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تصنيف سلبي جديد لتونس

تونس ـ إيمان الحامدي

خ ـ ـف ـ ـضـ ــت وكـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة الـ ـتـ ـصـ ـنـ ـي ــف
االئـ ـتـ ـم ــان ــي «م ـ ــودي ـ ــز» تـصـنـيــف
ت ــون ــس الـ ـسـ ـي ــادي إلـ ــى مـسـتــوى
البلدان ذات املخاطر املرتفعة ،ما شكل صدمة
بني األوساط االقتصادية ،فيما تقترب البالد
من اللجوء إلى نادي باريس بسبب تصاعد
مخاطر تعثر س ــداد الــديــن ،وتــزايــد الحاجة
لتوفير السيولة وتسيير النفقات العاجلة
لـلــدولــة .وتــراجــع تصنيف تونس إلــى Caa1
مع املحافظة على آفــاق سلبية ،كذلك أعلنت
الوكالة تخفيض اإلص ــدارات السيادية على
امل ــدى الـطــويــل بالعملة األجـنـبـيــة والــديـنــار
التونسي ،وشمل التخفيض أيضا تصنيف
الـبـنــك املــركــزي الـتــونـســي بــاعـتـبــاره ضمانًا
لـ ـخ ــاص ج ـم ـي ــع س ـ ـنـ ــدات الـ ـسـ ـي ــادي ــة ال ـتــي
تـصــدرهــا الـحـكــومــة .وقــالــت الــوكــالــة إن هــذا

ال ـخ ـفــض يـعـكــس ض ـعــف ال ـحــوك ـمــة وزيـ ــادة
املخاطر في ما يتعلق بقدرة الحكومة على
اتخاذ تدابير من شأنها ضمان وصول البالد
إلى تمويالت جديدة لتلبية الحاجيات املالية
املتفاقمة على مدى السنوات القليلة املقبلة.
كذلك وضعت موديز تونس ضمن مجموعة
الـبـلــدان الـتــي تشكو مــن التعثر املــالــي على
غــرار السلفادور ،الـعــراق ،وإثيوبيا ،ومالي،
وسريالنكا.
وقـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـضـ ــو امل ـ ـع ـ ـهـ ــد ال ـ ـعـ ــربـ ــي ل ـ ــرؤس ـ ــاء
املؤسسات نافع النيفر إن التصنيف الذي
بـلـغـتــه ت ــون ــس ،ه ــو نـتـيـجــة حـتـمـيــة لتأخر
اإلصــاحــات االقتصادية وغياب الشجاعة
السياسية للحكام طيلة الـسـنــوات العشر
املاضية ،رغــم قــرع املتعاملني االقتصاديني
أج ــراس الخطر منذ م ــدة .وأك ــد النيفر ،في
ت ـصــريــح ل ـ ـ «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،أن ان ـع ــدام
ال ـك ـفــاءة والـ ـج ــرأة ل ــدى الـطـبـقــة السياسية

الحاكمة جــر الـبــاد إلــى أســوأ التصنيفات
وج ـعــل تــونــس تـحــت ضـغــط مــالــي مــرتـفــع،
م ـع ـب ـرًا ع ــن م ـخ ــاوف ــه م ــن ت ــداع ـي ــات قــاسـيــة
للتصنيف على االقتصاد.
واعتبر أن تصنيف «مــوديــز» هــو ّ
ـاس
ـ
ق
رد
ٍ
ع ـلــى ال ـت ـع ـنــت وع ـ ــدم إي ـ ــاء م ـســألــة الــوقــت
ومواقف الشركاء املاليني أي اهتمام ،منبها
مــن خـطــورة مــواصـلــة سياسة ال ـهــروب إلى
األمام لتغطية الفشل في وقت توشك البالد
على الوصول إلى الهاوية.
وقبل أيام من تخفيض «موديز» لتصنيف
تونس ،قال الرئيس التونسي قيس سعيد
إن الـبــاد لــن تـكــون فــي مــوقــع التلميذ لدى
مــؤسـســات التصنيف وإن لـتــونــس سـيــادة
ستدافع عنها ،منتقدا الحديث عن ضغوط
التصنيفات ومخاطرها على البالد.
كـ ــذلـ ــك وص ـ ــف س ـع ـي ــد ف ـ ــي م ـق ـط ــع ف ـيــديــو
ت ــم ن ـش ــره ع ـل ــى ص ـف ـحــة ال ــرئ ــاس ــة وكـ ــاالت

الـتـصـنـيــف ب ـ ـ «أم ـ ــك ص ـن ــاف ــة» ،وهـ ــي املـ ــرأة
امل ــاه ــرة ف ــي ف ــن ال ـط ـهــي بــالـلـهـجــة املـحـلـيــة.
ويــأتــي التصنيف السلبي الجديد لتونس
بعد أي ــام قليلة مــن تشكيل حكومة نجالء
بــودن التي أدت اليمني الدستورية اإلثنني
املــاضــي .وب ــدأت رئـيـســة الـحـكــومــة مهامها
بــاملـلــف االق ـت ـصــادي بـلـقــاء جمعها بــوزيــرة
املــالـيــة سـهــام الـبــوغــديــري ومـحــافــظ البنك
امل ــرك ــزي مـ ـ ــروان ال ـع ـبــاســي م ــن أجـ ــل بحث
حلول لعجز املوازنة وإيجاد حلول لتوفير
 9مـلـيــارات دوالر ملواصلة تسيير النفقات
في ما تبقى من السنة.
وأكد الخبير املالي محسن حسن أن تونس
أص ـب ـح ــت ب ـل ــدا ع ــال ــي امل ـخ ــاط ــر بـمـقـتـضــى
التصنيف الجديد ،معتبرا أن خروج تونس
إلــى الـســوق املالية العاملية لالقتراض غير
ممكن حاليا مــع وجــود نسب فــائــدة عالية
جدا تصل إلى  15في املائة.
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روسيا قد تستأنف مبيعات
الغاز الفورية

