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الدوحة ـ أسامة سعد الدين

الــذي يقيس التضخم  ارتفع مؤشر أسعار املستهلك 
في قطر خالل إبريل/ نيسان املاضي بنسبة %4.66 
على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع 8 مجموعات من 
االستهالكية  السلع  مــن  رئيسية  مجموعة   12 أصــل 
تـــنـــدرج تــحــتــهــا 737 ســلــعــة وخــــدمــــة، وفــــق بــيــانــات 
صادرة، أمس االثنني، عن جهاز التخطيط واإلحصاء.
املجموعات  والثقافة  الترفيه  مجموعات  وتــصــدرت 
الخبير  ويـــرى   .%35.25 بنسبة  زيـــادة  الــتــي شــهــدت 
النسبية  قــاســمــيــة، أن األهــمــيــة  ــزي  االقـــتـــصـــادي، رمــ

مشيرا   ،%11 نحو  تمثل  املؤشر  في  املجموعة  لهذه 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن ارتـــفـــاع أســعــار  فــي تــصــريــح لـــ
املجموعة جاء نتيجة تجاوز تداعيات جائحة كورونا 

والنشاط السياحي، خاصة سياحة املؤتمرات.
كما ارتفعت مجموعة الغذاء واملشروبات على أساس 
سنوي 3.59%، وتشكل نحو 13.5% من مؤشر أسعار 
املستهلكني، جراء ارتفاع أسعار الغذاء عامليًا نتيجة 
مــوجــة الــتــضــخــم الــتــي تــجــتــاح الــعــالــم وانــعــكــاســات 

الحرب الروسية على أوكرانيا.
األخــرى  والــخــدمــات  السلع  ارتــفــعــت مجموعات  كما 
ــواع  ــاء والــكــهــربــاء والـــغـــاز وأنــ ــ 5.49%، والــســكــن واملـ

املالبس  ومجموعة   ،%3.75 بنسبة  األخـــرى  الــوقــود 
ــفـــاع مــؤشــر أســعــار  واألحـــذيـــة 2.44%. كــمــا جـــاء ارتـ
املستهلكني على أساس شهري بنسبة 0.29% مقارنة 
الـــذي أرجــعــه جــهــاز التخطيط  بـــمـــارس/ آذار، األمـــر 
إلــى ارتفاع أسعار خمس مجموعات في  واإلحــصــاء 
 ،%1.66 بنسبة  األخـــرى  والــخــدمــات  السلع  مقدمتها 
بــيــنــمــا انــخــفــضــت أســـعـــار خــمــس مــجــمــوعــات أخـــرى 
استقر  فــيــمــا  بــنــحــو %1.04،  ــاالت  االتـــصـ تــصــدرتــهــا 

سعر مجموعتي التبغ والتعليم.
يـــشـــار إلــــى أن مــجــلــس الــــــــوزراء قـــد وافــــــق، األربـــعـــاء 
املـــاضـــي، عــلــى قــــرار بــشــأن أســـس وضـــوابـــط الــزيــادة 

فــي أســعــار الــســلــع والــخــدمــات، والــــذي يــأتــي اتساقًا 
القوة  املحافظة على  إلــى  الرامية  الــدولــة  مع سياسة 
الشرائية لدخل األفراد وتخفيف العبء عليهم، والحد 
من ارتفاع األســعــار، والتصدي ألي شكل من أشكال 
االرتفاعات غير املبررة في أسعار السلع والخدمات 

وخصوصًا األساسية منها.
كما لفت قاسمية، إلى قرار مصرف قطر املركزي، رفع 
1.5%، ورفــع  ليصبَح  نقطة   50 ــداع  اإليــ فــائــدة  ســعــر 
سعر فائدة اإلقراض 25 نقطة ليصبح 2.75%، وذلك 
منذ الخامس من مايو/ أيار الجاري، وذلك للحد من 

نسب التضخم وارتفاعات األسعار بشكل متسارع.

قطر: التضخم يقفز 4.6% في إبريل

عجز ميزانية تركيا يتضاعف ثالث مرات
تضاعف عجز ميزانية تركيا ثالث مرات على أساس سنوي 
خالل إبريل/ نيسان املاضي، متأثرا بتزايد اإلنفاق ملواجهة 

الغالء الناجم عن تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقــفــز الــعــجــز إلـــى 50.2 مــلــيــار لــيــرة )3.23 مــلــيــارات دوالر( 

الــشــهــر املــاضــي، مــقــارنــة بعجز قـــدره 16.9 مــلــيــار لــيــرة في 
إلى نحو  اإلنفاق  وارتفع  املاضي.  العام  إبريل/ نيسان من 
214 مليار ليرة، مقابل 111 مليار ليرة في نفس الفترة من 
2021، بزيادة بلغت نسبتها 92.7%، فيما سجلت اإليرادات 

164 مليار ليرة بزيادة نسبتها 75%، وفق بيانات أوردتها 
أن  تركيا  تتوقع  االثنني.  أمــس  األميركية،  بلومبيرغ  وكالة 
يصل عجز امليزانية إلى 3.5% من الناتج املحلي اإلجمالي 

في 2022، وفقًا ألحدث برنامج اقتصادي للحكومة.

خسائر روسيا البيضاء
جولوفتشينكو،  رومان  البيضاء  روسيا  وزراء  رئيس  قال 
إن العقوبات التي ُفرضت على بالده أوقفت صادراتها 
السنوية إلى الغرب التي تتراوح قيمتها بين 16مليارا و18 
تصريحات  في  جولوفتشينكو،  وأضاف  دوالر.  مليار 
وفق  لألنباء،  الحكومية  بلتا  وكالة  نشرتها  إعالمية 
حظر  تم  العقوبات،  »بسبب  أنه  أمس،  رويترز،  نقلت  ما 
إلى  تقريبا  )بيالروسيا(  البيضاء  روسيا  صادرات  جميع 
وشملت  الشمالية«.  وأميركا  األوروبي  االتحاد  دول 
واإلسمنت  والتبغ  المحروقات  قطاعات  العقوبات 
المتحدة قد فرضت  الواليات  والحديد والفوالذ. كانت 
بيالروسيا،  في  ومسؤولين  كيانات  على  عقوبات  أيضا، 

متهمين بدعم ومساعدة موسكو في اجتياح أوكرانيا.

تضخم مرتفع في منطقة اليورو
خفضت المفوضية األوروبية توقعاتها للنمو االقتصادي 
اليورو في عام 2022 بمقدار 1.3 نقطة مئوية  لمنطقة 
 3.5 بمقدار  التضخم  بشأن  توقعاتها  وزادت   ،%2.7 إلى 
أوكرانيا.  الحرب في  إلى 6.1%، بسبب  ليصل  نقطة مئوية 
دومبروفسكيس  فالديس  المفوضية  رئيس  نائب  وقال 
»ليس هناك شك في  رويترز  أمس، وفق وكالة  بيان،  في 
أن اقتصاد االتحاد األوروبي يمر بفترة صعبة بسبب الحرب 
نزولًا  توقعاتنا  بمراجعة  وقمنا  أوكرانيا،  ضد  الروسية 
وفًقا لذلك. العامل السلبي األكثر أهمية هو ارتفاع أسعار 

الطاقة الذي يدفع التضخم إلى مستويات قياسية ويلقي 
بثقله على الشركات واألسر األوروبية«.

االقتصاد التونسي ينمو %2.4
أظهرت بيانات صادرة عن معهد اإلحصاء الحكومي 
بنسبة  نما  الدولة  اقتصاد  أن  االثنين،  أمس  تونس،  في 
2.4% في الربع األول من العام الجاري، مدعومًا بنمو 
قطاعي السياحة والزراعة، مقابل انكماش بنسبة %1.8 
في نفس الفترة من العام الماضي. وتتوقع الحكومة 
بنسبة  نمو  بعد  العام،  هذا   %2.6 االقتصاد  ينمو  أن 
بنسبة  نموًا  السياحة  قطاع  وحقق   .2021 في   %3.1

11.2%، كما نما قطاع الزراعة 3.3% في الربع األول.

أسماء في األخبار

مصر: قفزة بأسعار زيت الطعام
القاهرة ـ العربي الجديد

قرر عدد من شركات الصناعات الغذائية في مصر 
رفع أسعار زيت الطعام للمرة الثالثة في غضون 
ــــك اعـــتـــبـــارًا مـــن أمــــس االثـــنـــني،  شــهــريــن فـــقـــط، وذلـ
بنسبة تصل إلى 25%، على خلفية استيراد أغلب االستهالك 
املــحــلــي مـــن الــــخــــارج، فـــي ظـــل الـــحـــرب الــــدائــــرة بـــني روســيــا 
وأوكـــرانـــيـــا، الــلــتــني تـــوفـــران نــحــو 80% مــن احــتــيــاجــات زيــت 
 عن 

ً
دوار الشمس عامليًا، وارتفاع أسعار الزيت الخام، فضال

تكلفة التعبئة والتغليف. وبلغت الزيادة الجديدة في أسعار 
زيــت الطعام نحو 9 جنيهات )الـــدوالر = نحو 18.3 جنيها( 
في العبوة )0.8 لتر(، و18 جنيهًا في العبوة )1.6 لتر(، و23 
جنيهًا في العبوة )2.2 لتر(. وتستورد مصر نحو 90% من 
استهالكها من زيت الطعام، من دول أبرزها أوكرانيا وروسيا 
ورومــانــيــا وإندونيسيا ومــالــيــزيــا واألرجــنــتــني، وتــتــنــوع ما 
زيــوت  استيراد  أو  وتكريرها،  بــذور وعصرها  استيراد  بــني 
وزارة  وكانت  فقط.  التعبئة  بمرحلة  االكتفاء  أو  وتكريرها، 

قــد رفعت أســعــار 25 سلعة من  الداخلية  التموين والــتــجــارة 
أصل 32 سلعة تطرحها على بطاقات التموين في 1 مايو/

أيار الجاري، بنسب تتراوح ما بني 5% و15%، وهو ما سبقه 
زيادة أسعار 7 سلع تموينية أساسية على مرتني في 1 يناير/

كانون الثاني و1 مارس/آذار املاضيني. وتشهد أسواق مصر 
بدء  منذ  كافة،  واملنتجات  السلع  أسعار  في  قفزات مستمرة 
الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط املاضي، إذ 
ارتفع سعر رغيف الخبز غير املدعوم بنسبة 50%، مع زيادات 
بنسب متقاربة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والجنب 
والحبوب وزيت الطعام، باعتبار أن مصر هي أكبر مستورد 
الــعــالــم. وقــفــز مــعــدل التضخم السنوي  فــي  للقمح والــزيــوت 
املــاضــي، مدفوعًا  إبريل/نيسان  إلــى 14.9% لشهر  في مصر 
بزيادة أسعار الغذاء من جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا، 
 ،%17 بنحو  الــــدوالر  ــام  أمـ املحلية  العملة  قيمة  وانــخــفــاض 
في أعقاب قــرار البنك املــركــزي رفــع سعر الفائدة بنسبة %1 
ليسجل 9.25% على اإليداع، و10.25% على اإلقراض. وتزيد 
مــخــاوف الــشــارع املــصــري مــن ارتــفــاعــات جــديــدة فــي أســعــار 

لالقتراض مجددًا  الحكومة  توجه  في ظل  الضرورية  السلع 
من صندوق النقد الدولي والذي يضع شروطا صعبة تؤدي 
إلى انعكاسات سلبية على معيشة املواطنني. وكان صندوق 
النقد، أكد في في بيان سابق، أن مصر طلبت دعمًا منه بشأن 
«. واستبقت 

