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ارتفاع مديونية المغرب
الرباط ـ مصطفى قماس

تـــتـــزايـــد الـــتـــوقـــعـــات بــــأن تفضي 
الــضــغــوط الــقــويــة الــتــي تتعرض 
لــهــا املــالــيــة الــعــمــومــيــة املــغــربــيــة، 
إلى زيادة مستوى الدين العام خالل 2021، 
ــادة نــســبــة االقـــتـــراض الــخــارجــي  ــ نــتــيــجــة زيـ
ــتـــعـــدادات لــلــعــودة إلــى  والـــداخـــلـــي، مـــع االسـ
الـــســـوق الـــدولـــيـــة قــريــبــا. وأكـــــدت املــنــدوبــيــة 
السامية للتخطيط في املغرب، أنه رغم تلك 
اململكة تمتلك هوامش  زالــت  »مــا  الضغوط 
في  خاصة  استخدامها،  من  تمكنها  نقدية 
للمديونية  نسبيا  الــضــعــيــفــة  الــحــصــة  ظــل 
الــخــارجــيــة واملــنــحــى الــتــنــازلــي الـــذي تعرفه 

التكاليف املتعلقة بها«.
ورجـــحـــت املــنــدوبــيــة الـــتـــي تـــوفـــر الــبــيــانــات 
االقــتــصــاديــة فـــي املــمــلــكــة املــغــربــيــة، تــراجــع 
عجز املوازنة من 7.4 في املائة في 2020 إلى 

6.4 فــي املــائــة فــي 2021، غــيــر أنــهــا توقعت 
ارتفاع الدين العمومي إلى مستويات عالية.
وأشار الخبير االقتصادي رضوان طويل في 
حديث مع »العربي الجديد« إلى أن العديد 
مــن الــبــلــدان تــتــحــرر مــن الـــحـــدود املــرســومــة 
العمومية،  واملــديــونــيــة  املــوازنــة  فــي  للعجز 
وتعمد إلــى إدخــال تعديالت في ظل األزمــة 
الــنــاتــجــة عــن انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا، من 
أجــل مــواجــهــة الــركــود االقــتــصــادي. واعتبر 
أن تقييد اإلنفاق العمومي، يراد منه طمأنة 
الـــدائـــنـــن بـــعـــدم الــــوصــــول إلــــى انـــفـــالت في 
مــبــرر كهذا  أن  أنــه شــدد على  النفقات، غير 
مــن قبل بعض  والـــذي يتخذ طابعا قطعيا 
املسؤولن، يعتبر هشا ألنه ال يوجد قواعد 

تضمن التحكم في عجز املوازنة.
ــار تــقــريــر املــنــدوبــيــة إلـــى أن الحكومة  وأشــ
ستوجه املوارد املالية التي سيتم تعبئتها 
ــبــــر االقــــــــتــــــــراض، لـــتـــغـــطـــيـــة الـــحـــاجـــيـــات  عــ

الــتــمــويــلــيــة لــلــعــام الــحــالــي، وتــســديــد جــزء 
االستثمارات  وتمويل  الجاري  اإلنفاق  من 
وتــغــطــيــة مــســتــحــقــات الـــديـــن. غــيــر أن ذلــك 
سيفضي إلى رفع الدين اإلجمالي للخزانة 
الـــعـــامـــة مــــن 77.7 فــــي املــــائــــة مــــن الـــنـــاتـــج 
اإلجـــمـــالـــي املــحــلــي فـــي الـــعـــام املـــاضـــي إلــى 
78.3 فــي املــائــة فــي الــعــام الحالي، علما أن 
الحكومة كانت تخطط قبل األزمة لخفضه 

إلى 60 في املائة.
ــن الــعــمــومــي  ــديــ ــة أن الــ ــيـ ــنـــدوبـ وتـــســـجـــل املـ
لــلــمــغــرب، الـــــذي يــســتــوعــب الـــديـــن املــتــرتــب 
على الخزانة العامة والدين الخارجي الذي 
تــتــولــى الــــدولــــة ضــمــانــه لـــفـــائـــدة الــشــركــات 
الحكومية والجماعات املحلية، سينتقل من 
94.6 في املائة إلى 95.6 في املائة هذا العام.

ــى الــســوق  ــغـــرب الــــعــــودة إلــ وال يــســتــبــعــد املـ
الـــخـــارجـــيـــة مـــن أجــــل االقــــتــــراض فـــي الــعــام 
الــحــالــي، علما أنــه عمد فــي الــفــتــرة األخــيــرة 

إلى سداد حوالي 936 مليون دوالر من خط 
الوقاية والسيولة الذي استعمله في أبريل/ 

نيسان املاضي والبالغ 3 مليارات دوالر.
وأثـــيـــرت مــســألــة مــســتــوى املــديــونــيــة أخــيــرا 
مـــع مــحــافــظ الــبــنــك املــــركــــزي، عــبــد اللطيف 
حتمية  ترجمة  اعتبرها  الـــذي  الــجــواهــري، 
القائمة،  واالقــتــصــاديــة  الصحية  لــلــظــروف 
ــرًا عــلــى  ــيـ ــثـ ــر كـ ــك لــــن يــــؤثــ ــ ــى أن ذلــ ــ ــا إلــ ــتــ الفــ
ــى الـــهـــوامـــش  ــ اســـتـــدامـــة الــــديــــن، بــالــنــظــر إلـ
املتاحة، من حيث البنية الحالية للدين التي 
التكلفة  عن مؤشرات  ناهيك  يراها سليمة، 

واملخاطر التي تبقى في مستويات آمنة.
ويذهب الجواهري إلى أن املشكل ال يتعلق 
ــاع مـــديـــونـــيـــة الــــخــــزانــــة، لـــكـــن األمــــر  ــفــ ــارتــ بــ
يقتضي الــتــوجــه نــحــو الـــخـــروج مــن األزمـــة 
املديونية  أن  على  2023، مؤكدا  من  اعتبارا 
لتمويل  وليس  لالستثمار،  توجه  أن  يجب 

النفقات العادية للدولة.

عمان ـ زيد الدبيسية

ــة فــــي األردن  ــيـ ــانـ ــرملـ طـــالـــبـــت فـــعـــالـــيـــات شــعــبــيــة وبـ
الحكومة باللجوء إلى التحكيم الدولي بشأن اتفاقية 
الــغــاز املــوقــعــة مــع االحــتــالل اإلســرائــيــلــي، بسبب ما 
أســمــوه بـــ »الــغــن الفاحش« الــذي وقــع على الجانب 
األردنــــي. وقـــال الــنــائــب فــي الــبــرملــان األردنــــي موسى 
»العربي الجديد« إن التحكيم الدولي متاح  هنطش لـ
أمـــام الــحــكــومــة إللــغــاء االتــفــاقــيــة، لــكــن يــبــدو أنــهــا ال 
تريد ذلك بدليل أنها تجاهلت موقف مجلس النواب 
ــــذي صــــوت مـــرتـــن إللـــغـــاء االتـــفـــاقـــيـــة، إضـــافـــة إلــى  الـ

الشارع األردنــي ومختلف  الرافضة من قبل  املواقف 
مؤسسات املجتمع املدني.

