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تونس تعتزم زيادة جمارك 1335 سلعة
تونس ـ إيمان الحامدي

ــة حـــصـــلـــت عــلــيــهــا  ــقـ ــيـ كـــشـــفـــت وثـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الــحــكــومــة 
بــودن،  نجالء  برئاسة  التونسية 
 1335 على  الجمركية  الــرســوم  زيـــادة  تعتزم 
سلعة استهالكية، لتصل إلــى 50% بــداًل من 
35% حــالــيــا، األمــــر الــــذي يــنــعــكــس مــبــاشــرة 
ــــد مــن  ــزيـ ــ ــــي األســــــــــواق ويـ عـــلـــى أســــعــــارهــــا فـ
ــنـــن، وفــق  ــواطـ الـــضـــغـــوط املــعــيــشــيــة عــلــى املـ
ــاد.  وتــتــضــمــن قــائــمــة الــســلــع  ــتـــصـ ــراء اقـ ــبـ خـ
املقترح زيادة الرسوم الجمركية عليها، مواد 
غذائية جاهزة، وأخرى قابلة للتحويل، إلى 
جــانــب تــجــهــيــزات مــنــزلــيــة ومـــالبـــس وأثــــاث 
أولية  ومـــواد  مدرسية،  وأدوات  ومــفــروشــات 
تهم قطاعات مصدرة، وأخــرى تستعمل في 

القطاع السياحي والخدماتي.
ويـــأتـــي مــقــتــرح تــعــديــل الـــرســـوم الــجــمــركــيــة 

في إطــار خطة الدولة لكبح الـــواردات والحد 
الرئيس  دعــا  إذ  الصعبة،  العملة  نــزيــف  مــن 
الـــوزراء  اجتماع ملجلس  قيس سعيد، خــالل 
مؤخرا، إلى »تقليص واردات املواد الكمالية 

والتعويل أكثر على الصناعات املحلية«.
وقــــــال ســعــيــد إنـــــه يــتــعــن تــطــبــيــق ســيــاســة 
تــقــشــفــيــة تــتــحــمــل جــمــيــع الـــفـــئـــات أعـــبـــاءهـــا، 
الكمالية والسيارات  والحد من توريد املواد 
الفاخرة، ملمحا إلى إمكانية إصــدار قــرارات 
فـــي هـــذا االتـــجـــاه. لــكــن الــخــبــيــر االقــتــصــادي 
ــــح أن تــتــســبــب الــــزيــــادة  ــــوري، رجـ ــنـ ــ ــد الـ ــالـ خـ
فـــي الـــرســـوم الــجــمــركــيــة بــالــنــســبــة املــقــتــرحــة 
حكوميا إلــى قــفــزات فــي أســعــار أغــلــب املــواد 
الجملة  أســـواق  فــي  األســاســيــة  االستهالكية 
أعباء  املستهلكون  يتحمل  بينما  والتجزئة، 
ضرائب أخرى، منها ضريبة القيمة املضافة. 
 زيــادة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن وقـــال الــنــوري لـــ

كبيرًا  أيضا خطرًا  الجمركية يشكل  الرسوم 

الـــصـــادرات  مـــن   %40 
ّ
إن الــتــصــديــر، إذ  عــلــى 

أولية مستوردة  إلى مواد  التونسية تحتاج 
ــادة الـــرســـوم على  مــن الـــخـــارج، مــؤكــدا أن زيــ
للسلع  التنافسية  بالقدرة  املــواد يطيح  هذه 
الــتــونــســيــة، كــمــا يــضــر بــالــقــطــاع الــســيــاحــي 
املــتــزود األول بقائمة واسعة من املــواد التي 

تضمنتها القائمة املقترحة.
ــراء ســبــق أن اعتمدته  الــــــواردات إجــ وتــقــيــيــد 
حـــكـــومـــة رئـــيـــس الــــــــــوزراء األســــبــــق، يــوســف 
ــام 2018 لــكــبــح انــهــيــار الــعــمــلــة،  الـــشـــاهـــد، عــ
بــعــدمــا ســّجــل الــديــنــار تــراجــعــا قــيــاســيــا في 
ــدر بـــنـــحـــو %27.  ــ ــل الــــــــــدوالر قــ ــابـ ــقـ ــعــــره مـ ســ
أعــطــى   ،2018 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  وفــــي 
الــتــونــســي تعليمات مــشــددة  املــركــزي  الــبــنــك 
لــلــبــنــوك الــعــامــلــة فــي الـــبـــالد، بــوقــف إقـــراض 
منتجا   220 حــوالــي  واردات  لتمويل  التجار 
االستيراد،  على  القيود  لتشديد  استهالكيا، 
ســعــيــا لــخــفــض الــعــجــز الــتــجــاري الــقــيــاســي، 

بعد قـــرار ســابــق بــزيــادة الــرســوم الجمركية 
ــدة مــــــواد اســـتـــهـــالكـــيـــة. فــــي املـــقـــابـــل،  ــ عـــلـــى عـ
انعكاسات الضغوط  التونسيون من  يعاني 
وسط  اليومية،  معيشتهم  على  التضخمية 
ــة  ــ ــوازنـ ــ ــــون املـ ــانـ ــ ــــاوف مـــمـــا ســيــحــمــلــه قـ ــــخـ مـ
السلع  الضرائب على  في  زيــادة  من  الجديد 
أكتوبر/ التضخم خالل  وارتفع  الدخول.  أو 

تشرين األول املاضي بنسبة 7% على أساس 
سنوي، نتيجة زيادة أسعار الغذاء، ال سيما 
الدواجن التي قفزت أسعارها بنسبة %27.3، 
فيما ارتفعت أسعار البيض بنسبة %14.4، 
والغالل الطازجة بنسبة 13.7%، كما زاد ثمن 

األسماك بنسبة %3.8.
وباإلضافة إلى مجموعة الغذاء، سجلت باقي 
املــجــمــوعــات الــتــي تــدخــل فــي ســلــة استهالك 
بيانات  أحـــدث  بحسب  ارتــفــاعــا،  التونسين 
الصيدالنية  املـــواد  ومنها  اإلحــصــاء،  معهد 

التي زادت 8.5% ومواد البناء %12.4.

