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مصر: قلق برلماني من الديون
القاهرة ـ العربي الجديد

طـــالـــب بـــرملـــانـــيـــون مـــصـــريـــون، حــكــومــة بــادهــم 
ــن إصــــــدار أدوات الــــديــــن، الـــتـــي تــفــاقــم  بــالــحــد مـ
املــديــونــيــة الــعــامــة لــلــدولــة، والــعــمــل عــلــى تدبير 
الرسمية  البيانات  الــذي تظهر  الــوقــت  فــي  مـــوارد حقيقية، 
إلــــى 129.19 مــلــيــار دوالر  الـــخـــارجـــي فــقــط  الـــديـــن  وصــــول 
العام  بنهاية عام 2020، بزيادة بلغت نسبتها 14.7% عن 
السابق، فيما تجاوزت أعباء الديون نحو 65.2 مليار دوالر.

ودعا رئيس اللجنة االقتصادية في البرملان، أحمد سمير، 
إلــــى ســرعــة تــفــعــيــل مــــواد قـــانـــون »الـــصـــكـــوك الــســيــاديــة«، 
باعتباره وسيلة تمويل بديلة لاقتراض التقليدي، على 

حد قوله.
يــذكــر أن االســتــثــمــار األجــنــبــي فــي ديــــون مــصــر قــد سجل 
أذون  من  الخارجية  الحيازات  بلغت  إذ  تاريخيًا،  ارتفاعًا 
نــهــايــة  فـــي  مــلــيــار دوالر  نــحــو 28.5  ــة  ــزانـ الـــخـ ــنــــدات  وســ
فبراير/شباط املاضي، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة 
الحقيقية فــي مــصــر، والــــذي يــحــتــل املــرتــبــة الــثــانــيــة بعد 

شبكة  تتبعتها  رئيسًا  اقتصادًا   50 مــن  أكثر  بــن  فيتنام 
»بلومبيرغ« األميركية.

ــانـــب مـــلـــيـــارات الـــــــدوالرات فـــي أدوات الــديــون  وضــــخ األجـ
املصرية، منذ أن خفضت السلطات قيمة الجنيه أواخر عام 
2016، ضمن البرنامج االقتصادي الشامل املدعوم بقرض 
قيمته 12 مليار دوالر من صندوق النقد الدولي، غير أن 
ما  كــورونــا،  وبــاء  ارتـــدت مؤقتًا بسبب جائحة  التدفقات 
أدى إلى خروج نحو 17.5 مليار دوالر في ربيع عام 2020.

وتستهدف مصر في مشروعها للموازنة الجديدة أن تبلغ 
دوالر(  مليار   63( جنيه  مليار   990.1 املحلية  التمويات 
مــن إجــمــالــي املــســتــهــدف، والــتــمــويــات الــخــارجــيــة 78.37 
مليار جنيه. بينما من املتوقع أن تصل إصدارات السندات 
الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 مليارًا مستهدفة في 

السنة املالية الحالية 2021/2020.
املزمن  العجز  نتيجة  تمويلية  فجوات  من  وتعاني مصر 
في موازنتها العامة، باإلضافة إلى جفاف بعض مصادر 
جديدة  أدوات  عــن  بالبحث  يلزمها  مما  األجــنــبــي،  النقد 
لــاســتــدانــة. آخــر هــذه األدوات إعـــان وزيـــر املــالــيــة محمد 

مــعــيــط، فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن يـــونـــيـــو/حـــزيـــران الـــجـــاري، 
استعداد باده لدخول سوق التمويل اإلسامي عبر طرح 
صكوك سيادية ألول مرة. وقال معيط إنه، بصدور قانون 
الصكوك السيادية، تدخل مصر سوق التمويل اإلسامي 
ــدارات الصكوك بــه إلــى 2.7  ألول مـــرة، إذ يصل حجم إصــ

تريليون دوالر.
وقـــال ســمــيــر: »يــجــب تــرشــيــد الــنــفــقــات الــعــامــة، ومــراجــعــة 
موازنة  في  الفجوة  وتقليص  الحكومية،  املشتريات  بند 
الدولة من خال تعظيم إيراداتها، وتحقيق املستهدف من 
املتحصات الضريبية، ومتأخرات الضرائب في السنوات 
ــاء الــهــيــئــات الــبــرملــانــيــة لــأحــزاب  ــ الــســابــقــة«. وأعـــلـــن رؤسـ
ــد، مــوافــقــتــهــم املــبــدئــيــة عــلــى مــشــروع  املــصــريــة، أمـــس األحــ
الــتــي تحل  الــجــديــدة 2021/ 2022،  املــالــيــة  السنة  مــوازنــة 
الخطة  لجنة  وطالبت  املقبل.  يوليو/تموز  مــن  األول  فــي 
ــوازنـــة، الــحــكــومــة بــعــدم اســتــحــداث نــفــقــات غــيــر واردة  واملـ
في املوازنة، إال بعد الرجوع إلى مجلس النواب، وإقــراره 
للقانون الــخــاص بــذلــك الــصــرف فــي حـــدود اعــتــمــادات كل 

باب من أبواب موازنة كل جهة حكومية.

غزة ـ عالء الحلو

 للصياد الفلسطيني، فهد بكر، أّي مصدر دخل 
َ

لم يبق
يمّكنه من توفير احتياجات عائلته املكونة من ثاثة 
عشر فردًا، بعدما أعطبت بحرية االحتال اإلسرائيلي 
الكثير من القوارب، إلى جانب احتجاز املحرك الخاص 
بقاربه، في محاولة ملنعه من مزاولة مهنته. يقول بكر 
عــلــى هــامــش وقــفــة احــتــجــاجــيــة نظمتها هــيــئــة كسر 
الحصار وإعــادة اإلعمار في ميناء غــزة، أمس األحد، 
»العربي  لـ الفلسطينين،  الصيادين  نقابة  بمشاركة 
ه يعمل في البحر منذ 35 عامًا، ولم يشهد 

ّ
الجديد« إن

أســـوأ مــن األيـــام الــحــالــيــة، الــتــي يــغــرق فيها بالديون 
بسبب فـــرض بــحــريــة االحــتــال حــصــارًا مــشــددًا على 
البحر، عاوة على إطاق النار واملاحقة املستمرة في 

املساحة الضيقة املسموح بها. 
شارك عدد من الصيادين، إلى جانب بكر، في الوقفة 
التي تأتي رفضًا للحصار البحري الذي تفرضه قوات 
االحــتــال اإلســرائــيــلــي عــلــى الــقــطــاع لــلــعــام الخامس 
عشر على التوالي، وقد رفعوا أعام فلسطن والفتات 
الــبــحــري املــفــروض  الــفــوري للحصار  تطالب بــالــرفــع 
على غــزة، كــان من بينها: »مــن حقي التنقل بحرية« 
و»كسر الحصار أو االنفجار« و»نعم لكسر الحصار 

الكامل عن غزة« و»يجب على العالم أن يتحرك بشكل 
فوري من أجل كسر الحصار عن غزة«. 

من ناحيته، قال نقيب الصيادين الفلسطينين نزار 
 الــــــزوارق اإلســرائــيــلــيــة مــا زالــــت تحاصر 

ّ
عــيــاش، إن

الــصــيــاديــن فـــي عـــرض الــبــحــر، وتــاحــقــهــم وتــصــادر 
مراكبهم، ومــا زالـــت تحتجز أكــثــر مــن 27 قــاربــًا و60 
موتورًا، إلى جانب مواصلة تضييق مساحة الصيد 
 إلـــى 6 أو 3 أمـــيـــال، أو مــنــع الــصــيــاديــن 

ً
مــن 15 مــيــا

بــالــكــامــل مـــن الـــنـــزول إلــــى الــبــحــر. وأكــــد عـــيـــاش، في 
 قوات االحتال اإلسرائيلي لم 

ّ
كلمته خال الوقفة، أن

تسمح بالصيد إاّل ملسافة 6 أميال بحرية، وذلك ألكثر 

من ألــف قــارب و4500 صياد يعيلون 50 ألــف نسمة. 
وطالب املؤسسات الدولية واملحلية بدعم الصيادين، 
فــي هذه  تثبيتهم  فــي  عــن طريق مشاريع تساعدهم 
دعا  فيما  أســرهــم،  رزق  كــي يستطيعوا كسب  املهنة 
املؤسسات الحقوقية إلى رفع دعــاوى ضد االحتال 
لدى املحافل الدولية على ما يقوم به من ممارسات 

في عرض البحر.
بــــدوره، شـــدد الــنــاطــق بــاســم الهيئة الــوطــنــيــة لكسر 
ــرورة جــعــل مساحة  ــد، عــلــى ضــ الــحــصــار، أشـــرف زايــ
ــام الــصــيــاديــن، مـــن دون التقيد  الــصــيــد مــفــتــوحــة أمــ

بالحدود التي يفرضها االحتال.

صيادو غزة يطالبون برفع الحصار البحري

انتعاش 
صادرات 
السيارات 
الكورية

أظــهــرت بيانات صــادرة 
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  عـــــــن 
ــة والــــطــــاقــــة  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ والـ
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، أن 
صـــــــــــــــادرات الـــــســـــيـــــارات 
 ،%58 بــــنــــســــبــــة  ــزت  ــ ــفــ ــ قــ
عــــلــــى أســــــــــاس ســــنــــوي، 
فــي مــايــو/أيــار املــاضــي، 
القوي  بالطلب  مدعومة 
الصديقة  املركبات  على 
ــلــــبــــيــــئــــة والــــــســــــيــــــارات  لــ
ــة مــــتــــعــــددة  ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ ــريــ ــ الــ
وبلغت  االســـتـــخـــدامـــات. 
الــــشــــحــــنــــات الــــــصــــــادرة 
مـــــــن الـــــــســـــــيـــــــارات نـــحـــو 
150.9 ألــف وحـــدة، وفق 
أوردتــهــا  الــتــي  البيانات 
وكـــالـــة يـــونـــهـــاب، أمـــس، 
قــيــمــة  أن  إلـــــــى  مــــشــــيــــرة 
الـــــــصـــــــادرات تــضــاعــفــت 
 3.49 إلــى  لتصل  تقريبًا 
مليارات دوالر. وبحسب 
الــــــــــــشــــــــــــركــــــــــــة، شـــــــهـــــــدت 
صــــــــــــــــادرات هـــــيـــــونـــــداي 
ــور، أكــــبــــر شـــركـــات  ــ ــوتـ ــ مـ
ــارات في  ــيـ ــسـ تــصــنــيــع الـ
كــوريــا الــجــنــوبــيــة، قفزة 
بنسبة  صـــادراتـــهـــا  فـــي 
ــى  ــ إلـ لــــتــــصــــل   ،%73.8
ألــف وحـــدة، تليها   64.7
الصغرى  الشقيقة  كــيــا، 
لــــهــــيــــونــــداي، بــتــصــديــر 
64.7 ألف وحدة، بزيادة 
 %70.8 نــســبــتــهــا  بــلــغــت 

عن مايو/أيار 2020.