وأكد هنطش عدم جدوى االتفاقية بالنسبة لألردن 
ــثـــر مــــن حـــاجـــتـــه مــــن الــطــاقــة  ــــذي يــنــتــج الــــيــــوم أكـ الــ
إضافة  املتجددة،  الطاقة  مشاريع  عبر  الكهربائية 
إلـــى اســتــيــراد الــغــاز املــصــري، وكـــذا املــشــاريــع التي 
اإلنــتــاج من  لــزيــادة كميات  الطاقة  تقوم بها وزارة 

آبار الغاز املحلية.
وأبرم األردن اتفاقية مع إسرائيل في أيلول/ سبتمبر 
متر مكعب  مليار   45 نحو  شــراء  على  2016 وتنص 
الطبيعي على مــدار 15 عاما وبقيمة تبلغ  الغاز  من 

10 مــلــيــارات دوالر بـــدءًا مــن 2020، حــيــث بـــدأ الضخ 
التجريبي منذ نهاية 2019.

اتفاقية  األردنـــيـــة إلســقــاط  الــوطــنــيــة  الحملة  وكــانــت 
الغاز املوقعة بن األردن وإسرائيل جددت مطالبتها 
للحكومة بإلغاء االتفاقية ووقف شراء الغاز املسروق 
يــقــوي من  االحــتــالل، كونها عمال تطبيعيا  قبل  مــن 

اإلمكانات االقتصادية واملالية للمحتل.
ــعــــدو احــــتــــالل« هــشــام  وقــــــال مــنــســق حــمــلــة »غــــــاز الــ
الــبــســتــانــي إن الــحــمــلــة ســتــقــوم مــطــلــع شــهــر شــبــاط/ 
فــبــرايــر املــقــبــل بــتــقــديــم بـــالغـــات لــــدى الــنــائــب الــعــام 
الخصاونة  الـــوزراء بشر  تطلب فيها مالحقة رئيس 

وأعضاء حكومته على خلفية توقيع االتفاقية. وأكد 
مجلي  مناف  السابق  التطبيع  مقاومة  لجنة  رئيس 
شعبيا،  الــغــاز  اتفاقية  رفــض  أن  الجديد«  »العربي  لـ
ومن قبل مجلس النواب ومؤسسات املجتمع املدني، 
مبني عــلــى قــنــاعــات ومــعــطــيــات بـــأن االتــفــاقــيــة تضر 
باألردن اقتصاديا من حيث كلف شراء الغاز املسروق، 

وكذلك املساهمة بتقوية اقتصاد العدو.
فــيــمــا قــــال الــنــائــب صــالــح الــعــرمــوطــي إن االتــفــاقــيــة 
املوقعة مع دولــة االحــتــالل تحتوي على بنود يمكن 
لــألردن االعتماد عليها في إلغاء االتفاقية دون دفع 

الشرط الجزائي بقيمة 1.5 مليار دوالر.

األردن: مطالب بإحالة اتفاقية »غاز االحتالل« للتحكيم الدولي

ضريبة على تصدير 
القمح الروسي

قال وزير االقتصاد الروسي 
مكسيم ريشيتنيكوف، الجمعة، إن 
بلده، أحد أكبر مصدري القمح في 
العالم، رفع ضريبة تصدير القمح 

إلى 50 يورو )60.68 دوالرا( للطن 
اعتبارا من أول مارس/ آذار وحتى 
30 يونيو/ حزيران، من الضريبة 

املحددة عند 25 يورو للطن في 
الفترة من 15 فبراير/ شباط إلى 

أول مارس/ آذار، استنادا إلى 
توصيات من لجنة فرعية معنية 

بالرسوم. وقفزت أسعار القمح في 
شيكاغو وباريس بعد االقتراح، 

بفضل توقعات بأن زيادة الضريبة 
الروسية قد تعزز جاذبية القمح 

من بقية الدول للمشترين. وأضاف 
الوزير في بيان »القرار يهدف 

في األساس إلى حماية مصالح 
السوق املحلية، وتأمني االحتياجات 

املحلية وإجهاض مخاطر زيادات 
جديدة لألسعار«. وتركيا ومصر 

وبنغالدش هي أكبر مستوردي 
القمح الروسي. وقال الوزير إن 

روسيا تعتزم أيضا فرض ضريبة 
على صادرات الشعير والذرة قدرها 

عشرة يورو للطن و25 يورو للطن 
على الترتيب بدءا من 15 مارس.

تراجع الناتج المحلي 
البريطاني 

سّجل الناتج املحلي اإلجمالي 
البريطاني تراجعًا جديدًا بنسبة 
2,6 في املائة في تشرين الثاني/

نوفمبر بعدما شهد ارتفاعًا على 
مدى ستة أشهر متتالية، وذلك في 

أعقاب القيود املفروضة ملكافحة 
املوجة الثانية من اإلصابات 
بفيروس كورونا املستجّد.

رض إغالق آنذاك خصوصًا 
ُ
وف

 صرامة من 
ّ

في إنكلترا، وهو أقل
ذلك الساري حاليًا، إذ إن املدارس 

، وفق ما ذكر املكتب 
ً
بقيت مفتوحة

الوطني لإلحصاءات على موقعه 
اإللكتروني الجمعة. وأشار املكتب 
إلى أنه في تشرين الثاني/نوفمبر، 

 
ّ

كان الناتج املحلي اإلجمالي »أقل
بنسبة 8,5 في املائة من مستواه 
املسّجل في شباط/فبراير«، قبل 

صدمة أزمة الوباء العاملي. 

توقعات متفائلة لالقتصاد 
التركي

وضعت وكالة فيتش للتصنيف 
االئتماني توقعات متفائلة بشأن 

االقتصاد التركي خالل العام 
الجاري، مع بدء الحصول على 

لقاحات للوقاية من تفشي جائحة 
كورونا. توقعات الوكالة الدولية، 

تشير إلى عودة االقتصاد التركي 
للنمو بحدود 3.5 في املائة خالل 

2021، مدعوما بتسارع وتيرة 
النشاط االقتصاد املحلي اعتبارا 

من النصف الثاني من 2021.
وقال دوغالس وينسلو املحلل 

الرئيسي املعني بتركيا لدى وكالة 
»فيتش« للتصنيف االئتماني، إن 

بدء التطعيم ضد كورونا وتخفيف 
القيود واإلجراءات الخاصة 

بمكافحة الجائحة، سيؤديان إلى 
تسارع نمو االقتصاد التركي في 

النصف الثاني 2021.

أخبار

النمو الصيني 
األدنى

من املتوقع أن تعلن الصن االثنن عن أدنى معّدل نمو سنوي لها منذ أكثر من 40 عاما سّجل في العام 2020 بسبب تفشي كوفيد-19، رغم االنتعاش 
الوباء. وتقّدر مجموعة من 13 خبيرًا حاورتهم وكالة »فرانس برس«  العام بعد سيطرتها على  الــذي حققته في نهاية  القوي للنشاط االقتصادي 
ارتفاعا بنسبة 2% إلجمالي الناتج الداخلي كمعّدل في العام 2020 في ثاني أكبر اقتصاد عاملي. وفي حن أن الصن هي واحدة من دول قليلة تسّجل 
ارتفاعا في النمو، فإن نسبة هذا االرتفاع أدنى بكثير من 6,1% سجلتها في العام 2019. وشهدت الصن، تراجعا تاريخيا لنموها في الفصل األول من 

العام 2020 )-6,8%(، إثر تدابير إغالق غير مسبوقة تسببت بشلل الحركة االقتصادية.

