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تونس :ارتفاع مخاطر التخلف عن السداد
تونس ـ إيمان الحامدي

سجلت السندات التونسية أمس الثالثاء ،عملية
بيع غير مسبوقة في السوق املالية العاملية بسبب
املخاطر العالية التي يواجهها الــديــن التونسي
ومخاوف الدائنني من تخلف البالد عن سداد أقساط القروض
أو إعادة الجدولة.
وذكـ ــرت وكــالــة «بـلــومـبـيــرغ» أم ــس ،أن الـبـيــانــات أظ ـهــرت أن
سندات  2023التي يصدرها رسميا البنك املركزي تراجعت
ليجري تداولها بـ 78سنتا مسجلة انخفاضا قياسيا جديدا
وعملية بيع غير مسبوقة في السوق املالية.
وق ــال الـخـبـيــر امل ــال ــي ،ن ــادر ال ـح ــداد ،إن ال ـس ـنــدات التونسية
تـتـعــرض إل ــى ض ـغــوط تــاريـخـيــة لــم تـشـهــدهــا ال ـبــاد سابقا
بسبب ارتفاع مخاطر التخلف البالد عن سداد الديون ،منبها
إلى مواصلة انحدار قيمة السندات ومخاطر ذهاب البالد إلى
مرحلة اإلفالس االقتصادي.
وأض ــاف الـحــداد فــي تصريح لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أن تونس
أصبحت بلدا عالي املخاطر ما يفسر الهبوط القياسي لسعر

السندات ،مشيرا إلى أن أي خروج للبالد على السوق املالية
الدولية لتعبئة موارد خارجية سيكلفها نسبة فائدة ال تقل
عــن  20بــاملــائــة ،وفــق تـقــديــره .ويــأتــي الضغط على السندات
التونسية بعد خفض وكــالــة التصنيف الـسـيــادي «مــوديــز»
لتصنيف تونس إلى مستوى «سي إيه إيه» 1مع أفق سلبية.
وخفضت وكالة التصنيف االئتماني «موديز» درجة تونس
مع آفــاق سلبية ،وتــراجــع من «بــي »3إلــى «ســي إيــه إيــه »1ما
يعني أن الثقة املمنوحة للمالية التونسية قد تقلصت ،علما
أن تشكيل الحكومة الجديدة «سيفتح الطريق أمام مفاوضات
جديدة مع املقرضني الرسميني» ،بحسب «موديز».
وتـعـتــزم تــونــس ال ـتــدايــن املـبــاشــر مــن الـسـعــوديــة واإلمـ ــارات
لسداد ثغرة املوازنة املقدرة بنحو  3.2مليارات دوالر.
وقــال املدير العام للتمويل واملدفوعات الخارجية في البنك
املركزي ،عبد الكريم لسود ،لوسائل إعالم محلية إنه «سيتم
فتح الباب لتعبئة موارد الدولة عن طريق التعاون الدولي»
وأكد املسؤول بالبنك املركزي «وجــود نقاشات متقدمة جدا
مع كل من السعودية واإلمارات من أجل تعبئة موارد الدولة».
ومـطـلــع شـهــر أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول ال ـحــالــي ،أع ــرب البنك

املــركــزي عن «عميق انشغاله بالنظر إلــى دقــة الوضع املالي
ال ـحــالــي» .ودع ــا مـجـلــس الـبـنــك إل ــى ضـ ــرورة «الـتـعـجـيــل في
إعطاء إشارات واضحة للمستثمرين املحليني واألجانب».
ون ـهــايــة ش ـهــر سـبـتـمـبــر /أي ـل ــول امل ــال ــي ت ـعــرضــت ال ـس ـنــدات
التونسية لضغط عــال وبلغت تكلفة الـتــأمــن ضــد مخاطر
تخلفها عــن الـســداد مستوى قياسيا ،مــع اسـتـمــرار تصاعد
املخاوف بشأن األزمة السياسية التي تشهدها البالد.
وذكـ ــرت وكــالــة «رويـ ـت ــرز» حينها أن الـبـيــانــات «أظ ـه ــرت أن
سندات  ،2024التي يصدرها رسميا البنك املــركــزي للبالد،
تــراج ـعــت نـحــو سـنــت لـيـجــرى تــداول ـهــا عـنــد  83.535سنتا
باليورو( .اليورو=  3.2787دنانير تونسي).
وأظـ ـه ــرت ب ـيــانــات م ــن «آي.إتـ ـ ـ ـ ــش.إس م ــارك ــت» أن م ـب ــادالت
مخاطر التخلف عن سداد االئتمان ألجل  5سنوات قفزت إلى
 840نقطة أساس ،بزيادة  22نقطة أساس ،عن إغالق أول من
أمس ،وأكثر من مثلي مستوياتها في بداية العام.
وح ـســب م ــراق ـب ــن ،ف ــإن اإلجـ ـ ــراءات األح ــادي ــة ال ـتــي اتـخــذهــا
الرئيس التونسي قيس سعيد في  25يوليو /تموز املاضي،
انعكست سلبًا على األوضاع االقتصادية واملالية للبالد.

انخفاض
إنتاج الفحم
أظـهــرت بيانات الهيئة
الــوطـنـيــة لــإح ـصــاء أن
إنـ ـ ـت ـ ــاج الـ ـفـ ـح ــم الـ ـخ ــام
ل ـل ـص ــن انـ ـخـ ـف ــض 0.9
بـ ــاملـ ــائـ ــة ع ـ ـلـ ــى أسـ ـ ــاس
س ـ ـ ـنـ ـ ــوي ل ـ ـي ـ ـب ـ ـلـ ــغ 330
م ـل ـيــون ط ــن ف ــي الـشـهــر
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي .وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت
ال ـ ـب ـ ـي ـ ــان ـ ــات أن ح ـج ــم
اإلن ـ ـتـ ــاج ان ـخ ـف ــض 1.8
بـ ـ ــاملـ ـ ــائـ ـ ــة عـ ـ ـ ــن الـ ـشـ ـه ــر
املماثل في عام .2019
واسـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــوردت الـ ـ ـب ـ ــاد
 32.88م ـل ـيــون ط ــن من
ال ـ ـف ـ ـحـ ــم فـ ـ ــي س ـب ـت ـم ـبــر
بــزيــادة  76باملائة على
أسـ ـ ـ ــاس سـ ـ ـن ـ ــوي .وف ــي
ال ـ ـف ـ ـت ـ ــرة م ـ ـ ــن ي ـ ـنـ ــايـ ــر/
ك ـ ـ ــان ـ ـ ــون الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي إلـ ــى
س ـب ـت ـم ـبــر /أيـ ـل ــول ه ــذا
الـ ـع ــام ،أن ـت ـجــت الـصــن
 2.93مـ ـلـ ـي ــار ط ـ ــن مــن
ال ـف ـح ــم ال ـ ـخـ ــام ب ــزي ــادة
 3.7باملائة على أساس
سـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــوي ،وارت ـ ـ ـف ـ ـ ـعـ ـ ــت
ال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة  3.6ن ـ ـقـ ــاط
مئوية عنها في الفترة
املماثلة فــي عــام .2019
وخالل الشهور التسعة
امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،اس ـ ـت ـ ــوردت
ال ـص ــن  230.4مـلـيــون
طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـح ـ ـ ــم
بــانـخـفــاض  3.6باملائة
على أساس سنوي.
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أخبار

ّ
لكل أسرة
بريطانيا 5 :آالف إسترليني
تعتزم وزارة الخزانة البريطانية تقديم  450مليون جنيه
إسترليني لتركيب  90ألف مضخة حرارية كهربائية على
مدى السنوات الثالث المقبلة ،مع مساعي الوصول إلى
هدف الحياد الكربوني بحلول  .2050وأعلنت الحكومة
خطة لتقديم منحة بقيمة  5آالف إسترليني لكل أسرة،
في إطار حزمة تمويل أوسع بقيمة  3.9مليارات جنيه
إسترليني ،مصممة للمساعدة في إزالة الكربون من
المنازل .وتمثل المنازل في المملكة المتحدة أكثر
من خمس إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،مع
مساهمة رئيسية من جانب أنظمة التدفئة بالغاز.
وتعمل إدارة بوريس جونسون على تقديم حوافز
للمواطنين لتركيب أنظمة تدفئة منخفضة الكربون.

روسيا تفرض غرامة على «غوغل»
أكدت روسيا أنّها تتجه لتغريم «غوغل» نسبة مئوية
من إيراداتها السنوية في موسكو ،بسبب إخفاقها
المتكرر في حذف ما يعتبر محتوى غير قانوني .وقالت
الهيئة الروسية للرقابة على االتصاالت «روسكومنادزور»
في بيان نقلته «رويترز» ّ
إن «غوغل» أخفقت في سداد
 32.5مليون روبل ( 458.1ألف دوالر) كعقوبات مطبقة
عليها هذا العام .وأوضحت أنّها تسعى في الوقت
الراهن لتغريم شركة التكنولوجيا نسبة مئوية تتراوح ما
بين  %5و %20من إيراداتها السنوية في روسيا وهو ما
قد يصل إلى  240مليون دوالر .وكثفت روسيا الضغط
على شركات التكنولوجيا األجنبية ،إذ تسعى لفرض
سيطرة أكبر على اإلنترنت في البالد.

صندوق النقد الدولي يخفض نمو آسيا
خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو
االقتصادي آلسيا هذا العام ،وحذر من أن موجة
جديدة من إصابات «كوفيد ،»19-واضطرابات سلسلة
التوريد ،وضغوط التضخم؛ تشكل مخاطر سلبية
على التوقعات .وفي تقرير بشأن التوقعات اإلقليمية،
خفض الصندوق توقعات النمو االقتصادي آلسيا
هذا العام إلى  ،%6.5بانخفاض  %1.1عن توقعاته
في إبريل/نيسان الماضي ،مع تأثير ارتفاع حاالت
متغير «دلتا» على االستهالك وإنتاج المصانع .بينما
رفع الصندوق توقعاته للنمو في آسيا لعام 2022
إلى  %5.7من  %5.3المتوقعة في إبريل ،مما يعكس
التقدم في التطعيمات.

أردوغان
محافظًا للبنك
المركزي التركي
مصطفى عبد السالم

ال أميل إلى التوقعات والتكهنات
عند الحديث عن سعر صرف
العمالت ،ألسباب منها أن العمالت
تشبه البورصات ومن الصعب
توقع تحركاتها وموعد تذبذبها أو
انهيارها أو قفزاتها ،فحركة االثنني
ترتبط بعوامل كثيرة.
العمالت مثال تتوقف حركتها على
الطلب والعرض وإيرادات الدولة من
النقد األجنبي والعجز في امليزان
التجاري واحتياطي البنك املركزي
وحجم االلتزامات املستحقة على
الدولة سواء ألغراض الديون
أو الواردات .وهناك العوامل
النفسية والشائعات واملضاربات،
واستهداف العمالت من أطراف
ُ
خارجية وما تسمى بحرب
العمالت ،وسعي دول لإلضرار
بعمالت الدول املعادية لها والتأثير
سلبا على اقتصادها ومركزها
املالي وبيئة االستثمار بها ...أما
بالنسبة للبورصات ،فإن تحركاتها
تخضع للحالة االقتصادية للدولة
وأرباح الشركات ،وقوة الشركة
وسمعتها وثقة السوق بها وغيرها.
ورغم التحفظ على التكهنات
املتعلقة بالعملة ،إال أنني توقعت
استمرار تهاوي الليرة التركية ،بل
وحددت رقما لسعر الدوالر من
املتوقع أن يصل إليه وهو  10ليرات
قبل نهاية العام .حدثت التوقعات
منذ شهور ،وقتها كان سعر
الدوالر أقل من  8ليرات ،واستغرب
األصدقاء التوقعات خاصة مع
تحسن مؤشرات االقتصاد التركي
وطفرات الصادرات وعودة الحيوية
لقطاع السياحة ،والتقارب التركي ـ
الخليجي.
وبنيت توقعاتي املتشائمة نحو
الليرة على أسباب منها استمرار
الضغوط التي يمارسها أردوغان
على البنك املركزي لخفض الفائدة،
وعزل  3محافظني للبنك في فترة ال
تتجاوز  3سنوات ،وغض الحكومة
الطرف عن تراجع الليرة لالستفادة
من الخطوة في زيادة الصادرات.
ومن بني األسباب كذلك الضغوط
الخارجية العنيفة التي تعرضت لها
الليرة ،فهناك محاوالت حثيثة من
دول إلثارة االضطرابات في سوق
الصرف التركي وإحداث فوضى
به إلثارة فزع املستثمرين األجانب
واألتراك ،ودفع األموال الساخنة
واالستثمارات األجنبية نحو
الهروب ،وتخويف رجل الشارع من
موجة تضخم.
وهناك أسباب أخرى متعلقة
بالوضع السياسي التركي
بشكل عام واملواجهات التي
خاضتها الدولة ضد اإلرهاب
واالنقالب العسكري في الداخل،
أو اضطرابات شمالي سورية
والعراق ،أو الخالفات الحادة مع
اليونان وقبرص وروسيا وفرنسا
وأملانيا ،وكذا مع الواليات املتحدة
خاصة خالل فترة رئاسة دونالد
ترامب.
الليرة التركية مرشحة للتراجع،
والحل هو أن يترك أردوغان البنك
املركزي يدير سوق الصرف
والسياسة النقدية طبقا للمعايير
واألسس الفنية السليمة املتعارف
عليها ،أو أن ينصب نفسه محافظا
للبنك املركزي.

