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ال حدود النهيار الليرة اللبنانية
بيروت ـ ريتا الجّمال

الـــدوالر في السوق السوداء  يستمّر سعر صــرف 
منذ  األولــى  للمرة  متجاوزًا  بالتحليق  اللبنانية 
بــدء األزمــة أواخــر عــام 2019 عتبة الـــ15 ألــف ليرة 
املعيشية  بانعكاساتها  جــدًا  خطيرة  مشهدية  فــي  لبنانية 
ويــتــوقــع أن تــشــتــّد حــّدتــهــا فــي املــرحــلــة املــقــبــلــة الــتــي ُيمكن 
»االنفجار االجتماعي والشعبي« خصوصًا في  بـ  عنونتها 

 الصورة القاتمة حكوميًا  بحسب تقديرات املراقبني.
ّ

ظل
وافتتح سعر صــرف الـــدوالر صباح يــوم االثنني في السوق 
الــلــيــرة اللبنانية 92% من  لــيــرة، مــا يقفد  ـــ15400  بــ الــســوداء 
قــيــمــتــهــا ويــحــمــل انـــعـــكـــاســـات خــطــيــرة جــــدًا عــلــى مختلف 
املــســتــويــات وأكـــبـــر املــتــضــرريــن مــنــهــا الـــقـــوى الــعــامــلــة الــتــي 
إلــى  تــصــل  ونسبتها  اللبنانية  بــالــلــيــرة  رواتــبــهــا  تتقاضى 
»العربي الجديد« الباحث في »الدولية  95%، حسبما يؤكد لـ

للمعلومات« محمد شمس الدين.
مـــن جــهــتــه، يــلــفــت الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي ولــيــد أبـــو سليمان 
الــقــوى  إلـــى أن »مــعــظــم اللبنانيني مــن  »الــعــربــي الــجــديــد«  لـــ

الفئة  وهــذه  الوطنية،  بالعملة  رواتبهم  يتقاضون  العاملة 
األكبر هي األكثر تضررًا ما ينسحب على قدرتها الشرائية 
بالنسبة ذاتها والتي ستصبح شبه معدومة مع انخفاضها 
92%، كما ينعكس زيادة إضافية في البضائع والسلع على 
اختالفها من دون أن ننسى ارتفاع معّدل البطالة حيث إنه من 
أصل حوالي مليون و300 ألف شخص من املنتجني والقوى 
 عن 500 إلى 600 شخص عمله«. ويخشى 

ّ
العاملة فقد ما ال يقل

 الفوضى الشاملة، وغياب أي 
ّ

أبــو سليمان من أنــه في »ظــل
ارتفاعًا  نشهد  أن  الحكومي  املــســتــوى  على  إيــجــابــي  تــطــّور 
اضــافــيــًا لسعر صـــرف الــــدوالر فــي الــســوق الـــســـوداء، وربــمــا 
لــن يــكــون هــنــاك سقف ملــســاره الــتــصــاعــدي، وال سّيما أيضًا 
في وقــٍت يتآكل فيه االحتياطي اإللــزامــي«. ويكتفي بوصف 
»الترقيعات« ولــن تؤدي  بـ األخــيــرة  لبنان  إجـــراءات مصرف 
دورهـــا فــي لجم ارتــفــاع سعر الــصــرف، خصوصًا أن منصة 
صيرفة معّدة للطلب فقط من دون العرض وبالتالي فإن من 
يستحصل على الــدوالر هو التاجر بالدرجة األولــى، مشيرًا 
إلى أننا »ال نرى في أي دولة بالعالم أي بنك مركزي يخلق 
أكثر من سعر صرف، فهناك الرسمي، 1515 ليرة و3900 ليرة 

وسعر منصة الصيرفة 12 ألف ليرة للدوالر الواحد على أن 
أبو  لــلــدوالر«. ويــشــدد  ليرة  املــصــارف بسعر 12.120  تبيعه 
سليمان على أن »االرتفاع ناتج أيضًا عن التخبط السياسي 
ــاّدة، ويـــبـــدو كــذلــك أن املـــصـــارف تشتري  والـــتـــجـــاذبـــات الــــحــ
 
ً
الدوالر من السوق بهدف تسديد مبلغ 400 دوالر نقدًا عمال
بتعميم مصرف لبنان رقم 158، كما حدث مع التعميم رقم 
154 الذي ألزم املصارف اللبنانية بزيادة رأسمالها بالدوالر 
تــأمــني نسبة 3% من  عـــالوة على  املــائــة  فــي  بنسبة عشرين 

ودائعها مع املصارف املراسلة في الخارج«.
هــذا وشــهــدت محطات الــوقــود االثــنــني، كما هــي الــحــال منذ 
مـــدة، زحــمــة طــوابــيــر ســيــارات بــعــدمــا كـــان الــعــدد األكــبــر من 
املحطات مقفال السبت واألحد رغم تطمينات بثها املعنيون 
السوق  إلــى  البنزين  مــادة  املستوردة  الشركات  حــول توزيع 
املحلي بكميات كافية مطلع األسبوع تنفيذًا للموافقة على 
االعــتــمــادات الــتــي أعــطــاهــا مــصــرف لبنان لــبــواخــر استيراد 
املـــحـــروقـــات، فــي الــوقــت الــــذي تــتــزايــد الـــدعـــوات إلـــى تنظيم 
مسيرات شعبية في عدٍد من املناطق اللبنانية يوم الثالثاء 

احتجاجًا على تردي األوضاع املعيشية.

القاهرة ـ عبد اهلل عبده

رصـــد املـــراقـــبـــون تــراجــعــًا الفــتــًا فـــي إنــتــاجــيــة القمح 
 
ّ
عند املزارعني املصريني، ليتبني في نهاية املطاف أن
األسمدة الزائفة هي السّر الكامن وراء هذه الظاهرة. 
في السياق، يؤكد نقيب الفالحني، حسني أبو صدام، 
القمح في  إنتاجية  الــفــدان من  انخفاض متوسط   

ّ
أن

بعض املناطق في مصر، عن 15 إردبًا للفدان )اإلردب 
إلى عدد من  األسباب، منها  155 كيلوغرامًا(، يرجع 
شراء تقاٍو )أسمدة( مغشوشة من أماكن غير معتمدة 
ــدى وزارة  ــن الـــتـــقـــاوي املــعــتــمــدة لــ  عـ

ّ
وبـــأســـعـــار تـــقـــل

الزراعة بحوالى 50%.  ويقول في تصريحات خاصة 
 الوزارة ال  توفر التقاوي سوى 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

ها 
ّ
لحوالى مليون فدان فقط من أصل 3.4 ماليني، ألن

تخشى عدم تصريفها في الوقت الذي ال تصلح  فيها 
للطحن كــونــهــا مــعــالــجــة بــمــبــيــدات حــشــريــة.  ويشير 
ـــه نتيجة ارتــفــاع تكاليف اإلنــتــاج مــن أســمــدة 

ّ
إلـــى أن

ومــبــيــدات  ورّي وعــمــالــة وخــالفــه، اضــطــر املــــزارع إلى 
فــإن ري  اإلنــتــاج، وكذلك  النفقات على  حساب  تقليل 

القمح باملياه الجوفية يؤثر سلبا في حجم  اإلنتاج. 
العام   املستهدف توريده للحكومة هذا 

ّ
أن ولفت إلى 

يناهز 3.5 ماليني طن، صعودًا من 3.1 ماليني العام 

املاضي،  مرجعًا الزيادة إلى ارتفاع نسبة التوريد من 
لــإردب  إلــى 725 جنيهًا  السعر  املـــزارعـــني، بعد  رفــع 
)الـــدوالر= 15.67 جنيهًا(،  وهو ما يوفر هامش ربح 
مناسب، وكذلك حاجة الفالحني  إلى السيولة النقدية 
لسداد ما عليهم من ديون دفعتهم إلى االستغناء عن 
بــداًل مــن تخزينها، وأيضًا  اإلنــتــاج   نسبة كبيرة مــن 
في  ملشكالت  تحسبًا  الــتــوريــد  الحكومة  زيـــادة  طلب 
استيراد القمح الروسي،  عقب صدور قرارات ضريبية 

هناك. 
ويــؤكــد خــالــد شــريــف، أحـــد كــبــار مـــزارعـــي الصعيد، 
تــراجــع إنتاجية  الــفــدان هــذا الــعــام إلــى 15 إردبـــًا في 

املــاضــي، مرجحًا أن  املتوسط، مقابل 20 إردبــًا  العام 
إلى  الرئيسية،  إضــافــة  األســبــاب  أحــد  التقاوي  تكون 
قــلــة إنــفــاق املـــزارعـــني عــلــى الــعــمــلــيــة اإلنــتــاجــيــة،  بعد 

ارتفاع تكاليفها. 
التوريد  ارتفاع   

ّ
أن خاصة،  تصريحات  في  ويضيف 

لــإردب،  الــعــام  للحكومة على سعر 725 جنيهًا  هــذا 
يغطي فقط تكاليف  اإلنتاج، في حال عدم االستعانة 
إذ  وأوالده،  بعمل  املــزارع  واالكتفاء  بعمالة خارجية 
الــعــامــل ال تــقــل عــن 150 جنيهًا،  وحــصــاد   يــومــيــة 

ّ
إن

القيراط 90 جنيهًا، في حني تراجع سعر عبوة القش 
 املفروم )التنب( من 900 جنيه إلى 250 جنيهًا.

أسمدة مغشوشة تهبط بإنتاجية مزارعي القمح المصري

ال تصّورني 
ذليًال!

اللبناني  املـــواطـــن  يــجــد 
نـــفـــســـه فــــي الــــعــــديــــد مــن 
ــــع الـــــــذل املــعــيــشــي  ــــواقـ مـ
ــاء ســعــيــه  ــ ــنــ ــ يــــومــــيــــا، أثــ
الــطــبــيــعــي لــتــأمــني قــوت 
ــه بـــلـــيـــرة انـــهـــارت  ــرتــ أســ
قـــادرا  يــعــد  ولـــم  قيمتها 
ــيــــش  ــعــ ــى الــ ــ ــلــ ــ ــا عــ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ مـ
بــكــرامــة. »طــوابــيــر الــذل« 
ــة فــي  ــعــ ــائــ ــحــــت شــ ــبــ أصــ
عــاصــمــة لــبــنــان بــيــروت، 
ــل مــنــاطــقــه مــــن دون  ــ وكـ
ــنـــاء، عـــنـــد أعـــتـــاب  ــثـ ــتـ اسـ
مـــحـــطـــات الــــوقــــود الــتــي 
عاليا  خراطيمها  تــرفــع 
كـــلـــمـــا أبـــــــى أصـــحـــابـــهـــا 
تــعــبــئــة الــبــنــزيــن وغــيــره 
مــن املــحــروقــات ألسباب 
واستغاللية،  احتكارية 
أو في حال نفاد مخزون 
خزاناتهم فعال بانتظار 
قدوم صهاريج الشركات 
املـــــســـــتـــــوردة املــتــحــكــمــة 
وليس  والعباد.  بالبالد 
ــدا  ــ ــاهــ ــ شــ إال  الــــــــــوقــــــــــود 
ــن مــشــاهــد الــــذل،  حــيــا مـ
إلـــيـــهـــا  أضـــــفـــــت  مــــــا  إذا 
ــة والــســلــع  ــ فـــقـــدان األدويــ
والغذائية  االستهالكية 
ــة وخـــــــســـــــارة  ــ ــويــ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ الــ
فرص العمل واليأس من 

الحاكمني.

رئيس »االتحاد العمالي العام« في لبنان بشارة األسمر 
المسؤولين،  غياب  ظل  في  تتراكم  األزمات  إن  قال 
المحروقات  وفقدان  الكهرباء،  أزمة  تفاقم  فبعد 
أزمة  اليوم  علينا  تطل  أسعارها،  وارتفاع  والدواء، 
الحليب  األلبان واألجبان ومشتقات  زيادة أسعار منتجات 
بأكثر من 40%، بسبب كلفة الكهرباء المضاعفة، األمر 
الذي يتطلب تشكيل حكومة بالسرعة الالزمة لمعالجة 

األوضاع الخطرة.