اقتصاد
Saturday 16 January 2021
السبت 16 يناير/ كانون الثاني 2021 م  3  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2329  السنة السابعة

)Getty(
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الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــــي  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ يـــــشـــــكـــــو الـــــــقـــــــطـــــــاع الـ
الـــســـودانـــي مـــن عــثــراتــه الــكــثــيــرة. 
والبنية  مــعــدومــة،  شبه  الكهرباء 
والــضــرائــب  الــرســوم  أمـــا  متهالكة،  التحتية 
ــيـــرة تـــحـــد مــن  ــبـ ــاج بــــأكــــالف كـ ــ ــتـ ــ فــتــثــقــل اإلنـ
التنافسية. يقول عدد من الصناعين إن 19 
ضريبة ورســمــا تــأكــل 45 فــي املــائــة مــن كلفة 
ــــده كــفــيــل بــطــرد  ــذا الــعــامــل وحـ ــ ــتــــاج، وهـ اإلنــ
املستثمرين. لكن بعض القانونين يرون أن 
الصناعي  القطاع  في  االستثماري  الضعف 
القانوني ملعظم  إلى السجل  يرجع بمعظمه 
املـــنـــشـــآت، بــحــيــث يـــتـــم تــســجــيــلــهــا شـــركـــات 
محدودة املسؤولية بداًل من أن تكون شركات 
مساهمة عامة. أما العامل الثاني الذي ال يقل 
أهــمــيــة، فهو ضعف الــتــرابــط مــا بــن القطاع 
واملراكز البحثية، مما يتطلب أيضا املراجعة.

ويعتبر عـــدد مــن املــراقــبــن أن صــغــر حجم 
معظم املنشآت الصناعية يقلل من قدرتها 
التنافسية مع الشركات التي تتمتع بأكالف 
ــاج كــثــيــف، وتــقــنــيــات  ــتــ إنــتــاجــيــة أقـــــل، وإنــ
صناعية حديثة. فيما تبقى العمالة املاهرة 
واملتخصصة، وضعف القدرات التسويقية، 
ــمـــن املــــشــــكــــالت الــــســــائــــدة. وســـاهـــم  مــــن ضـ
القطاع الصناعي بنحو 5 في املائة فقط من 
الدخل القومي خالل األربعة عقود األخيرة، 
الــصــادرات  بإجمالي  مساهمته  تتعد  ولــم 

الـ14 في املائة.
الفاتح عثمان  الــســودانــي  االقــتــصــادي  يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن املــصــانــع تــتــركــز في  لـــ
الخرطوم والجزيرة »وســط« وجنوب  واليــة 
دارفور »غرب«. إال أنه يؤكد  أن الصناعة في 
االســتــيــراد  على  تعتمد  بمعظمها  الــســودان 

سيناء ــ محمود خليل

ســـيـــنـــاء  »إســـــمـــــنـــــت«  مـــصـــنـــع  إدارة  قـــــــــررت 
االستغناء عن 400 عامل باملصنع من سكان 
وتوظيف  سيناء،  وجنوب  شمال  محافظتي 
عمال جدد من محافظات مصرية أخرى، وذلك 
بعد عملهم في املصنع منذ 20 عاًما. واعتبر 
القرار، سابقة تحمل نوعا  سكان سيناء هذا 
أبناء املحافظتن. وبدأت  العنصرية ضد  من 

فؤاد عزام

»لــيــس لــنــا ثـــأر مــع أهــالــي الــقــابــون«، بهذه 
الــكــلــمــات تـــوجـــه عــضــو املــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
فــي محافظة دمــشــق فيصل ســـرور ألهالي 
القابون )شمال شرق دمشق( عبر صحيفة 
محلية، ثم أبلغهم أن عليهم نقل نحو 750 
مــنــشــأة مــن املــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة إلـــى خــارج 
الصناعية  املنطقة  الهدف هو هدم  دمشق. 
 
ً
من أجل إقامة مركز تجاري وسكني، خاصة

املنطقة عالية، بحسب  الدمار في   نسبة 
ّ
أن

تــعــبــيــره. تــصــريــحــات ســــرور الــتــي نقلتها 
صــحــيــفــة الـــوطـــن الــتــابــعــة لــلــنــظــام ليست 
فــيــهــا هـــو تلميحه  الــجــديــد  أن  إال  ــى،  ــ األولــ
إلــى وجـــود بعد سياسي وأمــنــي مــن خالل 
ــه بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر إلــــى مــشــاركــة  ــارتـ إشـ
بالثورة، وإدراج ذلك ضمن  القابون  أهالي 
أزمة املنطقة الصناعية التي بدأت قبل نحو 
ثــالث ســنــوات حــن شــرع أصــحــاب املنشآت 
انــتــهــاء  بــعــد  بـــإعـــادة تشغيلها  الــصــنــاعــيــة 
الحرب هناك وسيطرة النظام على املنطقة 
الــتــي تــعــد مــع حــي جــوبــر الــبــوابــة الغربية 

للغوطة الشرقية. 
حكومة النظام ممثلة بمحافظة دمشق بررت 
إلى  نقل مصانعهم  الصناعين  من  طلبها 

منطقة عــدرا بأن نسبة الدمار في املنشآت 
جــراء الحرب بلغت نحو 80 في املائة. لكن 
صناعيون تحدثت معهم »العربي الجديد« 
أكدوا أن لجنة من نقابة املهندسن تعاقدوا 
في  املحافظة وبينت  معها دحضت ذريعة 
الــدمــار ال تتجاوز  تــقــريــر رســمــي أن نسبة 
الصناعية  املــنــشــآت  وأن  املـــائـــة،  فـــي   20 الــــ 
تحتاج إلى عمليات ترميم بسيطة بحسب 
ــي وقـــــت ســـابـــق رئـــيـــس لــجــنــة  ــا أعـــلـــنـــه فــ مــ
عاطف طيفور لصحف  الصناعية  القابون 
الصناعين  غالبية  رفــض  ووســـط  محلية. 
الــتــخــلــي عـــن مــنــشــآتــهــم فـــي املــنــطــقــة، قــال 
ــدبــــس لـــ  ــادي رضـــــــوان الــ ــتــــصــ ــاحـــث االقــ ــبـ الـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن إغــــالق املــصــانــع في 
بالقابون يعني خسائر  الصناعية  املنطقة 
الصناعين  بالنسبة  الــــدوالرات  بمليارات 
وبــطــالــة تــطــاول عــشــرات اآلالف مــن األســر 
إضــافــة إلـــى فــقــدان الـــدولـــة مــــورد ضــرائــبــي 
هــام، في حن أن املستفيد من هــذا اإلجــراء 
ــهـــات تــعــمــل بـــالـــبـــاطـــن عـــلـــى االســتــثــمــار  جـ

