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ميزانية موحدة في ليبيا
طرابلس ـ العربي الجديد

الليبية،  الوفاق  حكومة  في  املالية  وزارة  أعلنت 
عـــن اعـــتـــمـــاد الــلــجــنــة الــفــنــيــة املـــشـــتـــركـــة، املــؤلــفــة 
ــن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة  ــن مـــســـؤولـــن مــالــيــن مـ مـ

والحكومة املوازية شرق البالد، للميزانية العامة املوحدة.
وأشــار بيان الـــوزارة، إلــى أن قــرار اعتماد امليزانية املوحدة 
ــر املــالــيــة فـــي حــكــومــة الــــوفــــاق، فــرج  ــ ــاء خــــالل زيـــــارة وزيـ جــ
بومطاري، ونائب رئيس املجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، 
»اعــتــمــاد نــتــائــج أعـــمـــال الــلــجــنــة املــالــيــة  مــديــنــة الــبــيــضــاء لـــ

املوحدة ووضع آليات تنفيذها«. 
وأضاف البيان، الذي صدر مساء أول من أمس، أن بومطاري 
ومعيتيق التقيا رئيس مجلس النواب املجتمع في طبرق، 
»استكمال  عقيلة صالح، في إطار زيارتهما للشرق الليبي لــ
ا بشأن إعداد تصور مليزانية عامة 

ً
التوافقات التي أقرت سابق

موحدة«.  وحول بنود امليزانية، أوضح البيان أن امليزانية 
»تــهــدف بــشــكــل أســاســي إلـــى مــعــالــجــة عـــدد مــن املختنقات 
الجديدة  اإلفــراجــات  استكمال  في  واملتمثلة  القائمة حالًيا، 

واحتياجات  املــالــيــة،  والــتــســويــات  الــدولــة،  موظفي  ملرتبات 
قطاع الصحة ومجابهة وباء كورونا، ودعم قطاعي النفط 
والــكــهــربــاء، وغــيــرهــا مــن الــنــفــقــات ذات الــعــالقــة بالخدمات 
أن خطوة  تأكيده  بومطاري،  عن  البيان  ونقل  األســاســيــة«. 
توحيد امليزانية تأتي تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة، كما 
تسهم في تسهيل املهام املناطة بحكومة الوحدة الوطنية.  
وكــان معيتيق قد أعلن، في وقــت سابق أمــس السبت، عبر 
تــغــريــدة على حــســابــه، وصــولــه رفــقــة بــومــطــاري إلــى مدينة 
البيضاء، شرق البالد، للمشاركة في إقرار ميزانية موحدة، 

وإنهاء حالة االنقسام املالي للدولة. 
الثامن من  إلــى ليبيا قد أعلنت، في  البعثة األممية  وكانت 
فــبــرايــر /شــبــاط الـــجـــاري، عــن اتــفــاق األطــــراف الليبية على 
»ميزانية موحدة لشهرين إلتاحة املجال للسلطة التنفيذية 
ا التخاذ قرار بشأن امليزانية الكاملة 

ً
املوحدة املشكلة حديث

لــلــعــام 2021«، مــشــيــرة إلـــى أن الــخــطــوة ســيــكــون لــهــا تأثير 
إيجابي على توحيد املؤسسات االقتصادية في البالد. 

وتعتمد ليبيا على أكثر من 95 في املائة من إيراداتها على 
برميل  مليون   1.3 ليبلغ  اإلنــتــاج  وانتعش  النفط.  عــائــدات 

يومًيا في ديسمبر/كانون األول املاضي، أي عشرة أضعاف 
مــا كــان عليه فــي الــربــع الثالث مــن عــام 2020. لكنه ظــل أقل 
مــن 1.6 مــلــيــون بــرمــيــل كــمــا كـــان قــبــل عــشــر ســنــوات، حسب 
بيانات رسمية. وأحيت املصالحة آمال الليبين في إنعاش 
اقتصاد البالد الذي كان من أكثر اقتصادات املنطقة ازدهاًرا، 
الــذهــب األســـود. وشهدت  إنــتــاج  انتعاش  وال سيما بفضل 
إذ  الحكومة،  التحسن عقب توحيد  املالية بعض  األوضــاع 
رفع العديد من البنوك التجارية في مختلف املدن الليبية، 
السيولة في  الشهري، في ظل توافر  النقدي  سقف السحب 
اآلونـــة األخــيــرة. وتــراجــعــت ظــاهــرة الطوابير الطويلة أمــام 
مقاّر فروع البنوك، بسبب اإلعالنات املتوالية لفروع البنوك 
عن توافر السيولة وزيادة سقف السحب الشهري في بعض 

البنوك إلى 10 آالف دينار ليبي. 
الودائع أحد أهم  البنك املركزي أن  وفي بيانات سابقة أكد 
تشكل  إذ  التجارية،  البنوك  لــدى  النقدية  السيولة  مــصــادر 
البنوك«، لكن  »نسبة قد تتجاوز 80% من إجمالي خصوم 
بسبب تردي الوضع األمني وانعدام الثقة أحجم عدد كبير 

من الزبائن عن اإليداع.

لندن ـ العربي الجديد

ذكرت وكالة بلومبيرغ األميركية أن خالفات تطفو 
السعودية وروسيا بشأن خفض  السطح بن  على 
إنتاج النفط في الفترة املقبلة، بينما تقود الدولتان 
اتــفــاقــيــة لــخــفــض اإلنـــتـــاج عــبــر مــا يــعــرف بتحالف 
ــدول األعـــضـــاء فــي منظمة  ــك+«، الـــذي يــضــم الــ ــ »أوبــ
البلدان املنتجة للبترول وكبار املنتجن من خارج 

املنظمة، على رأسهم موسكو.
وقالت بلومبيرغ، أمس األحــد، إن السعودية تحث 
ــي »الــحــذر 

ّ
ــــك+« عــلــى تــوخ الــــدول األعــضــاء فــي »أوبـ

الــشــديــد« بــشــأن زيــــادة اإلمـــــــدادات، عــلــى الــرغــم من 
ارتفاع األسعار إلى أعلى مستوى لها في عام واحد، 