أن  أعلن  السودان  في  لإلحصاء«  المركزي  »الجهاز 
مايو/  في   %379 إلى  ارتفع  السنوي  التضخم  معدل 

ورد  السابق.  الشهر  في   %363 مع  مقارنة  الفائت،  أيار 
في األرقام أن معدل التضخم في والية القضارف بلغ 
970%، الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى في أنحاء 
بلد يُطبق برنامج »إصالح« يراقبه صندوق النقد، الذي 

قال إن األسعار ستواصل االرتفاع أثناء تنفيذه.

إن  قال  بيلي  أندرو  المركزي«  إنكلترا  »بنك  محافظ 
جنيه  تريليون  بنحو  حكومية  سندات  مشتريات  إدارة 
إسترليني، وهو ما يعادل 1.4 تريليون دوالر، ستمثل أحد 
أكبر التحديات للبنك المركزي في أعقاب »كوفيد-19«، 
مضيفا في مؤتمر عبر اإلنترنت، أن »ذلك أكبر بكثير من 

الميزانية العامة لبنك إنكلترا في السابق، وعلينا أن نفكر 
بجدية في كيفية إدارة تلك المشتريات«.

دانيال  بريموس«  »إف.إكس  لدى  األسواق  محلل 
التعاون  مجلس  دول  اقتصادات  إن  قال  الدين  تقي 
النفط، من المفترض  التي تعتمد كثيرا على  الخليجي 
أن تشهد دعما قويا بفضل ارتفاع أسعار الخام، بحيث 
سيكون هذا التأثير ملحوظا في أسعار بورصات األسهم 
المقبلة، مضيفا: »ستظل األسواق  األسابيع  على مدار 
التعافي  بفضل  مرتفعة  المجلس  لدول  المالية 

وانحسار التأثير االقتصادي للجائحة«.

أسماء في األخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

زرت دولة جورجيا قبل أيام، 
فوجدتها بلدًا رخيصًا من حيث 

تكاليف املعيشة رغم أنها ال تتمتع 
بموارد طبيعية قوية وضخمة، 
دولة قليلة الفساد في املصالح 

الحكومية التي تتعامل معها، لديها 
إمكانيات ضخمة لم تستغلها 

بعد خاصة في أنشطة السياحة 
والزراعة والتعليم والعقارات 

وجذب االستثمارات األجنبية، 
من أكثر البالد السياحية اآلمنة، 
دولة ليست فيها آبار نفط وغاز 
ضخمة عكس الحال في الدول 

املحيطة بها كروسيا وأذربيجان 
املليئتني بالطاقة، كل ما تتمتع 

به جورجيا هو الغابات والطاقة 
الكهرومائية وكميات قليلة من 
الفحم الحجري واملنغنيز وخام 

الحديد والنحاس. وجورجيا ملن ال 
يعرفها دولة تقع في منطقة جنوب 

القوقاز، يحدها البحر األسود 
من الغرب، وروسيا من الشمال، 

وتركيا وأرمينيا من الجنوب، 
وأذربيجان من الشرق. وعدد 

سكانها قليل نسبيا مقارنة بدول 
مجاورة، إذ يقل عن 5 ماليني 

نسمة مقارنة بمساحتها البالغة 
69.7 ألف كيلومتر مربع.

أول ما يسترعي انتباهك عند 
خروجك من مطار تبليسي 
العاصمة الدولي هو الطبيعة 

الخالبة واملوارد الطبيعية الضخمة 
والخضرة التي تغطي كل شيء، 

والسالسل الجبلية الساحرة 
والخضراء والوديان، إضافة إلى 
كثافة األشجار املنتشرة في كل 
مكان، وغزارة األمطار حتى في 
فصل الربيع. وثاني األمور هو 

انخفاض تكلفة املعيشة، فتكلفة 
الرحالت السياحية زهيدة، وإيجار 

شقة غرفتني قد ال يتجاوز 300 
دوالر شهريا، حتى اإليجارات في 
الفنادق رخيصة، فقد تجد غرفة 

في فندق بـ25 دوالرا لليلة الواحدة، 
وأسعار املواصالت رخيصة 
جدا، فاستقالل مترو األنفاق 
ال يكلفك سوى نصف الري 

)عملة الدولة الرسمية(، والدوالر 
يساوي 3.31 الري تقريبا، ينطبق 

ذلك على أسعار السلع الغذائية 
في املطاعم واملوالت التجارية 

واملالبس وغيرها. كما يسترعي 
انتباهك أيضا درجة األمان العالي، 

فجورجيا أقل الدول األوروبية 
في معدل الجرائم، وهي سادس 

أكثر بلدان العالم من حيث األمان 
حسب تقرير مؤشر األمان العاملي 

لعام 2019.
طوال فترة وجودي في جورجيا، 

كان السؤال الذي يلح علّي هو: 
ملاذا تكلفة املعيشة منخفضة إلى 
هذا الحد هنا رغم ضعف موارد 
الدولة؟ وكانت اإلجابة تكمن في 
خفض فاتورة الفساد ومكافحة 
الدولة الجريمة املالية بقوة، وهو 
ما وفر للدولة ومواطنيها موارد 
مالية ضخمة، لكن كيف تحولت 

جورجيا من بني أكثر الدول فساًدا 
في جميع بلدان أوراسيا قبل ثورة 

الزهور عام 2003 إلى »أفضل 
ُمحاِربة للفساد في العالم« حسب 

منظمة الشفافية الدولية؟ 
اإلجابة عن السؤال تحتاج 

تفاصيل.

عن الغالء 
والفساد في 

جورجيا

Tuesday 15 June 2021
الثالثاء 15 يونيو/ حزيران 2021 م  5  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2479  السنة السابعة

)حسين بيضون(
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اقتصاد

طرابلس ـ أحمد الخميسي

خـــــفـــــضـــــت حــــــكــــــومــــــة الــــــــوحــــــــدة 
الوطنية في ليبيا حجم املوازنة 
الــــعــــامــــة مــــجــــددًا مــــن 93 مــلــيــار 
)الـــــــدوالر = 4.50  مــلــيــارًا  إلــــى 75.7  ديـــنـــار 
ديـــنـــارات(، وألــغــت بــاب الـــطـــوارئ، وقلصت 
الـــنـــفـــقـــات الـــعـــمـــومـــيـــة ومـــشـــاريـــع الــتــنــمــيــة 
إلــى %20  والــدعــم بنسب متفاوتة وصــلــت 
 ذلـــك وســـط تأجيل 

ّ
فــي بــعــض بــنــودهــا. كـــل

اعتماد أول موازنة موحدة في البرملان منذ 
بـــن مجلس  خـــافـــات  بــســســب   ،2014 ــام  عــ
النواب والحكومة حول األمــوال املرصودة، 
هناك   

ّ
أن اقــتــصــاديــون  محللون  يـــرى  فيما 

مسعى لتعقيد املشهد وعدم صرف األموال 
بهدف املساومة السياسية. في املقابل، ثمة 
من يرى ضرورة اللجوء إلى ترتيبات مالية 

مبنية على توافق سياسي.
مجلس النواب لم يقر املوازنة رغم انقضاء 
5 أشهر من السنة املالية الجارية، وسيجرى 
الفائتة  األشهر  على  رجعي  بأثر  تطبيقها 

في حال مصادقة املجلس عليها.
ــيــــاق، قـــــال عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة املــالــيــة  ــي الــــســ فــ
ــنــــواب عــبــد املــنــعــم بــالــكــور،  فـــي مــجــلــس الــ
 الــتــعــديــل األخــيــر 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن لـــ

للموازنة العامة يمكن اعتماده في الجلسة 
املقبلة ملجلس النواب.

ويـــعـــطـــل تـــأخـــيـــر إقـــــــــرار املــــــوازنــــــة الـــعـــامـــة 
ــثــــمــــاريــــة لــقــطــاع  ــتــ تـــنـــفـــيـــد املــــشــــاريــــع االســ
النفط والكهرباء، وفقًا ملا أدلــى به الباحث 
االقتصادي أبو بكر الهادي في تصريحات 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن ــح لـــ خــاصــة، إذ أوضـ
هناك تحديات أمام الحكومة، أولها توفير 
لانتخابات«،  العليا  »املفوضية  لـ األمـــوال 
وكذلك تأخر األدويـــة والــعــاج في الخارج، 
 عــــن زيـــــــادة املـــعـــانـــاة مــــن األوضــــــاع 

ً
ــا فـــضـ

ــــر صــــــرف الــــــرواتــــــب عــن  ــــأخـ املـــعـــيـــشـــيـــة، وتـ
مواعيدها املعتادة.

تمويل قوات حفتر وتوّسع 
القطاع العام

ــة   تــأخــيــر اعـــتـــمـــاد املـــوازنـ
ّ
 إن

ً
ــائـــا ــابـــع قـ وتـ

ــه خـــاضـــعـــًا  ــلـــ ــ ــعـ ــا وجـــ ــيــ ــبــ ــيــ ــة فـــــــي لــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــ ال
يعقد  أن  شــأنــه  مــن  السياسية،  للحسابات 
املــشــكــات املــتــراكــمــة الــتــي تــكــابــدهــا ليبيا 
مشيرًا  سنوات،  منذ  وشعبها  واقتصادها 
 »املــوازنــة مشروطة بتوفير األمــوال 

ّ
إلــى أن

ــلـــواء املــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر قبل  لـــقـــوات الـ
 مــن الــنــقــاط الخافية 

ّ
اعــتــمــادهــا«. وبـــّن أن

مــقــتــرحــًا بـــوضـــع مــخــصــص لـــقـــوات حفتر 
 الفصل في 

ّ
منفصل عن وزارة الدفاع، مع أن

هذا األمر تحكمه لوائح خاصة في القانون 
ــــي جــــانــــب آخـــــــر، أشــــار  ــة. وفــ ــلــــدولــ  املــــالــــي لــ
 لــيــبــيــا تــعــانــي مـــن مــشــكــلــة تــوّســع 

ّ
إلــــى أن

 أفــقــي فـــي إنـــشـــاء املـــؤســـســـات الــتــي تــجــاوز 
ــا 670 مـــؤســـســـة حـــكـــومـــيـــة، إضـــافـــة  عــــددهــ
العام.  بالقطاع  العاملن  أعــداد  ارتفاع  إلــى 
ــة  ــ ــــوازنـ ــــروع املـ ــــشـ ــــي مـ ويـــــتـــــوزع اإلنـــــفـــــاق فـ
ــقــــط، فــــي حــن  ــلـــى 4 أبــــــــواب فــ ــتـــرحـــة عـ ــقـ املـ
 الـــبـــاب الـــخـــامـــس املــخــصــص لــلــطــوارئ 

ّ
أن

ــــواب. ــنـ ــ ــاء لـــطـــلـــب مـــجـــلـــس الـ ــنــ ــه بــ ــذفــ ــم حــ ــ تـ

الموازنة... أرقام و»ابتزاز«
املــوازنــة 75.7 مليار دينار بفائض  إذًا، حجم 
1.66 مليار، وهــي مــوزعــة على بــاب الــرواتــب 
النفقات  وبـــاب  مــلــيــارًا،   33.8 بقيمة  واألجــــور 
وبــاب  مــلــيــارات،   9.29 الحكومية  التسييرية 
مليارًا.   20.6 الدعم  وبــاب  مليارًا،   12 التنمية 
ـــقـــّدر 

ُ
ــرادات، فــهــي ت ــ ــاإليــ ــ أمــــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــ

بنحو 77.4 مليار دينار موزعة على اإليرادت 
 1.2 الــضــرائــب  مــلــيــارًا،   74.3 بقيمة  النفطية 
مليار، الجمارك 300 مليون دينار، االتصاالت 
ــرادات من  ــ اإليـ بقية  إلــى  450 مليونًا، إضــافــة 
مــبــيــعــات املــــحــــروقــــات فــــي الــــســــوق املــحــلــيــة، 

