبب ليس فقط في 
تأجيج املضاربة علي الليرة من أجل الحصول علي الــدوالر لسداد 
ما أيضًا تتسبب في مشاكل هيكلية وعميقة 

ّ
األقساط والفوائد، وإن

 عـــدم قدرتها 
ّ

ــؤدي إلـــى إفـــاس الــعــديــد مــن الــشــركــات فــي ظـــل قــد تـ
تلك  الليرة، خصوصًا  انخفاض  بعد  املالية  بالتزاماتها  الوفاء  على 
 عن إهمال 

ً
 ذلك فضا

ّ
الشركات التي تبيع في األسواق املحلية... كل

من  التكنولوجيا  اســتــيــراد  على  واالعــتــمــاد  التكنولوجي،  الــتــوطــني 
 ما سبق عاوة على التوسع املحمود للنفقات العامة في 

ّ
الخارج. كل

مشروعات البنية التحتية الخادمة لهذه الكميات الهائلة من اإلنتاج 
الــعــامــة، أجبر  املــوازنــة  تــزايــد عجز  تــرتــب عليه بالطبع  والــتــصــديــر، 
املحلية  الدين  أدوات  الخارجية في  االستثمارات  اعتماد  الدولة علي 
كمصدر رئيس للعملة األجنبية، يعمل على إحداث التوازن النقدي، 
وهو األمر الذي يتحدد وفقًا ملعطيات الظروف الدولية، ويتطلب رفع 
التركي نحو تخفيض  الرئيس  الفائدة بالتضاد مع توجهات  سعر 
التضخم. ربما يميل كثيرون إلى اعتبار أّن االقتصاد التركي ال يمّر 
 مؤشراته، في ما خا تقلبات الليرة، في هذا االتجاه، لكّن 

ّ
بأزمة، وكل

الواقع أّن السنوات األخيرة تشير إلى انخفاض ملحوظ في املستوى 
املعيشي للمواطنني، الذين هم عماد التنمية وهدفها في الوقت نفسه، 
والافت كذلك أّن هذه املؤشرات الجيدة عرضة للتقلبات ال سيما في 
ظل اضطراب دولي كبير، واالشتباك التركي مع العديد من امللفات، 
 تقليدية االقــتــصــاد الــتــركــي وابــتــعــاده عــن التطوير 

ّ
وكــذلــك فــي ظــل

أن  يجب  التركية  اإلدارة  أّن  أعتقد  الــذات.  على  املعتمد  التكنولوجي 
الحلول قصيرة  تشكل  التي  االتجاهات  أحــد  في  خياراتها  تحسم 
املــرتــفــع سيؤمن  الــفــائــدة  اســتــقــرار سعر   

ً
ــل، فمثا األجـ ومتوسطة 

ارتفاع  وربما  استقرار  وبالتالي  الساخنة،  األمــوال  تدفق  استمرار 
السلبي  األثــر  لعاج  بمبادرات  الفقراء  إلــى  التوجه  مع  الليرة،  سعر 
الرتفاع معدالت التضخم، والتي تجاوزت 16% في فبراير/ شباط 
املاضي. أو البديل الثاني هو االقتراض الخارجي باملبالغ التي تعوض 
الساخنة، وتعمل على استقرار االحتياطي األجنبي،  نزوح األمــوال 
وتــحــقــق ســعــر صـــرف يــــوازن مــا بــني املـــزايـــا الــتــنــافــســيــة للسياحة 
والصادرات من ناحية، ومعدل التضخم من الناحية األخرى. والبديل 
الثالث هو التوجه الحتمي نحو آليات التمويل اإلسامي، والذي يعفي 
الدولة من حرج االقتراض الخارجي التي طاملا اعتبرت االبتعاد عنه 
أحــد أهــم إنــجــازاتــهــا، ويعفيها كــذلــك مــن تقلبات األمـــوال الساخنة 
التضخم، وبالتالي املستوي  الفائدة على مستويات  وأضــرار سعر 
في  تركيا  خطت  وقــد  االقــتــصــادي،  النشاط  ومستويات  املعيشي 
ها في أمس الحاجة نحو 

ّ
طريق التمويل اإلسامي خطوات هامة، لكن
تسريع الخطى لتافي مزيد من التعقيدات.

هل االقتصاد التركي 
مأزوم؟
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