
9

تونس: وقف التوظيف يشعل احتجاجات
تونس ـ إيمان الحامدي، آدم يوسف

خرجت احتجاجات في عدد من 
املــحــافــظــات الــتــونــســيــة، قــادهــا 
عــــشــــرات الـــعـــاطـــلـــن عــــن الــعــمــل 
ــا لـــقـــرار الــرئــيــس  الـــحـــاملـــن بـــفـــرص، رفـــضـ
قيس سعّيد تجميد العمل بقانون يسمح 
الـــشـــهـــادات  بــتــوظــيــف اآلالف مـــن حــامــلــي 
ــدة بــطــالــتــهــم فــي  ــ الــعــلــيــا الــــذيــــن طـــالـــت مـ
 الــقــانــون 

ّ
الــجــهــات الــحــكــومــيــة، مــعــتــبــرًا أن

الذي أقره البرملان العام املاضي »جاء كأداة 
ــتـــواء الــغــضــب وبــيــع األحـــام  للحكم والحـ

وليس للتنفيذ«.
ــر التشغيل  ــال ســعــّيــد، خـــال لــقــائــه وزيــ وقــ
ـــــــه »ال بــــد مــن 

ّ
ــر الــــديــــن الـــنـــصـــيـــبـــي، إن نـــصـ

مّكن الشباب 
ُ
انتدابات )توظيفات( حقيقية ت

مــن خلق الــثــروة فــي إطــار قانوني مختلف 
عن األوهــام الكاذبة«. وفّسر وزير التشغيل 
عـــدم اســتــجــابــة الــرئــيــس الــتــونــســي ملطالب 

الوظيفة   
ّ
بــأن  )38( التوظيف  قانون  تفعيل 

يمكنها  وال  كبيرًا  تشهد ضغطا  العمومية 
أن تستوعب املزيد من املوظفن. 

وفــي أغسطس/ آب 2020، صــادق البرملان 
يتعلق  قــانــون  على  عالية  مــوافــقــة  بنسبة 
القطاع  فــي  لــانــتــداب  استثنائية  بــأحــكــام 
العمومي، سيستفيد من أحكامه نحو 60 
العمل من حملة الشهادات  ألف عاطل عن 

الجامعية. 
االنــتــداب  الجديد  التوظيف  قــانــون  ويجيز 
للعاطلن عن  العمومي  القطاع  املباشر في 
الذين  العليا  الشهادات  أصحاب  من  العمل 
بلغت فترة بطالتهم 10 سنوات فأكثر، وذلك 
وفـــق تــرتــيــب تــفــاضــلــي للمنتمن إلـــى هــذه 
التخرج  سنة  مقياسي  على  وبــنــاء  الفئات، 
وســن املــتــخــرج، شــرط أن يــكــونــوا مسجلن 

في مكاتب التشغيل، وفق وثيقة القانون.
ــــي، مـــمـــثـــلـــة املــعــطــلــن  ــــاجـ ــــت يــــســــرى نـ ــالـ ــ وقـ
عـــن الــعــمــل مـــن أصـــحـــاب الـــشـــهـــادات العليا 

»العربي  املشمولن باالنتداب االستثنائي، لـ
الجديد«، إنها التقت، ضمن وفد يتكون من 
ثــاثــة ممثلن عــن نــحــو 70 ألـــف عــاطــل عن 
الــعــمــل، رئــيــس الــجــمــهــوريــة يــــوم الــجــمــعــة، 
هم »أصيبوا بخيبة أمل وإحباط، 

ّ
مضيفة أن

خــــاصــــة بـــعـــد اســـتـــنـــفـــاد جـــمـــيـــع مــــحــــاوالت 
عاطل  آالف   3 حتى  بتشغيل  سعّيد  إقــنــاع 
في  البقية على مراحل  العمل، وتقسيم  عن 
الرئيس   

ّ
أن إلــى  املــقــبــلــة«، مشيرة  الــســنــوات 

ــــدار مــرســوم  الــتــونــســي أعــلــمــهــم بـــقـــراره إصـ
رئاسي يلغي القانون 38 ويعوضه بمبادرة 
تــتــعــلــق بــتــشــغــيــلــهــم فــــي إطــــــار »الـــشـــركـــات 
األهـــلـــيـــة«، الـــتـــي ســيــتــم تــنــفــيــذهــا فـــي إطـــار 
الصلح الجزائي مع رجــال األعــمــال. وأكــدت 
 »العاطلن عن العمل متمسكون بالقانون 

ّ
أن

الــشــغــل، ويــرفــضــون تعويضه  فــي  وبحقهم 
املعالم«،  الشركات األهلية مجهولة  بقانون 
منذ  انطلقت  »االحتجاجات   

ّ
أن إلــى  مشيرة 

ليلة السبت في مختلف املحافظات؛ سيدي 

بوزيد وقفصة والقصرين والقيروان وتوزر 
وقابس وغيرها«.

فــي املــقــابــل، قــال الخبير االقــتــصــادي خالد 
 الــســلــطــات ليست لــديــهــا الــقــدرة 

ّ
الــنــوري إن

التوظيف  لطلبات  االستجابة  على  املــالــيــة 
الجديدة، ال سيما أنها دخلت في مفاوضات 
مــع صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، الــــذي يشترط 

خفض كتلة األجور في القطاع العام. 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن ــاف الــــنــــوري لــــ ــ وأضــ

ــقـــد مــــن الـــزمـــن  ــــال عـ »الـــســـلـــطـــات دأبـــــــت خــ
عالية  بكلفة  االجتماعي  السلم  شـــراء  على 
ــــت عــلــى املــحــتــجــن،  ووظـــائـــف وهــمــيــة وزعـ
 هذه السياسة انتهت بالوضع املالي 

ّ
غير أن

الحالي مع عجز قياسي في املوازنة«.
ــارات مــــنــــددة بـــقـــرار  ــعــ ــع املـــحـــتـــجـــون شــ ــ ورفــ
ــه »قــتــل أحامهم 

ّ
ســعــّيــد الـــذي وصــفــوه بــأن

وأحــــــام عـــائـــاتـــهـــم«. وتـــعـــانـــي تـــونـــس من 
بــنــهــايــة   %18.2 ــلـــغـــت  بـ ــة  ــعـ ــفـ ــرتـ مـ بــــطــــالــــة 

سبتمبر/ أيلول، وفق البيانات الرسمية.