وأرباح »مصرف ليبيا املركزي«. 
عمر  »مصراتة«  جامعة  في  االقتصاد  أستاذ 
 مجلس 

ّ
زرموح قال، في تصريحات خاصة، إن

ابتزاز  العامة ملحاولة  املوازنة  يعرقل  النواب 
»الــعــربــي  حــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة، مــؤكــدًا لـــ
الجديد« ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي 
إذا  ـــه 

ّ
أن ورأى  املــالــيــة«.  »الترتيبات  بـ والــعــمــل 

أصــدر مجلس الــنــواب قــانــون املــوازنــة الحقًا، 
إجــراء  الحكومة  الصعب على  مــن  يــكــون  فلن 
التسويات املالية الازمة، أما إذا لم يعتمدها، 
فــلــن يـــكـــون ذلــــك بـــاألمـــر املـــســـتـــغـــرب، فــهــو لم 
امــتــداد السنوات بن  أّي مــوازنــة على  يعتمد 

عاَمي 2016 و2020.
ــــر »مـــــركـــــز أويـــــــــا لــــلــــدراســــات  ــــديـ وتــــــســــــاءل مـ
االقــتــصــاديــة« أحــمــد أبــولــســن، فـــي تصريح 
ــادة اإلنـــفـــاق الــعــام من  خـــاص، عــن أســبــاب زيــ
»العربي  لـ دون توفر تفاصيل واضحة، وقال 
 مـــن غــيــر الـــواضـــح عــلــى أســـاس 

ّ
الـــجـــديـــد« إن

أّي سعر صــرف ُوضــعــت املــوازنــة العامة، وال 
كــيــفــيــة احــتــســاب الـــفـــارق فـــي حــالــة تخفيض 
السعر، مطالبًا بضرورة وضع موازنة بالنقد 
تكون  بــأن  فيها يقضي  بند  ــرار  وإقـ األجنبي 
ــى الــــخــــارج عــلــى  ــ الـــتـــحـــويـــات الــحــكــومــيــة إلـ

أساس سعر الصرف املعلن يوم إقرارها.
 الــحــكــومــة ســتــصــرف 75.5 

ّ
كــمــا أشــــار إلـــى أن

الــعــام ستكون  مليار ديــنــار، وهــي فــي نهاية 
 غياب الشفافية 

ّ
حكومة تصريف أعمال في ظل

صرف األموال؟
ُ
وانتشار الفساد، فكيف ست

والعراقيل  الصعوبات  الخافات  هــذه  وتبرز 
الــتــي تــواجــه حكومة الــوحــدة الــوطــنــيــة، على 
أمــــل بــــّت املــــوازنــــة فـــي الـــبـــرملـــان، بــاعــتــبــارهــا 
الخطوة األبرز للنجاح في تنفيذ املشروعات 
الـــتـــي وعــــــدت الـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــن بـــهـــا، فــي 
العامة من مشكلة  املالية  الــذي تعاني  الوقت 
تمويل  الرتــبــاط  نظرًا  املالية،  االستدامة  عــدم 
املــوازنــة بــإيــرادات النفط التي تشكل ما يزيد 

عن 95% من دخلها.

ريان محمد

بعدما فات على موعد توزيعها أكثر من شهر، ال يزال كثير 
من السورين يترقبون توزيع املواد التموينية املدعومة من 
حكومة النظام، في حن ال يزال في صفوف املحرومن منها 
املكّونة من  املـــواد  على  الحصول  لهم  نحو 20% ممن يحق 
سكر وأرز وشاي، والتي تعتبر، على الرغم من قلتها، سندا 
غذائيا لكثير من العائات. تقتات عائلة أم محمد عودة على 
القليل مما يتوافر لها من األرز والبرغل والعدس والحمص، 
واللحوم  الفواكه  عن  االستغناء  على  الغاء  أجبرها  بعدما 
جراء ارتفاع أسعارها إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، 
نشعر  »أصبحنا  الجديد«:  »العربي  مع  حديث  في  مضيفة 
بالعجز عن تأمن أبسط االحتياجات اليومية، حتى وجبة 
فيوم  الوجبات،  عــدد  نختصر  وأصبحنا  البسيطة،  الطعام 

نأكل وجبتن وأحيانًا وجبة واحدة«.
ما نحصل عليه من  »اعتمادنا في طعامنا على  وأضــافــت: 
مواد تموينية من املؤسسة االستهاكية، فعائلتي املكونة من 
4 أفراد تحصل على 4 كيلوغرامات من األرز، ثمن الكيلوغرام 
الــواحــد 600 لــيــرة ســوريــة، أي أن املــجــمــوع 2400 لــيــرة، و3 
لكنها  شــهــريــا«.  لــيــرة   1500 ثمنها  السكر  مــن  كيلوغرامات 
لفتت إلى أنه »في املرة األخيرة، في فبراير/شباط املاضي، 
ملــدة 3 أشــهــر، ولــم يكن متاحا أن نستلم  الكمية  تــم تــوزيــع 
األمـــر مقيد عبر اختيار  كــان  بــل  دفــعــات،  املخصصات على 
الكمية الستامها مرة واحــدة، ما يعني أنه كان علينا دفع 
11700 ليرة، وهو مبلغ كبير بالنسبة إلينا، ولذلك اضطررنا 
إليها، علما أن  إلــى االستغناء عــن جــزء منها رغــم حاجتنا 
إلى  إضــافــة   ،2200 واألرز  ليرة   1800 بلغ  السكر  كيلو  سعر 
وجود سلة إغاثية نحصل عليها من منظمة الهال األحمر«.
»الــعــربــي  ــال أبـــو وســــام مــصــري )56 عـــامـــا(، لـــ مــن جــانــبــه، قـ
الجديد«، إن »املواد التموينية املدعومة من سكر وأرز وزيت 
شــهــرا«،  تكفي  أن  يمكن  ال  جـــدا،  وبكميات صغيرة  وشـــاي، 

مضيفا: »فـــي الــفــتــرة املــاضــيــة وعــبــر الــبــرنــامــج، كـــان السكر 
متوافرا لكن األرز لم يكن كذلك، فعندما تذهب إلى املؤسسة 
االستهاكية يطلب منك املوظف، إن كنت تريد الحصول على 
السكر، أن تلغي األرز ألنه غير متوافر في غالبية املؤسسات 
من  تم حرماننا من حصتنا  وبالتالي  نقل جميعها،  لم  إن 
املــــواد الــتــمــويــنــيــة مــن دون أي تــبــريــر«. وتــابــع قــائــا: »كما 
أعلنت الحكومة بداية العام أن املؤسسة ستوزع للفرد نصف 
ليتر زيت، في حن أن الغالبية العظمى من الناس لم تحصل 
على شيء، بينما كانوا يأملون في العثور على الزيت الذي 
الليتر 7  أن تجاوز سعر  إلــى  أســعــاره بشكل كبير،  ارتفعت 

آالف ليرة اآلن«.
ولــفــت إلــى أن »املـــواد التموينية تـــوزع عبر بطاقة ذكــيــة تم 
ربطها بتطبيق على الهاتف الذكي يدعى )ويــن(، يتم عبره 
حجز املواد، وبانتظار أن تأتي رسالة على الهاتف تبلغه بأن 
عليه استام مــواد املؤسسة االستهاكية خــال 24 ساعة«. 
وكان التمديد الثاني لتوزيع املواد التموينية انتهى مطلع 
املواطنن  مــن  لــم يستلم نحو %20  الــفــائــت، فيما  األســبــوع 
مدير  مــعــاون  بحسب  التموينية،  مخصصاتهم  دمشق  فــي 
»املــؤســســة الــســوريــة لــلــتــجــارة« إلــيــاس مــاشــطــة، الـــذي أعلن 
في تصريحات صحافية انتهاء فترة التمديد الثانية، التي 
لتوزيع  املستهلك،  وحماية  الداخلية  التجارة  وزارة  أقرتها 
املـــواد املقننة لـــدورة فــبــرايــر/شــبــاط ومـــــارس/آذار وإبــريــل/

نــيــســان، مــوضــحــا أن بــإمــكــان أي مـــواطـــن لـــم يــحــصــل على 
مخصصاته من املواد املقننة الحصول عليها من السيارات 
الــجــوالــة مــن دون االلــتــزام بــوصــول رســالــة االســتــام لــه. كما 
ــــواد املــقــنــنــة فـــي معظم  لــفــت إلـــى أن نــســبــة تــنــفــيــذ تـــوزيـــع املـ
بينما   ،%80 تــجــاوزت  دمــشــق،  محافظة  منها  املــحــافــظــات، 
وصلت في بعض املحافظات إلى 100%، مبّينا أن نحو 150 
املــواد  ألــف شخص من خــارج محافظة دمشق سجلوا على 
املقننة في دمشق، وهؤالء شكلوا عبئا إضافيا على جداول 

البرنامج في العاصمة.

موازنة ليبيا »الموّحدة« 
يبددها انقسام البرلمان

حوالى 20% من المستحقين لم يحصلوا على المواد الغذائية المقننة في معظم المحافظات ومنها دمشق )Getty(ما زالت اإليرادات النفطية تشكل أكثر من 95% من مداخيل الموازنة العامة الليبية )فرانس برس(

دمشقيون محرومون من مخّصصاتهم

انقضى من العام 
المالي الحالي في 

ليبيا نحو 5 أشهر، وما 
زال مشروع الموازنة 

الموحدة عالقًا بين أخذ 
ورد في أروقة برلمان 

لم يبتها حتى الساعة

تنافس على الغاز القطري
تتنافس 6 شركات غربية كبرى في مجال 

الطاقة على املشاركة في مشروع التوسع 
الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي املسال في 
دولة قطر ملساعدتها في تدعيم وضعها، 

باعتبارها الدولة الرائدة في هذا املجال، 
في وقت تعثرت فيه عدة مشروعات 

كبرى في مختلف أنحاء العالم في اآلونة 
األخيرة، حسبما نقلت »رويترز« عن 

مصادر أوضحت أّن »إكسون موبيل« 
و»رويال داتش شل« و»توتال إنرجيز« 
و»كونوكو فيليبس« التي تشارك حاليًا 
بالفعل في إنتاج الغاز الطبيعي املسال 

في قطر قدمت عروضها، وانضمت إليها 
»شيفرون« و»إيني« اإليطالية في 24 مايو/

أيار املاضي.

ارتفاع مؤشر أسعار فلسطين
سجل الرقم القياسي ألسعار املستهلك 

في فلسطني ارتفاعًا طفيفًا بلغت نسبته 
0.08% خالل مايو/أيار 2021 مقارنة 

مع إبريل/نيسان، بواقع 0.26% في 
الضفة الغربية و0.24% في القدس، 

بحسب »وفا«، فيما سجل الرقم القياسي 
انخفاضًا نسبته 0.61% في قطاع غزة. 

أما السبب الرئيسي لالرتفاع فيرجع 
أساسًا إلى صعود أسعار الفواكه الطازجة 

6.43%، والدجاج الطازج 1.74%، والغاز 
0.71%، واللحوم الطازجة 0.41%، رغم 

انخفاض أسعار الخضروات املجففة 
17.93%، والبيض 11.32%، والخضروات 

الطازجة 5.52%، واألسماك %2.61، 
والبطاطا 1.89%، والزيوت النباتية %1.11.

نمو صناعي مغربي
نما الرقم االستداللي إلنتاج الصناعة 

التحويلية في املغرب، باستثناء تكرير 
النفط، بنسبة 0.9% خالل الفصل األول 
من العام 2021 مقارنة بالفترة نفسها 

من العام 2020، حسبما أعلنت »املندوبية 
 السامية للتخطيط« يوم االثنني، في 
تطور ُيعزى أساسًا إلى زيادة إنتاج 

»الصناعات الكيماوية« 6.2%، و»الغذائية« 
3.8%، و»املطاط والبالستيك« %12.9، 

و»صناعة الورق« 5.7%، و»صناعة 
 التعدين« 1.3%، و»النسيج« %1.4 

و»الجلد واألحذية« 4.6%. في املقابل، 
تراجع إنتاج »صناعة السيارات« %11.5، 

و»الصناعة اإللكترونية« %24.2، 
و»صناعة األثاث« 12.1%، و»املالبس« 

1.8%، و»املشروبات« 2.1%، و»صناعات 
تحويلية أخرى %15.2.