ً
تطبيق مــا ســّمــاه »بــرنــامــجــًا اقــتــصــاديــًا شــامــال

عملتها  بخفض  بالسماح  الخطوة  هــذه  املصرية  الحكومة 
قــروض  الــفــائــدة. وحصلت مصر على  املحلية وزيـــادة سعر 
من صندوق النقد الدولي تتجاوز 20 مليار دوالر منذ نهاية 
الجنيه  تعويم  منها  شـــروط  عــدة  تطبيق  مقابل   2016 عــام 
الضرائب  ــادة  وزيــ املــضــافــة  القيمة  وفـــرض ضريبة  املــصــري 
واملياه.  والكهرباء  الوقود  دعم  الحكومية وخفض  والرسوم 
األزمــة  من  الحد  بهدف  لالقتراض بشراهة  الحكومة  وتتجه 
املــالــيــة الــتــي تعاني منها. وقـــال نــائــب وزيـــر املــالــيــة املصري 
»ســـي.إن.بـــي.ســـي عــربــيــة« إن  أحــمــد كــجــوك، أمـــس اإلثـــنـــني، لــــ
بالده تستهدف طرح سندات خضراء وسندات تنمية بقيمة 
تــتــجــاوز 500 مــلــيــون دوالر. وتــطــرق مــصــر بــانــتــظــام أبـــواب 

أسواق الدين العاملية لتمويل أي عجز في امليزانية.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

في الفترة األخيرة، تسارعت وتيرة 
اإلشارات التي ترسلها الحكومة 
املصرية لصندوق النقد الدولي، 
في محاولة منها النتزاع موافقة 
سريعة على منح مصر قرضا 
دوالريا ضخما ال نعرف حتى 
اآلن أي تفاصيل عنه، خاصة 

قيمته وسعر الفائدة املستحقة 
عليه، والشروط املصاحبة له، 

ونوعية األعباء األخرى التي يمكن 
أن يتحملها االقتصاد واملواطن، 
وما إذا كانت الشروط الجديدة 

ستتوقف عند خفض قيمة الجنيه، 
واالستمرار في سياسة إلغاء دعم 

الوقود والكهرباء واملياه وزيادة 
أسعار السلع األساسية، وزيادة 

الضرائب والرسوم، أم ستمتد 
ألمور أخرى، منها مثال زيادة 

سعر الخبز وإلغاء مجانية التعليم 
والصحة، وبيع مزيد من أصول 

الدولة، وبيع أحد البنوك العامة.
من بني تلك اإلشارات، قرار البنك 

املركزي خفض قيمة الجنيه 
بنحو 18% وزيادة سعر الفائدة، 

واإلعالن عن أن سعر الصرف 
سيكون مرنًا في الفترة املقبلة، أي 
خاضعا للعرض والطلب، والسماح 

لألموال الساخنة بالخروج 
بسالسة محملة معها 20 مليار 
دوالر وأرباحا عالية، والحصول 

على مزيد من القروض الخليجية 
إلعادة بناء االحتياطي األجنبي.
من بني اإلشارات أيضا اإلعالن 

عن قرب طرح عدد من الشركات 
التابعة للقطاع العام في البورصة، 

من بينها 10 شركات لقطاع 
األعمال العام، وشركتان تابعتان 
للقوات املسلحة، ودمج 7 فنادق 

مملوكة للدولة وطرحها للبيع.
ومن بني اإلشارات، إعالن رئيس 

الحكومة عن زيادة دور القطاع 
الخاص في االقتصاد، وهو 

ما يعني ضمنا تراجع ظاهرة 
»عسكرة« االقتصاد، وهو مطلب 

دائم لصندوق النقد. ومنها أيضا، 
توّسع الحكومة في االقتراض 

الخارجي عبر آليات جديدة، منها 
السندات اإلسالمية.

لكن أخطر اإلشارات تلك التي 
بعث بها الحكومة األحد، وهي 

اإلعالن عن خط لبيع أصول 
مملوكة للدولة بعشرة مليارات 
دوالر سنويا وملدة 4 سنوات، 
وبما يعادل 40 مليار دوالر، 

ودمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة 
شركة واحدة ليتم طرحها للبيع.

السؤال هنا ليس عن نوعية 
تلك األصول التي سيتم بيعها 

لألجانب، والتي ستمتد لقطاعات 
حيوية مثل البنوك واالتصاالت 
والتعليم ومشاريع تحلية املياه 

والطاقة، ومشاريع البنية التحتية 
للنقل، بل عن اسم املشتري، 

خاصة لقطاعي املوانئ والبنوك 
ذات الطبيعة الحساسة واألهداف 

االستراتيجية، ملن ستؤول 
تلك األصول، هل سيتم بيعها 

لإلمارات بني ليلة وضحاها، كما 
حدث مع أقوى بنك خاص في 

مصر، وهو البنك التجاري، وكذا 
شركة »فوري« عمالق الشركات 
اإللكترونية، أم سيتم البحث عن 

مشترين جدد ربما غير متواجدين 
في السوق املصرية من قبل؟

رسائل حكومة 
مصر لصندوق 

النقد

)Getty(
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

تونس  سلطات  مجهود  يثمر  لــم 
نتائج  أي  عن  الغالء  مكافحة  في 
املعلن  التدابير  تظل  إذ  ملموسة، 
عنها منذ أشهر بخفض األسعار حبرا على 
ورق، بينما يواجه املواطنون يوميا زيادات 
ــــرى غــيــر مــعــلــنــة وســـط تــوقــعــات  مــعــلــنــة وأخـ
بارتفاع نسبة التضخم إلى أكثر من 8 باملائة 

خالل النصف الثاني من السنة الحالية.
ــاضــــي، وهــو  ومـــنـــذ شــهــر يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز املــ
الرئيس قيس سعيد قبضته  إحــكــام  تــاريــخ 
ــة الـــســـلـــطـــات بــمــقــتــضــى الــتــدابــيــر  ــافـ عـــلـــى كـ
االســتــثــنــائــيــة، أعــلــنــت الــحــكــومــة حـــربـــا بال 
هــوادة على املحتكرين بغاية السيطرة على 
األسواق، غير أن نسق األسعار اتخذ اتجاها 
معاكسا تماما لألهداف الحكومية بتصاعد 
ــواد األســاســيــة  ــ الــتــضــخــم وارتـــفـــاع أثـــمـــان املـ
في  تونس  وتعتمد  قياسية.  إلــى مستويات 
قديمة  قــوانــني  ترسانة  على  الــغــالء  مكافحة 
وأخـــــرى جـــديـــدة، إذ أعــلــنــت حــكــومــة نــجــالء 
بودن منذ أشهر عن برنامج وطني للمراقبة 
االقتصادية وتصّيد املحتكرين، بينما أصدر 
سعيد في 20 مــارس/ آذار املاضي مرسوما 

ق بمقاومة املضاربة غير املشروعة.  
ّ
يتعل

املنتظم  التزويد  إلى تأمني  املرسوم  ويهدف 
كما يصل  الــتــوزيــع،  للسوق وضبط مسالك 
بــمــقــتــضــاه الـــعـــقـــاب ملــخــالــفــي الـــقـــوانـــني إلــى 
الــســجــن املــؤبــد وغـــرامـــات مــالــيــة قــدرهــا 500 

ألف دينار )الدوالر = نحو 2.96 دينار(.
ــنـــني يـــقـــولـــون إنـــهـــم لـــم يـــــروا أي  لــكــن املـــواطـ
أثـــر لــلــجــهــد الــحــكــومــي فـــي مــكــافــحــة الــغــالء، 
حــيــث تــســجــل األســـعـــار زيـــــادات تــكــاد تــكــون 
ــواد، بــمــا فــي ذلـــك التي  ــ يــومــيــة فــي بــعــض املـ
تؤطرها الحكومة على غرار الخبز ومعجون 
»العربي  لـ أدلــوا  مواطنون  ويعبر  الطماطم. 

الجديد« بشهادات عن أن موجة الغالء التي 
تعيشها تونس تعّد األكثر حدة منذ عقود، 
مؤكدين تمّرد التجار واألسواق عموما على 
فرق  تفرضها  التي  والضوابط  القوانني  كل 
املراقبة االقتصادية. وتقول راضية الجزيري 
)34 عــامــا( إن الــغــالء فــي تــونــس يــطــاول كل 
طــبــقــات املــجــتــمــع، بــمــا فـــي ذلــــك املــيــســورون 
ــدة أن كــلــمــة »الــــدنــــيــــا شــغــلــت«  مـــنـــهـــم، مــــؤكــ
)الــتــهــبــت األســـعـــار( تــتــردد عــلــى كــل األلــســن، 
التجار والصناعيون  ذلــك أصــحــاب  فــي  بما 
الــذيــن ظــلــوا لــســنــوات طــويــلــة فــي مــنــآى عن 
تــأثــيــرات األزمــــة االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ بـــحـــســـب تــــقــــديــــرهــــا. وتـــضـــيـــف راضـ
املؤشرات  »كــل  الجديد«:  »العربي  لـ تصريح 
تأثير  أي  الغالء مستمر وال يوجد  أن  تؤكد 
للضغط الحكومي من أجل كبح األسعار أو 
ترشيدها«.  ومن أجل ذلك تقول املتحدثة إن 
طبقة مهمة من التونسيني تتزود بأسلحتها 
الخاصة ملكافحة جزء من غالء املعيشة، وذلك 
األســواق  اقتناء حاجياتها من  أو  بالتقشف 

الشعبية األقل ثمنا. 
ــيـــني  ــتـــونـــسـ الـ أن  إلــــــــى  املــــتــــحــــدثــــة  وتــــشــــيــــر 
يشاهدون جهود مكافحة الغالء في نشرات 

الــتــي تصدر  األخــبــار الصحافية والــبــيــانــات 
الــواقــع على  أن  الحكومية، غير  الــدوائــر  عــن 

األسواق مختلف تماما بحسب قولها. 
وخــالل شهر إبريل/ نيسان املاضي، واصل 
مــعــدل الــتــضــخــم نــســقــه صـــعـــودا إثـــر بلوغه 
مــســتــوى 7.5 بــاملــائــة مــقــابــل 7.2 بــاملــائــة في 
آذار و7 باملائة خــالل شهر فبراير/  مــارس/ 
كانون  يناير/  في شهر  باملائة  و6.7  شباط 
الثاني من السنة ذاتها، حسب بيانات ملعهد 
املــواد  اإلحــصــاء الحكومي.  وشهدت أسعار 
الــغــذائــيــة ارتـــفـــاعـــا بــنــســبــة 8.7 بـــاملـــائـــة، في 
الخدمات  املاضي. كما شهدت أسعار  إبريل 
ــعـــزى ذلــك  ارتـــفـــاعـــا بــنــســبــة 4.8 بـــاملـــائـــة، ويـ
باألساس إلى ارتفاع أسعار خدمات املطاعم 
واملقاهي واألنزال بنسبة 7.2 باملائة وأسعار 

خدمات الصحة بنسبة 3.4 باملائة.
زيــادات  تأجيل  إلــى  تونس  وتسعى حكومة 
ــنـــمـــا يـــّصـــر  ــيـ ــدة لـــبـــعـــض أســـــابـــــيـــــع، بـ ــ ــديــ ــ جــ
مستثمرون في قطاعات غذائية على ضرورة 
تــعــديــل األســعــار لبعض الــســلــع ومـــن بينها 
األلبان والبيض والدجاج من أجل الحد من 

الخسائر بعد ارتفاع كل مدخالت اإلنتاج.
ــــي، قــــــال وزيــــــــر الـــفـــالحـــة  ــــاضــ واألســــــبــــــوع املــ
الـــحـــكـــومـــة  إلـــــيـــــاس حـــــمـــــزة، إن  ــتــــونــــســــي  الــ
التونسية تعتزم زيــادة أسعار مــواد غذائية 
من بينها الحليب والبيض والدواجن، وذلك 
ــفـــاع  عـــقـــب احـــتـــجـــاجـــات لــلــفــالحــني عـــلـــى ارتـ
ــراء الــحــرب في  أســعــار الــعــلــف الــحــيــوانــي جــ
أوكــرانــيــا. ويــقــول الخبير االقــتــصــادي خالد 
الــنــوري، إن الــغــالء فــي تــونــس أصــبــح زاحفا 
وشامال وجامحا، مؤكدا أن السلطة ال تملك 
هــوامــش مــنــاورة للحد منه، غير رفــع نسبة 

الفائدة املديرية من أجل كبح االستهالك. 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــح لـ ــريـ ــــي تـــصـ ورّجـــــــــح الـــــنـــــوري فـ
الجديد« أن يزيد البنك املركزي التونسي في 
التضخم،  أجــل محاصرة  مــن  الــفــائــدة  نسبة 
ــذه اآللــــيــــة لــــن تــكــون  ــ ــبـــر أن هــ ــتـ ــه اعـ ــ ــيـــر أنــ غـ
االستهالكية  الــقــدرة  فــي ظــل ضعف  مجدية 
وتصاعد  الدخول  فقدان  نتيجة  للتونسيني 
الــبــطــالــة. ويــــرى الـــنـــوري أن تــواصــل النسق 
الــتــصــاعــدي لــألســعــار يحبط كــل املــحــاوالت 
الــرســمــيــة لــكــبــحــهــا، فـــي ظـــل غــيــاب بــرنــامــج 

لتحفيز االستثمار وزيادة نسب النمو.
والــشــهــر املـــاضـــي، رفـــعـــت الــحــكــومــة أســعــار 
العام.  هــذا  الثالثة  للمرة  الوقود بنسبة %5 
ــالــــت وزيـــــــرة الـــصـــنـــاعـــة والــــطــــاقــــة نـــاديـــة  وقــ
البترول  وغــاز  والــغــاز  الكهرباء  إن  القنجي، 
املسال والغازوال أي السوالر تستأثر بالجزء 

األوفر من منحة الدعم الحكومي.