كابول ـ صبغة اهلل صابر

ــبـــان«، أمــس  ــالـ أعــلــنــت وزارة املــالــيــة فـــي حــكــومــة »طـ
ــفـــن  الــــســــبــــت، بـــــــدء عـــمـــلـــيـــة تــــحــــويــــل رواتــــــــــب املـــوظـ
إلــى وجود  أشهر سابقة، مشيرة  لثاثة  الحكومين 
ــرواتــــب. وقــــال املــتــحــدث بــاســم  أمـــــوال كــافــيــة لــدفــع الــ
الـــــوزارة أحــمــد ولـــي حقمل فــي مــؤتــمــر صــحــافــي في 
كـــابـــول: »حــكــومــة طــالــبــان تــقــوم الـــيـــوم بــبــدء عملية 
تحويل رواتب املوظفن لثاثة أشهر سابقة«، مؤكدا 

أن األمور التقنية قد انتهت بهذا الخصوص.
وأضــــاف حقمل أن »الــحــكــومــة أجـــرت تــعــديــات على 

نظام الرواتب، حيث أقرت رواتب متساوية ومحددة 
للموظفن في جميع الدوائر الحكومية، مع استثناء 
ألن  والتعليم،  الصحة  قطاع  مثل  القطاعات،  بعض 
الرواتب فيها على أساس التخصصات«، مشيرا إلى 
أنه في الحكومة املاضية لم يكن هناك معيار خاص 
لدفع الرواتب. ولفت إلى اعتماد مجلس الوزراء آلية 
الــجــديــدة، مــؤكــدا أن وزارة املالية تعمل مع  الــرواتــب 

الواليات أيضا لدفع رواتب موظفيها.
ــعـــراج مــحــمــد مــــعــــراج، مـــديـــر عــام  ــال مـ مـــن جـــانـــبـــه، قــ
إعامية  »هناك حملة  إن  املالية،  وزارة  في  العائدات 
ضد طالبان، لتظهر فشلها في الجانب االقتصادي، 

السابقة«،  بالحكومة  مقارنة  جيدة  عائداتنا  أن  إال 
مــضــيــفــا أن حــكــومــة »طـــالـــبـــان« قـــامـــت بـــوضـــع آلــيــة 

خاصة تمنع ضياع األموال، وتقضي على الفساد.
وأشار معراج إلى أن »طالبان« قامت خال 78 يوما، 
ــدات تــقــدر  ــائـ ــابـــول، بــجــمــع عـ بــعــد ســيــطــرتــهــا عــلــى كـ
بنحو 26.9 مليار أفغانية )288 مليون دوالر(، وهذا 
يدل على وجود النزاهة والشفافية في النظام املالي.

ورحـــب املــواطــنــون عموما واملــوظــفــون فــي الحكومة 
بإعان طالبان. وقالت عزيزه  الخصوص  على وجه 
والتربية  التعليم  وزارة  فــي  مــوظــفــة  وهـــي  أحــمــدي، 
»العربي الجديد« إن »هذه الخطوة مرحب بها.. لو  لـ

لثاثة  املوظفن  رواتـــب  تدفع  أن  طالبان  استطاعت 
أشهر ماضية مرة واحدة، فإن هذا سيسعدنا جميعا، 
ألن موسم الشتاء على األبــواب، ونحن بأمس حاجة 
إلى وسائل التدفئة، إذ عجز معظم املواطنن عن أخذ 
املتبعة،  العادة  بخاف  الشتاء،  ملوسم  االستعدادات 

وذلك نظرا للحالة املعيشية«.
وفــي تعليق لــه، قــال األكــاديــمــي األفــغــانــي لطف الله 
بدفع  طالبان  قامت  »إذا  الجديد«:  »العربي  لـ حفيظ 
الــرواتــب وفــق ما أعلنت، رغــم تجميد األصــول وعدم 
وجود أي مساعدات خارجية، فسيعتبر ذلك نجاحا 

كبيرًا لحكومتها«.

»طالبان« تصرف رواتب األفغان بأثر رجعي

تجديد تصاريح العمل 
في األردن

أعلنت وزارة العمل األردنية، 
حصر استقبال الطلبات املقدمة 

من أصحاب العمل لجميع 
القطاعات الصناعية لتجديد 

تصاريح العمل بذات املهنة ولدى 
ذات صاحب العمل إلكترونيًا 

فقط، اعتبارًا من يوم غد االثنني، 

الفتة إلى أنه يستثنى من هذه 
اآللية العمالة غير األردنية من 

الجنسية السورية. وأشارت 
الوزارة في بيان صحافي، أمس، 

إلى أّن هذه اإلجراءات تأتي 
 للجهود املتواصلة 

ً
استكماال

التي تبذلها لتطوير خدماتها 
اإللكترونية التي تهدف إلى 

تسهيل وتسريع إنجاز معامالت 
مراجعيها من القطاع الخاص 

واملواطنني والوافدين.

تفاقم الجفاف 
في الصومال

أعرب بيان مشترك أصدرته 
وزارة اإلغاثة وإدارة الكوارث 

الصومالية، ووكاالت إغاثة دولية، 
عن القلق البالغ إزاء تفاقم موجة 

الجفاف في كثير من املناطق 
في البالد. وأوضح البيان الذي 

صدر، أمس، ونقلته وكالة األنباء 
الصومالية، أّن توقعات الطقس 

تشير إلى أّن الصومال على وشك 
فقدان موسم األمطار الرابع على 

التوالي، ما قد يؤدي إلى وضع 
خطير بحلول إبريل/ نيسان 
2022. وأعربت األمم املتحدة 

في وقت سابق، عن قلقها من 
»التفاقم السريع« للجفاف في 

الصومال، حيث يواجه 2.3 مليون 
شخص نقصًا خطيرًا في املياه 
والغذاء، مشددة على أنه يمكن 

هذا الوضع أن يتفاقم مع احتمال 
تراجع تساقط األمطار للموسم 

الرابع على التوالي.

صندوق النقد يتيح 
50 مليار دوالر للمكسيك

أعلن صندوق النقد الدولي أنه 
جدد خط ائتمان ملدة عامني 
للمكسيك بقيمة 50 مليار 

دوالر، مشيرًا في بيان له، إلى 
أّن االقتصاد املكسيكي ما زال 
معرضًا للمخاطر، بما في ذلك 

جراء تبعات جائحة فيروس 
كورونا. وأضاف الصندوق أّن 

خط االئتمان الذي وصفه باملرن 
ُيَعّد ضمانة ضد جميع املخاطر، 

ويعزز ثقة السوق، الفتًا إلى أّن 
الحكومة املكسيكية تعتبر خط 

االئتمان »احترازيًا«، وقد خفضت 
املبلغ تدريجًا منذ عام 2017، 

عندما بلغ ما يقرب من 90 مليار 
دوالر. وقال جيفري أوكاموتو، 

النائب األول ملدير صندوق النقد 
الدولي، وفق »فرانس برس« أمس، 
إّن »االقتصاد املكسيكي يتعافى 

من أعمق ركود منذ عقود، 
مدفوعًا بالنمو القوي في الواليات 
املتحدة وارتفاع معدالت التطعيم« 

مضيفًا: »نجحت السلطات في 
الحفاظ على االستقرار املالي، 

على الرغم من التحديات املرتبطة 
بالجائحة«.

