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حل أزمة كهرباء العراق عبر الخليج
بغداد ـ أكثم سيف الدين

أعلن الـعــراق قــرب انـطــاق الــربــط الخليجي
للطاقة الكهربائية ،لتدعيم الطاقة الوطنية
ُ
ف ــي ال ـب ــاد ،ال ـتــي تـسـبــب لـلـحـكــومــة أزم ــات
مستمرة بسبب تــراجــع التجهيز وانقطاع
ال ـك ـه ــرب ــاء ،وال س ـي ـمــا ف ــي ف ـصــل ال ـص ـيــف،
نتيجة قطع إي ــران الـغــاز عــن الـعــراق بشكل
متكرر.
وزير الكهرباء العراقي ،عادل كريم ،أكد أول
واألردن
ُمــن أم ــس ،أن «ال ــرب ــط مــع الـخـلـيــج
َ
كمل ،كذلك فإن الربط مع تركيا ّ
تم ولم يبق
أ ِ
س ــوى تشغيل ال ـخ ــط» ،مبينًا فــي تصريح
لــوكــالــة األن ـب ــاء ال ـعــراق ـيــة الــرسـمـيــة (واع)،
أن «تــأخ ـيــر ال ــرب ــط الـخـلـيـجــي ك ــان بسبب

اإلجـ ـ ـ ــراءات الــروت ـي ـن ـيــة ،وأي ـض ــا ت ـحــديــدات
سـعــر التعريفة والـبـيــع مــع الـخـلـيــج ،وعند
ال ــوص ــول إل ــى الـسـعــر ال ـع ــادل بــن الـطــرفــن
سنمضي به».
وأك ــد أن «الـ ــوزارة هـيــأت املـحـطــات الحالية
الـ ـغ ــازي ــة والـ ـبـ ـخ ــاري ــة بـ ـط ــاق ــات إن ـتــاج ـيــة
جـيــدة ،ولــديـهــا خطط مهمة خــال الصيف
املقبل» ،مشيرًا إلى أنه «خالل فصل الصيف
ال ـح ــال ــي ت ـمــت زي ـ ــادة ال ـط ــاق ــة الـكـهــربــائـيــة
إلــى مـسـتــويــات عــالـيــة ج ـدًا ألول مــرة تصل
إلــى  141ألــف ميغاواط ،وهــذا إنجاز كبير،
ولوال تحديدات الغاز اإليراني لوصلنا إلى
أرق ــام أك ـبــر» .وأض ــاف أن «مـشــاريــع الطاقة
الشمسية من ضمن خطة الحكومة ووزارة
الـكـهــربــاء ،وقــد قطعنا شــوطــا كبيرًا قياسًا

مع دول الجوار بهذا الجانب» ،مشيرًا إلى أن
«املوافقات التي حصلت من مجلس الوزراء
ستصل ال ــوزارة عبرها وخــال سنتني إلى
 5آالف م ـي ـغ ــاواط ،وه ــذا مـهــم جـ ـدًا لـلـعــراق
ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى ط ــاق ــة ن ـظ ـي ـف ــة» .وأوض ـ ــح
أن «ه ــذه املــواف ـقــات سـتـســاعــد ال ـع ــراق على
الـحـصــول على ق ــروض مــن شــركــات وبنوك
عاملية ،ألجــل بناء محطات أو أعمال أخرى
في مجال الكهرباء» .املتحدث باسم الوزارة،
أحمد موسى ،أكــد أن «توجيهات الحكومة
وال ـ ـ ـ ــوزارة م ـس ـت ـمــرة وع ــازم ــة ب ـجــديــة على
إنجاز الربط الكهربائي الخليجي» ،مبينًا
في تصريح صحافي أنه «تم إنجاز  %87من
ً
الربط ،وأن املباحثات مستمرة ،فضال عن أن
هناك خطوطًا ومحطات منجزة بالكامل».

وأض ــاف أن «هـنــاك اجـتـمــاعــات ومباحثات
عقدت مع السفير الكويتي إلنجاز خط نقل
الطاقة الذي يبلغ طوله  300كيلومتر220 ،
كيلومترًا منها داخل الكويت ،و 80كيلومترًا
في العراق».
وفــي مــا يتعلق بالربط مــع األردن ،أكــد أنه
«ت ـمــت تغطيته م ــادي ــا م ــن نــاحـيــة الـتـعــاقــد
وال ـ ـبـ ــروتـ ــوكـ ــوالت الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،وم ـ ــن امل ــؤم ــل
إحــالــة العمل على شركة جـنــرال إلكتريك».
وواج ـهــت الـحـكــومــة الـعــراقـيــة ط ــوال موسم
ال ـص ـيــف امل ــاض ــي م ـشــاكــل ك ـب ـيــرة بتجهيز
ال ـطــاقــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة ،ال ـت ــي انـخـفـضــت إلــى
مستويات متدنية ،إثر تالعب إيران بتوريد
ال ـغــاز ل ـل ـعــراق ،ال ــذي يـسـتـخــدم فــي تشغيل
املحطات الكهربائية.
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أخبار

نمو التجارة الخارجية
لمقاطعة هوبي الصينية

قالت مديرية الجمارك في مقاطعة
هوبي ،بوسط الصني ،إن املقاطعة
سجلت نموًا بنسبة  31.9باملائة
على أساس سنوي في حجم
تجارتها الخارجية ،وذلك خالل
األرباع الثالثة األولى من العام
الجاري  .2021وأضافت املديرية

أن القيمة اإلجمالية لكل من واردات
وصادرات املقاطعة سجلت قرابة
 384مليار يوان (نحو  59.6مليار
دوالر أميركي) خالل الفترة
املذكورة .وجاء الرقم املسجل
نتيجة مساهمة القطاع الخاص
في املقاطعة بـ 224.5مليار يوان،
بارتفاع نسبته  37.9باملائة على
أساس سنوي ،ما يشكل نسبة
 58.5باملائة من إجمالي التجارة
الخارجية للمقاطعة.
هجمات على البنية األساسية
النفطية في كولومبيا