تسهيالت مغربية للمغتربين
األحد،  أمس  السادس،  محمد  المغربي  العاهل  دعا 
سلطات بالده إلى العمل على تسهيل عودة المغتربين 
ومنذ  مناسبة.  بأسعار  الوطن،  أرض  إلى  الخارج  في 
من  انطالقًا  الجوية  الرحالت  استئناف  المغرب،  إعالن 
المغتربين  من  عدد  اشتكى  الجاري،  يونيو/حزيران   15
االجتماعي.  التواصل  منصات  عبر  التذاكر،  غالء  من 
أمر  المغربي  »العاهل  أن  الملكي،  للديوان  بيان  وذكر 
النقل الجوي، خاصة شركة  كل المتدخلين في مجال 
في  الفاعلين  ومختلف  المغربية،  الملكية  الخطوط 
معقولة«.  أسعار  اعتماد  على  بالحرص  البحري،  النقل 
السياحيين، سواء في مجال  الفاعلين  البيان، كل  ودعا 
الالزمة. ويستقر خارج  التدابير  اإلقامة »التخاذ  أو  النقل 

المملكة، نحو 5 ماليين مغربي في أكثر من 100 دولة، 
85% منهم في أوروبا.

الغاز يصل إلى 98% من مدن إيران
الغاز  إمدادات  تنسيق  مدير  مشايخي،  رضا  غالم  قال 
إيران  اإليرانية أن 98% من مدن  الوطنية  الغاز  في شركة 
ونحو 85% من سكان المناطق القروية يستفيدون حاليا 
قرية   2918 أن  مشايخي،  وأضاف  الطبيعي.  الغاز  من 
إنتاجية وصناعية  6 آالف وحدة  و23 مدينة وأكثر من 
إلى  مشيرا  البالد،  في  الغاز  مشتركي  عدد  إلى  أضيفت 
لتتمكن   2022 عام  حتى  الغاز  لتطوير  خطة  تحديد 
الخدمة  تقديم  من  المحافظات  في  الغاز  شركات 

للمواطنين بشكل أفضل مع نظرة مستقبلية مناسبة.

تبادل عمالت بين تركيا والصين
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا اتفقت 
العمالت  مبادلة  تسهيل  قيمة  زيادة  على  الصين  مع 
القائم بين البلدين إلى 6 مليارات دوالر من 2.4 مليار في 
األجنبي.  النقد  من  أنقرة  احتياطيات  تعزز  قد  خطوة 
وهوت احتياطيات تركيا من النقد األجنبي بنسبة %75 
العام الماضي. وقال أردوغان، أمس قبيل توجهه إلى 
بروكسل لحضور اجتماع لحلف شمال األطلسي: »أنجزنا 
اتفاقًا مهمًا للغاية مع الصين حديثا، وهي بلد مهم 
بالفعل  لدينا  كان  التجاريين..  شركائنا  أكبر  ومن  للغاية 
اتفاقا  أبرمنا  اآلن  اتفاق مبادلة قيمته 2.4 مليار دوالر، 
 6 إلى  اإلجمالي  ليزيد  دوالر،  مليارات   3.6 بقيمة  جديدا 

مليارات دوالر«.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

مرة أخرى يحتل رئيس الوزراء 
البريطاني، بوريس جونسون، 

صدارة األخبار ليس فقط بسبب 
القمة الناجحة التي استضافتها 

بالده ملجموعة السبع، وقبلها 
إدارة أزمتي بريكست وكورونا، 
لكن بسبب هدية بسيطة تلقاها 
من الرئيس األميركي جو بايدن 

على هامش القمة، وهي عبارة عن 
دراجة، وهدية تلقاها بايدن عبارة 

عن صورة لجدارية مطبوعة من 
موقع املوسوعة الحرة )ويكيبيديا( 

لألميركي فريدريك دوغالس.
عقب تبادل الهديتني بدأت 

االنتقادات توجه للرئيسني، 
وتتساءل حول الجهة التي تحملت 

قيمتهما، وهل هي من أموال 
دافعي الضرائب أم من راتبهما 

الشخصي، لدرجة أّن البيت 
 إّن 

ً
األبيض خرج بسرعة قائال

وزارة الخارجية األميركية دفعت 
1800 دوالر لشراء الدراجة.

وفي بداية مايو/ أيار واجه رئيس 
الوزراء البريطاني أزمة أخرى حني 
عصفت به اتهامات تتعلق بحجم 

إنفاقه على تجديد مقر إقامته 
في داونينغ ستريت، وتعرض 

وقتها النتقادات حادة ومحاكمات 
رغم أّن املقر حكومي وليس بيتًا 

خاصًا لجونسون، فحسب األرقام 
فإّن جونسون تسلم من ميزانية 

الدولة 30 ألف جنيه إسترليني 
لتجديد املقر. لكّن مصادر، ومنها 

»صنداي تايمز« أكدت أّن تكلفة 
أعمال التجديد بلغت نحو 200 
ألف جنيه إسترليني )280 ألف 

دوالر(، وأّن أحد املتبرعني لحزب 
املحافظني الحاكم سدد واحدة من 
الفواتير مباشرة، وهو تبرع كان 
يجب إبالغ سلطات الضرائب به.

بعدها تم فتح باب جهنم على 
»من أين لك  جونسون، ومواجهته بـ
هذا«، خصوصًا أّن راتبه ال يتجاوز 
150 ألف إسترليني سنويًا، بعدما 

جرى تخفيضه بسبب كورونا، 
وهو باملناسبة راتب ال يكفي 

لالستعانة بمدبرة منزل.
وسارع جونسون لتبرئة ذمته 

حيث قال إنه تحّمل تكاليف تجديد 
شقته. بل طلب من مسؤول رفيع 

مراجعة الطريقة التي دفعت بها 
تكاليف التجديد.

في دول يتم فتح تحقيقات وتوجيه 
اتهامات في جرائم نعتبرها 

بسيطة ويمكن أن يرتكبها موظف 
صغير وليس رئيس دولة في 
حجم بريطانيا، وربما ينتهي 

األمر بعزل املسؤول بسبب تلقيه 
هدية ال تتجاوز قيمتها بضعة 
ماليني من الدوالرات كما حدث 
مع ملك إسبانيا السابق خوان 
كارلوس. وفي منطقتنا ال أحد 
يجرؤ حتى بالحديث مع نفسه 
عن السؤال حول مئات املاليني 

من الدوالرات التي ينفقها حاكم 
أو مسؤول على بناء عدة قصور 

وفيالت واستراحات، أو شراء 
لوحة تتجاوز قيمتها نصف 

مليار دوالر أو شراء يخت قيمته 
550 مليون دوالر، في الوقت الذي 
تعاني فيه موازنة الدولة من عجز 

حاد واملواطن من حالة تقشف 
غير مسبوقة، بل إّن مخصصات 
الرئاسة تظل سرية ومفتوحة في 

بعض دول املنطقة.

جريمة جونسون 
الكبرى

Monday 14 June 2021
االثنين 14 يونيو/ حزيران 2021 م  4  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2478  السنة السابعة
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اقتصاد

مــــا إن اطــــمــــأن املــــســــؤولــــون فــي 
مـــصـــر، خــــال األعـــــــوام األخـــيـــرة، 
إلى استسام الشارع لإلجراءات 
املــتــعــاقــبــة الــرامــيــة إلـــى الــتــخــلــص مـــن دعــم 
السلع ورفـــع أســعــار كــل شـــيء، حتى أطلت 
أزمــة خارجية، ربما تدفع الحكومة إلعادة 
ــات تــجــنــبــا النـــفـــات  ــابـ ــحـــسـ الـــكـــثـــيـــر مــــن الـ
ــار،  ــ ــعــ ــ ــلــــى صـــعـــيـــد األســ ــر مــــحــــســــوب عــ ــيــ غــ
الــشــعــبــيــة. ويــتــوقــع  الـــفـــعـــل  وكــــذلــــك ردود 
ــة الــــغــــذاء الــعــاملــيــة،  ــ مــحــلــلــون انـــعـــكـــاس أزمـ

ــا فــــي الـــظـــهـــور عــلــى  ــ ــــوادرهـ ــــدأت بـ والــــتــــي بــ
ال  عــام،  املصرية بشكل  االقتصادية  الحالة 
يــســتــورد حــوالــي 60% من  الــبــلــد   

ّ
أن سيما 

قيمتها  تصل  والتي  الغذائية،  احتياجاته 
البيانات  إلى حوالي 15 مليار دوالر، وفق 
الرسمية. وتستورد مصر نحو 47.8% من 
احتياجاتها من اللحوم وكميات كبيرة من 
األكثر  القمح  واردات   

ّ
ولــعــل الطعام،  زيــوت 

حــــضــــورًا، إذ تـــوقـــع تــقــريــر حـــديـــث لـــــوزارة 
الـــزراعـــة األمــيــركــيــة أن تــصــل واردات مصر 
من القمح والدقيق في العام املالي الحالي 
يــونــيــو/ بــنــهــايــة  )يــنــقــضــي   2021  /2020

حزيران الجاري( إلى 13 مليون طن، مقابل 
12.8 مليون طن العام املالي املاضي. ورجح 
التقرير أن يرتفع استهاك القمح إلى 20.8 
العام  طــن  مليون   20.3 مقابل  طــن،  مليون 
ــق بـــيـــانـــات الـــجـــهـــاز املـــركـــزي  ــ املــــاضــــي. ووفـ
الــحــكــومــي، اســتــوردت  للتعبئة واإلحــصــاء 
مصر قمحا خال 2020، تخطت قيمته 2.5 
دوالر،  ملياري  وذرة بحوالي  دوالر،  مليار 
دوالر. ومن  مليار   1.5 بنحو  وفــول صويا 
فــي ظل  املصريني  معاناة  تــزيــد  أن  املتوقع 
وتوفير  الدعم  تقديم  عن  الحكومة  امتناع 
الــذي قد يؤدي  الحماية االجتماعية، األمــر 

والــتــخــطــيــط االقـــتـــصـــادي جــبــريــل إبـــراهـــيـــم، 
 ســيــاســات تحرير 

ّ
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، بـــأن

ــن كــثــيــرًا  ــ ــواطـ ــ ــار »ســـيـــعـــانـــي مـــنـــهـــا املـ ــ ــعـ ــ األسـ
وسيمّر بجراحات مؤملة جدًا وستكون عميقة 
استئصال  عبر  إاّل  عــاج  ال  بينما  وشــديــدة، 

املرض«، على حّد وصفه.

ترّدٍ معيشي في العراق 
وسورية واليمن

ر بـــرملـــانـــيـــون مــــن غــيــاب 
ّ
ــراق، حـــــــذ ــ ــعــ ــ ــ ــي ال ــ وفــ

الغاء  موجات  ملواجهة  الحكومي  التخطيط 
تــتــشــكــل، بينما تعاني  بــــدأت  الــتــي  الــجــديــدة 
ــاألســــاس مـــن تــبــعــات تـــراجـــع قيمة  الـــبـــاد بــ
الدينار أمام الدوالر وتردي الوضع املعيشي.