أخبار

الصين: غرامات 
ضّد عمالقة 

التكنولوجيا

عن  باإلباغ  قيامها  لعدم  هولدينغز«،  و»تينسنت  بابا«  »علي  من ضمنها  العماقة،  التكنولوجيا  على شركات  غرامات  الصينية  السلطات  فرضت 
عمليات االستحواذ التي تمت لتلك الشركات، في إضافة جديدة إلى حملة مكافحة االحتكار التي يقوم بها الحزب الشيوعي الحاكم. وبحسب بيان إلدارة 
الدولة لتنظيم السوق، أمس السبت، فشلت الشركات في اإلباغ عن 43 عملية استحواذ حدثت قبل ثماني سنوات، مضيفة أن كل انتهاك يعاقب بغرامة 
قدرها 500 ألف يوان )80 ألف دوالر(. وشنت بكن حمات ملكافحة االحتكار وأمن البيانات وغيرها من اإلجراءات الصارمة ضد شركات التكنولوجيا 

منذ أواخر 2020، إذ يخشى الحزب الحاكم من أن تكون لتلك الشركات سيطرة كبيرة على صناعاتها.

اقتصاد
Sunday 21 November 2021
األحد 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  16  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2638  السنة الثامنة

)فرانس برس(
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اقتصاد

عدن ـ محمد راجح

رســـخ االنــهــيــار املــتــســارع للعملة 
الــيــمــنــيــة فـــي األســـابـــيـــع األخـــيـــرة، 
واقــــعــــا تـــجـــاريـــا ومـــالـــيـــا يــرفــض 
الــتــعــامــل بـــالـــريـــال، والـــقـــبـــول فــقــط بـــالـــدوالر 
األميركي في كل شيء، من الغذاء إلى السلع 
األخـــرى، ال سيما في عــدن التي تتخذ منها 
الحكومة عاصمة مؤقتة، كما يمتنع التجار 
عن البيع باآلجل، ما يفاقم الظروف املعيشية 
ويؤكد  املــواطــنــون.  يواجهها  الــتــي  القاسية 
ســكــان فــي عــدن وبــعــض املحافظات األخــرى 
ــهــم 

ّ
األكــثــر تــأثــرًا بــانــهــيــار العملة املــحــلــيــة، أن

احتياجاتهم  تلبية  فــي  صعوبة  يــواجــهــون 
ــيـــة واالســـتـــهـــاكـــيـــة، بــســبــب ارتـــفـــاع  الـــغـــذائـ
أســعــارهــا بـــصـــورة قــيــاســيــة، مــقــابــل انــعــدام 
الــســيــولــة املــالــيــة لــديــهــم، وعــــدم الـــقـــدرة على 
اتباع ما اعتادوا عليه مؤخرًا من االستدانة 

لتلبية احتياجاتهم الغذائية الضرورية.
يقول عبود جعفر، من سكان منطقة التواهي 
 الــبــقــاالت 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن فــي عــــدن، لـــ

ــع املــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة بــالــتــجــزئــة  ــيـ ومـــــراكـــــز بـ
ــدأت بــتــقــنــن عــمــلــيــة الـــديـــون فـــي تــعــامــلــهــا  ــ بـ
عملية  أغــلــق  بعضها  فيما  املستهلكن،  مــع 
إقراض الزبائن حتى نهاية الشهر، كما جرت 
الــعــادة فــي التعامل الــتــجــاري، خصوصا في 
عــدن وصنعاء  مثل  الرئيسية،  اليمنية  املــدن 
ــك فــي ظــل انــعــدام الــســيــولــة وعــدم  وتــعــز، وذلـ
ــن األســــــر واملــســتــهــلــكــن عــلــى  قــــــدرة كــثــيــر مــ
احتياجاتهم  لتلبية  النقدي  والــدفــع  الــشــراء 
ــاد تــجــار مــواد  الــغــذائــيــة واالســتــهــاكــيــة. وأفــ

الخرطوم ــ هالة حمزة

ــوم ركــــــــــودًا حـــــــادًا،  ــ ــرطـ ــ ــخـ ــ ــد أســــــــــواق الـ ــهـ ــشـ تـ
العاصمة  مــن ســكــان  الــكــثــيــر  بــفــعــل تقليص 
ــاع  ــفـ ــل االرتـ الـــســـودانـــيـــة مــشــتــريــاتــهــم فـــي ظـ
الشرائية،  الــقــدرات  وتـــردي  لألسعار  الكبير 
فــضــا عــن امــتــنــاع مــواطــنــي األقــالــيــم بسبب 
االضطرابات الواقعة منذ االنقاب العسكري 
في 25 أكتوبر/ تشرين األول املاضي، بينما 
ويمثلون  للتبضع  السابق  في  يأتون  كانوا 
الفئات األكثر شراًء. يقول رئيس شعبة تجار 

الرباط ـ مصطفى قماس

مطالب  الجديدة،  املغربية  الحكومة  تواجه 
مــتــراكــمــة تــعــبــر عــنــهــا االتــــحــــادات العمالية 
للصحة والتعليم، في الوقت الذي تؤكد فيه 
االجتماعي  طابعها  أخنوش  عزيز  حكومة 
على الــتــوازنــات املالية. بــادر وزيـــرا الصحة 
والــتــعــلــيــم فــي حــكــومــة أخـــنـــوش، إلـــى دعــوة 
اجتماعي،  حـــوار  إلـــى  العمالية  ــادات  االتـــحـ
فــي ســيــاق متسم بــتــراكــم مــطــالــب العاملن 
واملــوظــفــن فــي القطاعن الــذيــن شــرعــوا في 
ــتـــجـــاجـــات مـــرشـــحـــة لــلــتــصــعــيــد  خـــــوض احـ
فــي حــال عــدم وضــع خريطة طــريــق للحوار 
امللفات  بــتــســويــة  االجــتــمــاعــي تعطي األمــــل 
املطلبية، خاصة في شقها املالي. ويتصور 
ــــارق  ــة، طـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــلــــوم الـــسـ ــــي الــــعــ الــــبــــاحــــث فـ
موتقي، أن الحوار االجتماعي بن الحكومة 
التعليم  قطاعي  فــي  العمالية  واالتـــحـــادات 
والـــصـــحـــة، ســيــشــكــل اخـــتـــبـــارا حــقــيــقــيــا ملا 
تصرح بــه الحكومة الــجــديــدة، مــن حرصها 
على أن تــراعــي أكــثــر البعد االجــتــمــاعــي في 
ــي تــصــريــح  ســيــاســتــهــا. ويــــــرى مـــوتـــقـــي فــ
ــــة الصحية  األزمـ أن  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ
ــلـــى الــصــحــة  ــيـــرة عـ ــبـ طــــرحــــت تــــحــــديــــات كـ
والــتــعــلــيــم، حــيــث تــجــلــت الــهــشــاشــة الــتــي 

تخترقهما، غير أن اإلصــاح الــذي تعد به 
أن يمر إال عبر تحسن  الحكومة ال يمكن 
ــــن، وهـــــــو مـــــا يــقــتــضــي  ــفـ ــ ــــوظـ وضــــعــــيــــة املـ
تحسن أجورهم، ما يطرح تحديا جديدا 
أمـــــام الـــحـــكـــومـــة، الـــتـــي تـــؤكـــد الــتــحــكــم في 
العجز املوازني. ودأبت الحكومة الجديدة 
بمناسبة تقديم مشروع قانون املالية على 
تأكيد أنها ذات بعد اجتماعي، حيث تشدد 
عــلــى الــــزيــــادة فـــي املــخــصــصــات املــوجــهــة 
 930 بــحــوالــي  والــصــحــة  التعليم  لقطاعي 
الـــذي  نــفــســه  الـــوقـــت  مــلــيــون دوالر، وفــــي 
للتعليم  املــــرصــــودة  ــثـــمـــارات  ــتـ االسـ تـــقـــدر 
في  مليار دوالر  بـــ1.2  والتكوين  والصحة 
ــام املـــقـــبـــل. وتـــجـــري حــالــيــا مــنــاقــشــات  ــعـ الـ
بــن األطـــراف املختلفة مــن أجــل التحضير 
الــحــوار، التي ستعقد يــوم الثاثاء  لجولة 