أعلن مقاتلون يساريون من جيش
التحرير الوطنى فى كولومبيا
ُ
مسؤوليتهم عن هجوم ش ّن على
خط أنابيب يستخدم لنقل النفط
الخام إلى أهم مصفاة فى البالد
بمدينة بارانكابيرميجا .وقالت
شركة إيكوبترول في بيان إن
الهجوم أسفر عن تسرب نفطي
أثر على النباتات والتربة املحيطة.
وقال متحدث إن حريقا اندلع ولكن
تمت السيطرة عليه فيما بعد .وكان
جيش التحرير الوطني قد أعلن
مسؤوليته عن هجمات على حقل
ال سيرا إنفانتاس في سبتمبر/
أيلول ،ما أدى إلى توقف اإلنتاج
في بعض اآلبار .وينتج هذا الحقل
نحو  30ألف برميل من النفط
الخام يوميا .وقال متحدث باسم
إيكوبترول ّإن اإلنتاج لم يتوقف
في أي من اآلبار عقب الهجوم
يوم الجمعة .وقال جيش التحرير
الوطني إنه مستعد ملناقشة وقف
هجماته على البنية التحتية النفطية
مقابل إلغاء رسوم الطرق وتعديل
أسعار الوقود.

باريس تريد حًال لمشكلة صيد
السمك في جيرسي

()Getty

زيادة
صادرات تركيا
من البطيخ

ارتفعت صادرات تركيا من البطيخ خالل األشهر التسعة األولى من العام الجاري بنسبة  6باملائة مقارنة بالفترة نفسها من العام املنصرم ،حيث بلغت
قيمة الصادرات التركية من البطيخ خالل هذه الفترة أكثر من  21مليون دوالر .وحسب املعلومات التي حصل عليها مراسل األناضول ،من اتحاد مصدري
بحر إيجة ،فإن تركيا التي صدرت  19.9مليون دوالر من البطيخ في الفترة من يناير /كانون الثاني إلى سبتمبر /أيلول من العام املاضي ،زادت صادراتها
بنسبة  6في املائة لتصل إلى  21مليونًا و 166ألف دوالر في نفس الفترة من العام الجاري .ووفقًا للمعلومات خالل هذه الفترة تم بيع معظم البطيخ إلى
روسيا بمبلغ  4.4ماليني دوالر ،تليها بولندا بـ  2.4مليون دوالر ،ثم البوسنة والهرسك بمليوني دوالر.

صرحت وزيرة البحار الفرنسية
أنيك جيراردان بأنها تريد حال
بحلول األول من تشرين الثاني/
نوفمبر ملسألة رخص صيد السمك
ملا بعد بريكست ،التي تمنحها
جزيرة جيرسي البريطانية ،قبل
لقاء مع مسؤوليها االثنني في
باريس .وقالت جيراردان في
بروكسل إن املوعد النهائي يبقى
«بالضرورة األول من تشرين
الثاني/نوفمبر ،ألن نهاية تشرين
األول/أكتوبر هي املهلة األخيرة
لتعطي جيرسي ردودا على طلبات
تراخيص» الصيادين الفرنسيني،
الذين أمهلوا حتى ذلك التاريخ
لتقديم الوثائق املطلوبة .وكانت
جيراردان تتحدث بعد اجتماع مع
نائب رئيس املفوضية األوروبية
ماروس سيفكوفيتش ومفوض
صيد السمك فيرجينيوس
سينكيفيسيوس .وقالت الوزيرة
الفرنسية« :بقي أسبوعان لهذا
القرار (من جيرسي).

إيران :السجن  18عامًا لمحافظ البنك المركزي األسبق
طهران ـ صابر غل عنبري

أع ـلــن امل ـت ـحــدث بــاســم الـسـلـطــة الـقـضــائـيــة اإليــران ـيــة،
ذبيح الله خداييان ،أمس السبت ،عن إصــدار السلطة
أح ـك ــام ــا ق ـضــائ ـيــة قـطـعـيــة بــال ـس ـجــن مل ـحــافــظ الـبـنــك
امل ــرك ــزي األسـ ـب ــق ،ول ــي ال ـل ــه س ـي ــف ،ونــائ ـبــه ل ـشــؤون
الـعـمــات األجـنـبـيــة ،أحـمــد عــراقـجــي ،ل ــ 10و 8سنوات
على الـتــوالــي .وأك ــد خــدايـيــان للتلفزيون اإليــرانــي أن
املحكومني بالسجن واجها تهمًا بــاإلخــال في سوق
الـعـمــات وب ـيــع نـحــو  160مـلـيــون دوالر و 20مليون
ي ــورو بـ«شكل غير قــانــونــي» .وك ــان ولــي الـلــه سيف،

ق ــد تــولــى إدارة الـبـنــك امل ــرك ــزي اإلي ــران ــي ،ع ــام 2013
ح ـتــى  2018إلـ ــى أن أق ــال ــه ال ــرئ ـي ــس اإليـ ــرانـ ــي حسن
روحاني ،في إطار تغييرات في املجموعة االقتصادية
بالحكومة بعد تصاعد االنتقادات على خلفية األزمة
االقتصادية وتراجع قيمة الريال اإليراني أمام الدوالر
والعمالت األجنبية األخــرى في البالد .وقام ولي الله
سيف بتعيني أحمد عراقجي ،نائبا له لشؤون النقد
األجنبي بالبنك املركزي اإليراني ،عام  2017وظل في
منصبه نحو سـنــة ،قبل أن ُيعتقل عــام  2018بتهمة
اإلخ ــال بــالـنـظــام االق ـت ـصــادي .ويـصــل ع ــدد املتهمني
فــي مـلــف العملة األجـنـبـيــة إل ــى عـشــرة أش ـخــاص ،من

بينهم مسؤولون آخــرون في البنك املركزي اإليراني،
مثل مدير الشؤون الدولية بمعاونية النقد األجنبي
فــي الـبـنــك ،رس ــول س ـجــاد ،ال ــذي حـكــم عليه بالسجن
 7سـنــوات و 7أشـهــر تـعــزيــرا وغــرامــة مالية وحرمانه
الدائم من الوظائف الحكومية .وتحدث املتحدث باسم
السلطة القضائية اإليرانية ،عن إصدار أحكام بالسجن
لـ 13و 5سنوات للمتهمني اآلخرين في امللف القضائي
ساالر أغاخاني ،املضارب في العمالت األجنبية وميثم
خدايي ،املوظف السابق في الرئاسة اإليرانية ،مؤكدا
أن السلطة القضائية «ستتصدى بكل حــزم لكل من
يخون البيت العام» .وتعاني إيران من أزمة اقتصادية