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ارتــفــع الــــدوالر األمــيــركــي فــي ســوق الــصــرف التركية 
ليكسر حاجز 10 ليرات للمرة األولـــى، وســط عزوف 
ــوق، حـــيـــث تــســتــفــيــد  ــســ حـــكـــومـــي عــــن الـــتـــدخـــل فــــي الــ
الصادرات من هبوط قيمة العملة املحلية، وفق خبراء 
اقـــتـــصـــاد، مــؤكــديــن أن األوســــــاط االقـــتـــصـــاديـــة بــدت 
العملة  اقتراب  متقبلة أيضا لكسر هذا الحاجز بعد 

األميركية منه كثيرًا خالل األيام املاضية.
وبلغ سعر الدوالر في وقت متأخر من مساء الجمعة 
مــتــقــاربــة  مـــعـــدالت  عــنــد  لــتــســتــقــر  ــرات،  ــيــ لــ  10.0141

العملة األوروبــيــة املوحدة  السبت، فيما وصــل سعر 
»يــورو« إلى 11.471 ليرة. وارتفع كذلك سعر الذهب 
إلــى أعلى مستوى على اإلطــالق،  في السوق املحلية 
 523 ليرة للغرام من عيار 21 قيراطا و598.59 

ً
مسجال

ليرة للغرام من عيار 24 قيراطا، فيما سجلت أونصة 
الذهب )األوقية( 1864.7 دوالرًا. وأرجع أستاذ املالية 
في جامعة باشاك شهير في إسطنبول فراس شعبو 
تـــراجـــع ســعــر الــلــيــرة إلـــى املـــضـــاربـــات، فــضــال عـــن أن  
الليرة،  النفسي لهبوط  املقاومة  »الشارع فقد حاجز 
حيث كــان تقبل وصــول الـــدوالر إلــى 10 لــيــرات سمة 
عــامــة«. وأعـــرب شعبو عــن انــدهــاشــه مــن عــدم تدخل 

الحكومة أو املصرف املركزي في ســوق الصرف كما 
حدث عام 2018، مشيرا إلى استفادة الــصــادرات من 
هبوط العملة الوطنية، إذ إن رخص تكاليف اإلنتاج 
تساعد السلع التركية على املنافسة وتزيد التصدير. 
لكنه قال في املقابل إن »األثمان في السوق الداخلية 
لذا  تكون باهظة، والتبعات على املستهلكن كبيرة، 
الرخيص  النقد  لتكريس  تسعى  تركيا  أن  أعتقد  ال 

لزيادة الصادرات«.
وتابع أن »ارتفاع أسعار النفط وآثارها على امليزان 
التجاري واالقتصاد، الذي يستورد أكثر من 95% من 
الديون  فوائد  واستحقاقات  الطاقة،  من  احتياجاته 

الخارجية، ربما أسباب مهمة ملا نراه باألسواق«.
كــان الرئيس التركي رجــب طيب أردوغـــان قــد توقع، 
في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، 
أن يحقق اقتصاد بالده نموًا بمعدل يفوق 10% بدعم 
من زيادة اإلنتاج والصادرات واالستثمار والتوظيف، 
مشيرًا إلى أن تركيا تتخذ التدابير الالزمة للحد من 
االقتصادية  الــتــوازنــات  عــن  الناجمة  التكاليف  آثـــار 
املضطربة بشكل كبير جراء وباء كورونا. ولفت إلى 
العالم أجمع مّر بمرحلة صعبة جدًا نحو عامن  أن 
ما  الــفــيــروس  مكافحة   

ّ
وأن كـــورونـــا،  جــائــحــة  بسبب 

زالت مستمرة بشكل أكثر فعالية.

الدوالر يكسر حاجز 10 ليرات تركية للمرة األولى

ارتفاع صادرات النفط اإليرانية
قال موسى موسوي، عضو 

لجنة الطاقة في مجلس الشورى 
اإلسالمي في إيران، إّن صادرات 

بالده من النفط شهدت ارتفاعًا 
ملحوظًا في اآلونة األخيرة، مؤكدًا 

أّن الحكومة تخطط لزيادتها بشكل 
أكبر. وأضاف موسوي، بحسب 
موقع وزارة النفط اإليرانية، أمس 

السبت: »رغم أن صناعة النفط في 
البالد تواجه الحظر، نشهد زيادة 

في مبيعات وصادرات النفط... 
بإمكاننا رفع مستوى الصادرات 
 

ّ
بشكل أكبر ما يساعد على حل

بعض املشاكل االقتصادية للبالد«.
وأشار إلى ضرورة إيجاد 

طرق لتمويل املشاريع التنموية 
وتنفيذها، الفتًا إلى أّن استخدام 
املقايضة النفطية تزيد من رغبة 
القطاع الخاص باالستثمار في 
مشاريع البنية التحتية والسكك 

الحديدية والطرقات في البالد.
وكان وزير النفط اإليراني، جواد 

أوجي، قد قال، في أكتوبر/تشرين 
ه تم إدراج موضوع 

ّ
األول املاضي، إن

بيع النفط عبر آلية املقايضة على 
جدول أعمال الحكومة على ضوء 
حاجة العالم للطاقة، الفتًا إلى أّن 
مقايضة النفط ستكون بالسلع 

واالستثمارات.

البرازيل تتوقع نموًا بأكثر 
من %5

قال وزير االقتصاد البرازيلي 
باولو جيديس، إّن األسواق تقلل 

من إمكانات النمو في بالده، 
ه يتوقع نمو االقتصاد 

ّ
مضيفًا أن

بأكثر من 5% هذا العام وبنسبة 
1% على األقل في 2022. ورفض 
جيديس االنتقادات التي وجهتها 

مجلة »إيكونوميست« األسبوع 
املاضي، بأنه يدعم محاولة الحكومة 

لتجاوز الحد األقصى لإلنفاق 
الدستوري الذي كان حاسما في 

تصحيح األوضاع املالية للبرازيل. 
وقال: »يجب على اإليكونوميست 
أن تنظر حولها. البرازيل أفضل 

من االقتصادات الكبيرة، ال سيما 
اململكة املتحدة« في إشارة إلى البلد 

الذي يوجد فيه مقر املجلة.
وسخر جيديس، وفق ما نقلت 

وكالة »فرانس برس« أمس، من ذلك 
بقوله: »من يجب أن يحقق أداء طيبًا 

هي إنكلترا. 