خالل األيام املاضية.
وقال مندوبون في أوبك، وفق الوكالة األميركية، إن 
اململكة أشارت في جلسات خاصة إلى أنها تفضل 
بشكل  اإلنــتــاج  استقرار  على  املجموعة  تحافظ  أن 
ــام، بينما تشير مــوســكــو إلـــى أنــهــا ال تـــزال تريد  عـ

املضي قدمًا في زيادة املعروض بشكل تدريجي.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، 
الــجــاري، إن »السوق  قد قــال، في 14 فبراير/شباط 
ــرورة الـــبـــدء بــزيــادة  ــ ــارة إلـــى ضـ ــ مـــتـــوازنـــة«، فـــي إشـ

اإلنتاج عبر تخفيف حجم خفض اإلنتاج الحالي.
ويــعــقــد تــحــالــف »أوبـــــــك+« اجــتــمــاعــه الـــقـــادم فـــي 4 
مــارس/آذار املقبل، التخاذ قرار بشأن حجم خفض 
الــبــالــغ 7.2 مــاليــن برميل يوميا،  الــحــالــي  اإلنــتــاج 
خــــالل الـــشـــهـــور املــقــبــلــة. وبــشــكــل طـــوعـــي، أضــافــت 
السعودية خفضا في إنتاجها بمقدار مليون برميل 
يوميًا، بدأت تنفيذه مطلع الشهر الجاري، وينتهي 
في 31 مارس/آذار املقبل، وهو ما يعد بمثابة ورقة 

في يد السعودية خالل املفاوضات.
وبينما أشـــار وزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي األمــيــر عبد 
العزيز بــن سلمان، أخــيــرًا، إلــى أن موقف بــالده قد 

ال يحظى بشعبية، فإنه حــذر زمــالءه املنتجن من 
لعب، 

ُ
الــتــراخــي قــائــال: »مــبــاراة كــرة الــقــدم مــا زالــت ت

ومن السابق ألوانه إعالن أي انتصار على الفيروس 
)كــورونــا(«. وفــي ختام تعامالت األسبوع املاضي، 
أغــلــقــت عـــقـــود خــــام بـــرنـــت ألقـــــرب اســتــحــقــاق عند 
أعلى مستوى منذ  للبرميل، مسجلة  62.72 دوالرا 
اإلنتاج  خفض  ويعد   .2019 األول  ديسمبر/كانون 
تضحية اقــتــصــاديــة لــعــديــد املــنــتــجــن مــثــل الــعــراق 
ونيجيريا، مع تراجع الصادرات وتراجع مداخيلها، 
على الرغم من أن الخفض أسفر عن نتائج إيجابية 

على سعر البرميل.

خالف جديد بين روسيا والسعودية حول خفض إنتاج النفط

الكهرباء 
تعود إلى 

تكساس
مـــن  اآلالف  يــــســــتــــعــــيــــد 
ســــكــــان واليـــــــة تــكــســاس 
األمــيــركــيــة مــيــاه الــشــرب 
ــكــــهــــربــــاء تـــدريـــجـــيـــًا،  والــ
إثر موجة صقيع قطبي 
ــــت 

ّ
ــل ــة شــ ــوقــ ــبــ ــســ ــر مــ ــ ــيـ ــ غـ

ــة املــعــتــادة  أليـــــام الــــواليــ
عـــــلـــــى مــــــــوجــــــــات الــــحــــر 
الــثــلــوج، والتي  أكثر مــن 
تــعــد أيــضــا مــركــز إنــتــاج 

الطاقة في أميركا.
ألــف  نــحــو 60  يـــــزال  وال 
مــنــزل بــال كــهــربــاء حتى 
ــــق  ــســــــاء الـــــســـــبـــــت، وفـ مــــ
ــع »بـــــاورســـــتـــــورج.  ــوقــ مــ
يــــــــــــــوإس«، بـــيـــنـــمـــا كــــان 
ــقــــا  املــــــــوقــــــــع أفــــــــــــاد ســــابــ
بــانــقــطــاع الــكــهــربــاء عن 

نحو 200 ألف منزل.
واجــــــــــتــــــــــاحــــــــــت مــــــوجــــــة 
ووســط  جنوب  الصقيع 
ــدة،  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الـــــــــــواليـــــــــــات املــ
األســـــــــــبـــــــــــوع املــــــــاضــــــــي، 
لـــكـــن الــــــحــــــرارة عــــــاودت 
االرتـــــــــــــفـــــــــــــاع، الـــــســـــبـــــت، 
وشــــــــــــهــــــــــــدت مـــــديـــــنـــــتـــــا 
هـــــــيـــــــوســـــــن وأوســــــــــــــن 
ــراوح  ــ درجـــــــات حـــــــرارة تـ
ــة مــئــويــة، وفــق  ــ 15 درجـ

فرانس برس.
وتــســبــب تــعــطــل الــكــثــيــر 
مـــن مـــصـــادر الــطــاقــة في 
ــكـــســـاس، خـــــالل األيـــــام  تـ
ــــي إحـــــــداث  املـــــاضـــــيـــــة، فــ
ارتـــــــــبـــــــــاك فـــــــي قــــطــــاعــــي 
الــــنــــفــــط والـــــــغـــــــاز، حــيــث 
تـــــراجـــــع إنـــــتـــــاج الـــنـــفـــط 
الــخــام بــمــقــدار 4 مالين 

برميل يوميًا.

ارتفاع اإلنتاج الصناعي القطري
ارتفع مؤشر الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي القطري على 
بنسبة  الماضي  األول  كانون  ديسمبر/  في  شهري  أساس 
أساس  على  تراجع  فيما  نقطة،   100.7 مسجال   ،%10.5
جهاز  عن  الصادر  المؤشر  ويعكس   .%5.7 بنسبة  سنوي 
القطاعات  نمو  تفاصيل  القطري  واإلحصاء  التخطيط 
االقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين الذي يمثل 
التحويلية  والصناعات  المؤشر،  إجمالي  من   %83.6 نحو 
15.2%، والكهرباء 0.7% وإنتاج وتحلية الماء بنسبة %0.5. 
ارتفاع  إلى  األحد،  أمس  بيان،  في  التخطيط  جهاز  وأشار 
 ،%12 بنسبة  شهري  أساس  على  التعدين  قطاع  مؤشر 
استخراج  مجموعة  في  المنتجة  الكميات  ارتفاع  نتيجة 
النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، بينما انخفض 

الصناعة  قطاع  وسجل   .%6.3 بنحو  سنوي  أساس  على 
انخفض  فيما   ،%4.4 بنسبة  شهريا  ارتفاعًا  التحويلية، 

مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون األول 2019 بنسبة %2.8.