ومالية خانقة ،انعكست على سعر العملة املحلية التي
تهاوت في مقابل العمالت األجنبية .ودفعت األزمات
املتصاعدة الحكومة إلــى وضــع خطة ملقايضة النفط
واملكثفات الغازية بالسلع ،إذ أعلنت اللجنة الحكومية
املكلفة بــذلــك ،ألول م ــرة ،ضــوابــط لـهــذه العملية جــاء
فيها« :يمكن املقايضة بجميع السلع وامل ــواد الخام
والخدمات وتنفيذ املشاريع التي تحتاج إليها البالد»
مكلفة وزارة النفط بعقد الصفقات مع الشركات التي
سـتـقــوم بــاملـقــايـضــة لـقــاء الـحـصــول عـلــى الـنـفــط .وفــي
إط ــار ه ــذه الـخـطــة ،ألـغــت الـحـكــومــة اإليــران ـيــة الـقـيــود
املرتبطة بالحد األقصى الستيراد السلع.
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المغرب

مال وناس

رجال األعمال يطلبون خفض الضريبة

الجزائريون
يدفعون الثمن

الرباط ـ مصطفى قماس

شــرع رجــال األعـمــال املغاربة فــي التعبير عن
انتظاراتهم الجبائية بعد تشكيل الحكومة
في سياق االستعداد إلعــان مشروع موازنة
ال ـعــام املـقـبــل ،حـيــث يتطلعون إل ـ ّـى الحصول
على تدابير جبائية يريدونها تخفض العبء
الجبائي ،ما يخلق حالة من الترقب حول ما
ستعلنه الحكومة فــي سياق متسم بارتفاع
العجز املــوازنــي .وينتظر أن تكشف الحكومة
الجديدة عن مشروع موازنة العام في مستهل
األسـبــوع املقبل ،بعد تقديم وزيــرة االقتصاد
واملـ ــال ـ ـيـ ــة ،نـ ــاديـ ــة فـ ـت ــاح ع ـ ـلـ ــوي ،لـخـطــوطـهــا
العريضة ،أمس السبت ،أمام مجلس الحكومة
املنعقد بالرباط.
وعـ ّـبــر رج ــال األع ـمــال عــن االرت ـيــاح للبرنامج
الـ ـ ــذي ك ـش ـف ــت عـ ـن ــه الـ ـحـ ـك ــوم ــة فـ ــي مـسـتـهــل
األسبوع املاضي والرامي إلى بلوغ متوسط
معدل نمو في حدود  4في املائة وخلق مليون
فرصة عمل في خمسة أعــوام وزيــادة تشغيل
النساء وتعميم الحماية االجتماعية.
ويؤكد رجال األعمال أنهم مستعدون من أجل

أول خطوة حكومية نحو رفع
الدعم لتخفيف األزمة المالية
باتت فاتورة الدعم
ترهق الخزينة العمومية
للجزائر ،متأثرة بتهاوي
الدينار ،ما دفع الحكومة
إلى اإلسراع نحو مراجعة
سياسة الدعم
الجزائر ـ حمزة كحال

تـ ـتـ ـج ــه الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـج ــزائ ــري ــة
نـ ـ ـح ـ ــو أول خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوة ملـ ــراج ـ ـعـ ــة
سـيــاســة الــدعــم تمهيدًا إللـغــائــه،
ع ـبــر اقـ ـت ــراح م ــوازن ــة  2022ف ـتــح ص ـنــدوق
للتعويضات النقدية لصالح األسر املعوزة،
ً
حيث سيصبح هــذا الصندوق فاعال عقب
مراجعة وتعديل أسعار املنتجات املدعمة.
وي ــأت ــي ذلـ ــك ب ـعــدمــا ب ــات ــت ف ــات ــورة الــدعــم
ترهق الخزينة العمومية ،متأثرة بتهاوي
الدينار ،والتي عجزت عن كبحه خوفًا من
انفجار الشارع الجزائري.
ووفق املادة  187من مشروع املوازنة العامة
لعام  ،2022الــذي تحوز «العربي الجديد»
نسخة منه ،فإن االعتمادات املخصصة في
إطار الجهاز الوطني للتعويضات النقدية
لصالح األسر املؤهلة ترصد لفائدة الوزير
املـكـلــف بــاملــال ـيــة ،وت ـح ــدد كـيـفـيــات تطبيق
ه ــذه املـ ــادة بـنـصــوص تنظيمية ،ال سيما
قائمة املنتجات املدعمة املعنية بمراجعة
األسعار ،وفئات األسر املستهدفة ،ومعايير
التأهيل لالستفادة من هذا التعويض وكذا
كيفيات التحويل النقدي .وبحسب تبريرات