أوروبا تبيع الجراد المهاجر
أجازت املفوضية األوروبية، طرح 
الجراد املهاجر في السوق كغذاء، 

وهي ثاني حشرة يعترف بها 
االتحاد األوروبي كنوع من 
األطعمة بعد ديدان الوجبة. 

وأوضحت السلطة التنفيذية 
لالتحاد األوروبي في بيان، 

وفق »فرانس برس«، أّن الجراد 
املهاجر )لوكوستا ميغراتوريا( 

سيكون متاحًا مجمدًا أو مجففًا 
أو مسحوقًا، وسيباع كوجبة 

خفيفة، أو كمكّون لعدد من 
املنتجات الغذائية. ويأتي السماح 

ببيع الجراد املهاجر بعد الحصول 
على الضوء األخضر من الهيئة 

األوروبية لسالمة األغذية، 
وتصويت الدول األعضاء باملوافقة. 

أخبار

3.5 تريليونات 
دوالر 

ليوم العزاب

أظهرت بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني )املركزي( أن قيمة املدفوعات عبر اإلنترنت خالل مهرجان التسوق املعروف باسم »يوم العزاب« الذي 
استمر في الفترة من 1 إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بلغت نحو 22.32 تريليون يوان )حوالى 3.5 تريليونات دوالر(. وقال البنك، وفق وكالة 
ه خالل فترة الـ11 يوما املذكورة، عولج أكثر من 27 مليار معاملة عبر منصتي »نتسيونيون« و»تشينا يونيونباي« للدفع 

ّ
»شينخوا« أمس السبت، إن

عبر اإلنترت، بزيادة بلغت نسبتها 17.9% على أساس سنوي، وزادت القيمة اإلجمالية بنسبة 14.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي 2020. 
طلق مهرجان التسوق ليوم العزاب ألول مرة من قبل شركة »علي بابا« في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، وأصبح منذ ذلك الحن أحد أكبر أنشطة 

ُ
وأ

التسوق عبر اإلنترنت في العالم.

اقتصاد
Sunday 14 November 2021
األحد 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  9  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2631  السنة الثامنة

)فرانس برس(
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البنزين يرتفع... التضخم يحاصر بايدن

550
ــرئــيــس األمــيــركــي  ــقــول ال ي
التضخم  إن  بـــايـــدن  جـــو 
مشروع  بسبب  سينخفض 
االجتماعي  اإلنفاق  قانون 
 1.75 يكلف  الــذي  المقبل، 
تريليون دوالر، باإلضافة إلى 
خطة البنية األساسية البالغة 
والــتــي  دوالر،  مــلــيــار   550

سيوقع عليها قريبًا.

تحقيق

أسعار المستهلك ارتفعت 
6.2% على أساس سنوي 

في أكتوبر الماضي

62% من األميركيين يرون 
أّن سياسة بايدن هي 

المسؤولة عن التضخم

واشنطن ـ العربي الجديد

تزعج األسعار التي ترتفع حاليا 
في املتاجر وفي محطات الوقود 
األميركين وتربكهم، فيما كثير 
ــتـــحـــدة يــتــوقــعــون  ــات املـ مــــن ســـكـــان الـــــواليـــ
صدمة من ارتفاع جديد في األسعار عندما 

تبدأ املطالبة بفواتير التدفئة في الشتاء.
وصعدت أسعار التجزئة للبنزين إلى أكثر 
في  ليترات(   3.79( للغالون  دوالرات   4 مــن 
ثالث واليات للمرة األولى منذ 13 عاما مع 
ارتفاع أسعار الطاقة، وفق وكالة بلومبيرغ 
األمــــيــــركــــيــــة، أمـــــس الـــســـبـــت، فـــيـــمـــا يــتــوقــع 
اقــتــصــاديــون مــواصــلــة الــتــضــخــم ارتــفــاعــه 
الــعــام املــقــبــل، لتنتقل ضــغــوط األســعــار من 
الــوقــود والــســلــع إلــى الــســكــن، بفعل ارتــفــاع 
ــتـــمـــرار قـــيـــود ســالســل  أســـعـــار الــطــاقــة واسـ

التوريد العاملية.
وتتعرض إدارة الرئيس جو بايدن لضغوط 
متزايدة بعد أن عجزت في وقت سابق من 
الــشــهــر الــجــاري عــن دفـــع تــحــالــف »أوبــــك+« 
لـــزيـــادة إمــــــدادات الــنــفــط عــاملــيــا، فــضــال عن 
اســتــمــرار الــحــرب الــتــجــاريــة مــع الــصــن، إذ 
املفروضة  الكبيرة  الجمركية  الــرســوم  أدت 
عــلــى الكثير مــن الــســلــع مــنــذ عــهــد الرئيس 
الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب فــي زيــــادة أســعــار 
األميركين،  للمستهلكن  السلع  الكثير من 
نفسها  الحالية  بايدن  إدارة  تجد  في حن 
ــة األبـــــــواب مـــع بكن  ــواربــ فـــي مـــــأزق بـــن مــ
ــن الــعــجــز الــتــجــاري  والــتــضــحــيــة بــمــزيــد مـ
أمامها لكبح غضب املستهلكن األميركين، 
العمالق  أو االستمرار في سياسة تحجيم 
ــة أمــيــركــا من  ــ الــصــيــنــي الــــذي يــســعــى إلزاحـ