قطر تستحدث وزارة للبيئة والتغيّر المناخي
الدوحة ـ العربي الجديد

ّ
والتغير املناخي ،وذلك
استحدثت قطر وزارة للبيئة
في إطــار تعديل وزاري واســع أصــدره األمير تميم بن
حـمــد آل ثــانــي ،ال ـثــاثــاء ،وشـمــل زي ــادة ع ــدد الــوجــوه
النسائية ورف ــع ع ــدد ال ـ ــوزارات مــن  16إل ــى  21وزارة
بـعــد فـصــل وزارات الـثـقــافــة ع ــن الــريــاضــة وال ـش ـبــاب،
واالتـصــاالت عن املواصالت وتكنولوجيا املعلومات،
والبيئة عن البلدية ،والعمل عن التنمية االجتماعية.
وبحسب التعديل فقد تــم تعيني فــالــح بــن نــاصــر بن
ّ
والتغير املناخي.
أحمد بن علي آل ثاني وزيرًا للبيئة

وجــاء التعديل ال ــوزاري فــي قطر باستحداث ال ــوزارة
قبل أيــام من مؤتمر األمــم املتحدة للمناخ «كــوب ،»26
املقرر عقده في مدينة غالسكو البريطانية خالل املدة
من  31أكتوبر /تشرين األول إلى  12نوفمبر /تشرين
الثاني ويبحث قضايا عــدة منها خفض االنبعاثات
وتشجيع الـطــاقــة النظيفة والـتـخـلــص مــن اسـتـخــدام
الفحم تدريجيًا بحلول  .2030وتقول قطر إنها تولي
اهـتـمــامــا كـبـيـرًا بــالـبـيـئــة والـتـغـ ّـيــر امل ـنــاخــي ،وق ــد أقـ ّـر
مجلس الوزراء القطري مؤخرًا الخطة الوطنية للتغير
املـنــاخــي ،والـتــي جــاءت الـتــزامــا مــن الــدوحــة بمكافحة
الـتـغـيــر املـنــاخــي مــن خ ــال تـنــويــع اقـتـصــادهــا وبـنــاء

الـ ـق ــدرات واس ـت ـغــال امل ـ ــوارد الـطـبـيـعـيــة بـشـكــل أمـثــل،
ّ
وسـ ــن ال ـت ـشــري ـعــات واألن ـظ ـم ــة ال ــازم ــة ل ــذل ــك .وج ــرى
ّ
تطوير الخطة الوطنية القطرية بـشــأن تغير املناخ
بالتنسيق مع أكثر من  50جهة داخل الدولة ،ووضعت
ه ــذه الـخـطــة أهــدافــا عـلــى املـسـتــوى الــوطـنــي ملواجهة
التغير املناخي من خالل أكثر من  35مبادرة للتخفيف
ّ
تتضمن الخطة
وأكثر من  300مبادرة للتكيف ّ .كذلك
مـشــروعــات وطـنـيــة قــائـمــة تتبنى إجـ ــراءات ملموسة
لـلـحـ ّـد مــن االن ـبـعــاثــات ،بــإنـشــاء أكـبــر محطة احتجاز
للكربون وتخزينه في الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
وت ـح ـســن ك ـف ــاءة مـعــالـجــة ال ـه ـي ــدروك ــرب ــون ،وإط ــاق
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بــرنــامــج تــرشـيــد لخفض اسـتـهــاك الـكـهــربــاء وامل ـيــاه،
والقيام بإنشاء محطة للطاقة الشمسية بطاقة 800
ميغاواط .وكــان فالح بن ناصر آل ثاني وزيــر البيئة
ّ
والتغير املناخي يرأس قبل توليه منصبه لجنة قطر
لألمن الغذائي ،وله خبرة تصل إلى  19عامًا في املجال
الزراعي والبيئي ،وكذلك في إدارة الثروة املائية وإدارة
املشروعات االستثمارية لدى وزارة البلدية والبيئة،
كما شغل منصب وكيل وزارة لشؤون الزراعة والثروة
ال ـس ـم ـك ـيــة م ـنــذ عـ ــام  2005وتـ ـ ــرأس ال ـل ـج ـن ـة الــدائ ـمــة
للثروات املائية الحية واللجنة الدائمة لشؤون املزار ع
واآلبار منذ عام .2006
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أسواق صرف

بروفايل

شبح إفالس ما بقي من قطاعات اليمن
بات شبح اإلفالس
التجار وأصحاب
يطارد
ّ
المهن في ظل تواصل
تدهور العملة اليمنية
رغم اإلجراءات
الحكومية المكثّفة
لوقف نزيف الريال
عدن ـ محمد راجح

ي ـ ـتـ ــواصـ ــل م ـس ـل ـس ــل اض ـ ـطـ ــراب
الـعـمـلــة الـيـمـنـيــة بــوت ـيــرة عالية
م ـن ــذ م ـط ـلــع ال ـ ـعـ ــام الـ ـح ــال ــي مــع
تجاوز سعر صــرف الريال مقابل العمالت
األجنبية مستويات قياسية فــي ظــل عجز
وارت ـبــاك حكومي ومـصــرفــي فــي السيطرة
ع ـلــى عـمـلـيــة االن ـه ـي ــار امل ـتــواص ـلــة وتــافــي
تـبـعــاتـهــا ال ـكــارث ـيــة عـلــى كــافــة املـسـتــويــات
االقتصادية واملعيشية واإلنسانية .ولم تعد
املشكلة تكمن بالنسبة لكثيرين في اليمن،
خصوصًا القطاع التجاري واألعمال واملهن
والـ ـح ــرف ،ف ــي ت ــده ــور سـعــر ص ــرف الــريــال
اليمني والــذي أصبح عملية مألوفة خالل
الفترة املاضية ،بل في االضطراب الحاصل
وتـغـيــر سـعــر ال ـصــرف مــن ي ــوم آلخ ــر ،وفــي
كثير من األيام مؤخرًا يتغير أكثر من ثالث
م ــرات فــي ال ـي ــوم .ويـشـكــو تـجــار ومهنيون
وحرفيون يكافحون لإلبقاء على أعمالهم
ومصدر رزقهم من اإلفــاس واالنــدثــار ،من
فوارق سعر الصرف اليومية التي أصابتهم
بـ ــاالرت ـ ـبـ ــاك وت ـع ـط ـي ــل أع ـم ــال ـه ــم وم ـه ـن ـهــم
وت ـك ـب ـيــدهــم خ ـس ــائ ــر ف ــادح ــة ن ـت ـي ـجــة ع ــدم
استقرار سعر صــرف العملة عند مستوى
مـحــدد عـلــى األق ــل ألي ــام قليلة .يـقــول مالك
ورشــة حــدادة في تعز جنوب غربي اليمن،
م ـح ـمــود ال ـع ـل ـي ـمــي ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»،
إن انـهـيــار العملة أصـبــح أم ــرا واقـعــا ويتم
الـعـمــل عـلــى التكيف مـعــه بـقــدر املستطاع،
لكن املشكلة وفق تعبيره تختصر في «أننا

نصبح على سعر ونمسي على سعر» ،وهو
ما يجعلهم في حالة استنفار دائمة.
أم ــا تــاجــر األخ ـش ــاب ومـ ــواد ال ـب ـنــاء محمد
ال ـع ــري ـق ــي ،ف ـيــؤكــد ف ــي حــدي ـثــه ل ــ«ال ـعــربــي
الجديد» ،أن كثيرا من املعامالت والصفقات
اليومية التي تجري في قطاع األعمال يتم
إلغاؤها بسبب تغير سعر الصرف أكثر من
ثــاث م ــرات يــومـيــا ،وبعضها تـكــون نافذة
وغير قابلة لإللغاء مع تغير سعر الصرف،
وهــو ما يــؤدي إلــى تحمل كثير من التجار
وال ـحــرف ـيــن وامل ـه ـن ـيــن تـكــالـيــف وخـســائــر
باهظة فوارق صرف العملة املحلية.
ويــرى مواطنون وعمال أن الجهات العامة
الحكومية تقف مكتوفة األيــدي ومشاهدة
ال ـج ـح ـيــم ال ـ ــذي ت ـك ـتــوي بـ ـن ــاره غــالـبـيـتـهــم
بسبب انهيار العملة وتبعاته الكارثية على
وضعيتهم املعيشية وم ــا تـبـقــى مــن دخــل
محدود تعيش عليه أسرهم وأوالدهم.
وح ـســب ال ـعــامــل ف ــي ورش ــة ن ـج ــارة ،ف ــوزي
أمـ ـ ــن ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،ف ـ ــإن أج ــرت ــه
ال ـيــوم ـيــة مـتــوقـفــة ع ـنــد مـبـلــغ ي ـق ــدر بنحو
 6000ريال والذي تقل قيمته كل يوم بسبب
وضـعـيــة العملة وسـعــر ال ـصــرف ،بينما ال

يستطيع مالك ورشــة النجارة التي يعمل
فيها تحسني أج ــره لنفس السبب املتمثل
ف ــي ان ـه ـي ــار ال ــري ــال وع ـ ــدم اس ـت ـق ــرار سعر
الصرف.
وك ـ ــان ال ــري ــال ال ـي ـم ـنــي ق ــد س ـ ّـج ــل ،الـسـبــت
امل ــاض ــي ،ان ـه ـي ــارًا ق ـيــاس ـيــا أم ـ ــام ال ـع ـمــات
األجـنـبـيــة ،حـيــث الم ــس حــاجــز  1400أمــام
الـ ـ ـ ــدوالر الـ ــواحـ ــد ف ــي امل ـن ــاط ــق ال ـخــاض ـعــة
لنفوذ الحكومة املعترف بها دوليًا .وقالت
مصادر لـ«العربي الجديد» في تصريحات
ســابـقــة إن اإلجـ ـ ــراءات الـحـكــومـيــة ساهمت
فــي تـحـســن طـفـيــف األح ــد امل ــاض ــي ،عندما
سـجــل ال ــري ــال  1350أم ــام ال ـ ــدوالر الــواحــد،
فيما عــاود االرتـفــاع في بعض املحافظات.