قال نائب رئيس الوزراء الروسي
ألكسندر نوفاك ،الجمعة ،إن
روسيا قد تستأنف مبيعات الغاز
الفورية بعد أن تستكمل ملء
مخزون احتياطياتها ،في خطوة
قد تخفف الضغط على األسعار
في أوروبا .ولم يذكر نوفاك متى

سيتم ذلك وبأي كميات ستكون
تلك املبيعات ،لكن الحكومة
قالت إنها تعتزم مواصلة زيادة
املخزونات املحلية حتى األول من
نوفمبر /تشرين الثاني.
الليرة التركية تهبط
لمستوى قياسي جديد

انخفضت الليرة التركية إلى
مستوى قياسي جديد مقابل
الدوالر الجمعة ،في ظل قلق
املستثمرين بشأن احتماالت
تطبيق املزيد من إجراءات التيسير
النقدي رغم ارتفاع التضخم،
وذلك بعدما أقال الرئيس رجب
طيب أردوغان ثالثة من صانعي
السياسات بالبنك املركزي.
وسجلت الليرة أدنى مستوى لها
على اإلطالق عند  9.2250مقابل
العملة األميركية.
بريطانيا تخفف القواعد
لسائقي الشاحنات

أعلنت بريطانيا ،الجمعة ،أنها
ستخفف قواعدها التي تحدد
عدد الشحنات التي يمكن لسائقي
الشاحنات األجانب إيصالها،
في محاولة للتخفيف من حدة
أزمة سالسل اإلمداد قبل عيد
امليالد .ويمكن حاليا للسائقني
القادمني من االتحاد األوروبي
القيام بعمليتي توصيل فقط في
غضون سبعة أيام من وصولهم
إلى بريطانيا .وبموجب القواعد
الجديدة التي تأمل الحكومة
تطبيقها قبل عيد امليالد ،سيكون
بإمكانهم القيام برحالت غير
محدودة خالل فترة أسبوعني.
فائض تجارة منطقة اليورو
يتراجع %65.7

أظهرت بيانات رسمية ،الجمعة،
تراجع الفائض التجاري السلعي
ملنطقة اليورو بنسبة  65.7في
املائة على أساس سنوي ،إلى 4.8
مليارات يورو في أغسطس /آب
املاضي ،من  14مليار يورو قبل
عام .وقال مكتب اإلحصاءات
األوروبي «يوروستات» إن فائض
منطقة اليورو ( 19دولة) سجل
تراجعا بنسبة  76.8في املائة على
أساس شهري ،من  20.7مليار
يورو في يوليو /تموز .2021
رفع سقف الدين األميركي

(أندرياس سوالرو /فرانس برس)

احتجاجات
موظفي
«أليطاليا»

ّ
ً
احتجاجا خارج مطار «فيوميتشينو» في روما الجمعة ،مع بدء شركة الطيران اإليطالية الجديدة ITA
نظم موظفو شركة الطيران اإليطالية «أليطاليا»
عملياتها .وتم تشكيل الشركة الجديدة من رماد «أليطاليا» الخاسرة ،والتي ُوضعت تحت إدارة الدولة في عام  2017ولكنها تدهورت أكثر خالل جائحة
فيروس كورونا .بموجب اتفاق تم إبرامه مع االتحاد األوروبــي ،استحوذت الشركة الجديدة على أكثر من نصف طائرات أليطاليا والتي تم إنشاؤها
ً
احتجاجا على ما سموه «عقود الخصم»
في عام  ،1946لكن آالف املوظفني أصبحوا عاطلني عن العمل .ونظمت نقابة عمال أليطاليا مظاهرات متكررة،
املقترحة من  ،ITAمع تخفيضات في األجور تصل إلى  20في املائة وحتى  40في املائة للطيارين.

أعلن البيت األبيض ،أن ّالرئيس
األميركي ،جو بايدن ،وقع مشروع
قانون ينص على رفع سقف دين
حكومة الواليات املتحدة إلى 28.9
تريليون دوالر .وأجل بايدن بذلك
املوعد النهائي الذي ستتخلف
الواليات املتحدة بعده عن سداد
ديونها حتى ديسمبر.

االنتخابات الليبية تبعث تفاؤًال اقتصاديًا
طرابلس ــ أحمد الخميسي

ّ
ي ـت ـف ــاءل خـ ـب ــراء وم ـح ــل ـل ــون ف ــي ل ـي ـب ـيــا بــان ـت ـعــاش
اق ـت ـصـ ّ
ـادي فــي ح ــال إج ــراء االنـتـخــابــات املقبلة في
 24ديسمبر /كانون األول ،وهو ما يؤدي لتوحيد
الـ ّـس ـل ـطــات وتـشـكـيــل أج ـس ــام سـيــاسـ ّـيــة ج ــدي ــدة قد
تساهم فــي نهضة ّ اقتصادية .فيما مــن املــرجــح أن
تصل اإلي ــرادات الن ّ
فطية خــال العام املقبل إلــى 35
مليار دوالر ،وفق تقديرات مصرف ليبيا املركزيّ.
وقـ ـ ــال امل ـح ـ ّـل ــل االق ـ ـت ـ ـصـ ـ ّ
ـادي أب ــوب ـك ــر الـ ـ ـه ـ ــادي ،فــي
ّ
ّ
ـ«العربي الجديد» ،إن خيار االنتخابات
تصريحات ل

ه ــو ال ـ ّـض ــوء ف ــي ن ـهــايــة الـ ّـن ـفــق الن ـت ـهــاء «ال ـع ـشـ ّ
ـريــة
الـ ّـســوداء» .إذ إنه في حال إجــراء االنتخابات يمكن
التعويل على وقــف أزمــة الحكم السائدة منذ عشر
سنوات ،والتخلص من املؤسسات منتهية الشرعية،
والصرف عبر حكومة واحدة وكذلك توحيد ّ
السلطة
ّ
الن ّ
قدية ،مع محافظ واحد للبنك املركزي.
ّ
ّ
ّ
الحاصلة بالبالد كلها من
وأضـ
ـاف أن الــصــراعــات ّ
أجل ّ
السلطة ،واستخدم النفط كورقة ضغط ،فيما
ّ
الحكومي منذ  2014يحتاج إلــى حلول
االنـقـســام
ّ
شرعية جديدة.
وبحث عن
كما بـ ّـن الــدكـتــور عبد الحكيم عــامــر غـيــث ،أستاذ