مقعد أكبر اقتصاد في العالم.
ويعقد الرئيس األميركي جو بايدن ونظيره 
الــصــيــنــي شــــي جــــن بــيــنــغ اجـــتـــمـــاعـــا عــبــر 
بينهما،  الثالث  هــو  االثــنــن،  غــدا  الفيديو، 
وفـــق بــيــان صــــادر عــن الــبــيــت األبـــيـــض، في 
وقت متأخر من مساء الجمعة. وأورد بيان 
للناطقة باسم البيت األبيض جن ساكي أن 
الرئيسن »سيناقشان سبل إدارة التنافس 
)بـــن الــبــلــديــن( بــشــكــل مـــســـؤول«، وطــريــقــة 

»الـــعـــمـــل مــعــا عــنــدمــا تــلــتــقــي مــصــالــحــنــا«. 
ــبـــق أن تــــحــــادث الـــرئـــيـــســـان األمـــيـــركـــي  وسـ
والـــصـــيـــنـــي هــاتــفــيــا مـــرتـــن مـــنـــذ تــنــصــيــب 
ــات بــــن أكــبــر  ــالقــ ــعــ ــورت الــ ــ ــدهــ ــ بـــــايـــــدن. وتــ
اقتصادين في العالم في األسابيع املاضية 
ا بــالــتــجــارة،  عــلــى خلفية مــلــفــات عــــدة، بــــدء
ــان، وصــــــــوال إلــــى  مــــــــــرورا بــــحــــقــــوق اإلنـــــــســـــ
الــصــن اإلقليمية، وهــو مــا دفع  طــمــوحــات 
في  اإلقليمية  تحالفاته  تعزيز  إلــى  بــايــدن 
آسيا. وتطمح واشنطن إلى تهدئة تجارية 
مع الصن لتجاوز األوقات العصيبة، التي 
يتسبب فيها التضخم املتزايد بفعل ارتفاع 
ــاقـــة وأزمـــــــة ســـالســـل الـــتـــوريـــد  ــار الـــطـ ــعــ أســ
املالي  العجز  ارتــــدادات  عــن  العاملية، فضال 
األمــيــركــي املــتــفــاقــم عــلــى أكــبــر اقــتــصــاد في 

العالم.
ــم فـــــي الـــــواليـــــات  ــخـ ــتـــضـ ووصــــــــل مــــعــــدل الـ
املــتــحــدة إلـــى أعــلــى مــســتــوى لــه خـــالل جيل 
كامل، إذ أفاد تقرير، صدر األربعاء املاضي، 
بأن أسعار املستهلك ارتفعت بنسبة %6.2 
سنويا خالل أكتوبر/ تشرين األول املاضي، 

إذ تتزايد وتيرة ارتفاع األسعار مع انتعاش 
املــزيــد مــن األســـواق مــع سياسة الفتح بعد 
فيروس  فيها جائحة  التي تسببت  القيود 

كورونا.

بايدن يتوقع انخفاض التضخم
يقول بايدن إن معدل التضخم سينخفض 

بسبب مــشــروع قــانــون اإلنــفــاق االجتماعي 
تــريــلــيــون دوالر،  يــكــلــف 1.75  الــــذي  املــقــبــل 
باإلضافة إلى خطة البنية األساسية البالغة 
عليها  ــع 

ّ
ســيــوق والـــتـــي  دوالر،  مــلــيــار   550

قريبا، األمر الذي يشكك فيه الجمهوريون، 
إدارة  الــتــي تضخها  الــســيــولــة  أن  يـــرون  إذ 
ـــي تـــرفـــع  ــتـ ــي الــ ــ ــقــــراطــــي هـ ــيــــس الــــديــــمــ ــرئــ الــ
الديمقراطين  األســعــار. بل حتى إن بعض 
يرددون املخاوف املالية ذاتها التي يتحدث 

عنها أعضاء الحزب الجمهوري.
ويقول ريتشارد كورتن، الذي يشرف على 
ــة ثــقــة املــســتــهــلــكــن الـــتـــي تـــصـــدر عن  ــ دراســ
جــامــعــة »مــيــتــشــيــغــان«، وهــــي مــؤشــر مهم 
يــقــيــس اتـــجـــاهـــات الـــقـــطـــاع الـــعـــائـــلـــي، وفــق 
وكــلــة بــلــومــبــيــرغ :«لـــم نسجل مــن قــبــل هــذا 
الــذيــن يتحدثون  الــنــاس  الكبير مــن  الــعــدد 
عن ارتفاع أسعار املنازل أو أسعار األجهزة 
نسبة  لدينا  التلفزيون..  أجهزة  أو  املنزلية 
ــن تــدنــي  ــنــــاس يـــتـــحـــدثـــون عــ ــن الــ كـــبـــيـــرة مــ
وقد  التضخم،  بسبب  معيشتهم  مستوى 
املستهلكن ال  أن  أشــد عنفا بسبب  أصــبــح 

يرون سياسة اقتصادية فعالة تستطيع أن 
تكبح التضخم«. ويتوقع االقتصاديون لدى 
اإليجارات  ارتفاع  ساكس«  »غولدمان  بنك 
في السنة املقبلة إلى أعلى مستوى لها في 
ثالثن عاما، إذ يقدر البنك في آخر توقعاته 
تاريخيا  رقما  التضخم سيسجل  أن معدل 

خالل 2022.
فــي املــقــابــل، قـــال بـــايـــدن، األربـــعـــاء املــاضــي، 
إلى  االقتصادين  إنــه وّجــه كبار مساعديه 
وركز  الطاقة،  تكاليف  التركيز على خفض 
الفيدرالي في مراقبة  على دور االحتياطي 
الرقابية  الجهات  األســعــار. كذلك، طلب من 
ــة فــي  ــغـ ــالـ ــبـ والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة مـــتـــابـــعـــة أي »مـ

األسعار«.