يــقــول عــضــو لــجــنــة الــــزراعــــة الــبــرملــانــيــة علي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« : »ال تــوجــد  ـــ لـ الـــبـــديـــري 
ــدارك مــخــاطــر ارتـــفـــاع  ــتــ لـــأســـف أّي خــطــط لــ
 الــــعــــراق يــعــتــمــد 

ّ
ــم أن ــ األســــعــــار الـــعـــاملـــيـــة، رغـ

ــيـــراد فـــي الــحــصــول  ــتـ بــشــكــل كــبــيــر عــلــى االسـ
على الغذاء«. ويضيف: »العراق سيكون حتما 
فــي صــلــب األزمــــة، فــاالكــتــفــاء الــذاتــي الــزراعــي 

ــتـــاج املــحــلــي مــحــاربــان، وهـــو مــا يحول  واإلنـ
دون تحقيق األمن الغذائي«.

ووفـــقـــا آلخــــر إحـــصـــائـــيـــات الـــجـــهـــاز املـــركـــزي 
أكثر   

ّ
فــإن التخطيط،  لــوزارة  التابع  لإلحصاء 

مـــن 20% مـــن الــعــراقــيــني يــقــبــعــون تــحــت خط 
عام  نهاية  البطالة  نسبة  بلغت  فيما  الــفــقــر، 
2020 نحو 40%، بينما يشكك خبراء اقتصاد 
 الــنــســبــة 

ّ
فـــي هــــذه األرقــــــــام، مــشــيــريــن إلــــى أن

الحقيقية أكبر بكثير مما تعلنه الحكومة.
وفي سورية، يواجه املواطنون أزمات تتزايد 
ــا بـــعـــد يــــــوم. وفـــيـــمـــا تـــرتـــفـــع نــســب  ــومـ ــدة يـ ــ حـ
التضخم إلى مستويات قياسية، وفي الوقت 
الــــذي تــشــهــد فــيــه الــلــيــرة انــهــيــارات متاحقة 
أمام الدوالر األميركي، ال تكفي مداخيل األسر 
الــزهــيــدة لــشــراء حــتــى الــحــاجــيــات األســاســيــة 
ــتـــوقـــع رئـــيـــس مــجــمــوعــة عــمــل  ألفـــــرادهـــــا. ويـ
اقــتــصــاد ســـوريـــة أســـامـــة الــقــاضــي أن تــــزداد 
مـــعـــانـــاة الـــســـوريـــني املــعــيــشــيــة خــــال الــفــتــرة 
أغلب  يعاني  الـــذي  لليمن  وبالنسبة  املقبلة. 
ــر، تــشــهــد األســــــــواق مــوجــة  ــقـ ــفـ ــن الـ ســـكـــانـــه مــ
الغذاء تشمل بشكل رئيسي  جديدة من غــاء 

ــيـــق والــــقــــمــــح، بــســبــب صـــعـــود األســـعـــار  ــدقـ الـ
عــاملــيــا، مــا يــنــذر بتبعات أكــثــر كــارثــيــة للبلد 
الذي تمزقه الحرب منذ أكثر من ست سنوات. 
وقفزت أسعار املواد الغذائية بشكل متفاوت 
بني املناطق خال األسبوعني املاضيني، وفق 
تجار، إذ زاد سعر الدقيق عبوة 25 كيلوغراما 
مــن 7200 ريـــال إلــى 8 آالف ريـــال فــي صنعاء 
ومــنــاطــق شـــمـــال الــيــمــن، بــيــنــمــا وصــــل سعر 
نــفــس الــعــبــوة فـــي عـــدن ومــنــاطــق فـــي جــنــوب 

الباد إلى ما يقارب 10 آالف ريال.
تصل  بنسبة  االستيراد  على  اليمن  ويعتمد 
ــى 90% لــتــغــطــيــة احــتــيــاجــاتــه األســـاســـيـــة،  إلــ
وسط توقعات بأن يشهد العام الجاري نقصا 
كــبــيــرًا فــي الــســلــع املــســتــوردة. وتــأتــي واردات 
الـــغـــذاء، مــثــل الــقــمــح، فـــي املــرتــبــة األولـــــى بني 
أهـــم 30 ســلــعــة مـــســـتـــوردة. وتــســبــبــت الــحــرب 
نسبة  وارتــفــاع  العملة  بانهيار  األســـاس  فــي 
تــتــزايــد  إلـــى 70%، بينما  الــســكــان  بــني  الــفــقــر 
الــتــحــذيــرات الــدولــيــة مـــن مــجــاعــة وســـط هــذا 

االنهيار املعيشي.
)العربي الجديد(

غالء الغذاء يجتاح  الدول العـربية

مسّن سوري يحمل خبزًا بينما تتعاظم الصعوبات المعيشية )فرانس برس(

من تظاهرة لمهندسين تونسيين يطالبون 
بتحسين الرواتب )األناضول(

خسائرها  تلملم  العربية  الدول  تكد  لم  بينما 
االقتصادية الناجمة عن اإلغالق العالمي بفعل 
من  تدنو  هي  ها  كورونا،  جائحة  تفشي 

أن  ما يمكن  نتيجة  أكثر عمقًا  ربما تكون  أزمة 
يطلق عليه »ربيع الغالء العالمي« الذي تسبب 
مع  الكبرى،  االقتصادات  فتح  المرة  هذه  فيه 

وستكون  المكبوت.  للطلب  العنان  إطالقها 
األكثر  وحروبًا،  اضطرابات  تشهد  التي  الدول 
والعراق،  واليمن وسورية  لبنان  ال سيما  معاناة، 

الشعبية  االحتجاجات  لدائرة  دول  تعود  بينما 
األسعار،  ورفع  للدعم  الالغية  بسبب سياستها 

فيما لن تبتعد التداعيات عن دول الخليج.

الغالف

مصر تستورد 
حوالي 60% من 

احتياجاتها الغذائية

تونس ـ إيمان الحامدي

تــضــغــط نــفــقــات الـــغـــذاء عــلــى مـــوازنـــة تونس 
الــتــي بــــدأت مـــســـارات لتفكيك الــدعــم تــزامــنــا 
األساسية،  املــواد  عاملي ألسعار  مع تصاعد 
وســط تحذيرات من مخاطر ذلــك على األمن 
الــغــذائــي لــلــبــاد وإمــكــانــات فــقــدان السيطرة 
عــلــى الــغــاء، األمـــر الـــذي يــؤجــج مــن الــوضــع 
االجتماعي في البلد الذي يشهد اضطرابات 
سياسية واحتجاجات مستمرة ضد تراجع 

الظروف املعيشية.
ــن الــحــبــوب  ــيـــاجـــات تـــونـــس مــ ــتـ ومـــعـــظـــم احـ
ومـــواد أخـــرى، منها السكر والــشــاي والزيت 
ــرات  ــيـ ــأثـ ــتـ ــاتــــي، خــــاضــــعــــة جـــمـــيـــعـــهـــا لـ ــبــ ــنــ الــ
بيانات  العاملية. وتعكس  األســواق  لبورصة 
الغذائي  التجاري  امليزان  رسمية حول عجز 
وقــــوع تــونــس تــحــت تــأثــيــر ارتـــفـــاع األســعــار 
الــعــاملــيــة، حــيــث وصـــل خـــال إبــريــل/ نيسان 

عمان ـ زيد الدبيسية

السلع  مــن  للعديد  امللتهبة  األســعــار  تــضــع 
الــعــاملــيــة األردن في  الـــســـوق  فـــي  الـــغـــذائـــيـــة 
مأزق كبير، فإما أن يمرر هذه الزيادات إلى 
املــســتــهــلــك، أو أن يــضــطــر إلـــى إعــــادة النظر 
على  املفروضة  بالضرائب  تتعلق  بنود  في 

إلى 574.4 مليون دينار، مقابل 3.2  املاضي 
مايني دينار خال نفس الفترة من عام 2020 
الحبوب وتراجع  زيــادة أسعار توريد  بفعل 

صادرات زيت الزيتون.
ــثـــا عــــن املـــرصـــد  ووفـــــــق تـــقـــريـــر صـــــــادر حـــديـ
الــوطــنــي لــلــفــاحــة، فـــإن الــعــجــز املــســجــل عــاد 
بــاألســاس إلـــى وتــيــرة تــوريــد الــحــبــوب التي 
بــنــســبــة 20% وتـــراجـــع صـــــادرات زيــت  زادت 
الــــواردات  وشــكــلــت   .%22.8 بنسبة  الــزيــتــون 
الـــــــــواردات  إجـــمـــالـــي  مــــن   %11.9 الـــغـــذائـــيـــة 
الــتــونــســيــة فــي الــفــتــرة املـــذكـــورة. وتتصاعد 
تـــحـــذيـــرات املــنــظــمــات الـــزراعـــيـــة مـــن مــخــاطــر 
فقدان الباد ألمنها الغذائي وتنامي تبعيتها 
نحو الخارج بسبب غياب سياسات زراعية 
املنتجني وتحافظ على قدرتهم على  تحمي 

االستمرار في اإلنتاج.
ــة والـــصـــيـــد  ــفــــاحــ ــة الــ ــمـ ــنـــظـ وقــــــــال عـــضـــو املـ
ــبــــحــــري، مـــحـــمـــد رجـــايـــبـــيـــة، فــــي تــصــريــح  الــ

االســتــهــاك خــشــيــة حــــدوث أي احــتــجــاجــات 
شعبية رافضة للغاء، بينما في كل األحوال 
ــه املـــالـــيـــة لـــلـــمـــزيـــد مــن  ــتــ ســـتـــتـــعـــرض مــــوازنــ
ــــي، فــي تصريح  الــعــجــز. وقـــال مــســؤول أردنـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الــحــكــومــة تـــدرس  لــــ
كافة السيناريوهات املمكنة ملواجهة موجة 
الــغــاء املــرتــقــبــة، مشيرا إلــى أن هــذه املوجة 
تــعــصــف بــالــعــالــم أجــمــع، وبــــدأت شــواهــدهــا 
وتوقع  األخــيــرة.  الفترة  فــي  تدريجيا  تظهر 
املسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، 
أن ترتفع قيمة دعم السلع واملواد التموينية 
خـــال 2021 بــســبــب هـــذه الـــتـــطـــورات، إال أن 
ذلــــك ســـيـــؤدي الــــى انـــعـــكـــاســـات مــالــيــة على 
ــة  ــ أزمـ ــد  ــزيــ تــ أن  األردن  ويـــخـــشـــى  الــــــدولــــــة. 
األسعار العاملية مأزق املوازنة العامة، التي 
بــاألســاس مــن عجز يقدر بنحو 2.9  تعاني 
يستورد  فيما  الــجــاري،  للعام  دوالر  مليار 
البلد حوالي 90% من احتياجاته من املواد 

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــتــبــعــيــة الــغــذائــيــة  لـــ
تجاه األسواق الخارجية في تصاعد مستمر 
الغذائي  امليزان  يؤثر بشكل مباشر على  ما 
ــة، مــشــيــرًا إلــــى أن الــســلــطــات  ونــفــقــات الــــدولــ
تتحّمل مسؤولية خسارة الباد الستقالها 

الغذائي. 
ــــى ضــــــــرورة أن تــكــون  ــة إلــ ــيـ ــبـ ــايـ وأشــــــــار رجـ
ــــق واضـــــحـــــة لــتــنــمــيــة  ــريـ ــ ــــاك خــــريــــطــــة طـ ــنـ ــ هـ
اإلنــتــاج وتحقيق االكــتــفــاء الــذاتــي فــي مــواد 
الــحــبــوب واأللــبــان واللحوم  أســاســيــة، منها 
ــات  ــاسـ ــيـ إلـــــــى أن سـ ــا  ــ ــتـ ــ والــــــخــــــضــــــروات، الفـ
الــحــكــومــة لـــزيـــادة أســعــار املــحــروقــات وعــدم 
حــمــايــة املــنــظــومــات الـــزراعـــيـــة ســـتـــؤدي إلــى 
مزيد مــن الــغــاء. وأضـــاف أن اعتماد تونس 
للمنتجني  دعــمــا  يمثل  الــغــذاء  واردات  عــلــى 
األجـــانـــب عــلــى حــســاب الــفــاحــني واملنتجني 
املــحــلــيــني، الـــذيـــن ال يـــجـــدون الـــدعـــم الــكــافــي 
مــن بــلــدهــم رغـــم قــدرتــهــم عــلــى تــوفــيــر أمنها 

وتراجع  الزراعي  اإلنتاج  لتواضع  الغذائية 
املساحات املزروعة خال السنوات املاضية.

