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ارتفاع الضغوط التضخمية في ليبيا
طرابلس ـ أحمد الخميسي

في  ضخمية 
ّ
الت الــضــغــوط  تشكل 

لــيــبــيــا صـــداعـــا رســمــيــا وشــعــبــيــا، 
بعدما أصبح الغالء سمة مالزمة 
لــحــيــاة املــواطــن الـــذي يشكو مــن عـــدم قــدرتــه 
عــلــى تــوفــيــر مــعــظــم احــتــيــاجــاتــه األســاســّيــة 
زيــادة أسعار  املتسارعة في  النوبات  نتيجة 

الّسلع خاّصة خالل الفترة األخيرة.
الــزنــاتــي )42 عـــامـــا( وضعها  تــصــف ســمــيــة 
لـــ »العربي  تــقــول  يــطــاق«.  بــأنــه »ال  املعيشي 
الــجــديــد إنــهــا تعيل خمسة أبــنــاء بــعــد وفــاة 
ــا، وتـــعـــمـــل مـــمـــرضـــة فــــي مــســتــوصــف  ــهــ زوجــ
حكومّي وراتبها الذي ال يتعدى 750 دينارا 
)الــــــدوالر يـــســـاوي 4.48 دنــانــيــر( شــهــرّيــا ال 
فــقــط، لذلك  السلع األســاســّيــة  لــشــراء  يكفيها 
لبيعها  والفطائر  املعجنات  بتصنيع  تقوم 
جارّية، حيث إن معّدل إنفاقها 

ّ
في املحالت الت

إلــى 1700 ديــنــار. مــن جانبه،  الشهري يصل 
ــــاي لـ  ــم الــلــغــة الــعــربــّيــة مــحــمــد املـ

ّ
يـــؤكـــد مــعــل

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن هـــنـــاك زيـــــــادات على 
ــعــلــيــم، لــكــن عــنــد مقارنتها 

ّ
رواتــــب قــطــاع الــت

بــارتــفــاع األســعــار فهي مــا زالـــت قليلة جــّدا. 
بشركة  مــوظــف  الــشــريــف  يعتبر حسن  فيما 
العملة  أن تخفيض قيمة  الــعــامــة،  الــخــدمــات 
مــطــلــع الـــعـــام الـــحـــالـــي بــنــحــو 70 فـــي املــائــة 
 الحّد األدنى 

ّ
تسّبب في ارتفاع األسعار وظل

لــأجــور عــنــد 450 ديـــنـــارًا، وهـــو مــا ال يكفي 
لتوفير حياة كريمة.

ومن سوق الكريمّية أكبر تجّمع تجارّي في 
الــتــاجــر فــي ســوق الجملة علي  يــقــول  ليبيا، 
العبيدي لـ »العربي الجديد« إن أسعار السلع 
املــصــرّي  األرز  كــثــيــرًا، منها  األســاســّيــة زادت 
ماطم 

ّ
واإلسبانّي، باإلضافة إلى معجون الط

عام. ويرد ذلك 
ّ
والسّكر وزيت الط

ـــركـــات 
ّ

ــن الـــش ــي الـــســـوق مـ ــات فـ ــاربـ إلــــى املـــضـ

ــعـــاون مــــع بـــعـــض الــســمــاســرة  ـ
ّ
ــت ــالـ املــــــــوردة بـ

اإلدارة  السريع. ويقول مدير  الربح  لتحقيق 
ـــجـــاريـــة لــــــــوزارة االقـــتـــصـــاد فــــي حــكــومــة 

ّ
الـــت

»العربي  لـ  القدار  الوطنّية مصطفى  الوحدة 
الجديد« إن الحكومة لن تصمت عن الغالء، 
وسوف تتدخل لكبح جماح األسعار ووضع 

تسعيرة جبرية مؤقتا على بعض السلع.
ويــــــرجــــــح مـــــديـــــر مـــــركـــــز أويــــــــــا لـــــلـــــّدراســـــات 
 اّرتفاع 

ّ
االقتصادّية دكتور أحمد أبولسني أن

األسعار  بصعود  مرتبط  ليبيا  في  األسعار 
الـــعـــاملـــّيـــة بــعــد جــانــحــة كــــورونــــا، بــاإلضــافــة 
إلــــى انــخــفــاض الــــّدخــــول الــحــقــيــقــّيــة لــأفــراد 
بــعــد تــخــفــيــض قــيــمــة الــعــمــلــة، إذ أصــبــحــت 
لــلــّديــنــار ضعيفة. ويوضح  ــرائــّيــة 

ّ
الــش الــقــّوة 

 
ّ
ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن ــ ــي تـــصـــريـــحـــات ل فــ

الــحــكــومــة تــركــت الـــّســـوق لــلــمــضــاربــات، ومــا 
لذلك من تأثيرات كبيرة على مستوى زيادة 
ــل 

ّ
 املــطــلــوب تــدخ

ّ
الــفــقــر بــالــبــالد. ويــضــيــف أن

دابير 
ّ
الجهات الّرسمّية النتهاج جملة من الت

ــــة  ــادّي ــتــــصــ واإلجـــــــــــــــراءات والــــســــيــــاســــات االقــ
ظر في القيمة 

ّ
ملعالجة االختالالت، وإعادة الن

شّوهات 
ّ
الت وإزالــة  يبّي 

ّ
الل للدينار  عادلّية 

ّ
الت

في األسعار.
ويــقــول الــبــاحــث االقــتــصــادّي ســامــي ساسي 
نسبّيا ومنفتح  يبّي صغير 

ّ
الل االقتصاد   

ّ
إن

ضخم 
ّ
الت  

ّ
الخارج بشكل كبير، وإن جل على 

املـــوجـــود فــي الــســوق مــســتــورد، وذلـــك نظير 
ــار الــســلــع عـــاملـــيـــا، فــيــمــا ليبيا  ــعـ ــفــــاع أسـ ارتــ
تـــســـتـــورد 85 فــــي املــــائــــة مــــن احــتــيــاجــاتــهــا 
مـــــن الـــــــخـــــــارج. ويـــــؤكـــــد فـــــي تــــصــــريــــحــــات لـــ 
أن هناك فوضى األســواق  الجديد«  »العربي 
الــرســمــيــة غــائــبــة، وكـــل تــاجــر أو  فالتسعيرة 
وســط  يــشــاء،  كيفما  سعير 

ّ
بالت يــقــوم  مـــورد 

ــامـــل لــــــــوزارة االقـــتـــصـــاد والـــجـــهـــات  ــيـــاب كـ غـ
بما  ترتفع  األسعار  أن  إلــى  ويلفت  الّرقابّية. 