معاناة معيشية 
بسبب ارتفاع األسعار

لكن السيناتور جو مانشن عن والية غرب 
فيرجينيا، العضو الديمقراطي في مجلس 
ــوات  ــ الـــشـــيـــوخ وواحـــــــد مــــن أصــــحــــاب األصــ
ــال فـــي تــغــريــدة عــلــى تــويــتــر،  املــتــأرجــحــة، قـ
الــذي  الــقــيــاســي  أخــيــرًا، إن مــعــدل التضخم 
يــهــدد الــشــعــب األمــيــركــي لــيــس »انــتــقــالــيــا« 
ــزداد  ــ ــه يــ ــ ــــق جـــمـــيـــع الــــحــــســــابــــات، بــــل إنــ وفــ
من  يــعــرفــون  األميركين  أن  ســـوءًا، مضيفا 
أن ضريبة  الوقود  التجزئة ومحطة  متجر 
الــتــضــخــم حــقــيــقــيــة، وأنــــه لـــم يــعــد بــمــقــدور 
الــعــاصــمــة واشــنــطــن أن تــتــجــاهــل املــعــانــاة 
االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يــشــعــر بــهــا املــواطــنــون 

يوميا.
ــر حـــــول أســـبـــاب  ــ ــدائـ ــ وفـــــي ظــــل الـــســـجـــال الـ
صــعــود األســـعـــار وكــيــفــيــة مــواجــهــتــه وبــأي 
ســــرعــــة ســـتـــنـــخـــفـــض مـــــعـــــدالت الـــتـــضـــخـــم، 
الكونغرس  السيطرة على  أصبحت مسألة 
على املحك في االنتخابات النصفية املقررة 
إذ   ،2022 ــانـــي  ــثـ الـ تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر/  فــــي 
للديمقراطين  املــحــدودة  األغلبية  ستكون 
في كال الغرفتن هدفا لالستحواذ. وسوف 
ــات وطـــنـــيـــة  ــابــ ــخــ ــتــ انــ أول  فـــعـــلـــيـــا  ــبـــح  تـــصـ
موضوعها الرئيسي هو التضخم منذ فوز 
الرئيس رونالد ريغان على الرئيس جيمي 
الساحق في  أيـــام مــن نجاحه  كــارتــر. فقبل 
عــــام 1980، وجــه  الـــرئـــاســـيـــة  االنـــتـــخـــابـــات 
 : »هــل بات 

ً
ريــغــان ســـؤااًل لألميركن قــائــال

 بالنسبة إليكم أن تذهبوا إلى املتاجر 
ً
سهال

وتشتروا حاجياتكم مقارنة بما كان عليه 
الوضع قبل أربع سنوات؟«.

وحـــســـب تــقــريــر ملـــوقـــع »بــولــيــتــيــكــو« حــول 
استطالعات الرأي أخيرًا، فقد قال 62% من 
 سياسة الرئيس هي املسؤولة 

ّ
األميركين إن

ــــوزارة العمل  عــن الــتــضــخــم. ووفـــق تــقــريــر لـ
الثاني  تشرين  نوفمبر/  مطلع  األميركية 
 زيادة األسعار امللحوظة على 

ّ
الجاري، فإن

السلع ظهرت في أسعار السيارات واألثاث 
ــار والـــعـــقـــارات والــرعــايــة  والـــطـــاقـــة واإليــــجــ

الطبية.
وفي توقعات لها، قالت لورا روزنر، كبيرة 
»وول  صحيفة  فــي  االقــتــصــاديــن  املحللن 
ستريت جورنال«، إن التضخم األميركي قد 
الواليات  دخلت  إذا  نطاقه  ويتسع  يتطور 
نهاية  الرسمية  العطل  موسم  في  املتحدة 
في  النقص  أن تحل مشكلة  دون  من  العام 
السلع، ما قد يؤدي إلى زيادة إضافية في 

األسعار.
أميركا تعود 

إلى عهد ريغان

أضحت األسعار المتصاعدة في الواليات المتحدة أشد وطأة على المستهلكين الذين يخشون 
امتداد الغالء إلى السكن والعالج بعد الوقود والغذاء، بينما تواجه إدارة الرئيس جو بايدن 

مأزقًا كبيرًا يعيد البالد إلى مشاهد ما قبل 40 عامًا
محادثات مع طوكيو لتخفيف رسوم الصلب واأللومنيوم

تجري الواليات املتحدة مفاوضات مع اليابان لتخفيف الرسوم الجمركية 
التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على واردات الصلب 

واأللومنيوم، بعد التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن مع االتحاد األوروبي.
وقــال بيان صــادر عن ممثلة التجارة األميركية كاترين تــاي، ووزيــرة 
الــتــجــارة جينا ريــمــونــدو الــتــي ستسافر إلـــى طــوكــيــو، غـــدًا االثــنــن، إن 
هذا  في  الثنائية  القضايا  لحل  واليابان ستسعيان  املتحدة  »الــواليــات 
املجال«. وتشير واشنطن، وفق البيان الصادر، مساء الجمعة، بحسب 
وكالة فرانس برس، إلى أهداف تتمثل بـ »مكافحة الطاقة املفرطة العاملية 

رضت 
ُ
الــيــابــان بــن دول كثيرة قــد ف مــن الصلب واأللــومــنــيــوم«. كــانــت 

عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الصلب و 10% على 
األلومنيوم من جانب إدارة ترامب في يونيو/ حزيران 2018، في خضّم 
الحرب التجارية. وبرر الرئيس األميركي السابق خطوته هذه بالحاجة 
القومي. لكن في 30 أكتوبر/ تشرين األول املاضي،  إلــى حماية األمــن 
توصلت الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي إلى اتفاق إللغاء رسوم على 
الــواردات األوروبية من الصلب واأللومنيوم، وهو نزاع أضّر بالعالقات 
التجارية بن واشنطن وبروكسل منذ فرضت إدارة ترامب هذه الرسوم.