وقـــــال الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي حـــســـام عــايــش 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــحــكــومــة بــاتــت في  لـــ
ــات  ــاعــ ــفــ ــرج لـــلـــغـــايـــة بـــســـبـــب االرتــ ــ ــع حــ ــ وضــ
الكبيرة لأسعار، وخاصة للمواد الغذائية، 
املحلي يعتمد  اإلنــتــاج  أن حتى  إلــى  مشيرا 
على مدخات ومستلزمات إنتاج مستوردة، 
بمعنى أن السلع املنتجة في الداخل سترتفع 
كما حدث مؤخرًا بالنسبة للزيوت النباتية 

ــقـــات الــــغــــذاء  ــفـ ــبـــب زيــــــــادة نـ الــــغــــذائــــي. وبـــسـ
وارتفاع كلفة الدعم، بدأت تونس في تفكيك 
منظومة الــدعــم الــشــامــلــة عــبــر رفـــع األســعــار 
مـــقـــابـــل وعــــــود بـــتـــعـــويـــضـــات مـــالـــيـــة لــأســر 

والدجاج. وأضاف عايش: »رغم أن الحكومة 
ال تـــدعـــم الــســلــع، بــاســتــثــنــاء مـــادتـــي الــقــمــح 
والشعير، إال أنها تواجه معضلة كيفية الحد 
من أثــار تلك االرتــفــاعــات، خاصة مع تراجع 
مستويات املعيشة وارتفاع نسبة الفقر إلى 
أكثر من 25% وفق البيانات الرسمية، بينما 
تــزيــد الــنــســبــة بكثير وفـــق تــقــديــرات دولــيــة 
بسبب جائحة كورونا وتداعياتها«. وتابع 
الــرســوم  لتخفيض  تضطر  قــد  الحكومة  أن 
الجمركية والضرائب على بعض السلع، ما 
للموازنة  املالي  العجز  ارتــفــاع  إلــى  سيؤدي 
ــــورد  ــــون اإليــــــــــرادات الــضــريــبــيــة تــشــكــل املـ كـ
األساسي للخزينة، وبالتالي سيدخل األردن 
في معضلة ارتفاعات جديدة لعجز املوازنة 
االحتقان  حالة  تزيد  أن  وتوقع  واملديونية. 
الحكومي  األداء  عــن  الشعبي  الــرضــا  وعـــدم 
بسبب تـــردي الــوضــع االقــتــصــادي وارتــفــاع 
نسب الفقر والبطالة، ما يزيد التحديات أمام 

الــدخــل، وســط تحذيرات  الفقيرة ومــحــدودة 
من انفجار اجتماعي نتيجة هذه السياسات. 
ويــعــانــي أغــلــب الــتــونــســيــني مــن ارتـــفـــاع غير 
مسبوق في األسعار، حيث سجل مايو/ أيار 
املاضي زيــادة في أثمان الخضروات بنسبة 
 %8.1 والبيض  ومشتقاته  والحليب   %10.2
بيانات  بحسب   %13.8 الــنــبــاتــيــة  والـــزيـــوت 

صادرة عن معهد اإلحصاء الحكومي. 
زيـــادة سعر  عــن  أيـــام  الحكومة قبل  وأعلنت 
الــســكــر املــوجــه لــاســتــعــمــال األســــري بنسبة 
تـــطـــاول  أخـــــــرى  زيــــــــــادات  أقـــــــرت  كـــمـــا   ،%40
تــعــريــفــات الــنــقــل الــحــكــومــي ومـــيـــاه الــشــرب. 
ــام املـــشـــيـــشـــي خــطــة  ــ ــــشـ ــة هـ ــكــــومــ وبــــــــــدأت حــ
إطــار  فــي  الــدعــم،  لتفكيك منظومة  مــتــدرجــة 
بتنفيذها  تعهدت  اقــتــصــاديــة  »إصـــاحـــات« 
فـــي رســـالـــة نـــوايـــا قــدمــتــهــا لــصــنــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي مـــن أجــــل الــحــصــول عــلــى تــمــويــات 

بقيمة 4 مليارات دوالر.

الحكومة في إدارة ملف األزمة االقتصادية، 
ارتــفــاع  يقترب حــدوثــهــا عامليا بسبب  الــتــي 
األســعــار والــزيــادة الكبيرة التي طــرأت على 
أجـــور الــشــحــن. وتــوقــع املــنــتــدى االقــتــصــادي 
ــار الــســلــع  ــعــ ــــاع أســ ــفـ ــ ــرًا، ارتـ ــ ــــؤخـ األردنــــــــــي، مـ
يــتــراوح بــني 10% و15% خال  العاملية بما 
األشهر املقبلة نتيجة القيود التي فرضتها 
جــائــحــة كـــورونـــا، إضــافــة إلـــى زيــــادة الطلب 
التجارة  لبيانات  ووفقا  السلع.  على جميع 
الخارجية الــصــادرة عــن دائـــرة اإلحــصــاءات 
الــعــامــة، بــلــغــت قــيــمــة الــــــواردات خـــال الــعــام 
املاضي 17 مليار دوالر. وأشار املنتدى إلى 
ارتــفــاع أســعــار القمح أكثر مــن 14% مقارنة 
بــالــعــام املــاضــي، وقــفــزت أســعــار الــــذرة أكثر 
السنة املاضية.  من 80% والحديد 30% عن 
لــكــن مـــؤشـــرات األســـعـــار الــفــعــلــيــة تــظــهــر أن 
الزيادات قد تكون أكبر بكثير من التقديرات 

الحكومية.

األردن يخشى »السلع الملتهبة«... وسيناريوهات لتفادي األزمةتونس: ارتفاع المخاطر مع تفكيك الدعم

أسعار الذرة قفزت 
عالميًا أكثر من %80 

والقمح %14

للضعف، ما تسبب في صعود فوري ألسعار 
الــعــديــد مــن املــنــتــجــات الــتــي تشهد بــاألســاس 
صـــعـــودًا بــســبــب الــــزيــــادات الــعــاملــيــة وارتـــهـــان 

السوق لسعر الدوالر.
ويــطــبــق الــــســــودان مـــا يــصــفــه بـــاإلصـــاحـــات 
النقد  ملطالب صندوق  استجابة  االقتصادية 
الدولي، على أمل إنعاش اقتصاده والحصول 
عــلــى إعـــفـــاء مـــن الـــديـــون واجـــتـــذاب الــتــمــويــل. 
 اإلصــــاحــــات مــؤملــة لــلــبــلــد الــــذي يــعــانــي 

ّ
لــكــن

معدل  ارتفع  إذ  معيشيا،  ترديا  سكانه  أغلب 
الــتــضــخــم الـــســـنـــوي إلــــى 363% فـــي إبـــريـــل/ 

نيسان املاضي.
ــر املــالــيــة  ــ ومـــســـاء األربــــعــــاء املـــاضـــي، أقــــر وزيـ

الغالء العالمي يؤجج 
أزمات عربية ويدفع 

دوًال لالنهيار

انــدالع احتجاجات شعبية، على غرار  إلــى 
ما وقع عامي 2008 و2011.

لبنان والسودان على حافة االنهيار
ويـــقـــتـــرب لــبــنــان مـــن انـــفـــجـــار شــعــبــي بسبب 
انــهــيــار الـــوضـــع املــعــيــشــي الــنــاجــم عـــن تحكم 
ســعــر الــــــدوالر املــنــفــلــت فـــي مــخــتــلــف مــنــاحــي 
ــلـــد مــــن انـــهـــيـــار  ــبـ ــاة، بــيــنــمــا يـــعـــانـــي الـ ــيــ الــــحــ
اقتصادي ومالي. ويستمر املسار التصاعدي 
لــأســعــار فــي الــوقــت الــــذي تــجــاوز فــيــه سعر 
الدوالر 15 ألف ليرة، بينما كان يجرى تداول 
البنوك واملتاجر  اللبنانية بحرية في  العملة 
وأماكن أخرى عند 1500 ليرة مقابل الدوالر، 
قبل أن تضرب االقتصاد أزمة ديون في أواخر 
عام 2019. وأسقطت األزمة شريحة واسعة من 

املواطنني في براثن الفقر والبطالة. 
وبينما يخشى العديد من الدول العربية، هذه 
السلع تجنبا للغضب  بــدعــم  املــســاس  األيـــام، 
الــســودان على طريق معاكس  أقــدم  الشعبي، 
بـــإعـــانـــه، األســـبـــوع املـــاضـــي، تــحــريــر أســعــار 
الــبــنــزيــن والـــديـــزل بــالــكــامــل ورفـــع أسعارهما 

الدوحة ــ أسامة سعد الدين

املتحدة  التابعة لأمم  إعــان منظمة األغذية والزراعة  جاء 
»الــفــاو«، في 3 يونيو/ حزيران الــجــاري، عن ارتفاع أسعار 
الغذاء العاملية في مايو/ أيار املاضي، بأسرع وتيرة شهرية 
في أكثر من عشر سنوات، مسجلة زيادة للشهر الثاني عشر 
على التوالي، بمثابة ناقوس خطر ينذر بأزمة عاملية قادمة 
ستطاول أهم مصادر الحياة. ويشير مؤشر »الفاو« ألسعار 
الحبوب  مــن  لسلة  الشهرية  التغيرات  يقيس  الــذي  الــغــذاء، 
وزيــــوت الــطــعــام ومــنــتــجــات األلــبــان والــلــحــوم والــســكــر، إلــى 
ارتفاع األسعار بنسبة 39.7%، خال الشهر املاضي. وسّببت 
وتيرة األسعار املتسارعة قلقا في الدول املستوردة، ومنها 
دول مجلس التعاون الخليجي، التي تستورد باألساس ما 