يزيد عن 35 في املائة شهريا.

اسطنبول ـ طارق الشال

تركيا  فــي  الغذائية  املنتجات  أســعــار  ارتــفــاع  يستمر 
وصل  حيث  املحلية،  العملة  انــخــفــاض  مــع  بالتزامن 
سعر الدوالر إلى متوسط 9.6 ليرات بعد استقرار عند 
سعر 8.5 ليرات.  ويأتي هبوط الليرة في وقت يعاني 
فــيــه االقــتــصــاد الــتــركــي مــن مــعــدالت تضخم مرتفعة 
أيــلــول املاضي،  املــائــة فــي سبتمبر/  فــي  بلغت 19.58 

وفق بيانات صادرة عن معهد اإلحصاء الحكومي.
وتتجلى تداعيات هذا التضخم على املواطن التركي، 
ما أربك حساباته وجعله يستغني عن بعض السلع 

التي  كاللحوم  السابق،  في  شرائها  على  اعتاد  التي 
استبدلها بالدواجن والخضروات، والزيوت واأللبان، 

والفواكه.
وتشكو زينب ألنت كايا )46 عاما(، وهي ربة منزل، من 
واأللبان،  اللحوم  منتجات  األسعار وبخاصة  ارتفاع 
وقالت إن هذا االرتفاع يدفعها النتظار التخفيضات 

التي تقدمها األسواق بني الحني واآلخر.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنـــهـــا أصــبــحــت  ـــ وتــــــروي كـــايـــا لـ
ــن اســـتـــخـــدام  ــ ــتـــبـــدل الـــلـــحـــم بــــالــــدجــــاج فـــضـــال عـ تـــسـ
الخضروات األساسية كالبصل والبطاطس، كما أنها 
التفاح  مــا تشتري  الفواكه وغالبا  فــي شــراء  تقتصد 

واليوسفي وتتجاهل باقي األنواع الرتفاع أسعارها.
ويقول صوالن أكجول )47 عاما(، وهو صاحب متجر 
»العربي الجديد«، إن هناك العديد من أسعار  تركي، لـ
املنتجات األساسية التي يستهلكها األتراك ارتفعت، 
منتجات  وباقي  األبيض  والجنب  الكشار  الجنب  مثل 
األلــبــان والــزيــتــون والــزيــوت وبــخــاصــة الــزيــت زيتون 
والــلــحــوم. ويشير كــجــول إلــى أن الــزبــائــن لــجــأوا إلى 
األسعار،  ارتفاع  للهروب من  للحوم  الــدواجــن كبديل 
وفــي بعض األحــيــان يقومون بالتخلي عــن الــدواجــن 
أنهم  األخــرى، كما  أيضا نظرا الرتفاع أسعارها هي 
ــــى الــــخــــضــــروات والــــفــــواكــــه بــشــكــل كــبــيــر.  يـــلـــجـــأون إلـ

وقــــال إن أربـــاحـــه تــراجــعــت فــي مــنــتــجــات البسكويت 
الزبائن عنها مقابل شراء  والشكوالتة، نظرا لعزوف 
الــســلــع األســـاســـيـــة، مـــا يــمــنــعــه مـــن رفــــع أســـعـــار تلك 

املنتجات كونها غير أساسية بالنسبة للمشتري.   
ــا(، وهــــي إحـــدى  ــامــ فــيــمــا تــــرى إلـــيـــف شـــاهـــان )27 عــ
الــلــحــوم والــفــواكــة  الــعــامــالت بــالــدوائــر الحكومية، أن 
أصبحت غالية جدا وبجودة رديئة. وتــروي شاهان، 
»العربي الجديد«، أنها أصبحت تستبدل في بعض  لـ
األحيان اللحوم والفواكه بالفيتامينات التي تباع في 
الذي  اللحم  أسعار  ارتفاع  من  متعجبة  الصيدليات، 

ترى أنه كان مرتفعا بالفعل.

الدجاج والخضروات بدائل األسر التركية لمواجهة الغالء

إيلون ماسك يبيع المزيد 
من أسهمه

أظهرت إفصاحات تنظيمية، 
الجمعة، أن الرئيس التنفيذي 

لشركة تسال إيلون ماسك باع 
املزيد من أسهم شركة صناعة 
السيارات الكهربائية، وذلك بعد 

بيعه أسهمًا بحوالي خمسة 
مليارات دوالر في أعقاب استطالع 

أجراه على تويتر. كان ماسك، أغنى 
شخص في العالم وأكبر مساهم 
في تسال، قد قال على تويتر في 
مطلع األسبوع إنه سيبيع عشرة 

في املائة من أسهمه إذا وافق 
متابعوه على منصة التواصل 

االجتماعي على هذه الخطوة. وبعد 
أيام، باع ماسك أسهما بخمسة 
مليارات دوالر، بما يعادل ثالثة 

باملئة من إجمالي حيازته، في أول 
خطوة من نوعها منذ 2016.

الكرملين يتعّهد بعدم 
قطع إمدادات الغاز

أعلنت روسيا، الجمعة، أنها 
ستواصل إمداد أوروبا بالغاز 
بعدما هدد رئيس بيالروسيا 

ألكسندر لوكاشينكو بقطع 
اإلمدادات ردا على عقوبات محتملة 

على خلفية أزمة الهجرة عند 
الحدود بني بيالروسيا وبولندا.
وأفاد املتحدث باسم الكرملني 

دميتري بيسكوف الصحافيني 
بأنه »لطاملا كانت روسيا وما زالت 
وستبقى بلدا يفي بكافة التزاماته 
بتوفير الغاز للزبائن األوروبيني«.
وتابع أن »إمكانية االعتماد على 

روسيا كمصدر لإلمدادات بموجب 
العقود الحالية واملستقبلية أمر ال 
يمكن التشكيك فيه«، مضيفا أن 

لوكاشينكو لم ينّسق مع موسكو 
قبل اإلدالء بتصريحاته. وتوصل 

روسيا الغاز إلى بولندا عبر 
بيالروسيا عن طريق خط أنابيب 

»يامال-أوروبا«. ويحاول املهاجرون 
منذ شهور العبور من بيالروسيا 

إلى بولندا، لكن األزمة بلغت 
مستوى جديدا عندما قام املئات 

بمحاولة منّسقة، األسبوع الجاري، 
ليصّدهم عناصر حرس الحدود 

البولنديون.