تنسيق طاقوي متوّسطي
ُعقد افتراضيًا، أمس االثنني، االجتماع 

الوزاري الثالث لدول االتحاد من أجل 
املتوسط حول الطاقة، برئاسة األردن 

ومشاركة االتحاد األوروبي، بحسب وكالة 
»بترا« التي أوضحت أّن املجتمعني ناقشوا 

مجاالت التعاون في مجاالت الغاز الطبيعي 
والكهرباء والطاقة املتجددة وترشيد الطاقة. 
وصدر عن االجتماع الذي عقد ليوم واحد، 

اإلعالن الوزاري للعام 2021، والذي يتضمن 
برنامج العمل وآليات التعاون خالل الفترة 

املقبلة في مجاالت الطاقة املتجددة وترشيد 
الطاقة والكهرباء والغاز الطبيعي، وكذلك 

زيادة التعاون بني الدول األعضاء.

صكوك دوالرية تركية
عّينت تركيا مجموعة مصارف من أجل 

ترتيب إصدار مزمع بالحجم القياسي 
لصكوك مقومة بالدوالر ألجل 5 سنوات، 

حسبما أظهرت، أمس االثنني، وثيقة صادرة 
عن أحد البنوك املشاركة في العملية، 
موضحة أّن التعيني شمل »بنك دبي 

اإلسالمي« و»اإلمارات دبي الوطني كابيتال« 
و»إتش.إس.بي.سي« و»ستاندرد تشارترد« 

شار إليه. على 
ُ
للقيام بمهمة إدارة اإلصدار امل

صعيد آخر، قال البنك املركزي إّن عجز 
ميزان املعامالت الجارية تقلص في إبريل/

نيسان املاضي إلى 1.712 مليار دوالر، بما 
يقل عن توقعات »رويترز«.

»بيتكوين« قرب 40 ألف دوالر
ارتفعت »ِبيتكوين« مقتربة من 40 ألف 

دوالر، بعد تقلبات على مدار عطلة نهاية 
األسبوع، إثر تغريدات من رئيس »تسال«، 

إيلون ماسك، الذي رد على انتقادات تتعلق 
 إّن »تسال« باعت 

ً
بتأثيره على السوق، قائال

ما لديها من »ِبيتكوين« لكن قد تستأنف 
التعامل بها، بحسب »رويترز«، علمًا أّن 

العملة املشفرة األولى في العالم تقلبت على 
وقع آراء ماسك منذ أعلنت »تسال« عن 

شراء 1.5 مليار دوالر منها.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

% 20
ألغت الحكومة باب الطوارئ 
ــة  ــام ــع فـــي الـــمـــوازنـــة ال
وقلصت  حاليًا،  المقترحة 
العمومية وحّدت  النفقات 
من مشاريع التنمية والدعم 
وصلت  مــتــفــاوتــة  بــنــســب 
بعض  في   %20 إلــى  أحيانًا 

البنود.

تقارير عربية

معيشةطاقة

تعمقت أزمة االقتصاد السعودي 
فــي الــربــع األول مــن الــعــام، بدليل 
اإلجمالي  املحلي  الناتج  انكماش 
السعودي 3%، مقارنة بانكماش 
بلغ 1% عام 2020، نتيجة تراجع 
تــزمــنــا  الـــنـــفـــط  ــاع  ــطـ قـ ــاد ألداء  ــ حـ
ــا، كما  ــاء كـــورونـ مــع تــداعــيــات وبــ
ُيستفاد من بيانات »الهيئة العامة 
اإلثنني.  يوم  الصادرة  لإلحصاء« 
الهيئة قالت إن القطاع غير النفطي 
نما 2.9% مقابل 1.6% قبل عام، 
بينما تراجع قطاع النفط %11.7، 
العام  يــفــوق كثيرا  انــكــمــاش  وهــو 
 .%4.6 ســـجـــل  عـــنـــدمـــا  ــي  ــاضــ املــ
وفـــي مـــايـــو/أيـــار، قــالــت الــهــيــئــة إن 
االقتصاد انكمش 3.3% في الربع 
النفطي  غــيــر  الــقــطــاع  وإن  األول، 
الربع  منذ  مــرة  نــمــوا ألول  سجل 
األول في 2020. وانكمش إجمالي 
ــو مــقــيــاس  الـــنـــاتـــج الــحــقــيــقــي، وهــ
مــعــدل بــحــســب الــتــضــخــم، %4.1 

العام املاضي.

أزمة 
اقتصاد 

السعودية 
تتعمق غزة ـ يوسف أبو وطفة

ــد املــصــانــع  ــواب، مـــالـــك أحــ ــبــ يــســتــعــد عـــمـــاد الــ
الجاهزة،  املابس  مجال صناعة  في  العاملة 
إليـــقـــاف املــصــنــع كــلــيــًا عـــن الــعــمــل فـــي املــديــنــة 
الــصــنــاعــيــة شــرقــي مــديــنــة غـــزة، والــســبــب هو 
نقص املواد الخام نتيجة إغاق معبر كرم أبو 
سالم، املنفذ التجاري الوحيد للقطاع، للشهر 
الثاني على التوالي ضمن القيود اإلسرائيلية 
املــفــروضــة. وقبيل الــعــدوان اإلســرائــيــلــي على 
ــي، أقـــدمـــت  ــ ــاضـ ــ غـــــزة فــــي 11 مــــايــــو/ أيـــــــار املـ
سلطات االحــتــال على إغــاق معبر كــرم أبو 
ســـالـــم الـــتـــجـــاري وتــقــلــيــص مــســاحــة الــصــيــد 
واتخاذ إجراءات عقابية أخرى قبل أن تخفف 

بــعــضــهــا وتــبــقــي عــلــى قـــيـــود تــمــس بــجــوهــر 
االقتصاد الفلسطيني. وانعكس إغاق املعبر 
التجاري الواقع أقصى جنوب شرقي القطاع 
بالسلب على الحركة االقتصادية والصناعية، 
ــاد فـــي أســـعـــار سلع  مـــا تــســبــب فـــي تـــدهـــور حـ
كــالــخــضــروات والــتــي كـــان جـــزء مــنــهــا يصدر 

 عن ارتفاع أسعار مواد أخرى 
ً
للخارج، فضا

مثل اإلسمنت واألخشاب والحديد نظرًا لعدم 
املحلية.  األســـواق  في  كافية  بكميات  توفرها 
قــبــل الـــعـــدوان، كـــان االحــتــال يسمح بــإدخــال 
قرابة 400 إلى 500 شاحنة ملختلف القطاعات، 
وكانت تتراوح الشاحنات في بعض السنوات 
بــن 600 و800 شــاحــنــة، إال أن إجــمــالــي عــدد 
الــشــاحــنــات الـــــــواردة حــالــيــًا ال يــتــجــاوز 100 

شاحنة يوميًا.
إجمالي  إن  الجديد«  »العربي  لـ الــبــواب  يقول 
عدد العاملن في مصنعه عادة ما يناهز 200 
عامل وعاملة ينشطون في عدد من املجاالت 
واألقـــســـام الــخــاصــة بــاملــابــس، فــيــمــا ال يزيد 
عددهم حاليًا عن مجموعة بسيطة ال تتجاوز 

 في أحسن الظروف. صاحب املصنع 
ً
20 عاما

الذي يعمل منذ سنوات في املدينة الصناعية 
شرق مدينة غزة، لجأ إلى املداورة بن العمال 
توفير  أجــل مساعدتهم على  مــن  والــعــامــات 
الحد األدنى من الدخل بما يساهم في تلبية 
احتياجات عوائلهم وأسرهم اليومية في ظل 
الظروف االقتصادية الحالية. ويوضح التاجر 
املحتجزة  البضائع  إجمالي  أن  الفلسطيني 
في مصنعه، الذي كان يصّدر للخارج املابس 
املـــخـــصـــصـــة لـــلـــســـيـــدات واألطـــــــفـــــــال، تـــجـــاوز 
كـــان موجها  قــطــعــة، بعضها  ألـــف  ســابــقــا 50 
والبقية  املحتلة،  الغربية  الضفة  أســـواق  إلــى 
إلـــــى الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة وحـــتـــى خــــــارج الـــوطـــن 
كبيرة  كمية  مــقــررًا تصدير  كــان  كما  العربي. 
من البضائع إلى األســواق الخارجية، بيد أن 
اســتــمــرار إغـــاق »معبر كــرم أبــو ســالــم« حال 
دون خروج هذه الكميات التي تقدر بحمولة 
تــجــاريــة، فيما يخشى أصــحــاب  6 شــاحــنــات 

املصنع استمرار إغاق املعبر لفترة أطول.
ــام  ــ ــعـ ــ ــــب إحـــــــــصـــــــــاءات »االتـــــــــحـــــــــاد الـ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
للصناعات الفلسطينية في غزة«، فإن 3 آالف 
املنشآت  قــصــف  نتيجة  تسريحهم  تــم  عــامــل 
االقـــتـــصـــاديـــة وتـــوقـــفـــهـــا عــــن الـــعـــمـــل، إضـــافـــة 
إلــى إغــاق معبر كــرم أبــو سالم الــذي ال يلبي 

احتياجات القطاع ومصانعه بشكل كامل.

األغذية والبالستيك األكثر تضررًا
فــي مـــوازاة ذلــك، يؤكد رئيس »االتــحــاد العام 
علي  الــقــطــاع،  فــي  الفلسطينية«  لــلــصــنــاعــات 
الحايك، أن أكثر القطاعات الصناعية تضررًا 
نــتــيــجــة إغـــــاق »مــعــبــر كــــرم أبــــو ســـالـــم« هي 
الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة والــبــاســتــيــكــيــة بسبب 
شــــح املــــــــواد الــــخــــام املــــتــــوافــــرة فــــي األســـــــواق 
املحلية. ويوضح الحايك لـ »العربي الجديد« 
أن صــنــاعــات الــقــطــاع تـــواجـــه شــبــح الــتــوقــف 
الــكــامــل نــتــيــجــة اســـتـــمـــرار ســلــطــات االحــتــال 
ــــواد وقــصــر  ــال املـ ــ ــع الــقــيــود ملــنــع إدخـ فـــي وضـ
عــمــل املــعــبــر عــلــى تــمــريــر الــســلــع األســاســيــة 
وبعض األدوية فقط، وهو ما سيحرم 30 ألف 
شــخــص مــن مــصــدر دخــلــهــم الــوحــيــد. ويلفت 
إلى أن املعبر التجاري يشكل النافذة الوحيدة 

لـــلـــصـــنـــاعـــة والــــتــــجــــارة الــفــلــســطــيــنــيــتــن فــي 
التي  اليومية  الــــواردات  لحجم  نظرًا  القطاع، 
 
ً
الــعــدوان، فضا القطاع قبل  إلــى  كانت تصل 

عن عدم وجــود معابر أخــرى بديلة يمكن من 
خالها استيراد احتياجات السكان والتجار 

وأصحاب املصانع.
وال يلتزم االحتال بإدخال كامل االحتياجات 
ــتـــجـــاري، إذ  الـــخـــاصـــة بــالــقــطــاع مـــن املــنــفــذ الـ
يضع عشرات القوائم التي تندرج فيها مئات 
ــــرى عــلــى قائمة  أصـــنـــاف الــســلــع واملـــــواد األخـ
ــزدوج«، مــا يعني مــنــع مــرور  ــ »االســتــخــدام املــ
هذه املواد إلى غزة بحجة إمكان استخدامها 

في الصناعات العسكرية للمقاومة.
منفذ  عبر  الــــواردة  الشاحنات  نسبة  وتشكل 
كرم أبو سالم التجاري نحو 83% من إجمالي 
الــقــطــاع، فيما  إلــى  الــــواردة  البضائع والسلع 
يدخل بعض السلع األخرى عبر بوابة صاح 
الدين املرتبطة باألراضي املصرية، إال أنها ال 

تلبي االحتياجات الكاملة لسكان غزة.