بني 70% و95% من احتياجاتها من الغذاء.
قـــال الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي الــقــطــري، عــبــد الــلــه الــخــاطــر، في 
إلــى حلول  تشير  التوقعات  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديث 
أزمة اقتصادية عاملية، ومن أبرز أسبابها عودة االستهاك 
إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، وكذلك عودة املصانع 
واملـــعـــامـــل ووســـائـــل اإلنـــتـــاج إلــــى مــســتــويــاتــهــا الــطــبــيــعــيــة، 
ترافقها زيادة الطلب على املواد األولية، ما يثير املخاوف من 
التضخم عامة. وأوضــح الخاطر أن تكاليف املــواد الغذائية 
كلفة  ارتــفــاع  عــدة، منها  األساسية ستتأثر سلبا، ألســبــاب 
النقل جراء زيادة أسعار الطاقة والنفط التي ارتفعت أخيرًا 
بنحو 75%، ما يعني أن معدالت التضخم ستكون مرتفعة 
على املدى املتوسط، مضيفا أن قطاع الغذاء في دول الخليج 
التأثر في ظل االختناقات في مختلف  تأثر وسيستمر في 
القطاعات. وتضاعفت تكلفة استيراد الغذاء في دول مجلس 
التعاون خال عشر سنوات، من 25.8 مليار دوالر في عام 
2010 إلى 53.1 مليار دوالر عام 2020، حيث تزايدت في قطر 
من 1.3 مليار دوالر إلى 3.3 مليارات دوالر، والبحرين من 
 2.3 مــن  والــكــويــت  دوالر،  مليار   1.6 إلــى  دوالر  مليون   700
2.1 مليار  5.3 مليارات دوالر، وُعمان من  إلــى  مليار دوالر 
إلــى 4.8 مــلــيــارات دوالر، والــســعــوديــة مــن 16.8 مــلــيــارًا إلى 
35.2 مليار دوالر، واإلمارات من 3.6 مليارات دوالر إلى 8.4 
مليارات دوالر، بحسب تقرير حديث ملركز »تريندز للبحوث 

واالستشارات«.
ويشير مؤلف كتاب »النموذج االقتصادي القياسي للقطاع 
الــــزراعــــي فـــي دولــــة قـــطـــر«، مــحــمــد الــكــبــيــســي، عــبــر بــيــانــات 
نــشــرهــا عــبــر حــســابــه الشخصي عــلــى مــوقــع »تــويــتــر«، إلــى 
تــضــاعــف تــكــالــيــف املــعــيــشــة فـــي قــطــر ألكــثــر مـــن 200% في 
غضون عشر سنوات. فقد قفزت التكلفة اإلجمالية للمعيشة 

من 6150 ريااًل في 2011 إلى 15850 ريااًل في عام 2021، أي 
إن التكلفة زادت خال عشر سنوات قرابة 258%، وارتفعت 
التكلفة الشهرية للمواد الغذائية األساسية 215% من 2000 
ريال عام 2011، إلى 4300 ريال العام الجاري، وكذلك التكلفة 
الشهرية للمواد الغذائية الثانوية زادت من 800 إلى 2100 
ريــال بنسبة 263%، خــال 10 سنوات. وحــول مــدى الزيادة 
فــي أســعــار الــغــذاء على دول الخليج جــراء األزمـــة املتوقعة، 
الخليج ستتأثر  إن دول  الــخــاطــر،  االقــتــصــادي  الخبير  قــال 
بــشــكــل ســلــبــي، خــاصــة أنــهــا غــيــر منتجة لــلــمــواد الــغــذائــيــة 
لكن مدى  الــغــذاء،  من  الكبرى  النسبة  األساسية، وتستورد 
التأثر سيختلف من دولة إلى أخرى، مشيرًا إلى أن قطر قد 
تكون األقل تأثرًا، ألنها استفادت من أزمة الحصار، فما زالت 
الحكومة وقطاع األعمال يعمان على تعزيز ودعم ما تحقق 
من إنجازات اقتصادية في السنوات األخيرة.  وأكد الخاطر 
أنه جاء الوقت لتتمكن دول املنطقة من إنتاج الحد األدنى 
الــغــذائــي، ووضـــع رؤيـــة للعمل فــي استراتيجية  مــن األمـــن 
الغذائي والزراعي.  موحدة، وخاصة في سلسلة االستيراد 
وتــظــهــر إحـــصـــاءات الــتــجــارة الــخــارجــيــة عــجــزًا فـــي املــيــزان 
الغذائية  السلع  في  الست،  التعاون  لــدول مجلس  التجاري 
مــســتــوى  ــلــــى  وعــ دوالر،  ــيـــار  ــلـ مـ  27.6 بــقــيــمــة  ــة  ــيــ ــاســ األســ
عجز  أكبر  املجلس  دول  سجلت  فقد  السلعية،  املجموعات 
تــجــاري فــي مجموعة الحبوب بـــ 7 مــلــيــارات دوالر فــي عام 
2018، وفقا للتقرير الصادر عن املركز اإلحصائي الخليجي 
في مايو/ أيار 2020. وقال رجل األعمال القطري، علي حسن 
الــخــلــف، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن دول مجلس 
رئيس  بشكل  وموازناتها  مداخيلها  تعتمد  التي  التعاون 
بديلة  في مصادر  باالستثمار  والــغــاز، مطالبة  النفط  على 
القطاع  الــغــذائــي وتنظيم  اإلنــتــاج  إلـــى تحسني  وااللــتــفــات 
الزراعي، والتصنيع الغذائي، وإعادة إحياء مقترح ربط دول 
املجلس بشبكة النقل البري وسكك الحديد، التي طرحت في 

مجلس التعاون قبل نحو 30 عاما، لكنها لم تَر النور.

غذاء الخليج رهن الموردين... معول األسعار
وتكاليف المعيشة تتصاعد

ينعكس الصعود الحاد في 
أسعار السلع الغذائية العالمية، 

بشكل مقلق على دول الخليج 
التي تستورد أغلب احتياجاتها من 

الخارج، ما يرفع كلف المعيشة 
بشكل باهظ

مع  جديد،  قاع  إلى  األحد،  أمس  تعامالت،  في  اللبنانية  الليرة  هوت 
استمرار االنهيار المالي واألزمة السياسية في البالد. وقال متعاملون في 
السوق إنه يجرى تداول العملة عند حوالي 15 ألفًا و150 ليرة للدوالر، 
انفجرت  حين   ،2019 عام  أواخــر  منذ  قيمتها  من   %90 نحو  لتفقد 
األزمة المالية واالقتصادية. ويعيش لبنان انهيارًا اقتصاديًا عنيفًا يهدد 
التاريخ  في  كساد  أعمق  بأنها  األزمة  الدولي  البنك  ووصف  استقراره. 

الحديث.

قاع جديد لليرة اللبنانية

تعّمق موجة الغالء 
الجديدة، الناجمة عن 

انفالت األسعار العالمية، 
األوجاع المعيشية في 

كّل من لبنان واليمن 
والعراق ومصر 

والسودان، ما ينذر 
بغضب شعبي واسع

تضرب األسعار الملتهبة 
للسلع العالمية الحسابات 

التي بناها األردن على 
صعيد تقليص عجز 

الموازنة عبر الضرائب التي 
يفرضها على االستهالك

متجر للسلع الغذائية في الكويت )األناضول(
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

اجتماعاتها  السبع  قمة  اختتمت 
فــــي مــنــتــجــع كــــورنــــويــــل، جــنــوب 
غــربــي إنكلترا مــســاء األحـــد، على 
اتـــفـــاق مـــتـــواضـــع ملـــحـــاصـــرة تـــمـــدد »الــتــنــني 
الصيني« فــي أســـواق العالم. ووصــف نــادي 
ــهــا 

ّ
الــــدول الــغــنــيــة، الـــصـــادرات الــصــيــنــيــة بــأن

ــارســــات غـــيـــر عــــادلــــة فــــي الـــســـوق  ــمــ تـــنـــفـــذ مــ
ــاع بـــأســـعـــار رخــيــصــة  ــبـ ــا تـ ــهـ الـــعـــاملـــي، إذ إنـ
مـــقـــارنـــة بـــنـــظـــيـــراتـــهـــا الـــغـــربـــيـــة، كـــمـــا اتــفــق 
ــــادة مــجــمــوعــة الــســبــع عــلــى الــتــنــســيــق بني  قـ
لتقديم  التنسيق  على  املتقدمة  االقتصادات 
حــــلــــول ســــاســــل اإلمـــــــــــــدادات الــــتــــي عــرقــلــت 
السريع  الغربية  االقــتــصــادات  خــروج بعض 
مــن جــائــحــة كـــورونـــا، خــاصــة أزمــــة إمــــدادات 
العديد من  التي عطلت  اإللكترونية  الرقائق 
واألدوات  واآللــيــات  السيارات  إنتاج  خطوط 
املنزلية، وذلك، وفقا ملا ذكره مسؤول أميركي 

لقناة »سي إن بي سي« األميركية. 
كما وافق أعضاء مجموعة السبع على تقديم 
دعـــم مــالــي لــلــدول الــنــامــيــة ملــكــافــحــة مخاطر 
التلوث البيئي، وكذلك منح تمويات ملشاريع 
البنى التحتية في الدول الفقيرة واملتوسطة 
ــا الــاتــيــنــيــة  ــركــ ــيــ ــا وأفـــريـــقـــيـــا وأمــ ــيــ فــــي آســ
حتى تتمكن مــن رفــض مــشــروعــات »الــحــزام 
والطريق« الصينية. وقال الرئيس األميركي، 
 بـــاده تــرغــب فــي إنــشــاء بنى 

ّ
جــو بــايــدن، إن

العالم، مقارنة  تحتية ذات مستوى عال في 
بــمــا تــنــفــذه بــكــني مــن بــنــى تحتية. وبحسب 
البيت  قال  صحيفة »وول ستريت جورنال« 
 خــطــة دعـــم الــبــنــى الــتــحــتــيــة في 

ّ
األبـــيـــض إن

الــعــالــم تــســتــهــدف جــمــع مــئــات املــلــيــارات من 
الـــخـــاص  الـــســـبـــع والــــقــــطــــاع  دول مــجــمــوعــة 
وضــخــهــا فـــي الــبــنــى الــتــحــتــيــة بـــالـــدول ذات 
الـــدخـــل املــنــخــفــض واملـــتـــوســـط، وكـــذلـــك ضخ 
استثمارات في مجال البيئة وتدريب العمال 
املالية.  الشفافية  وزيـــادة  الفساد  ومكافحة 
وهي خطة صممت ملكافحة مبادرة »الحزام 
قلق  مصدر  باتت  التي  الصينية«  والطريق 
ــادي فــي  ــتــــصــ رئـــيـــســـي ملــســتــقــبــل الـــنـــمـــو االقــ

أوروبا وأميركا وفق مشاركني في القمة. 
 2013 عــام  منذ  الصينية  الحكومة  وتواصل 
ضخ تمويات مباشرة تفوق تريليون دوالر 
للقارات  العابرة  الــطــرق  تعبيد  مشاريع  فــي 
الحديدية  السكك  وخطوط  الكباري  وإنشاء 
واملــــــوانــــــئ ضـــمـــن خـــطـــة تـــوســـيـــع نـــفـــوذهـــا 
ألســواق  بسهولة  بضائعها  ونقل  التجاري 
 »مــشــروع الحزام 