غازي عنتاب ـ أمين العاصي

بدأ موسم حصاد القمح في شمال شرق سورية والخاضع جله 
»اإلدارة الذاتية« ذات الصبغة الكردية، بينما فتحت حكومة  لـ
مادية  مغريات  عن  وأعلنت  املحصول،  استالم  مراكز  النظام 
للفالحني الستالم أكبر كمية من هذا املحصول االستراتيجي. 
ومع بدء املوسم كل عام، يتجدد التنافس بني النظام واإلدارة 
القمح،  مــن محصول  األكــبــر  الكميات  على  للحصول  الــذاتــيــة 
مــا يــدفــع كــل طـــرف إلـــى رفـــع ســعــر شـــراء الــقــمــح مــن الفالحني 
الــصــدد، أعلنت حكومة النظام، السبت  واملــورديــن. وفــي هــذا 
املاضي، عن سعر جديد لشراء كيلوغرام القمح من الفالحني 
)نــحــو نصف  لــيــرة ســوريــة  إلــى 1700  الحالي يصل  للموسم 
ليرة لكل كيلوغرام يتم تسليمه  دوالر( مع منح مكافأة 300 
من املناطق اآلمنة )تحت سيطرة النظام(، بحيث يصبح سعر 
 كيلوغرام 

ّ
الكيلوغرام 2000 ليرة، ومنح مكافأة 400 ليرة لكل

يجري تسليمه من املناطق غير اآلمنة )خارج سيطرة النظام(، 
الوطن  الكيلوغرام 2100 ليرة. ونقلت صحيفة  ليصبح سعر 
»استالم   

ّ
إن قوله  عــرنــوس  النظام حسني  رئيس حكومة  عــن 

 حبة قمح يشكل أولوية في عمل الحكومة، نظرًا الرتباط 
ّ

كل
مــحــصــول الــقــمــح بــاألمــن الــغــذائــي«. وقــــررت حــكــومــة الــنــظــام، 
الــســبــت، فتح كــل مــراكــز االســتــالم فــي املــحــافــظــات البالغة 45 
مركزًا، بدءًا من بداية يونيو/حزيران القادم، الستالم املوسم 
الحالي، إضافة إلى فتح مراكز االستالم ملدة 5 أيــام قبل بدء 
أي  لتسليم  للفالحني  املجال  الحالي، إلفساح  املوسم  استالم 

كميات من القمح من املوسم السابق.
ويعد الشمال الشرقي من سورية، أو ما بات ُيعرف بمنطقة 
التي تتمركز فيها  الفرات، في مقدمة املناطق السورية  شرق 
زراعة القمح. وانخفض إنتاج سورية من القمح خالل سنوات 
أدنــى مستوياته، حيث ال يكاد يتجاوز  إلــى  الــحــرب، فوصل 
ــتـــاج فـــي كـــل مـــوســـم، مــنــذ عـــام 2018، ســقــف مــلــيــون طــن.  اإلنـ
وكان إنتاج سورية من القمح تجاوز الـ 4 ماليني طن في عام 

2010، وهو ما يكفي االستهالك املحلي ويفيض نحو مليون 
منطقة شرق  في  بالقمح  املزروعة  املساحة  وتبلغ  للتصدير. 
نهر الفرات واملناطق الخاضعة لإلدارة الذاتية غربه )منطقة 

منبج( نحو مليون و200 ألف هكتار.
ومنذ عــام 2018، تنتج منطقة شــرق الــفــرات مــا بــني 700 إلى 
800 ألف طن من القمح، وهو ما يكفي حاجة املنطقة ويفيض، 
وفق مصادر في اإلدارة الذاتية. وقال الخبير الزراعي إبراهيم 
 املساحة املزروعة 

ّ
مسلم، في حديث مع »العربي الجديد«، إن

في املوسم الحالي أقل من مساحة العام الفائت بسبب إحجام 
البعلية لقلة األمطار. وُيــزرع القمح في  الزراعة  الفالحني عن 
 
ّ
 أن

ّ
بعض مناطق سيطرة النظام، خاصة في جنوب البالد، إال

اإلنتاج ال يسد سوى جانب من حاجة نحو 9 ماليني يعيشون 
تحت سيطرته، لذا يلجأ إلى تهريب كميات من منطقة شرق 
الهائل في  النقص  الــخــارج. ونتيجة  الــفــرات، واالستيراد من 
الخبز ضمن بطاقات  النظام على مبدأ توزيع  اعتمد  القمح، 
األســاســيــة.  السلعة  هــذه  مــن  كــل عائلة يوميا  تــحــدد نصيب 
وخالل السنوات املاضية، أتت الحرائق على مساحات كبيرة 
 
ّ
مــزروعــة بمحصول الــقــمــح فــي منطقة شـــرق الـــفـــرات، كــمــا أن

انحباس األمطار يلعب دورًا في تراجع نسب اإلنتاج.
ويــعــزو املـــزارع عبد الرحمن األحــمــد، فــي ريــف الــرقــة الغربي، 
سبب تراجع االهتمام بزراعة القمح إلى غالء البذور واألسمدة 
ــار، مــشــيــرًا فـــي حـــديـــث مع  وانـــخـــفـــاض األســـعـــار وقـــلـــة األمــــطــ
 عــددًا من الفالحني استبدلوا زراعة 

ّ
أن »العربي الجديد« إلى 

القمح بأنواع أقل تكلفة وأغلى سعرًا.
مـــن جــانــبــه، يــتــوقــع املــحــلــل االقـــتـــصـــادي يــونــس الـــكـــرّيـــم، في 
حديث مع »العربي الجديد«، أال يتجاوز إنتاج مناطق اإلدارة 
 
ّ
الــذاتــيــة مــن الــقــمــح هـــذا املــوســم 700 ألـــف طـــن، مــشــيــرًا إلـــى أن

النظام »يسعى للحصول على كميات كبيرة من هذا اإلنتاج«. 
 الــنــظــام يلجأ إلـــى عـــدة أســالــيــب لــدفــع الفالحني 

ّ
وأوضــــح أن

للتوجه إلى مراكزه، منها »تزويدهم باألكياس لتعبئة اإلنتاج 
وهو لم تقم به اإلدارة«.

الغالء يطحن التونسيين... 
وفشل في ضرب االحتكار

تراجع كبير في إنتاج القمح )فرانس برس(شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا بنسبة 8.7% )ياسين غادي/األناضول(

تنافس على قمح شرق الفرات

يواجه التونسيون 
موجات غالء متواصلة، 
خالل الفترة األخيرة، رغم 

اإلجراءات الحكومية 
التي استهدفت ضرب 

المحتكرين من أجل 
السيطرة على األسواق

ُعمان: طرح عام أولي 
ألسهم شبكة الغاز

قالت أربعة مصادر مطلعة لوكالة 
 »رويترز«، إن مجموعة الطاقة 

العمانية تدرس طرحًا عامًا أوليًا 
لشبكتها لخطوط أنابيب الغاز. وذكرت 

املصادر، التي طلبت عدم الكشف عن 
هوياتها نظرًا ألن األمر لم يعلن بعد، 

أن املجموعة دعت بنوكًا محلية ودولية 
للتنافس على أدوار في ترتيب الطرح 
املحتمل. وكان مسؤول تنفيذي بارز 

»رويترز« في نوفمبر/ تشرين  قد قال لـ
الثاني املاضي، إن املجموعة تدرس إدراج 

بعض أصولها في قطاعات التنقيب 
واإلنتاج والتوزيع في البورصة املحلية 
لكنها ال تعتزم طرح أسهم الشركة األم 

في الوقت الراهن.
طى اإلمارات والسعودية 

ُ
وتتبع عمان خ

في بيع حصص في أصول الطاقة، 
معتمدة على ارتفاع أسعار الخام في 

جذب املستثمرين األجانب. وقال الرئيس 
التنفيذي لبورصة مسقط لشبكة »سي.

إن.بي.سي« عربية التلفزيونية في مارس/ 
آذار، إن عمان تعتزم إدراج 35 شركة 

حكومية في السنوات الخمس املقبلة، كما 
تعتزم طرح أسهم شركة أو اثنتني من 

قطاع النفط هذا العام.

السعودية تسعى لتطوير 
حقل الدرة

قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز 
بن سلمان، أمس اإلثنني، إن الكويت 

والسعودية تريدان البحث بشأن حقل 
غاز الدرة مع إيران ألن املوارد هناك 

مصلحة مشتركة للبلدين، وأضاف في 
كلمة بمؤتمر للطاقة في البحرين، وفقًا 
لوكالة »رويترز«، أن بالده تتحرك نحو 

تطوير حقل الدرة للغاز.
وأكد بن سلمان أن السعودية تخطط 

إلنتاج 13.2-13.4 مليون برميل يوميا، 
 وفقا ملا سيتم االتفاق عليه بشأن 

 املنطقة املقسومة بحلول نهاية 2026 
أو بداية 2027.

 وأشار وزير الطاقة السعودي إلى 
 أن بالده يمكنها الحفاظ على 

 مستوى اإلنتاج ذاك »عندما نصل إليه 
 إذا طلبت السوق ذلك«، موضحًا في 

الوقت ذاته أن السعودية لن تضخ املزيد 
من االستثمارات في أنشطة املنبع 

 ألرامكو في الخارج ألنها تنفذ الكثير 
من أنشطة املصب.

مجموعات كورية تعيد 
تقييم عملياتها في أميركا
أعادت مجموعات األعمال الكورية الكبرى 

تقييم عملياتها واستثماراتها في الواليات 
املتحدة، ومن املتوقع أن تعزز القمة القادمة 

بني كوريا الجنوبية والواليات املتحدة 
التعاون في القطاعات الرئيسية وسالسل 

ا ملا ذكره مسؤولون في 
ً
التوريد العاملية، وفق

الصناعة أمس اإلثنني. ومن املقرر أن يعقد 
الرئيس الكوري الجنوبي »يون سيوك-يول« 
محادثات القمة األولى مع نظيره األميركي 
»جو بايدن« يوم السبت املقبل في سيول. 
ومن املتوقع أن يناقش الجانبان مجموعة 

من املوضوعات، بما في ذلك الصواريخ 
والبرامج النووية الكورية الشمالية، والتعاون 

في قضايا سلسلة التوريد، والتكنولوجيا 
الناشئة ومجاالت أخرى في األمن 

االقتصادي. 

الصين: 6.8% ارتفاعًا في 
االستثمار باألصول الثابتة

أظهرت نتائج بيانات أصدرتها الهيئة 
الوطنية لإلحصاء، أمس، أن حجم االستثمار 

في األصول الثابتة بالصني ارتفع بنسبة 
6.8 باملائة على أساس سنوي في األشهر 

األربعة األولى من العام الجاري 2022.
وقالت الهيئة في بيان لها إن حجم 

االستثمار في األصول الثابتة قفز 6.8 
باملائة مقارنة بالعام السابق 2021 إلى 

15.35 تريليون يوان )حوالي 2.26 تريليون 
دوالر( في األشهر األربعة األولى.