الدوالر يتجاوز 1500 ريال 
يمني

بدأ عدد من املدن اليمنية باالنزالق 
إلى ظروف شبيهة باملجاعة 

جراء االنهيار القياسي واملستمر 
للعملة املحلية وتجاوز الدوالر 

الواحد حاجز 1500 ريال يمني، 
للمرة األولى منذ بدء النزاع قبل 

7 سنوات.  وعلى الرغم من 
التحذيرات املتكررة التي كانت 

تطلقها املنظمات الدولية منذ أعوام 
وتحذر فيها من مجاعة وشيكة، 

إال أن شبح الجوع قد تحول 
بالفعل إلى واقع خالل األسابيع 

املاضية، جراء االنهيار املدوي 
للريال أمام العمالت األجنبية 

وتفاقم حالة فقدان األمن الغذائي. 
وقال صرافون ومتعاملون في 

»العربي الجديد«، إن  مدينة تعز، لـ
أسعار الصرف املتداولة مساء 

الخميس، سجلت 1520 رياال أمام 
الدوالر الواحد. 

أخبار

تراجع الصناعة 
األوروبية

قّدر مكتب اإلحصاءات األوروبي »يوروستات«، انخفاض اإلنتاج الصناعي بنسبة 0.2 في املائة في منطقة اليورو )19 بلدا(، و0.5 في املائة في االتحاد 
األوروبي )27 بلدا(، خالل سبتمبر/ أيلول املاضي. ويأتي ذلك امتدادًا لتراجع في أغسطس/ آب بـ 1.7 في املائة ملنطقة اليورو و1.5 في املائة في االتحاد 
األوروبي. ووفقا للبيانات، انخفض إنتاج السلع الرأسمالية بـ 0.7 في املائة في منطقة اليورو، في سبتمبر/أيلول املاضي، على أساس شهري، و0.2 في 
املائة للسلع الوسيطة. و»السلع الرأسمالية« هي منتجات مصنعة بدرجة ما وتستخدم في إنتاج السلع النهائية للمستهلك، أما »السلع الوسيطة« فهي 

منتجات تستخدم في صناعة سلع نهائية وفي نفس الوقت يمكن استخدامها من قبل املستهلك النهائي مباشرة.

اقتصاد
Saturday 13 November 2021
السبت 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  8  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2630  السنة الثامنة

)سيباستيان بوزون/ فرانس برس(
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اقتصاد

رجال األعمال يرفضونها ومخاوف من التهرّب

%70
الــثــروة  على  الضريبة  مــن 
الحكومة  اقترحتها  التي 
ميزانية  لتعزيز  ستتوجه 
المائة  فــي  و30  ــة  ــدول ال
للبلديات،  ستتحول  منها 
ومن المتوقع أن تدر هذه 
الــدوالرات  ماليين  الضريبة 

اإلضافية

تحقيق

دعوات إلعفاء أصحاب 
المصانع والشركات 

من الضريبة

الضريبة بين
800 دوالر و5 آالف دوالر 

بحسب الممتلكات

الجزائر ـ حمزة كحال

الجزائرية  الحكومة  تــوجــه  شكل 
الثروة  الضريبة على  نحو إحياء 
صدمة في أوساط عالم األعمال في 
البالد. إذ تسعى السلطات إلى زيادة الضرائب 
عــلــى األغــنــيــاء بــهــدف تقليص الــضــغــط على 
العامة  املوازنة  في مشروع  الوسطى  الطبقة 
أثــار  مــا  الــبــرملــان،  يناقشه  الـــذي  لسنة 2022 
غضب رجــال األعــمــال رغــم تسويق الحكومة 
للخطوة على أنــهــا تــهــدف إلحـــداث »الــعــدالــة 
»تمييزا  املكتنزون  يــراهــا  فيما  الضريبية«، 
ضــريــبــيــا« يدفعهم لــاللــتــفــاف عــلــى الــقــانــون. 
وأعـــــــــادت الـــحـــكـــومـــة الــــجــــزائــــريــــة فـــتـــح مــلــف 
»الضريبة على الثروة« من باب تعديل معدل 
االقــتــطــاعــات الــضــريــبــيــة فـــي مـــوازنـــة 2022. 
بمقترح  الــجــزائــريــة  املــالــيــة  وزارة  وتــقــدمــت 
ليشمل  الــضــريــبــي،  الــوعــاء  بتوسيع  يقضي 
وذلك  واملنقولة،  والعقارية  اململوكة  الثروات 
 رســمــي ملــســار تــنــويــع عــائــدات 

ّ
فــي إطــــار تـــن

تذبذب  بتواصل  املتأثرة  العمومية  الخزينة 
عــــائــــدات الـــنـــفـــط. وتـــتـــجـــه الـــحـــكـــومـــة لــفــرض 
ا من  تعديالت على الضريبة على الثروة بدء
مطلع العام املقبل، وذلك لدعم إيرادات الدولة، 

وفق تصريحات عدد من املسؤولني.

امتعاض األثرياء
وأبـــدى الكثير مــن رجـــال األعــمــال امتعاضهم 
الشديد من رفع نسب الضريبة على األغنياء، 
تــضــاف إلـــى الــضــرائــب األخــــرى الــتــي يدفعها 
هؤالء ورجال األعمال بطريقة دورية، ما يزيد 
مــن حــجــم الــضــغــط الــضــريــبــي املــطــبــق عليهم. 
ويــرى رجــل األعــمــال عبد الله شــواط الناشط 
في مجال صناعة األدويـــة أن »الضريبة على 
الــثــروة ستنعكس سلبًا عــلــى رجـــال األعــمــال 
ــه ال مــعــنــى لــهــا مـــن حيث  واملــســتــثــمــريــن، ألنــ
املبدأ وال تشمل إال 8 إلى 10 في املائة من أصل 
املجتمع الجزائري«. ويضيف املتحدث ذاته لـ 
أدفع  »أنــا كمستثمر   :