ّ
الــعــالــم. وتــرى واشنطن أن

ــريــــق« يــمــثــل خـــطـــرًا عـــلـــى مــســتــقــبــلــهــا  ــطــ والــ
السياسي،  ونفوذها  واالقتصادي  التجاري 
ــتــــصــــادي  ــدد مــســتــقــبــل الـــنـــمـــو االقــ ــهــ كـــمـــا يــ
الحزام  »مبادرة  وتربط  الرأسمالية.  بالدول 
والــطــريــق« اقــتــصــادات أكثر مــن 60 دولــة في 
العالم بالصني عبر تكبيلها بالقروض التي 
تقدمها مؤسسات وبنوك الدولة، كما تحتكر 
املبادرة أسواق هذه الدول بمنتجات »صنع 

في الصني«. 
ــايـــدن فـــي قــمــة الــســبــع الــصــنــاعــيــة  وســـعـــى بـ
ــدد الــصــيــنــي  ــمــ ــتــ ــرة إلــــــى تـــحـــطـــيـــم الــ ــ ــيــ ــ األخــ
ــــى إلنـــشـــاء »تــحــالــف  عــبــر وضـــع الــلــبــنــة األولـ
ــد بــكــني،  ــة« ضــ ــيـ ــالـ ــمـ ــرأسـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الـ
ــتــــصــــادي ســـيـــاســـي يــعــمــل  وهـــــو تـــحـــالـــف اقــ
ــّم  ــبــــر ضــ ــبـــل عــ ــقـ ــتـ ــلــــى تـــوســـيـــعـــه فـــــي املـــسـ عــ
الهند وأســتــرالــيــا والــنــمــور اآلســيــويــة ودول 
استراتيجية في أفريقيا وأميركا الجنوبية. 
ــزام  وتــنــتــقــد واشـــنـــطـــن بـــشـــدة مــــبــــادرة »الـــحـ
ــرًا عــلــى  ــطــ ــي تــــــرى فـــيـــهـــا خــ ــتــ ــــق« الــ ــريـ ــ ــطـ ــ والـ
ــهــا تــرفــع مــن مــســتــويــات الــديــن 

ّ
الــعــالــم، إذ إن

السيادي فوق طاقة الدول الفقيرة، وبالتالي 
تــهــدد مستقبل الــعــالــم الــنــامــي االقــتــصــادي، 
وتدريجيا ترهن موارده للشركات الصينية 

 القروض ذات الفوائد املتنامية. 
ّ
عبر ضخ

لكن في املقابل، ال يستبعد محللون أن تتمكن 
الحيوية والــثــروات  بكني من شــراء املشاريع 
املعدنية في البلدان الغربية بما فيها أعضاء 
مجموعة السبع حينما تعجز عن التسديد. 
 بكني ال تستهدف فقط 

ّ
وياحظ محللون، أن

تعمل  ولكن  الــدول،  بهذه  التجارية  املصالح 
ــــراض الــســهــلــة، على  كــذلــك عــبــر عــمــلــيــات اإلقـ
ضرب النفوذ األميركي في العالم، وتدريجيا 

يتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي أن يعاود 
أزمــة  بعدما شهد  انطاقته  الــطــيــران  قــطــاع 
ولكن  كــورونــا،  جائحة  بسبب  حـــادة  مالية 
االتحاد ال يتوقع عودة حركة املاحة الجوية 
ــاء قــبــل حــلــول  ــوبـ إلــــى مــســتــويــات مـــا قــبــل الـ
العام 2023. ويفترض االتحاد أن تتضاعف 
حركة املاحة الجوية على مدى 20 عاما من 
4.5 مليارات راكب في 2019 إلى 8.5 مليارات 
في 2039. وتمثل هذه األرقام تراجعا بمليار 

ــن الـــــدول  ــي لـــلـــعـــديـــد مــ ــالــ ــط املــ ــربــ خــلــخــلــة الــ
النقد  وصــنــدوق  البنك  بمؤسسات  الفقيرة 
الـــدولـــيـــني، الــلــذيــن تــســتــخــدمــهــمــا واشــنــطــن 
بكثافة كأدوات في بسط نفوذها في أفريقيا 

وأميركا الجنوبية وآسيا. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن اتـــفـــاق رؤســــــاء مــجــمــوعــة 
الـــســـبـــع عـــلـــى الـــخـــطـــر الـــكـــبـــيـــر الــــــذي تــمــثــلــه 
النفوذ  ومستقبل  اقتصاداتهم  على  الصني 
 مـــســـؤولـــني 

ّ
ــم، فـــــــإن ــهــ ــدولــ الـــجـــيـــوســـيـــاســـي لــ

 
ّ
»وول ستريت جورنال« إن أميركيني قالوا لـــ
مــســاء يوم  عــقــدت  الــتــي  املغلقة  القمة  جلسة 
الــســبــت شــهــدت تــبــايــنــا فـــي وجـــهـــات الــنــظــر 

حول كيفية التعامل مع الخطر الصيني.
وبينما ترى املستشارة األملانية أنغيا ميركل 
وبعض أعضاء املجموعة األوروبية ضرورة 
 من 

ّ
تبني منظور إيجابي تجاه بكني، يرى كل

الرئيس األميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء 

الـــكـــنـــدي جـــاســـن تـــــــرودو، ورئـــيـــس الــــــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون، ضرورة تبني 
قمة السبع الستراتيجية »املواجهة الخشنة« 

ضد »التنني الصيني«.
 املـــصـــالـــح 

ّ
ــــني فـــــــــإن ــبـ ــ ــراقـ ــ ووفـــــــــق خـــــبـــــراء ومـ

ــة  ــيــ االقـــتـــصـــاديـــة املــتــنــامــيــة لــلــكــتــلــة األوروبــ
مـــع الــصــني ومــنــافــع شــركــاتــهــا فـــي الــتــجــارة 
ــتـــي بـــاتـــت تــــقــــارب املــصــالــح  ــثـــمـــار الـ ــتـ واالسـ
األوروبــــــــي  املــــوقــــف  وراء  ــقـــف  تـ األمـــيـــركـــيـــة 

املتصالح تجاه الصني. 
الغنية،  الـــدول  قمة  بكني  تنتقد  جانبها  مــن 
يمكنها  وال  صغيرة  مجموعة  إنــهــا  وتــقــول 
مــواصــلــة حــكــم الــعــالــم. فـــي هـــذا الـــشـــأن، قــال 
الـــســـفـــيـــر الـــصـــيـــنـــي فــــي لــــنــــدن، تـــشـــنـــغ تــســه 
قوانغ: »مضت األيام التي كان القرار العاملي 
تتحكم فيه مجموعة صغيرة« وذلك بحسب 
مـــا ذكــــرت قــنــاة »بـــي بـــي ســـي« الــبــريــطــانــيــة. 

راكــب عن توقعات »إيــاتــا« الــصــادرة ما قبل 
أزمــــة كــوفــيــد. مـــع ذلــــك، تــعــتــبــر األعــــــداد نبأ 
الطائرات،  تصنيع  لشركات  بالنسبة  ســارًا 
ــــال األزمـــــــة مــع  ــتـــي خــفــضــت إنـــتـــاجـــهـــا خـ الـ
لتتمكن من  الطيران طلباتها  إلغاء شركات 

الصمود ماليا في ظل الجائحة. 
وأعلنت شركة »إيرباص« بالفعل عن خطط 
ــرة تــصــنــيــع طــائــرتــهــا األكــثــر  ــيـ لــتــســريــع وتـ
مبيعا »إيه 320« ذات املمر الواحد، مع ترقب 

بلوغ مستوى قياسي في 2023. أما »بوينغ«، 
فــتــتــوقــع أن تــحــتــاج شـــركـــات الـــطـــيـــران إلــى 
العام  ألفا و110 طــائــرات جديدة بحلول   43
العاملي  األســطــول  ما يعني مضاعفة   ،2039
تقريبا، وستساهم آسيا وحدها بنسبة 40 
فــي املئة مــن هــذا الطلب. وقــال نائب رئيس 
قــســم الــتــســويــق لــــدى شـــركـــة بـــويـــنـــغ، دارن 
هــالــســت، الــعــام املــاضــي إنــه كما كــان الحال 
مــع هــجــمــات 11 أيــلــول/ سبتمبر أو األزمـــة 
»سيثبت   ،)2009  -  2007( الــعــاملــيــة  املــالــيــة 
ــمـــوده«. مـــن جهته،  ــرة جـــديـــدة صـ الــقــطــاع مـ
لفت مــديــر األبــحــاث لــدى »معهد الــدراســات 
باريس،  في  االجتماعية«  العلوم  في  العليا 
مارك إيفالدي، إلى أن واحدا في املئة فقط من 
»فرانس  السكان يسافرون جوًا حاليا. وقال لـ
الديموغرافية  الــزيــادة  إنــه »بــمــجــرد  بـــرس« 
ومــــع ازديــــــاد ثــــراء الـــنـــاس، ســـيـــزداد الــطــلــب 
الطائرات«.  على  وبالتالي  جــّوًا  السفر  على 
الــطــائــرات األكــبــر حاليا  وإن كــانــت أساطيل 
في الواليات املتحدة وأوروبــا، فإن الزيادات 
األكــبــر منتظرة فــي آســيــا والــشــرق األوســـط، 
بحسب دراسة أعّدتها مؤخرا شركة »أوليفر 
»إيرباص«  وسلمت  لاستشارات.  وايــمــان« 
إنتاجها  تم  التي  طائراتها  من  املئة  في   19
عام 2020 إلى الصني، أي أكثر من تلك التي تم 
جاه 

ّ
تسليمها إلى الواليات املتحدة، وهو ات

املــنــظــور.  املستقبل  فــي  يــتــغــّيــر  أن  يستبعد 
ــادات الــنــاشــئــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــي الـــعـــديـــد مــــن االقـ وفــ
السفر  بــات  الوسطى،  الطبقة  تتوسع  حيث 
جــوًا متاحا لــعــدد مــتــزايــد مــن الــنــاس. وقــال 
»مركز الطيران« )كابا( إنه »بني بلدان آسيا 
السفر  على  الــقــدرة  ببساطة  تعد  الــنــاشــئــة، 

جوا دوليا من أكبر األهداف الطموحة«.
)فرانس برس(

صينيني.  وهذه اإلجراءات في حال تنفيذها 
ستكون مؤملة تجاريا للمصارف والشركات 
ــالــــح ضــخــمــة  ــا مــــصــ ــهــ ــديــ ــــي لــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
ــــاج بــالــكــلــفــة  ــتـ ــ ــي اإلنـ ــي الـــصـــني مــتــمــثــلــة فــ فــ
الرخيصة فــي الــصــني، والــتــجــارة فــي أدوات 
التي تكسبها مئات  املــال واألسهم الصينية 
 املــصــارف األميركية 