 وتباطأ النمو عن الزيادة املسجلة عند
9.3 باملائة خالل الربع األول من هذا العام، 

أما في إبريل/ نيسان وحده، فانخفض 
حجم االستثمار في األصول الثابتة 

بنسبة 0.82 باملائة عن شهر مارس/ 
آذار املاضي. ومن يناير/ كانون الثاني 
إلى إبريل/ نيسان املاضيني، زاد حجم 
االستثمار باألصول الثابتة من القطاع 

الخاص بنسبة 5.3 باملائة عن العام 
السابق إلى 8.69 تريليونات يوان.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%7.5
واصل معدل التضخم في 
شهر  خالل  ارتفاعه،  تونس 
إثر  الماضي،  نيسان  إبــريــل/ 
بالمائة   7.5 مستوى  بلوغه 
في  بــالــمــائــة   7.2 مــقــابــل 
مارس/ آذار و7 بالمائة خالل 
حسب  شباط،  فبراير/  شهر 
اإلحــصــاء  لمعهد  بيانات 

الحكومي.

تقارير عربية

سوريةأسواق

والتجارة  التموين  وزارة  أعلنت 
ارتفاع  عــن  مصر،  فــي  الداخلية 
من  املحلي  القمح  تــوريــد  مــعــدل 
مــلــيــون   1.854 ــى  ــ إلـ ــني  ــ ــزارعـ ــ املـ
املوسم  بــدء  منذ  اآلن  طــن حتي 
ــل/ نـــيـــســـان املـــاضـــي.  ــ ــريـ ــ فــــي إبـ
القابضة  الــشــركــة  رئــيــس  وقـــال 
لـــلـــصـــوامـــع والـــتـــخـــزيـــن الــتــابــعــة 
ــلــــوزارة، شــريــف بــاســيــلــي، إنــه  ــ ل
ــارات جــنــيــه  ــيـ ــلـ تـــم ســـــداد 8.5 مـ
مستحقات املزارعني )الدوالر = 

نحو 18.3 جنيها(. 
ولــفــت إلـــى أن مــوســم هـــذا الــعــام 
ــادة  ــ ــنــــاك زيـ مــبــشــر لـــلـــغـــايـــة، وهــ
ــي الـــكـــمـــيـــات املـــــــــوردة بــفــضــل  فــ
ــي اتــــخــــذتــــهــــا  ــ ــتــ ــ ــ اإلجـــــــــــــــــــراءات ال
الـــحـــكـــومـــة لــتــشــجــيــع املــــزارعــــني 
 عـــن 

ً
ــال ــ ــــضــ ــد، فــ ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــي الـ ــلـ ــ عـ

الــحــوافــز الــتــي قدمتها فــي إطــار 
حـــــرص الــــدولــــة عـــلـــى االهـــتـــمـــام 
االستراتيجية. وبدأ  باملحاصيل 
في  املحلي  القمح  تــوريــد  موسم 
في  وينتهي  املاضي،  إبريل  أول 

نهاية أغسطس/ آب املقبل.

مصر: 
ارتفاع توريد 

القمح
عّمان ـ زيد الدبيسية

ــبـــر  ــالـــة تـــشـــكـــل الـــهـــاجـــس األكـ ــت الـــبـــطـ ــ ــازالـ ــ مـ
ــة الـــتـــي تــــرى فــيــهــا خــطــرا  ــيــ لــلــحــكــومــة األردنــ
وبمثابة قنبلة قد تنفجر في أي لحظة نتيجة 
للزيادة الكبيرة في أعداد العاطلني من العمل. 
وفي هذا السياق، تم طرح العديد من املبادرات 
املجتمعية في محاولة للمساهمة في تخفيف 
هــذه األزمــة في ظل فشل البرامج الحكومية. 
ويــقــر مـــســـؤول حــكــومــي فـــي ســيــاق تصريح 
»العربي الجديد« عن »املخاوف التي تساور  لـ
الحكومة من ارتفاع نسبة البطالة التي تبلغ 
حاليا حوالي 24% وكانت قد تجاوزت %25 
إبــــان جــائــحــة كـــورونـــا حــيــث لــم يــعــد الــقــطــاع 

قـــادرا على التوظيف وتــراجــعــت قــدرة  الــعــام 
القطاع الخاص على استحداث فرص العمل، 
بل شهد تسريحا ألعداد كبيرة من العاملني 

خالل السنوات القليلة املاضية«.
وحسب ذات املسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، 
فــــإن الــحــكــومــة تــنــفــذ بـــرامـــج لــتــوفــيــر فــرص 

عــمــل ولـــو مــؤقــتــة لــعــدة أشــهــر بــالــتــعــاون مع 
القطاع الخاص لكن ذلك ال يشكل حال ناجعا 
لــلــمــشــكــلــة، وبــالــتــالــي الــتــركــيــز يــنــصــب على 
اســتــقــطــاب اســتــثــمــارات اســتــراتــيــجــيــة كبرى 
الــقــطــاعــات والــتــي يمكن لــهــا أن  فــي مختلف 

تستوعب آالف فرص العمل.
وكــــــــان رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء بــــشــــر الـــخـــصـــاونـــة 
للتشغيل  بــرنــامــجــا  املـــاضـــي  الــشــهــر  أطـــلـــق 
ــــدوالر  ــنـــار )الــ الــوطــنــي بــكــلــفــة 80 مــلــيــون ديـ
= 0.71 ديـــنـــار أردنــــــي(، لــتــوفــيــر فـــرص عمل 
القطاع  فــي  العمل  لــعــدة أشــهــر ملتعطلني مــن 
ترتيباتها  الــعــمــل  وزارة  وتــواصــل  الــخــاص، 
لــلــبــدء بــتــطــبــيــقــه. فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، كشف 
رئيس املرصد العمالي األردني أحمد عوض 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عـــن انـــتـــشـــار مــنــصــات  ـــ لـ
ملحاولة  األردن  داخـــل  ومــبــادرات  مجتمعية، 
ــد مــــن مــشــكــلــة الــبــطــالــة  املـــســـاعـــدة عـــلـــى الـــحـ
ــا عـــلـــى املـــجـــتـــمـــع، وتـــــركـــــز فـــــي أحـــد  ــ ــرهــ ــ وأثــ
جــوانــبــهــا عــلــى الــتــدريــب والــتــأهــيــل وتطوير 
املهارات لتسهيل مهمة التشغيل في القطاع 
الــخــاص. وبــني أن تقريرا أعــده املركز يكشف 
أن هـــذه املـــبـــادرات واملــنــصــات تــبــقــى قــاصــرة 
إذا لم يكن لها إطــار مؤسسي يحفظ حقوق 
جميع األطراف إلى جانب استحداث صندوق 
الشبابية،  واملشاريع  األفكار  لدعم  مجتمعي 
املــبــادرات بأنها  فيما يــرى قائمون على تلك 
إيجابية وتساهم في تخفيض أعداد البطالة، 
وأن الحاجة ماسة لها في ظل ارتــفــاع أعــداد 
املــتــعــطــلــني مـــن الـــعـــمـــل. وقـــــال عــــوض إن أي 
جــهــود تــتــعــاطــى مـــع مــشــكــلــة الــبــطــالــة مهمة 
شريطة أن تكون ضمن الضوابط واملسارات 
ــاه إلـــــى تـــلـــك املــنــصــات  ــبــ ــتــ الــصــحــيــحــة واالنــ
األذى  إلحاق  يتم  ال  والقائمني عليها بحيث 
حاجاتهم  واســتــغــالل  العمل  مــن  باملتعطلني 
ــة  لــلــتــشــغــيــل بــــأشــــكــــال مـــخـــتـــلـــفـــة. وقــــالــــت آيـ
صــوالــحــة أحــــد األعـــضـــاء املــؤســســني لحملة 
»ابن بلدي« كما أورد املرصد في تقريره، إن 
الحملة تهدف إلى املساهمة في تنظيم سوق 
ــــي وتــوفــيــر فـــرص عــمــل ريــاديــة  الــعــمــل األردنـ
والخاص،  الحكومي  القطاعني  تشاركية بني 
لــلــتــصــدي ملشكلة  الــخــطــوة مــهــمــة  وأن هــــذه 
ارتفاع نسبة البطالة. وأضافت أن »ما دفعنا 
إلـــى إقــامــة حملة ابـــن بــلــدي الــحــاجــة لحلول 
نوعية وجديدة لتقليل نسب البطالة، فقررت 
و25 طالبا وطالبة بدء الحملة بالتعاون مع 

عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك«.
وأشــــــــارت إلـــــى أنـــهـــم بـــــــدأوا بـــجـــهـــود كــبــيــرة 
وإمــــــكــــــانــــــات بـــســـيـــطـــة والـــــتـــــقـــــوا عــــــــــددا مــن 
ــنــــاع الـــقـــرار  األكـــاديـــمـــيـــني واملــــســــؤولــــني وصــ

وجميعهم عبروا عن دعمهم للحملة.
ــات فــي  ــنــ ــاضــ ــة إلنـــــشـــــاء حــ ــلـ ــمـ وتــــســــعــــى الـــحـ
املــشــاريــع  ودعـــم  األردن،  مــحــافــظــات  مختلف 
 اإلنتاجية والريادية الشبابية وزيادة الرقابة 
عــلــى املـــنـــاطـــق الــتــنــمــويــة وضـــمـــان تــوظــيــف 

عمالة أردنية بنسبة ال تقل عن %40.

ــالــــت صــــوالــــحــــة: الــحــمــلــة قـــدمـــت ورشـــــات  وقــ
تدريبية توعوية في ريادة األعمال ألكثر من 
80 شــخــصــا والقــــت رواجـــــا واســـعـــا، وتــســهــم 
الطريق  الشباب وتوعيتهم وشق  في تحفيز 
الخاصة  إقــامــة مشاريعهم  مــن خــالل  أمامهم 
وبأفكار ريادية. ووفقا للمرصد العمالي فإن 
الــتــوظــيــف اإللــكــتــرونــيــة تلعب دورًا  مــنــصــات 
مهمًا في الوصول إلى فرص العمل من خالل 
مالئمة  تدريبات  أو  توظيف  إعــالنــات  تقديم 
الحــتــيــاجــات ســـوق الــعــمــل األردنـــــي، وتسعى 
لــتــطــويــر مـــهـــارات األشـــخـــاص لــلــمــنــافــســة في 
سوق العمل. وقال الخبير االقتصادي حسام 
ــا دفـــــع املـــجـــتـــمـــع األردنـــــــــي إلـــى  ــايــــش، إن مــ عــ
إقــامــة مــبــادرات ومــنــصــات لخلق فــرص عمل 
ــم يــعــد بــاســتــطــاعــتــهــا تــوفــيــر  أن الــحــكــومــة لـ
فرص عمل ألبناء املجتمع. وبني أن املبادرات 
واملــنــصــات وغــيــرهــا مــن األنــشــطــة املجتمعية 
تلعب دورا مهما في تخفيف البطالة، ونثمن 
املــــبــــادرات واملــنــصــات املجتمعية،  ــذه  عــمــل هـ
تــهــا  واألهــــم هــو الــتــحــقــق مــن جــديــتــهــا وكــفــاء
وآن  فــرص عمل،  إيجاد  في  الفعلية  وقدرتها 
يدعم  مجتمعي  صــنــدوق  الســتــحــداث  األوان 
ــال إن هــذه  األفـــكـــار واملــشــاريــع الــشــبــابــيــة. وقــ
للمحافظة  وسيلة  هــي  املجتمعية  املــبــادرات 
ــمـــع،  ــتـ ــاء املـــجـ ــ ــنــ ــ ــة ألبــ ــويــ ــنــ ــعــ ــى الـــــــــــروح املــ ــلــ عــ
خـــصـــوصـــا وأن الـــبـــطـــالـــة تـــؤثـــر عـــلـــى تــفــكــيــر 
ــاد األردنــــــي  ــتـــصـ ــاالقـ ــم، فـ ــهـ ــلـــوكـ الـــشـــبـــاب وسـ
فــــرص عــمــل ذات عـــائـــد أو مـــهـــارات  يـــوفـــر  ال 
الجامعات.  خريجي  مــن  العمالة  الستقطاب 
الشباب  حاجة  استغالل  »احتمال  من  وحــذر 
للعمل، وبعض األشخاص لألسف يتاجرون 
بهذه الحاجة وإذا لم تكن هذه املنصات قادرة 
عــلــى تــوفــيــر فـــرص عــمــل أو مــالءمــة املــهــارات 
فائدة  فــال  العمل  ســوق  ومتطلبات  املطلوبة 
العمالي  مرجوة من إنشائها«. وكــان املرصد 
انتقد برنامج التشغيل الوطني الذي أطلقته 
الحكومة مطلع نيسان املاضي كونه، كما جاء 
في تقرير للمرصد، ال يختلف في الشكل عن 
البرامج التي اعتادت الحكومات على إطالقها 
إنــه يسعى  خــالل العشر ســنــوات املاضية، إذ 

إلى تشبيك القطاع الخاص مع املوظفني.