اإلجراءات الحكومية
تعجز عن وقف نزيف
العملة المحلية

ويالحظ تنامي الغضب الشعبي والسخط
واالحـ ـتـ ـج ــاج ــات واالحـ ـتـ ـق ــان ــات م ــن وط ــأة
التبعات الكارثية الناتجة عن انهيار العملة
واضطرابها وعــدم استقرار سعر الصرف
وال ـتــي حــولــت ح ـيــاة اليمنيني إل ــى جحيم
وع ــدم ق ــدرة غالبية الـسـكــان عـلــى مواجهة
الـتــزامــاتـهــم املعيشية والـخــدمـيــة مــن غــذاء
ودواء ومياه وكهرباء وإيجارات املساكن.
وملــواجـهــة هــذا الغضب املـتـنــامــي ،سارعت
الـحـكــومــة اليمنية والـسـلـطــات املحلية في
بعض املحافظات إلى اإلعالن عن إجراءات
م ـ ـت ـ ـعـ ــددة ت ـخ ـت ـل ــف م ـ ــن مـ ـن ــاطـ ـق ــة ألخ ـ ــرى
للتصدي لتبعات انهيار العملة وتخفيف
حدتها على املواطنني .في هذا الصدد ،وجه
محافظ ع ــدن ،أحـمــد ملـلــس ،مــاك الـعـقــارات
بـمـنــع تــأج ـيــر امل ـس ــاك ــن بــالـعـمـلــة الـصـعـبــة
الـ ـ ـ ـ ــدوالر والـ ـ ــريـ ـ ــال الـ ـسـ ـع ــودي وال ـت ـه ــدي ــد
ب ـم ـع ــاق ـب ــة امل ـخ ــال ـف ــن لـ ـه ــذه ال ـت ــوج ـي ـه ــات
استنادا إلى نتائج اجتماع مجلس الوزراء
املـنـعـقــد بـتــاريــخ  9أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول
الجاري والتي قضت إحداها بعدم قانونية
أي ع ـقــود أو ت ـعــامــات بــالـعـمـلــة األجـنـبـيــة
واق ـت ـصــار الـتـعــامــل الــداخ ـلــي عـلــى العملة

الوطنية بما فيها إيجارات العقارات التي
تشكل مصدرا للطلب على العملة الصعبة،
إضافة إلى معالجة اآلثار الناجمة عن فرض
إيـ ـج ــارات ال ـع ـق ــارات الـسـكـنـيــة وال ـت ـجــاريــة
بالعملة الصعبة من أعباء وتكاليف باهظة
فاقمت من معاناة املواطنني واملستأجرين
من القطاع التجاري.
كما وجه محافظ عدن بمنع دخول منتجات
املياه املعدنية القادمة من مناطق سيطرة
الحوثيني ،في حني وجه محافظ تعز ،نبيل
شمسان ،مكتب الخدمة املدنية باملحافظة
بــوقــف أي خـصــومــات أو اسـتـقـطــاعــات من
مــرت ـبــات املــوظ ـفــن .وأق ــر اج ـت ـمــاع مشترك
للحكومة والـبـنــك املــركــزي الـيـمـنــي ،حزمة
من اإلجراءات العاجلة لوقف تراجع العملة
الــوطـنـيــة ،فــي إط ــار التكامل بــن السياسة
املالية والنقدية ،وبما يؤدي إلى السيطرة
على أسعار الصرف وانعكاساته الخطيرة
على معيشة وحياة املواطنني.
وأكـ ـ ـ ـ ــد االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ع ـ ـلـ ــى دعـ ـ ـ ــم الـ ـحـ ـك ــوم ــة
لـ ــإجـ ــراءات ال ـت ــي ات ـخــذهــا ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي
بإيقاف تراخيص مــزاولــة أعـمــال الصرافة
لـعــدد مــن الـشــركــات ومـنـشــآت صــرافــة غير

خطر الموت جوعًا
يخيم شبح المجاعة على سماء اليمن،
مــا يهدد سكانه ال سيما األطــفــال،
بخطر الموت جوعا .وأول من أمس،
قــال ديفيد غريسلي ،منسق األمم
المتحدة للشؤون اإلنسانية في اليمن،
إن  20مليون شخص (ما يعادل ثلثي
سكان البالد) يحتاجون إلى المساعدة
عقب  7سنوات من الحرب .وأضاف
غريسلي أن اليمن يشهد أســوأ أزمة
إنسانية فــي الــعــالــم قــد تتأجج إن
لــم يكن هناك حــل ،ال سيما بعدما
أصبحت البالد على بعد خطوات من
حافة المجاعة.
اضطراب سعر الصرف انعكس سلبًا على التجّ ار وأصحاب المهن (محمد حمود)Getty/

المغرب

الرباط ـ مصطفى قماس

ي ـن ـت ـظــر أن ي ــواص ــل املـ ـغ ــرب االسـ ـت ــدان ــة مــن
السوقني الداخلي والخارجي في العام املقبل،
م ــن أج ــل مــواج ـهــة اإلن ـف ــاق ف ــي س ـيــاق متسم
بصعوبة تعبئة إيرادات داخلية عبر الجباية
بـسـبــب ت ــداع ـي ــات األزم ـ ــة ال ـص ـح ـيــة .وتـتــوقــع
الحكومة الجديدة أن يصل عجز امليزانية إلى
 5.9فــي املــائــة مــن الناتج الــداخـلــي الـخــام ،أي
حوالي  8مليارات دوالر .وإذا كانت الحكومة
تترقب ارتـفــاع اإلي ــرادات العادية املتأتية من
الضرائب املباشرة وغير املباشرة والــرســوم

علي بن أحمد الكواري
الدوحة ـ أسامة سعد الدين

ش ـمــل ال ـت ـعــديــل الـ ـ ـ ــوزاري ،الـ ــذي أص ـ ــدره أم ـي ــر قـطــر،
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،أمس الثالثاء ،تعيني
علي بن أحمد الكواري وزيرًا للمالية .وكان الكواري
يشغل منصب وزير التجارة والصناعة منذ نوفمبر/
تشرين الثاني عــام ُ ،2018
وعـ ّـن قائمًا بأعمال وزير
املالية إضافة ملهامه ،في  6مايو /أيار املاضي ،بعد
إعفاء وزير املالية السابق علي شريف العمادي ،على
خلفية إص ــدار الـنــائــب الـعــام الـقـطــري أم ـرًا بالقبض
عليه ،وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة
بالوظيفة العامة ،واإلضــرار باملال العام ،واستغالل
الوظيفة ،وإســاءة استعمال السلطة .ويستند وزير
امل ــال ـي ــة ال ـج ــدي ــد إلـ ــى ح ـجــم ك ـب ـيــر م ــن ال ـخ ـب ــرات في
القطاع املصرفي واملالي واإلداري تمتد ألكثر من 35
عامًا .وقد شغل منصب الرئيس التنفيذي ملجموعة
بنك قطر الوطني في شهر يوليو /تموز عــام 2013
وح ـتــى ع ــام  ،2018وش ـغــل قـبــل ذل ــك مـنـصــب املــديــر
العام التنفيذي ومدير قطاع العمليات في بنك قطر
الوطني .وعـ ّـن الـكــواري وزي ـرًا للتجارة والصناعة،
بـتــاريــخ  4نوفمبر /تشرين الـثــانــي عــام  ،2018بعد
مرور سنة على الحصار الذي فرضته  4دول عربية
على قطر ،منتصف عام  .2017وحسب مراقبني ،بذل
الـكــواري جـهــودًا حثيثة للمواجهة نجحت فــي كسر
ُّ
الحصار اقتصاديًا وتـجــاريــا ،وكللت جـهــوده كذلك
في الحفاظ على استقرار السوق وتوفير متطلبات
املــواطـنــن واملقيمني مــن السلع الـضــروريــة ،ليصبح
حجم املخزون االستراتيجي من السلع التموينية في
قطر ،آنذاك ،يكفي ألكثر من عام ،مع استمرار سياسات
االستيراد بــذات الوتيرة دون أي تغيير .وكــان يقوم
بجوالت دورية على املجمعات االستهالكية ومنافذ
ال ـب ـيــع ،م ـش ــددًا ع ـلــى دوره ـ ــا ف ــي تــوف ـيــر احـتـيــاجــات
ً
املستهلكني ،وتــزويــد أرفــف البيع الخاصة بها أوال
بـ ــأول .وراعـ ــى أن ت ـكــون الـسـلــع مـتــوفــرة بـشـكــل دائــم
مهما كان حجم اإلقبال عليها ،مبديًا استعداد وزارة
التجارة والصناعة ملعالجة أي قصور ،ومواجهة أي
تاجر أو محل يمتنع عن البيع أو يحاول استغالل

األزمـ ــة ،بــأقـصــى الـعـقــوبــات وه ــي اإلغ ــاق والـغــرامــة
ال ـت ــي ي ـح ــدده ــا ق ــان ــون ح ـمــايــة امل ـس ـت ـه ـلــك .وأشـ ــرف
الــوزيــر القطري على تنفيذ السياسات االقتصادية
الرامية إلى تعزيز التنمية املستدامة على املستوى
الوطني ،وذلك بما يتماشى مع استراتيجية التنمية
الــوطـنـيــة  2022-2017ورؤيـ ــة قـطــر الــوطـنـيــة .2030
ووفق املراقبني ،يحسب للكواري إصداره قرارًا وزاريًا
س ـنــة  ،2019أحـ ــدث بـمــوجـبــه قـسـمــا ملـكــافـحــة غسل
األم ـ ــوال وتـمــويــل اإلره ـ ــاب ب ـ ــإدارة ش ــؤون الـشــركــات
بـ ــوزارة الـتـجــارة والـصـنــاعــة ،يـتــولــى متابعة تنفيذ
أحكام التشريعات الخاصة بمكافحة غسل األمــوال
وتـمــويــل اإلره ـ ــاب ،واق ـت ــراح الـتـعــديــات التشريعية
في هذا الشأن ،والتي تتصل باختصاصات الوزارة،
وذلك بمراعاة التوصيات الدولية ونتائج التقييمات
املتبادلة وأفضل املمارسات .وشغل الكواري رئاسة
مجلس إدارة عــدد مــن املــؤسـســات ،مــن بينها «كتارا
ل ـل ـض ـيــافــة» ،وب ــورص ــة ق ـط ــر ،وب ـن ــك ق ـطــر لـلـتـنـمـيــة،
ً
وم ـص ــرف ال ــري ــان ،ف ـضــا ع ــن شـغـلــه مـنـصــب رئـيــس
امل ـج ـل ــس االسـ ـتـ ـش ــاري ل ــوك ــال ــة ت ــروي ــج االس ـت ـث ـمــار
ورئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال باإلنابة.
يـحـمــل وزيـ ــر املــال ـيــة ال ـجــديــد درجـ ــة املــاجـسـتـيــر في
ع ـلــوم ن ـظــام إدارة امل ـع ـلــومــات م ــن جــام ـعــة «سـيــاتــل
باسيفيك» ،بــاإلضــافــة إلــى درجــة البكالوريوس في
الرياضيات وعلوم الكمبيوتر من جامعة واشنطن
ال ـش ــرق ـي ــة .وس ــاه ــم ف ــي تــوج ـيــه ال ـن ـش ــاط ال ـت ـجــاري
والصناعي بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية
عبر العمل على تهيئة بيئة األعـمــال واملساهمة في
جذب االستثمارات ودعم وتنمية الصادرات وتطوير
بيئة األعمال ورفدها بخدمات إلكترونية ذكية ّ
تيسر
إجراءات تأسيس الشركات في الدولة.
ً
ويأتي ذلــك ،فضال عن تطوير قوانني تتيح الفرصة
للمستثمرين األجــانــب لتنفيذ مشاريع استثمارية
ّ
بنسبة تـمــلــك تـصــل إل ــى  %100فــي كــافــة الـقـطــاعــات
واألنشطة وذلك من خالل العمل على مشروع قانون
تنظيم استثمار رأس املــال غير القطري في النشاط
االق ـت ـصــادي وتـعــديــل بـعــض أح ـكــام قــانــون املـنــاطــق
الحرة االستثمارية.