تحقيق
عدن ـ محمد راجح

تـتــواصــل امل ـعــارك العسكرية في
الغنية بالنفط
املحافظة اليمنية
ً
وال ـ ـغـ ــاز م ـ ـ ــأرب ،م ـخ ـل ـفــة تـبـعــات
كــارثـيــة عـلــى كــل املـسـتــويــات االقـتـصــاديــة،
م ــع تـسـبــب ه ــذه املـ ـع ــارك ،ال ـتــي يـ ــدور جــزء
منها في مناطق خطوط أنابيب نقل النفط
والغاز من مواقع اإلنتاج في صافر ،شرقي
م ـ ـ ــأرب ،إلـ ــى م ــوان ــئ ال ـت ـص ــدي ــر ف ــي ش ـبــوة
وغ ـيــرهــا م ــن امل ــوان ــئ الـيـمـنـيــة املخصصة
لتصدير هذه املنتجات ،في توقف اإلنتاج.
وأعــادت التطورات املتسارعة لسوق الغاز
ال ـط ـب ـي ـعــي امل ـ ـسـ ــال فـ ــي الـ ـع ــال ــم ف ـت ــح مـلــف
االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ثـ ـ ــروات الـ ـغ ــاز مـ ـج ـ ّـددا في
ال ـي ـم ــن ،م ــع ارتـ ـف ــاع الـ ــدعـ ــوات وامل ـطــال ـبــات
بضرورة استغالل هذه الفرصة في ظروف
البالد الراهنة ،وما تشهده من انهيار كبير
فــي مختلف الـقـطــاعــات وتعطيل محركات
االقتصاد ومــوارده ،والعمل على استئناف
ت ـص ــدي ــر الـ ـغ ــاز املـ ـس ــال وخـ ـط ــوط تـشـغـيــل
الـحـقــول اليمنية املنتجة لـلـغــاز الطبيعي
املسال.
مطالبات ودعوات ال يتفق معها الخبير في
املركز الوطني للدراسات واألبحاث النفطية
وجيه الصالحي ،الذي يرسم صورة قاتمة
ويـقــدم رأيــا يخالف الكثيرين فــي أن قطاع
النفط والـغــاز في اليمن مدمر تمامًا بفعل
الحرب التي تركزت بشكل كبير في مناطق
اإلنتاج وخطوط النقل وموانئ التصدير،
إذ يتطلب إصالحها وإعــادتـهــا إلــى العمل
مليارات الـ ــدوالرات ،فــي الــوقــت الــذي تضع
كل األطراف املتصارعة عيونها عليها.
وي ـشــرح الـصــاحــي فــي حــديـثــه لــ«الـعــربــي
الـجــديــد» أن اليمن وقــع على عقود طويلة
األمـ ـ ــد م ــع الـ ـش ــرك ــات ال ـع ــامل ـي ــة ،خـصــوصــا
ال ـف ــرن ـس ـي ــة وال ـ ـكـ ــوريـ ــة الـ ـت ــي ت ــدي ــر ق ـطــاع
ال ـغــاز الطبيعي امل ـســال وعـمـلـيــات اإلنـتــاج
والتصدير ،وهــذه الشركات غ ــادرت البالد
ب ــداي ــة ال ـح ــرب ف ــي ال ـع ــام  ،2015وعــودتـهــا
إلـ ــى ال ـع ـمــل س ـت ـكــون م ـش ــروط ــة بـمـعــالـجــة
مــا لحقها مــن أض ــرار وخسائر بسبب هذا
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الـحـكــومــة ال ـجــزائــريــة ،فـقــد ضـمـنــت الــدولــة
الجزائرية من خالل سياستها االجتماعية
ح ـ ـمـ ــايـ ــة ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدرة الـ ـ ـش ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـط ـب ـق ــات
االجـتـمــاعـيــة املـحـتــاجــة والـفـقـيــرة والـهـشــة،
وكذلك بالنسبة للطبقات املتوسطة ،وهذا
عبر عــدة أجـهــزة لــإعــانــات املـبــاشــرة وغير
املباشرة (دعم األسعار ،امتيازات جبائية،
تخفيض معدل الفائدة).
وت ـض ـيــف ال ـح ـكــومــة ف ــي الــوث ـي ـقــة املـنـتـظــر
ع ــرضـ ـه ــا عـ ـل ــى ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ،الـ ـشـ ـه ــر امل ـق ـب ــل،
أنـ ـ ــه «بـ ـغـ ـي ــة االن ـ ـت ـ ـقـ ــال مـ ــن أج ـ ـهـ ــزة ال ــدع ــم
امل ـع ـم ـمــة ن ـحــو ج ـه ــاز دعـ ــم م ــوج ــه لـصــالــح
األس ــر املحتاجة وبــالـتــالــي ضـمــان العدالة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،واالسـ ـتـ ـج ــاب ــة الن ـش ـغ ــاالت
الطبقة السياسية ،ال سيما النواب».
ويرى عضو لجنة الشؤون املالية بالبرملان
الجزائري ،محمد الحاج الغوثي ،إن «نجاح
عملية التوجه من الدعم العام نحو الدعم
املـ ــوجـ ــه مل ـس ـت ـح ـق ـيــه مـ ــرهـ ــون بــال ـش ـفــاف ـيــة
واعتماد قاعدة بيانات صحيحة إلى جانب
التنسيق بــن القطاعات املعنية ومسيري
الـ ـبـ ـل ــدي ــات وال ـج ـم ـع ـي ــات ك ــون ـه ــم األقـ ـ ــرب
لألسر».
وأك ـ ـ ــد الـ ـن ــائ ــب الـ ـب ــرمل ــان ــي فـ ــي ح ــدي ــث مــع
«العربي الجديد» أن «اقتراح مشروع قانون
املــال ـيــة لـسـنــة  2022بــاس ـت ـحــداث ص ـنــدوق
وط ـ ـنـ ــي ل ـل ـت ـع ــوي ـض ــات الـ ـنـ ـق ــدي ــة ل ـصــالــح