املقبل مع الوزير شكيب بنموسى.
ودعا وزير الصحة والحماية االجتماعية، 
خالد آيت الطالب، النقابات األكثر تمثيلية 
إلــى عقد اجتماع ضمن  في قطاع الصحة 
الـــحـــوار االجــتــمــاعــي، وذلــــك مــبــاشــرة بعد 
الــوزارة  تنظيم وقفة احتجاجية أمــام مقر 

في الرباط في بحر األسبوع املاضي.
ــرى اتـــحـــاد الــنــقــابــة الــوطــنــيــة للصحة،  ويــ
ــيــــة  ــفــــدرالــ ــكــــونــ ــت لـــــــــواء الــ ــحــ ــــوي تــ ــــضـ ــنـ ــ املـ

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــلــشــغــل، أن الـــعـــامـــلـــن فــي 
يــحــظــوا بتحسن  لــم  الصحية  الــقــطــاعــات 
األوضـــــاع املــهــنــيــة واالجــتــمــاعــيــة ملختلف 
ــنـــدد بــمــا يـــراه  فـــئـــات مــهــنــيــي الــصــحــة. ويـ
سعيا مــن الــحــكــومــة إلـــى تــهــريــب مــشــروع 
الـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة الـــصـــحـــيـــة وطــبــخــه 
بــعــيــدا عــن الــقــطــاع والــنــقــابــات املــمــثــلــة لــه، 
املهنين  مع  تتعامل  الحكومة  أن  مضيفا 
)الشركات(  املــقــاوالت  بمنطق  الصحة  فــي 
ــر الــــصــــحــــة ســــلــــعــــة. ويـــــوضـــــح أن  ــبـ ــتـ ــعـ وتـ
الحكومة تغطي األولوية للتوازنات املالية 
ــوازنـــات االجــتــمــاعــي في  ــتـ عــلــى حــســاب الـ
قطاع حيوي، وذلك في إشارة إلى سعيها 
املــوازنــة ودعــم تخصيص  ملحاصرة عجز 

نفقات تستجيب النتظارات املهنين.
ويـــرتـــقـــب أن تـــكـــون الــــدعــــوة لـــلـــحـــوار الــتــي 
العمالية  لاتحادات  الصحة  وزيــر  وجهها 
االحتقان  لتطويق  السعي  ضمن  مندرجة 
فـــي صـــفـــوف مــوظــفــي الـــقـــطـــاع، خـــاصـــة في 
ظل تلويح اتحاد النقابة الوطنية للصحة 
بخوض إضراب وطني واعتصام في وزارة 
الصحة، من دون تحديد تاريخ ذلك. مطالب 
لــم تغيب  فــي الصحة،  العمالية  االتــحــادات 
التعليمية،  الــعــمــالــيــة  ــادات  ــحــ االتــ مــطــالــب 
الــوطــنــيــة والتعليم  الــتــربــيــة  ــر  إذ عــقــد وزيــ

لقاء  بنموسى،  شكيب  والــريــاضــة،  األولـــي 
االتـــحـــادات، مــؤكــدا السعي لبلورة  مــع تلك 
خريطة طريق تتناول من بن محاور أخرى 
ــوانـــب االجـــتـــمـــاعـــيـــة واملـــــاديـــــة. ويـــؤكـــد  الـــجـ
الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، عبد 
الغني الراقي، أن النقابة تشدد في مطالبها 
على إصاح املدرسة العمومية، الذي يبقى 
تحققه مرتهنا للتركيز على األساتذة الذين 
زيــادة أجورهم وتحسن وضعهم  يتوجب 
»العربي  لـ تصريح  في  ويشدد  االعــتــبــاري. 
الجديد«، أن هناك العديد من امللفات العالقة 
الــتــي لـــم تــســوَّ فـــي األعـــــوام األخـــيـــرة، منها 
الــذي ما فتئوا  وضع األساتذة املتعاقدين، 
احتجاجية  ووقــفــات  إضــرابــات  يخوضون 
العمومية،  الوظيفة  فــي  إدماجهم  أجــل  مــن 
ــي كـــمـــوظـــفـــن فــي  بـــــدل الـــتـــعـــاطـــي مــعــهــم فــ
األكاديميات الجهوية. وكان الوزير املنتدب 
لدى رئيس الحكومة املكلف بالعاقات مع 
الحكومة،  باسم  الرسمي  الناطق  البرملان 
ــتـــاس، قـــد أكــــد أنــــه سيعلن  ــايـ مــصــطــفــى بـ
الثاني  تشرين  نوفمبر/  شهر  نهاية  قبل 
الـــجـــاري، عـــن االســـتـــعـــداد عـــن الــكــشــف عن 
»املبتكرة« مللف األساتذة  بـ حلول وصفها 
تفاصيل  عن  الكشف  دون  من  املتعاقدين، 

حول ما يرمي إليه من وراء تصريحه.

غــذائــيــة بــالــتــجــزئــة، فــي أحــاديــث متفرقة مع 
أوقفوا  الجملة  تجار   

ّ
بــأن الجديد«،  »العربي 

ومحات  للبقاالت  اآلجــل  البيع  جانبهم  مــن 
الــتــجــزئــة. وحــســب نـــادر الــســمــان، وهـــو بائع 
الــتــطــور األكثر   

ّ
فـــإن مـــواد غــذائــيــة بالتجزئة، 

أهمية في هذا الجانب يتمثل في إقدام تجار 
الــجــمــلــة مــؤخــرًا عــلــى تغيير الــنــظــام املــعــتــاد 
وعـــدم قــبــول الــريــال اليمني وإصــرارهــم على 

التعامل بالدوالر أو الريال السعودي. 
العام، تزايد األسر  اليمن منذ مطلع  ويشهد 
ــدام األمــــن  ــ ــعـ ــ ــتـــي تـــعـــانـــي الـــفـــقـــر املــــدقــــع وانـ الـ
الــغــذائــي الـــحـــاد، والــتــي اضــطــرت إلـــى اتــبــاع 
آليات التكيف السلبية مثل الحد من استهاك 
املمتلكات،  وبيع  الوجبات  وتقليص  األغذية 
فـــي ظـــل تــصــاعــد الـــغـــاء وانـــكـــمـــاش الــدخــول 
بشكل حاد مع استمرار أزمة رواتب املوظفن 
املدنين املتوقفة منذ سنوات في العديد من 
املحافظات وعدم تحسن رواتب املوظفن في 