تواصل منع التهريب عبر سبتة ومليليةاألردن: مبادرات مجتمعية للحد من البطالة

نسبة البطالة تبلغ حاليا حوالي 24% )فرانس برس(

الرباط ـ مصطفى قماس

لــن تــعــود الــوضــعــيــة كــمــا كــانــت عليه 
في معبري سبتة ومليلية املحتلتني. 
فـــإعـــادة فــتــحــهــمــا اعـــتـــبـــارًا مـــن مــســاء 
أمـــس اإلثـــنـــني، تــصــاحــبــهــا مــســاٍع من 
عدم  على  بالعمل  املغربية  الحكومة 
عـــــــودة الـــتـــهـــريـــب الـــــــذي كــــــان يــشــهــد 
نـــشـــاطـــًا كـــبـــيـــرًا فــــي الـــســـابـــق، ويـــوفـــر 

إيرادات للعديد من األسر املغربية.
املـــعـــبـــران ســُيــفــتــحــان أمــــام املــواطــنــني 
ــــي االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــي  واملـــقـــيـــمـــني فـ
واملـــواطـــنـــني املـــســـمـــوح لــهــم بــالــتــنــقــل 
فــي فــضــاء شنغن، حسب املــســؤولــني. 
ــــاؤالت حـــول  ــــسـ ــي ذلـــــك وســـــط تـ ــأتــ ويــ
إمكانية عودة التهريب الذي تكافحه 
الحكومة املغربية، وتسعى إلى الحد 
من سلبياته على القطاع االقتصادي 
بإمكان  البالد. وسيكون  في  الرسمي 
الــعــمــال املــســمــوح لــهــم بــالــدخــول إلــى 
ســبــتــة ومــلــيــلــيــة اســتــعــمــال املــعــبــريــن، 
لــم تعد  الــذيــن  الــعــمــال  كما سيحصل 
بــــطــــاقــــات اعــــتــــمــــادهــــم ســـــاريـــــة، عــلــى 
تأشيرة خاصة. وستحدد مجموعات 
الــعــمــل بـــني املـــغـــرب وإســبــانــيــا فــئــات 
ــتـــــي يــمــكــن  ــع الـــ ــ ــلـ ــ ــــسـ األشـــــــخـــــــاص والـ
عـــبـــورهـــا املـــعـــبـــريـــن، وذلـــــــك بــالــنــظــر 

للطابع التدريجي لعملية فتحهما.

خريطة طريق
لخريطة  تطبيقًا  املــعــبــريــن  فــتــح  جـــاء 
الـــطـــريـــق الــــتــــي وضــــعــــت عـــنـــد زيـــــارة 
رئـــيـــس الــحــكــومــة اإلســبــانــيــة بــيــدرو 
سانشيز لــلــمــغــرب، فــي شــهــر إبــريــل/

نــيــســان املـــاضـــي، بـــدعـــوة مـــن الــعــاهــل 
ــي املـــــلـــــك مــــحــــمــــد الــــــســــــادس.  ــغـــــربـــ املـــ
اإلســبــانــيــة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وأكــــــدت 
التدريجي  الفتح  آليات  تم وضــع  ــه 

ّ
أن

والـــتـــنـــظـــيـــم لـــلـــمـــعـــبـــريـــن مـــــع جــمــيــع 
الضمانات الصحية واألمنية للعبور. 
وأكد مصدر مطلع، رفض ذكر اسمه، 

 املباحثات التي 
ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

أجــريــت قــبــل فــتــح املــعــبــريــن لــم تشمل 
نقل السلع عبرهما، بل اقتصرت على 
املــســافــريــن واألشـــخـــاص، وهـــو توجه 
يــــراد مــنــه حــمــايــة املــنــتــجــات املحلية 
مــن املــنــافــســة غــيــر املــشــروعــة املتأتية 
من التهريب. وكــان املغرب قرر إغالق 
مــعــبــري ســبــتــة ومــلــيــلــيــة قــبــل ثــالثــة 
أعوام، وهو ما يستجيب ملطالب تؤكد 
ــذي يشكل  عــلــى مــحــاربــة الــتــهــريــب الــ
مــنــافــســة غــيــر مـــشـــروعـــة لــلــمــنــتــجــات 

املحلية.

زيادة العائدات الجمركية
ومليلية  سبتة  معبري  إغــالق  ساهم 
على مستوى  اتخذت  التي  والتدابير 
ــــدات  ــائـ ــ ــعـ ــ ــي زيـــــــــــادة الـ ــ الــــــكــــــركــــــرات، فــ
الــجــمــركــيــة بــنــســبــة 4 مــلــيــارات درهـــم 
)الـــــــــدوالر= نــحــو 10 دراهــــــــم(، حسب 
الـــجـــمـــارك  إلدارة  الــــعــــامــــة  املــــديــــريــــة 

والضرائب غير املباشرة.
ــــد رئـــيـــس  ــــؤكـ ــاق، يـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي هـــــــذا الـ
املستهلك،  لحقوق  املغربية  الجامعة 
بـــوعـــزة الـــخـــراطـــي، أنــــه يــفــتــرض بعد 
قرار فتح املعابر القطع مع املمارسات 
الــتــي أمــلــت إغــالقــهــا، خــصــوصــًا تلك 
املــرتــبــطــة بــالــتــهــريــب وتـــفـــادي صــور 
النساء اللواتي يحملن السلع املهربة.

»العربي  ويشير الخراطي، في حديثه لـ
 عدم العودة للتهريب 

ّ
الجديد«، إلى أن

ــتــــصــــاد  ــة االقــ ــلـــحـ ــكــــون فــــــي مـــصـ ــيــ ســ
الــوطــنــي عــبــر حــمــايــة املــنــتــج املــحــلــي، 
الـــذي سيفضي إلى  الــوقــت نفسه  فــي 
تجنب اإلضرار باملستهلك عبر السلع 
املـــصـــدر والـــتـــي ال تخضع  مــجــهــولــة 

للمراقبة.
أعـــمـــال على  مـــراقـــبـــون ورجـــــال  ودأب 
التأكيد بأن قرار منع استيراد السلع 
ومليلية  مــعــبــري سبتة  عــبــر  املــهــربــة 
قرار سديد، على اعتبار أنه يساهم في 
منتجات  من  املستهلك  صحة  حماية 

يمكن أن تنطوي على مخاطر صحية، 
ــدم الـــتـــحـــقـــق مــــن مـــصـــدرهـــا  ــ بـــســـب عــ

ومكوناتها وتاريخ صالحيتها.
ــــه كـــان يــفــتــرض فـــي الــحــكــومــة 

ّ
غــيــر أن

قــبــل اتـــخـــاذ ذلــــك الـــقـــرار الــتــفــكــيــر في 
الذين  املــغــاربــة  لــفــائــدة  بديلة  أنشطة 
ربطوا معاشهم بــالــواردات من سبتة 

ومليلية، حسب خبراء اقتصاد.

أضرار معيشية
ــــذي أكــــد مـــراقـــبـــون على  فـــي الـــوقـــت الـ
األضــــــــــــــرار املــــعــــيــــشــــيــــة الـــــتـــــي تــلــحــق 
بــالــعــامــلــني فـــي الــســلــع املــهــربــة جـــراء 
ــــدت مــديــريــة  ــــالق مــعــبــر ســـبـــتـــة، أكــ إغــ
الـــجـــمـــارك والـــضـــرائـــب غــيــر املــبــاشــرة 
ــــدة مـــنـــاســـبـــات أن فـــرصـــة عــمــل  فــــي عـ
ــريـــب تــفــضــي  ــهـ ــتـ واحــــــــدة يــخــلــقــهــا الـ
فــرص عمل في  التضحية بعشر  إلــى 
الــقــطــاع الــرســمــي. وأكـــد تقرير صــادر 
ــبـــرملـــان املـــغـــربـــي عــلــى ضــــرورة  عـــن الـ
للمشتغلني  اقتصادية  بــدائــل  إيــجــاد 
بــالــتــهــريــب، بــيــنــمــا يــؤكــد مــســؤولــون 
تــســتــهــدف  ال  الـــتـــهـــريـــب  مـــحـــاربـــة   

ّ
أن

السلع  نقل  يتولون  الذين  األشخاص 
عبر الحدود، بل تستهدف املافيا التي 
تــســتــعــمــلــهــم. وخــلــص االتـــحـــاد الــعــام 
ملــقــاوالت املــغــرب، الــذي يمثل مصالح 
 
ّ
رجــال األعــمــال، فــي دراســـة لــه، إلــى أن

القطاع غير الرسمي يمثل 20 في املائة 
من الناتج اإلجمالي املحلي، ما يمثل 
العام، وحوالي 3  17 مليار دوالر في 
مــلــيــارات دوالر مــن اإليــــرادات الــتــي ال 

تحّصلها اإلدارة الجبائية.
وتشير دراسة االتحاد العام ملقاوالت 
الرسمي،  غير  القطاع   

ّ
أن إلــى  املــغــرب 

مـــلـــيـــارات دوالر في  يــمــثــل حـــوالـــي 4 
ذلـــك  يــــتــــوزع  حـــيـــث  املـــمـــلـــكـــة،  واردات 
ذات  دوالر  مـــلـــيـــارات   3.6 بـــني  املــبــلــغ 
الصحيحة  غير  بالتصريحات  عالقة 
والــــفــــواتــــيــــر، فـــيـــمـــا يـــمـــثـــل الـــتـــهـــريـــب 

حوالي 400 مليون دوالر.