ّ
ّ
االقتصاد في جامعة ّ الجبل الغربي ،أن الحل األمثل
ّ
الس ـت ـمــرار إن ـت ــاج الــن ـفــط وامل ـش ــاري ــع االسـتـثـمــاريــة
ّ
يتثمل فــي االسـتـقــرار الـ ّـسـيــاسـ ّـي ،وهــذا ال يأتي إل
ّ
عـبــر إجـ ــراء االن ـت ـخــابــات ،ألن األط ـ ــراف الـ ّـسـيــاسـ ّـيــة
املـتـصــارعــة عـبــارة عــن خـطــوط مـتــوازيــة ال يمكنها
االتفاق.
ّ
ـ«العربي
بدوره ،أكد الدكتور عبد ّاملنعم الورفلي ،ل
ـاديــة ّ
الـجــديــد»ّ ،أن جميع امل ــؤش ــرات االقـتـصـ ّ
جيدة
ّ
ّ
لحكومة
الحالي وذلــك بعد منح
خــال العام
الثقة ّ ّ
ّ
الوطنية ،منها انخفاض مـعـ ّـدل التضخم
الــوحــدة ّ
النصف ّ
األول من العام إلى  1.3في املائة مع
خالل

ّ
ّ
ارتفاع اإليــرادات النفطية والشروع في مشروعات
ّ
ّ
الــتـنـمـيــة ،عـلــى ال ـ ّـرغ ــم مــن أن الـحـكــومــة تـعــانــي من
ّ
ّ
بعض التجادبات ّ
ياسية.
الس
ّ
وذكــر البنك الـ ّـدولـ ّـي أن ليبيا أح ــرزت تقدما كبيرا
ّ
ّ
ن ـحــو إنـ ـه ــاء ص ــراع ـه ــا الـ ـ ــذي دام ع ـق ــدا م ــن ال ــزم ــن
ّ
.2021
واملـضـ ّـي قدما نحو إع ــادة الت
وحيد فــي عــام ّ
وقــد ّأدى ذلــك إلــى انـتـعــاش ق ـ ّ
ـوي فــي إنـتــاج النفط
والـ ّـنـشــاط االق ـت ـصـ ّ
ـادي ،ومــا تبعه مــن انـتـعــاش في
ّ
ّ
املــوازيــن ّاملــالـ ّـيــة والــتـجـ ّـاريــة والـحـســابــات الـجــاريــة،
ّ
حيث تمثل اإليرادات النفطية نحو  95في املائة من
العامة ّ
ّ
للدولة ،وفق األرقام الرسمية.
اإليرادات
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أسعار النفط تخنـق دوًال عربية

أسعار النفط الدولية ترتفع بشكل متسارع ،له .عدد من الدول الذي يدعم المحروقات
لتزيد معها إيرادات الدول العربية المنتجة ،يبحث عن تمويل سريع للنفقات ،بعدما
ولتخنق في الوقت ذاته الدول المستوردة أعد موازنته على أساس سعر برميل للنفط

ال يتعدى الخمسين دوالرًا ،ما أدخل المحلية ،ما وضعها أمام معضلة تفاقم
الموازنات في عجز مباشر حين فاق سعر األزمات المعيشية مع ارتفاع إنفاق األسر
البرميل الـ 80دوالرًا .دول أخرى حررت األسعار على هذه المواد األساسية

النفط يشعل
موازنتي تونس
والمغرب

األزمة تشتد في لبنان
وتقلق األردن
يعاني كل من لبنان واألردن من
أزمات مالية ومعيشية ،لتأتي
أسعار النفط بلوى جديدة تخنق
االقتصادين و ُترهق المواطنين

انعكاسات مباشرة
على جيوب المستهلكين
تتأثر كل من تونس
والمغرب بارتفاع أسعار
النفط العالمية عبر زيادة
نفقات الموازنة ،فيما
يواجه المواطن التضخم
في السلع الحيوية
تونس ،الرباط ـ إيمان الحامدي

مصطفى قماس

ي ـض ـغ ــط تـ ـص ــاع ــد سـ ـع ــر ال ـن ـف ــط
فــي الـســوق الـعــاملـيــة عـلــى مــوازنــة
ت ـ ـ ــون ـ ـ ــس ،ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ــواج ـ ـ ــه عـ ـجـ ـزًا
قـيــاسـيــا وص ــل إل ــى تـسـعــة م ـل ـيــارات دي ـنــار،
بما يــوازي  3.2مليارات دوالر ،فيما ترتفع
الـخـســائــر يــومـيــا بسبب تـ ّ
ـوســع ال ـف ــارق بني
ال ـت ـق ــدي ــرات الـحـكــومـيــة ال ـت ــي ت ــم اعـتـمــادهــا
فـ ــي قـ ــانـ ــون املـ ـي ــزانـ ـي ــة وب ـ ــورص ـ ــة األسـ ـع ــار