التهديد بشلل كامل
فـــي الـــســـيـــاق، يـــقـــول املـــديـــر الـــعـــام فـــي »هــيــئــة 
املــــدن الــصــنــاعــيــة« لـــدى وزارة االقــتــصــاد في 
الكثير من املصانع  غــزة، عماد الحوارني، إن 
املدينة  الــواقــعــة شــرق  الصناعية  املنطقة  فــي 
قــلــصــت أعـــــداد الــعــامــلــن فــيــهــا بــشــكــل كــبــيــر، 
التوقف خــال مدة  فيما أوشــك بعضها على 
ــًا. ويـــوضـــح الـــحـــوارنـــي  ــبـــوعـ لـــن تـــتـــجـــاوز أسـ
تــزال  ال  التي  املصانع  أن  الجديد«  »العربي  لـ
املــواد  تــتــوافــر لديها كميات مــن  كــانــت  تعمل 
ــام، إال أن طــــول فـــتـــرة اإلغــــــاق ســيــؤدي  ــخــ الــ
إلـــى تعطلها تــمــامــا فــي نــهــايــة املــطــاف، نظرًا 
املعبر  عمل  على  املفروضة  القيود  الستمرار 
وعـــدم وجـــود هـــذه املــــواد فــي الــســوق املحلي. 
فإن  الصناعية،  املنطقة  استهداف  وبنتيجة 
كــبــيــر، بينها  إلـــى حــد  تـــضـــررت   18 مصنعًا 
10 مــصــانــع تــم تــدمــيــرهــا كــلــيــا، بــمــا فــي ذلــك 
خــطــوط اإلنــتــاج واملــــواد الــخــام املــوجــودة في 
املــخــازن، فيما تــضــررت 8 مصانع على نحو 
متوّسط وبالغ، علما أن إجمالي هذه املصانع 

املتضررة يعادل ثلث املنطقة الصناعية.

مخاوف زراعية من طوفان النيلمصانع غزة على وشك اإلغالق لنقص المواد الخام

أحد المصانع قلص عدد العاملين لديه من حوالى 200 قبل العدوان إلى أقل من 20 اآلن )العربي الجديد(

الخرطوم ـ هالة حمزة

أنذرت إدارة مياه النيل في وزارة الري 
واملــــــوارد املــائــيــة الــســودانــيــة مــواطــنــي 
مــنــاطــق ســـّدي أعــالــي عــطــبــرة وستيت 
وخشم القربة من ارتفاع منسوب مياه 
نهر ستيت وأعــالــي عطبرة، وذلــك إثر 
تــلــقــيــهــا إخـــطـــارا رســمــيــا مـــن إثــيــوبــيــا 

للمباشرة بإفراغ سد تكزة. 
وقال خبير السدود، أبوبكر مصطفى، 
»العربي الجديد«، إن املنسوب العالي  لـ
الذي يسببه إفراغ تكزي قد يؤثر على 
ــة فــي  ــ ــزراعـ ــ ــلـــى الـ ــار املــنــتــجــن وعـ ــغـ صـ
الجروف والرعاة في املناطق املذكورة، 
فـــضـــا عــــن اآلثــــــــار الـــبـــيـــئـــيـــة األخـــــــرى، 
رعوية  عطبرة  نهر  منطقة  أن  خــاصــة 
وتكثر فيها البرك وتعتبر مصدرا ملياه 
ــــل والــحــيــوانــات  ســقــايــة املـــواشـــي واإلبـ

خرى.
ُ
األ

ــد أنــشــأت الــحــكــومــة اإلثــيــوبــيــة سد  وقـ
تــكــزة فــي مقاطعة تــيــغــراي، وهـــو أحــد 
نشئ 

ُ
وأ عبر عطبرة،  النيل  نهر  روافـــد 

الـــطـــاقـــة  مــــن  ــاواط  ــغــ ــيــ مــ لـــتـــولـــيـــد 300 
على  إثيوبيا  تعمل  التي  الكهرومائية 
تصديرها إلــى دول الــجــوار، فيما ُيعد 
أعــلــى ســـد خــرســانــي ثــنــائــي األقــــواس 
ــارة الــــســــمــــراء، وانــتــهــى  ــقــ ُيـــنـــشـــأ فــــي الــ
الــعــمــل عــلــيــه فـــي 15 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 

الثاني من العام 2009. 
ــــزي  ــكـ ــ وشـــــــــــــــــارك فـــــــــي إنـــــــــشـــــــــاء ســـــــــد تـ
ــوم مـــــكـــــّون مـــــن »ســـيـــنـــو  ــيــ ــورتــ ــســ ــونــ كــ
ــة الـــصـــن الــوطــنــيــة  ــ ــركـ ــ ــــدرو« و»شـ ــيـ ــ هـ
ملصادر املياه وهندسة الطاقة املائية« 
و»سور لإلنشاءات« بتكاليف إجمالية 

بلغت 224 مليون دوالر.
ــم تـــوقـــيـــع الـــعـــقـــد فــــي الــــعــــام 2002،  ــ وتـ
حيث بدأ في توليد الطاقة التي تدخل 
عــن طــريــق شبكة الــكــهــربــاء مــن محطة 

مكعيله في إثيوبيا.
لــشــؤون مياه  الــعــامــة  اإلدارة  وتــتــوقــع 
املائية  واملــــوارد  الـــري  وزارة  فــي  النيل 

ارتفاع منسوب املياه أمام وخلف سّدي 
أعــالــي عطبرة وســتــيــت، وأمـــام وخلف 
خزان خشم القربة حتى مدينة عطبرة، 
داعية املواطنن إلى اتخاذ التحوطات 
ــاظ عــــلــــى أرواحــــــهــــــم  ــفــ ــحــ ــلــ الـــــــازمـــــــة لــ
ومــمــتــلــكــاتــهــم اســـتـــعـــدادا لـــحـــدوث أي 

طارئ.
الـــســـودان،  فـــي  الـــســـدود«  مــديــر »إدارة 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــال لــ ــ ــ ــــعــــــوض، قـ مـــعـــتـــصـــم الــ
الجديد« كشف التفاصيل الجديدة عن 
إفراغ تكزي، الفتا إلى أن إدارة الكهرباء 
ــهــــاز الــفــنــي  ــــرت الــــجــ ــطـ ــ اإلثــــيــــوبــــيــــة أخـ
للموارد املائية السوداني بإفراغ السد 
اســتــعــدادا ملــوســم الفيضان واألمــطــار، 
وأوضــــحــــت أن عــمــلــيــة إفــــراغــــه ســـوف 
تستغرق 15 يوما، علما أنه يضخ 2.5 

مليار متر مكعب من املياه.
ــر الــــســــدود تــســبــب عــمــلــيــة  ــديـ ــفـــى مـ ونـ
اإلفـــــراغ فــي حــــدوث فــيــضــانــات، وإنــمــا 
ســتــقــتــصــر الـــنـــتـــائـــج عـــلـــى زيــــــــادة فــي 
ـــشـــار إلــيــهــا، 

ُ
املــنــســوب عــنــد املــنــاطــق امل

من  يستفيد  ســـوف  الـــســـودان  أن  علما 
هذه املياه في توليد الكهرباء بمروى، 
فضا عن إسهامها في تنشيط حمولة 

التوربينات بأعالي عطبرة.
وتـــهـــدف إثــيــوبــيــا مـــن هــــذا الـــســـد إلــى 
ــلــــى مــــايــــن الــــــــــــدوالرات  الــــحــــصــــول عــ
تصدير  طــريــق  عــن  األجنبية  بالعملة 
الطاقة الكهربائية باتجاه دول الجوار، 
الــســودان وجيبوتي وكينيا، وقد  مثل 
سبق للسودان أن اشترى 100 ميغاواط 
مــن إنــتــاجــه بــعــد تــدشــن شبكة الــربــط 

الكهربائي بن البلدين املتجاورين.
ــــري  الـ وزارة  ــل  ــيــ وكــ قـــلـــل  جـــهـــتـــه،  ــــن  مـ
واملوارد املائية في السودان، ضوالبيت 
ــبــــدالــــرحــــمــــن مــــنــــصــــور، فـــــي حـــديـــث  عــ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، مــــن احـــتـــمـــاالت  ـــ لـ
حـــدوث خسائر جـــراء ارتــفــاع منسوب 
النيل في ستيت وعطبرة بسبب  مياه 
إفــــــراغ ســـد تـــكـــزي، مــتــوقــعــا أن يـــؤدي 
ذلــك إلــى انتظام جــريــان املــيــاه فــي نهر 

نهر موسمي  من  عبر تحويله  عطبرة 
إلى نهر دائم الجريان. 

ــد تــكــزي  وأشـــــــار مــصــطــفــى الـــــى أن ســ
املياه  مــن  لــلــســودان كمية كبيرة  يــوفــر 
الســتــغــالــهــا فــي الــتــولــيــد الــكــهــربــائــي، 
ــــي  ــزراعـ ــ ــم الـ ــ ــــوسـ ــر لــــــري املـ ــيـ ــتـــحـــضـ والـ

الصيفي.
يــأتــي ذلــك فــي وقــت يتخوف الــســودان 
من مخاطر شديدة وتداعيات ضخمة 
عليه جراء إقامة سد النهضة اإلثيوبي 
وصدمة امللء الثاني للسد، وفي الوقت 
املتعلقة  املــفــاوضــات  فــيــه  تتعثر  الـــذي 
ــا على  ــابـ ــع إصــــــرار أديـــــس أبـ بــالــســد مـ
ــقـــوق مـــصـــر والـــــســـــودان  اإلضــــــــــرار بـــحـ
الــــري واملـــــوارد  املـــائـــيـــة، شــرعــت وزارة 
فــي عمليات  الــســودانــيــة فعليا  املــائــيــة 
الباد  بخزانات  للمياه  كبرى  تخزين 
ــن مـــيـــاه  ــ ــدر مـ ــقــ لـــتـــوفـــيـــر احـــتـــيـــاطـــي مــ
الـــنـــيـــل تــحــســبــا لـــانـــحـــســـار املــحــتــمــل 
فـــي يــولــيــو/ تــمــوز وحــتــى أغــســطــس/

املعلن  املوعد  القادمن، وهــو  آب 2021 
الثاني  للملء  اإلثيوبية  السلطات  مــن 
لتناقص  يـــؤدي  والـــذي  النهضة،  لسد 
حصتي السودان ومصر من مياه النيل 
مليار متر مكعب، حسب   13.5 بمقدار 

تقديرات رسمية.
وثارت مخاوف في أوساط السودانين 
لسد  املتوقعة  الكارثية  التداعيات  من 
الــنــهــضــة وأبــــرزهــــا الـــغـــرق فـــي أزمــــات 
غــذائــيــة، واملــعــانــاة مــن نــقــص حـــاد في 
الــكــهــربــاء، بسبب شــح املــيــاه املــرتــقــب، 
وتأثيرات خطيرة على الزراعة واإلنتاج 
الحيواني والصادرات والصيد وإنتاج 

الطاقة وغيرها.
الــطــاقــة والنفط،  قــال وزيـــر  أن  وسيبق 
»العربي الجديد«  لـ جادين علي عبيد، 
إن تأثير امللء الثاني لسد النهضة على 
مشيرًا  فعليا،  بــدأ  الكهربائي  التوليد 
الري  آنيا وزارة  ترتيبات تجريها  إلى 
املــائــي،  بالتخزين  واملــــوارد والــخــاصــة 

تحسبا ألسوأ االحتماالت.