سورية

 11.6مليار دوالر قروض مرتقبة في 2022
تتوقع الحكومة
المغربية في مشروع
قانون مالية العام
المقبل ،أن تصل موارد
القروض المتوسطة
والطويلة األجل خالل
 ،2022إلى  11.6مليار دوالر

مـلـتــزمــة ب ـقــانــون تـنـظـيــم أع ـم ــال ال ـصــرافــة
وتعليمات البنك املــركــزي ،وإحــالـتـهــم إلى
جـهــات االخ ـت ـصــاص (الـقـضــائــي واألم ـنــي)
الس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــال ع ـم ـل ـي ــة ت ـن ـف ـي ــذ اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
ال ـق ــان ــون ـي ــة الـ ــازمـ ــة ب ـح ـق ـه ــم ،وال ـت ـش ــدي ــد
على أهمية استمرار اتـخــاذ كــل اإلج ــراءات
ال ـه ــادف ــة مل ـنــع االخـ ـت ــاالت وامل ـض ــارب ــة في
سعر الـصــرف واإلض ــرار بحالة االسـتـقــرار
في السوق.
كما أوقفت الحكومة كافة التحويالت عبر
الشبكات املــالـيــة الــداخـلـيــة وتكليف البنك
املــركــزي اليمني بعملية للتنفيذ وتقييم
ال ـ ــوض ـ ــع ب ـش ـك ــل م ـس ـت ـم ــر ،وال ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـلــى
التطبيق الصارم لقانون شركات الصرافة،
وم ـ ـ ــا ي ـت ـض ـم ـن ــه م ـ ــن إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـف ـح ــص
والتدقيق في العمليات املالية أوال بأول.
وك ـ ــان ال ـب ـنــك ال ـي ـم ـنــي ف ــي عـ ــدن ق ــد أص ــدر
ت ـع ـم ـي ـمــا وصـ ـف ــه ب ــامل ـه ــم ي ـق ـضــي بــإي ـقــاف
تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لـ 54شركة
ومنشأة صرافة غير ملتزمة بقانون تنظيم
أعـمــال الصرافة وتعليمات البنك املــركــزي،
وإحالتها إلى جهات االختصاص.
ويـ ـص ــف ال ـخ ـب ـي ــر املـ ـص ــرف ــي ع ـب ــد الـ ـب ــاري
ص ــال ــح ،ف ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»،
هذه اإلج ــراءات باملخدرة واملسكنة ملشاكل
مـتـضـخـمــة ل ــم ت ـعــد ال ـس ـل ـطــات الـحـكــومـيــة
فــي ال ـظــروف الــراهـنــة ق ــادرة عـلــى التعامل
مـعـهــا وضـبـطـهــا ،إذ ال ت ـهــدف إجــراءات ـهــا
الحالية إلى التجاوب مع املطالب الشعبية
واح ـ ـ ـتـ ـ ــواء الـ ـغـ ـض ــب املـ ـتـ ـن ــام ــي لـلـيـمـنـيــن
بـسـبــب مـعــانــاتـهــم م ــن ان ـه ـيــار الـعـمـلــة ،بل
لتنفيذ مطالب واشتراطات صندوق النقد
الستيعاب األزمة.
وي ـل ـمــح ص ــال ــح إل ــى ت ـغــافــل ال ـح ـكــومــة عن
م ــؤث ــرات مـهـمــه بـ ــرزت م ــؤخ ـرًا وانـعـكـســت
عـ ـل ــى مـ ـض ــاعـ ـف ــة األزمـ ـ ـ ـ ـ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
والـ ـنـ ـق ــدي ــة وامل ـت ـم ـث ـل ــة ب ــاملـ ـع ــارك الـ ــدائـ ــرة
ف ــي م ـ ـ ــأرب ،وت ــأث ـي ــر أي ت ـق ــدم لـلـحــوثـيــن
عـلــى س ــوق ال ـص ــرف .وتـضـمـنــت ال ـق ــرارات
الحكومية األخيرة تنفيذ حزمة إجــراء ات
لترشيد فاتورة االستيراد وتنظيم الطلب
ع ـلــى ال ـع ـم ـلــة ال ـص ـع ـبــة لـتـغـطـيــة عـمـلـيــات
االس ـت ـيــراد لــاحـتـيــاجــات األســاسـيــة وبما
يـتــواكــب مــع االحـتـيــاجــات والــوضــع املــالــي
واالقتصادي .كما تم إلزام وزارة الصناعة
والـتـجــارة والـجـهــات ذات الـعــاقــة بتقديم
قــائـمــة بــالـسـلــع الـكـمــالـيــة املـقـتــرحــة املمكن
تعليق اسـتـيــرادهــا ملنع اسـتـنــزاف العملة
الصعبة وخيارات التعامل معها ،وتشديد
اإلجــراء ات في املنافذ ملنع عمليات تهريب
العملة األجنبية ،واتخاذ كافة اإلجــراء ات
القانونية حيال ذلــك ،وحصر نقل املبالغ
إل ـ ــى الـ ـ ـخ ـ ــارج وفـ ـق ــا آللـ ـي ــة ي ـق ــره ــا ال ـب ـنــك
امل ــرك ــزي الـيـمـنــي ف ــي عـ ــدن ،وب ـم ــا يـســاعــد
الـبـنــوك الـتـجــاريــة وفـقــا ملعايير اإلفـصــاح
واالمتثال.
ومـنــذ نـحــو  3ش ـهــور ،ب ــدأت العملة اليمنية
مـسـلـســل االن ـه ـي ــار ال ـق ـيــاســي ،وذلـ ــك عـنــدمــا
تـ ـج ــاوز ال ــري ــال ح ــاج ــز  1000أم ـ ــام ال ـ ــدوالر
الواحد للمرة األولــى منذ انــدالع الحرب قبل
 7سـ ـن ــوات ،وس ــط ارتـ ـف ــاع غ ـيــر م ـس ـبــوق في
أسـعــار السلع الغذائية .وعـجــزت املعالجات
الحكومية ،التي تأتي ك ــردود فعل متأخرة،
ع ــن م ـعــال ـجــة االن ـه ـي ــار االقـ ـتـ ـص ــادي ،وســط
اتـ ـه ــام ــات ل ـج ـمــاعــة ال ـح ــوث ـي ــن وم ـض ــارب ــن
بــالــوقــوف وراء األزم ــة ،خصوصًا أن أسعار
الصرف في صنعاء ما زالت مستقرة عند 600
ري ــال أم ــام الـ ــدوالر الــواحــد مـنــذ مطلع الـعــام
الجاري .وحسب مراقبني يتوقع أن يتواصل
ت ــده ــور ال ـع ـم ـلــة امل ـح ـل ـيــة ف ــي ح ــال اس ـت ـمــرار
االنقسام املالية وتصاعد املعارك العسكرية.

صدر ،أمس ،قرار بتعيين علي بن أحمد
الكواري وزيرًا للمالية في قطر ،ضمن
تعديالت وزارية أخرى .يتمتع الكواري
بخبرة تمتد إلى  35عامًا تولى خاللها
العديد مــن المناصب االقتصادية،
وتنتظره العديد من الملفات المالية
المهمة

الـجـمــركـيــة ،إال أن ـهــا تـتــوقــع ارت ـف ــاع اإلن ـفــاق
خاصة بالنسبة ألجــور املوظفني والترقيات
والدعم ،ناهيك عن نفقات خدمة فوائد الدين.
وتـتــوقــع الحكومة فــي مـشــروع قــانــون مالية
الـعــام املقبل ،الــذي كشفت عنه مساء أول من
أمـ ــس ،أن ت ـصــل م ـ ــوارد الـ ـق ــروض املـتــوسـطــة
والطويلة األجل برسم  ،2022إلى  11.6مليار
دوالر ،م ـقــابــل  11.8م ـل ـيــار دوالر ف ــي ال ـعــام
ال ـحــالــي .ويــرتـقــب أن تنتقل املـ ــوارد املتأتية
م ــن االق ـ ـتـ ــراض ال ــداخـ ـل ــي م ــن  7.3م ـل ـي ــارات
دوالر إل ــى  7.24مـلـيــارات دوالر ،بانخفاض
بنسبة  1.23في املائة ،بينما ينتظر أن تنتقل
امل ــوارد املتأتية مــن االق ـتــراض الـخــارجــي من
 4.54مليارات دوالر إلى  4.43مليارات دوالر،
بانخفاض بنسبة  2.44فــي املــائــة .ويتصور
الخبير فــي املــالـيــة العمومية محمد الــرهــج،
أن االستدانة من قبل الخزانة العامة للمملكة
التي وصلت إلــى مستوى مرتفع منذ األزمــة
ال ـص ـح ـيــة ،ت ـس ـتــدعــي االن ـ ـخـ ــراط ف ــي إص ــاح
ضريبي يحقق العدالة الجبائية التي نودي
ب ـهــا ف ــي مــؤت ـمــر ال ـص ـخ ـيــرات ح ــول الـجـبــايــة
قـبــل عــامــن ،بـمــا يحقق ال ـت ــوازن بــن تــدريــب
الــرأس ـمــال وال ــدخ ــل .ويــؤكــد أن ال ــدول ــة يمكن
أن تعمد على مستوى االستدانة إلــى تفعيل
القرار الذي اتخذته في العام الحالي باللجوء

إل ــى االقـ ـت ــراض الــوط ـنــي الـ ــذي يـ ــروم تعبئة
ادخار املغاربة ،كما في الثمانينيات من القرن
املاضي ،بهدف تمويل نفقات االستثمار.
وكـ ــانـ ــت الـ ــدولـ ــة قـ ــد عـ ـب ــرت عـ ــن ن ـي ـت ـهــا حــث
األشخاص الذاتيني من املقيمني وغير املقيمني
على االكتتاب في سندات ،وهو التوجه الذي
تفرضه الصعوبات املالية الناجمة عن ارتفاع
اإلنفاق وصعوبة تعبئة مــوارد إضافية عبر
الجباية مع تأخر اإلصالح على هذا املستوى.
ويرى البنك املركزي أن مديونية الخزانة التي
وصلت في العام املاضي إلــى  76.4في املائة
من الناتج الداخلي الخام ،ستصل في العام
الحالي إلــى  77.3فــي املــائــة ،وتقفز فــي العام
املقبل إلــى  79.6فــي املــائــة .وينتظر أن يبقى
الــديــن الــداخـلــي الــذي يوجد فــي ذمــة الخزانة
مـهـيـمـنــا ض ـمــن ب ـن ـيــة م ـج ـمــل ال ــدي ــن ،بينما
سيبقى الدين الخارجي في حدود دون  20في
املــائــة مــن الـنــاتــج اإلجـمــالــي املـحـلــي .ويرتقب
أن تصل املديونية الداخلية ،ضمن مجموعة
مديونية الـخــزانــة فــي الـعــام املقبل إلــى 60.3
فــي امل ــائ ــة ،بـعــدمــا وص ـلــت فــي ال ـعــام املــاضــي
إلى  58.1في املائة ،مع توقع أن تبلغ  58.6في
املــائــة فــي الـعــام الحالي ،علما أنها كانت في
حــدود  50.8في املائة في  .2019ويتجلى أنه
بعدما كانت املديونية الخارجية فــي حــدود

 14فــي املــائــة فــي  ،2019ارتـفـعــت تحت تأثير
الحاجة للتمويالت فــي ظــل األزمــة الصحية،
إلـ ــى  18.3ف ــي امل ــائ ــة م ــن ال ـن ــات ــج اإلج ـمــالــي
املحلي فــي الـعــام املــاضــي ،حيث تــواصــل ذلك
االرتفاع في العام الحالي لتبلغ  18.7في املائة
و 19.3في املائة في العام املقبل .ويتجلى أن
املديونية ستشكل أحد الروافد التي ستلجأ
إل ـي ـهــا ال ـح ـكــومــة ال ـج ــدي ــدة م ــن أجـ ــل تـمــويــل
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قفزات في أسعار الخضروات بمناطق النظام
اإلن ـف ــاق ال ـع ـمــومــي ،خــاصــة ف ــي ظ ــل صعوبة
زيادة الضغط على الفاعلني االقتصاديني في
سياق اإلنعاش االقتصادي .ويشير محافظ
الـبـنــك املــركــزي عـبــد اللطيف ال ـجــواهــري إلــى
أن اللجوء إلى االستدانة في السياق الحالي
املتسم بالتوجه نحو اإلنـعــاش االقتصادي،
مـحـبــذ م ــن قـبــل املــؤس ـســات املــال ـيــة الــدول ـيــة،
خاصة إذا كان ذلك سيوجه لالستثمار.