العاملية .واعتمدت تونس عند إقــرار موازنة
ال ـع ــام ال ـحــالــي سـعــر بــرمـيــل الـنـفــط عـنــد 45
دوالرًا ،غير أن ري ــاح الـســوق العاملية قلبت
ك ــل ال ـت ــوق ـع ــات ل ـت ــدف ــع ال ـس ـع ــر إل ـ ــى ضـعــف
الـتـقــديــرات الحكومية ،مــا تسبب بفجوة ال
ّ
يتعي على
تقل عن مليار دوالر حتى اليوم،
الحكومة ردمها عبر االقتراض ،أو عبر إعادة
تنشيط آلية التعديل اآللي في أسعار النفط
املجمدة منذ شهر مارس /آذار املاضي.
وأكـ ـ ــد ال ـخ ـب ـيــر امل ــال ــي آرام ب ــال ـح ــاج أن كــل
امل ــؤش ــرات الـعــاملـيــة كــانــت تـشـيــر مـنــذ بــدايــة
ال ـع ــام إل ــى ارتـ ـف ــاع س ـعــر ال ـطــاقــة م ــع تـحــرك
الـطـلــب ال ـعــاملــي وبـ ــدء الـتـعــافــي م ــن جــائـحــة
كورونا ،الفتًا إلى أن الحكومة وقعت في خطأ
فادح باعتماد تقديرات سعرية منخفضة.
وقال بالحاج في تصريح لـ«العربي الجديد»،
إن أولى تداعيات ارتفاع أسعار برميل النفط
عامليا إلى ما فوق  80دوالرا اليوم ،ستطاول
ميزانية الدعم ،حيث يجب املضي في تعديل
جديد ألسعار املحروقات املوجهة للمستهلك
في إطار آلية التعديل اآللي.
وأش ـ ــار بــال ـحــاج إل ــى أن تــونــس ل ــم تستغل

تأثير على كل األنشطة
ال ينعكس ارتفاع سعر المشتقات النفطية في السوق المحلية زيادة في
نفقات األسر على البنزين والمازوت والغاز فقط ،وإنما تمتد االرتفاعات
إلى كل السلع .إذ ترتفع كلفة إنتاج بعض السلع التي تعتمد مشتقات
النفط في التصنيع ،كما تتأثر الزراعة التي تحتاج إلى المواد البترولية
لتشغيل مضخات المياه وبعض اآلالت ،فيما ينعكس ارتفاع كلفة
النقل مباشرة على كافة السلع التي يتم شحنها إلى المحال واألسواق
قبل وصولها إلى المستهلك.

الجمال ،زيد الدبيسية
عمان ـ ريتا
بيروتّ ،
ّ

ارتفاع األسعار يطاول المواطنين (فتحي بلعيد /فرانس برس)

هـ ـب ــوط أسـ ـع ــار الـ ـط ــاق ــة ع ــامل ـي ــا ب ــال ـت ـح ـ ّـوط
لـتـعــزيــز مـخــزونــاتـهــا أو ش ــراء ع ـقــود آجـلــة،
مـ ــا س ـي ــدف ـع ـه ــا إلـ ـ ــى زي ـ ـ ـ ــادة األسـ ـ ـع ـ ــار عـلــى
امل ـس ـت ـه ـل ـكــن .األزم ـ ــة ذاتـ ـه ــا ت ـن ـس ـحــب عـلــى
اململكة املغربية .إذ لم تكف أسعار السوالر
والـبـنــزيــن عــن االرت ـف ــاع فــي الـفـتــرة األخـيــرة
ف ــي الـ ـس ــوق امل ـح ـل ـي ــة ،ب ـي ـن ـمــا اس ـت ـق ــر سـعــر
غ ــاز الـطـهــو ال ــذي يحظى بــدعــم الــدولــة عبر
صندوق املقاصة ،وهو دعم ينتظر أن تزيد
موازنته فــي ظــل ترقب ارتـفــاع أسـعــار الغاز
في السوق الدولية في العام املقبل .ويرتقب
أن تقدم الحكومة الجديدة مشروع موازنة
العام املقبل ،حيث كانت املذكرة التوجيهية
إلعـ ـ ــدادهـ ـ ــا الـ ـت ــي صـ ـ ــدرت مـ ــن قـ ـب ــل رئ ـي ــس
الحكومة السابق سعد الدين العثماني ،قد
حددت سعر غاز البوتان بـ 450دوالرًا للطن،
إال أن األسعار في السوق الدولية بلغت في
سبتمبر /أيلول املاضي  731دوالرًا للطن ،ما
سينعكس على مجمل أرقام املوازنة.
وينتظر أن يواصل سعر السوالر والبنزين
ارت ـفــاعــه فــي ظــل خـضــوعــه لـقــانــون الـعــرض

ارتفاع اإلنفاق على
استيراد النفط يخفض
موازنات الدعم
الطلب منذ  ،2015بينما يرتقب أن يتواصل
دع ــم غ ــاز ال ـب ــوت ــان ع ـبــر ص ـن ــدوق امل ـقــاصــة،
حسب الخبير فــي املــالـيــة العمومية محمد
الرهج .وسجلت أسعار السوالر ،الذي يعتبر
األكثر استهالكا من قبل أصحاب العربات،
ارتـفــاعــات متتالية فــي الـعــام الـحــالــي ،حيث
الحظت «العربي الجديد» وصوله إلى 9.70
دراهــم للتر الواحد ( 1.06دوالر) ،ولــم يسلم
البنزين من تلك الزيادة ،حيث قفز سعره إلى
 11.50درهمًا ( 1.26دوالر).
وي ـع ـت ـبــر ال ـح ـســن ال ـي ـم ــان ــي ،م ـن ـســق جبهة
الدفاع عن شركة «سامير» املالكة للمصفاة
ال ــوح ـي ــدة امل ـتــوق ـفــة ع ــن ال ـت ـك ــري ــر ،أن سـعــر