السودانصناعة

يوشك بعض المصانع 
على التوقف تمامًا خالل 

أسبوع تقريبًا

Tuesday 15 June 2021 Tuesday 15 June 2021
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

تــتــجــه أســعــار الــنــفــط نــحــو »دورة 
فــائــقــة« فــي الــطــلــب خـــال الصيف 
حسب  املقبلة،  والــســنــوات  الحالي 
املــصــارف االستثمارية  الــعــديــد مــن  تــوقــعــات 
وخــبــراء طــاقــة. ورفــعــت الــعــديــد مــن املــصــارف 
االستثمارية الكبرى توقعاتها ألسعار النفط 
 

ّ
ــام، إذ أبــــدى كــل ــعـ فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـ
مــن مــصــارف »غــولــدمــان ســاكــس« و»جـــي بي 
مـــورغـــان« و»بــاركــلــيــز« تــفــاؤاًل بــحــدوث قفزة 
وبالتالي  الــخــامــات،  الــعــاملــي على  الطلب  فــي 

حدوث قفزة في األسعار. 
 مــصــرف »بــاركــلــيــز« الــبــريــطــانــي يــرى 

ّ
بـــل إن

الطلب  في  فائقة«  »دورة  بداية  في  العالم   
ّ
أن

على املشتقات النفطية تتفوق على املعروض 

 هذه 
ّ
الــســوق وأن فــي  املعروضة  الخامات  مــن 

الدورة ستستمر لسنوات خال العقد الجاري. 
ـــأن، تـــوقـــع مـــصـــرف »غـــولـــدمـــان  ــشـ ــذا الــ ــ فــــي هـ
ــــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي  ســــاكــــس« فــــي مــــذكــــرة يـ
إلــى 80 دوالرًا للبرميل  ارتــفــاع أســعــار النفط 

خــــال الــصــيــف الــــجــــاري. ويــــرى املـــصـــرف في 
 عــودة النفط اإليراني إلى 

ّ
مذكرة لعمائه، أن

األســواق لن تكون مؤثرة على دورة األسعار. 
ومن املتوقع أن تحتاج حقول النفط اإليرانية 
ــتـــحـــديـــث حــتــى  لـــفـــتـــرة زمـــنـــيـــة لــلــصــيــانــة والـ
فــي حـــال رفـــع الــحــظــر األمــيــركــي واالتـــفـــاق مع 
الواليات املتحدة على شروط إعادة التفاوض 
حــــول الــبــرنــامــج الــــنــــووي. ورغــــم االنــخــفــاض 
الطفيف والطارئ الذي حدث في أسعار خام 
بــرنــت فــي أعــقــاب رفــع واشــنــطــن عــقــوبــات عن 
مسؤولني وشركات إيرانية، األسبوع املاضي، 
 خـــــام بــــرنــــت عـــــاد بــســرعــة 

ّ
الحـــــظ خــــبــــراء أن

لارتفاع فوق 72 دوالرًا للبرميل.
في ذات التوقعات املتفائلة، يرى خبير النفط 
كابيتال«  كاربون  »هــايــدرو  بشركة  والشريك 
 الضغوط على أسعار 

ّ
مالكوم غراهام وود، أن

ــار  ــعـ ــتـــي تــســبــبــت فــــي تــــأرجــــح األسـ الـــنـــفـــط الـ
خــــال الـــربـــع الــثــانــي الــــجــــاري، ســتــنــتــهــي في 
 الحياة ستعود 

ّ
النصف الثاني من العام، ألن

والسفر  التنقل  دورة  وتــعــود  طبيعتها  إلـــى 
واستهاك املشتقات إلى طبيعتها في أميركا 
فــيــروس  التطعيم ضــد  تكثيف  مــع  وأوروبـــــا 
ــا. ووفــــق تــوقــعــات مــصــرف االحــتــيــاط  كـــورونـ
 
ّ
ــإن ــيــــركــــي( فــ ــبـــنـــك املــــركــــزي األمــ ــفــــدرالــــي )الـ الــ
االقتصاد األميركي يتجه للنمو بنسبة %6.4 
 العديد من املصارف 

ّ
خال العام الجاري، لكن

االقتصاد   
ّ
وأن متواضع  التوقع  هــذا   

ّ
أن تــرى 

األميركي يتجه للنمو فوق نسبة %8. 

انتعاش قوي 
للنفط

محطة وقود 
بمدينة أتالنتا 

عاصمة والية 
جورجيا األميركية 

)Getty(

الثاني من  النصف  النفط خالل  ارتفاع  تتوقع مصارف استثمارية تواصل 
العام الجاري ألّن المعروض من الخامات ال يكفي الطلب المتنامي على 

المشتقات النفطية في االقتصادات الكبرى.

مصارف استثمار: ارتفاع 
أسعار الخامات سيتواصل 

خالل العقد الجاري

انتقادات لتشريعات 
تفكيك شركات التقنية 
الكبرى ومخاوف على 

مستقبلها

بيانات إيجابية لإلنتاج 
الصناعي تدعم سعر 

اليورو مقابل الدوالر

التطعيم 
السريع ونمو 
الصين القوي 
ودور »أوبك« 

أبرز األسباب

)Getty( سيدة تمر أمام مكتب غوغل بأحد أحياء نيويورك)Getty( عودة بطيئة للزبائن في مقاهي باريس ومطاعمها

نيويورك ــ شريف عثمان

ــاع أســعــار  ــفـ فـــي الـــوقـــت الــــذي تــســبــب فــيــه ارتـ
أســهــم شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــكــبــرى خــال 
آند  األســبــوع األخير في تحقيق مؤشر »إس 
جــديــدا، ومامسة  قياسيا  500« مستوى  بي 
مؤشر ناسداك أعلى مستوياته على اإلطاق، 
بعد  على  الصناعي  داو جونز  وبــقــاء مؤشر 
ــم قــيــاســي،  ــ ــل مــــن 0.01% مــــن تــســجــيــل رقـ ــ أقـ
تــتــعــرض أكــبــر أربــــع شــركــات مــنــهــا لضغوط 
كبيرة، بعد هجمة تشريعية جديدة تستهدف 
الـــحـــد مـــن ســيــطــرتــهــا عــلــى األســـــــواق، وربــمــا 

تتسبب في تفكيك بعضها. 
وقبيل نهاية األســبــوع املــاضــي، ظــهــرت على 
الــســطــح مـــســـودة تــشــريــع جـــديـــد، تــقــدمــت به 
ــاء مــجــلــس الــــنــــواب مــن  ــن أعــــضــ مــجــمــوعــة مــ
التكنولوجيا  شركات  دخــول  يمنع  الحزبني، 
األربع الكبرى، أمازون، عماق تجارة التجزئة 
على اإلنــتــرنــت فــي الــعــالــم، وآبـــل الــتــي تصنع 
حواسب ماك والهواتف الذكية آيفون، وموقع 
ــاعـــي الـــشـــهـــيـــر فــيــســبــوك،  ــمـ ــتـ الــــتــــواصــــل االجـ
وألفابيت )الشركة األم ملحرك البحث الشهير 
انــدمــاج أو استحواذ أو  غــوغــل(، في عمليات 
شـــراء شــركــات أخـــرى بما يسمح لها بفرض 
ســيــطــرتــهــا عـــلـــى األســــــــواق والـــتـــمـــتـــع بــقــوى 
يدخل  مما  أخــرى  نشاطات  أي  أو  احتكارية، 

تحت عنوان تضارب املصالح. 
وستضطر تلك الشركات، حال إقرار التشريع 
ــاء فــــي 450 صـــفـــحـــة، إلـــى  ــ ــذي جـ ــ ــ املـــقـــتـــرح والـ

فرانكفورت ـ العربي الجديد

يــتــخــوف مــســؤولــون نــقــديــون فــي أوروبــــا من 
اتــخــاذ قــــرارات مبكرة لــوقــف بــرامــج التحفيز 
املـــالـــي والــنــقــدي قــبــل ثــبــات مـــؤشـــرات النمو 
البنك  الــيــورو. وقالت رئيسة  في دول منطقة 
املــركــزي األوروبـــي، كريستني الغـــارد، إن على 
أال يوقفوا  الــيــورو  الــبــنــك وحــكــومــات منطقة 
ــاد املـــنـــطـــقـــة قـــبـــل رؤيــــــة عـــامـــات  ــتـــصـ دعـــــم اقـ
واضـــحـــة عــلــى أن الــتــعــافــي االقـــتـــصـــادي قيد 
ــــي،  الــتــنــفــيــذ. ووفــقــا لــرئــيــســة املـــركـــزي األوروبـ
»بوليتيكو«  مجلة  معها  أجرتها  مقابلة  في 
»بلومبيرغ«،  وكالة  ونقلتها  اإلثنني  ونشرت 
إلى  االقتصاد  ننقل  أن  »علينا  الغـــارد،  قالت 

مرحلة التعافي التي بدأت للتو من الوباء«.
وعـــنـــدمـــا ســئــلــت الغــــــارد عـــن إمــكــانــيــة وقــف 
صافي الشراء في إطار برنامج الشراء الطارئ 
خـــال الـــوبـــاء فــي مــــــارس/آذار 2022 كــمــا هو 
ــارد إن ذلـــك يعتمد  مخطط حــالــيــا، قــالــت الغــ
عــلــى تــحــســن اآلفـــــاق االقـــتـــصـــاديـــة. واشـــتـــرى 

يـــورو شهريا  الــبــنــك ديــونــا بنحو 80 مــلــيــار 
بــمــوجــب الــبــرنــامــج خـــال الـــربـــع الــحــالــي من 
الــعــام، ارتــفــاعــا مــن نحو 62 مليارا فــي الربع 
األول.وفــــي األســبــوع املــاضــي، تعهدت الغــارد 
ــو املـــــركـــــزي األوروبـــــــــــي بــمــواصــلــة  ومــــســــؤولــ
ــــرع خــــال الــربــع  ــــراء الـــســـنـــدات بــوتــيــرة أسـ شـ
الــرغــم مــن رفــع توقعاتهم بشأن  الثالث، على 
ــــت وزيــــــرة  ــانـ ــ ــتــــصــــاد مـــنـــطـــقـــة الــــــيــــــورو. وكـ اقــ
الــخــزانــة األمــيــركــيــة، جــانــيــت يــلــني، قـــد دعــت 
الــــــــدول األوروبــــــيــــــة إلـــــى مـــواصـــلـــة الــتــحــفــيــز 
املالي، وأشارت إلى أن التضخم الحادث على 
التي  اليورو  األسعار طــارئ. وتعتمد منطقة 

تضم 19 دولــة على طباعة املركزي األوروبــي 
الحكومية  العجوزات  لتمويل  لألموال بوفرة 
املتزايدة، ما جعل االقتصاد يعتريه الضعف 
بشكل خاص أمام أي كبح للدعم مع خروجه 

من ركودين متتاليني بفعل الجائحة.
وتشهد اقتصادات أوروبا املزيد من املؤشرات 
اإليجابية، حيث أظهرت بيانات أمس االثنني، 
ــيــــورو فــاق  ــاج الــصــنــاعــي ملــنــطــقــة الــ ــتــ أن اإلنــ
الــتــوقــعــات فـــي شــهــر إبــريــل/نــيــســان، بفضل 
املعمرة بما  السلع االستهاكية  إنتاج  زيــادة 
يـــزيـــد عــلــى املــثــلــني مــقــارنــة بــالــعــام الــســابــق، 
ــــادة فــتــح االقـــتـــصـــادات بــشــكــل مــطــرد.  بــعــد إعـ
ــاءات االتـــحـــاد األوروبـــــي  ــال مــكــتــب إحــــصــ ــ وقـ
منطقة  في  الصناعي  اإلنتاج  إن  يوروستات 
أســاس  عــلــى  بــاملــائــة   0.8 زاد بنسبة  الـــيـــورو 
شــهــري، و39.3 بــاملــائــة عــلــى أســــاس ســنــوي. 
وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم 
زيادة بنسبة 0.4 باملائة على أساس شهري، 

وقفزة 37.4 باملائة على أساس سنوي.
في  الصناعي  اإلنتاج  إحصائيات  وساهمت 
ارتــفــاع سعر صــرف العملة األوروبــيــة مقابل 
الدوالر في جلسات منتصف النهار في لندن، 
ــــذي شـــهـــدتـــه فــــي تــعــامــات  بـــعـــد الـــتـــذبـــذب الــ
التي عــادة ما تغلق مبكرة قبل أســواق  آسيا 
أوروبا وأميركا. ويعاني الدوالر منذ أسابيع 
الخاصة  املخاوف  بسبب  مبيعات  موجة  من 
ــم األمـــيـــركـــيـــة وارتــــفــــاع مــعــدل  ــهـ بــفــقــاعــة األسـ
املستثمرين  تــدفــع  املــخــاوف  وهـــذه  التضخم. 
نــحــو حــيــازة األصــــول الــخــطــرة. وأبــقــى البنك 
املركزي األوروبي، يوم الخميس املاضي، على 
تدفق مرتفع للتحفيز كما كان متوقعا، خشية 
ــادة  أن يــــؤدي أي خــفــض اآلن إلـــى تــســارع زيـ
ــراض ووقــف  ــ مقلقة بــالــفــعــل فــي تــكــالــيــف اإلقـ
ــع الــبــنــك تــوقــعــاتــه  الــتــعــافــي الـــولـــيـــد. كــمــا رفــ
للنمو والتضخم في العامني الجاري واملقبل، 
مع بدء عودة اقتصاد منطقة اليورو للنشاط 
بعد مرور أكثر من عام على فرض قيود لكبح 

جائحة فيروس كورونا.