تنسيق اإلغالق التجاري في األردن
اجتماع،  خالل  األردن  تجارة  لغرفة  العامة  الهيئة  دعت 
للتشاور  الحكومة  »زوم«،  تقنية  عبر  األحد،  أمس 
قرارات  أية  في  الخاص  القطاع  ممثلي  مع  والتنسيق 
ألثرها  الحظر،  ساعات  أو  اإلغالقات  بخصوص  تصدر 
السلبي على مختلف القطاعات التجارية. وأشارت الغرفة، 
مواصلة  ضرورة  إلى  »بترا«  األردنية  األنباء  وكالة  وفق 
من  الصحية  والوقاية  السالمة  بمعايير  بااللتزام  التشدد 
المواطنين، والتزام القطاعات التجارية باإلجراءات الرقابية، 

والعمل  الحكومية،  والمخالفات  الغرامات  يجنبها  ما 
على نشر التوعية للقطاعات المنتسبة للغرف التجارية.

محطات لوقود الهيدروجين في الصين
تخطط شركة البترول والكيماويات الصينية )سينوبك( لبناء 
الهيدروجين  بوقود  السيارات  لتزود  ألف محطة  حوالي 
النظيفة  الطاقة  لتعزيز  المقبلة  الخمس  السنوات  في 
في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. وبحلول نهاية عام 2020، 
قامت شركة سينوبك المحدودة للتسويق، وهي شركة 
تابعة لشركة سينوبك، ببناء 27 مشروعا تجريبيا لمحطات 
بالبالد،  مناطق  عدة  في  الهيدروجين  بوقود  التزود 
وفق ما نقلت وكالة شينخوا، أمس األحد، عن صحيفة 

تشاينا سيكيوريتيز جورنال.

متفرقات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

كما توقعت قبل شهور، فقد 
أقدمت الحكومة السودانية أمس 
على تعويم الجنيه، وهو ما أدى 

إلى حدوث تهاٍو في قيمته بلغت 
نسبته 582%، وهو خفض حاد 

مقارنة بنتائج قرارات التعويم التي 
جرت في دول أخرى مثل مصر 

ولبنان واملغرب والجزائر والعراق، 
ربما تجربة سورية هي االستثناء.

القرار، الذي كان متوقعًا على 
نطاق واسع، أدى إلى حدوث تراجع 
سريع في قيمة الجنيه املتداول في 

السوق الرسمي ليصل إلى 375 
جنيهًا للدوالر، مقابل 55 جنيهًا، 
وهو سعر قريب من سعر السوق 

السوداء.
الحكومة بررت الخطوة بأنها 

تهدف إلى توحيد أسعار الصرف 
الرسمية واملوازية، لكن ما لم 

تقله الحكومة: ماذا عن الخطوة 
املقبلة؟ ماذا عن خطتها للتعامل 

مع القفزات املتوقعة في أسعار 
السلع والخدمات، بما فيها 

السلع الغذائية بسبب التهاوي 
في قيمة العملة؟ هل يتوافر لدى 
الحكومة رصيد كاٍف من النقد 
األجنبي للدفاع عن الجنيه في 

مواجهة مضاربات محتملة 
وقوية من قبل تجار العملة؟ هل 
حصلت الحكومة على وعود من 
املؤسسات الدولية مثل صندوق 

النقد والبنك الدوليني بمنحها 
قروضًا سريعة يمكن من خاللها 
تدبير احتياجات الواردات، خاصة 

من األغذية واألدوية والوقود 
والسلع الوسيطة واملواد الخام؟ 
هل لدى الحكومة برامج لحماية 

الطبقات الفقيرة واملتوسطة 
املتضررة من قرار التعويم؟ ماذا 
عن برامج الحماية االجتماعية؟ 
أم أن قرار التعويم سيفتح الباب 

على مصراعيه أمام الحكومة 
النتهاج سياسات تقشفية 

عنيفة بحق املواطن، تصاحبها 
زيادات قياسية في أسعار السلع 

والخدمات مثل رغيف الخبز 
والسلع التموينية واملياه والكهرباء 

والغاز واملواصالت واالتصاالت 
والتعليم والصحة، وزيادة 

الضرائب، وفرض عشرات من 
الرسوم الجديدة، وتجميد الرواتب، 

وربما خفضها، وتقليص عدد 
موظفي الدولة، وبيع الشركات 

العامة، والتنازل عن أصول 
الدولة، والتوسع في سياسة بيع 

األراضي؟
مشكلة الحكومة السودانية أنها ال 
تملك حاليًا أدوات وإمكانات مادية 

للدفاع عن قرار التعويم وإعادة 
االستقرار لألسواق املضطربة 

وطمأنة املواطن، وما لم تحصل 
على قروض سريعة، سواء من 

املؤسسات الدولية أو مانحني 
خليجيني، فإن التهاوي في قيمة 

العملة سيتواصل، وبالتالي 
ستقدم الحكومة على تعويم 

آخر للعملة، وهنا تدخل األسواق 
واملواطن في دوامة ال نهاية لها من 
األزمات املعيشية وقفزات األسعار، 

خاصة أن معدل التضخم وصل 
بالفعل إلى معدالت قياسية هي 
األعلى في العالم، حيث تجاوزت 

304.22% في يناير/ كانون الثاني 
2021، مقارنة بـ269.33% لشهر 

ديسمبر/ كانون األول 2020.