ً
قائال الجديد«  »العربي 

مــا يــعــادل 100 ألـــف دوالر ســنــويــا كــضــرائــب، 
منها الضريبة على األربـــاح املــقــدرة بعشرين 
في املائة، و15 ألف دوالر ضريبة على النشاط 

املهني لصندوق البلدية التي يوجد بها عنوان 
الضمان  اقتطاعات  احتساب  دون  مصنعي، 
الصحي واالجتماعي للعمال، كل هذا يضاف 
إلــى الضريبة على املمتلكات التي جــاءت في 
موازنة 2015«. ويتساءل شواط »هل الضريبة 
ستفرض على األجانب الذين كونوا ثروة في 
إعفاء لهم كما وقع  أم سيكون هناك  الجزائر 
ــم االســتــثــمــار األجـــنـــبـــي؟«.  ســابــقــا بــحــجــة دعــ
وستطبق الضريبة على الثروة حسب مشروع 
تتراوح  بقيمة  املمتلكات  على   ،2022 مــوازنــة 
إذ ستخضع  إلــى 5000 دوالر.  مــن 800 دوالر 
دوالر  ألــف   100 قيمتها  تبلغ  التي  املمتلكات 
قــدرهــا 800 دوالر، فــي حــني تخضع  لضريبة 
إلــى ضريبة  ألــف دوالر  املمتلكات بقيمة 700 
5000 دوالر، بينما تخضع املمتلكات املنقولة 
فــي هذا  املــتــراوحــة  القيمة  املنقولة ذات  وغير 

النطاق إلى ضريبة بمبالغ تفوق 800 دوالر.

معضلة العدالة الضريبية
وأعاد عجز الحكومة عن تحصيل الضريبة 
»العدالة  ملف  فتح  السابق،  في  الثروة  على 

الضريبية« في الجزائر، خاصة أن الحكومة 
مباشرة  العام  الدخل  على  الضريبة  تقتطع 
مــن رواتــــب الــعــمــال مــهــمــا كـــان حــجــمــهــا، في 
ــهـــرب الـــضـــريـــبـــي الــتــراكــمــي  ــتـ وقـــــت يــبــلــغ الـ
دوالر،  مليار   90 قرابة  والصناعيني  للتجار 

حسب أرقام رسمية.
ــوان  ويــكــشــف رئـــيـــس الــنــقــابــة املــســتــقــلــة ألعــ

الــضــرائــب، عــبــد الـــوهـــاب خــالــفــة لـــ »الــعــربــي 
الثروة  الجديد« أن »تحصيل الضريبة على 
باملئة   5 يبلغ  لــم   ،2020 مطلع  إقــرارهــا  منذ 
يــتــعــدى مــا تــم تحصيله بضعة  ــل، وال  أقـ أو 

ماليني من الدنانير«.
محمد  العزيز  عبد  نايت  يقول  السياق  وفــي 
العمل  الجزائرية ألرباب  الكونفدرالية  رئيس 
)أكــبــر تكتل لــرجــال األعــمــال فــي الــجــزائــر( إن 
»رجال األعمال هم مستثمرون أيضا، فوجئنا 
بهذه الخطوة الحكومية، كنا ننتظر إجراءات 
تــحــفــيــزيــة مـــن طــــرف الــحــكــومــة حــتــى نــخــرج 
معا باالقتصاد الجزائري من غرغة اإلنعاش 
بسبب الــجــائــحــة الــصــحــيــة، وتــراجــع اإلنــفــاق 
الجزائري«.  االقتصاد  يحرك  الــذي  الحكومي 
ويـــتـــابـــع أن »الــكــثــيــر بـــل كـــل رجـــــال األعـــمـــال 
تضرروا من الجائحة الصحية، اآلن وعوض 
أن تمد الحكومة يدها ملساعدتهم، تقرر مدها 
الفاتورة  يدفعوا  حتى  املستثمرين،  لجيوب 
مـــرتـــني، مــــرة عــلــى أنـــهـــم مـــن طــبــقــة األغــنــيــاء، 
ومرة ثانية على أنهم مالك شركات ومصانع 
ــيــــف نــفــس  ــــب«. ويــــضــ ــرائـ ــ ــــضـ ــلـ ــ ــــون لـ ــعـ ــ ــــاضـ خـ

املتحدث لـ »العربي الجديد«: »نحن كممثلني 
ألربــــاب الــعــمــل تــحــدثــنــا مــع لــجــنــة املــالــيــة في 
الــبــرملــان بــصــفــتــهــا صــاحــبــة الــكــلــمــة األخــيــرة 
ــة الــعــامــة،  ــوازنـ فــي تــعــديــل مــشــروع قــانــون املـ
واقترحنا أن تقوم الحكومة بعملية الغربلة، 
ورجــال  األثــريــاء  بــني  التفريق  بموجبها  يتم 
األعمال، ليس كل غني رجل أعمال، هناك من 
لديه ثــروة وال يستثمرها في قطاع إنتاجي، 
ــقـــار مـــثـــال وال  ــعـ بــحــيــث يــنــشــط فــــي مـــجـــال الـ
أن يعفى رجال  يخلق مناصب شغل. نطالب 
األعـــمـــال الــنــاشــطــون فـــي قــطــاعــات إنــتــاجــيــة 
السياحة والزراعة من دفع  وصناعية وحتى 
الضريبة على الثروة، كونهم يخلقون الثروة 
ومـــنـــاصـــب الــشــغــل ويـــقـــدمـــون قــيــمــة مــضــافــة 
الضريبة  هــذه  ستنعكس  وإال  االقتصاد،  في 
يفاقم  سببًا  وستكون  االقــتــصــاد،  على  سلبا 
التهرب الضريبي«. وفي تعليق على الشروط 
الضريبة  لتطبيق  الحكومة  وضعتها  التي 
ــثــــروة، يـــقـــول رجــــل األعـــمـــال مــحــمــود  عــلــى الــ
الجزائرية ألرباب  الكونفدرالية  زبــار، عضو 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن هـــذا اإلجــــراء  الــعــمــل لـــ
ســيــجــعــل الــكــثــيــر مـــن املــســتــثــمــريــن ورجــــال 
املوازية حفاظا  السوق  إلى  ينفرون  األعمال 
هذه  ستشجع  كما  ممتلكاتهم،  ســريــة  على 
ــوال نــقــدا  ــاألمــ ــرة الــتــعــامــل بــ ــاهـ الــضــريــبــة ظـ
خــارج املجال املصرفي، واألهــم واألخطر من 
باملمتلكات  الكاذب  التصريح  ستشجع  ذلــك 

ورقم األعمال.