املناطق التي أعادت الحكومة صرفها.
وأدت هــــذه الـــظـــروف إلــــى تــعــاظــم مــديــونــيــة 
ــز بـــنـــســـبـــة تــــزيــــد عـــلـــى %70  ــركـ ــتـ ــتـ األســــــــر لـ
لــلــمــحــات الـــتـــجـــاريـــة املــتــخــصــصــة فـــي بيع 

املواد الغذائية واالستهاكية.
ويـــقـــول مـــســـؤول فـــي غـــرفـــة عــــدن الــتــجــاريــة 
 هــنــاك 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن والــصــنــاعــيــة لـــ

ــراءات فــاعــلــة تنعكس  ــ حــاجــة مــاســة إلـــى إجــ
االستيراد  وتسهيل  األســـواق  اســتــقــرار  على 

لتأمن املخزون الغذائي والسلعي.
وعقدت الغرفة مؤخرًا، اجتماعا مع مسؤولن 
الثاني  حكومين، منتصف نوفمبر/تشرين 
ــلـــول لــلــتــحــديــات الــتــي  ــاري، إليــــجــــاد حـ ــ ــــجـ الـ
تــواجــه الــقــطــاع الــخــاص واملــســتــورديــن، في 
ــرة فـــي ســــوق الــصــرف  ــيـ ظـــل الـــتـــطـــورات األخـ

املضطرب والعملة املتدهورة.
ويــوجــه تجار انــتــقــادات حــادة إلــى الحكومة 
فــي عـــدم إيــجــاد حــلــول واقــعــيــة ملــنــع العملة 
 
ّ
ــة نـــحـــو مــــزيــــد مــــن االنــــهــــيــــار. لــكــن ــيـ ــنـ الـــوطـ
ظ على ذكر اسمه يقول 

ّ
مسؤواًل حكوميا تحف

الــحــكــومــة ستكثف   
ّ
إن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ

مع  الشراكة  لتطوير  الهادفة  اإلجــــراءات  مــن 
القطاع الــخــاص فــي هــذه الــظــروف الصعبة، 
ــا الــجــمــيــع  ــيـــهـ والـــــتـــــي يــــجــــب أن يـــتـــحـــمـــل فـ
ــــذه الــتــحــديــات  مــســؤولــيــتــه فــــي مـــواجـــهـــة هـ
ــا عــلــى  ــهـ ــأتـ واألزمـــــــــــات، والـــتـــخـــفـــيـــف مــــن وطـ
عددًا  هناك   

ّ
أن ويوضح  اليمنين.  املواطنن 

مــن الخطط الــتــي تــجــري دراســتــهــا لتحقيق 
االســتــقــرار االقــتــصــادي وضــبــط االخــتــاالت 

التجزئة في السودان، أحمد النو في تصريح 
»العربي الجديد« إن هناك ركودا في الشراء  لـ
والبيع، بسبب ندرة السيولة املالية في أيدي 
مواطني  مشتريات  وتراجع  عامة  املواطنن 
الراهنة،  السياسية  األحــداث  بسبب  األقاليم 
بينما كان هؤالء الفئات األكثر شراًء وإقباال 
مقارنة  الــخــرطــوم  أســـواق  مــن  التبضع  على 

بنظرائهم من سكان العاصمة.
ويلفت إلــى حــدوث تباين فــي أســعــار السلع 
االستهاكية هذه األيام، حيث يشهد بعضها 
تراجعا طفيفا فيما تسجل أخرى ارتفاعات 
السكر من  تراجع سعر  الــى  قياسية، مشيرا 
لــلــجــوال زنـــة 50  ألـــف جــنــيــه )80 دوالرا(   35
كــيــلــوغــرامــا إلـــى 15 ألـــف جــنــيــه، بــيــنــمــا قفز 
سعر العدس من 400 جنيه للكيلوغرام إلى 
ألف جنيه، والدقيق من 6 آالف جنيه للعبوة 

زنة 25 كيلوغراما إلى 11.2 ألف جنيه.
لكن أحمد عبدالله، تاجر تجزئة في الخرطوم، 
يــؤكــد ارتــفــاع أســعــار مختلف األصــنــاف، ما 
أضـــر بــالــكــثــيــر مـــن صــغــار الــتــجــار، متوقعا 
الــوضــع االقتصادي،  زيـــادات جــديــدة بسبب 
ــذي أثـــــر ســـلـــبـــا عـــلـــى الـــــقـــــدرات الـــشـــرائـــيـــة  ــ ــ الـ

للمواطنن ودخول األسواق مرحلة الكساد.
فــي املــقــابــل، أعــلــنــت الــغــرفــة املــركــزيــة للسلع 
االســتــراتــيــجــيــة مـــؤخـــرًا، أن هــنــاك اســتــقــرارا 

من  مجموعة  تنفيذ  مع  بالتزامن  التجارية، 
الـــتـــدخـــات الــســريــعــة لــوقــف تـــراجـــع العملة 
ــفـــاظ عــلــى الـــقـــوة الــشــرائــيــة  الــوطــنــيــة والـــحـ
الغذائية  واملـــواد  السلع  أســعــار  لها، وضبط 
واالســتــهــاكــيــة. وفـــي مــقــابــل انــهــيــار الــريــال، 
إلــى استمراره  يشير البنك املركزي في عــدن 
الازمة لتغطية  في تسهيل كافة اإلجـــراءات 
أرصدة البنوك اليمنية بالخارج، وفقا لنظام 
مــزادات بيع العمات األجنبية، لإلسهام في 
العملة  على  الحقيقي  الطلب  مــن  التخفيف 
الصعبة وتسهيل عملية االستيراد وتحقيق 

االستقرار التمويني.
الغذائية  القطاعات  تــطــاول  األزمـــة  تعد  ولــم 
واالســتــهــاكــيــة فــحــســب، وإنـــمـــا امـــتـــدت إلــى 

األدويــــــــــة، إذ تــشــهــد األســـــــــواق اضـــطـــرابـــات 
واســعــة وارتـــفـــاعـــات قــيــاســيــة فــي أســعــارهــا، 
استيراد نحو %90  البلد على  يعتمد  حيث 
الجديد«،  »العربي  من احتياجاته. ورصــدت 
وضــــــع أســــــــواق الــــــــــدواء فــــي عــــــدد مــــن املــــدن 
اليمنية والتي ياحظ ما تشهده من قفزة في 
بــالــذات في صنعاء  األســعــار تتجاوز %600 
وعـــدن وتــعــز وحــضــرمــوت، املــحــافــظــات التي 
تعاني مــن اســتــمــرار ظــهــور حـــاالت اإلصــابــة 

بفيروس كورونا.
يــقــول املــواطــن إبــراهــيــم الــعــنــســي، مــن سكان 
ــه  ــ

ّ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« إن مـــديـــنـــة صـــنـــعـــاء لــــ

ــاد تــوفــيــره  ــتـ ــذي اعـ ــ ــدواء الـ ــ ــ ــدم بــتــكــلــفــة الـ ــ ُصـ
بمبلغ يتراوح بن 50 و60 ألف ريــال قد زاد 