ريان محمد

تـشـهــد أس ـعــار الـخـضــار ارت ـفــاعــا ملحوظًا
ف ــي م ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرة الـ ـنـ ـظ ــام ،خ ـصــوصــا
ال ـط ـمــاطــم وال ـب ـط ــاط ــا ،األمـ ــر الـ ــذي زاد من
معاناة كثير من السوريني في ظل عجزهم
ع ــن ت ــأم ــن وج ـب ــة ط ـعــام ـهــم ال ـي ــوم ـي ــة ،في
حني تتذرع حكومة النظام بانتهاء بعض
املــواســم ونـقــص األم ـطــار .وق ــال مــوظــف في
دائ ــرة حكومية ،محمد الـبــركــة ( 58عــامــا)،
لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد»« :أس ـ ـعـ ــار ال ـخ ـضــار
وص ـل ــت إل ــى أرق ـ ــام خ ـيــال ـيــة فــالـكـيـلــوغــرام
الواحد من البطاطا وصل مؤخرا إلى 2600
ليرة ســوريــة (ال ــدوالر = نحو  3400ليرة)،
وكذلك كيلوغرام البندورة (الطماطم) وصل
إلــى  1500لـيــرة ،مــا يعني إذا أرادت عائلة
ســوريــة مـكــونــه وسـطـيــا مــن خـمـســة أف ــراد،
أن تـتـنــاول بـطــاطــا عـلــى ب ـنــدورة وه ــي أكــل
شعبية معروفة في سورية ،تحتاج بالحد
األدنــى إلــى كيلوين من البطاطا بأكثر من
أربعة آالف ليرة وكيلو بندورة ،إضافة إلى
القليل مــن الــزيــت والـبـهــارات وغ ــاز الطهي
ّ
وال ـخ ـبــز ،مــا يـعـنــي أن وج ـبــة شعبية مثل
هــذه ليس بجانبها أرز أو برغل أو بعض
الخضار األخرى ،تبلغ تكلفتها على العائلة

نحو سبعة آالف ليرة» .وأضاف« :إذا أرادت
العائلة أن تأكل وجبة واحدة في اليوم من
دون أي شــيء آخــر فهي تحتاج فــي الشهر
إلى أكثر من  210آالف ليرة في الشهر ،في
ح ــن م ـتــوســط رات ـ ــب امل ــوظ ــف ف ــي ال ـق ـطــاع
العام نحو  80ألف ليرة سورية».
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال وزيـ ــر ال ـت ـج ــارة الــداخـلـيــة
وحماية املستهلك في حكومة النظام ،عمرو
سالم ،عبر صفحته الشخصية على موقع
ً
«فيسبوك»« :صحيح أن أجــور الشحن في
ّ
العالم قد ارتفعت بشكل كبير ،وأن أسعار
ّ
ع ــدد مــن امل ــواد الـغــذائـيــة قــد ارت ـف ـعــت ،لكن
األق ـ ــوال ال ـت ــي تـنـتـشــر ه ـنــا وه ـن ــاك وال ـتــي
ّ
ت ــدع ــي أن هـ ــذه االرتـ ـف ــاع ــات س ـت ــؤدي إلـ ًـى
ّ
ان ـق ـطــاع املـ ــواد ال ـغــذائــيــة لـيـســت صحيحة
ّ
عـلــى اإلطـ ـ ــاق» .وأض ـ ــاف« :أم ــا ال ـق ــول ب ــأن
فـتــح االس ـت ـي ــراد عـلــى مـصــراعـيــه سيجعل
س ـعــر ال ـب ـطــاطــا أق ــل م ــن  700ل ـي ــرة وسـعــر
زيت دوار الشمس بني  3و 4آالف ليرة فهو
كالم خاطئ تمامًا ،فارتفاع أسعار البطاطا
سببه انتهاء موسم بانتظار العروة القادمة
(موسم القطاف املقبل) خالل أسابيع».
من جهته ،قال عضو لجنة تجار ومصدري
الـخـضــار وال ـفــواكــه بــدمـشــق ،أســامــة قــزيــز،
في تصريح لصحيفة محلية نشر أول من

أمس ،إن معظم أنواع الخضر عدا البطاطا
انخفضت يوم األحد املاضي ،عن أسعارها
املتداولة في سوق الهال بدمشق منذ ثالثة
أي ــام بـنـســب م ـت ـفــاوتــة ،مـعـيــدا الـسـبــب إلــى
زي ــادة الكميات املـطــروحــة فــي ســوق الهال
وقلة الطلب عليها خالل هذه الفترة ،مبينًا
أن هذه األسعار ليست ثابتة ومن املمكن أن
تتغير في األيام املقبلة ارتفاعًا أو انخفاضًا.
ّ
وأش ـ ــار إلـ ــى أن ه ـن ــاك ب ـعــض األنـ ـ ــواع مــن
الخضر تتأثر بأحوال الطقس خالل الفترة
املـقـبـلــة ويـ ــزداد مبيعها خ ــال ف ـتــرة الـبــرد
مثل الــزهــرة وامللفوف والـجــزر ،إضافة إلى
الـبـنــدورة الـتــي ي ــزداد قطافها لــدى الفالح
خ ــوف ــا ع ـل ـي ـه ــا مـ ــن ال ـصـ ـقـ ـي ــع ،م ـع ــرب ــا عــن
اعتقاده بأال تعود أسعار الخضر لالرتفاع
خ ــال األيـ ــام ال ـقــادمــة وأن تـبـقــى أسـعــارهــا
ثابتة على حالها ملدة شهر تقريبًا نتيجة
توافر البضائع في السوق.
ونـ ـف ــى أن يـ ـك ــون لّـ ـلـ ـص ــادرات ت ــأث ـي ــر عـلــى
ً
األس ـع ــار ،قــائــا إن ــه لـيــس ه ـنــاك أي تأثير
لـلـصــادرات فــي أسـعــار الـخـضــار حاليًا في
ال ـس ــوق ونـسـبـتـهــا ل ــم تـ ــزدد خ ــال الـفـتــرة
الحالية إذ إن حوالى  20برادًا تذهب يوميًا
إلى دول الخليج ومثلها تقريبًا إلى العراق.
وب ـخ ـصــوص ال ـب ـطــاطــا وب ـ ــوادر انـخـفــاض

أسعارها ،قــال قزيز إنــه دائمًا خــال الفترة
ال ـحــال ـيــة ع ـلــى مـ ــدار ع ـشــريــن س ـنــة ينتهي
إنـتــاج ع ــروة بــدايــة أكـتــوبــر /تشرين األول
وك ـ ـ ـ ــان يـ ـت ــم ت ـغ ـط ـي ــة ال ـ ـحـ ــاجـ ــة م ـ ــن خ ــال
االستيراد من مصر غالبًا ،والـعــام الحالي
لم يتم استيراد البطاطا وتوقفت إجــازات
االستيراد ،واإلنتاج شبه انتهى حاليًا في
محافظات منتجة للبطاطا مثل ريف دمشق
ودرع ـ ــا وال ـس ــوي ــداء وب ـقــي م ـح ـصــورًا فقط
في مناطق عسال الــورد والجبة ورنكوس
بــريــف دم ـشــق بــإن ـتــاج يــومــي بـمـعــدل 100
ط ــن ال يـغـطــي ال ـط ـلــب .وأض ـ ــاف« :م ــن أجــل
تـغـطـيــة الـطـلــب تـتــم االسـتـعــانــة بالبطاطا
امل ـخــزنــة ف ــي ال ـ ـبـ ــرادات ف ــي أش ـه ــر يــولـيــو/
ت ـمــوز وأغ ـس ـطــس /آب وسـبـتـمـبــر /أيـلــول
وهي من البطاطا املالحة ويتم تزويد سوق
الـهــال منها بكمية تـقــارب  300طــن يوميًا،
ّ
مـشـيـرًا إلــى أن الـكـمـيــات املـخــزنــة واملنتجة
من مناطق عسال الــورد والجبة ورنكوس
بريف دمشق ال تغطي الطلب على البطاطا،
لذا نرى أسعارها مرتفعة في السوق.
ّ
وبني أن إنتاج عروة «البطاطا التشرينية»
يـ ـب ــدأ ف ــي م ـن ـت ـصــف ال ـش ـه ــر امل ـق ـب ــل ،وه ــي
مــن نــوعـيــة الـبـطــاطــا املــالـحــة وال تستخدم
للتخزين ،بل لالستهالك اليومي.
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أخبار
ّ
تخفض
بلدان الخليج
حيازتها للسندات األميركية

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة
الخزانة األميركية ،أن دول مجلس
التعاون الخليجي خفضت حيازتها
ألذون وسندات الخزانة بنسبة
 ،%1.4على أساس شهري في
أغسطس /آب املاضي ،إال أنها ال
تزال مرتفعة بنحو  %7.2على
أساس سنوي وفق رصد لـ«العربي
الجديد» ،أمس .وبلغت استثمارات
دول الخليج ،في أدوات الدين
األميركية  241.6مليار دوالر في
أغسطس /آب ،مقابل  244.9مليار
دوالر في يوليو /تموز ،و225.4
مليار دوالر في أغسطس /آب من
العام املاضي.
وتعد السعودية أكبر حائزي هذه
السندات ،باستثمارات بلغت 124.1
مليار دوالر حتى نهاية أغسطس/
آب املاضي ،مسجلة تراجعًا نسبته
 %3.1على أساس شهري ،إذ
بلغت  128.1مليار دوالر حتى
نهاية يوليو /املاضي ،وبانخفاض
نسبته  %4.5على أساس سنوي،
إذ سجلت في أغسطس /آب 2020
نحو  130مليار دوالر.
الدعم الدولي للميزانية
الفلسطينية «شبه
متوقف»

تراجع إجمالي الدعم املالي مليزانية
فلسطني العامة ،خالل الشهور
الثمانية األولى من العام الجاري،
بنسبة تقترب من  %90على أساس
سنوي ،وسط مساعي حكومة
محمد اشتية الستئنافها مجددًا
قبل نهاية العام .يأتي ذلك في ظل
تزايد الصعوبات املالية إن كان
على مستوى املوازنة أو نفقات
األسر اآلخذة في االنحدار .تظهر
بيانات صدرت ،أمس الثالثاء ،عن
وزارة املالية الفلسطينية ّأن الدعم
الدولي للميزانية العامة بلغ 101.6
مليون شيقل ( 31.5مليون دوالر)،
بتراجع  %89.6عن الفترة املقابلة
من  .2020وكان إجمالي الدعم
الخارجي مليزانية فلسطني قد
ّ
سجل  969مليون شيقل (300
مليون دوالر) حتى أغسطس /آب
 ،2020و 1.431مليار شيقل (444
مليون دوالر) في نفس الفترة من
.2019
ومنذ النصف األول  ،2020توقف
الدعم العربي مليزانية فلسطني ولم
يستأنف حتى نهاية أغسطس/
آب  ،2021دون أن تشير الحكومة
الفلسطينية أو أي من املانحني
العرب لسبب التوقف .كذلك ،فإن
الدعم األميركي املتوقف منذ مارس/
آذار  2017بأوامر من الرئيس
السابق دونالد ترامب ،لم يستأنف
مجددًا ،على الرغم من مرور قرابة
 9شهور على تولي الديمقراطيني
إدارة البيت األبيض.
قطر تطلق محكمة
لالستثمار