السودان نحو 
دوامة ال تنتهي

Monday 22 February 2021
االثنين 22 فبراير/ شباط 2021 م  10  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2366  السنة السابعة
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اقتصاد

القاهرة ـ العربي الجديد

قبل أن تهدأ أزمــة »قــانــون البناء« 
فــي مــصــر، الـــذي أثـــار احتجاجات 
شعبية واســعــة قبل شــهــور، بــدأت 
أخرى تطفو على السطح خالل األيام املاضية، 
ـــ »صــحــة  ــراف الــحــكــومــي بـ ــتــ ــاء االعــ ــغـ عــقــب إلـ
التوقيع« الصادر من املحاكم القضائية على 
الـــوحـــدات السكنية وغــيــرهــا، وإلــــزام املــواطــن 
الشهر  الــوحــدات في  بضرورة توثيق ماليني 
الــعــقــاري )جــهــة حــكــومــيــة مــنــوط بــهــا توثيق 
الـــعـــقـــارات(، وهـــو مـــا يــكــلــف املــواطــنــني أعــبــاء 
ووفق  التوثيق.  أسعار  الرتــفــاع  كبيرة  مالية 
مصادر رسمية فإنه من املقرر أن يطبق القرار 
املقبل، وفقًا  آذار  مـــارس/   6 مــن  بـــدءًا  الجديد 
لتعديالت قانون الشهر العقاري الجديد، على 
السنوات  اإللــغــاء ليس على  أن يكون تطبيق 
الــقــادمــة فــقــط، بـــل وصـــل إلـــى عـــدم االعـــتـــراف 
بما تم به خــالل السنوات املاضية من صحة 
األزمــة حالة من  تلك  توقيع وغيرها. أحدثت 
البلبلة وسط الشارع املصري، خاصة من قام 
بعمل »صحة توقيع« من املواطنني باملحاكم 
املــصــريــة خــالل الــســنــوات املــاضــيــة، كــنــوع من 
تــوثــيــق الـــوحـــدة الــســكــنــيــة الــخــاصــة بــهــم من 
ــدات وخــاصــة  املـــشـــتـــري، إذ إن مـــاليـــني الــــوحــ
باملناطق العشوائية لن يستطيع مالكها دفع 
مــبــالــغ الــتــوثــيــق فــي الــشــهــر الــعــقــاري، ويــأتــي 

الجزائر ـ حمزة كحال

الــتــمــور فــي الــجــزائــر ضغطا  يــعــيــش منتجو 
كـــبـــيـــرا بـــعـــدمـــا تــــحــــول مـــحـــصـــول الـــتـــمـــر فــي 
ــنــــوب  ــات الـــــصـــــحـــــراويـــــة فــــــي الــــجــ ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ املـ
الجزائري من نعمة إلى نقمة، تؤرقهم، بسبب 
غــلــق األجــــواء الــجــويــة فــي الــجــزائــر واالتــحــاد 
ــــي عــلــى الـــســـواء، مــا زاد مــن مــخــاوف  األوروبــ
ضــيــاع »الــغــلــة« وســط عجزهم عــن تسويقها 
بعد انتهاء موسم جني التمور شهر يناير/

عّمان ـ زيد الدبيسية

»العربي الجديد« أن توجيه  أكد مراقبون لـ
املــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي لـــدائـــرة املــخــابــرات 
ــــن الــــــدور  الــــعــــامــــة األردنــــــيــــــة بـــالـــتـــخـــلـــي عـ
الـــذي قــامــت بــه لسنوات طويلة فــي مجال 
االقــتــصــاد واالســتــثــمــار والــرقــابــة ملصلحة 
ــــاص، يـــأتـــي  ــــصـ ــتـ ــ ــة االخـ ــبـ ــاحـ الــــجــــهــــات صـ
فـــي تــوقــيــت مــهــم لــلــغــايــة يــتــطــلــب تمكني 
ــعــنــى بــتــطــويــر أركــــان 

ُ
املـــؤســـســـات الـــتـــي ت

االقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي وتــدعــيــمــهــا وتــعــزيــز 
ــابــــة ومـــالحـــقـــة الـــفـــاســـديـــن  عـــمـــلـــيـــات الــــرقــ

وحماية املال العام.
ــــق خـــبـــراء، فــــإن األردن يــمــتــلــك حــالــيــًا  ووفـ
مؤسسات قادرة على النهوض االقتصادي 
ــظــــروف املــنــاســبــة،  ــرت لــهــا الــ ــوافــ إذا مـــا تــ
وكــذلــك مــحــاربــة الــفــســاد وتــعــزيــز الــرقــابــة 
الــرســمــي بشكل  واألداء  الـــعـــام  املــــال  عــلــى 
عـــام، إضــافــة إلـــى تــعــزيــز بيئة االســتــثــمــار 

واستقطاب املستثمرين.
وقال الخبير االقتصادي، حسام عايش، إن 
املخابرات  مدير  إلــى  املوجهة  امللك  رسالة 
العامة تعكس أهمية تعزيز دور املؤسسات 
كـــافـــة، وقـــيـــام كـــل مــنــهــا بــاالخــتــصــاصــات 
ــع  ــر الــــوضــ ــويــ ــطــ ــــي ســـبـــيـــل تــ ــة فــ ــوبــ ــلــ ــطــ املــ

االقـــتـــصـــادي وزيـــــادة مـــعـــدالت االســتــثــمــار 
ــالـــة  ــبـــطـ والــــتــــصــــدي ملـــشـــكـــلـــتـــي الـــفـــقـــر والـ
وتخفيض حــجــم املــديــونــيــة الــتــي شــارفــت 

على تجاوز الناتج املحلي اإلجمالي.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  ــاف عــايــش لـــ ــ وأضـ
أّدت دورًا مهمًا  الــعــامــة  املــخــابــرات  دائـــرة 
ــوات املــــاضــــيــــة فـــــي املــــجــــاالت  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ فـــــي الـ
ــة  ــابـ ــة والـــرقـ ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ االقـــتـــصـــاديـــة واالسـ
املــال العام ومالحقة الفاسدين، وقد  على 
أمكن إنشاء وتعزيز دور الجهات املناطة 
مثل  والرقابية  االقتصادية  القضايا  بها 
ديوان املحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة 
الــفــســاد وغــيــرهــا، إضــافــة إلــى الــعــديــد من 
الــــــــوزارات والـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة املــعــنــيــة 