شكوك حول التنفيذ
الدين  نــور  االقتصادي جمال  الخبير  ويــرى 
عــلــي أنـــه »مـــن الــصــعــب تــحــديــد مـــن تنطبق 
عليه صفة الغني، ومن ثم من الصعب تحديد 
حــجــم الـــثـــروات الــخــاضــعــة لــهــذه الــضــريــبــة، 
خاصة مع تنوعها بني أموال سائلة مكتنزة 
فــي أغــلــب األحـــيـــان خــــارج الــبــنــوك وعــقــارات 

وأسهم في شركات«.
»العربي الجديد« أن  ويضيف نفس املتحدث لـ
»تعديل الضريبة بعد سنة من إقرارها، وفي 
رفعها،  ولــيــس  خفضها  يتطلب  فشلها،  ظــل 
الذي  الجزائري  البرملان  يرفضها  أن  ويمكن 
يتميز يوجود عــدد كبير من رجــال األعمال، 
وفـــي حـــال تــمــريــرهــا يــبــقــى تــنــفــيــذهــا صعبا 

جدا، وبالتالي املشكل يبقى مطروحا«.
مـــن جـــانـــبـــه، يــتــخــوف الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي 
وعـــضـــو مــجــلــس املـــحـــاســـبـــة عـــبـــد الـــرحـــمـــان 
مــبــتــول مــن أن تــكــون الــضــريــبــة عــلــى الــثــروة 
دول  نـــحـــو  األمــــــــــوال  رؤوس  هـــــــروب  ــبـــب  سـ
ــري أن  ــزائــ ــجــ الـــــجـــــوار. ويـــضـــيـــف الـــخـــبـــيـــر الــ
الثروة  الضريبة على  »فرنسا عندما طبقت 

ولوكسمبورغ  بلجيكا  نــحــو  األثـــريـــاء  هـــرب 
أن  ويمكن  منخفض.  الضريبي  الضغط  ألن 

نعيش في الجزائر نفس السيناريو«.
ــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ــعـ »الـ ـــ ويـــتـــابـــع مـــبـــتـــول لـ
»األمثل للجزائر هو رفع مستوى التحصيل 
الــضــريــبــي عـــوض اعــتــمــاد تــوســع ضريبي 
يضر بمناخ األعمال، وبالتالي كان األجدر 
الضريبية  املنظومة  بناء  إعــادة  بالحكومة 
لرفع التحصيل وخلق موارد مالية جديدة، 
ــر ال تـــــــزال تـــعـــانـــي مــن  ــزائــ خــــاصــــة أن الــــجــ
مخلفات كورونا على االقتصاد، وهنا نرى 
ــرارات الــحــكــومــة، مـــرة تقول  ــ تــنــاقــضــا فــي قـ
إنــهــا تــدعــم رجـــال األعــمــال ومـــرة تفاجئهم 

بضرائب جديدة«. ضريبة على 
أثرياء الجزائر

تسعى الحكومة الجزائرية لزيادة إيراداتها المالية من خالل فرض ضرائب على األثرياء، وذلك 
تعويضًا للخسائر التي لحقت باالقتصاد من جراء هبوط أسعار النفط طوال الفترة الماضية. إال 

أن هذا القرار تلقفه رجال األعمال بغضب معتبرين أنه يحفز لاللتفاف على القانون
دعوات لمعالجة تداعيات كورونا

كانت تكتالت رجال األعمال وأرباب العمل قد رفعت مطلع السنة الحالية 
ملفات مطلبية للحكومة، دعت فيها إلى ضرورة مراجعة الضرائب املباشرة 
طبقة على أنشطتهم وعلى القروض البنكية ملواجهة مخلفات كورونا 

ُ
امل

التي شلت االقتصاد الجزائري، مع مطالبة بتقديم قروض حكومية طويلة 
األمد للشركات وإعــادة بعث املشاريع الحكومية الكبرى. وقال محمود 
»العربي الجديد« إن  زبار، عضو الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل، لـ
»الكونفدرالية تتحفظ على الضريبة على الثروة التي لن تفرق بني األثرياء 
الذين كونوا ثروتهم بطرق ملتوية، وبني األثرياء أصحاب االستثمارات 

واملصانع الذين يجب دعمهم عوض الضغط عليهم«. ورغم أنه ال توجد 
إحصاءات دقيقة تفيد بعدد األغنياء أو املليارديرات في الجزائر، إال أن 
الحكومة الجزائرية تبدو عازمة على خوض هذه التجربة بكل تحدياتها 
البلدان املتقدمة، وذلــك تحت ضغط شح  كما هي مطبقة في كثير من 
املــوارد املالية. ومنذ اإلعــالن عن توجه الحكومة نحو مراجعة الضريبة 
على الثروة، بعد سنة من إقرارها بدأت التساؤالت وحتى الشكوك ترتفع 
حول نجاعة اآلليات التي ستقرها الحكومة لتحديد املعنيني بدفع هذه 

الضريبة، في بالٍد بلغ حجم التهرب الضريبي مستويات قياسية.

ستطبق 
الضريبة 
على الثروة 
حسب 
مشروع 
موازنة 
2022، على 
الممتلكات 
)Getty(

عدن ـ محمد راجح

ــد أجــــــــــــــــور املــــــــــواصــــــــــالت  ــ ــهــ ــ ــشــ ــ تــ
ارتفاعات غير مسبوقة في عدن 
وعـــدد مــن املــنــاطــق الــيــمــنــيــة، مع 
وتسجيلها  املحلية  العملة  انهيار  تواصل 
1520 ريــــــااًل مــقــابــل الـــــــدوالر وذلـــــك لــلــمــرة 
األولــــى مــنــذ ســبــع ســنــوات، فيما تتصاعد 
أزمة الوقود في مختلف املناطق في البالد.