للضعفن، بما يفوق قدرته على الشراء.
يــأتــي ذلـــك عــلــى الــرغــم مــن التعميم الــصــادر 
العليا لألدوية في صنعاء بمنع  الهيئة  عن 
استحداث أي زيادة في أسعار بيع املنتجات 
الدوائية واملستلزمات الطبية عما كانت عليه 
نهاية عام 2019، إال بموافقة الهيئة، مهددة 
باتخاذ إجراءات صارمة بحق املخالفن كما 

ورد في بيان أخير للهيئة.
كــمــا يــؤكــد وائـــل الــبــصــيــر، مــن ســكــان مدينة 

 »معظم املواطنن لم يعودوا قادرين 
ّ
عدن، أن

على تحمل املــزيــد مــن األزمــــات، لــذا فالكثير 
منهم يسلمون أمرهم لقدرهم، لعدم قدرتهم 
على شراء الدواء«. وبجانب تداعيات انهيار 
السلع املستوردة، يعاني  العملة على نقص 
املـــســـتـــوردون مـــن اضـــطـــراب حــركــة الــتــجــارة 
وساسل التوريد وارتفاع الرسوم الجمركية 
والــجــبــايــات املحصلة مــن قبل كــل طــرف من 
أطــراف الــصــراع في اليمن، وهــو ما ينعكس 
على أسعار األدوية ومختلف السلع الغذائية 

واالستهاكية.
ويشير علي عبد الفتاح، عضو اتحاد منتجي 
ــفـــاع تكاليف  ومـــســـتـــوردي األدويــــــة، إلـــى ارتـ
بها  املعترف  الحكومة  قـــرار  بعد  االســتــيــراد 
دوليا األخير اعتماد سعر الدوالر الجمركي 
500 ريال بداًل من 250 ريااًل، وارتفاع تعرفة 
الجمارك الخاصة بالسلع املستوردة بنسبة 
100%، إضافة إلى مضاعفة الهيئات العامة 
الـــدوائـــيـــة فـــي صــنــعــاء الــتــي يــســيــطــر عليها 
الــحــوثــيــون مـــن الــجــبــايــات املـــفـــروضـــة على 
كبيرة  بنسبة  املستوردة  الدوائية  األصناف 

بحجة تشجيع الصناعات الدوائية املحلية.
وتــــســــري زيـــــــادة بــنــســبــة 30% فــــي الـــرســـوم 

الــجــمــركــيــة اتــخــذتــهــا ســلــطــة الــحــوثــيــن في 
الجمركية  املنافذ  جميع  فــي  تطبق  صنعاء 
ــا، وتــشــمــل جميع السلع  ــهـ الــخــاضــعــة إلدارتـ
املستوردة والقادمة من ميناء عدن واملنافذ 
الــــبــــريــــة الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة، 
ــلـــع الـــغـــذائـــيـــة وفـــق  بـــاســـتـــثـــنـــاء بـــعـــض الـــسـ
التعميم الذي اطلعت عليه »العربي الجديد«، 
بــيــنــمــا يــؤكــد تــجــار شــمــول هــــذه الــســلــع في 
القرار. وحسب تقارير اقتصادية، فإن ارتفاع 
أســعــار األدويـــة كــان املشكلة األكــثــر صعوبة 
إذ تعاني  اليمن،  املديريات في  في 53% من 
الــســوق مــن االحــتــكــار بـــاألســـاس، مــع تحول 

األدوية إلى أداة للصرع بن املتحاربن.
وزادت حــــدة وضــــــراوة االحـــتـــكـــار فـــي ســوق 
األدوية نتيجة ما سببته الحرب والصراع من 
اختاالت وأضــرار عديدة في كافة الجوانب 
االقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة والــخــدمــيــة، إذ أدى 
انــهــيــار العملة وعـــدم اســتــقــرار ســعــر صــرف 
الريال أمام الدوالر إلى اضطراب سوق الدواء 
وتــوقــف نــشــاط مــئــات املــســتــورديــن، وفــقــدان 
أكـــثـــر مـــن 50% مـــن الـــصـــيـــادلـــة لــوظــائــفــهــم، 
النشاط االستثماري، خصوصا في  وتوقف 

مجال التصنيع الدوائي.

ــرة فـــي إمــــــدادات الــســلــع االســتــراتــيــجــيــة  ــ ووفـ
األساسية التي يحتاجها املواطن في حياته 

اليومية.
لكن الضو محمود، تاجر جملة في سوق أم 
درمــان، وهــي ثاني أكبر مدينة في السودان 
ا كبيرا من والية الخرطوم، يؤكد  وتشكل جزء
»العربي الجديد« أن األوضــاع الحالية في  لـ
الباد تسببت في خروج عدد من التجار من 
الــســوق بسبب الــركــود الــحــاد وعــدم قدرتهم 
عــلــى الــتــحــكــم فـــي األســـعـــار، داعـــيـــا لتطبيق 

سياسات اقتصادية واضحة.
كــمــا يــقــول الــنــور أحــمــد، تــاجــر فــي ســـوق أم 
درمــــــان، إن الــبــضــائــع بـــا مــشــتــريــن فـــي ظل 
انحسار القوة الشرائية بسبب ارتفاع أسعار 
ــع الــجــنــيــه  ــراجـ ــة نــتــيــجــة تـ الــســلــع الـــضـــروريـ

السوداني أمام العمات األجنبية.
وال تـــزال تــداعــيــات إغـــاق الــشــرق الــســودانــي 
حاضرة، رغم فتح الطرق واملوانئ التي جرى 
إغاقها قبل نحو شهرين، ما أدخل الباد في 

أزمة سلع أساسية وصعود حاد لألسعار.
ــلــــول املــــاضــــي، أعــلــن  ــــي 17 ســبــتــمــبــر/ أيــ وفـ
املجلس األعلى لنظارات البجا، وهو مجلس 
ــرق الـــــســـــودان، إغــــاق  ــ لــتــكــويــنــات قــبــلــيــة شـ
كـــل املــــوانــــئ عــلــى الــبــحــر األحـــمـــر والــطــريــق 
الخرطوم وبورتسودان، وذلك  الرئيسي بن 

على خلفية احتجاجه على تهميش مناطق 
املــجــلــس أعــلــن مطلع نوفمبر/  لــكــن  الــشــرق. 
تشرين الثاني الجاري، فتح املوانئ والطريق 
القومي ملدة شهر كامل، إال أن قطع خدمات 
اإلنترنت في أعقاب االنقاب عطلت صفقات 
الــتــصــديــر واالســتــيــراد، وفـــق تــجــار. ويــشــدد 

أبـــوبـــكـــر مــحــمــد نـــــور، املـــديـــر الـــعـــام التــحــاد 
أصــــحــــاب الـــعـــمـــل عـــلـــى ضــــــــرورة أن تــعــالــج 
والخسائر  السلبية  اآلثــار  الرسمية  الجهات 
ــلــــون فـــــي الـــتـــصـــديـــر  ــامــ ــعــ ــا الــ ــبـــدهـ ــكـ الــــتــــي تـ
واالستيراد والنقل والخدمات، بسبب إغاق 

الشرق الذي تسبب في زيادة أسعار السلع.