العقاري لتجني أرباحا خيالية.  
وأضاف الدبس أن مصانع املنطقة جميعها 
مـــن الــصــنــاعــات الــصــغــيــره واملــتــوســطــة ما 
يعني أن عدد العمال مرتفع واإلنتاج سريع 
ومباشر. حيث تعيل املنشآت نحو عشرين 

ألف أسرة، إضافة إلى املوظفن والعمال في 
الــقــابــون إلى  الــخــدمــات املــســانــدة. وتنقسم 
عــددًا  وتــحــوي  صناعية  األولــــى  منطقتن، 
والثانية سكنية، وتعد  املنشآت،  كبيرًا من 
أو املخالفات  العشوائي  السكن  من مناطق 
ونزح القسم األكبر من سكانها الذين يقدر 
نــســمــة بسبب  ألــــف  بــنــحــو 100  تـــعـــدادهـــم 
القصف واالشتباكات، بينما نزح معظم ما 
التسويات  السوري بعد  الشمال  إلى  تبقى 
املنطقة.  على  النظام  سيطرة  أعقبت  الــتــي 
الـــقـــابـــون وجـــوبـــر  مــنــطــقــة  الـــنـــظـــام  وأدرج 
الجديدة  الــعــقــاري  التطوير  مناطق  ضمن 
التي تتضمن أراض تابعة للقطاع الخاص 
وأخــرى للقطاع العام يجري إعــداد صكوك 
قــانــونــيــة لــهــا، كــالــشــركــة الــخــمــاســيــة الــتــي 
تــمــتــد عــلــى مــســاحــات واســعــة فــي الــقــابــون 
ــاعــــات املـــعـــدنـــيـــة )بــــــــردى(  ــنــ ــة الــــصــ ــ ــركـ ــ وشـ
وعقارات شركة غراوي، إضافة إلى مناطق 
السكن العشوائي التي دمر النظام معظمها 
التي  الـــرازي  وال سيما في مناطق بساتن 
خصها بالقانون رقم 66 للتطوير العقاري. 
سكنين  مشروعن  إقامة  النظام  ويعتزم 
وتــجــاريــن كبيرين فــي تــلــك املــنــاطــق هما 
بموجب  سيتي  وباسيليا  سيتي  مــاورتــا 
القانون رقم 10 الذي وّسع نطاق املرسوم 

66 لجهة تشريعه مصادرة أمالك املهجرين 
ــواء نــــازحــــن أو الجــــئــــن، ويــســتــهــدف  ــ ــ سـ
خــصــوصــا املـــنـــاطـــق املــتــاخــمــة لــلــعــاصــمــة 
والتي شهدت كبرى املظاهرات ضد النظام 

مع بداية الثورة السورية. 
ــه مـــــن أجـــــــل تــنــفــيــذ  ــلـ ــقـ ويــــضــــع الــــنــــظــــام ثـ
ــال أعــمــال  املــشــروعــن الــذيــن يستحوذ رجـ
مـــن بــيــنــهــم مــحــمــد حــمــشــو عــضــو مجلس 
الــشــعــب الــســابــق وأمــــن ســـر اتـــحـــاد غــرف 
الـــتـــجـــارة عــلــى حــصــة اســتــثــمــاريــة كــبــيــرة 
فيهما. إذ سبق لحمشو أن جال في منطقة 
الـــقـــابـــون بــعــيــد رفــــض الــصــنــاعــيــن إزالــــة 
بأن  وأبلغهم  عامن  نحو  قبل  مصانعهم 
الحكومة مصرة على التنفيذ طالبا منهم 

التوقيع على تعهد باإلخالء عند الطلب. 
ويـــعـــد حــمــشــو واجــــهــــة اقـــتـــصـــاديـــة ملــاهــر 
األسد املقرب من إيران، ويخضع للعقوبات 
ــر  ــهـ وظـ  ،2011 الــــــعــــــام  ــذ  ــنــ مــ األمــــيــــركــــيــــة 
مــبــادرات، وقـــّدم مشاريع  بوصفه صاحب 
استراتيجية، إذ أعاد طرح موضوع إنشاء 
ــرانـــي، وشــركــة ســوريــة  مــصــرف ســــورّي إيـ
العقاري،  بالتطوير  تعنى  قابضة  إيرانية 
وسبق له أن زار طهران على رأس وفد ضم 
الــزيــارة باهتمام  50 رجــل أعمال وحظيت 

شخصيات إيرانية بارزة.

ــوم عـــلـــى الــتــعــبــئــة أو تــعــتــمــد  ــقـ ــا تـ ــ ــا إمـ ــهـ ألنـ
ــواد مــســتــوردة كـــون ســالســل اإلنــتــاج  عــلــى مـ
غــيــر مــتــرابــطــة. ويــشــيــر إلـــى ضــعــف اإلنــتــاج 

الصناعي املحلي مقارنة مع املستوردات.
ويلفت عثمان إلى أن مستقبل الصناعة في 
السودان يعتمد بشكل كبير على السياسات 
االقتصادية للحكومة والتي تعتبر إلى اآلن 
غــيــر مــواتــيــة لــنــهــضــة الـــقـــطـــاع. ويـــشـــرح أنــه 
إلــى جانب  املستثمرين  يوجد تضييق على 
الحكومة  أجهزة  تلعبه  الــذي  السلبي  الــدور 
الجبائية التي تــحــارب اإلنــتــاج والــصــادرات 
ــهـــــالك واالســـــتـــــيـــــراد.  ــ ــتـ ــ وتــــشــــجــــع عــــلــــى االسـ
ويــؤكــد عــجــز الــحــكــومــة عــن إصــــالح املــوانــئ 
والــنــقــل بــالــســكــك الــحــديــديــة بــاإلضــافــة إلــى 
عــدم توفير الــكــهــربــاء، واعــتــبــر أن هــذه أمــور 
تماما.  وقتلها  الصناعة  روح  كافية إلزهــاق 
ويقول إن البالد تحتاج إلى تفكير نهضوي 
السياسية لتنظيم كل  القيادة  على مستوى 
سياسات الحكومة لصالح نهضة االقتصاد 
لن  العلمي  التخطيط  دون  ومــن  والصناعة 

يتطور القطاع.
ويــــشــــرح املـــحـــلـــل االقــــتــــصــــادي واألكـــاديـــمـــي 
عــصــام الــديــن عبد الــوهــاب بــوب لـــ »العربي 
الـــجـــديـــد« أن هـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن الــتــحــديــات 
الصناعية  املنشآت  تــواجــه  التي  واملــعــوقــات 
فــي الـــســـودان. وانــتــقــد الــحــديــث عــن التنمية 
االقـــتـــصـــاديـــة مـــع تــجــاهــل تـــطـــور االقــتــصــاد 
مترابطة،  قطاعات  بثالثة  املتمثل  الحقيقي 