أموال السوق
تقدر بـ 90مليار
الموازي
ّ
دوالر

األســر املـعــوزة يقتضي جملة مــن الشروط
عـلــى رأس ـهــا قــاعــدة بـيــانــات صحيحة عن
املواطنني حتى يتم توجيه الدعم ملستحقيه
فعليًا ،فاالقتصاد امل ــوازي سيكون أول ما
سيعصف بشفافية تسيير الدعم».
وأض ــاف« :أم ــوال الـســوق امل ــوازي ،واملـقــدرة
بـ ـ ـ ـ ــ 90مـ ـلـ ـي ــار دوالر حـ ـس ــب ال ـ ــرق ـ ــم ال ـ ــذي
ك ـش ــف ع ـن ــه ال ــرئ ـي ــس ع ـب ــد امل ـج ـي ــد ت ـب ــون،
ستحرم املعوزين من االستفادة من الدعم
االجـتـمــاعــي ،كــون الناشطني بتلك السوق
يـتـعــامـلــون دون وث ــائ ــق رس ـم ـيــة ،وه ــو ما
يجعلهم رسـمـيــا ف ـئــات هـشــة تستفيد من
ال ــدع ــم ،ع ـلــى غـ ــرار م ــا ح ـصــل خ ــال منحة
ك ــورون ــا وم ـن ــح ال ــدخ ــول امل ــدرس ــي وكــذلــك
إعانات رمضان.
واض ـط ــرت الـحـكــومــة لــرفــع مـيــزانـيــة الــدعــم
في موازنة  ،2022رغــم مــرور البالد بوضع
اقـ ـتـ ـص ــادي صـ ـع ــب ،ي ـت ـمـ ّـيــز ب ـش ــح املـ ـ ــوارد
وانكماش االقتصاد وســط ارتـفــاع اإلنفاق
الحكومي ،ما يضع نظام عبد املجيد تبون
أمــام مطرقة «شــح امل ــوارد املالية» وسندان
ُ
«ش ــراء الـسـلــم االج ـت ـمــاعــي» ،حـتــى ال تثير
ال ـش ــارع الـ ــذي ال يـ ــزال منقسمًا ب ــن مــؤيـ ٍـد
ـارض لــه مـنــذ انـتـخــابــه فــي 12
لـتـبــون وم ـع ـ
ٍ
ديسمبر /كانون األول .2019
وفــق األرق ــام التي جــاءت فــي مــوازنــة 2022
ال ـت ـم ـه ـي ــدي ــة ،ف ـ ــإن م ـي ــزان ـي ــة الـ ــدعـ ــم أو مــا
ّ
ستقدر
يعرف بـ «التحويالت االجتماعية»
بـ ـ  2220مـلـيــار دي ـن ــار ،أي مــا ي ـعــادل 16.4
مليار دوالر ،مــا يمثل  11باملائة مــن قيمة
الناتج الداخلي الـخــام ،مقابل  1920مليار
دينار سنة  ،2021و 1700مليار دينار السنة
التي قبلها.
وتتحاشى الحكومة إجراء دراسة متعمقة
حــول وضعية الـجــزائــريــن ،خاصة العمال

الليرة بالسوق السوداء حسب نشرة الذهب

م ــن الـطـبـقــة الــوس ـطــى واملـ ـع ــوزة ،ف ــي وقــت
تشير دراس ــات إلــى أن مــايــن الجزائريني
يعيشون تحت خط الفقر .ووفقًا للخبراء،
فإن أكثر من ثلث العمال معرضون للخطر،
خ ــاص ــة مـ ــع االنـ ـخـ ـف ــاض الـ ـح ــر فـ ــي ال ـق ــوة
الشرائية.
وق ــال الخبير فــي السياسات االجتماعية،
نــور الــديــن بــودربــة ،إنــه ينبغي رفــع الدعم
تدريجيًا لتجنب إثقال كاهل املواطن ،الذي
يـعــانــي مــن دف ــع ثـمــن تــراجــع اإلي ـ ــرادات من

جيبه رغم محدودية دخله .وأشــار بودربة
فـ ــي ح ــدي ــث مـ ــع «ال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» إل ــى
إمكانية تحديد الدعم من خالل استحداث
ب ـطــاقــة مـخـصـصــة ل ــذل ــك ،ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى دخــل
األس ــر ،مثلما هــو معمول بــه فــي مصر مع
بطاقة التموين.
واقترح التبليغ الذاتي عن الحاجة من قبل
الراغبني في الــدعــم ،لكون الجزائر ال تملك
ب ـطــاقــة خ ــاص ــة بــامل ـح ـتــاجــن ،وي ـك ــون ذلــك
كـمــرحـلــة أولـ ــى ،ل ـبــدء الـتـنـفـيــذ ف ــي غـضــون

إهدار ثروات
غاز اليمن

معارك مأرب تضيع االستفادة من قفزات األسعار

%5.1

بــدأ اليمن إنــتــاج وتصدير
الــغــاز الطبيعي المسال
عام  ،2009ويبلغ إجمالي
الطاقة اإلنتاجية للمشروع
 6.7مــايــيــن طـــن مــتــري
سنويًا .وساهمت عائدات
صادرات الغاز فقط بحوالي
 %5.1من إجمالي إيــرادات
الموازنة عام .2015

استهداف الوصول
إلى معدل ضريبي
بنحو %25

سورية

حرمت المعارك الدائرة في مأرب اليمنيين من مكاسب هائلة كانت ستتحقق من صادرات الغاز
وتقدر بنحو  1.6مليار دوالر سنويًا ،ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه البالد من انهيار كبير في
ّ
مختلف القطاعات وتعطيل محركات االقتصاد وموارده ،ما فاقم سوء الوضع المعيشي

التوقف ،وممكن أن تطالب بتعويضات قد
تكون على حساب حصة الحكومة اليمنية
من عائدات التصدير.
وغـ ــادرت شــركــات الـنـفــط وال ـغ ــاز األجنبية
اليمن ،وتوقف إنتاج وتصدير النفط الخام
وال ـغــاز الطبيعي املـســال كليًا منذ إبــريــل/
نيسان  ،2015تزامنًا مــع انخفاض أسعار
النفط العاملية بصورة حادة ،وتوقف تكرير
النفط في مصفاة عدن وحدثت أزمة خانقة
فــي املـشـتـقــات النفطية ،مــا انـعـكــس سلبيًا
على املؤشرات واملوازين االقتصادية الكلية
وساهم بطريقة مباشر وغير مباشرة في
تدهور الحياة املعيشية ملاليني اليمنيني.
ويمتلك اليمن احتياطيا مــن النفط الخام
يقدر بنحو  3مليارات برميل ،إضافة إلى
اح ـت ـيــاطــي أول ـ ــي م ــن الـ ـغ ــاز ق ـ ــدره 18.215
مليار قــدم مكعبة ،حتى عــام  .2014ولعب
القطاع النفطي (نفط وغ ــاز) أهمية عالية
فــي الـنـشــاط االقـتـصــادي وتـمــويــل التنمية
في اليمن ،حيث ساهم قبل تعطله بـ%24.1
مــن الناتج املحلي اإلجـمــالــي ،و %83.3من