أصدر أمير قطر الشيخ تميم
بن حمد آل ثاني ،أمس الثالثاء،
قانونًا إلنشاء محكمة االستثمار
والتجارة ،على أن ُيجرى تنفيذه
والعمل به بعد ستة أشهر من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما أصدر أمير قطر قانون
الوساطة في تسوية املنازعات
املدنية والتجارية ،ويعمل به بدءًا من
تاريخ صدوره ،ويتكون القانون من
 32مادة ،ويحدد اتفاقات الوساطة
التي تسري أحكامه فيها ،وإجراءات
الوساطة وكيفيتها ،والشروط
الواجب توفرها في الوسيط ،سواء
كان شخصا طبيعيا أو معنويا،
وإجراءات وقف الدعوى في املحكمة
إذا اتفقت األطراف على تسوية
النزاع عن طريق الوساطة ،وإجراءات
اتفاق التسوية .وكان مجلس
الشورى القطري ،في جلسته يوم
 26إبريل /نيسان املاضي ،وافق
على مشروع قانون إنشاء محكمة
االستثمار والتجارة ،الذي يتكون
من  35مادة تشتمل على تشكيل
محكمة االستثمار والتجارة
ودوائرها االبتدائية واالستئنافية،
ويحدد اختصاصات املحكمة.
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رؤية

تقرير
ينتاب قادة أوروبا القلق من تداعيات ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز،
واحتمال تفجر احتجاجات شعبية تهدد االستقرار السياسي .وينوي
قادة المجموعة االجتماع األسبوع المقبل لمناقشة مقترحات شراء
مشترك للغاز الطبيعي ودعم المخزونات والمستهلك

مظاهرات في
مدريد ضد
مشاريع الطاقة
النظيفة ()Getty

ب ـي ـن ـم ــا ارتـ ـفـ ـع ــت أسـ ـ ـع ـ ــار الـ ـغ ــاز
الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي فـ ـ ـ ــوق  1200دوالر
ل ـكــل أل ــف م ـتــر م ـك ـعــب ،وارت ـف ـعــت
معها فــواتـيــر الــوقــود والـتــدفـئــة للمستهلك
األوروبـ ـ ــي ،تـتــزايــد م ـخــاوف الـحـكــومــات من
التذمر الشعبي وتــداعـيــاتــه على االستقرار
السياسي فــي بعض دول الـقــارة األوروبـيــة،
خ ــاص ــة ت ـل ــك ال ـت ــي ال ت ـم ـلــك املـ ـ ـ ــوارد املــال ـيــة
ال ـكــاف ـيــة لـلـتـعــامــل م ــع أزمـ ــة ارتـ ـف ــاع أس ـعــار
الكهرباء والوقود وكلف التدفئة مثل اليونان
وإسبانيا والبرتغال.
وس ـ ــط مـ ـخ ــاوف االض ـ ـطـ ــرابـ ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
ورب ـ ـمـ ــا ح ـ ـ ــدوث أع ـ ـمـ ــال ش ـغ ــب فـ ــي ش ـ ــوارع
املــدن الكبرى ،اقترحت املفوضية األوروبـيــة

تراجعت مخزونات
الغاز في أوروبا خالل
العام الجاري بسبب ارتفاع
االستهالك

اجتماع لقادة
القارة األسبوع
المقبل لشراء الغاز
بشكل جماعي

إج ــراءات جديدة مشتركة للتعامل مع أزمة
ارت ـ ـفـ ــاع أسـ ـع ــار الـ ـغ ــاز ال ـط ـب ـي ـعــي وال ــوق ــود
والـ ـنـ ـق ــص ال ـك ـب ـي ــر ال ـ ــذي ت ـع ــان ــي م ـن ــه دول
امل ـج ـمــوعــة .وح ـس ــب ت ـقــريــر صـحـيـفــة «وول
س ـت ــري ــت جـ ـ ــورنـ ـ ــال» ،ف ـ ــإن ق ـ ــادة امل ـج ـمــوعــة

هبوط العقود األوروبية للغاز

انخفضت أسعار العقود اآلجلة للغاز الطبيعي في السوق األوروبية
الثالثاء ،وسط توقعات بأن يسود طقس معتدل األيــام المقبلة،
وبعد صعود األسعار لمستويات
قــيــاســيــة فـــي مــطــلــع الشهر
الــجــاري .كما أشــارت التوقعات
إلى نشاط حركة الرياح مما يوفر
زخما لتوربينات الرياح المولدة
ً
للكهرباء في بريطانيا وألمانيا.
وتراجعت عقود الغاز المتداولة
في هولندا  %3.7إلى  90.49يورو
ً
وفقا
لكل ميغاواط في الساعة،
لـ «بلومبيرغ».

سيناقشون هــذا املـقـتــرح خــال اجـتـمــاع في
األس ـ ـبـ ــوع امل ـق ـب ــل ق ـب ـيــل تــوج ـه ـهــم إلـ ــى قـمــة
«التغير املناخي» في مدينة غالسكو شمالي
بريطانيا واملقرر عقدها في نوفمبر.ويتناول
املقترح تنفيذ صفقات شــراء مشتركة لبناء
املـخــزون االستراتيجي مــن الـغــاز الطبيعي،
وتقديم دعم مالي لألسر ذات الدخل املحدود
والفقيرة التي ال تستطيع شراء احتياجاتها
مــن ال ــوق ــود وال ـك ـهــربــاء ،وخ ـفــض الـضــرائــب
ع ـلــى األف ـ ـ ــراد والـ ـش ــرك ــات .وس ـت ـض ــاف هــذه
اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـج ــدي ــدة إل ــى اإلجـ ـ ـ ــراءات الـتــي
تـعـكــف ع ـلــى تـنـفـيــذهــا دول الـ ـق ــارة بـجـهــود
منفردة .وتتخوف أوروبا التي تعاني بشدة
م ــن ال ـن ـقــص ف ــي الـ ـغ ــاز ال ـط ـب ـي ـعــي وارتـ ـف ــاع
أسعاره من تفاقم أزمة التدفئة والكهرباء في
فترة الشتاء املقبل ،خاصة بالدول األعضاء
التي تعاني مــن أزمــات مالية .وكــانــت املــدن
اإلسبانية قد شهدت مظاهرات خالل الشهور
األولى من العام الجاري .وتتخوف الحكومة
الـفــرنـسـيــة مــن ع ــودة احـتـجــاجــات «الـيــاقــات
الـ ــزرقـ ــاء» إل ــى ش ـ ــوارع ب ــاري ــس ال ـت ــي أث ــارت
مــوجــة مــن الـفــوضــى وال ــرع ــب فــي العاصمة
الفرنسية ،حيث عطلت حركة املــرور وحركة
الـتـســوق فــي صـيــف ال ـعــام  2018واسـتـمــرت
لشهور عدة.
وح ـ ـسـ ــب م ــؤسـ ـس ــة الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات اإلع ــامـ ـي ــة
األوروب ـ ـيـ ــة «يـ ـ ــورو س ــي ت ــي آي ف ـ ــي» ،وهــي
ُ
مؤسسة إعــامـيــة تعنى بـشــؤون املفوضية

األوروبـ ـ ـي ـ ــة ،ف ـ ــإن الـ ـ ـ ــدول األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة قــامــت
ح ـت ــى اآلن ب ـج ـه ــود م ـن ـف ــردة ل ـل ـت ـعــامــل مــع
أزم ـ ــات ال ـغ ــاز وال ــوق ــود ل ـتــافــي تــداعـيــاتـهــا
ع ـل ــى امل ـس ـت ـه ـلــك وتـ ـح ــول ع ـم ـل ـيــات ال ـتــذمــر
الـشـعـبــي إل ــى اح ـت ـجــاجــات ،ول ـكــن ي ـبــدو أن
هــذه اإلج ــراءات غير كافية .في باريس وعد

الــرئـيــس الـفــرنـســي ،إيـمــانــويــل م ــاك ــرون ،في
خطاب منتصف الشهر الجاري بتقديم دعم
مالي للمستهلك الفرنسي .وقال إن الحكومة
ستقف إلــى جــانــب املــواطــن فــي دعــم فواتير
الطاقة ،كما قدمت الحكومة اإليطالية دعمًا
لنحو  3مــايــن مــن مواطنيها ذوي الدخل

انخفاض الليرة يدعم الصادرات التركية
وسط زيادة الصادرات
وتحسن السياحة ،توقع
أردوغان تحقيق بالده
نموًا نسبته  9بالمئة في
عام 2021
إسطنبول ـ العربي الجديد

السياح يعودون إلى إسطنبول ()Getty

عـلــى الــرغــم مــن م ـخــاوف تــداع ـيــات تــراجــع
س ـعــر ص ــرف ال ـل ـيــرة ال ـتــرك ـيــة ،ف ــإن بعض
خ ـب ــراء االق ـت ـصــاد ي ــرون أن هـنــالــك فــوائــد
ت ـج ـن ـي ـهــا ت ــركـ ـي ــا مـ ــن الـ ـلـ ـي ــرة امل ـن ـخ ـف ـضــة
ع ـلــى صـعـيــد زي ـ ــادة تـنــافـسـيــة ال ـص ــادرات
ف ــي األس ـ ــواق الـعــاملـيــة وزي ـ ــادة جــاذبـيـتـهــا
ال ـس ـي ــاح ـي ــة ،خ ــاص ــة أن ت ــرك ـي ــا ب ــات ــت مــن
الـ ـ ـ ــدول ال ـن ـش ـط ــة فـ ــي م ـ ـجـ ــاالت ال ـت ـص ـن ـيــع
الحربي واملدني.
وت ـتــزايــد الـتــوقـعــات بتسجيل ال ـص ــادرات
التركية للعام الجاري «رقمًا قياسيًا» هو
األعلى بتاريخ الجمهورية ،وبتعدي قيمة
ال ـص ــادرات  200مليار دوالر ،بعد تراجع
ال ـق ـي ـمــة ال ـع ــام امل ــاض ــي إل ــى  169.6مـلـيــار
دوالر ،وإثــر تسجيلها  180.5مليار دوالر
عـ ــام  .2019ويـ ـع ــزو االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـتــركــي
أوجــان أويصال زيــادة الـصــادرات التركية
إلـ ــى ت ـع ـطــش األس ـ ـ ــواق ال ـعــامل ـيــة ب ـعــد عــام
كــورونــا لالستهالك وفـتــح أس ــواق جديدة
لبالده ،إذ لم تعد تعتمد فقط على الشركاء
التقليديني ب ــأوروب ــا ،كـمــا يــرى أن تــراجــع
س ـع ــر ال ـل ـي ــرة م ـق ــاب ــل الـ ـ ـ ــدوالر س ـب ــب مـهــم
لتراجع تكاليف اإلنتاج ،وبالتالي ،زيادة
منافسة السلع التركية والصادرات.
وي ـش ـيــر أوي ـ ـصـ ــال ،ف ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـعــربــي
ّ
ال ـجــديــد» ،إل ــى أن مــن أه ــداف تــركـيــا ،خــال
ال ـف ـتــرة امل ـق ـب ـلــة ،إض ــاف ــة إل ــى زي ـ ــادة الـنـمــو