السوالر مثال يبقى خاضعًا لتقلبات السوق
فــي ظــل غـيــاب التكرير ،حيث يقفز  9دراهــم
عندما يصل الخام في السوق الدولية إلى 60
دوالرًا للبرميل ،ويقترب من  10دراهم عندما
يصل البرميل إلى  70دوالرًا.
وتــؤكــد الـعــديــد مــن القطاعات تأثير ارتـفــاع
أس ـع ــار الـ ـس ــوالر ع ـلــى نـشــاطـهــا ف ــي الـفـتــرة
األخيرة ،حيث يساهم ذلك في زيــادة أسعار
املنتجات األساسية ،ما يرفع السعر النهائي
للسلع لدى املستهلكني .ويشير املــزارع عبد
البشيعيري إلى أن سعر السوالر املرتفع في
الفترة األخـيــرة ،يساهم في زيــادة التكاليف
على املــزارعــن ،الــذيــن سينكبون فــي الشهر
ال ـح ــال ــي ع ـلــى ع ـم ـل ـيــة الـ ـح ــرث ال ـت ــي تـعـتـبــر
حاسمة بالنسبة للعديد من الزراعات.
وي ـت ــوق ــع أن يـنـعـكــس ارتـ ـف ــاع ال ــوق ــود على
أسعار النقل ،حيث تشير املندوبية السامية
للتخطيط إلى أن قطاع النقل يقود ارتفاعات
األسعار ،حيث زادت أسعاره بنسبة  6.1في
املائة ،حسب بيانات شهر أغسطس /آب.
وك ــان مـحــافــظ الـبـنــك امل ــرك ــزي عـبــد اللطيف

تزايد مشكالت السوريين ...وتصاعد احتجاجات اليمن
دمشق ،اليمن ـ فؤاد عبد العزيز
محمد راجح

لعب ارتفاع أسعار املحروقات دورًا كبيرًا في
تفاقم أزمة السوريني االقتصادية واملعيشية
خــال الـسـنــوات الـعـشــر املــاضـيــة ،لـكــن يعتبر
ال ـعــام  2021األس ــوأ مــن ه ــذا ال ـجــانــب .رفعت
حكومة النظام السوري أسعار البنزين أربع
مـ ــرات ف ــي غ ـضــون سـبـعــة أش ـه ــر ،كـمــا رفـعــت
سعر املازوت ،الذي يعتمد عليه السوريون في
التدفئة ،أكثر من  250في املائة دفعة واحــدة
في تموز /يوليو املاضي .وتأتي االرتفاعات
املتواصلة في أسعار النفط العاملية كعنصر
جدي للقلق يساور املواطنني يوميًا.
وعانت املناطق الخاضعة لسيطرة النظام من
انقطاع شبه كامل للمحروقات ،األمر الذي ترك
آثــارا سلبية كبيرة على مناحي الحياة كافة،
مــن ارت ـفــاع فــي أس ـعــار الـسـلــع إل ــى مستويات
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خيالية ،إلــى رفــع كلفة الـنـقــل .ويلقي النظام
السوري بالالئمة في أسباب أزمة املحروقات
على العقوبات االقتصادية الغربية ،باإلضافة
إلى خروج حقول النفط السورية عن سيطرته
منذ العام  ،2014واضطراره الستيراد أكثر من
 80في املائة من حاجته من األسواق الخارجية
بالعملة الصعبة.
ي ــرى املـحـلــل والـخـبـيــر االق ـت ـصــادي ال ـســوري
رأفــت املصلح أن النظام السوري يقول دائمًا
إن لــديــه أرخ ــص سـعــر مـحــروقــات بــن ال ــدول
العربية ،حيث إن مبلغ  500ليرة سورية لليتر
امل ــازوت يـعــادل نحو  20سنتا فـقــط ،دون أن
ي ـقــارن ه ــذا الــرقــم بـمـتــوســط الــدخــل الشهري
املتدني للسوريني والذي يبلغ  20دوالرا فقط.
بــاإلضــافــة لــذلــك ،يتابع املصلح ،فــي تصريح
لـ«العربي الجديد» ،فــإن زيــادة سعر املــازوت
انعكست على قـطــاعــات ع ــدة ،بينها الــزراعــة
ً
وال ـص ـنــاعــة ف ـضــا ع ــن وس ــائ ــل الـنـقــل ال ـعــام،

مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى أن إنـ ـ ـت ـ ــاج س ـ ــوري ـ ــة م ـ ــن ك ــاف ــة
املحاصيل الــزراعـيــة تــراجــع هــذا املــوســم إلى
ً
أك ـث ــر م ــن ال ـن ـصــف ،بـ ــدءا م ــن ال ـق ـمــح وص ــوال
إلى الخضار والفواكه ،وهو ما انعكس على
ارتفاع أسعارها في األسواق.
فــي الـيـمــن ،تـتــزايــد الـتـحــركــات االحـتـجــاجـيــة
فــي الـعــديــد مــن امل ـنــاطــق ،مــع تـصــاعــد األزم ــة
امل ـع ـي ـش ـيــة ل ـل ـمــواط ـنــن ،وض ـم ـن ـهــا ان ـع ـكــاس
ارتفاع أسعار املحروقات على موازنات األسر.
ويترقب اليمنيون بقلق تطورات سوق الطاقة
الـعــاملـيــة ال ـتــي ش ـهــدت ق ـفــزات سـعــريــة كبيرة
خالل الفترة املاضية ،فيما تساهم اإلجراءات
املـتـخــذة أخ ـي ـرًا لتخفيف الـقـيــود عـلــى ميناء
ال ـحــديــدة بتخفيف ح ــدة نـقــص امل ـحــروقــات،
وكــذا انـفــراج األزم ــة فــي عــدن بعد قيام البنك
املـ ــركـ ــزي بـتـلـبـيــة ط ـل ـب ــات اسـ ـتـ ـي ــراد ال ــوق ــود
وســداد مستحقات التجار املستوردين .ومن
املتوقع أن تستقبل األسواق اليمنية شحنات

وقود مستوردة باألسعار الجديدة املرتفعة،
ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي تـشـهــد ف ـيــه مـعـظــم مـنــاطــق
البالد الخاضعة لسلطات متعددة اختناقات
وأزم ــات متواصلة ومـتـكــررة فــي الــوقــود منذ

أزمة وقود متواصلة في اليمن
(محمد حمود /األناضول)