أي القطاع الزراعي والصناعي والخدمي. 
إلـــى أن آخـــر إحــصــائــيــات للمصانع  ويــلــفــت 
ــودة فـــي الـــبـــالد كـــانـــت قبل  ــ ــوجـ ــ املـــوثـــقـــة واملـ

سنوات طويلة وقامت بها وزارة الصناعة،
ــر مــســح صــنــاعــي فــي الــســودان  إذ أجــــري آخـ
خالل عام 2015، حيث كشف عن وجود 223 
لأللبان  مصنعا  و17  مطحنة  و28  معصرة 
للحوم و300 مصنع بالستيك  و22 مصنعا 
و29 مــدبــغــة وثــالثــة مــصــانــع لــألحــذيــة و30 

مصنعا للحديد.
الكثير من املصانع توقفت  إلى  ويلفت بوب 
ــادات  ــزيــ عـــن الـــعـــمـــل، ويـــعـــزو الــســبــب إلــــى الــ
الهائلة في سعر صرف العملة والتي تعتمد 
ــراء مـــدخـــالت اإلنـــتـــاج  عــلــيــهــا الــصــنــاعــة لـــشـ
وقـــطـــع الـــغـــيـــار، إلــــى جـــانـــب انـــقـــطـــاع الــتــيــار 
أســعــارهــا.  فــي  والتغيير  واملــيــاه  الكهربائي 
الحل  املستعصية  الــوقــود  أزمـــة  أن  ويــشــرح 
إلى  أدت  العوامل  هــذه  وكــل  القطاع،  تضرب 
ارتــفــاع تكلفة اإلنــتــاج مــع ربـــط ذلـــك بتكلفة 

إدارة املصنع عدة إجراءات ضد العمال، تتمثل 
املالية  مستحقاتهم  عــن  للتخلي  دفعهم  فــي 
عــن ســنــوات الــعــمــل املــاضــيــة، ومـــن ثــم خفض 
ــبـــهـــم إلــــى الــنــصــف وإعـــطـــائـــهـــم إجـــــازات  رواتـ
العمال  دفــع  ما  األجــر،  إجبارية غير مدفوعة 
إلـــى تــقــديــم مــحــاضــر لـــدى الــجــهــات املختصة 
فــــي مــــركــــز الـــحـــســـنـــة وســـــط ســـيـــنـــاء، لــتــتــجــه 
العمال على  إجــبــار  إلــى  أخــيــًرا  املصنع  إدارة 
التوقيع على استقاالتهم، وعدم السماح لهم 
بدخول املصنع طيلة األسابيع املاضية. وفي 
»العربي  لـ املصنع  أحــد عمال  قــال  التفاصيل، 
الجديد« إن اإلدارة الجديدة التي تقود املصنع 
منذ أشهر بعد الدكتور حسن راتب، بدأت من 
الــيــوم األول التعمد فــي دفــع العمال إلــى ترك 
العمل. ولفت إلى أنها فرضت سلسلة إجراءات 
تعسفية، أدخلت عشرات العمال في نزاع عمل 
مع اإلدارة التي لم تتراجع عن خطواتها، بل 
زادتــهــا، حــد اإلجــبــار على االســتــقــالــة وفــرض 
اإلجــازات القسرية غير مدفوعة األجر ولعدة 
أشــهــر مــتــتــالــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى خــصــم قيمة 
املالية عن  الــرواتــب، والتهرب من املستحقات 

سنوات العمل السابقة.
وأضـــــاف الـــعـــامـــل، الــــذي فــضــل عــــدم الــكــشــف 
املــنــتــدبــة  الـــجـــديـــدة  اإلدارة  أن  هـــويـــتـــه،  عـــن 
تــمــلــك نــصــف أســهــمــه شركة  الــــذي  للمصنع 

الــعــمــالــة والـــتـــي تــرتــفــع تــلــقــائــيــا مـــع صــعــود 
تكلفة املعيشة.

ــبــــر لــلــمــصــانــع  ــــوب أن الـــثـــقـــل األكــ ويــــشــــرح بـ
مــوجــود فــي الــعــاصــمــة، وذلـــك بسبب البنية 
التحتية التي تعتبر أفضل من تلك املوجودة 
أنــه يــؤكــد أنها  فــي املحافظات األخــــرى، بيد 
قـــاصـــرة ودون املــســتــوى مـــن نــاحــيــة تــوافــر 
الــكــهــربــاء واملــيــاه والــطــرق الــالزمــة لتصدير 
املــنــتــجــات. ويــكــشــف عــن أن هــنــاك مــحــاوالت 
جادة للتنمية الصناعية في الواليات، وهي 
ــة لــتــنــمــيــة الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة  ضــــروريــ
ولـــكـــن »هــــــذا يــتــطــلــب وجــــــود بــنــيــة تــحــتــيــة 
ــاد  ــ قـــويـــة لــتــشــجــيــع املــنــهــجــيــة وهــيــئــة اإلرشـ
الصناعي، إلى جانب ضرورة وجود اهتمام 

ــة الــــتــــي تــعــتــبــر شـــبـــه غـــائـــبـــة فــي  ــ ــدولـ ــ مــــن الـ
التطور  أن  بـــوب  ويـــرى  الــتــطــويــر«.  عمليات 
الــزراعــة ومــع تراكم رأس  الصناعي يبدأ من 
ــى تــنــمــيــة الــقــطــاع  ــال والــعــمــالــة يــنــتــقــل إلــ ــ املـ
القطاع  يتطور  الــوتــيــرة  وبنفس  الصناعي 
الــخــدمــي. ويـــشـــدد عــلــى أن املــصــانــع قــــادرة، 
الـــالزم، على تغطية  في حــال لقيت االهتمام 
الطلب املحلي في عدد من السلع، ما يحسن 
املـــيـــزان الــتــجــاري ويـــرفـــد مـــيـــزان املــدفــوعــات 

باحتياجاته من النقد األجنبي.
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــــودانـ ــــسـ ــة الـ ــكــــومــ ورغـــــــــم تـــبـــنـــي الــــحــ
بالقطاع  للنهوض  سياسات  سابقة  فــتــرات 
الصناعي من عام 2016 إال أنها لم تر النور 
املــفــروض على  االقــتــصــادي  الحصار  بحجة 
الــبــالد. ويــعــانــى الــقــطــاع الــصــنــاعــي مــن عــدم 
ــة تــــدعــــم الـــتـــصـــنـــيـــع املــحــلــي  ــيـــاسـ وجـــــــود سـ
السلع  اســتــيــراد  قـــــرارات  فـــي  للتحكم  وآلـــيـــة 
ــيـــة والــــتــــي تــعــتــبــر مــــن ضــمــن  ــيـــجـ ــتـــراتـ االسـ
الحبوب  مــثــل  املحلية  الــصــنــاعــات  مــدخــالت 
الـــزيـــتـــيـــة، وســــط عــــدم وجـــــود صــيــغ تــمــويــل 

مالئمة لالستثمار الصناعي.
ودعــــا الــكــثــيــر مــن الــصــنــاعــيــن خـــالل الــفــتــرة 
الـــســـابـــقـــة إلـــــى إدخـــــــال صـــيـــغ املــــشــــاركــــة فــي 