محطة وقود 
في واشنطن 
)Getty(

عمان ـ زيد الدبيسية

يــســيــطــر الـــخـــوف عــلــى األردنـــيـــن 
ــة مــائــيــة  ــ تـــعـــرض األردن ألزمـ مـــن 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، بـــعـــدمـــا كــشــفــت 
الحكومة أخيرًا عن جفاف ثالثة سدود حتى 
اآلن بالكامل وانخفاض كميات املياه املخزنة 
السدود األخــرى ملستويات تاريخية، ما  في 
القطاع  سيما  ال  األنشطة،  من  العديد  يهدد 
ــذي يــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر عــلــى  ــ الـــــزراعـــــي، الــ

السدود لتلبية احتياجاته وري املزروعات.
ويـــأتـــي جــفــاف الـــســـدود مـــع تـــراجـــع املــواســم 
ــــالل الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة وتـــأخـــر  املـــطـــريـــة خـ
هــطــول األمـــطـــار فــي املــوســم الــحــالــي، بينما 
املصادر املتاحة حاليا ال تغطي سوى الحد 

األدنى من احتياجات البالد.
وقـــال مساعد أمــن عــام وزارة املــيــاه والـــري، 
»العربي  املتحدث باسم الوزارة عمر سالمة، لـ
الــجــديــد«، إن الــكــمــيــات املــخــزنــة فــي الــســدود 

األردنية البالغ عددها 14 سدًا انخفضت إلى 
املقدرة  التخزينية  طاقتها  من   %19 حوالي 
بنحو 336 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب، بسبب عــدم 
هطول األمطار وتراجعها بشكل كبير خالل 

السنوات القليلة املاضية.
وأضــاف سالمة أن »ثالثة ســدود هي الوالة 
ــنــــور، جـــفـــت بـــالـــكـــامـــل حــتــى  ــتــ واملــــوجــــب والــ
فــيــهــا  املـــخـــزنـــة  الـــكـــمـــيـــات  اآلن، وانـــخـــفـــضـــت 
إلــى 20 مليون متر مكعب من أصــل طاقتها 

التخزينية البالغة 75 مليون متر مكعب«.
إيــجــاد  عــلــى  تــعــمــل  ــيـــاه  املـ أن وزارة  ــابـــع  وتـ
املشكلة  هــذه  ملواجهة  للمياه  بديلة  مصادر 
من خالل حفر اآلبــار وتنفيذ مشروع الناقل 
الوطني للمياه الذي يقوم على تحلية مياه 
البحر األحمر جنوبا وضخها لباقي املناطق 
ــة وبــكــلــفــة مــقــدرة  ــ ــزراعـ ــ لـــغـــايـــات الـــشـــرب والـ
بحوالي 180 مليون دوالر إضافة إلى تقليل 

الفاقد من املياه.
وأكـــد ســالمــة أن األردن مــن أفــقــر دول العالم 
الــفــرد 80 مترا  املــيــاه، حيث تبلغ حصة  فــي 
مكعبا في السنة، فيما الحصة العاملية تبلغ 
500 مــتــر مــكــعــب، مــشــيــرا إلــــى أن الــضــغــوط 
على املياه في اململكة ارتفعت خالل السنوات 
الست املاضية بسبب استضافته 1.3 مليون 

ــفــــاع الــطــلــب  الجــــئ ســــــوري، إضـــافـــة إلــــى ارتــ
الحكومة،  وسمحت  األخــرى.  لالستخدامات 
املـــيـــاه، بحفر  تــفــاقــم مشكلة نــقــص  وبــســبــب 
الحاصل في  النقص  االرتــوزايــة لسد  اآلبـــار 
مــيــاه الــشــرب ولـــري املـــزروعـــات، وخــاصــة في 
مناطق األغوار التي تعتمد على السدود لري 

املزروعات.
ومــــع تــفــاقــم مــشــكــلــة املـــيـــاه والــعــجــز الــكــبــيــر 
الـــذي زاد هـــذا الــعــام، تــعــاقــدت الــحــكــومــة مع 
لشراء حوالي  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات 
املياه، فيما تعمل  50 مليون متر مكعب من 
املياه  املعتدين على خطوط  جاهدة ملالحقة 

وسرقتها لالستخدامات الزراعية.
وحــذر رئيس االتــحــاد الــعــام ملــزراعــي األردن 
»العربي الجديد«،  عدنان خدام، في تصريح لـ
من مخاطر شح املياه مع جفاف السدود التي 
ازديــاد حدتها مع استمرار انحباس  يتوقع 
األمــــطــــار. وقـــــال خـــــدام إن الـــقـــطـــاع الـــزراعـــي 
وستتوقف  املــيــاه  قلة  بسبب  كثيرًا  سيتأثر 
ــات فــي مــنــاطــق األغـــــوار، الــتــي تعتبر  ــزراعـ الـ
لغايات  الــزراعــات  األردن وبعض  غــذاء  سلة 
الــتــصــديــر إلـــى األســـــواق الــخــارجــيــة. وشـــدد 
ــراع الــحــكــومــة فـــي إيــجــاد  ــ ــرورة إســ ــ عــلــى ضــ

املعالجات الالزمة إلنقاذ القطاع الزراعي.
وقال الجيولوجي محمد الفرجات »ال نريد 
أن نــشــهــد شــحــا فــي الــخــضــار فــي األســــواق 
ــا مـــقـــابـــل انــخــفــاض  ــارهـ ــعـ وجـــنـــونـــا فــــي أسـ
إلى أهمية  الطلب«، مشيرا  العرض وزيــادة 
ترشيد مياه الــري من جانب مزارعي وادي 
األردن وإدارة مزارعهم لتتمكن من التعايش 
مع الوضع. وأضاف »إن لم تتساقط أمطار 
بــكــثــافــة عـــالـــيـــة فـــقـــد ال تــســتــطــيــع الـــســـدود 
الوفاء برفد زراعاتنا«. وفي إبريل/ نيسان 