بداية الحرب في  ،2015وزادت حدتها بشكل
كبير خالل العامني األخيرين ،األمر الذي فاقم
أزم ــة الـيـمـنـيــن ب ـص ــورة ل ــم يـعــد باستطاعة
الكثيرين منهم تحملها.
ويـتــوقــع الخبير املـخـتــص فــي مـجــال الطاقة
ج ـم ـيــل الـ ـق ــاض ــي ،ف ــي ح ــدي ـث ــه م ــع «ال ـع ــرب ــي
الجديد» ،أن تشهد أسعار الــوقــود ارتفاعات
ق ـي ــاس ـي ــة خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة الـ ـق ــادم ــة ف ــي ع ـمــوم
مـ ـح ــافـ ـظ ــات الـ ـيـ ـم ــن بـ ـع ــد اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال م ـي ـنــاء
ال ـحــديــدة ،األس ـبــوع املــاضــي ،سفينة محملة
باملشتقات النفطية ،خصوصا الغاز ،لتغطية
احتياجات األسواق في مناطق شمال اليمن،
التي تعاني من أزمة شديدة.
ويضيف أن السوق اليمنية قادمة على أزمة
سعرية كبيرة بعد إنـهــاء الحكومة اليمنية
إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات امل ـ ـصـ ــارفـ ــة الـ ـخ ــاص ــة ب ــاس ـت ـي ــراد
املشتقات النفطية بعد نحو  8أشهر من آخر
عملية قام بها البنك املركزي.

ال ـج ــواه ــري ق ــد تــوقــع ت ـس ــارع الـتـضـخــم مع
ارتفاع أسعار النفط واملــواد األولية ،مقارنة
بالعام املــاضــي ،ليرتفع مــن واحــد فــي املائة
هذا العام إلى  1.2في املائة في .2022
غير أن صندوق النقد الدولي أكد في تقريره
األخـيــر أن معدل التضخم سيرتفع إلــى 1.4
ف ــي امل ــائ ــة ف ــي ال ـع ــام ال ـح ــال ــي ،ويـسـتـقــر في
حــدود  1.2في املائة في العام املقبل ،بعدما
كان في حدود  0.6في املائة في .2020
وي ـ ـت ـ ـصـ ــور الـ ـيـ ـم ــان ــي أن ـ ـ ــه ف ـ ــي ظ ـ ــل امل ـض ــي
ف ــي إغـ ــاق امل ـص ـف ــاة ،سـيـبـقــى امل ـغ ــرب ال ــذي
يستورد النفط املكرر اليوم مرتهنا للسوق
ال ــدول ـي ــة .ويــرت ـهــن امل ـغ ــرب ب ـحــوالــي  94في
املائة في تأمني حاجياته من الطاقة للسوق
الخارجية ،ما يزيد من عجز امليزان التجاري.
وتـ ـفـ ـي ــد ب ـ ـيـ ــانـ ــات ال ـ ـخـ ــزانـ ــة ل ـل ـم ـم ـل ـك ــة ب ــأن
مخصصات املقاصة التي تهم دعــم الدقيق
والسكر والغاز ،وصلت في سبتمبر /أيلول
املــاضــي إلــى  990مـلـيــون دوالر ،مـقــابــل 850
مـلـيــون دوالر ف ــي ال ـف ـتــرة نـفـسـهــا م ــن الـعــام
املاضي ،أي بزيادة بنسبة تصل إلى حوالي

 16في املائة .فيما يستحوذ غاز الطهو على
حــوالــي  70فــي املــائــة مــن الــدعــم فــي املـغــرب،
وه ــو يــرت ـفــع تـبـعــا لـسـعــر غ ــاز ال ـب ــوت ــان في
السوق الدولية ،ويعزى ارتفاع الدعم ،حسب
مديرية الــدراســات والـتــوقـعــات االقتصادية
ال ـتــاب ـعــة لـ ـ ــوزارة امل ــال ـي ــة ،إل ــى ال ــزي ــادة الـتــي
شهدها سعر الـغــاز الـعــاملــي .ويــؤكــد الرهج
مواصلة الحكومة في عامها األول دعم غاز
الطهو والسكر والدقيق ،مشددا على أن قرار
خفض الدعم عبر مشروع املوازنة يحتاج إلى
ق ــرار سياسي مــن قبل الـحـكــومــة ،سيصعب
عليها اتـخــاذه .ويــوضــح أن الصعوبة تأتي
م ــن كـ ــون ال ـس ـي ــاق ال ـح ــال ــي م ـت ـســم بــارت ـفــاع
أسعار املــواد التي يستوردها املغرب والتي
تحظى بالدعم ،حيث إن أي تحرير لألسعار
سينعكس على القدرة الشرائية لألسر.
وكان وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
ال ـس ــاب ــق ،ع ـنــد ت ـقــديــم امل ــذك ــرة الـتــوجـيـهـيــة
إلعداد املوازنة ،قد أعلن أنه سيتم تحرير 50
في املائة من أسعار غاز الطهو في  ،2023قبل
التحرير الشامل في .2024