بامللف االقتصادي.
ــه الـــثـــانـــي، رســـالـــة  ــلـ ــلـــك عـــبـــد الـ ووجــــــه املـ
ــاء املـــاضـــي إلــــى مـــديـــر املــخــابــرات  ــعــ األربــ
العامة اللواء أحمد حسني، قال فيها: »لقد 
تعرض األردن خالل مسيرة اإلنجاز الذي 
للدولة ملخاطر  األولــى  املئوية  تحقق في 
جّمة ولم تكن بعض مؤسساتنا صاحبة 
االختصاص األصيل تمتلك الوسائل وال 
األدوات وال اإلمكانات في بعض األحيان 
الــتــي تمّكنها مــن الــتــعــامــل مــع مــثــل تلك 
التي  االستثنائية  والــتــحــديــات  املــخــاطــر 

خـــاص خــالل  بــشــكــل  بمنطقتنا  عــصــفــت 
آثارها  والتي أصابت  املاضية  املائة عام 
وطــنــنــا الــعــزيــز، مــثــل الـــحـــروب املــتــوالــيــة 
والهجرات القسرية التي واكبتها باتجاه 

وطننا«.
وأكــــد أن األردن أنــجــز الــكــثــيــر مــن أســبــاب 
االختصاص  صاحبة  ملؤسساته  التمكني 
الـــتـــشـــريـــعـــي األصـــــيـــــل فـــــي الــــتــــعــــامــــل مــع 
ــة  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ ــاديــــة واالسـ ــتــــصــ ــا االقــ ــايـ ــقـــضـ الـ
 الـــقـــضـــايـــا املــرتــبــطــة 

ً
والــــرقــــابــــة، وخــــاصــــة

االستثمار وسالسته  بالتثبت من سالمة 
وشـــرعـــيـــة مــــصــــادر الـــتـــمـــويـــل واســتــكــمــال 
بــنــاء مــؤســســات تــرســخ الــنــزاهــة وتــحــارب 
الفساد وإنجاز عملية تطوير للمؤسسات 
الــرقــابــيــة املــنــصــوص عليها فــي الــدســتــور 
ــل ديـــــــوان  ــثــ ــات مــ ــعــ ــريــ ــشــ ــتــ ــن الــ ــ ــره مــ ــ ــيــ ــ وغــ
 عـــن تــطــويــر املــنــظــومــة 

ً
املـــحـــاســـبـــة، فـــضـــال

املؤسسات  هــذه  على  ويتعني  القضائية، 
والجهات أن تتصدى فورًا الختصاصاتها 
الــدســتــوريــة والــتــشــريــعــيــة األصــيــلــة حتى 
العبء  العامة من  املخابرات  دائــرة  تتحرر 
الكبير الــذي نهضت بــه فــي هــذه املجاالت 
الخارجة عن اختصاصاتها لسد الثغرات.

ويــعــانــي االقــتــصــاد األردنــــي مــن تحديات 
ارتفاع البطالة التي بلغت 23.9% في الربع 

املاضي، وزيــادة معدالت  العام  الثالث من 
الــفــقــر املــتــوقــع أن يـــواصـــل ارتــفــاعــه خــالل 
االنــحــدار  بسبب  املقبلة  القليلة  الــســنــوات 
الــكــبــيــر فـــي مــســتــويــات املــعــيــشــة وارتـــفـــاع 

األسعار وتداعيات جائحة كورونا.
ومــــن املـــرتـــقـــب أن تــســجــل املــــوازنــــة لــلــعــام 
الــحــالــي عــجــزًا بــقــيــمــة 2.05 مــلــيــار ديــنــار 
)2.89 مليار دوالر( بعد املنح، وأن الهدف 
الــرئــيــســي لــلــمــوازنــة الــبــالــغــة 9.9 مــلــيــارات 
صــيــانــة  هــــو  دوالر(،  ــلـــيـــار  مـ  14( ديــــنــــار 
االســتــقــرار املــــال، وفــقــًا لــتــصــريــحــات وزيــر 

املالية محمد العسعس.
البرملان  النائب في  قال  السياق،  وفي هذا 
»الـــعـــربـــي  األردنــــــــــــي، مــــوســــى هـــنـــطـــش، لــــ
ــيـــة تــتــطــلــب  ــالـ ــديــــد« إن املـــرحـــلـــة الـــحـ الــــجــ
جـــهـــدًا اســتــثــنــائــيــًا مـــن مــؤســســات الـــدولـــة 
املــخــتــلــفــة، ســــواء الــحــكــومــة أو الــبــرملــان أو 
القطاع الخاص لوقف حالة التراجع التي 
يــعــانــي مــنــهــا االقـــتـــصـــاد األردنـــــــي والــتــي 
واألمــن  السلم  على  مخاطر  عنها  سينجم 
االجــتــمــاعــي، وال ســيــمــا مــع ارتـــفـــاع أعـــداد 
في  الكبيرة  والزيادة  العمل  املتعطلني من 
نسبة الــفــقــر الــتــي تــوقــع الــبــنــك الــدولــي أن 
تــرتــفــع 11% عــن املــســتــوى املــعــلــن مــن قبل 

الحكومة سابقًا والبالغ %15.7.

ذلك في الوقت الذي يؤيد فيه آخــرون توثيق 
وحــداتــهــم السكنية. ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر أن 
عــمــلــيــة صـــحـــة الـــتـــوقـــيـــع بـــاملـــحـــاكـــم املــصــريــة 
جنية  ألـــف  بــني  مــا  القليلة  بتكلفتها  تتميز 
و1500 جنيه بأتعاب املحامي )الدوالر = 15.6 
اتها البسيطة، أما   على إجراء

ً
جنيهًا(، فضال

تكلفته  فتصل  الــعــقــاري  الشهر  فــي  التوثيق 
ــا بــــني 15 إلـــــى 20 ألـــــف جــنــيــه حــســب  إلـــــى مــ
مساحة الوحدة السكنية، وتزيد عن 100 ألف 
الــعــديــد من  جنيه فــي حــالــة توثيق مبنى بــه 

الوحدات السكنية.