العمل مع الحكومة من أجــل تنفيذ املشاريع
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة وت ـف ـع ـي ــل ت ــوصـ ـي ــات الـ ـنـ ـم ــوذج
ُ
التنموي ،الذي كشف عن مضامينه في مايو/
أيــار املــاضــي ،والــذي يــراد له أن يؤثر بتنمية
املغرب على مدى خمسة عشر عامًا.
وكـشــف االت ـحــاد ال ـعــام مل ـقــاوالت امل ـغــرب ،أول
من أمس ،عن كتابه األبيض ،الذي يبسط فيه
تصوره لألولويات التي يفترض أن تستفيد
منها الشركات في ظل النموذج التنموي الذي
يريد املغرب االسترشاد به في الخمسة عشر
عامًا املقبلة.
ويؤكد رجال األعمال أن مطالبهم ذات الصلة
ب ـم ـش ــروع املـ ــوازنـ ــة تـ ـن ــدرج ض ـمــن ت ـحــديــات
اإلنعاش االقتصادي بعد كوفيد وطموحات

الـنـمــوذج الـتـنـمــوي الـجــديــد ،ال ــذي يــدعــو في
ت ـصــورهــم ل ـيــس ف ـقــط إل ــى تـعـبـئــة اإليـ ـ ــرادات
مــن أج ــل تـمــويــل الـسـيــاســات واالس ـت ـث ـمــارات
العمومية ،بل كذلك إلى تمويل الجبائية من
أجل التضامن واالبتكار والتنافسية.
ويدعون إلى الحفاظ على تنافسية الشركات
املعرضة للمنافسة العاملية عبر حفظ الضغط
الـجـبــائــي ومــراج ـعــة ض ــرائ ــب امل ــدخ ــات عند
االستيراد والعمل بجباية خضراء.
وي ــراه ــن رج ــال األع ـم ــال عـلــى الـحـصــول على
تـخـفـيـضــات ضــريـبـيــة فــي ال ـعــام امل ـق ـبــل ،تـهـ ّـم
الـ ـض ــريـ ـب ــة عـ ـل ــى ال ـ ـشـ ــركـ ــات كـ ــي تـ ـص ــل إل ــى
املستوى املعمول به في بعض الدول املنافسة،
حيث يستهدفون الوصول إلــى معدل  25في
املائة عوض  31في املائة حاليًا.
وق ـ ــد أوض ـ ـ ــح ن ــائ ــب رئـ ـي ــس االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـع ــام
للمقاوالت ،املهدي التازي ،أول من أمس ،عند
تقديم الكتاب األبيض بالدار البيضاء ،على
أن خفض الضريبة على الـشــركــات يعد أحد
عوامل تنافسية املغرب ،كي ال تتحول بعض
الشركات مثل تلك التي توفر الـسـيــارات إلى
بلدان أخرى منافسة.

إجمالي ال ـصــادرات السلعية ،و %45.3من
إجـمــالــي إي ـ ــرادات امل ــوازن ــة الـعــامــة لـلــدولــة.
وفــي املقابل ،يــرى املحلل االقتصادي علي
الحوشبي ،في حديثه لـ«العربي الجديد»،
أن مــن مصلحة جميع األط ــراف املتحاربة،
وفي طليعتهم الحوثيون الذين يستمرون
في هجومهم العسكري على مأرب للسيطرة

 1.6مليار دوالر
خسائر سنوية من وقف
صادرات الغاز
اليمن يحتاج إلى
إعادة تحريك مياه
اقتصاده الراكدة

ع ـل ــى ح ـق ــول ال ـن ـف ــط وال ـ ـغـ ــاز ،ت ـح ـي ـيــد ه ــذا
القطاع وإعادته للعمل واستغالل املتغيرات
في ســوق الغاز املسال العاملي ،لالستفادة
من العائدات ومواجهة االلتزامات الهائلة
إلن ـقــاذ االقـتـصــاد الــوطـنــي .ويـشـيــر إل ــى أن
ال ـع ـق ــود ال ـخ ــاص ــة ب ـق ـطــاع ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز،
فــي وضــع اليمن الــراهــن ،ال أهمية لها في
ظ ــل ت ـس ــارع االن ـه ـيــار االق ـت ـص ــادي وتـفــاقــم
األزم ـ ــة اإلن ـســان ـيــة وان ـت ـش ــار ال ـج ــوع وه ــذا
التدمير العبثي ال ــذي يـطــاول كــل مـقــدرات
البالد .ويؤكد أن عائدات النفط والغاز أهم
مصادر تدفق العملة الصعبة التي تغذي
االحتياطيات الخارجية من النقد األجنبي،
وت ـم ــوي ــل واردات ال ـس ـلــع ال ـغ ــذائ ـي ــة وغـيــر
الغذائية ،وتدعم استقرار سعر الصرف في
ظل التهاوي املتواصل للعملة املحلية.
وبدأ اليمن إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي
امل ـســال ع ــام  ،2009ويـبـلــغ إجـمــالــي الطاقة
اإلنتاجية للمشروع  6.7ماليني طن متري
سنويًا .وساهمت عــائــدات ص ــادرات الغاز
ف ـقــط ب ـحــوالــي  %6.9و %5.1م ــن إجـمــالــي

ميزانية الدعم في
الموازنة المقبلة تبلغ
 16.4مليار دوالر
(فرانس برس)

ُ َّ
ستة أشهر ،على أن تنقح القائمة تدريجًا،
إلــى حني التوصل إلــى بطاقة للمستحقني
الفعليني بعد ثالث سنوات على األكثر.
ولـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـخ ـ ــف ال ـ ـخ ـ ـب ـ ـيـ ــر ف ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات
االجتماعية مخاوفه مــن أن ي ــؤدي تحرير
األسعار ورفع الدعم إلى تآكل أجور الطبقة
املتوسطة بنسبة  20في املائة ،مقابل نحو
 1في املائة فقط ألصحاب الدخول املرتفعة،
ً
فـضــا عــن أن أسـعــار الكثير مــن السلع لن
تكون في متناول الجميع.