ّ
املــلــيــارات. ومــعــروف أن

السيادية  السندات  من  هائلة  أرباحا  تجني 
مقارنة  عليها  العائد  يرتفع  التي  الصينية 
بــالــســنــدات األمــيــركــيــة واألوروبـــــيـــــة. وربــمــا 
ــال تــنــفــيــذه عقبة  ــذا الــحــظــر فـــي حــ يــشــكــل هــ
تـــجـــارة  مـــحـــاصـــرة  فــــي  بــــايــــدن  إدارة  أمـــــــام 
معارضة  سيجد  ربما  أو  الصيني«  »التنني 
مـــن مــجــمــوعــات مــصــرفــيــة كــبــرى مــثــل »جــي 
بــي مـــورغـــان« و»ســيــتــي بــانــك« و»غــولــدمــان 
ساكس« وشركات التقنية الكبرى والهواتف 

النقالة التي تصنع في الصني.
ويـــــرى مــحــلــلــون فـــي مـــوقـــع »زيــــــرو هــيــدج« 
ه على الرغم مما يقال عن أجندة 

ّ
األميركي، أن

مناخية ومساعدات لتحديث البنى التحتية 
 
ّ
 الــواقــع الفعلي هو أن

ّ
وحقوق اإلنــســان، فــإن

قــمــة مــجــمــوعــة الــســبــع الــتــي أنــهــت أعــمــالــهــا 
أمس األحد، تمحورت حول البحث عن أدوات 
على  املتحدة  الــواليــات  هيمنة  على  الحفاظ 

»الــنــظــام الــعــاملــي« وســـط مــحــيــط اقــتــصــادي 
وتجاري متغير تواصل الصني فيه الصعود 
السريع  االقــتــصــادي  النمو  عبر  القمة  نحو 
وزيـــــــــادة الـــطـــبـــقـــة الـــوســـطـــى وارتـــــفـــــاع عـــدد 
األثـــريـــاء. وبــاتــت الــشــركــات الصينية تــؤدي 
إلى الرعب إذ تملك التقنيات الغربية وتنتج 
بــأســعــار رخــيــصــة تــفــرض واقــعــا جــديــدًا في 
ــوات  الـــســـوق الـــعـــاملـــي.  وبــيــنــمــا تــرتــفــع األصــ
املـــحـــذرة فــي الــغــرب الــرأســمــالــي مــن صعود 
الصني التي يحكمها الحزب الشيوعي اسما 
ومــجــمــوعــة مـــن األثــــريــــاء حــقــيــقــة ويــصــعــب 
تــوصــيــف الــنــظــام االســـتـــبـــدادي الــرأســمــالــي، 
 قمة السبع، أو نادي الدول 

ّ
يرى منتقدون أن

الــغــربــيــة الـــــذي يــتــألــف مـــن أمـــيـــركـــا والـــــدول 
األوروبية إلى جانب اليابان مسؤول بشكل 
مــبــاشــر عـــن األزمــــــات املــالــيــة واالقــتــصــاديــة 
العالم  يعيشها  الــتــي  العميقة  والــســيــاســيــة 

الغنية  الـــدول  إنــشــاء مجموعة  ومنذ  حاليا. 
في عام 1976، لم يتمكن أعضاؤها من بناء 
والعدل  السام  مبادئ  لنشر  تعاون حقيقي 
الثروة  تــوزيــع  االقــتــصــادي واالجتماعي فــي 
 
ّ
والــــدخــــول وإنــــهــــاء الـــنـــزاعـــات الـــدولـــيـــة وأن
عــرقــيــة وطبقية  مــشــاكــل  الــرأســمــالــيــة خلقت 
 مشكات 

ّ
مــعــقــدة أكــثــر مــمــا تــســاهــم فــي حـــل

ــداًل مـــن املــســاهــمــة في  ــ الـــعـــالـــم، وبـــالـــتـــالـــي، بـ
في  والطبقي  االجتماعي  السلم  قضايا   

ّ
حــل

ها ساهمت بشكل مباشر 
ّ
بلدانها والعالم فإن

فــي خلق الــنــزاعــات والــحــروب وفــق محللني. 
السبع،  أعضاء مجموعة   

ّ
وذلــك ببساطة ألن

هم الدول االستعمارية التي ما زالت تواصل 
الــثــراء على حــســاب اســتــغــال ثـــروات العالم 
الفقير والتجارة فيها عبر تحديد أسعارها 
ــــواق الــعــاملــيــة وفــقــا ملــا يــتــنــاســب مع  فــي األسـ

اقتصاداتها.

حصاد 
قمة السبع

تعاٍف بطيء لقطاع الطيران العالمي

)Getty( بايدن يضع اللبنة األولى للتحالف ضد الصين في قمة السبع

)Getty( أمام بنك التنمية الصيني في شنغهاى)Getty( فحص سيدتين قادمتين في مطار شارل ديغول بباريس

)Getty( مركز تلقيج بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا

رؤساء الدول الغنية 
يستهدفون مبادرة 

»الحزام والطريق« وبكين 
تهدد بحظر شركاتها

ضد  الرأسمالي  التحالف  خطة  مقابل  وفــي 
الصني، استبقت بكني الخطة وقلبت الطاولة 
عــلــى بــايــدن عــبــر إجــــازة تــشــريــعــات مــضــادة 
ألّي قوانني حظر منسق بني أميركا وأوروبا 
ضـــد شــركــاتــهــا فـــي املــســتــقــبــل. وتــســتــهــدف 
ــديــــدة حــمــايــة  الـــتـــشـــريـــعـــات الـــصـــيـــنـــيـــة الــــجــ
املؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في 
الــبــاد مــن قــوانــني الحظر األمــيــركــي. وينص 
القانون الصيني الجديد على حظر الشركات 
الــتــي تلتزم بقوانني  األمــيــركــيــة واألوروبـــيـــة 
الحظر األميركي، من دخول السوق الصيني. 
وتــشــتــمــل تـــشـــريـــعـــات بـــكـــني الـــجـــديـــدة عــلــى 
الشركات  تــأشــيــرات ملسؤولي  رفــض إصـــدار 
الــغــربــيــة ومــنــعــهــم مـــن الـــدخـــول والـــطـــرد من 
األفــراد  الباد وتجميد ومــصــادرة ممتلكات 
أميركي ضد  أّي حظر  التي تنفذ  والشركات 
ــال الــتــجــاريــة الــصــيــنــيــة أو مــســؤولــني  ــمـ األعـ

اتفاق حول »مخاطر« الصين 
وخالفات حول أسلوب المواجهة

نيويورك ـ العربي الجديد

ــع أن تـــتـــأثـــر أربـــــــاح شــركــة  ــوقـ ــتـ ــن املـ مــ
»جــونــســون آنــد جــونــســون« األميركية 
في الربع الثاني بوقف حكومة جنوب 
ــــايـــــني مـــــن جــــرعــــات  ــا عـــــــدة مـ ــيــ ــقــ أفــــريــ
ــا  ــفــــيــــروس كــــورونــ ــاد لــ ــ لـــقـــاحـــهـــا املـــــضـ
بسبب التلوث. وأعلنت جنوب أفريقيا، 
للتطعيم  برنامجها  ر إطاق 

ّ
تعث التي 

فــــي وقـــــت تــجــتــاحــهــا مــــوجــــة وبـــائـــيـــة 
ثـــالـــثـــة، األحــــــد، عـــن تــعــلــيــق اســتــخــدام 
مليوني جرعة من لقاح الشركة بسبب 
مـــخـــاوف بــشــأن تـــلـــّوث فـــي مــصــنــع في 
الواليات املتحدة. وأعلنت إدارة الغذاء 
ها أبلغت الشركة 

ّ
والدواء األميركية، أن

 مايني الجرعات من لقاحها املضاد 
ّ
أن

»إمرجنت  منشأة  فــي  املنتج  لــكــورونــا 
بالتيمور  مدينة  في  بايوسولوشنز« 

غير صالحة لاستخدام. وبعد مراجعة 
قرار إدارة الغذاء والدواء، أفادت »هيئة 
جنوب  فــي  الصحية  املنتجات  تنظيم 
إفــريــقــيــا« فــي بــيــان بأنها قـــررت »عــدم 
املنتجة  اللقاحات  باستخدام  السماح 
الدوائية  املـــواد  باستخدام دفــعــات مــن 
ــم تــوجــيــه مصنع  غــيــر املـــنـــاســـبـــة«. وتــ
»إمــــرجــــنــــت« بـــإيـــقـــاف اإلنــــتــــاج مــؤقــتــا 
فــي إبــريــل/ نيسان املــاضــي، بعد عدة 
 دفعات من املواد 

ّ
أسابيع من تأكيد أن

املستخدمة في إنتاج لقاح »جونسون 
آند جونسون« كانت ملوثة بمكونات 
ــا. ولــــــم تـــحـــدد  ــكــ ــنــ ــتــــرازيــ ــاح أســ ــقــ ــــن لــ مـ
الــشــركــة الـــعـــدد الــدقــيــق لــلــجــرعــات في 
ها تعني 

ّ
 من املعروف أن

ّ
 دفعة، لكن

ّ
كل

بضعة مايني من الجرعات. وما زالت 
إدارة الــغــذاء والــــدواء تنظر فــي مــا إذا 

كانت ستسمح بإعادة فتح املصنع.

بكين ـ العربي الجديد

شـــهـــدت املـــؤســـســـات املـــالـــيـــة الــصــيــنــيــة 
الــربــع األول  نموًا فــي موازناتها خــال 
ــــق مــــا أظـــهـــرت  ــــاري، وفـ ــــجـ مــــن الــــعــــام الـ
بيانات رسمية نشرتها وكالة شينخوا 
أمس األحد. وسّجلت املؤسسات املالية 
في الصني زيــادة في أصولها املجمعة 
بواقع 9.5 باملائة على أســاس سنوي، 
ــوان  يــ تـــريـــلـــيـــون   364.62 إلـــــى  لــتــصــل 
بنهاية  دوالر(  تريليون   57.1 )حــوالــي 
ارتفعت  بينما  الــعــام،  مــن  األول  الــربــع 
االلـــتـــزامـــات املــجــمــعــة لــتــلــك املــؤســســات 
بــنــســبــة 9.6 بــاملــائــة مــقــارنــة مـــع الــعــام 
يــوان،  تريليون   331.6 لتبلغ  املــاضــي، 
الشعب  بنك  بيانات  أوضحت  حسبما 
الــصــيــنــي )الـــبـــنـــك املــــركــــزي الــصــيــنــي(. 

وحــقــقــت املـــؤســـســـات املــصــرفــيــة، الــتــي 
ــد مــــن الــصــنــاعــة  ــ ــ تـــحـــتـــل نـــصـــيـــب األسـ
املـــالـــيـــة، زيـــــــادة بــنــســبــة 9 بـــاملـــائـــة فــي 
إجمالي األصول، بينما شهدت شركات 
في  ــا  ــاعـ ــفـ ارتـ املـــالـــيـــة  األوراق  صــنــاعــة 
باملائة   22.1 بنسبة  املجمعة  أصولها 
على أساس سنوي بنهاية الربع األول. 
ــتـــأمـــني الــصــيــنــيــة  ــلـــنـــت شــــركــــات الـ وأعـ
وصــــول أصــولــهــا املــجــمــعــة إلـــى 24.26 
تريليون يوان، بزيادة 11.7 باملائة على 
أســــاس ســـنـــوي، وفــقــا لــبــيــانــات الــبــنــك 
ــفـــاع في  ــذا االرتـ ــم هـ ــركـــزي. ولــكــن رغـ املـ
مــوازنــات الــشــركــات املــالــيــة، فــإن بعض 
من مخاطر  تعاني  الصينية  املصارف 
الـــــقـــــروض املـــشـــكـــوك فــــي تــحــصــيــلــهــا، 
خاصة في قطاع اإلنشاءات الذي تمدد 

بقوة خال السنوات املاضية.