القاهرة ـ عبداهلل عبده

أكـــد مــصــدر مــطــلــع فـــي املــجــلــس الــتــصــديــري 
»الــعــربــي  لــلــصــنــاعــات الــغــذائــيــة فــي مــصــر، لـــ
الـــجـــديـــد« أن هــيــئــة ســالمــة الـــغـــذاء املــصــريــة 
بعثت دعــوة لـــوزارة املــيــاه والبيئة والــزراعــة 
ــال وفـــد مــن أجـــل التباحث  الــســعــوديــة، إلرســ
حـــول مستقبل صـــــادرات األغـــذيـــة املــصــريــة، 
ومــنــاقــشــة تــخــفــيــف االشــــتــــراطــــات الــجــديــدة 
تنفيذها  بــدأ  والــتــي  اململكة  وضعتها  الــتــي 
منتصف الشهر قبل املاضي. وبدأت السلطات 
سبتمبر/أيلول   15 مــن  الــســعــوديــة  اعــتــبــاًرا 
املــاضــي،  فــي تطبيق االشــتــراطــات  الــجــديــدة، 
على الصادرات املصرية، منها وجود  شهادة 
املصرية  تثبت  الزراعية  للصادرات  مطابقة 
القياسية  الــلــوائــح  واملــواصــفــات  مطابقتها 
ــــدى  املـــمـــلـــكـــة، وخــــاصــــة الــالئــحــة  املـــعـــتـــمـــدة لـ
الفنية  الخاصة بالحدود القصوى  ملتبقيات 
الخاصة  باملعايير  الالئحة  وكذلك  املبيدات، 
 امليكروبيولوجية، باإلضافة لتحليل فيروس 

التهاب الكبد الوبائي.  
وعــقــب مــســؤول فــي وزارة الـــزراعـــة املــصــريــة 

ــات ،  مــوضــًحــا عــدم  ــراطـ ــتـ بــرفــضــه لــهــذه  االشـ
وجود أي ضرورة فنية، خاصة  أن كل  الدول 
 املـــســـتـــوردة  لــلــحــاصــالت الـــزراعـــيـــة املــصــريــة 
ال  تــفــرض مــثــل  هــــذه  االشـــتـــراطـــات، كــمــا أنــه 
ــلـــصـــادرات  ــــض واحـــــــدة  لـ  ال تـــوجـــد حـــالـــة رفـ
 الزراعية  املصرية من أي دولة  بسبب فيروس 

أو  املعايير  امليكروبيولوجية . 
ومن جانبه، طالب املدير التنفيذي للمجلس 
ــة، هــانــي  ــيــ الـــتـــصـــديـــري لــلــحــاصــالت  الــــزراعــ
حسن، بإلغاء القرار على  الحاصالت الزراعية 
فــتــرات انتظار  إنــهــا ال  تتحمل  إذ  الــطــازجــة، 
 طويلة تصل من 7 – 10 أيام لحن االنتهاء من 
 تلك  الفحوصات.  وكانت هيئة سالمة الغذاء 
والدواء السعودية، قررت تأجيل تنفيذ قرار 

إرفـــــاق إرســـــال شـــهـــادة مــطــابــقــة املــواصــفــات 
مــع الــشــحــنــات الــزراعــيــة املـــصـــدرة مــن مصر 
عــلــى عـــدد مــحــّدد مــن املــحــاصــيــل )الــجــوافــة، 
البرتقال، الرمان، الفراولة، خضروات ورقية، 
عــنــب، جــريــب فـــــروت، لــيــمــون، بــصــل، لوبيا 
جـــافـــة، كـــمـــون، يــنــســون( إلــــى 16 ديــســمــبــر/ 

كانون األول املقبل.
ــــدول الــعــربــيــة  واحــتــلــت الــســعــوديــة قــائــمــة الـ
املــســتــوردة لــلــحــاصــالت الــزراعــيــة املــصــريــة، 
مــســجــلــة 630 ألــــف طــــن، بــقــيــمــة 278 مــلــيــون 
املــائــة من  فــي   11.5 دوالر، ومستحوذة على 
جملة الصادرات املصرية للعالم، وذلك خالل 
املوسم التصديري 2020/ 2021 والذي يبدأ 
مـــن أغـــســـطـــس/آب ويــنــتــهــي فـــي ســبــتــمــبــر/
ا ألحدث تقرير صادر 

ً
أيلول من كل عام، وفق

عــن الهيئة الــعــامــة لــلــرقــابــة عــلــى الــصــادرات 
والواردات في مصر.

وفـــي وقـــت ســابــق مــن الــشــهــر الـــجـــاري، أعلن 
وزير الزراعة املصري، عن وصول الصادرات 
الـــزراعـــيـــة إلــــى 5 مــاليــن طـــن ألول مــــرة هــذا 
الفترة  ألــف طن عن نفس  العام، بزيادة 600 

من العام املاضي.

بغداد ـ العربي الجديد

أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي 
ــلــــشــــؤون املــــالــــيــــة، مـــظـــهـــر مـــحـــمـــد صـــالـــح،  لــ
الــخــارجــي للبالد إلى  الــعــام  الــديــن  انخفاض 
 2022 الـــعـــام   

ّ
أن أكــــد  فــيــمــا  دوالر،  مــلــيــار   20

سيكون خاليا من الضائقات املالية والقيود 
التمويلية.

أمس  العراقية،  األنــبــاء  لوكالة  وقــال صــالــح، 
 »الــديــن الــعــام الــخــارجــي للعراق 

ّ
الــســبــت، إن

في تــنــازل، واملــوازنــة العامة تتحمل خدمات 
الــديــن وفــق توقيتات مرسومة« الفتا  إطــفــاء 
 »الـــديـــن الــداخــلــي مـــا زال هـــو األكــبــر 

ّ
إلـــى أن

الخارجي  الدين  الحاضر، ويفوق  الوقت  في 
إطار  ه يبقى محصورًا في 

ّ
لكن مــرات،  بثالث 

له  وليست  الحكومي حصريا،  املالي  النظام 
صلة بالجمهور«.