محدودية الخيارات
أمام الحكومة المصرية
شريف عثمان

أوروبا قلقة
من فواتير الطاقة
لندن ـ العربي الجديد
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وت ـح ُـســن س ـعــر ال ـل ـي ــرة« ،ع ـ ــودة الـسـيــاحــة
ِّ
مل ـ ــا خ ـ ــط ـ ــط لـ ـه ــا ب ــاس ـت ـض ــاف ــة  75م ـل ـيــون
ســائــح ،وجني  65مليار دوالر مــن القطاع
فــي ع ــام  ،»2023مـشـيـرًا كــذلــك إل ــى «الـحـلــم
بــوصــول قيمة الـ ـص ــادرات إل ــى  500مليار
دوالر ،بالتزامن مع الذكرى املئوية األولى
لـتــأسـيــس الـجـمـهــوريــة ال ـتــرك ـيــة» .وحـســب
«األن ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ــول» ،تـ ــوقـ ــع الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ــرك ــي
رج ــب طـيــب أردوغـ ـ ــان تـحـقـيــق ب ــاده نـمـوًا
اقـتـصــاديــا نسبته  9بــاملـئــة فــي ع ــام .2021
وج ــاء ذل ــك فــي خـطــاب أل ـق ــاه ،ي ــوم االثـنــن،
خالل مشاركته في منتدى األعمال التركي
األنـغــولــي بالعاصمة لــوانــدا الـتــي يــزورهــا
حــال ـيــا .وأوضـ ــح أردوغ ـ ــان أن نـســب النمو
ال ـتــي تـحـقـقــت ف ــي الــرب ـعــن األول والـثــانــي
لعام  2021تشير إلى إمكانية نمو اقتصاد
بالده بنسبة  9باملئة في العام الجاري.
وأعلن وزيــر التجارة التركي محمد موش
أن ــه لـلـمــرة األولـ ــى فــي تــاريــخ الـجـمـهــوريــة،
تتجاوز ص ــادرات بــاده  %1مــن اإلجمالي
الـعــاملــي ،مـشـيـرًا ،فــي تـغــريــدة عـلــى حسابه
ّ
فــي «تــويـتــر» أمــس الـثــاثــاء ،إلــى أن «حجم
الـ ـص ــادرات الـتــركـيــة ع ــام  1980ك ــان يشكل
 %0.14من الـصــادرات العاملية ،وعــام 2000
ارتفع إلى  ،0.43ولكن بعد وصول املنتجات
ال ـتــرك ـيــة إل ــى ك ــاف ــة أص ـق ــاع ال ـع ــال ــم ،بلغت
حصتنا  ،»%1مضيفًا« :ه ــذا الـنـجــاح لكل
تركيا» .وتـعــول تركيا هــذا الـعــام على رفع
قـيـمــة الـ ـص ــادرات ،ال ـتــي تعتبر إل ــى جانب

انخفاض سعر صرف الليرة
يدعم تنافسية صادرات
تركيا باألسواق الخارجية

املحدود تجاه فواتير الكهرباء ،كلفها حتى
اآلن نحو  3.4مليارات يــورو .وفــي بروكسل
اقترحت الحكومة البلجيكية دعم املستهلك
بنحو  760مليون يــورو في مقابل االرتفاع
ف ــي فــوات ـيــر ال ـك ـهــربــاء وغـ ــاز ال ـط ـبــخ ،بينما
عمدت هولندا لخفض الضرائب على الوقود

بما يوفر نحو  400يورو للمستهلك سنويًا.
وفــي الـيــونــان الـتــي تعاني مــن أزم ــات مالية
وض ــرب ــت جــائ ـحــة ك ــورون ــا ال ـس ـيــاحــة خــال
الـعــامــن ال ـجــاري واملــاضــي ،تتجه الحكومة
لــدعــم فواتير الكهرباء والــوقــود بنحو 500
مليون يورو .وحسب بيانات نشرتها «يورو

سي تي آي في» ،فإن املستهلك اليوناني من
ذوي ال ــدخ ــل املـ ـح ــدود سـيـحـصــل ع ـلــى دعــم
ش ـهــري ت ـجــاه فــواتـيــر الـطــاقــة تـصــل إل ــى 24
يـ ــورو ،كـمــا سـتـقــدم الـحـكــومــة دف ـعــة واح ــدة
كبيرة تجاه فاتورة الطاقة للمستهلك الفقير.
وخصصت الشركات كذلك مبلغ  326مليون
يـ ــورو لـخـفــض فــوات ـيــر ال ـطــاقــة .وستحصل
الـ ـش ــرك ــات ع ـل ــى هـ ــذه امل ـب ــال ــغ م ــن ص ـن ــدوق
مالي لــدى الحكومة اليونانية .وحــول أزمــة
ال ـط ــاق ــة ال ـح ــال ـي ــة ،يـ ــرى املـ ـف ــوض األوروبـ ـ ــي
لشؤون الطاقة ،كــادري سيمسون ،أن «أزمــة
الطاقة الجارية حاليًا هي أزمــة استثنائية،
وأن ســوق الطاقة كانت تعمل بكفاءة خالل
الـ 20عامًا املاضية ،وإننا بحاجة للتأكد من
أن ســوق الـطــاقــة األوروب ـي ــة سـتـعــود لتلبية
االحتياجات كما كانت في السابق».
وي ــرى خ ـبــراء أن أزم ــة ال ـغــاز الطبيعي التي
تعاني منها أوروبــا تعود إلى ثالثة عوامل
رئ ـي ـس ـي ــة ،وهـ ــي ت ـب ـنــي إج ـ ـ ـ ــراءات ال ـح ــد مــن
التلوث البيئي في وقت لم تكن بدائل الطاقة
النظيفة جاهزة .والعامل الثاني أن الشركات
األميركية التي كانت تبيع الـغــاز الطبيعي
امل ـس ــال إل ــى أوروب ـ ــا وج ـهــت شـحـنــاتـهــا إلــى
آسـيــا الـتــي تــرتـفــع فيها األس ـعــار كـثـيـرًا عن
أوروبا ،وكذا إلى دول أميركا الجنوبية التي
عــانــت م ــن ال ـج ـفــاف وت ـنــاقــص م ـعــدل توليد
ال ـك ـهــربــاء م ــن األن ـه ــار والـ ـش ــاالت وحـجــزت
بعض الشحنات األميركية .أما العامل الثالث
فهو زيــادة استهالك الغاز الطبيعي بسبب
تـخـلــي دول ع ــن اس ـت ـخــدام تــولـيــد الـكـهــربــاء
مــن الـطــاقــة الـنــوويــة مثل أملــانـيــا .وتراجعت
م ـخ ــزون ــات الـ ـغ ــاز ف ــي أوروب ـ ـ ــا خـ ــال ال ـعــام
الـجــاري بسبب ارتـفــاع االستهالك في العام
املاضي ،واستمرار تدني درجة الحرارة حتى
بداية شهر مايو/أيار املاضي ،وهو ما أدى
إلى زيــادة السحب من املخزونات ،وبالتالي
انخفضت مخزونات الغاز الطبيعي بأوروبا
بـنـسـبــة  %25مــن مـتــوســط مـسـتــويــاتـهــا في
خمس سـنــوات ،حسب بيانات شــركــة «وود
ماكينزي» للغاز الطبيعي فــي تقرير الربع
األول من العام الجاري.
يذكر أن بعض الدول األوروبية التي تعاني
ب ـشــدة م ــن ارت ـف ــاع أس ـع ــار ال ـك ـهــربــاء وال ـغــاز
مثل بولندا ،اقترحت تعليق إجراءات البيئة
النظيفة ب ــدول االت ـحــاد األوروبـ ــي إل ــى حني
ان ـف ــراج أزمـ ــة ال ـغ ــاز ال ـحــال ـيــة .ورب ـم ــا تـطــرح
بــولـنــدا مـثــل ه ــذا املـقـتــرح فــي اجـتـمــاع قــادة
أوروبا الذي سيعقد يومي  21و 22من الشهر
الجاري في بروكسل.

تحذير من أزمة نقدية
ال ـس ـي ــاح ــة أه ـ ــم م ـ ـ ــوارد الـ ـب ــاد م ــن ال ـق ـطــع
األج ـن ـبــي ،بـعــد فـتــح أسـ ــواق ج ــدي ــدة وب ــدء
نفاد الصادرات التركية إلى القارة األفريقية
الـتــي بــدأ الــرئـيــس الـتــركــي زي ــارة لها أمس
ال ـثــاثــاء ف ــي إط ــار جــولــة إفــريـقـيــة لتعزيز
التعاون االقتصادي.
وتمكنت تركيا في  15أكتوبر/تشرين األول
الجاري من تصدير منتجات وسلع بلغت
قـيـمـتـهــا  1.5مـلـيــار دوالر ف ــي ي ــوم واح ــد،
بحسب وزيــر الـتـجــارة محمد مــوش ،الــذي
ن ـش ــر ،أول م ــن أم ـ ــس ،ب ـي ــان ــات الـ ـص ــادرات
ل ـ ـ ــأع ـ ـ ــوام امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي أظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت أن
الصادرات السنوية لتركيا كانت بقيمة 1.5
مليار دوالر في  ،1974في حني أن الصادرات
الشهرية في عام  1990كانت عند الرقم ذاته.
ون ـم ــا إج ـم ــال ــي قـيـمــة ال ـ ـصـ ــادرات الـتــركـيــة
إلى غالبية دول الطوق بنسبة  34.4باملئة
على أســاس سنوي ،خــال األشهر التسعة
املاضية من العام الجاري ،إلى  14.5مليار
دوالر ،لتبلغ ص ــادرات تركيا إلــى بلغاريا
وإي ـ ـ ـ ـ ــران وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق وجـ ــورج ـ ـيـ ــا وسـ ــوريـ ــة
والـ ـ ـي ـ ــون ـ ــان ،ب ـح ـس ــب ج ـم ـع ـي ــة املـ ـص ــدري ــن
األتراك 14.5 ،مليار دوالر خالل  9أشهر ،في
حني لم يــزد إجمالي الـصــادرات عن 10.79
مليارات دوالر في الفترة املقابلة من العام
املاضي .2020
وب ـح ـســب أرق ـ ــام وزارة ال ـت ـج ــارة وجمعية
املصدرين األتراك وهيئة اإلحصاء التركية،
بلغت ال ـص ــادرات التركية إلــى دول العالم
خـ ــال األشـ ـه ــر ال ـت ـس ـعــة األولـ ـ ــى م ــن 2021
نحو  161مليار دوالر ،وهــو قريب من رقم
كامل صادرات العام املاضي البالغة 169.6
مـلـيــار دوالر .ويـعــد شـهــر سبتمبر/أيلول
الفائت مــن أكثر األشـهــر تصديرًا ،إذ زادت
الصادرات التركية خالله بنسبة  30باملئة
على أســاس سنوي إلــى  20.8مليار دوالر،
مقارنة مع  18.9مليار دوالر في أغسطس/
آب السابق له.

باريس ـ العربي الجديد

حذرت منظمة التنمية والتعاون االقتصادي،
وم ـقــرهــا ف ــي ب ــاري ــس ،م ــن ص ـعــوبــات نقدية
ت ـتــراكــم ع ـلــى م ــدى ع ـق ــود ورب ـم ــا سـتـضــرب
ّ
األسواق في املستقبل .وترى املنظمة أن األزمة
النقدية ربـمــا ستكون أس ــوأ مــن التداعيات
التي تزامنت مع جائحة «كورونا».
ووفـ ـق ــا ل ـل ـس ـي ـنــاريــو ط ــوي ــل األج ـ ــل ،أشـ ــارت
ّ
املـنـظـمــة إل ــى أن ال ـت ـبــاطــؤ ف ــي االق ـت ـص ــادات
الناشئة الكبرى ،والتغيرات الديموغرافية،
وتباطؤ املكاسب اإلنتاجية ،قد تدفع معدل
ال ـن ـمــو االق ـت ـص ــادي ب ــن دول املـنـظـمــة الـ ــ38
ودول مـجـمــوعــة ال ـع ـشــريــن إل ــى مـسـتــويــات
ً
منخفضة نسبتها  %1.5فــي  2060بــدال من
مستوى  %3في الوقت ّالحالي.
وش ــددت املنظمة على أن ــه مــن أجــل الحفاظ
ع ـلــى ال ـخ ــدم ــات وامل ــزاي ــا ال ـعــامــة واس ـت ـقــرار
الــديــون فــي ه ــذه الـبـيـئــة ،س ــوف يتعني على

الـحـكــومــات زي ــادة اإليـ ـ ــرادات بنحو  %8من
الناتج املحلي اإلجـمــالــي .وأضــافــت« :بعض
األزمـ ـ ـ ـ ـ ــات مـ ـث ــل شـ ـيـ ـخ ــوخ ــة ال ـ ـس ـ ـكـ ــان ع ـلــى
سبيل املـثــال ســوف تضغط على ميزانيات
الحكومات ،ومن املتوقع أن يتجاوز الضغط
املالي الناجم عن هذه االتجاهات على املدى
الطويل الضغط املرتبط بخدمة الدين العام
املتوارث عن أزمة كورونا».
وحـ ــذر ال ـعــديــد م ــن خ ـب ــراء االق ـت ـص ــاد خــال
الـعــام املــاضــي مــن تــداعـيــات التحفيز الكمي
ال ــذي يـعـتـمــد عـلــى طـبــاعــة األوراق الـنـقــديــة