تمويل االستثمار الرأسمالي واملصانعة في 
 لصيغة 

ً
تمويل رؤوس األموال العاملة بديال

الــصــنــاعــة  املـــرابـــحـــة. ســبــق أن كــشــفــت وزارة 
واالســتــثــمــار فــي واليـــة الــخــرطــوم عــن توقف 
35 في املائة من املصانع، وأرجعت األسباب 
إلـــى عـــدم وجـــود تــمــويــل ألصــحــاب املصانع 
ومــشــاكــل تقنية إضــافــة إلـــى ضــعــف اإلمـــداد 

الكهربائي والبنية التحتية.  
ويــقــول الخبير االقــتــصــادي أحــمــد إبــراهــيــم 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــضــرائــب والــرســوم  لـــ
ــلــــى الـــصـــنـــاعـــيـــة تـــــــــؤدي إلــــى  ــة عــ ــ ــروضـ ــ ــفـ ــ املـ
اإلنتاجية،  العملية  تكلفة  في  فعلية  مشكلة 
وتحجب فرصا استثمارية كثيرة عن السوق 
فــإن الحصار االقتصادي  كــذلــك،  الــســودانــي. 
ــــروض عـــلـــى الـــــســـــودان مـــنـــذ عـــــام 1997  ــفـ ــ املـ
له تداعيات في حصول املصانع على  كانت 
للصيانة،  الغيار  وقــطــع  الحديثة  التقنيات 
وســــط عــــدم تـــوافـــر الــنــقــد األجــنــبــي الــكــافــي. 
املــوارد غائبة،  إدارة  استراتيجية  فيما تظل 
اإلنتاج  انسياب مدخالت  أيضا على  أثــر  ما 

للتصنيع الزراعي. 
ويرى عدد من املحللن أن انضمام السودان 
ــة قــد  ــيـ ــاملـ ــعـ إلـــــى االتـــفـــاقـــيـــات اإلقـــلـــيـــمـــيـــة والـ

غياب  مــع  بالتزامن  بالصناعة،  كثيرًا  أضــر 
من  االستفادة  لكيفية  واضحة  استراتيجية 
املحلية،  الصناعة  لصالح  االتــفــاقــيــات  هــذه 
مــمــا جــعــل الـــســـودان ســوقــا ملــنــتــجــات الـــدول 
وخــفــض مــن الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة فــي الــســوق 

املحلية.
وظــــل اتـــحـــاد الـــغـــرف الــصــنــاعــيــة يــشــكــو من 
تــذبــذب الــــدوالر وارتــفــاعــه لــســنــوات طويلة، 
ــذلــــك مــــن غـــيـــاب الــــرؤيــــة االســتــراتــيــجــيــة  وكــ
وتــكــلــفــة الــكــهــربــاء الــعــالــيــة الــتــي تــؤثــر على 
القدرة املالية للمصانع، خاصة أن املصارف 

ال تدخل في شراكات إال عبر املرابحة.
تهدف  سياسات  الصناعة  وزارة  وأصـــدرت 
ــى تــشــغــيــل الـــطـــاقـــات املــعــطــلــة وتــشــجــيــع  ــ إلـ
االستثمارات في القطاع الصناعي والسعي 
التي تواجه  العقبات  لحل املشكالت وتذليل 
ــقــــطــــاع، وكــــذلــــك دعـــــت إلـــــى الــتــنــســيــق مــع  الــ
الــجــهــات املــخــتــصــة لــتــوفــيــر الــنــقــد األجــنــبــي 
السكر  ومنتجات  األدويـــة  صناعة  ملــدخــالت 
ــع بـــعـــض املـــصـــارف  والـــقـــمـــح بــالــتــنــســيــق مــ
وتوفير مدخالت اإلنتاج املحلية، إال أن تلك 
الجهود لم تثمر بسبب عدم ثبات السياسات 

املالية والنقدية.

فــرنــســيــة، تــســعــى إلـــى اســتــبــدال الــعــمــال من 
مواطني شمال وجنوب سيناء، بعمال جدد 
مــن املحافظات األخـــرى خـــارج سيناء. وأكــد 
أن صرف العمال يؤثر على اآلالف من أفراد 
أســرهــم، وســط تجاهل واضــح ألحقية أبناء 
ســيــنــاء بــالــعــمــل فــي املــصــنــع الــــذي ســاهــمــوا 
بإطالق عمله قبل عقدين من الزمن. وتسيطر 
حالة من التجاهل الرسمي على أزمة العمال 
الـ 400، في ظل اعتبار إدارة محافظة شمال 
ســـيـــنـــاء أن األمــــــر مــتــعــلــق بـــشـــركـــة خـــاصـــة، 
وبــالــتــالــي ال يـــوجـــد ســلــطــة عــلــيــهــا مـــن قبل 
اإلداريـــة  القضايا  حيال  الحكومية  الجهات 
والــعــمــالــيــة واملــالــيــة. وبــعــدمــا نــشــر عـــدد من 
الـــعـــمـــال قــضــيــتــهــم عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
االجتماعي، صرح بعض نواب شمال سيناء 
في مجلسي الشعب والشيوخ أنهم يحاولون 
إيــجــاد حــل للمشكلة فــي أقـــرب وقـــت ممكن، 
لــالطــالع على  العمال  وبـــدأوا بالتواصل مــع 

حيثيات القضية.
وقـــــال أحــــد املــهــنــدســن الــعــامــلــن فـــي إدارة 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن اإلجـــــراء له  املــصــنــع لـــ
عــالقــة بتنظيم الــعــمــل فـــي املــصــنــع مـــن قبل 
لعاملن  فــرصــة  ــاء  وإعـــطـ الـــجـــديـــدة،  اإلدارة 
جــــدد لــالســتــفــادة مـــن الــعــمــل بــاملــصــنــع، من 
خالل مسابقة توظيف جديدة سيعلن عنها 

ا. ولفت إلى أنه بإمكان العمال السابقن 
ً
الحق

الــتــقــدم لــلــوظــائــف. واعــتــبــر أن »املــصــنــع لكل 
املصرين وليس سيناء وحــدهــا«. وأضــاف: 
»وصــــل األمــــر بــبــعــض الــعــمــال إلـــى تسجيل 
محاضر ضد إدارة املصنع لدى قسم الحسنة 
وسط سيناء، وآخرين إلى االعتصام مدخل 
ــائـــل املــتــبــعــة في  املـــصـــنـــع، بـــعـــيـــًدا عـــن الـــوسـ

تسوية النزاعات بن العمال واإلدارة«. ولفت 
إلى أنه تم تسجيل العديد من التدخالت خالل 
األيــــام املــاضــيــة بــهــدف الــوصــول إلـــى صيغة 
املهندس  ونفى  الطرفن.  حل تضمن حقوق 
أن يكون قرار االستغناء عن املوظفن نابعا 
تحديث  أن  معتبرًا  سيناء،  أبناء  كونهم  من 

آلية العمل إجراء ال بد منه«.