المغربتشغيل

مطالب باستحداث 
صندوق مجتمعي لدعم 

المشاريع الشبابية

Tuesday 17 May 2022 Tuesday 17 May 2022
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اقتصاد

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــفــــاف الــــــــذي يــعــصــف  ــجــ يـــفـــاقـــم الــ
العديد  فــي  الــزراعــيــة  باملحاصيل 
من الدول األوروبية، الخوف الذي 
يسيطر عــلــى الــكــثــيــريــن فــي الـــقـــارة الــعــجــوز 
لــيــس فــقــط مـــن مــواصــلــة األســـعـــار االرتـــفـــاع 
وإنما من الجوع أيضا، ما يزيد من األضرار 
ــاس عــــن الــــحــــرب الـــروســـيـــة  ــاألســ الـــنـــاجـــمـــة بــ
فــي أوكــرانــيــا وانــعــكــاس الــعــقــوبــات الغربية 

الواسعة ضد موسكو.
منذ بــدايــة الــغــزو الــروســي ألوكــرانــيــا فــي 24 
الــســادس من  املــاضــي وحــتــى  فبراير/شباط 
مــايــو/أيــار الــحــالــي ســجــل منحنى األســعــار 

العاملية زيادة بأكثر من 12% في املتوسط. 
أنتجته جائحة  ما  إلى  الزيادة  تلك  وتنضم 
ــــن زيـــــــــادة فــي  كـــــورونـــــا خــــــالل عــــــام 2021 مـ
ــار لــتــصــل فـــي املــجــمــل إلــــى أكـــثـــر من  ــعــ األســ
28%، بحسب تقارير منظمة الزراعة والغذاء 
العاملية التابعة لألمم املتحدة »الفاو«، فيما 
أكثر  املقبلة  للفترة  املحللني  توقعات  تــبــدو 
تــشــاؤمــًا، خــاصــة فــي ظــل تــداعــيــات الجفاف 
الذي يهدد بجانب تداعيات الحرب بتجويع 

عشرات ماليني األشخاص.
ــات األوروبــــــيــــــون يـــواجـــهـــون أزمــــة  ــ عــمــلــيــا بـ
ارتــفــاع تكلفة الــحــيــاة الــيــومــيــة مــنــذ مــا قبل 
ــيـــة، وســاهــمــت كـــورونـــا في  ــرانـ الـــحـــرب األوكـ
ذلــك، قبل أن يعتقد األوروبــيــون أنهم بصدد 
وتضعهم  الــحــرب  لتفاجئهم  عليها  التغلب 

في مأزق لم يعيشوه منذ عقود.
إذا كــنــت تــعــيــش فـــي الـــدنـــمـــارك فــســتــالحــظ 
التنزيالت، مثل  ارتــدت متاجر  أنــك حتى إذا 
سلسلة سوبرماركت »نيتو«، فستفاجأ بأن 
ــزيـــوت بــشــتــى أنـــواعـــهـــا، قـــد ارتــفــع  أســـعـــار الـ
بأكثر مــن 62%. بــل ومــنــذ بــدايــة مــايــو/أيــار 
الــــجــــاري، حــــددت املــتــاجــر الــحــصــول عــلــى 3 

زجاجات زيت فقط لكل زبون.
ــاء الــدنــمــاركــيــة  ووفـــقـــا ألرقـــــام هــيــئــة اإلحـــصـ
)جــهــة رســمــيــة( فـــإن إبــريــل/نــيــســان املــاضــي 
ــواد الــغــذائــيــة،  ــادة أســعــار معظم املــ شــهــد زيــ
العجل  املعكرونة ولحوم  كالخبز ومنتجات 
والحليب واألجــبــان بنسب تــتــراوح بــني %8 
مــثــل على  ســــوى  لــيــســت  الـــدنـــمـــارك  و%25. 
حجم ارتــفــاع األســعــار األوروبــيــة، مــع زيــادة 
أسعار الوقود واألسمدة منذ فبراير/شباط 

املاضي.
االقتصاد  أنــدرس مورتنسن، محلل  ويحيل 
ــــورا«  ــروكــ ــ ــام فــــي مـــؤســـســـة »أغــ واملــــــــواد الــــخــ
الـــدنـــمـــاركـــيـــة، اضــــطــــراب أســــــواق الــســلــع في 
جـــزء مــنــهــا إلـــى الـــغـــزو الـــروســـي ألوكــرانــيــا، 
لكنه يــؤكــد أن »االضـــطـــراب يـــزداد أيــضــا مع 
ــا، بــمــا ســيــكــون له  ــ حــالــة الــجــفــاف فــي أوروبــ
آثــار تصاعدية خطيرة«، وفقا ملا نقلت عنه 
صحيفة »بورسن« املتخصصة في الشؤون 

املالية واالقتصادية. 
الــصــادرة  الدنماركية  اإلحــصــاء  هيئة  ــام  أرقـ
األربــعــاء املــاضــي، ترسم كذلك صــورة قاتمة 
عن تطور أسعار املــواد األساسية، وذلــك في 
سياق أوروبي عام يعاني من زيادة منسوب 
ــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة لـــدى  الـــتـــضـــخـــم، وتــــراجــــع الــ

مواطني القارة.
فــــي كـــوبـــنـــهـــاغـــن يــــؤكــــد املـــتـــخـــصـــصـــون فــي 
تتبع منحنى السوق في هيئة اإلحــصــاء أن 
الــبــالد  لــم تشهد مثلها  الــحــالــيــة  »األوضـــــاع 
العقود األربــع املاضية«. وعلى سبيل  خــالل 
الدنمارك  التضخم في  املثال وصل مستوى 
إلى مستوى قياسي بنحو 6% منذ مارس/
آذار املاضي، وهو ارتفاع متزامن في 27 دولة 
مــن دول االتــحــاد األوروبــــي، حيث ارتــفــع في 
 %6.2 مــن  بــريــطــانــيــا(،  )باستثناء  املــتــوســط 
الــيــورو التي تتألف  إلــى 7.8%، وفــي منطقة 
من 19 دولــة منضوية في االتحاد األوروبــي 

زاد من نحو 6% إلى %7.4.
وُيظهر املــؤشــر األوروبـــي ألســعــار املستهلك 
أن أسعار املــواد الغذائية سجلت زيــادات لم 
تشهدها الــقــارة منذ مــا يــعــرف بــاســم »أزمــة 
ــفـــط«، الـــتـــي انـــدلـــعـــت بــعــد تـــوقـــف الــــدول  ــنـ الـ
الــعــربــيــة عــن ضــخ الــنــفــط خـــالل الــحــرب ضد 
عـــام 1973، وبعضها  اإلســرائــيــلــي  االحــتــالل 
ــم تــشــهــد مـــثـــل هـــــذا الـــتـــضـــخـــم مـــنـــذ بـــدايـــة  لــ

بكين ـ العربي الجديد

سّجلت الصني أسوأ أداء اقتصادي لها منذ 
عامني، وفق ما أظهرته أرقام رسمية نشرت، 
أكبر تفش  البالد  أمــس اإلثنني، فيما تواجه 

وبائي منذ ظهور جائحة كورونا.
ويـــؤثـــر تــكــثــيــف فـــحـــوص كــشــف اإلصـــابـــات 
واإلجراءات الصحية بشكل كبير على التنقل 
واالستهالك في حني أن إغالق شنغهاي منذ 
إبريل/نيسان املاضي يشل سالسل التوريد، 
حــيــث تــعــد أكــبــر مـــدن الــصــني مــن حــيــث عــدد 

السكان وعاصمة البالد االقتصادية.

ــي، مـــثـــل ســويــســرا  ــاضــ ثــمــانــيــنــات الــــقــــرن املــ
وأيسلندا. ويبدو النموذج الدنماركي مجرد 
ــة عـــامـــة فـــي تحليق  ــيــ نـــمـــوذج لــحــالــة أوروبــ
تكلفة الحياة عاليًا. ويسري األمر نفسه في 
ــة األخــــــرى، تــحــت وطـــأة  ــيــ الـــعـــواصـــم األوروبــ
ارتـــفـــاع أســعــار املــــواد الــغــذائــيــة إلـــى %10.3 
في املتوسط. ومقارنة بما كان عليه الوضع 
ــا الـــعـــام املـــاضـــي فــإن  فـــي أوج أزمـــــة كــــورونــ
املــجــتــمــعــات تـــواجـــه ارتـــفـــاعـــات قــيــاســيــة في 
تكاليف الحياة بالنسبة لألسر، ويسري ذلك 
الكهرباء والــغــذاء والتبغ  زيــادة أسعار  على 
والــــوقــــود والــــغــــاز، بـــل حــتــى أســـعـــار قــضــاء 

العطالت الداخلية.
ويرسم املحللون صورة قاتمة للوضع على 
املديني القريب واملتوسط، إذ تسود توقعات 
ــار ســتــحــلــق أكـــثـــر مـــع اســتــمــرار  ــعــ بــــأن األســ

الــقــارة.  فــي  الجفاف  وانتشار  املطر  انحسار 
ــلـــوث هـــانـــســـن مــحــلــل ســـوق  ــــي سـ ــــط أولــ وربــ
الــســلــع فــي »بــنــك ســاكــســو« فــي كــوبــنــهــاغــن، 
ــيــــل الــــزراعــــيــــة  بـــــني تـــــراجـــــع غـــــــالل املــــحــــاصــ
أوروبــيــًا  تافقمها  متوقعا  األســعــار،  وتفاقم 
لــلــحــرب عــلــى مجمل  مــع االنــعــكــاس السلبي 

الوضع االقتصادي.
ونــقــلــت جـــريـــدة »بـــورســـن« االقــتــصــاديــة في 
كـــوبـــنـــهـــاغـــن تــــشــــاؤم هــــانــــســــن، وغــــيــــره مــن 
ــاتـــهـــم، مــن  ــراء الــــذيــــن طــــرحــــوا تـــخـــوفـ ــبــ ــخــ الــ
الـــحـــرب مــتــأثــرًا سلبيًا  اقــتــصــاد  أن يــصــبــح 
ــــرى، كــالــتــغــيــرات املــنــاخــيــة الــتــي  بــعــوامــل أخـ
بات يلمسها مواطنو القارة. فاعتماد بعض 
املــجــتــمــعــات عــلــى الـــزراعـــة فـــي تــأمــني أمنها 
تعيش  إسكندنافيا،  كمجتمعات  الــغــذائــي، 
قلقًا من »تأثير الدومينو« على تكلفة الحياة 

ــا زال ســـكـــان املـــديـــنـــة الـــبـــالـــغ عـــددهـــم 25  ومــ
مليونا يخضعون لقيود صارمة، فيما تعزز 
اتها ملكافحة كورونا بعد  مدينة بكني إجراء

االرتفاع في عدد اإلصابات بالوباء.
وأعــلــن املكتب الــوطــنــي لــإلحــصــاء، أمـــس، أن 
إلنفاق  الرئيسي  املــؤشــر  التجزئة،  مبيعات 
ــر، تـــراجـــع بــنــســبــة 11.1% عــلــى أســـاس  ــ األسـ
ســنــوي الــشــهــر املـــاضـــي إلـــى 2.95 تــريــلــيــون 
نقلته  مــا  وفـــق  دوالر(،  مــلــيــار   427.5( يــــوان 
وكـــالـــة شــيــنــخــوا. وكــــان ذلـــك الــشــهــر الــثــانــي 
عــلــى الــتــوالــي الـــذي يــســّجــل فــيــه هـــذا املــؤشــر 
انـــخـــفـــاضـــا بـــعـــد تــــراجــــع نــســبــتــه 3.5% فــي 

مــارس/ آذار. لكن على مــدار األشهر األربعة 
األولى من العام، انخفضت مبيعات التجزئة 
فقط على   %0.2 بنسبة  االستهالكية  للسلع 
أســــاس ســـنـــوي، إذ أظـــهـــرت الــبــيــانــات بــلــوغ 
)تــريــلــيــونــي  يــــوان  تــريــلــيــون   13.81 قيمتها 

دوالر(.
مــن جــهــة ثــانــيــة، ارتــفــع مــعــدل الــبــطــالــة الــذي 
تراقبه السلطات بشكل خاص، من 5.8% في 
إلـــى 6.1% فــي إبــريــل/نــيــســان.  مــــارس/ آذار 
ــذه الـــنـــســـبـــة قـــريـــبـــة مــــن أعــــلــــى مــســتــوى  ــ ــ وهـ
لــلــبــطــالــة عـــنـــد 6.2% فــــي فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط، 
خالل ذروة موجة الوباء األولى. لكن املؤشر 
يرسم صورة غير كاملة للوضع، ففي الصني 

تحتسب البطالة لسكان املدن فقط.
ــرات، قــــال فـــو لــيــنــغ هـــوي،  ورغــــم هــــذه املــــؤشــ
مدير اإلحصاء في املكتب الوطني لإلحصاء، 
إنه من املتوقع أن يتعافى االقتصاد الصيني 
رئيسية  نتائج  الــبــالد  تحقيق  مــع  تدريجيًا 
فـــي مــكــافــحــة الـــوبـــاء واضـــطـــالع الــســيــاســات 

الداعمة للنمو بدور مؤثر.
ــة  وأشـــــــــــــار هـــــــــوي إلـــــــــى الـــــســـــمـــــاح لـــألنـــشـــطـ
ــة فــــي شـــنـــغـــهـــاي بـــــإعـــــادة فــتــح  ــاديــ ــتــــصــ االقــ
أبوابها، الفتا إلى أن نحو نصف أكبر 9 آالف 
شركة صناعية في املدينة عادت إلى العمل، 
بــعــد تخفيف الــضــوابــط الــتــي أغــلــقــت معظم 
املدينة ابتداء من أواخر مارس/آذار. وأضاف 
»هناك العديد من الظروف املؤاتية لتحقيق 
االســتــقــرار فــي االقتصاد والــوصــول ألهــداف 

التنمية املنشودة«.
وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، 
في خطاب تناقلته وسائل اإلعالم على نطاق 
واسع، السبت املاضي »إن استقرار االقتصاد 
بــل هــو أيضا  اقــتــصــاديــة،  ليس فقط مسألة 

مسألة استقرار اجتماعي«.