الدول الكبرى ترفع
االستدانة واإلنفاق من
دون زيادة اإلنتاج

ارتفاع فواتير الرعاية لكبار السن باالقتصادات الكبرى ()Getty

م ـ ــن دون غ ـ ـطـ ــاء إن ـ ـتـ ــاجـ ــي ل ـت ـل ـب ـي ــة إنـ ـف ــاق
ّ
الحكومات .وتــواصــل الحكومات في كــل من
أوروب ـ ــا وال ـي ــاب ــان وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ضخ
املزيد من األموال عبر االستدانة املباشرة أو
التحفيز املــالــي عبر زي ــادة اإلنـفــاق .وبعدما
ضخت أميركا نحو  5تريليونات دوالر في
االقتصاد تسعى حاليًا إلى رفع سقف الدين
الـعــام ،كما تتجه أملانيا لــزيــادة اإلنـفــاق هي
األخ ــرى .ويستهدف االئـتــاف الجديد الــذي
يسعى للحكم في أملانيا إنفاق حوالي 500
مـلـيــار ي ــورو ( 580مـلـيــار دوالر) عـلــى مــدار
العقد املقبل ملعالجة تداعيات تغير املناخ.
ـرغ» أعـلــن روبـيــرت
وحـســب وكــالــة «بـلــومـبـيـ ُ
هــابــك ،مــن تحالف حــزب الخضر أنــه يسعى
إلى اتفاق حول حجم االستثمار العام الالزم
لجعل أكبر اقتصاد أوروبي محايدًا مناخيًا.
وتستهدف األح ــزاب الـتــوصــل إلــى تفاصيل
بشأن املشروع على مدار فترة تتراوح ما بني
األربعة والستة أسابيع املقبلة.
وقال هايك في مقابلة مع وكالة «بلومبيرغ»:
«هناك فهم واضــح بشأن تحقيق االستفادة
من أنشطة االستثمار العام في أملانيا وذلك
عبر إط ــار لكبح الــديــون ووفـقــا لإلمكانيات
التي تسمح بها عملية كبح الديون».
و ُعـ ـل ــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،اقـ ـت ــرح م ـم ـثــل ح ــزب
الخضر أن تقوم الحكومة بتدشني صناديق
ت ـس ـت ـث ـم ــر ف ـ ــي مـ ـحـ ـط ــات شـ ـح ــن امل ــركـ ـب ــات
الكهربائية في املناطق الريفية .كما تتجه
اليابان لدعم صناعة الشرائح بضخ بضعة
مليارات في الشركات الخاصة .وبالتالي فإن
تمويل اإلنفاق عبر االستدانة املباشرة ،مع
زيادة معدالت اإلنفاق على كبار السن ،ربما
يشكل أزمة نقدية في املستقبل ما لم يرتفع
م ـع ــدل ال ـن ـمــو االق ـت ـص ــادي ال ـع ــاملــي ملـقــابـلــة
ّ
م ـعــدالت اإلن ـف ــاق .ويــاحــظ اقـتـصــاديــون أن
التوسع فــي اسـتـخــدامــات العمالت املشفرة
عامليًا يعد واحدًا من مؤشرات عدم الثقة في
العمالت التقليدية.

أظهرت بيانات البنك املركزي املصري ارتفاع الدين الخارجي
ملصر بأكثر من ثالثة مليارات دوالر خــال الربع األخير من
الـسـنــة املــالـيــة  ،2021 – 2020لتسجل بنهاية شـهــر يــونـيــو /
حزيران املاضي  137.85مليار دوالر ،كانت أغلبها في القروض
طويلة األجــل التي وصل إجماليها إلى  124.143مليار دوالر،
بينما لم تسجل الديون الخارجية قصيرة األجل سوى 13.716
مـلـيــار دوالر ،األم ــر ال ــذي عـكــس مـيــل الـبـنــك لـتــركـيــز قــروضــه
فــي األج ــل الـطــويــل ،الـتــي تمثل حاليًا  %90مــن إجمالي الدين
الخارجي.
ال أعرف على وجه الدقة الحد الفاصل في آجال االستحقاق الذي
يفرق بني ما هو قصير األجل وما هو طويل األجل لدى البنك
املركزي املصري ،لكن الشيء املؤكد ،الذي نقلته وسائل إعالم
مصرية عــن قــاعــدة بيانات البنك الــدولــي ،يشير إلــى أن مصر
مطالبة بـســداد أكـثــر مــن  40مليار دوالر ،خــال السنة املالية
الحالية ،التي بــدأت مطلع شهر يوليو  /تموز املاضي وتنتهي
بنهاية يونيو  ،2022وإن كان الجزء األكبر من هذا املبلغ يخص
ودائــع تم اقتراضها من السعودية واإلم ــارات ،سيتم تجديدها
على األرجح.
وبعد وصول الدين الخارجي ألكثر من  %35من الناتج املحلي
اإلجمالي املصري ،بدأت الحكومة في البحث في صور جديدة
لالقتراض ،إذ تم إقرار القانون الخاص بالصكوك السيادية ،وتم
اإلعــان عن طرح سندات خضراء جديدة بعد عام واحــد فقط
من بيع  750مليون دوالر منها ،بينما تستمر الجهود للتوصل
إلى أدوات جديدة يمكن اقتراض مزيد من الدوالرات من خاللها.
وبــاإلضــافــة إل ــى اض ـطــرارهــا لــاق ـتــراض مــن الـعــالــم الـخــارجــي
لسد عجز الحساب الجاري اآلخذ في االرتفاع ،بدأت الحكومة
املصرية خالل السنوات األخيرة في اللجوء لالقتراض الخارجي
لسد عجز املوازنة املقدر بأكثر من تريليون جنيه ،تعادل وفقًا
ألسعار الصرف الحالية أكثر من  64مليار دوالر.
وبررت الحكومة هذه الخطوة بأن معدالت الفائدة ّ
املطبقة على
القروض الدوالرية أقل من نظيرتها املطبقة على قروض الجنيه
املصري ،دون األخذ في االعتبار احتماالت ارتفاع قيمة الدوالر
مقابل الجنيه ،أو الصعوبات التي يمكن أن نواجهها في تجديد
القروض من األسواق الخارجية شديدة التقلب في الوقت الحالي.
ال تستطيع الحكومة املصرية حاليًا ،وفقًا لتصريحات وزير
املالية محمد معيط ،التوقف عن االقتراض بعد تطورات األعوام
األخيرة ،فبخالف عجز املوازنة وعجز الحساب الجاري ،هناك
التزامات كبيرة تم االتفاق عليها ،وال يمكن الوفاء بتكلفتها إال
من خــال االقـتــراض ،مثل تكلفة إنشاء القطار فائق السرعة،
وامل ــون ــوري ــل ،ومـحـطــة الـضـبـعــة ال ـنــوويــة ،بــاإلضــافــة إل ــى تكلفة
إنشاء العاصمة اإلداري ــة الجديدة ،رغــم االدع ــاءات بعدم تحمل
الحكومة املصرية جنيهًا واحـدًا منها ،دون اإلعــان عن الجهة
التي ستتحملها .وكــل ذلــك بالطبع ال يشمل صفقات السالح
التي ال يتم اإلعالن عن أغلبها من الجانب املصري.
ال تبدو مصر عازمة على الحد من  -أو حتى تقليص  -عجز
امليزان التجاري ،خاصة مع اإلبقاء على سعر الدوالر املنخفض
مقابل الجنيه خــال العامني األخـيــريــن ،وال ــذي ال يعكس بأي
حال الفجوة بني املعروض واملطلوب من العملة األجنبية كنتيجة
لعجز سنوي يقدر بما ال يقل عن خمسة عشر مليار دوالر في
الحساب الجاري.
ويـمـثــل سـعــر الـ ــدوالر املـنـخـفــض دعـمــا كـبـيـرًا لـلـمـسـتــورديــن،
وتـخـفـيـضــا واض ـح ــا ف ــي تـكـلـفــة االس ـت ـي ــراد ،يـسـتـفـيــد بهما
ُ ِّ
املستورد فقط ،بينما يتعرض امل َصنع املصري ملنافسة غير
شــري ـفــة ،تـفــرضـهــا عـلـيــه اع ـت ـبــارات قـصـيــرة األج ــل م ـحــدودة
الرؤية.
وبخالف امليزان التجاري املؤجل النظر في مشكلته في الوقت
ال ـحــالــي ،ال يـبــدو أن قـنــاة ال ـســويــس ،بتفريعتها ال ـجــديــدة ،أو
االستثمار األجنبي املباشر املتعثر منذ سنوات ،قــادرة على
إحــداث التغيير املطلوب في الحساب الجاري املصري .ورغم
ارتـفــاع تحويالت املصريني العاملني بــالـخــارج ألكـثــر مــن 30
مليار دوالر في العام األخير ،ظهر مؤخرًا اتجاه معاكس لهذا
املصدر من العملة األجنبية ،حيث قدر الرئيس املصري عدد
املهاجرين املوجودين في مصر حاليًا بنحو  6ماليني مهاجر،
ُ
لو افترضنا أن كل أسرة مكونة من أربعة أفــراد منهم ت َحول
ألهلها ألف دوالر كل شهر ،القتطعت الحصيلة اإلجمالية ما
يـقــرب مــن  18مـلـيــار دوالر مــن تـحــويــات املـصــريــن لبلدهم،
األمــر الــذي يزيد مــن معاناة الحساب الـجــاري املـصــري ،رغم
تقديرنا ملساهمة أشقائنا املهاجرين في زيادة الناتج القومي
في البالد ،بل وإحــداث طفرات في جودة املنتجات والخدمات
التي تخصصوا في تقديمها.
لم يتبق إذًا سوى السياحة! وهي ليست فكرة عبقرية ال ترد
على بال أحد ،حيث يفترض أن تكون بما لدينا من موارد طبيعية
على رأس أولــويــات العاملني على تصحيح الخلل في الحساب
الجاري وحماية احتياطيات النقد األجنبي والحفاظ على قيمة
الجنيه .فهل يعقل أن يكون عدد السائحني ،في بلد يطل جانبه
الشرقي على البحر األحـمــر والشمالي على البحر املتوسط،
بإجمالي يقترب من  3500كيلومتر من الشواطئ الرائعة ،وأكثر
من عشر بحيرات طبيعية ،وأكثر من ألف كيلومتر يجري فيها
النيل العظيم في مشاهد رائعة الجمال في صعيدها ،بما فيه من
آثار تتجاوز ثلث آثار العالم في واحدة من أقدم ثالث حضارات
عرفها البشر ،ومسار هــروب العائلة املقدسة ،ومسار خروج
ُ
الـيـهــود ،وم ـئــات املـتــاحــف ،أق ــل مــن خـمــس ع ــدد الـســائـحــن في
تايالند ،أو نصف عدد الزائرين لدول اإلمارات العربية املتحدة؟
األمر ال يتعلق بالتأكيد بالحمالت السياحية املوجهة وحدها،
وإنما يتطلب إعــداد بنية تحتية بدقة وعناية ،من أول ما يراه
ال ـســائــح ف ــي امل ـط ــار ،م ــن مـكــاتــب ج ـ ــوازات الـسـفــر الـخــالـيــة من
ضـبــاطـهــا وطــواب ـيــر االن ـت ـظــار الـطــويـلــة ،إل ــى كــل مــا يـقــابـلــه في
رحلته من خدمات ومواطنني في الشوارع والفنادق واملقاصد
السياحية ،وم ــرورًا بالبيئة القانونية والتشريعية التي تحمي
حياة وحقوق الزائرين ،كما أصحاب البلد .فهل يعيد القائمون
ّ
عـلــى األم ــر فــي ال ـبــاد الـنـظــر فــي كيفية تحسني األحـ ــوال ،كــل
األحــوال ،حتى نتمكن من تنمية مواردنا من السياحة ،لحماية
اقتصاد البالد من االنهيار؟