الــواحــدة من منطقة  ووصلت أجــرة الرحلة 
إلى أخرى في مدينة عدن إلى نحو 500 ريال 
بنسبة زيادة 100 في املائة عن بداية 2021، 
في حني زادت تكاليف املواصالت بني مدينة 
ــل الــيــمــن بشكل تــدريــجــي منذ  وأخــــرى داخـ
مطلع العام الحالي بنسبة تتجاوز 350 في 
املائة. كذلك ارتفعت تكاليف النقل التجاري 
خصوصًا  االســتــيــراد  منافذ  مــن  للبضائع 
الــبــريــة بسبب املــعــارك الـــدائـــرة فــي مناطق 
جـــنـــوب مــــــأرب شـــرقـــي الـــيـــمـــن والـــتـــوتـــرات 
اليمن.  فــي محافظة شــبــوة جــنــوب شــرقــي 
استخدام  إلــى  الشاحنات  سائقو  ويضطر 
طــــرق جـــديـــدة يــصــفــهــا كـــثـــيـــرون بــالــوعــرة 
والــشــاقــة. يــقــول املـــواطـــن خــالــد بــن حــارس 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  مـــن ســـكـــان عــــدن لــــ
أجرة املواصالت تخضع ألمزجة السائقني 
فــي الــشــوارع واملــنــاطــق وخــطــوط الــنــقــل. إذ 
»املــشــوار« في باصات  الرحلة  تكلفة  تصل 
ــن مــنــطــقــة الــشــيــخ عــثــمــان جــنــوبــًا  الــنــقــل مـ
إلــى كريتر وســط عــدن إلــى نحو 500 ريــال 
فــي الــصــبــاح وتــرتــفــع إلـــى 600 و700 ريــال 
فــي الــظــهــر واملـــســـاء. مــن جــانــبــه، يستهجن 
املواطن مشتاق الحاج من سكان مدينة تعز 
فــي حــديــثــه مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، صمت 
الجهات املعنية والحكومة على ما يعانيه 
ويــقــاســيــه املـــواطـــن فــي املــنــاطــق املحسوبة 
على الحكومة مثل تعز وعــدن، وتركه دون 

إيجاد أي حلول تخفف من معاناته.
ويوضح طالل الحزمي وهو موظف مدني 
فـــي إحـــــدى الــــدوائــــر الــحــكــومــيــة فـــي عـــدن، 
راتــبــه كموظف من  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
الــدرجــة الخامسة ثــابــت عند 80 ألــف ريــال 
أكثر من 12 عامًا، بينما زادت  شهريًا منذ 
أجـــور املـــواصـــالت داخـــل املـــدن بمستويات 
قياسية تجعلها تستحوذ على أكثر من 30 

في املائة من راتبه.
وارتفعت أجور املواصالت  بشكل تصاعدي 
الـــعـــام 2012، حــيــث زادت  مــنــذ  الــيــمــن  فـــي 
ــال بــدايــة الــحــرب  مــن 50 ريــــاال إلـــى 100 ريــ
الدائرة في البالد مطلع العام 2015، وبينما 
اســتــقــرت عــنــد هـــذا املــســتــوى فــي العاصمة 
صــنــعــاء، واصــلــت االرتـــفـــاع فــي عـــدن وتعز 

ومــنــاطــق أخـــرى فــي جــنــوب الــيــمــن، وقفزت 
من 100 ريال إلى 150 رياال، لتصل إلى 200 
ريــال مطلع العام 2020. وزادت التعرفة 50 
ريااًل إضافية نهاية العام املاضي، لتستمر 
عند هذا املستوى إلى منتصف 2021، حيث 
ــاع لــتــصــل  ــ ــفـ ــ ــرى مــــن االرتـ ــ ــدأت مـــوجـــة أخــ ــ بــ
التعرفة إلى نحو 500 ريال نهاية األسبوع 

املاضي. 
املـــواطـــن مــوفــق عـــبـــادي مـــن ســكــان منطقة 
املــعــال فــي عـــدن اتــبــع أحـــد الــحــلــول الــشــاقــة 
إلــى مقر عمله   

ً
راجـــال السير  فــي  والقاسية 

ــازن الـــتـــجـــاريـــة الـــقـــريـــبـــة مــن  ــخــ ــــد املــ فــــي أحـ
ــدن، إذ يــقــطــع مــســافــة تــزيــد عـــن 3  مــيــنــاء عــ

كيلومترات.
التنقل سيرًا على األقدام  وأصبحت عملية 
عــــــادة دأب عــلــيــهــا الــكــثــيــر مــــن املـــواطـــنـــني 
فـــي الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء املــتــقــاربــة 
شوارعها ومناطقها بصورة نسبية مقارنة 
املعيشية  األزمـــــة  دفــعــت  إذ  عــــدن،  بــمــديــنــة 
الــكــثــيــر مــن املــوظــفــني والــعــمــال إلـــى توفير 
أجـــرة املــواصــالت بسبب انــخــفــاض الــراتــب 

الذي يتقاضونه.
ويصنف املحلل االقتصادي أحمد الساملي، 
»العربي الجديد«، أزمة التنقل  في حديثة لـ
الكارثية  التبعات  طليعة  فــي  واملــواصــالت 
اليمن. ويضيف:  فــي  الــحــرب  أفــرزتــهــا  التي 
»ضاقت املدن باليمنيني وتباعدت املسافات 
وأغلقت كل الطرق املعتادة وبالتالي زادت 
مــعــانــاة املــواطــنــني واملــســافــريــن فــي البحث 
عن طرق بديلة للتنقل بني املناطق واملدن«. 
ويعتبر أن تكاليف النقل في البالد أصبحت 
أداة اســتــنــزاف ملــا تــبــقــى مــن دخـــل للعمال 
وراتـــــب لــلــمــوظــفــني املــدنــيــني بـــاألخـــص في 
مناطق الحكومة اليمنية والتي ظلت ثابته، 
مقابل تضخم مرتفع وخدمات منعدمة وما 

هو متوفر منها يتم عبر السوق السوداء.