نظام تجاري جديد في اليمن... التعامل  بالدوالر

مطالب الموظفين تختبر وعود الحكومةأسواق الخرطوم في عزلة: مواطنو األقاليم يغيبون

سوق فاكهة وسط مدينة عدن )نبيل حسن/ فرانس برس(

سوق 
رئيسي 
للمالبس 
في 
مدينة 
أم 
درمان 
)أشرف 
شاذلي، 
فرانس 
برس(

أضحت العملة اليمنية 
ممنوعة من المعامالت 

التجارية في العاصمة 
المؤقتة عدن، ليتشكل 

نظام تجاري ومالي 
جديد ال يعرف غير الدوالر 

ويرفض بيع السلع باآلجل، 
ما يخلق تداعيات قاسية 
على معيشة المواطنين

تعيش أسواق العاصمة 
السودانية الخرطوم حالة 

من العزلة بسبب الركود 
الحاد الناجم عن عزوف 
المتبضعين من السكان 

المحليين والقادمين من 
األقاليم نتيجة قفزات 

األسعار واالضطرابات

غرفة تجارة بين إيران 
والبرازيل

ذكرت وكالة الجمهورية اإلسالمية 
لألنباء »إرنا« أمس السبت، أنه 

تم افتتاح غرفة تجارة مشتركة 
للقطاع الخاص بني إيران والبرازيل 

في مدينة ساو باولو. ونقلت 
»إرنا« عن السفير اإليراني في 

البرازيل حسني قريبي، قوله خالل 
مراسم افتتاح الغرفة التجارية إن 
اإلمكانيات املتوفرة لدى البلدين 

تفسح املجال أمام توسيع التعاون 
التجاري بينهما، مشيرا إلى أهمية 

إزالة العقبات مثل توفير منصة 
مصرفية وتسيير خطي مالحة 

بحري وجوي مباشرين لتسهيل 
األعمال. من جانبه صرح رئيس 

الغرفة املشتركة اإليرانية البرازيلية  
فخر الدين عامريان، أن الغرض 

األساسي من افتتاح مكتب الغرفة 
في البرازيل هو تسهيل التجارة من 

أجل خلق رؤية مؤاتية الستقرار 
وتنمية التجارة بني البلدين.

2.2 مليون كوري 
يعملون بالمنصات 

اإللكترونية 
أظهر تقرير حكومي أن عدد 

العاملني في املنصات اإللكترونية 
في كوريا الجنوبية، ارتفع إلى 2.2 

مليون شخص بنهاية سبتمبر/ 
أيلول املاضي، وهو ما يمثل %8.5 

من إجمالي العمالة في البالد. 
ويصنف التقرير الصادر عن 

وزارة التوظيف والعمل، وفق وكالة 
يونهاب، األشخاص الذين يعملون 

عبر منصات اإلنترنت إلى قسمني، 
وهم األشخاص الذين يقدمون 

خدماتهم من خالل شركات 
ويقدمون خدماتهم للكثير من 

األشخاص، والقسم الثاني هم الذين 
يعملون لحسابهم الخاص. وشكلت 
النساء 46.5% من إجمالي العاملني 

باملنصات، بينما كانت نسبة الشباب 
في العشرينيات والثالثينيات 

من العمر 55.2%. وبحسب نوع 
الخدمات املقدمة، استحوذ عمال 
التوصيل والنقل وقيادة املركبات 
على 29.9%، وجاء بعدهم العمال 
في إعداد الطعام وخدمة العمالء 

واملبيعات بنسبة 23.7%، ثم 
العاملون في الخدمات املهنية مثل 
الترجمة والترجمة الفورية بنسبة 
9.9%، واملساعدة الكتابية واألمن 

بنسبة %8.6.

أكثر من 117 ألف 
مخالفة تجارية في 

الجزائر
سجلت مصالح وزارة التجارة أكثر 
من 117 ألف مخالفة خالل األشهر 

العشرة األولى من العام الجاري 
2021، بارتفاع بلغت نسبته %38.8 

عن نفس الفترة من العام املاضي، 

وفق بيانات صادرة عن وزارة 
التجارة. وأشار الوزارة في بيانات 

أوردتها كالة األنباء الجزائرية، 
أمس، إلى تحرير أكثر من 116 ألف 

محضر قضائي، بزيادة  %39.8 
عن الفترة املناظرة من 2020، الفتة 

إلى اتخاذ إجراءات إدارية تمثلت 
في حجز سلع بقيمة تقدر بنحو 

2.2 مليار دينار، واكتشاف أعمال 
مخفية تقدر بحوالي 64.4 مليار 

دينار مرتبطة بتحرير فواتير وهمية 
وفواتير مزورة.

تجارة  لتسهيل  إجراءات 
األردن وفلسطين

قال وزير الصناعة والتجارة 
والتموين األردني يوسف الشمالي، 
إن الحكومة األردنية تسعى التخاذ 

إجراءات من شأنها تسهيل انسياب 
البضائع بني األردن وفلسطني في 
كال االتجاهني، بهدف زيادة حجم 

التبادل التجاري. وأكد الشمالي في 
بيان، أمس، عقب لقائه رئيس ملتقى 

رجال األعمال الفلسطيني عامر 
العسيلي ورئيس ملتقى األعمال 
األردني الفلسطيني نظمي عتمة، 

أهمية إقامة الفعاليات االقتصادية 
واللجان املشتركة بجميع 

مستوياتها لدورها في تعزيز 
التعاون االقتصادي والتجاري.

أخبار مال وسياسة

المغربمعيشة

مقابلة

■ أضحى إصالح البنك املركزي الصومالي شرطأ أساسيًا 
لدول أوروبية تربط بني هذه الخطوة وشطب ديون الصومال 
الخارجية، فما هي مستجدات تحقيق هذا الهدف والتحديات 

التي تواجهونها؟
فــي الحقيقة، مـــرَّ الــبــنــك املــركــزي مــنــذ انــهــيــار الــدولــة 
املركزية مطلع التسعينيات بظروف معقدة، وكان من 
بعد  لكن  الحرب،  بفعل  انهارت  التي  املؤسسات  بن 
إعادة هيكلته من جديد عقب انتهاء الفترة االنتقالية 
البنك  الرئيسة أمام نهوض  العقبة  عام 2012، كانت 
مجددًا هي عدم وجــود دعائم اقتصادية كبيرة، إلى 
جانب هجرة الخبراء االقتصادين واإلداريــن الذين 
كانوا يشرفون على عمل البنك. فعملية إعادة البنك 
من  كبيرًا،  تحديا  لنا  بالنسبة  كانت  إداريـــة  كوحدة 
املستقلة  للهيئة  قــوانــن  وكــتــابــة  تنظيم  عمل  حيث 
التي تحكم البنك ألول مرة بعد حوالي ثاثة عقود، 
البنك قبل عامن، استغرق عمل  إدارة  فمنذ تسلمي 
لفهم  الــزمــن،  مــن  فــتــرة  للبنك  الحاكمة  النظم  تقييم 
املــتــطــلــبــات األســـاســـيـــة واالحـــتـــيـــاجـــات الـــضـــروريـــة 
استجابة  املـــركـــزي،  الــبــنــك  يغطيها  أن  ينبغي  الــتــي 
لــلــواقــع االقــتــصــادي الـــذي يــمــر بــه الــصــومــال حاليا، 
البنك، وتضع  تحكم  التي  الهيئة  تنظيم عمل  وكــان 
ــزءًا أســاســيــا في  ــ الــســيــاســات والــخــطــط الــبــنــكــيــة، جـ
املرحلة األولى، لرد االعتبار إلى بنك يمكن الوثوق به 

من قبل البنوك املحلية والدولية والشركات. 