لــلــعــام الــحــالــي مــن تــنــاقــص هــطــول أمــطــار. 
الفنلندي  الزراعي  االقتصاد  لخبير  ووفقا 
»الــعــربــي  إســكــولــنــد أنـــدرســـن فـــي حــديــث لـــ
الجديد« فإن »عامل تغير املناخ حرم دوال 
كثيرة من حتى معدل 70 ملم من األمطار، 
وبــالــتــالــي ســتــعــانــي مــجــتــمــعــات أوروبـــيـــة 
مــن تــراجــع املــحــاصــيــل، وهـــذا فــي وقـــت جد 
حساس مع توقف صادرات القمح الروسية 

واألوكـــرانـــيـــة، وانــكــمــاش واضـــح فــي إنــتــاج 
الزيوت«.

ويشير سنودبوك إلى أن أزمة املناخ العاملي 
تـــعـــد مــــؤشــــرًا ســلــبــيــًا عـــلـــى مــســتــقــبــل األمــــن 
الــغــذائــي، الفــتــا إلــى مــا شهدته الهند أخيرًا 
مــن جــفــاف وارتــفــاع درجـــات الــحــرارة بشكل 
يساهم  ما  الشمالية،  أميركا  وكذلك  قياسي 

بشكل متزايد في أزمة عاملية.
مخاوف الخبراء من تأثير التغيرات املناخية 
الجوية في  األرصـــاد  تقارير خــبــراء  تعززها 
أوروبــا، حيث تبني أن أراضــي جنوب القارة 
األوروبــــيــــة مــقــدمــة فـــي األيـــــام الـــقـــادمـــة على 

موسم جاف، ما يؤثر سلبًا على املحاصيل.
مشكلة انتشار الجفاف في أوروبا نوه إليها 
»مرصد الجفاف األوروبي« في نهاية إبريل/
نيسان املاضي، معتبرا أن »الجفاف الشديد 

أثر على مناطق أوروبية كبيرة، السيما نهر 
بــو )أطـــول نهر فــي إيــطــالــيــا( ونــهــر الــدانــوب 
)ثاني أطول نهر في أوروبا(«. ووفق املرصد 
فـــإن الــجــفــاف يتفاقم مــع نــقــص األمــطــار في 
مــنــاطــق جــبــال األلـــب الــجــنــوبــيــة، واملستمرة 
املــــاضــــي، مــع  مـــنـــذ ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون األول 
مــالحــظــة انــحــســار املـــطـــر عـــن مــنــاطــق شــرق 
أوروبا طيلة الربع األول للعام الحالي. ورأى 
الجوفية  املياه  على  يؤثر  االنحسار  ذلــك  أن 
في مناطق تشتد فيه الحاجة إلى الري الذي 

فات أوانه في كثير من الدول.
أزمة  يفاقم  أن  األمطار يتوقع  تراجع هطول 
محاصيل الحبوب حتى في فرنسا، التي تعد 
االتــحــاد األوروبـــي.  فــي  أكبر منتج للحبوب 
املزيد  البيئة واملناخ يرصدون  وبــات خبراء 
من جفاف التربة وتشققها في دول جنوبي 

الــقــارة األوروبــيــة. وأكــدت كريستني المبرت، 
رئيسة الرابطة الفرنسية للمنظمات الزراعية 
في تصريحات  »فنسي«  واإلقليمية  املحلية 
نتيجة  الــتــربــة  »تشقق  أن  مــؤخــرا  صحافية 
الــجــفــاف إن اســتــمــر عــلــى هـــذا الــنــحــو يعني 

انخفاضًا كبيرًا في املحصول لهذا العام«.
ــا  ــ واعـــتـــبـــرت المـــبـــرت أن الــجــفــاف فـــي أوروبـ
تــتــرتــب عــلــيــه عـــواقـــب وخــيــمــة عــلــى اإلنــتــاج 
الغذائي »في الوقت الذي تتكشف فيه أصال 
أزمة غذاء كبرى بسبب الحرب في أوكرانيا«. 
وتخشى دول مثل إسبانيا وإيطاليا من أن 
ــي الــزراعــيــة  ــ يــكــون لــنــقــص األمـــطـــار واألراضــ
الــعــام من  هــذا  تأثير على محصول  الــجــافــة 
سلة  أوكــرانــيــا  وتعتبر  املختلفة.  املحاصيل 
الــخــبــز األوروبـــــي، حــيــث تــضــم أكــثــر املناطق 

الزراعية خصوبة.

الجوع ليس 
للفقراء فقط

الوباء يقّوض االستهالك في الصين

)Getty( أسعار معظم المواد الغذائية ارتفعت بنسب كبيرة

معرض للسلع الغذائية في شنغهاي )Getty(خط أنابيب لنقل الغاز اإليراني إلى تركيا في منطقة بازركان الحدودية )فرانس برس(

)Getty( بورصة نيويورك

األسعار العالمية قفزت 
12% منذ اندالع الحرب 

حتى 6 مايو/أيار

ومــســتــقــبــل دولــــة الــرفــاهــيــة. فـــإرهـــاق زيــــادة 
أسعار الديزل، مثال، ال يرتبط  فقط بتعبئة 
خزانات السيارات، بل أيضا بعمل الجرارات 

واآلالت الزراعية وبأسعار األسمدة.
ــادي كــريــســتــيــان  ــتــــصــ ــطــــرح الــخــبــيــر االقــ ويــ
سوندبوك، نظرة سلبية إلى ما تواجهه بلده 
الدنمارك وأوروبــا »فارتفاع تكاليف القطاع 
إلــى إنتاج  املــزارعــني ســيــؤدي  الفالحي على 
أقل، هذا إلى جانب أن الجفاف استمر طيلة 
»العربي  لـ ما ذكر  املاضية«، بحسب  األشهر 

الجديد«.
ــدد ســــونــــدبــــوك عـــلـــى أن »األســـابـــيـــع  ــشــ ويــ
الزراعي،  للموسم  القادمة ستكون حاسمة 
ــار يــعــنــي زيــــادة  فـــاســـتـــمـــرار تـــراجـــع األمــــطــ
أسعار املواد الغذائية«. األمر نفسه ينطبق 
على بلدان أوروبية تعاني منذ الربع األول 

األسعار ترهق األوروبيين... 
والجفاف يفاقم أضرار 

حرب أوكرانيا

نيويورك ـ العربي الجديد

تـــكـــبـــدت األســـــهـــــم الـــعـــاملـــيـــة نـــحـــو 11 
تريليون دوالر، خالل األسابيع الستة 
ــواق  املـــاضـــيـــة، فـــي أســـــوأ خــســائــر ألســ
املــال منذ األزمـــة املالية فــي عــام 2008، 
 
ّ
ر بنوك استثمار كبرى من أن

ّ
فيما تحذ

واملزعج  بعد،  يتوقف  لم  ربما  النزيف 
ــن الــتــضــخــم  ــ ــل الـــهـــلـــع مـ ــ ــــي ظـ قـــــــــادم، فـ
د البنوك  والـــركـــود االقــتــصــادي وتــشــدُّ

املركزية، خاصة في الواليات املتحدة.
ــات الــبــيــع عــلــى مــكــونــات  دفـــعـــت مـــوجـ
دول  لجميع  مــورغــان ستانلي  مــؤشــر 
الشركات  تقييمات  إلى خفض  العالم، 
بــشــكــل كــبــيــر، ال ســيــمــا فـــي الـــواليـــات 
ــا، وفــق تقرير لوكالة  ــ املــتــحــدة وأوروبـ
انــخــفــض  بـــلـــومـــبـــيـــرغ األمــــيــــركــــيــــة. إذ 

ــيـــة.  ــالـ ــتـ ــتـ ــع مـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ املــــــؤشــــــر لــــســــتــــة أسـ
التخارج من كل فئة  وتواصل األمــوال 
ــول، ويــتــعــمــق الــنــزوح  ــ مـــن فــئــات األصــ
مــع انـــدفـــاع املــســتــثــمــريــن لــلــخــروج من 
عــــالمــــات تـــجـــاريـــة، مـــثـــل »آبــــــــل«، وفــقــًا 
»بنك أوف أميركا«. في املقابل، تشهد  لـ
األســـهـــم الــدفــاعــيــة الــتــي يــزيــد اإلقــبــال 
ــات املــخــاطــر، طــلــبــًا في  ــ عــلــيــهــا فـــي أوقـ
الـــوقـــت الــــذي يــهــدد فــيــه شــبــح تــبــاطــؤ 
للتطورات  الحساسة  القطاعات  النمو 

االقتصادية التي يشهدها العالم.
الدفاعية في مؤشر  واستقرت األسهم 
بــيــنــمــا  األوروبـــــــــــــــــي،   600 ســــتــــوكــــس 
الــدوريــة بنحو %16  تراجعت األســهــم 
الـــجـــاري، إذ يتوقع  مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام 
ومورغان  باركليز  بنكي  في  املحللون 

ستانلي استمرار هذا االتجاه.

طهران ـ العربي الجديد

تــــدرس إيـــــران إمــكــانــيــة تــصــديــر الــغــاز 
ــا، وفــق ما أفــاد به  الطبيعي إلــى أوروبـ
إلى  الــنــفــط، مشيرا  فــي وزارة  مــســؤول 
ــود مـــفـــاوضـــات لــتــمــديــد اتـــفـــاقـــات  ــ وجــ
التصدير إلى تركيا والعراق وأرمينيا 
وزارة  أنباء  وكالة  ونقلت  وأذربيجان. 
ــة )شــــانــــا( عــــن املـــديـــر  ــيــ ــرانــ الـــنـــفـــط اإليــ
ــاز الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــغـ ــ ــيـــذي لـــشـــركـــة الـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
اإليرانية مجيد جكيني، قوله إن »إيران 
ــا لــتــطــويــر دبــلــومــاســيــة  ــمــ تــســعــى دائــ
إلى  مشيرا  الــســوق«،  وتوسيع  الطاقة 
ــا  ــ ــ ــدرس الـــتـــصـــديـــر إلـــــى أوروبـ ــ ــ أنــــهــــا تـ

»لكننا لم نتوصل إلى نتيجة بعد«.
وعلى الرغم من امتالك إيران أحد أكبر 
العالم،  فــي  املــؤكــدة  الــغــاز  احتياطيات 
إال أن هــــذا الــقــطــاع تــعــرض لــعــقــوبــات 

ــيـــد فـــرضـــهـــا عـــام  أمـــيـــركـــيـــة مــــشــــددة أعـ
مــن  واشـــنـــطـــن  انـــســـحـــاب  عـــقـــب   2018
االتفاق النووي التاريخي الذي أبرمته 

طهران مع القوى الكبرى عام 2015.
ــا في  ــيـ ــرانـ الــــروســــي ألوكـ ــغـــزو  الـ وأدى 
فبراير/شباط إلى ارتفاع أسعار النفط 
اعتماد  مع  العاملية، خصوصًا  والــغــاز 
العديد من الدول األوروبية على موارد 
ا  الوضع سوء وازداد  الروسية.  الطاقة 
األربـــعـــاء مـــع إعــــالن كــيــيــف أن روســيــا 
ــاز إلــــــى مــحــطــة  ــ ــغـ ــ ــــت إمـــــــــــدادات الـ ــفـ ــ أوقـ
رئيسية في شرق أوكرانيا تقوم بنقله 
إلى أوروبــا، ما أثار مخاوف من تفاقم 

أزمة الطاقة في أوروبا.
واستورد االتحاد األوروبي 155 مليار 
العام  الغاز من روسيا  متر مكعب من 
واردات  إجمالي  مــن  أي %45  املــاضــي، 

االتحاد من الغاز الطبيعي.