إيـ ـ ـ ـ ـ ــرادات املـ ـ ــوازنـ ـ ــة الـ ـع ــام ــة عـ ــامـ ــي 2014
و 2015على التوالي ،قبل أن تتوقف عملية
التصدير .وانخفضت كمية صادرات الغاز
الطبيعي امل ـســال بـحــوالــي  %80.3مقارنة
بما كــانــت عليه عــام  2014بسبب مـغــادرة
الشركات املنتجة الـبــاد ،وبالتالي ،توقف
إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي املسال منذ
 3إبــريــل /نيسان  .2015وتشير البيانات
الفعلية إلــى انخفاض ص ــادرات الـغــاز إلى
 1.31مليون طن متري في السنوات األولى
م ــن ال ـ ـحـ ــرب ،ب ـي ـن ـمــا ك ـ ــان م ــن امل ـخ ـط ــط لــه
تصدير  6.7ماليني طن متري .وباألخذ في
االعتبار أسعار الغاز العاملية ،تقدر تكلفة
الفرصة الضائعة في قيمة صــادرات الغاز
الطبيعي املسال بحوالي  1.6مليار دوالر
كل عام منذ .2015
ويـعـ ّـد اليمن منتجا صغيرا للنفط الخام
والغاز الطبيعي املسال مقارنة بدول أخرى
في املنطقة ،مع ذلك ،فقد كان لقطاع النفط
ال ــدور الرئيسي فــي تمويل مــوازنــة الــدولــة
ودف ـ ــع الـتـنـمـيــة وت ــوف ـي ــر ال ـع ـم ـلــة الـصـعـبــة
ال ــازم ــة لتغطية واردات الـسـلــع الـغــذائـيــة
والرأسمالية خالل العقود املاضية.
وتـ ـسـ ـبـ ـب ــت الـ ـ ـح ـ ــرب ف ـ ــي وق ـ ـ ــف ال ـت ـص ــدي ــر
وت ـف ـج ـي ــر أزم ـ ـ ــات اق ـت ـص ــادي ــة وم ـع ـي ـش ـيــة،
تجلت خصوصًا بــأزمــة خانقة فــي الوقود
تـفــاوتــت حدتها بــن املـنــاطــق والـقـطــاعــات،
فـمـثــا ،كــانــت م ــأرب أق ــل املـحــافـظــات تــأثــرا
بأزمة الوقود ،وانخفضت مبيعات الشركة
الوطنية للنفط «صافر» ملحطات الكهرباء
وشركات الطيران ومصانع اإلسمنت بنحو
 ،%77و ،%80.8و % 81.8على التوالي.
وف ـ ـ ــي س ـب ـي ــل ت ـح ـس ــن حـ ـص ــة الـ ـيـ ـم ــن مــن
ع ــائ ــدات ص ـ ــادرات ال ـغ ــاز ،كــانــت الـحـكــومــة
ق ــد قــامــت ب ــإع ــادة ال ـت ـفــاوض عـلــى الـعـقــود
مــع الـشــركــات املـســاهـمــة فــي م ـشــروع الـغــاز
الطبيعي املسال ،ما ساهم في زيادة حصة
الحكومة في آخــر عــام قبل اشتعال الحرب
الدائرة في اليمن.
ويشدد املسؤول السابق في شركة نفطية
يمنية مروان القادري ،لـ«العربي الجديد»،
عـلــى أن ه ـنــاك فــرصــة السـتـئـنــاف تصدير
الغاز الطبيعي املسال ،إذ لن تجد الحكومة
اليمنية أفضل من هذا التوقيت الستعادة
ح ـصــة ال ـي ـمــن ف ــي الـ ـس ــوق ال ــدول ـي ــة لـلـغــاز
امل ـســال مــع ارت ـف ــاع األس ـع ــار ،ألن ــه فــي حــال
تــم اسـتـئـنــاف تـصــديــر ال ـغــاز خ ــال الـفـتــرة
املــاض ـيــة قـبــل ق ـف ــزات األس ـع ــار عــامل ـيــا ،كــان
اليمن سيتكبد خسائر فادحة حتى في ظل
الوضعية الحالية التي تعيشها البالد ،إذ

كان من املتوقع انخفاض نصيب الحكومة
من صــادرات الغاز عما كانت عليه ،بسبب
انخفاض األسعار العاملية ،بأكثر من %60
قبل أن تعاود االرتفاع مؤخرًا.
وي ـح ـتــاج ال ـي ـمــن أك ـث ــر م ــن أي وق ــت مضى
إلع ـ ـ ــادة ت ـح ــري ــك مـ ـي ــاه اقـ ـتـ ـص ــاده ال ــراك ــدة
وامل ـع ـط ـلــة ،ف ــي ظ ــل تـفــاقــم خـطـيــر لــأزمــات
املعيشية واإلنسانية الكارثية التي تجتاح
اليمنيني .وهو وضع دفع أكثر من مسؤول
أم ـم ــي لـلـت ـحــذيــر ط ـ ــوال األسـ ـب ــوع املــاضــي
مما يجري في مــأرب من معارك متواصلة
مع استمرار الصراع الدائر في البالد على
مختلف املستويات ،وما ينتج عن ذلك من
تبعات مؤثرة على سكان البالد.
الحرب تحرم
اليمنيين من
استغالل ثروات
النفط والغاز
(فرانس برس)

فــي ســوريــة هـنــاك عــدة أسـعــار صــرف رسمية
ل ـل ـيــرة م ـقــابــل ال ـع ـمــات األخ ـ ــرى ،ت ـص ــدر عن
«م ـ ـصـ ــرف سـ ــوريـ ــة املـ ـ ــركـ ـ ــزي» ،م ـن ـه ــا الئ ـحــة
أس ـعــار ص ــرف خــاصــة بــامل ـصــارف والـصــرافــة
وأخ ـ ــرى ل ـل ـب ــدالت ال ـع ـس ـكــري ــة ،ب ـي ـن ـمــا ه ـنــاك
ن ـشــرات خــاصــة بـشــركــات ال ـط ـيــران ،وك ــل هــذه
النشرات السابقة تــدور حول السعر الرسمي
ال ــذي ي ـصــدره امل ــرك ــزي ،لكنها جميعًا تبقى
دون مـسـتــوى سـعــر ص ــرف ال ـس ــوق ال ـس ــوداء
(امل ـ ــوازي) ال ــذي يعتبر أقــربـهــا لقيمة الـلـيــرة.
ومع تراجع قيمة الليرة السورية إلى أسعار
قياسية وخاصة في مطلع عــام  2021عندما
ّ
تخطت حاجز ال ــ 4700في شهر مــارس  /آذار
الفائت ،حاول املصرف املركزي توحيد أسعار
رفعها تماشيًا مع أسعار السوق
الصرف بعد ّ
امل ـ ـ ـ ــوازي ،وات ــخ ــذ إج ـ ـ ـ ــراءات تـ ـج ـ ّـرم ال ـت ـعــامــل
بالعمالت األجنبية سعيًا منه لضبط األسعار
التي يعلم أنها ليست حقيقية ،بحسب ما قال
الخبير االقتصادي أحمد سليمان لـ«العربي
الـجــديــد» .ويضيف سليمان أن الليرة فقدت
أكثر من  93باملائة من قيمتها الشرائية خالل
السنوات العشر املاضية ،وتضاعفت أسعار
ال ـص ــرف ف ــي ع ــام  2020وح ــده أك ـثــر م ــن 211
ّ
يصر على تحديد أسعار
باملائة ،لكن النظام
صــرف بعيدة عــن القيمة الحقيقة لـهــا ،بغية
جني املــزيــد مــن األرب ــاح الـتــي تــأتــي مــن فــارق