التطبيق بعد أسبوعين
وفي خطوة استفزت رجل الشارع قال رئيس 
قــطــاع مــصــلــحــة الــشــهــر الــعــقــاري والــتــوثــيــق، 
جمال ياقوت، إنــه لن يتم االعــتــراف بــأي عقد 
غــيــر مــســجــل بــالــشــهــر الــعــقــاري نــهــائــيــا، وإن 
الــحــكــم الــقــضــائــي بــهــذا الــشــأن يصبح واجــب 
القيد إذا لم يتم الطعن عليه في املدة املحددة، 
مــشــيــرا إلـــى أن دور الــشــهــر الــعــقــاري يقتصر 
عــلــى بــحــث املــلــكــيــة فــقــط وتــنــفــيــذ تــعــديــالت 
القانون الجديد سيبدأ 6 مارس/ آذار املقبل. 
ــة عـــلـــى إحــــدى  ــلـ ــداخـ ــاقــــوت خـــــالل مـ ــع يــ ــابــ وتــ
الفضائيات، أول من أمس: وزارة العدل وجهت 

كــانــون الــثــانــي املـــاضـــي. وحــســب عــامــلــني في 
مجال إنتاج التمور، فإن محصول هذه السنة 
سيتعدى عتبة مليون طن ألول مــرة منذ 12 
أكثر  بــني  الحالية مــن  السنة  مــا يجعل  ســنــة، 
السنوات إنتاجا، بعد تسجيل السنة املاضية 
إنتاجا بـ 900 ألف طن. ويكشف رئيس اتحاد 
كــمــال غبريني،  الــجــزائــر،  فــي  التمور  منتجي 
ــارب 1.2 طــــن مــن  ــقــ ــا يــ أنـــــه »ُيــــتــــوقــــع جـــنـــي مــ
الـ17  التمور هذه السنة وهــذا في املحافظات 
املــعــنــيــة بــإنــتــاج الــتــمــور«. أضــــاف غــبــريــنــي لـ 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »املــحــصــول مـــوزع على 
املاضية،  السنة  نــوعــا   250 مقابل  نــوعــا   230
منها أنـــواع واســعــة االســتــهــالك فــي مقدمتها 
»تــمــر الــنــور« أو »دجــلــة نـــور« كما تسمى في 
الجزائر«. وتحصي الجزائر قرابة 18.6 مليون 
نخلة مغروسة على مساحة 167 ألف هكتار 
حسب آخر األرقام الصادرة عن وزارة الزراعة 
إنتاجا  الــدول  أكثر  الجزائرية، ما جعلها من 
للتمور بحوالي 14 باملائة من اإلنتاج العاملي.

ولــجــأ بــعــض املــــزارعــــني مــمــن تــحــدثــت معهم 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى بــيــع مــنــتــجــاتــهــم من 
ــمـــور كــعــلــف لـــلـــحـــيـــوانـــات لــلــتــخــلــص مــن  ــتـ الـ
الــكــمــيــات الــتــي تــكــدســت لــديــهــم بــعــد عجزهم 
عن تسويقها، فيما اضطر البعض اآلخر إلى 

بيعها لـ »السماسرة« بأسعار منخفضة.

بــإزالــة أي مــعــوقــات تــواجــه الــقــانــون الجديد، 
ــرادات  ــ ــ ــادة اإليـ ــ وتــعــديــالتــه ســتــســاهــم فـــي زيــ
للشهر العقاري وسنسمح للمواطنني بتقنني 
إلى  الجديد، مشيرا  للقانون  وفقا  أوضاعهم 
لتسجيل  للمواطنني  فرصة  إعطاء  أنه سيتم 
عقاراتهم في الشهر العقاري. وأضاف: لن يتم 
على صحة  التي حصلت  بالعقود  االعــتــراف 
في  املسجلة  بالعقود  االعتراف  ولكن  توقيع، 
لــديــه صحة توقيع  الــعــقــاري وكــل مــن  الشهر 

علية التوجه للشهر العقاري للتسجيل.

إجراءات غير قانونية
لـــم يــقــف األمــــر عــنــد إلـــــزام الــحــكــومــة صــاحــب 
الــعــقــار بتوثيق عــقــاره، لكن مــن األمـــور التي 
ــدم تــوصــيــل  ــ ــريــــني، عــ ــهـــدد مــــاليــــني املــــصــ ــتـ سـ

ــيــــاه  ــثـــل الـــكـــهـــربـــاء والـــــغـــــاز واملــ ــات مـ ــدمــ ــخــ الــ
والــهــواتــف إليهم فــي حــالــة عــدم التوثيق في 
الــشــهــر الـــعـــقـــاري، وهـــو مـــا أصــــاب املــواطــنــني 
بــحــالــة مـــن اإلربـــــــاك، خـــاصـــة مــــالك الـــوحـــدات 
السكنية الجديدة. من جانبه، كشف املحامي 
ــة، مــحــمــد  ــاريــ ــقــ ــعــ ــــي الـــــشـــــؤون الــ والـــخـــبـــيـــر فـ
»صحة  إلغاء  أن  الجديد«  »العربي  لـ يوسف، 
التوقيع« املبرمة خالل السنوات املاضية بني 
الــوحــدات السكنية واملشترى، يعد أمرا  مــالك 
غــيــر قــانــونــي، فـــدعـــوى صــحــة الــتــوقــيــع الــتــي 
أجريت على مدار السنوات املاضية تعد سندًا 
املحافظات،  بكافة  الــعــقــارات  ملالكي  قانونيًا 
وعــدم االعــتــداد به يعد طعنًا لساحة القضاء 
بعدم االعتراف بأحكامه، وعدم احترام شعار 

الجمهورية املذيل بأوراق صحة التوقيع.