أزمة الصناعة السودانية: ضرائب ثقيلة وضعف  التنافسية

نظام األسد يسعى لهدم منشآت القابونطرد 400 عامل سيناوي من مصنع لإلسمنت

تحديات كثيرة تواجه المصانع السودانية )خالد الدسوقي/ فرانس برس(

يعاني القطاع الصناعي 
في السودان من أزمات 

هيكلية، تبدأ بالبنية 
التحتية الضعيفة، وتمر 

بسلة ضريبية مرهقة، 
لتصل إلى ضعف في 

التنافسية

تعرض 400 عامل 
من محافظتي شمال 

وجنوب سيناء للصرف من 
مصنع »إسمنت سيناء«، 

إثر احتجاجهم على 
قرارات إدارية مجحفة 

وتعسفية طاولت 
رواتبهم ومستحقاتهم 

المالية المتراكمة

الغاز الروسي
أعطت السلطات األملانية الجمعة 
املوافقة الفورية على استئناف 
العمل بخط أنابيب تحت البحر 

ينقل الغاز الطبيعي من روسيا. 
ويمكن االستئناف على قرار الوكالة 

الفيدرالية البحرية والهيدروغرافية 
األملانية، مما يعني أنه قد يكون 

هناك وقف آخر لبناء مشروع »نورد 
ستريم 2«، الذي أثار انتقادات كبيرة 

من الواليات املتحدة وبعض الدول 
األوروبية األخرى وجماعات البيئة. 
تذّرعت الحكومة األميركية بأن خط 

األنابيب املقام في بحر البلطيق 
سيجعل أوروبا أكثر اعتماًدا على 
الغاز الروسي، ويضر بأمن الطاقة 

األوروبي. ورد الكرملني باتهام 
واشنطن بمحاولة الترويج ملبيعات 
الغاز الطبيعي املسال الخاصة بها.

شركات بريطانيا
أيدت املحكمة البريطانية العليا، 

الجمعة، طلب الهيئة املالية الناظمة 
التي طعنت باسم العديد من 

الشركات الصغرى واملتوسطة 
بقرار شركات التأمني عدم 

تعويضها عن توقف الحركة 
االقتصادية بفعل وباء كوفيد-19. 

وجاء في بيان صادر عن أعلى 
سلطة قضائية بريطانية »املحكمة 

العليا تؤيد طلب هيئة السلوك املالي 
وترفض طلبات شركات التأمني«. 

ومن شأن هذا القرار الذي ستطاول 
آثاره نحو 370 ألف شركة، أن 

يسمح بتقديم تعويضات تصل 
قيمتها إلى 1,2 مليار جنيه.

بنوك منطقة اليورو
قال أندريا إنريا رئيس املجلس 

اإلشرافي للبنك املركزي األوروبي 
الجمعة إن بنوك منطقة اليورو 

عانت من ضربة محدودة حتى اآلن 
من جائحة فيروس كورونا، بفضل 

مصداتها من رأس املال والنقدية 
وكذلك تدابير الدعم الرسمية، 

لكنه أضاف أنه ال مجال للتراخي. 
وأضاف »ال يمكننا استبعاد 
أنه بمجرد إنهاء تدابير الدعم 

الحكومية، ربما تشهد بعض البنوك 
تدهورا كبيرا في جودة أصولها«.

جاذبية األسهم
اكشفت إحصاءات أسبوعية 

لتدفقات الصناديق من بنك أوف 
أميركا، الجمعة، أن التداوالت 

املستندة إلى االنتعاش االقتصادي 
شهدت تسجيل األسهم لتدفقات 
26.8 مليار دوالر مع استقطاب 
قطاع الطاقة 3.6 مليارات دوالر 

وهي ثاني أعلى قيمة على اإلطالق. 
وضخ املستثمرون 1.8 مليار 

دوالر في أوراق الخزانة املحمية من 
التضخم في ظل ارتفاع توقعات 

التضخم. وفي الواليات املتحدة باتت 
أوراق الخزانة املحمية من التضخم 

ألجل عشر سنوات اآلن مسعرة 
عند متوسط تضخم سنوي 2.09 

في املائة للسنوات العشر القادمة.

عقوبات على الصين
أدرجت الحكومة األميركية شركة 
»شاومي كورب«، صانع الهواتف 

الذكية الصينية، وثالث أكبر شركة 
نفط وطنية صينية على القائمة 

السوداء بسبب صالت عسكرية 
مزعومة، مما زاد الضغط على 

بكني في األسبوع املاضي من والية 
الرئيس دونالد ترامب. وأضافت 

وزارة الدفاع تسع شركات إلى قائمة 
الشركات الصينية التي لها صالت 

عسكرية، بما في ذلك شركة تصنيع 
الطائرات اململوكة للدولة »مؤسسة 

الطائرات التجارية الصينية« 
)كوماك(. سيتعني على املستثمرين 
األمريكيني سحب استثماراتهم في 
هذه الشركات الصينية املدرجة في 
القائمة العسكرية بحلول نوفمبر/ 
ا 

ً
تشرين الثاني من هذا العام، وفق

ألمر تنفيذي وقعه ترامب في 
نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي. 
تفوقت شركة »شاومي كورب« 

على شركة »أبل إنك« لتصبح ثالث 
صانع للهواتف الذكية في العالم من 

حيث املبيعات في الربع الثالث من 
عام 2020.

أخبار مال وأعمال

سوريةمصر

مقابلة

مصطفى نصر

■ كيف يمكن توصيف االقتصاد اليمني بعد 6 سنوات على 
بدء الحرب؟

ــيــــار االقــــتــــصــــادي إلـــى  فــــي الـــــواقـــــع، تـــضـــاعـــف االنــــهــ
ذلك  املــؤشــرات على  وأبـــرز  مستويات غير مسبوقة، 
مع  املحلية،  العملة  في سعر صــرف  الكبير  التراجع 
وصــولــهــا إلـــى ألـــف ريـــال لــلــدوالر الـــواحـــد. وانعكس 
ارتفاعا  ثلثي قيمته،  مــن  أكثر  اليمني  الــريــال  فــقــدان 
تآكلت  وبالتالي  والخدمات،  السلع  كافة  أسعار  في 
كـــذا، تعطلت القطاعات  الــنــاس ورواتــبــهــا.  مــدخــرات 
االقــتــصــاديــة بــغــالــبــيــتــهــا، بــاإلضــافــة إلـــى الــخــســائــر 
ــن الــجــهــة  ــاز. ومــ ــغــ الـــواســـعـــة فـــي عــــائــــدات الــنــفــط والــ
ــاع املــــصــــرفــــي، وتــقــســيــم  ــطـ ــقـ ــلـــة، أدى تــفــكــك الـ ــابـ ــقـ املـ
إدارة البنك املــركــزي بــن عــدن وصنعاء، إلــى قــرارات 
مــتــضــاربــة فـــي الــســيــاســة الـــنـــقـــديـــة. وفـــــوق كـــل هــذه 
األزمات، جاءت أزمة كورونا لتزيد األعباء وتخفض 

تحويالت املغتربن بنسبة تصل إلى 70 في املائة. 