الخرطوم ـ هالة حمزة

فــــوجــــئ أصــــحــــاب املــــصــــانــــع فــــي الـــخـــرطـــوم 
السودانية  الــوقــود  تــوزيــع  بتطبيق شــركــات 
الخاصة زيــادات جديدة على أسعار الوقود 
الحر، ليرتفع البرميل من 67 ألف جنيه إلى 
مــا بــني 82 و84 ألـــف جــنــيــه. يــأتــي ذلـــك فيما 
وصــل سعر الـــدوالر إلــى حوالي 440 جنيهًا 
سودانيًا. وقال مدير وصاحب مصنع زيوت 
االزدهــار للزيوت النباتية واألعــالف الهادي 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن ســعــر  ــعـ »الـ ـــ مــصــطــفــى، لـ
الــوقــود الــحــر أصــبــح عاليًا جـــدًا، خــاصــة أنه 
يحتاج إلى عشرة براميل يوميًا، ما سيؤدي 

إلى صعود كلفة التشغيل واإلنتاج.
وأشار إلى اعتماد املصانع كافة بالخرطوم 
عــلــى الــــوقــــود الـــحـــر بــعــد تــطــبــيــق الــحــكــومــة 
االنــتــقــالــيــة ســيــاســة تــحــريــره وإنـــهـــاء الــدعــم. 
ولـــفـــت إلــــى اضــــطــــرار غــالــبــيــة املـــصـــانـــع إلــى 
تقليص ساعات الدوام اليومي لخفض كلفة 
اإلنــتــاج، إضــافــة إلــى تــفــادي مشاكل تذبذب 

اإلمداد الكهربائي.
بــــدوره، لفت صــاحــب شــركــة خــاصــة لتوزيع 

الوقود يدعى عاطف عبد القادر، في حديث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن الــــزيــــادة الــتــي  لـــ
طرأت على الوقود عاملية وقد شهدت زيادات 
قــبــل نحو  لــلــبــرمــيــل  مــتــدرجــة مــن 47 دوالرًا 
إلـــى 84 دوالرًا  إلـــى 68 دوالرًا وصــــواًل  شــهــر 
اليوم. وأشار إلى إمكانية أن تشهد األسعار 
زيادة إضافية بسبب ارتفاع الطلب في فصل 
الشتاء. وأكــد عبد الــقــادر أنــه أوقــف عمليات 
البيع إلى حني تراجع األسعارالعاملية تجنبا 
في  املــســؤول  الطاهر،  أحمد  وأكــد  للخسائر. 
بالخرطوم،  التسليح  حــديــد  إلنــتــاج  مصنع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عــلــى أن الــــزيــــادة في  لــــ
أســعــار الـــوقـــود ســــواء كـــان سببها األســعــار 
الــعــاملــيــة أو غــيــرهــا تــؤثــر بــشــكــل كــبــيــر على 

التشغيل. وبني  إنتاج املصانع وزيــادة كلفة 
الـــزيـــادة لــن يتحملها املــنــتــجــون فــقــط بل  أن 
تنسحب سلبا على املستهلك األخير بزيادة 
أسعار املنتجات، وقد تؤدي للركود في حركة 
البيع حال اإلحجام عن الشراء من األسواق. 

ــال املــــديــــر الــتــنــفــيــذي ملــصــنــع الــتــضــامــن  ــ وقــ
لزيوت الطعام ناصر الحاج إن أي زيادة في 
أسعار الوقود تؤثر على املنتجني وتتسبب 
في الــركــود بــاألســواق، الفتًا إلــى تــدرج سعر 
إلى  آالف جنيه  أربعة  من  الجازولني  برميل 
ألــفــًا بسبب تحرير أسعار   84 أخــيــرا  بلغ  أن 
ــود. وأشــــارالــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لــغــرفــة  ــ ــوقــ ــ الــ
الـــغـــذائـــيـــات بـــاتـــحـــاد الـــغـــرف الــصــنــاعــيــة د. 
»الــعــربــي  عــبــد الــرحــمــن عــبــاس، فــي حــديــث لـــ
الوقود  الــزيــادة في أسعار  أن  إلــى  الجديد«، 
املــصــانــع، خــاصــة مع  تــؤثــر بشكل كبيرعلى 
الصغيرة  للحاوية  النايلون  أســعــار  ارتــفــاع 
سعة 20 قدمًا إلى 400 مليون جنيه والكبيرة 
إلى ما بني 700 و800 مليون جنيه، إلى جانب 
ارتـــفـــاع كــلــفــة شــحــن الــبــضــائــع مـــن الـــخـــارج 
وعدم توفر اإلمداد الكهربائي وارتفاع كلفة 

الوقود والعمالة.

بيروت ـ ريتا الجّمال

الــلــبــنــانــيــة،  واملــــيــــاه  ــاقـــة  الـــطـ وزارة  أعـــلـــنـــت 
ــار املـــحـــروقـــات لــلــمــرة  ــعـ ــادة أسـ ــ الــجــمــعــة، زيــ
ــبــــوع بــعــدمــا عـــمـــدت إلــى  الــثــانــيــة هــــذا األســ
رفعها األربعاء، في حني تتزايد األزمات على 
املــواطــنــني املــحــاصــريــن بــغــالٍء غــيــر مسبوٍق 
البطاقة  حتى  إذ  للبدائل،  تـــاٍم  غــيــاب  مقابل 
التمويلية التي كان من املفترض أن يدعمها 

ى. البنك الدولي، أرجئت إلى أجل غير مسمَّ
ووصـــل ســعــر صفيحة الــبــنــزيــن إلـــى مــا بني 
310.8 آالف ليرة و319.6 ألف ليرة، في حني 
سجل املازوت 311 ألف ليرة والغاز 266 ألف 
ارتفاعه  الــــدوالر  املــقــابــل، استكمل  فــي  لــيــرة. 

السريع ليتخطى 24 ألف ليرة.
وأوضــــــــح عـــضـــو نـــقـــابـــة أصــــحــــاب مــحــطــات 
ــنـــان جـــــــورج الـــبـــراكـــس،  ــبـ املــــحــــروقــــات فــــي لـ
»العربي الجديد«، أن »زيادة أسعار البنزين  لـ
بنسبة  مرتبطة  األربــعــاء  رفعها  بعد  الــيــوم 
العشرة في املائة التي فرضها مصرف لبنان 
الــنــقــدي، وكــنــا قد  بــالــدوالر  لتأمينها  علينا 
أواًل  وانعكاساتها  الخطوة  هــذه  من  رنــا 

ّ
حــذ

ــادة وثــانــيــًا عــلــى ســعــر صــرف  ــ عــلــى ســعــر املـ
ــــدوالر الــــذي شــهــدنــا كــيــف ارتـــفـــع فـــي يـــوٍم  الــ
واحــــد أكــثــر مــن 1200 لــيــرة لــبــنــانــيــة«. وقــال 