إنعاش خزينة الحكومة
ــرار الــحــكــومــي  ــ ــقـ ــ وعـــلـــى مـــســـتـــوى تــطــبــيــق الـ
ــاري  ــقـ ــعـ ــــؤول بـــالـــشـــهـــر الـ ــــسـ ــد، قــــــال مـ ــديــ ــجــ الــ
الــتــابــع لــــوزارة الــعــدل، فضل عــدم ذكــر اسمه، 
الــوحــدات  بتسجيل  الــجــديــدة  اإلجــــــراءات  إن 
الشهر  إلـــى مصلحة  بــعــد  تــصــل  لــم  السكنية 

العقاري، وأنها ستنعش إيرادات التسجيل.
ولــفــت املـــســـؤول، الـــذي رفـــض ذكـــر اســمــه، إلــى 

أن املصلحة حــدثــت بــهــا فــجــوة مــالــيــة كبيرة 
خالل السنوات املاضية، لعدم قيام املواطنني 
ــــودة  ــــوجـ بـــتـــســـجـــيـــل الــــــوحــــــدات الـــســـكـــنـــيـــة املـ
بــحــوزتــهــم لـــديـــهـــا، بــســبــب االرتــــفــــاع الــكــبــيــر 
بأسعار التسجيل، وهو ما أدى إلى استحداث 
ــرر، والـــتـــي  ــ ــكـ ــ ــــي نـــــص املـــــــــادة 35 مـ تـــعـــديـــل فـ
بــمــوجــبــهــا ال يــســتــطــيــع أي مـــواطـــن تــوصــيــل 
خدمات لوحدة عقارية قبل تسجيلها بالشهر 
العقاري، وهي املــادة التي أثير بشأنها جدل 
كــبــيــر، لـــوجـــود عــيــوب بــهــا أثـــنـــاء مناقشتها 
بمجلس النواب السابق 2020، رغم ذلك أقرها 
املــجــلــس فــي أغــســطــس/ آب املـــاضـــي، عــلــى أن 

يبدأ سريانها بعد ستة أشهر.  

مطالب معقدة
ولفت املسؤول إلى أن عملية تسجيل الوحدات 
السكنية بالشهر العقاري تمر بمراحل متعددة، 
ومصروفات كبيرة يتكبدها املواطنون، بداية 
ــــوم الــتــســجــيــل الــتــي تــصــل إلــــى 2000  مـــن رسـ
جــنــيــه، بــخــالف ضــريــبــة دمــغــة تــقــدر بـــ %2.5 
مـــن قــيــمــة الــعــقــد، ورســــم هــنــدســي فـــي حـــدود 
ألـــف جنيه، ورســـم دعـــوى فــي حـــدود مــن 500 
الــعــقــد، ورســوم  إلــى 1000 جنيه حسب قيمة 
تحت الحساب تدفع 75% منها والباقي عند 

املــواطــن شهادة  يحتاج  كما  الــحــكــم.  تسجيل 
مــن الــجــهــة املــحــلــيــة »حـــي املــنــطــقــة« تفيد بــأن 
ــن املـــخـــالـــفـــات، وبـــالـــتـــالـــي فــإن  الـــعـــقـــار خـــــاٍل مـ
اإلجــراءات مرهقة مالًيا وقانونيا لصاحبها، 
ــا أطـــول بكثير من 

ً
اتــهــا تستغرق وقــت وإجــراء

دعـــوى صــحــة الــتــوقــيــع، ربــمــا تستغرق عــاًمــا 
، حسب املــســؤول. وأضــاف أن التسجيل 

ً
كامال

الــعــقــاري جــعــل حــكــم صــحــة التوقيع  بالشهر 
غـــيـــر مـــعـــتـــرف بـــــه، خــــاصــــة وأن الــتــعــلــيــمــات 
ــوزراء خصصت  ــ الــجــديــدة لــرئــيــس مــجــلــس الــ
بأن تكون لكل شقة »شهادة ورقم قومي« وال 
يتم شراء أي شقة دون االطــالع على الشهادة 
والــرقــم الــقــومــي، وإذا تــم بيعها تــكــون بنفس 
بالشهر  مسجلة  الشقة  وبالتالي  ــراءات،  اإلجــ

العقاري بثمن وغير املسجلة ثمنها أقل. 

جبايات إضافية
ــقــــارات، فقد  وبــالــنــســبــة ملـــوقـــف أصـــحـــاب الــــعــ
ــــرض مــــواطــــنــــون عـــلـــى تـــلـــك اإلجـــــــــــراءات  ــتـ ــ اعـ
ــن أن الـــحـــكـــومـــة تـــريـــد أن  ــديـ ــؤكـ ــدة، مـ ــديــ ــجــ الــ
أنهكتهم  الذين  املواطنني  من  جبايات  تجمع 
البطالة والغالء والفقر. وبلغت نسبة الفقر في 
 /2020 املاضي  املالي  العام  في   %29.7 مصر 
ــق بـــيـــان لــــوزيــــرة الــتــخــطــيــط، هــالــة  2019، وفــ
واإلنــفــاق  الــدخــل  نتائج بحث  حــول  السعيد، 
املــاضــي. وأكد  املالي  العام  واالستهالك خــالل 
الجديد«  »العربي  لـ إبراهيم،  محمود  التاجر 
رفضه التام للقانون الجديد، موضحًا أنه بعد 
االنتهاء من أزمة تصالح البناء بدأت في العام 
التالي مباشرة أزمة تسجيل الوحدات بالشهر 
الــعــقــاري. وقـــال إبــراهــيــم: »مــعــي شقتا تمليك 
منذ  لهما  توقيع  بعمل صحة  قمت  ألوالدي، 
العقاري  الشهر  التسجيل في  عامني، ومعنى 
أنني مطالب بدفع 20 ألف لكل وحدة سكنية«. 
وتابع: »ماذا تريد الحكومة من املواطن؟ قائال 
بلهجة عــامــيــة »مـــش كــفــايــة ضــرائــب ندفعها 
سنويًا«. ولفت مواطن آخر يدعى محمد مختار 
إلى أن الحكومة، من وراء تلك اإلجراءات، تريد 
فرض ضرائب سنوية على الوحدات العقارية، 
التي  الضغوط  مــن  الشديد  معبرًا عــن غضبه 
تــجــريــهــا الــحــكــومــة عــلــى الــفــقــراء ومـــحـــدودي 
الــدخــل، خاصة فــي ظــل الــظــروف االقتصادية 
ــال بــســبــب ظــــروف  ــغــ الــصــعــبــة، وتــــوقــــف اإلشــ
جائحة كورونا. وأضاف أنه ترك عمله بسبب 
الـــوبـــاء وأمـــــوره املــالــيــة غــيــر مــســتــقــرة تــمــامــًا، 
الــعــقــاري.  الشهر  فــي  التسجيل  يستطيع  وال 
وتـــســـاءل املـــوظـــف، عــبــد الــعــاطــي مـــكـــي: ملـــاذا 
املاضية؟  الــســنــوات  التوقيع عــن  إلــغــاء صحة 
موضحًا أن ما يحدث أسلوب تعجيز، خاصة 
الــذيــن يملكون وحـــدات سكنية.  الشباب  على 
وأضاف: »هل يعقل في خضم هذه الظروف أن 
الجنيهات من  اآلالف من  تطلب مني عشرات 