■ ما هو تأثير االنقسام املصرفي على املواطن تحديدًا؟
من املؤسف أن يحدث هذا االزدواج في اإلدارة النقدية، 
العملة وعلى  انعكاسات خطيرة جدًا على  له من  ملا 
وأدت  واالجتماعي.  واالقتصادي  السياسي  الوضع 
االنتهاكات الكبيرة التي تعرض لها القطاع املصرفي 
في صنعاء من قبل جماعة الحوثي التي تسيطر عليه 
وتــوجــهــه وفـــق رغــبــاتــهــا ومــصــالــحــهــا، والــتــهــديــدات 
واإلجـــراءات األخــرى من قبل البنك املركزي في عدن، 
إلــــى انــعــكــاســات ســلــبــيــة عــلــى الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي. 
وبــالــتــالــي إضـــعـــاف الــقــطــاع املــصــرفــي وتـــدمـــيـــره له 
تـــداعـــيـــات وخــيــمــة عــلــى حـــيـــاة الـــنـــاس وتــعــامــالتــهــم 
اليومية في األسواق وتوفير احتياجاتهم األساسية.  

■ ملاذا شهدت العملة اليمنية هذا التراجع القياسي؟
هناك أسباب يمكن أن نقول إنها مزمنة، وهي مرتبطة 
بالحرب والــصــراع املــوجــود والــتــراجــع فــي اإليـــرادات 
النفط  تــوقــف تصدير  مــن جـــراء  الصعبة  العملة  مــن 
والغاز. وكذلك يرتبط االنهيار بالتردي االقتصادي 
السعودية  الــوديــعــة  استنفاد  أو  وانــتــهــاء  الــحــاصــل، 
التي كانت في البنك املركزي واملقدرة بملياري دوالر.
أيضا زادت من حدة هذا التراجع في الفترة األخيرة 
ــة كـــورونـــا املــتــمــثــلــة فـــي تـــراجـــع أســعــار  تــأثــيــرات أزمــ
التي تعد مصدرا مهما  املغتربن  النفط وتحويالت 
للنقد األجنبي، باإلضافة إلى تراجع حجم املساعدات 

اإلنــســانــيــة املــقــدمــة إلـــى الــيــمــن. هــنــاك أيــضــا أســبــاب 
أخـــرى متعلقة بــزيــادة الــطــلــب عــلــى الـــــدوالر، بسبب 
القرار التي اتخذته جماعة الحوثي في صنعاء بعدم 
الــتــعــامــل بــالــعــمــالت الــنــقــديــة الــجــديــدة املــطــبــوعــة من 
قبل البنك املركزي في عدن، مما دفع الناس للتعامل 
التحويالت.  عملية  فــي  وشــرائــهــا  الصعبة  بالعملة 
بها  املعترف  الحكومة  قيام  بالتزامن مع  ذلــك  وجــاء 
بعدن، مما  املــركــزي  البنك  في  النقود  دوليا بطباعة 
أدى إلى زيادة وفرة العملة املحلية في السوق ما دفع 
بقيمتها هــبــوطــا. ويــضــاف إلـــى كــل ذلـــك املــضــاربــات 
في شــراء العملة من قبل التجار الستيراد املشتقات 
النفطية، وكذلك استمرار الصراع العسكري. وأعتقد 
أن اإلعالن عن التوافق حول حكومة جديدة والسعي 
ــنــــي مـــن اتــفــاق    نــحــو تــنــفــيــذ الـــشـــق الــعــســكــري واألمــ

الرياض، قد يعيدان الريال إلى مسار الصعود.

■ كيف أثر تراجع العملة على الوضع املعيشي للناس؟
مقياس  على  املهمة  املــؤشــرات  مــن  واحـــدة  بالتأكيد 
مدى التضخم هي العملة. عندما تتراجع العملة هذا 
يعني أن األسعار ترتفع ألن اليمن يستورد أكثر من 
90 في املائة من احتياجاته، مما ينعكس على املواطن 
إن  إذ عندما نقول  التضخم.  الــذي سيتحمل تبعات 
العملة تراجعت، فذلك يعني أن أسعار معظم السلع 
التراجع  أعلى من نسبة  والخدمات سترتفع بنسبة 
الشرائية  الــقــدرة  تهبط  وبــالــتــالــي  العملة،  سعر  فــي 
اليمني، وهــذا ينذر بكارثة ال تقل وطأتها  للمواطن 
قدرتهم  فقدوا  الناس  إن  الحرب، حيث  تداعيات  عن 
عـــلـــى تـــوفـــيـــر حــاجــيــاتــهــم األســــاســــيــــة. فــكــمــا نــعــرف 
اليمنية تعيش على  األســر  اآلالف من  هناك عشرات 
وجبة واحدة في اليوم، وبالتالي لك أن تتخيل كيف 
سيكون الوضع بعد أن وصل سعر الريال اليمني إلى 

هذا املستوى من التردي.

■ إلى أين ينزلق االقتصاد اليمني وما هو مستقبله؟
االقتصاد اليمني في حالة انهيار ويتطلب البدء فورًا 
إلــى مسار االستقرار.  إعــادتــه  أو  التعافي  بــإجــراءات 
ــه عــلــى األقــــل يــجــب وقـــف الــتــدهــور، ولكن  بمعنى أنـ
هـــذا يــرتــبــط بــالــقــرار الــســيــاســي وبـــوجـــود الحكومة 
الحكومة  وحشد   ،2021 للعام  وخطتها  وفعاليتها 
االقتصادي، ودعم  الــقــرار  ملــواردهــا وسيطرتها على 

الدول الخارجية لليمن.

ارتفاع كلفة اإلنتاج 
في ظل ضعف البنية 

التحتية الداعمة

واإلعالم  الدراسات  مركز  رئيس  أكد 
في  نصر،  مصطفى  االقتصادي، 
أن  الجديد«،  »العربي  مع  مقابلة 
شهدته  الــذي  القياسي  الــتــراجــع 
ال  بكارثة  ينذر  أخيرًا،  اليمنية  العملة 

تقل وطأة عن تداعيات الحرب

أجراها نبيه أبو الحسن

خطة إنقاذ لالقتصاد اليمني 
وإال المزيد من االنهيار

هبوط الريال ال يقل خطورة 
عن تداعيات الحرب

تواجهها  التي  األزمات  تزيد  قرارات  أخيرًا  السودانية  السلطات  أصدرت 
الصناعة في البالد. حيث بدأت، يوم الجمعة الماضي، تطبيق تعرفة 
بــزيــادة  الكهرباء  لــشــراء  جــديــدة 
القطاعات؛  لكل  المائة،  في   433
ــي  ــزراعـ الــســكــنــي والـــتـــجـــاري والـ
والحكومي. فيما قررت الحكومة 
وقف  الماضي  الشهر  السودانية 
ــن  ــي ــازول ــغ دعــمــهــا لــلــبــنــزيــن وال
لهما،  جديدة  أســعــارًا  ووضعت 
معدل  الــســودان  سجل  حين  في 
 269.33 إلى  وصل  جديد  تضخم 

في المائة خالل شهر ديسمبر.

قرارات تزيد المشكالت
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