 
ّ
وفــي إبــريــل/ نيسان املــاضــي، قــال صالح إن
»الحكومة عليها ديون داخلية تبلغ 50 مليار 
دوالر، إضافة إلى ديون معلقة لـ8 دول منها 
إيران والسعودية وقطر واإلمارات والكويت، 
ترفض  ــدول  الــ هـــذه  دوالر،  مــلــيــار   40 بقيمة 
ــا عــضــو فـــي نـــادي  ــهـ ـ

ّ
ــم أن شــطــب ديـــونـــهـــا رغــ

باريس«.
تـــعـــاٍف  فـــــي   »الــــــعــــــراق 

ّ
أن وأضـــــــــاف صــــالــــح 

دون  املــقــبــل   2022 عـــام  فــي  وسيعيش حتما 
يسببها  تمويلية،  قــيــود  أو  مالية  ضائقات 
نقص اإليرادات، وذلك النتعاش سوق الطاقة 
 عن ارتفاع 

ً
وازدهار الطلب على النفط، فضال

بواقع 400  النفط  العراق من  إنتاج  حصيلة 
ألف برميل يوميا«. وتابع: »هذه اإلضافة إلى 
ولوحدها  للنفط  الحالي  اإلجمالي  اإلنــتــاج 
فقط ستدر إيرادًا سنويا مضافا يقدر بنحو 
17 تريليون دينار عراقي اذا ما بلغ متوسط 
سعر برميل النفط 75 دوالرًا«. وفي سبتمبر/

أيــلــول مــن الــعــام املــاضــي، صــرح وزيــر املالية 
ــأن حــجــم الـــديـــن الـــعـــام على  ــــالوي، بــ عــلــي عــ
بالده 133.3 مليار دوالر، وفق سعر الصرف 
مقارنة  للدوالر،  دينارا   1183 البالغ  السابق 
 مستشار رئيس مجلس 

ّ
مع 1450 حاليا. لكن

ــــوزراء، قـــال، أمـــس: »املــوضــوع يعتمد على  الـ
ســقــوف اإلنــفــاق الكلية فــي املــوازنــة، وإذا ما 
 سقف اإلنــفــاق فــي مــوازنــة 2022 

ّ
افــتــرض أن

 متوسط سعر 
ّ
هو نفسه في العام 2021، وأن

برميل النفط املتحقق على مدار العام ال يقل 
 اإليرادات النفطية ستغطي 

ّ
عن 75 دوالرًا، فإن

لوحدها النفقات الكلية في املوازنة وتحقق 
شيئا من فائض يوفر اإليرادات األخرى غير 

النفطية«.
ه »للمرة األولى ستكون هناك 

ّ
وتابع صالح أن

موازنة تحقق فائضا ماليا دون الحاجة إلى 
ه ال يزيد 

ّ
االقــتــراض، وإن تحقق اقتراض فإن

الــذي  الناتج املحلي اإلجــمــالــي  على 3% مــن 
نص عليه قانون اإلدارة املالية النافذ بسبب 
مــشــاريــع إعــمــار مــســتــمــرة مــرتــبــط تمويلها 

بقروض دولية«.
مــطــلــع  أعـــلـــنـــت  ــد  ــ قـ ــفــــط،  ــنــ الــ وزارة  ــــت  ــانـ ــ وكـ
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري، ارتــفــاع 
ــارات دوالر  ــيـ ــلـ مـ  7.68 إلــــى  الــنــفــط  ــدات  ــائــ عــ

بمتوسط سعر للبرميل 79.37 دوالرًا.

جفاف السدود 
في األردن

حقل نفط في كركوك شمال العاصمة بغداد
 )فرانس برس(

مصر تسعى لتخفيف االشتراطات السعودية

العراق: 2022 من دون ضائقة

أزمة مائية غير 
مسبوقة... تداعيات 
على الغذاء واألسعار

ينذر جفاف السدود 
في األردن بأزمة مياه 

غير مسبوقة، ما يهدد 
العديد من األنشطة، ال 
سيما القطاع الزراعي، 

الذي يعتمد بشكل كبير 
على هذه المياه في 

تدبير احتياجاته

تجارة مال وناس

مالية

كميات المياه 
في السدود انخفضت 

إلى 19% من الطاقة 
التخزينية

السعودية تتصدر الدول 
المستوردة للحاصالت 

الزراعية المصرية

املاضي، وافقت حكومة االحتالل اإلسرائيلي 
إضافية  بكميات  تــزويــده  األردن  على طلب 
مــن املــيــاه اســتــنــادًا إلــى اتفاقية الــســالم بن 
البلدين. ووفق تصريحات سابقة للمتحدث 
 
ّ
ــة، فــإن ــيـ الــرســمــي بــاســم وزارة املــيــاه األردنـ

الــســنــويــة مـــن مـــيـــاه نــهــري  »حـــصـــة األردن 
اتــفــاقــيــة  بــمــوجــب  تــبــلــغ  الـــيـــرمـــوك واألردن 
عة مع االحتالل 55 مليون متر 

ّ
السالم املوق

مــكــعــب ســنــويــا، ويـــتـــّم تــخــزيــنــهــا مـــن خــالل 

قناة امللك عبد الله، ويحق للجانب األردني 
ــادة عــلــى حصته  ــ طــلــب كــمــيــات إضــافــيــة زيـ

األساسية«. 
ونهر األردن البالغ طوله قرابة 360 كيلومترًا، 
األردن وســـوريـــة ولبنان  فــي  مــنــه  يــقــع %97 
واألراضي املحتلة عام 1967، بينما 3% فقط 
مــن حــوضــه يقع فــي األراضــــي الــتــي تحتلها 

إسرائيل عام 1948.
وبــحــســب الـــدراســـات، فـــإن 75% مــن التغذية 

املائية للنهر تأتي من األردن وسورية ولبنان، 
فيما يأتي الباقي من األراضي املحتلة. كذلك 
فـــإن حـــوض نــهــر الــيــرمــوك يــقــع بــالــكــامــل في 
سورية واألردن بنسبة 80% لألولى، و%20 
لــلــثــانــيــة، وبــالــتــالــي ال يــصــح مــنــح إســرائــيــل 
ــــذي ال  حــصــصــا مــائــيــة فـــي نــهــر الـــيـــرمـــوك الـ
يقع أي جزء منه داخل األراضي املحتلة عام 
1948، وفق تصريحات سابقة لخبير قطاع 

»العربي الجديد«. املياه سفيان التل لـ

عمال يحصدون 
الطماطم في إحدى 
)Getty( مزارع األردن
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