»إننا ذاهبون في مسار غالء كبير يفوق ما 
نــشــهــده الــيــوم تبعًا ملــا هــو ظــاهــر مــن حركة 
مــصــرف لــبــنــان الــــذي بــــدأ بــفــرض نــســبــة 10 
فــي املــائــة بــالــدوالر وسيرفعها إلــى 20 و40 
املائة رّبما، وقد يعمد في مراحل الحقة  في 
إلـــى رفـــع الـــدعـــم نــهــائــيــًا، وهـــو مــســار سلكه 
على صعيد املواد الغذائية ومختلف السلع 

ومنها األدوية«.
ــد عــضــو نــقــابــة أصـــحـــاب املـــحـــروقـــات أن  وأكــ

»استهالك البنزين تراجع تقريبًا بحدود 30 
في املائة وقد يهبط طبعًا مع استمرار املسار 
الــتــصــاعــدي لــلــبــنــزيــن، بــحــيــث إنــنــا كــنــا قبل 
شهرين تقريبًا نوزع بحدود 12 مليون ليتر 
في اليوم وأصبحنا نــوزع بني 7 و8 ماليني 

ليتر يوميًا«.
ــع اعـــــتـــــراض أصــــحــــاب املـــحـــطـــات  ــ ــلــــى وقــ وعــ
واملوزعني على قرار مصرف لبنان بإلزامهم 
املــائــة مــن سعر البنزين  بــدفــع نسبة 10 فــي 
باإلقفال، خرج  وتلويحهم  النقدي  بــالــدوالر 
ــر الــطــاقــة اللبناني ولــيــد فــيــاض، أمــس،  وزيـ
ليطمئن إلى أن »ال أزمة محروقات، وأن املواد 
ستكون متوافرة بشكل عــادي في األســواق، 
ــار ال نــحــبــهــا ولـــكـــنـــهـــا فــي  ــعـ ــأسـ بـ كـــــان  وإن 
النتيجة أسعار السوق، والتي تبقى أرخص 
من أسعار املحروقات في البلدان املحيطة بنا 
التي ال تنتج النفط أو حتى املنتجة للنفط«.

وقــــد تـــعـــّرض وزيـــــر الـــطـــاقـــة لــهــجــوم واســـع 
املواطنون  يرفض  إذ  على خلفية تصريحه، 
املقارنة بني لبنان وبلدان أخــرى، خصوصًا 
بدائل ملواطنيها وال تعاني  التي تؤمن  تلك 
ــًا ومــعــيــشــيــًا  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــن أزمــــــــة خـــطـــيـــرة اجـ ــ مـ
ــة بـــارتـــفـــاع  ــقـــرونـ وصـــحـــيـــًا واســـتـــشـــفـــائـــيـــًا مـ
مــعــدالت الــفــقــر والــبــطــالــة والـــجـــوع وانــهــيــار 

قيمة العملة الوطنية.

أزمة نقل 
في اليمن

أمام محطة للوقود في لبنان )حسين بيضون(

زيادة أسعار الوقود الحر للمصانع

غالء المحروقات ومخاوف من إلغاء الدعم

السير كيلومترات على األقدام 
لتفادي التعرفة

دفع ارتفاع تعرفة النقل 
آالف اليمنيين لقطع 

كيلومترات سيرًا للوصول 
إلى مراكز أعمالهم. 

وتتزايد هذه الظاهرة 
في عدن وسط غياب 

الحلول الرسمية

السودان مال وناس

لبنان

تتزايد كلفة النقل 
فيما لم يصدر أي قرار 

لزيادة األجور

ارتفاع في تكاليف 
اإلنتاج وتوقع زيادة 

أسعار المستهلك

ــبـــر فــي  وتـــتـــركـــز مـــعـــانـــاة الــتــنــقــل بــشــكــل أكـ
املــنــاطــق الــواقــعــة عــلــى حــــدود الــتــمــاس بني 
األطــــراف املــتــنــازعــة كــمــا يــحــدث فــي منطقة 
دمــــت الــتــابــعــة ملــحــافــظــة الـــضـــالـــع جــنــوبــي 
الـــيـــمـــن، وتــتــقــاســم الــســيــطــرة عــلــيــهــا قـــوات 
ــقــــالــــي  ــتــ ــلـــمـــجـــلـــس االنــ ــة لـ ــعــ ــابــ عــــســــكــــريــــة تــ
الجنوبي والحوثيني. إذ يضطر الكثير من 
املواطنني إلى التنقل عبر طرق بديلة وعرة 
تزيد مسافتها عن 8 ساعات للوصول إلى 
أقــرب منطقة وهــي مريس، والتي تبعد عن 

دمت بأكثر من 10 كيلومترات. وال يختلف 
الــوضــع فــي أهـــم خــطــوط الــســيــر حــالــيــًا في 
ــرابـــط  الـــيـــمـــن، الـــخـــط املــــــؤدي إلــــى عـــــدن، والـ
بـــني ســيــئــون فـــي حــضــرمــوت واملــحــافــظــات 
الشرقية والشمالية في البالد، إذ يعبرهما 
ما يزيد على 25 ألف مسافر يوميًا، بسبب 
ــنـــعـــاء الــــدولــــي  ــرار إغـــــــالق مــــطــــار صـ ــمــ ــتــ اســ
ــرى وحــصــر  ــ وكـــافـــة املـــطـــارات الــيــمــنــيــة األخـ
الرحالت الجوية في مطاري عدن وسيئون. 
والتي  املتصاعدة  الــوقــود  أزمـــات  وتسببت 

إلــى ذروتــهــا وانهيار العملة  وصلت أخــيــرًا 
املواصالت  أجــور  بشكل متواصل في جعل 
ــاء الــتــي  ــ ــبـ ــ وتـــكـــالـــيـــف الـــنـــقـــل مــــن أكــــثــــر األعـ
كبير  عــدد  ويشكو  اليمنيون.  منها  يعاني 
من املواطنني من تأثيرات هــذه األزمــة على 
معاناتهم   فاقمت  حيث  الــيــومــيــة،  حياتهم 
املــعــيــشــيــة،  أوضــــاعــــهــــم  تــــــردي  ــن  مــ وزادت 
باعتبارها من األسباب الرئيسية التي أدت 
إلى ارتفاع األسعار إلى مستويات قياسية 

خالل الفترة املاضية.

خطورة التنقل في 
محاور االشتباكات في 
عدن )صالح العبدي / 
فرانس برس(
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