التي  الحالية  سياساتها  مــن  العديد  تعديل 
تشمل مــن وجــهــة نــظــر املــشــرعــني الــعــديــد من 
الوقوف  ينبغي  التي  االحتكارية  املمارسات 
لــهــا بــاملــرصــاد، والــتــي تسببت فــي اســتــدعــاء 
الــعــديــد مـــن رؤســـــاء ومـــديـــري تــلــك الــشــركــات 
للشهادة أمام الكونغرس في أكثر من مناسبة 
سابقة. واعتبر محللون اطلعوا على مسودة 
التشريع أنه أهم ما تم إنجازه خال عقود من 
أجل إصاح قوانني محاربة االحتكار التي تم 

إعدادها قبل ما يقرب من قرن. 
ــــول املـــمـــارســـات  وبـــعـــد تــحــقــيــقــات تــــركــــزت حـ
الــتــنــافــســيــة لــلــشــركــات األربـــــع، واســتــمــرت ملا 
يقرب من 16 شهرًا، أصدرت اللجنة القضائية 
الــفــرعــيــة الــتــابــعــة ملجلس الــنــواب واملــســؤولــة 
عن مكافحة االحتكار في األســواق األميركية 
يتعلق  فيما  وتوصياتها  تحقيقاتها  نتائج 
ــوانـــني لـــتـــائـــم الـــعـــصـــر الــرقــمــي  ــقـ بــــإصــــاح الـ
الــذي نعيشه وتحوالته، وكــان من بينها تلك 
الـــخـــاصـــة بــفــصــل الـــعـــديـــد مـــن الــــوحــــدات عن 
الــكــيــانــات األم. واعــتــبــر مــراقــبــون أن أهـــم ما 
أنجزته اللجنة التي أعدت التشريع األسبوع 
املـــاضـــي هـــو الـــحـــصـــول عــلــى تــأيــيــد أعــضــاء 
الــحــزب الــجــمــهــوري الــذيــن رفـــض أغلبهم كل 

التوصيات السابقة. 
وعــارضــت بعض مراكز األبــحــاث التي تقوم 
بتمويلها  الــكــبــرى  الــتــكــنــولــوجــيــا  شـــركـــات 
تــوجــهــات املــشــرعــني الــتــي تــســتــهــدف تقييد 
عـــمـــلـــيـــات تـــلـــك الــــشــــركــــات، وتــقــســيــمــهــا فــي 
ــد جــيــفــري مــانــي،  ــان، حــيــث أكــ ــيــ بــعــض األحــ

ــي لــلــقــانــون  ــدولــ رئـــيـــس ومــــؤســــس املــــركــــز الــ
واالقــتــصــاد، فــي لقاء مــع شبكة »ســي أن بي 
سي« اإلخبارية، أن تبني النموذج التنظيمي 
األوروبـــــــــــــــي ســــيــــحــــد مــــــن قــــــــــدرة الــــشــــركــــات 
األمــيــركــيــة عــلــى االبــتــكــار واملــنــافــســة، داخـــل 

وخارج الواليات املتحدة. 
التي تدعمها ماليا،  وبخاف مراكز األبحاث 
هناك جماعات مصالح أخرى تقف في نفس 
مــا يعرف  الــشــركــات، ومنها  مــع تلك  الخندق 
باسم »غرفة التقدم«، ذات التوجهات اليسارية 
املعتدلة والتي تحظى بدعم قــوي من كل من 
ــل، بـــاإلضـــافـــة إلــى  ــازون وفــيــســبــوك وغـــوغـ ــ أمــ
شركات أخرى. وقبل ساعات من إعان أعضاء 
املــقــتــرح، نشر  عــن تشريعهم  الــنــواب  مجلس 
آدم كوفاسيفيتش، الرئيس التنفيذي للغرفة 
مــقــااًل أكـــد فــيــه أن الــتــشــريــع املــقــتــرح سيحرم 
ــانـــوا يــحــصــلــون  املــســتــهــلــكــني مـــن 15 مـــيـــزة كـ
الــشــركــات.  تلك  مــع  التعامل  مــن خــال  عليها 
ونصح كوفاسيفيتش أعضاء مجلس النواب 
بـــ »الــتــركــيــز على ما  الــحــزب الديمقراطي  مــن 
يجعل حياة الناس أفضل، بداًل من العبث بما 

يحبونه«.
ومــــن بـــني الـــقـــيـــود الـــتـــي يــفــرضــهــا الــتــشــريــع 
الجديد منع أمازون من تقديم خدمة الشحن 
يدفعون  الــذيــن  املــمــيــزيــن  لعمائها  املــجــانــي 
ــم  ــرايـ ــة بـ ــدمــ ــــن خــــــال خــ ــا مـ ــريـ ــهـ اشــــتــــراكــــا شـ
خريطتها  نــشــر  مـــن  غـــوغـــل  ومـــنـــع   ،Prime
واقتراح األماكن القريبة من املستهلكني عند 
الــبــحــث عــن مــقــدمــي الــخــدمــات، ومــنــع شركة 
آبل من التحميل املسبق لبعض تطبيقاتها، 
ــبـــحـــث عــن  ــالـ ومــــنــــهــــا الـــتـــطـــبـــيـــق الـــــخـــــاص بـ
املفقودات، على أجهزة آيفون، باإلضافة إلى 
منع تبادل النشر امليسر بني موقعي فيسبوك 
وإنستغرام. ويعد القانون األكثر إثارة للجدل 
ضــمــن الــتــشــريــع املــقــتــرح مـــا يــعــرف بــقــانــون 
ــــذي ســيــجــعــل  ــ ــات، والـ ــنـــصـ إنــــهــــاء احـــتـــكـــار املـ
تشغيل خــط أعــمــال آخــر يـــؤدي إلــى تضارب 

املصالح أمرًا غير قانوني.

الغارد تحّذر من وقف برامج التحفيزهجمة تشريعية أميركية على عمالقة التكنولوجيا

مــن جــانــبــه، يــتــوقــع الــخــبــيــر الــنــفــطــي غــراهــام 
وود فــــي تــحــلــيــلــه لــصــحــيــفــة »فــايــنــانــشــيــال 
 الــعــالــم ســيــواصــل 

ّ
ــنـــني، أن تــايــمــز« أمــــس االثـ

على  املقبل  العقد  حتى  النفط  على  االعتماد 
أقــــل تــقــديــر، وذلــــك عــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــثــمــار 
الـــشـــركـــات فـــي الــطــاقــة الــنــظــيــفــة تــحــت وطـــأة 

على  الطلب   
ّ
أن األميركية،  »ماكينزي«  شركة 

 
ّ
ــه فـــي الـــعـــام 2029، لــكــن ــ الــنــفــط ســيــبــلــغ ذروتـ

الــطــاقــة األحـــفـــوريـــة ســتــواصــل أهــمــيــتــهــا في 
 
ّ
نظم الطاقة. من جانبها، ترى منظمة أوبك أن

الطلب على الخامات النفطية سيرتفع إلى 6 
مايني برميل يوميا خال العام الجاري.  

اتــفــاق  فــي  املتضمنة  البيئة  قــوانــني  ضــغــوط 
بــــاريــــس لــخــفــض الــتــســخــني الـــــحـــــراري. ومـــن 
املتوقع أن تأخذ البدائل النظيفة للطاقة وقتا 
 مــا هو 

ّ
 مــن أمــيــركــا والــصــني، فيما كــل

ّ
فــي كــل

التخلص من  هــو  القصير  املــدى  متوقع على 
وقــود الفحم الــحــجــري.  فــي ذات الــشــأن، ترى 

ــبــــراء ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــنـــفـــط إلـــى  ويــــرجــــع خــ
4 عـــوامـــل رئــيــســيــة، هــــي: الــتــطــعــيــم الــســريــع 
 من 

ّ
ــا فـــي كــــل واملـــكـــثـــف ضـــد فـــيـــروس كــــورونــ

الواليات املتحدة وأوروبا، والنمو االقتصادي 
السريع في الصني، وفوز الحزب الديمقراطي 
ــــودة منظمة  فـــي االنــتــخــابــات األمــيــركــيــة، وعـ

أوبك للعب دورها التقليدي في تحديد سعر 
الخاص  األول  الــعــامــل  مــؤشــري. على صعيد 
ــد جـــائـــحـــة كــــــورونــــــا، ســـاهـــم  ــ بـــالـــتـــطـــعـــيـــم ضـ
النمو  التطعيم حتى اآلن في تعزيز توقعات 
االقــتــصــادي فــي االقــتــصــادات الكبرى وعــودة 
الحركة والتنقل والسفر في الواليات املتحدة 
والــصــني، وهــمــا أكــبــر اقــتــصــاديــن مستهلكني 
لــلــخــامــات الــنــفــطــيــة، إذ تــســتــهــلــك الـــواليـــات 
املــتــحــدة يــومــيــا نــحــو 20 مــلــيــون بــرمــيــل، كما 
تستهلك الــصــني، الــتــي بــاتــت أكــبــر مــســتــورد 

للخامات، نحو 13 مليون برميل يوميا.
أمـــا الــعــامــل الــثــانــي فــهــو عـــودة منظمة أوبــك 
لــلــعــب دورهـــــــا الــتــقــلــيــدي فــــي تـــحـــديـــد ســعــر 
ــبــــر الـــتـــحـــكـــم فــي  مــــــؤشــــــري، لــــخــــام بــــرنــــت عــ
أوبــك«   « النفطي. وتمكنت منظمة  املــعــروض 
عبر التحالف مع كبار املنتجني خارجها من 
تــبــنــي خــطــة »الــتــخــفــيــض الــكــبــيــر« فـــي سقف 
اإلنتاج التي ساهمت خال العام املاضي من 
الــذي اخــذ سعر  املــدمــر  التغلب على االنهيار 
خــام برنت إلــى أقــل مــن 19 دوالرًا فــي إبريل/ 
نيسان املاضي، وتخفيض خام غرب تكساس 

إلى أقل من صفر ألول مرة في التاريخ. 
ــا الــعــامــل الـــثـــالـــث، فــهــو تـــخـــوف الــشــركــات  أمــ
األميركية من االستثمار في النفط الصخري 
ــايـــدن الــخــاصــة  ــو بـ بــســبــب خــطــة الـــرئـــيـــس جـ
ــت الــــخــــامــــات الـــصـــخـــريـــة مــن  ــانــ ــنــــاخ. وكــ بــــاملــ
لـــدورة انتعاش النفط في  الــعــوامــل الــضــاربــة 
النفط  شركات  تستغل  إذ  املاضية،  السنوات 
ــادة  ــار الــنــفــط فـــي زيــ ــعـ الـــصـــخـــري ارتــــفــــاع أسـ
انتاجها بسرعة، وبالتالي ترفع من املعروض 
الــنــفــطــي عــلــى حــســاب خــامــات منظمة أوبـــك. 
الصخري  النفط  العامل حــول شــركــات  وهـــذا 
ــى »مـــنـــتـــج مــــرجــــح« فــــي الـــطـــلـــب والـــعـــرض  ــ إلـ
النفطي في سوق الطاقة تحسب له دول أوبك 
ألف حساب في استراتيجيات اإلنتاج والطلب 

املتوقع الذي يحدد املؤشرات السعرية.
أما العامل الرابع، فهو إحجام شركات الطاقة 
العاملية الكبرى عن وضع استثمارات جديدة 
فــي الــتــنــقــيــب والــكــشــوفــات وتــطــويــر الــحــقــول 
بــســبــب االحـــتـــفـــاظ بــالــســيــولــة ودفـــــع حــوافــز 
ــذا الــعــامــل  ــ لــلــمــســتــثــمــريــن فــــي أســـهـــمـــهـــا. وهــ
ســـاهـــم فـــي كــبــح املـــعـــروض الــنــفــطــي املــتــوقــع 
 الــشــركــات 

ّ
ــراء أن ــبـ ــــظ خـ فـــي املــســتــقــبــل. والحـ

وأوروبـــا  أميركا  مــن  كــل  فــي  الكبرى  النفطية 
حققت أربــاحــا كــبــرى خــال الــربــع الــثــانــي من 
تخطط  ال  املقابل،  فــي  ها 

ّ
لكن النفط،  مبيعات 

لوضع السيولة التي ربحتها من دورة ارتفاع 
األسعار في الصناعة النفطية.