األسهم العالمية 
تخسر 11 تريليون دوالر

إيران تبحث تصدير الغاز 
إلى أوروبا

مال وناس

يبدو أن الجوع لن يكون من نصيب الفقراء فقط هذه المرة، فاألمن 
الغذائي في أوروبا مهدد بفعل الجفاف الذي يعصف بالزراعة في 
حرب  عن  الناجمة  األضرار  ليفاقم  العجوز،  القارة  دول  من  العديد 

أوكرانيا، التي أرهقت موازنات معظم األسر في أشهر معدودة

تباطأ النمو االقتصادي في أوروبا خالل الربع األول من العام الجاري، 
مسجال 0.2%، متأثرًا باالنكماش في إيطاليا، والركود في فرنسا، ونمو 
أضعف من المتوقع في إسبانيا، 
الروسية  الحرب  ضغوط  وســط 
في أوكرانيا، بينما كانت البالد تأمل 
جائحة  ــرار  أض من  التعافي  في 
تراكمت  التي  ــا  كــورون فــيــروس 
بينما  الماضيين.  العامين  خــالل 
في  المتشائمة  التوقعات  تتزايد 
لمواجهة  الصينية  القيود  ظل 
الوباء التي تؤثر سلبيًا على سالسل 

إمداد السلع.

تباطؤ النمو االقتصادي

رؤية

سهام معط اهلل 

 ،2022 أيـــار  مــايــو/   15 فــي  اللبنانية  النيابية  ــابــات  خ ـ االنــتـ أجــريــت 
وهي فرصة كان من املفترض بحركة املعارضة الفتية اقتناصها 
النيابية وتحقيق نجاح معتبر في  الله من األغلبية  لتجريد حزب 
البالد  التي أحكمت قبضتها على  النخبة السياسية  مهّمة هزيمة 
فت نتائج كارثية وحصيلة 

َّ
الثالثة املاضية وخل العقود  على مدى 

ت املعارضة على عدد كبير من اللوائح املتنافسة 
ُّ
مأساوية، لكن تشت

توظيف  فــرصــة  ت عليها  وفــــوَّ االنــتــخــابــيــة  ــص حتمًا حظوظها 
ِّ
قــل

حالة االحتقان والغضب الشعبي العارم إلحباط الطبقة السياسية 
ومــقــدرات  السلطة  مقاليد  تحتكر رسميًا  الــت  ز مــا  التي  التقليدية 
د لوائح املعارضة خيبة كبيرة للناخبني الذين  ل تعدُّ

َّ
الحكم. فقد شك

عوا إليها كجسر 
َّ
ع خلف جبهة واحدة متماسكة وتطل رغبوا بالتجمُّ

يساهم ولو بالقليل في تخليصهم من أزمتهم التي تعّد واحدة من 
أسوأ ثالث أزمــات اقتصادية خالل الـــ150 عامًا املاضية، على حّد 

تعبير بيانات البنك الدولي.
من املرجح أن يبقى البرملان القادم دون تغيير كفيل بإحداث إصالح 
واسع النطاق نظرًا الحتدام املعركة االنتخابية بني الوجوه نفسها 
القديمة العقيمة التي احترف أصحابها عضوية البرملان، وما عاد 
التشاؤم  نتيجة  السياسية  املــشــاركــة  عــن  اب  الــشــبــ عـــزوف  خافيًا 
ده الفقر والجوع والفوضى. املتزايد حول مستقبل لبنان الذي يتهدَّ

فقد سئم اللبنانيون الذين أنهكهم الشّح الكبير في األدوية والوقود 
ــّر واألمـــّر  ـ

ُ
والــغــذاء والسلع األســاســيــة األخـــرى مــن املفاضلة بــني امل

الــعــدو الصهيوني املــشــروخــة وال  مــنــه، ولــم تعد أســطــوانــة مقاومة 
ر على 

ِّ
رة تؤث شعارات التغيير واملحاسبة ومكافحة الفساد املتكرِّ

املعيلني الذين يكافحون إلطعام عائالتهم و80 باملائة من اللبنانيني 
العالقني بني  املواطنني  باملائة من  الفقر و40  الــرازحــني تحت وطــأة 
مخالب البطالة. افتقر هذا االستحقاق النيابي لوجوه جديدة قادرة 
ي 

ِّ
تبن مــن خــالل  وقــيــادتــه  ب 

ِّ
املتصل السياسي  الــنــظــام  إنــهــاء  على 

بمشاريع  ب  ومتشرِّ الطائفية  من  د  متجرِّ ّي  جــدِّ انتخابي  برنامج 
اإلصالح وآليات التنفيذ والتطبيق.

ونظرًا لعدم كون هذه االنتخابات لحظة فاصلة في محاوالت لبنان 
 طــريــق الــخــروج مــن أزمــتــه الــراهــنــة، وافـــق صــنــدوق 

ّ
ــرة لــشــق

ِّ
املــتــعــث

فاق مبدئي، على اإلفــراج عن 3 مليارات 
ِّ
ات الــدولــي، في إطــار  النقد 

دوالر من املساعدات املالية، أي ما يعادل قطرة في محيط خسائر 
كإعادة  نة،  الهيِّ غير  اإلصــالحــات  من  مقابل سلسلة  املالية،  لبنان 
املؤسسات  وإصــالح  الخارجي،  العام  والــديــن  املالي  القطاع  هيكلة 
اململوكة للدولة، وتطوير سوق صرف العمالت األجنبية على أسس 
الشفافية واملصداقية والكفاءة، وتخفيض نسبة عجز املوازنة إلى 4 

باملائة من الناتج املحلي اإلجمالي.
ومـــن املــســتــبــعــد أن يــتــّم تنفيذ هـــذه اإلصـــالحـــات بــســبــب الــوتــيــرة 
الحلزونية التي ستسير بها عملية تشكيل حكومة جديدة. فعلى 
شهرًا،   13 ميقاتي  نجيب  حكومة  تشكيل  استغرق  املثال  سبيل 
األعمال  بتصريف  الحالية  الحكومة  ستستمّر  ذلــك  على  وعـــالوة 
إلـــى سلطة مناقشة  فحسب بــصــالحــيــات جـــّد مــحــدودة ال تــرقــى 
ي األوضاع وتعريض  اإلصالحات واملوافقة عليها، وهذا كفيل بتردِّ

مصالح اللبنانيني إلى الضياع.
ــاب أملهم  الــطــاحــنــة وخـ ــة  بــتــداعــيــات األزمــ ــًا  اللبنانيون ذرعـ ضـــاق 
الــوصــول إلــى بــّر األمـــان واالســتــقــرار والتعافي املالي  فــي إمكانية 
واالنفراجة االقتصادية، وأصبحت الهجرة طوق النجاة الوحيد من 
نتائج  أظــهــرت  بــأذرعــه حــول رقابهم، فقد   

ّ
يلتف الــذي  الفقر  شبح 

أجريت  التي  العربي  الباروميتر  السادسة من  الــدورة  استطالعات 
يرغبون  اللبنانيني  مــن  بــاملــائــة   48 أّن  و2021   2020 سنتي  بــني 

بالهجرة سعيًا إليجاد فرص للعيش الكريم في الخارج.
بــأّن  املــائــة مــن املستجوبني  أفـــاد 7  ووفـــق نتائج االســتــطــالع، فقد 
د 44 

َّ
األوضاع االقتصادية املزرية هي الدافع الرئيسي للهجرة، وأك

الذي  هو  الــجــذور  وعميق  املستفحل  الفساد  أّن  على  منهم  باملائة 
ح 29 باملائة ممن شملهم  ضهم على هجر وطنهم، بينما صرَّ يحرِّ
د  هم يريدون الهجرة من لبنان العتبارات أمنية، وشدَّ

ّ
االستطالع بأن

22 باملائة منهم على رغبتهم في مغادرة بالدهم ألسباب سياسية، 
إزاء  باإلحباط  االستطالع عن شعورهم  في  املشاركون  عّبر  كما 
وعدم  الفساد  نطاق  ساع 

ِّ
وات املتراكمة  واألخطاء  السياسي  النظام 

ر للبرملان والحكومة في حلحلة  جدوى اإلصالحات والفشل املتكرِّ
ضت عن إفالس مالي وكساد اقتصادي.

َّ
األزمة السياسية التي تمخ

الــدول األخــرى التي شملها االستطالع لم يكن هناك  وعلى عكس 
اختالف ُيذكر بني نسب اإلناث )46 باملائة(، والذكور )49 باملائة(، 
باملائة من  أّن 63  للقلق  لبنان. واملثير  بالهجرة من  الذين يرغبون 
الشباب الــذيــن تـــراوح أعــمــارهــم بــني 18 و29 عــامــًا يــريــدون بشّدة 
والخضوع  الــواقــع  تغيير  على  الــقــدرة  عــدم  بسبب  لبنان  مــغــادرة 

رات وفقدان األمل في حاضر ظالم ومستقبل مظلم. للمتغيِّ
ة هو خطر هجرة العقول املبدعة والطاقات الشابة، 

ّ
وما يزيد الطني بل

شــهــادات  على  الحاصلني  املستجوبني  مــن  باملائة   61 ح  صـــرَّ فقد 
بـــ37  مقارنة  الــخــارج،  إلــى  الهجرة  فــي  الشديدة  برغبتهم  جامعية 

باملائة من مستويات التعليم الثانوي وأقل.
أكثر من ذي قبل،  اللبنانيني  بالهجرة سائدة بني  الرغبة  أصبحت 
الباروميتر  من  الخامسة  الــدورة  استطالعات  نتائج  أظهرت  حيث 
من  باملائة   26 أّن  و2019  بــني سنتي 2018  أجــريــت  الــتــي  العربي 
بطرق  الخارج ســواء  إلى  الهجرة  في  برغبتهم  حوا  اللبنانيني صرَّ
النهب  إلفـــــرازات  نتيجة طبيعية  وهـــذه  غــيــر شــرعــيــة،  أو  شــرعــيــة 

والفساد والفقر والتهميش والبطالة وصراع الطوائف.
خالصة القول، حتى لو ارتفع منسوب التفاؤل بشأن تشكيل 
يمكن  قصيرة،  بفترة  النيابية  االنتخابات  بعد  جديدة  حكومة 
يطفئ كل  أن  اإلصــالحــات  تنفيذ  فــي  الضعيف  لبنان   

ّ
لــِســِجــل

ــل فــي الـــخـــروج مــن عــنــق الــزجــاجــة، فــقــد ســبــق أن  بــصــيــص أمـ
وهبات  ومساعدات  قروضًا  لبنان  بمنح  الدولي  املجتمع  د  تعهَّ
بــبــاريــس في  مــلــيــار دوالر خـــالل مــؤتــمــر »ســـيـــدر«  بقيمة 11 
نيسان/ إبريل 2018 شريطة تنفيذ مجموعة من اإلصالحات، 
إلى  الـــدوالرات تدفقت  قت وال مليارات من 

َّ
فال إصالحات تحق

لت قناعة راسخة لدى اللبنانيني 
َّ
الخزينة اللبنانية، وهكذا تشك

ــلــوا بــاالنــهــيــار االقــتــصــادي في  بـــأّن السياسيني هــم الــذيــن عــجَّ
لبنان ودفعوا به إلى قطيعة خليجية نتيجة جشعهم وقراراتهم 
الــخــاطــئــة ورهــانــاتــهــم الــخــاســرة ومــشــاريــعــهــم املــشــبــوهــة، لذلك 
قابلت شريحة من اللبنانيني هذه االنتخابات النيابية بمزيج من 
الالمباالة والسخرية بانتظار أن تسنح لهم فرصة للهجرة إلى 

 واعدًا.
ً
ر لهم مالذًا آمنًا ومستقبال

ِّ
دول توف

عين اللبنانيين على 
الهجرة ال على االنتخابات
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