بــات ارتـفــاع أسـعــار املـحــروقــات فــي لبنان أشبه بالخبر
اليومي الــذي يقرأه املــواطــن ،بينما يشاهد على تطبيق
هاتفه تحليق سعر صــرف ال ــدوالر ،ومعه تــدهــور قيمة
راتبه الذي ما عاد يكفي لتأمني أبسط ّ
مقومات العيش.
وتأتي االرتفاعات في أسعار النفط الدولية لتزيد األزمة،
إن كان على مالية الدولة أو على املواطنني.
إذ فيما سجل سعر الدوالر  20500ليرة لبنانية ،الجمعة،
اللبنانية قد أعلنت عن زيادة جديدة
كانت وزارة الطاقة
ً
في أسعار املحروقات كافة ،بحيث ارتفع سعر صفيحة
البنزين إلــى مــا بــن  242و 250ألــف لـيــرة تقريبًا ،فيما
سجل امل ــازوت  235ألــف لـيــرة .أمــا الـغــاز فبات يصل إلى
املستهلك بأكثر من  220ألف ليرة للقارورة الواحدة .علمًا
ّ
الحد األدنى لألجور ال يزال مثبتا عند  675ألف ليرة.
أن
ّ
ويشير رئيس نقابة العاملني واملوزعني في قطاع الغاز
فــريــد زي ـنــون ،فــي حديثه مــع «الـعــربــي الـجــديــد» ،إلــى أن
«تأثير ارتفاع األسعار كبير على املواطنني ،وخصوصًا
عـلــى صـعـيــد ال ـغ ــاز ،ال ــذي ي ـعـ ّـد م ــادة حـيــويــة جـ ـدًا ولـهــا
ت ــداع ـي ــات سـلـبـيــة ج ـ ـدًا ،سـ ــواء عـلــى صـعـيــد االس ـت ـخــدام
املنزلي أو التجاري والصناعي».
ّ
ّ
ويلفت زينون إلــى أن «فــاتــورة الغاز تبقى أقــل كلفة بني
املـحــروقــات ،حيث نستهلك  250ألــف طــن فــي الـسـنــة ،ما
يوازي  200مليون دوالر .من هنا على الحكومة اللبنانية
أن تـسـتـمـ ّـر فــي دع ــم ه ــذه امل ـ ــادة ،وال سـيـمــا ون ـحــن على
أب ــواب فصل الـشـتــاء ،حيث ترتفع الـحــاجــة إليها ســواء
للطبخ أو التدفئة أو تشغيل املــاء الساخنة» .من جهته،
يرى مدير عام االستثمار السابق في وزارة الطاقة واملياه
واملستشار في الشؤون املالية العامة غسان بيضون ،في
حديثه مع «العربي الجديد» ،أن «كلفة املحروقات تدخل
بكل تحديدات األسعار للسلع وأكالف اإلنتاج ،وبالتالي
كــان يجب أن يكون رفــع أسعارها مــدروســا ويـصــار إلى
ت ــدارك نتائجه مــع إعـطــاء الـنــاس تعويضا لـهــذه الكلفة
وتعزيز القدرة على الصمود والعيش».
ويضيف بيضون «تــرجـمــة ارت ـفــاع سعر النفط العاملي
عـلــى ال ـل ـيــرة يــدخــل فـيـهــا ع ـن ـصــران ،األول ارت ـف ــاع سعر
املحروقات محليًا ،والثاني ارتفاع سعر صرف الدوالر في
السوق السوداء ،باعتبار أن كل استيراد تقابله الحاجة
إل ــى تــأمــن الـ ـ ـ ــدوالرات» .ه ــذه ال ـع ــوام ــل ،ي ـقــول بـيـضــون،
تزيد الكلفة ،خاصة على موازنة كهرباء لبنان ،حيث إن
إيرادات املؤسسة ال تغطي كلفة اإلنتاج الكهربائي.
إلى األردن ،حيث يرجح خبراء أن تتجاوز قيمة فاتورة
الطاقة في األردن  5مليارات دوالر مع نهاية العام الحالي،
بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز عامليا ،والتي أخذت

اتـجــاهــا صـعــوديــا مـنــذ بــدايــة ال ـعــام .وبـحـســب الـخـبــراء،
فـ ــإن امل ـع ـض ـلــة االق ـت ـص ــادي ــة ف ــي األردن سـتـشـتــد خــال
األشهر القليلة املقبلة بسبب األعباء الناتجة عن ارتفاع
أسعار النفط والغاز ،ما سيؤدي إلى تفاقم عجز املوازنة
وتــراجــع االحتياطيات من العمالت األجنبية واألضــرار
التي ستحلق ببيئة االستثمار.
وتسبب ارتفاع أسعار املشتقات النفطية والكهرباء خالل
السنوات املاضية بتفجر احتجاجات شعبية نتجت عنها
في إحدى السنوات اإلطاحة بالحكومة التي كان يرأسها
هاني امللقي .وأمام االرتفاع املتوقع ألسعار النفط والغاز،
تجد الحكومة األردنية برئاسة بشر الخصاونة ،بحسب
الخبراء ،نفسها أمام تحديات هي األصعب منذ تشكيلها
في تشرين األول /أكتوبر  ،2020وال سيما أن حالة من عدم
الرضا تنتاب الشارع بسبب تردي األوضاع االقتصادية
واملعيشية وارتفاع نسبة الفقر والبطالة .ويقول عضو
مجلس النواب األردني واملختص في قطاع الطاقة النائب
موسى هنطش ،لـ«العربي الجديد» ،إن املؤشرات العاملية
تؤكد أن أسعار النفط ستواصل االرتـفــاع خــال األشهر
املقبلة ،وربما تزيد عن  100دوالر ،ما يضع األردن أمام
صـعــوبــات اقـتـصــاديــة ومــالـيــة وضـغــوطــات جــديــدة على
بيئة االستثمار .
م ــن ج ــان ـب ــه ،ي ـش ــرح ال ـخ ـب ـيــر ف ــي ق ـط ــاع ال ـط ــاق ــة هــاشــم
عقل ،متحدثًا لـ«العربي الجديد» ،أن الحكومة مطالبة
بتخفيض الضريبة املقطوعة املفروضة على املشتقات
النفطية وذلــك للحد من ارتـفــاع األسـعــار محليا ،مشيرا
إلى أن الضريبة املفروضة على البنزين  95أوكتان تبلغ
 57قرشا و 90أوكتان تبلغ  37قرشا.
ودع ـ ــا ال ـخ ـب ـيــر ع ـقــل ال ـح ـكــومــة لـتـثـبـيــت أس ـع ــار مــادتــي
الـســوالر والـكــاز ،حيث يكثر الطلب عليهما خــال فصل
الشتاء من قبل الشرائح الفقيرة ومنخفضة الدخل ،وذلك
لتخفيف األعـبــاء املالية عــن هــذه الـفـئــات ،وال سيما مع
االرتفاع املتوقع ألسعار النفط والغاز.