■ هــل يتلقى الــبــنــك املــركــزي دعــمــًا مــن جــهــات عــاملــيــة، ومــا 
هــي حـــدود وجــحــم هـــذا الــدعــم، وهـــل هــنــاك شـــروط يــجــب أن 

يستوفيها البنك، ليلتقى الدعم من الخارج؟ 
نــعــم، هــنــاك دعــم مــن البنك الــدولــي لــتــدريــب موظفي 
البنك، خاصة فئة الشباب املتحمسن للعمل في هذه 
املؤسسة، كما يعمل حاليا 8 خبراء مع البنك لتوفير 
الخبرة العملية واإلدارية وتزويد القطاع الذي يحرك 
البنك، وهو ما سيسهم في تقوية البنك من الداخل، 
تحويل  تكن خدمة  لم  عامن،  فقبل  وتقنيا،  تنظيما 

األموال بن البنوك متاحة.

■ ما هي الخدمات التي يوفرها البنك حاليًا للتجار والبنوك؟
يوفر البنك رخص استخدام نظام التحويل اإللكتروني 
اإللكتروني  التحويل  حجم  وارتــفــع  املحلية،  للبنوك 
يــعــمــل عــلــى ضبط  إلــــى نــحــو 2.5 مــلــيــار دوالر، كــمــا 
ومراقبة تدفق هذه التحويات، فنظام تحويل األموال 
ــداع واإلرســــــال واســتــام  ــ اإللــكــتــرونــي يــتــيــح آلــيــة اإليــ

األمـــــــوال مـــن خــــال ضــغــطــة زر إلــكــتــرونــيــة، يــراقــبــهــا 
ــذا مـــا ســهــل إمــكــانــيــة  ــ ــركــــزي، وهـ ويــتــابــعــهــا الــبــنــك املــ
تدفق األموال عبر 13 بنكا محليا، كانت تواجه سابقا 
صعوبات جمة في إرسال واستام األمــوال يدويا من 
خــال حملها بــالــســيــارات، وهــو مــا كــان يــهــدد سامة 

األموال من جهة وأصحابها من جهة ثانية.

كــورونــا، وهل  الصومالي بجائحة  االقــتــصــاد  تــأثــر  ■ كيف 
يتعافى من تداعياتها؟ 

بالطبع، أثرت جائحة كورونا سلبا على اقتصادات 
الــعــالــم، واالقــتــصــاد الــصــومــالــي يــتــعــافــى تــدريــجــيــا، 
وهناك مؤشرات على ذلك، بغض النظر عن اإلمكانات 

الضعيفة املحلية ملقاومة تلك الجائحة.

■ إلــــى أيــــن وصـــلـــت جـــهـــود إعـــفـــاء الـــصـــومـــال مـــن الـــديـــون 
الخارجية، وما هي الشروط الدولية أمام الحكومة الفيدرالية 

للحصول على قروض أو دعم مالي من البنك الدولي؟ 
الديون قبل خمس  بــدأت جهود إعفاء الصومال من 
ســنــوات مــن قــبــل الــبــنــك الـــدولـــي، وهــــذه ديــــون كانت 
 ،)1991-1969( العسكري  النظام  عهد  فــي  مستحقة 
ولـــم يــتــم ســـدادهـــا بــعــد انــهــيــار الـــدولـــة املــركــزيــة عــام 
1991، وتصل تلك الديون إلى نحو 5 مليارات دوالر، 

وهي بمثابة عقبات أمام تطور اقتصاد الباد.
وهناك جهود حثيثة يبذلها البنك الدولي والحكومة 
الـــصـــومـــالـــيـــة مـــعـــا إلعــــفــــاء الــــبــــاد مــــن تـــلـــك الــــديــــون، 
لــكــن هــنــاك شــروطــا مــن قــبــل الــــدول الــدائــنــة، أبــرزهــا 
ضــرورة إجــراء إصاحات مالية، لذا عملت الحكومة 
املطلوبة،  الصومالية بجد على تطبيق اإلصاحات 
وهــو ما أدى إلــى أن يعلن البنك الدولي في مــارس/
آذار 2020 أن الصومال نفذ تلك اإلصاحات، وهو ما 

يؤهله لإلعفاء من الدين حاليا.

■ ما هو مستقبل طباعة فئات عملة الشلن الصومالي، وهل 
تسعيرة  لــفــرض  البنك  عمل  مالية تضبط  ســيــاســات  هــنــاك 

محددة على التجار وفي األسواق ؟ 
السياسات املالية التي يتبعها البنك يمكن أن تتعزز 
أواًل من خال توفير عملة محلية قوية، ولم يتمكن 
البنك املــركــزي، مــدة ثــاثــة عــقــود، مــن طباعة العملة 
لــم يكن مــوجــودًا فعليا، لكن حاليا من  املحلية، ألنــه 
بن الخطط الكبيرة واملدروسة بشكل دقيق، طباعة 
فــئــات الــعــمــلــة الــصــومــالــيــة، فــاالقــتــصــاد الــصــومــالــي 

بحاجة إلى قطاع مالي رسمي قوي.

70 % من مديونيات األسر 
هي لصالح تجار المواد 
الغذائية واالستهالكية

ــمــصــرفــي  يـــواجـــه الـــقـــطـــاع ال
لتحقيق  كبيرة  تحديات  الصومالي 
أساسيًا  شــرطــًا  أضــحــت  ــات  ــالح إص
الخارجية،  ديونه  من  البلد  إلعفاء 
عبد  المركزي  البنك  مدير  يتحدث 
الرحمن محمد عن هذه التحديات

أجراها الشافعي أبتدون

عبد الرحمن محمد
دول أوروبية تشترط إصالحات 

مالية لشطب الديون

البنك المركزي لم يتمكن طيلة 
3 عقود من طباعة العملة

لجأ البنك المركزي اليمني أخيرًا، لبيع العمالت األجنبية عبر مزاد إلكتروني، 
إلى  مسؤولون  يرجعه  الــذي  للريال،  المتسارع  االنهيار  منع  محاوًال 
المضاربة بالعملة من قبل شركات 
الصرافة المخالفة. ويواجه اليمن، 
إنسانية  ــة  أزم ــوأ  أس يشهد  ــذي  ال
المتحدة،  العالم وفقا لألمم  في 
غير  واقتصادية  مالية  صعوبات 
عائدات  تراجع  نتيجة  مسبوقة 
من   %70 تــشــكــل  ــي  ــت ال ــنــفــط  ال
المساعدات  وتوقف  اإليـــرادات، 
األجنبية،  واالستثمارات  الخارجية 

ليكسر الدوالر حاجز 1500 ريال.
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