شهرًا   32 فــي  مستوى  أعلى  عند  ارتفاعها  النفط  أســعــار  واصــلــت 
الخام.  على  العالمي  الطلب  تعافي  من  بدعم  اإلثنين،  تعامالت  خالل 
لخام  اآلجــلــة  العقود  وارتــفــعــت 
أغسطس  تسليم  القياسي  »بــرنــت« 
في  للبرميل  دوالرا   73.49 إلى   %1.1
صعدت  كما  الصباحية،  التعامالت 
تسليم  تكساس  غــرب  خــام  عقود 
دوالرا.   71.59 مسجلة   %1 يوليو 
إنسيتس«،  »فاندا  مؤسسة  وقالت 
النفط  أسعار  إن  بلومبيرغ،  وفــق 
لكن  االرتفاع،  قد تشهد مزيًدا من 

بوتيرة تدريجية على نحو أكبر.

أعلى سعر في 32 شهرًا

تقرير

تتجه الحكومة األميركية 
إلصدار تشريعات تنهي 

احتكار شركات التقنية 
الكبرى لخدمات اإلنترنت 

ووسائل التواصل
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رؤية

أحمد ذكر اهلل

تتوالى أخبار نجاحات وابتكارات منتجات الصناعات الدفاعية 
وجــود  على  يؤكد  الــذي  األمــر  أسبوعية،  بــصــورة شبه  التركية 
إرادة سياسية حقيقية دافعة لهذه الصناعات، عالوة على نجاح 
تتوقف عند حدود  الدولة في خلق منظومة بحثية مساندة، ال 
الــبــحــث والــتــطــويــر، وإنــمــا تتخطى ذلـــك إلـــى مــســانــدة الــشــركــات 
وفقًا  البحوث،  لهذه  اإلنتاجي  التطبيق  في  والخاصة  الحكومية 
ألحدث معايير الجودة العاملية، وبما يضمن تنافسية عالية لهذه 
الرسمية  اإلحــصــاءات  وتشير  الدولية.  األســـواق  في  الصناعات 
إلى استثمار الدولة التركية ما يزيد عن 60 مليار دوالر لتطوير 
الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة، وإلـــى ارتــفــاع حجم املــيــزانــيــة املخصصة 
الحالي إلى 1.5 مليار دوالر،  القطاع للعام  للبحث والتطوير في 
الــقــطــاع مــن 56 إلــى 1500  كما زاد عــدد الــشــركــات العاملة فــي 
شركة، خالل فترة حكم حزب العدالة والتنمية، كما تتواجد اآلن 
7 شركات تركية في الئحة أكبر 100 شركة عاملية للصناعات 
عــام 2010، و5 شركات  واحــدة حتى  الدفاعية، مقارنة بشركة 
في عام 2019. وأسهم كل ذلك في تزايد حجم صناعة األسلحة 
إلـــى 11 مليار  الــتــركــيــة مــن مــلــيــار دوالر فــقــط فــي عـــام 2002 
دوالر في عام 2020، ونقل أنقرة من كونها ثالث أكبر مستورد 
للسالح بالعالم في عام 1999، لتحتل املرتبة 13 كأكبر مصّدر 

للمنتجات الدفاعية بالعالم حاليًا.

طفرة اإلنتاج واالكتفاء الذاتي
يعود اهتمام تركيا باإلنتاج الدفاعي إلى حقبة األزمة القبرصية 
الــواليــات  املــاضــي؛ حينما فــرضــت  الــقــرن  السبعينيات مــن  فــي 
حدة عقوبات على حليفتها في حلف الناتو، تضّمنت حظرًا 

ّ
املت

متفّرجة على  الوقوف  أنقرة  إليها، بسبب رفض  األسلحة  لبيع 
من  املــدعــوم  الجزيرة  من  الجنوبي  الشطر  ارتكبها  التي  املــذابــح 
قبل اليونان والغرب ضد القبارصة األتراك، وذلك إبان االنقالب 
العسكري الذي جرى في الجزيرة. ورغم ذلك لم تشهد الصناعات 
الدفاعية طفرات كبرى إال مع تولي حزب العدالة والتنمية السلطة 
عام 2002، ومنذ ذلك الحني؛ تبلورت أولويات الدولة التركّية حول 
الدفاعية، وزيادة صادرات  الذاتي من املنتجات  تحقيق االكتفاء 
يليق بمكانة تركيا كقوة صاعدة  بما  الدفاع،  وعائدات صناعة 
على املستوى الدولي. ومرارًا أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن 
تركيا ستصبح منتجا رئيسيا في الصناعات الدفاعية، بحيث 
ال تستورد أيا من املنتجات الحساسة من الخارج، كما أكد أنه 
الصناعات  في  واالستقاللية  بالقوة  تتمتع  ال  أمــة  يمكن ألي  ال 
الدفاعية النظر بثقة إلى مستقبلها، وأن االستقالل التكنولوجي 
بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، لتحقيق الردع على الصعيد 
الدولي، من خالل تلبية االحتياجات األمنية والدفاعية للبالد، ال 
سيما في ظل األجــواء املضطربة التي تعيشها البلدان املجاورة 
في  التركية  الدولة  نجاح  إلى  الرسمية  التقارير  وتشير  لتركيا. 
تصنيع 70% من قطاع الصناعة العسكرية محليا مقارنة بنحو 
السلطة في  إلــى  والتنمية  العدالة  20% فقط عند صعود حــزب 
للتوجه  الدولة  عام 2002، وذلك في إطار خطة متكاملة أعدتها 
عــام 2023،  فــي  الدفاعية  الصناعات  مــن  الــذاتــي  االكــتــفــاء  نحو 
الذي يوافق مرور مائة عام على تأسيس الجمهورية. وبخالف 
إنتاج  إمكانية  اآلن  تركيا  تمتلك  الــشــهــيــرة،  التركية  املــســيــرات 
املــركــبــات واألنــظــمــة الــعــســكــريــة األكــثــر تــعــقــيــًدا مــثــل الــحــفــارات 
القتال  ودبابات  للدبابات،  املضادة  واملركبات  املدرعة،  البرمائية 
املتوسطة والرئيسية مع مجموعة واسعة من نظم أبراج الدبابات، 
كما بــاتــت تركيا مــن بــني عــشــرة بــلــدان فــي الــعــالــم فقط تصمم 
املركبات  تركيا  تنتج  كما  بنفسها.  الحربية  سفنها  وتصنع 
»قورقوت«  املدرعة، ونظام  العمليات  لأللغام، ومركبات  املضادة 
للكشف عن  الــدفــع، ورادارات »ســـرهـــات«  ذاتـــي  الــجــوي  لــلــدفــاع 
REDET-( قذائف الهاون، وكذلك، نظام الدعم اإللكتروني للرادار
ــــى مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن مــجــمــوعــات الــتــوجــيــه  ــة إل ــافـ II(، إضـ
ــفــرديــة والـــبـــنـــادق، واملــنــاظــيــر  وقـــاذفـــات الــقــنــابــل واملـــســـدســـات ال
الحرارية والقنابل الحارقة، وأنظمة رادارات للكشف عن الطائرات 
السريعة،  الــدوريــات  وزوارق  الحرارية  والكاميرات  طيار،  بــدون 
الذكية  االختراق  الجوي، وصواريخ  الدفاع  عن صواريخ  فضال 
أرض جو، وغيرها الكثير من السلع الدفاعية املتقدمة.  ومنذ أيام 
أكد الرئيس التركي تحقيق االكتفاء الذاتي في صناعة الذخائر 
 »لن نعتمد على أحد بعد اآلن في تأمني قنابلنا وذخيرتنا 

ً
قائال

افتتاحه  الحربية«، وجــاء ذلــك في إطــار  وصواريخنا والـــرؤوس 
امليكانيكية  الــصــنــاعــات  فــي شــركــة  الــذخــائــر  لتصنيع  مــنــشــأة 
املــواد  إنتاج  في  واملتخصصة   ،)MKEK( التركية  والكيميائية 

املتفجرة والتركيبات الكيميائية املصنوعة من البارود.

طفرة صادرات األسلحة التركية
 )SIPRI( يشير تقرير ملعهد استوكهولم الدولي ألبحاث السالم
ــادرات األســـلـــحـــة الــتــركــيــة  ــ ــ ــى أن صـ ــ ــام املـــاضـــي إل ــعـ ــدر فـــي الـ صــ
ويشير  املاضية،  العشر  السنوات  خــالل   %170 بنسبة  ارتفعت 
تــقــريــر أحـــدث للمعهد صـــدر فــي منتصف مـــارس املــاضــي إلــى 
املصنعة محليًا بنسبة %30  األسلحة  نمو صــادرات تركيا من 
مع  مقارنة   ،2020 في  املنتهية  املاضية  الخمس  السنوات  خــالل 
تركيا  واردات  انخفاض  وإلــى   ،2015 في  املنتهية  املقابلة  الفترة 
من األسلحة بنسبة 59%، في السنوات الخمس املاضية )2016 - 
2020( مقارنة مع الفترة بني 2011-2015. وحققت تركيا قفزات 
ملحوظة في صادرات الصناعات الدفاعية، حيث ارتفعت من 487 
مليون دوالر عام 2006 إلى نحو 2.2 مليار دوالر 2018، ثم إلى 3 
مليارات دوالر بنهاية عام 2019، وهو الرقم الذي أهل أنقرة لتشغل 
املرتبة رقم 13 بني العواصم األكثر تصديرًا لألسلحة في العالم. 
ومؤخرًا أعلنت بيانات وزارة التجارة ومجلس املصدرين التركي 
أن صادرات منتجات الدفاع والطيران سجلت في الثلث األول من 
ذاتها من  الفترة  مع  بنحو 47.7% مقارنة  ارتفاعا  الحالي،  العام 
العام املاضي، لتبلغ نحو مليار دوالر، وال تقف الطموحات التركية 
عند هذا الحد، بل تهدف أنقرة إلى رفع سقف صادراتها الدفاعية 
والفضائية إلى 25 مليار دوالر سنويًا بحلول عام 2023. وتقوم 
الدفاعية، ال  التركية بدور كبير في فتح أســواق للمنتجات  الدولة 
فيما  استراتيجية  خصوصية  ذات  األسلحة  مبيعات  أن  سيما 
األسلحة  معينة من  نوعية  بتملك  لها  التي يسمح  بالدول  يتعلق 
بكامل قدراتها أو بجزء منها، وهو الدور الذي تتقاطع فيه الخطوط 

الدبلوماسية والسياسية والعسكرية واالقتصادية.

حل مقتر