الكهرباء في لبنان تتأثر بأسعار الفيول (فاضل عيتاني)Getty /

شح في السودان وطفرة سعرية في مصر
حدث أزمة الوقود
ُت ِ
صداعًا يوميًا للسودانيين
مع التقلبات في األسعار
الدولية ،فيما يواجه
المصريون زيادات
في كلفة السلع
الخرطوم ،مصر ـ عاصم إسماعيل
عبداهلل عبده

تشكل قضية نقص الوقود في السودان إحدى
أسوأ األزمات التي تواجه املواطنني في غالبية
ال ــوالي ــات وضـمـنـهــا ال ـخ ــرط ــوم ح ـيــث املــركــز
االقتصادي للبالد .وبعدما انتهجت الدولة

م ـســار تـحــريــر أس ـعــار الـسـلــع االسـتــراتـيـجـيــة
فــي يناير /كــانــون الثاني مــن الـعــام الحالي،
في مقدمتها تحرير أسعار الــوقــود ،تفاقمت
معاناة السودانيني املعيشية ،وأصبح سعر
النفط العاملي واح ـدًا مــن املــؤشــرات التي تتم
متابعتها فــي كــل بـيــت .وتنعكس ارتـفــاعــات
األسـ ـع ــار ال ــدول ـي ــة ل ـبــرم ـيــل ال ـن ـفــط تضخمًا
يـ ـط ــاول ال ـس ـلــع األس ــاسـ ـي ــة ،ف ــي ح ــن تــوقــف
عــدد من الصناعات املحلية وخــرج تجار من
األسواق بسبب الركود وارتفاع تكلفة اإلنتاج.
ويقول االقتصادي الفاتح عثمان لـ«العربي
الجديد» إن الحكومة االنتقالية قامت بتحرير
سعر الوقود كليا باستثناء فيول الكهرباء،
بــالـتــالــي يـخـضــع سـعــر الـبـنــزيــن وال ـغــازولــن
للتقلبات الـعــاملـيــة .وفـيـمــا لــن تـتــأثــر مــوازنــة
الـحـكــومــة بــارت ـفــاع سـعــر الـنـفــط ال ـعــاملــي من
حيث تغطية حاجيات السوق ،إال أن نفقاتها
املرصودة لدعم الكهرباء والغاز تشهد ارتفاعًا

مستمرًا .ويلفت الفاتح إلــى مساع حكومية
للتخلص من دعم الكهرباء في موازنة العام
املقبل .أما الخبير االقتصادي عادل عبد املنعم
فيؤكد على تأثر الـســودان بــأي زيــادة عاملية
ألنـ ــه ي ـس ـت ــورد أك ـث ــر م ــن ن ـصــف احـتـيــاجــاتــه
النفطية البالغة مـلـيــاري دوالر مــن الـخــارج.
وي ـل ـفــت إلـ ــى أن زيـ ـ ــادة س ـعــر ال ـن ـفــط ال ــدول ــي
تؤثر على غالبية السلع املستوردة األخــرى،
فيما موارد السودان من العملة الصعبة بما
فيها تحويالت املغتربني ال تتجاوزالسبعة

اتجاه في السودان
لرفع الدعم عن الفيول
المخصص للكهرباء

م ـل ـيــارات دوالر .أم ــا ف ــي م ـصــر ،فـيــؤكــد عــدد
مــن املــراق ـبــن واملـتــابـعــن أن امل ــواط ــن هــو من
ً
عامليا،
النفط
سيتحمل فاتورة ارتفاع أسعار
ً
في ظل تراجع الدعم الحكومي تنفيذا ألوامر
صندوق النقد الدولي ،سواء عن طريق زيادة
أسعار الوقود أو ارتفاع أسعار املواد الغذائية
األس ــاسـ ـي ــة .ويـ ـت ــوق ــع ال ـخ ـب ـي ــر االقـ ـتـ ـص ــادي
الدكتور عبدالنبي عبداملطلب ،في حديث مع
«العربي الـجــديــد» ،أنــه حــال استمرار ارتفاع
أس ـع ــار ال ـن ـفــط ع ــامل ـ ًـي ــا ،سـتـسـتـغــل الـحـكــومــة
امل ـصــريــة ه ــذا االرتـ ـف ــاع ف ــي تـحـمـيــل املــواطــن
مــزيـ ًـدا مــن األعـبــاء خــاصــة وأنـهــا تحتكر بيع
هذه املنتجات .ويرى عبد املطلب أن الحكومة
لديها عــدة بدائل ملواجهة هــذه األزمــة ،منها،
ً
إحالل الغاز الطبيعي بديل للبوتاغاز والذي
تستورد الحكومة نصف احتياجاتها منه ،أما
الـســوالر فاإلنتاج املحلي يكفي  70في املائة
من االستهالك ،ويمكن تقليل هذا الفارق من

خالل ترشيد االستهالك والتوسع فى إحالل
الغاز الطبيعي .ويشير إلى أن قرار الحكومة
بــإجــراء تـعــديــات عـلــى امل ــوازن ــة الـعــامــة عقب
ارتفاع أسعار الطاقة سيتوقف على خطتها
للتنمية ،إذ إنها تستطيع الحفاظ على أسعار
الـســوالر للمصانع لضمان اسـتـقــرار أوضــاع
الـقـطــاع الصناعي فــي ال ـبــاد ،حتى وإن أتى
ذل ــك عـلــى ح ـســاب زيـ ــادة دع ــم ال ــوق ــود املـقــدم
للقطاع .وكــذلــك يمكن أن تــوائــم بــن النفقات
واإليرادات في املوازنة العامة من خالل العمل
على زيــادة اإلنـتــاج ،وبالتالي زيــادة األربــاح،
وهـ ــو م ــا ي ــزي ــد م ــن ق ـي ـمــة الـ ــوعـ ــاء ال ـخــاضــع
للضريبة .ويوضح أن أزمــة ارتفاع املنتجات
ال ـب ـتــرول ـيــة سـتـنـعـكــس بـشـكــل أس ــاس ــي على
أسـعــار ال ـغــذاء عــاملـيــا ،وبــالـتــالــي سـتـكــون من
أهم املشاكل التي ستواجه الحكومة املصرية،
خاصة في ظل استيراد أكثر من  60في املائة
من االحتياجات الغذائية.