الليرة تواصل التراجع أمام العمالت األجنبية
(فرانس برس)

ع ـم ـل ـيــات ال ـ ـصـ ــرف ،وخ ــاص ــة م ــن الـ ـح ــواالت
واملساعدات اإلنسانية التي تصل بالدوالر.
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ـ ــال ال ـ ـبـ ــاحـ ــث امل ـ ـه ـ ـتـ ــم ب ــالـ ـش ــأن
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،إب ــراهـ ـي ــم عـ ـلـ ـي ــان ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي
ال ـجــديــد» ،إن الـنـظــام يعلم أن سـعــر الـصــرف
ال ــذي يطرحه غير واق ـعــي ،ويعلم فــي الوقت
نـفـســه أن س ـعــر ال ـس ــوق امل ـ ــوازي ه ــو األق ــرب
لحقيقة قيمة الليرة ،لكنه ال يستطيع الضغط
على «الجمعية الحرفية للصاغة» التي تصدر
عنها أسعار الذهب ،خوفًا من تخفيض سعره
الحقيقي ومن ثم ّ
تسربه إلى خارج البالد.
ّ
وبحسب «عـلـيــان» فــإن الـســوق امل ــوازي يقيم

سعر الليرة بـنـ ً
ـاء على نـشــرات ســوق الذهب،
إذ تقيم جمعية الصاغة غــرام الذهب بسعره
ال ـح ـق ـي ـقــي أم ـ ــام الـ ـ ـ ــدوالر ،وح ـي ـن ـهــا يستنير
املتعاملون في السوق السوداء بتلك األسعار
ال ـتــي تـعـكــس قـيـمــة ال ـل ـيــرة بـشـكــل قــريــب من
الــواقــع ،ويعتمدون آلية تسمى التقييم عبر
«الدوالر الذهبي» أو الدوالر ّ
املقوم بالذهب.
وأش ـ ــار ال ـبــاحــث ف ــي حــدي ـثــه إل ــى أن حـكــومــة
الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـ ـس ـ ــوري ت ـج ـع ــل ال ـج ـم ـي ــع خ ــاس ـرًا
بــإنـكــارهــا سـعــر ال ـصــرف الحقيقي وفرضها
الـتـعــامــل بــاألس ـعــار الـتــي تـصــدر عنها فقط،
ّ
وه ــذا يـصــب فــي صــالــح املـتـحــكـمــن بالسوق
الـســوداء الذين يلجأ إليهم كل من يرغب في
ت ـص ــري ــف ال ـع ـم ــات داخـ ـ ــل م ـن ــاط ــق سـيـطــرة
النظام بسعر أفـضــل ،والــذيــن هــم فــي الغالب
ّ
مــن ّ
املقربني مــن النظام وممن شكلوا ثــروات
نتيجة الحرب .وتــراوح سعر الصرف بني 50
و 45لـيــرة لـلــدوالر حتى عــام  ،2011لكنه بدأ
بــال ـتــراجــع بــال ـتــزامــن م ــع انـ ــدالع ال ـث ــورة عــام
 ،2011وشهد تراجعات كبرى منذ عام ،2013
إذ وصـ ــل س ـعــر صـ ــرف ال ـ ـ ــدوالر ف ــي مـ ــارس/
آذار إل ــى نـحــو  120ل ـيــرة .ومـنــذ مطلع الـعــام
الجاري أضيفت أسباب جديدة إلى العوامل
االقتصادية ،التي هوت بالعملة املحلية إلى
نحو  3500ليرة للدوالر حاليًا.
(العربي الجديد)

تواصل تهاوي العملة المحلية
واصلت العملة اليمنية هبوطها الحاد والقياسي لتصل إلى أدنى مستوى
على اإلطالق أمام الدوالر والعمالت األجنبية نهاية األسبوع املاضي في
ً
العاصمة املؤقتة عــدن ،حيث تجاوز الــدوالر  1320ريــاال ،وسط موجة
غير مسبوقة من الغالء واالرتفاع الجنوني ألسعار السلع الغذائية في
عدن ومحافظات الجنوب .يأتي انهيار قيمة الريال املتسارع على الرغم
من امتالك البالد لـثــروات النفط والـغــاز وإمكانات اقتصادية تجعلها
قادرة على زيادة اإليرادات وتوفير النقد األجنبي ،إال أن الحرب الدائرة
واالنقسامات السياسية واملالية أدت إلى تدهور الريال ،حسب مراقبني.

واسـتـمــرت ق ـفــزات الـ ــدوالر األمـيــركــي فــي مـقــابــل العملة املـحـلـيــة ،رغــم
اإلجــراءات والقيود املشددة املفروضة من الحكومة املعترف بها دوليًا
والبنك املركزي اليمني أخيرًا على قطاع الصرافة لوضع حد لتدهور
الـعـمـلــة املـحـلـيــة .وقـ ــررت الـحـكــومــة ي ــوم الـسـبــت املــاضــي إل ـغــاء جميع
التعامالت والعقود التجارية الداخلية بالعملة األجنبية واقتصارها على
العملة الوطنية .وأكــد مجلس الــوزراء برئاسة معني عبد امللك أن هناك
ُ
عدة إجراءات ش ِرع في تنفيذها ستظهر آثارها قريبًا لتحقيق استقرار
أسعار العملة ،بما فيها فرض قيود على واردات السلع الكمالية.