توقعات بتراجع أرباح 
»جونسون آند جونسون«

57 تريليون دوالر أصول 
بنوك الصين

مال وسياسة

على الرغم من إجماع أعضاء مجموعة السبع في القمة التي انتهت 
الصيني« على مستقبل  »التنين  بريطانيا على خطر  األحد، في  مساء 
من  كّل  بين  المواجهة  أسلوب  في  تباينًا  هناك  فإّن  اقتصاداتهم، 

معسكر أميركا وبريطانيا وكندا والكتلة األوروبية

حّذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، من تفاوت 
مصاعب  وسط  كورونا  من  االقتصادي  التعافي  وتيرة  في  متفاقم 
خالل  وقالت  اللقاحات.  على  الحصول  في  الدول  بعض  تواجهها 
من  نحذر  ــا  »أخــذن السبع:  قمة 
تنذر  الــتــعــافــي  ــي  ف ــات  ــاوت ــف ت
أّن  تؤكد  البيانات  أحدث  بالخطر. 
بل  فحسب،  يتواصل  لن  المنحنى 
يكون  أن  وتوقعت  سيتعمق«. 
أمر  لكنّه  مؤقتًا،  التضخم  ارتفاع 
أّن  مضيفة  به،  التسليم  يمكن  ال 
الناشئة  االقتصادات  في  التضخم 

يبعث على أشد القلق.

صندوق النقد قلق

رؤية

عبد التواب بركات

العاملي  االقــتــصــاد  على  الثقيلة  بظالله  يلقي  كــورونــا  وبـــاء  زال  مــا 
السلع  أسعار  وارتــفــاع  الغذاء  بإنتاج  املتعلقة  االضطرابات  ويفاقم 
الغذائية. وفي مطلع الشهر أطلقت األمم املتحدة تحذيرا بسبب ارتفاع 
العقد  العالم بوتيرة أســرع ومستوى أعلى خالل  الغذاء في  أسعار 
املاضي، مع استمرار زيادة تكلفة الغذاء على املستوى العاملي خالل 
12 شهرا األخيرة، وتأثر اإلمداد العاملي مدعوما باضطراب اإلنتاج 
الزراعي والنقل اللوجستي وقرارات الحماية الوطنية والتضييق على 

صادرات األغذية تحت وطأة جائحة فيروس كورونا.
ــة، فــاو،  وفـــي مطلع الــشــهــر، رصـــد مــؤشــر منظمة األغــذيــة والـــزراعـ
التابع لألمم املتحدة، ارتفاع أسعار األغذية في العالم بنسبة %39.7 
فــي مــايــو/ أيـــار، عــن مستواه فــي الفترة نفسها مــن الــعــام السابق. 
أكتوبر/تشرين  إلى آخر منذ  زيــادة من شهر  أكبر  الزيادة  ومثلت 
الثاني عشر على  الشهري  االرتفاع  أنها شكلت  األول 2010. كما 
له منذ سبتمبر/ أعلى مستوى  بلغ  الــذي  املؤشر  التوالي في قيمة 

أيلول 2011. القمح، هي املادة األساسية في إنتاج الخبز ولها أهمية 
املنطقة  فــي  سياسية  ومكانة  العاملي  املستوى  على  استراتيجية 
العربية حيث كان الخبز محرك رئيس لثورات الربيع العربي خالل 
العقد املاضي وآخرها في السودان. وتعتبر مصر املتضرر األكبر 
من ارتفاع أسعار القمح باعتبارها أكبر املستوردين في العالم منذ 

سنوات، وكذلك السعودية والجزائر ودول عربية أخرى.
وسجل مؤشر املنظمة ألسعار الزيوت النباتية ارتفاًعا قدره %7.8 
في مايو. الزيادة سوف تضر املستهلك العربي خاصة في مصر، 
ألنها تستورد 95% من احتياجاتها من زيوت الطعام، بسبب تدمير 
محصول القطن الذي كان يسد حاجة البالد تماما من الزيوت، كما 

ارتفعت أسعار جميع أنواع اللحوم.
اإلمــداد  أن فيروس كورونا تسبب في اضطراب سالسل  املالحظ 
والــتــوريــدات الغذائية بــشــدة حــول الــعــالــم، مــن اإلنــتــاج إلــى التجهيز 
والتصنيع والتوزيع. وكانت تدابير الحماية التي اتخذتها الحكومات 
التجارية  القيود  انتشار فيروس كورونا وكذلك  للحد من  الوطنية 
لــلــغــذاء عــلــى صــادراتــهــا  الــــدول املنتجة  الــتــي فرضتها  والــضــرائــب 
الــغــذائــيــة، الــعــامــالن املــحــفــزان لتغييرات جــذريــة فــي نــظــام اإلمـــداد 

الغذائي وزيادة أسعار الغذاء على املستوى العاملي. 
روسيا مثال، وهي أكبر الدول املصدرة للقمح وتتحكم في تحديد 
سعره، فرضت ضريبة نحو 91 دوالرًا، على كل طن من صادرات 
القمح لتقليل الصادرات. وحددت حصة صادرات الحبوب، بما فيها 
ارتفاع  والـــذرة، بكمية 17.5 مليون طــن، خوفا من  والشعير  القمح 
أسعارها وتأثيرها على قدرة املستهلك على شراء األغذية. القرار 
الروسي كان أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار القمح بنسبة 30% عن 

أسعاره خالل العام املاضي.
وكذلك كان السبب في زيادة أسعار الذرة الصفراء، التي تدخل في 
بنسبة 60% من  اللحوم وتشارك  الالزمة إلنتاج  األعــالف  تركيب 
تكلفة إنتاج الدواجن أو بروتني الفقراء، فرض قيود على التصدير 
في البرازيل، التي تعد ثالث أكبر منتج للذرة في العالم وثاني أكبر 
دولة في الصادرات، لتلبي زيادة االستهالك الوطني بكميات كبيرة 
واستخدامها في أعالف الدواجن حيث أصبحت أكبر مصدر للحوم 
الــدجــاج فــي الــعــالــم فــي ظــل خفض اإلنــتــاج بسبب الــجــفــاف هناك، 
باإلضافة لزيادة الطلب العاملي على الذرة الصفراء إلنتاج الدواجن. 

أوكرانيا أيضا، وهي من أكبر الدول املصدرة للذرة الصفراء، قررت 
عدم زيادة حصة صادرات الذرة هذا العام عن 24 مليون طن، وذلك 
أيضا تحسبا لعدم زيــادة األســعــار املحلية وســط دعــوات منتجي 
املنتج  تأمني كميات وفيرة من  إلــى  الوطنيني  والــدواجــن  الحيوانات 
للحفاظ على استقرار أسعار األعالف، وبالتالي زادت أسعار الذرة 
الــدولــي بنسبة تقترب مــن 90% عــن أســعــارهــا في  على املستوى 

العام املاضي. 
الـــذرة على  العربية ســوف تعاني بشدة مــن تغيرات أســعــار  الـــدول 
أسعار اللحوم والدواجن، في ظل تراجع اإلنتاج العربي في السنوات 
األخيرة من هذه املادة الحيوية ليغطي 24% فقط من االحتياجات، 
وفق آخر تقرير عن أوضاع األمن الغذائي الصادر في سنة 2018 

عن املنظمة العربية للتنمية الزراعية. 
الدليل على ذلك أن الزيادة في األسعار الدولية للذرة الصفراء كانت 
ــادة أسعار  أقــل مــن 10% على أســـاس شــهــري، لكنها أدت إلــى زيـ
أعالف الدواجن ولحومها والبيض بنسبة أكبر من 25% في كثير 
من الدول العربية خاصة السعودية ومصر والجزائر. الجدير بالذكر 
أن دولة السودان لديها ميزة نسبية في إنتاج الذرة يمكن أن تستغل 
في زراعة ماليني األفدنة وتصديرها للدول العربية، ولكن الحكومات 

العربية والجامعة العربية مقصرة في ذلك. 
دول العالم الغنية تعتبر الحبوب والزيوت واللحوم ومنتجات األلبان 
إنتاجها وتكوين  أغذية إستراتيجية يجب تأمني عناصر  والسكر 
على  واحـــدة  لسنة  السكان  استهالك  يكفي  استراتيجي  مــخــزون 
األقل. هذه األغذية هي نفسها التي تعاني الدول العربية جميعها من 

عجز في إنتاجها األفقي وتخلف في إنتاجيتها الرأسية. 
ولسوء الحظ تحقق دول املنطقة نسب اكتفاء ذاتي متواضعة للغاية 
في مجال األغذية االستراتيجية. فهي تستورد أكثر من 60% من 
الــذرة، و55% من األرز، و%65  القمح، و76% من  احتياجاتها من 
من السكر، و55% من الزيوت النباتية، بحسب تقرير أوضاع األمن 
الغذائي العربي. تكرار األزمات الغذائية على مستوى الدول املنتجة 
مع الزيادة املستمرة في أسعار السلة الغذائية اإلستراتيجية خالل 
سنوات العقد الفائت، وارتفاعها بشكل حاد في مايو/أيار في ظل 
استمرار جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على امكانية الوصول 
العودة  التوقيت املناسب، تعكس أهمية  للغذاء في  الدولية  لألسواق 
الغذائي  األمن  الغذائي بديال لسياسات  الذاتي  االكتفاء  إلى مفهوم 
العربية  الــدول  احتياجات  تلبية  في  عليها  الــرهــان  ثبت فشل  التي 
التحتية  البنية  للغذاء في وقت األزمــات بسبب هشاشة  املستوردة 
إلنتاج الغذاء في املنطقة. وكذلك بسبب تخلف السياسات الزراعية 
التسالي على  ولــب  والــفــراولــة  الكنتالوب  إنــتــاج  تــدعــم  الــتــي  العربية 

حساب القمح والذرة والقطن.
زيادة االستثمار الزراعي األفقي والرأسي وتوفير التقنيات الحديثة 
العربية،  الــدول  الغذاء في كل  إنتاج  لتعزيز  الزراعية  البحوث  ودعــم 
والعيني  النقدي  بالتمويل  واملنتجني  املزارعني  صغار  دعم  وكذلك 
لالقتراب من االكتفاء الذاتي من الغذاء أصبح ضرورة وليس رفاهية، 
ذلك أن الدول املنتجة ليست جمعيات خيرية، والدول املصدرة ليست 
دعاة تكافل وإنسانية وإخاء، وسياستها التجارية واضحة وهي أن 

ما يعوزه املواطن يحرم على األجنبي.

ما يعوزه المنتجون 
يحرم على المستوردين
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