أجل التسجيل في الشهر العقاري؟ 

احتجاجات شعبية
»العربي الجديد« فقد أعادت  وحسب مراقبني لـ
ــاري وغــضــب  ــقـ ــعـ تـــعـــديـــالت قــــانــــون الـــشـــهـــر الـ
ــّدد االحـــتـــجـــاجـــات  ــجــ ــارع مــنــهــا شـــبـــح تــ ــ ــــشـ الـ
ـــرى، بـــعـــد أن شـــهـــدت مـــــدن مــصــريــة  ــ مـــــرة أخـــ
ــلـــول املـــاضـــي، عــدة  خــــالل شــهــر ســبــتــمــبــر/ ايـ
إجـــراءات حكومية  احتجاجات ملواطنني ضد 
التي تنفذها  املــنــازل  وال سيما عمليات هــدم 
ــان رئيس  الــســلــطــات بــزعــم أنــهــا مــخــالــفــة. وكــ
الــوزراء املصري مصطفى مدبولي، قال آنذاك 
الــتــي تواجهها  الــعــشــوائــي  الــبــنــاء  إن مشكلة 
السلطات حاليا بتنفيذ عمليات الهدم تعود 
إلى 40 سنة، ودعا املواطنني لإلسراع بتقديم 
التسويات  قيمة  وتــســديــد  الــتــصــالــح  طــلــبــات 
قبل نهاية املدة املحدد في 30 سبتمبر/أيلول 
املــــاضــــي، قــبــل أن تـــمـــّدد املــهــلــة تــحــت ضغط 
الشارع وتخفض قيمة املخالفات بشكل كبير.

يروي مزارع من والية »بسكرة«، إبراهيم عبد 
الــبــاقــي، كــيــف تــحــول مــا جــــادت بــه »واحــتــه« 
من تمور من مصدر أمــٍل إلــى مصدر تشاؤم، 
لـ »العربي الجديد« إنــه »مــع مرور  حيث قــال 
ــنـــزل حـــتـــى بـــاع  ــدأ ســـقـــف شــــروطــــه يـ ــ األيـــــــام بـ
ــواع مــن الــتــمــور الــتــي جــنــاهــا إلــى  ــ بــعــض األنـ
كــأعــالٍف«.  اإلبــل واألغــنــام الستعمالها  مربي 
ــزائــــري أن بــعــضــا مــن  ــجــ وأضـــــــاف املــــــــزارع الــ
املزارعني »وقعوا في مصيدة املضاربني الذين 
يمتلكون غرف تبريد كبيرة«. ويطالب املزارع 
اإلنقاذ  التدخل  بسرعة  »الحكومة  الجزائري 
مـــا يــمــكــن إنـــقـــاذه كــمــا فــعــلــت فـــي املـــاضـــي مع 

منتجي البطاطا والطماطم«.
وتــجــد الــجــزائــر صــعــوبــة كــبــيــرة فـــي تسويق 
الــعــالــيــة، إذ ال يــغــادر  الـــجـــودة  تــمــورهــا ذات 
التراب الجزائري إال ما يعادل 20 باملائة فقط 
ــو مــا يــمــثــل ربـــع ما  ــاج، وهـ ــتـ مــن إجــمــالــي اإلنـ
تــصــدره دول أخـــرى كــتــونــس. وُيــرجــع رئيس 
جمعية مصدري التمور، يوسف غمري، هذه 
األرقام الضئيلة فيما يتعلق بتصدير التمور 
الجزائرية بالرغم من شهرتها العاملية إلى عدم 
احترام مقاييس التعليب والتغليف املوسومة 
بعالمات ضمان الجودة والصحة مثل »إيزو« 
وغــيــرهــا مــن شــهــادات الــضــمــان، وهــي أول ما 
يبحث عنه املستهلك األجنبي، ولألسف هناك 

الذي  من يبيع محصوله ملصدرين تونسيني 
يعيدون تصديره على أنه »صنع في تونس«. 
وبــالــتــالــي يضيف نــفــس املــتــحــدث أنـــه »حتى 
ولو يكون لدى الجزائر منتج رفيع وال يحمل 
هــــذا الـــوســـم الــــذي تــمــنــحــه مــؤســســات دولــيــة 
مختصة فإن الثقة فيه تكون قليلة أو معدومة 
تــمــامــا وال يــغــامــر أحــــد بــاســتــهــالكــه«. ولــفــت 
في  التمور  ملــصــدري  املمثلة  الجمعية  رئــيــس 

أكثر،  املشكلة معقدة  السنة  أن »هــذه  الجزائر 
فاألجواء الجوية الجزائرية مغلقة منذ سنة، 
ومــع انتشار جيل جــديــد مــن كــورونــا، أغلقت 
دول االتحاد األوروبي حدودها، في مقدمتها 
فرنسا الزبون األول لتمرنا، ما يعني أن القليل 
الذي كان ُيصدر سيبقى هنا، كما حدث السنة 
املــاضــيــة بــعــدمــا تــوقــف الــتــصــديــر مــنــذ شهر 

مارس/آذار«.

توثيق العقارات في مصر: استنزاف جديد للفقراء

المخابرات األردنية تتخلى عن االقتصادالجزائر: غلق أجواء أوروبا يهدد التمور بالكساد

)Getty( المصريون على موعد جديد من الجبايات العقارية واألزمات المعيشية

يتأهب النظام المصري 
إلى الدخول في صدام 
جديد مع الشارع، بعد 

أن أعلن عن بدء تطبيق 
نظام توثيق العقارات 

في مصلحة الشهر 
العقاري خالل الشهر 

المقبل

حسب عاملين في مجال 
إنتاج التمور في الجزائر، 

فإن محصول هذه السنة 
سيتعدى عتبة مليون 
طن ألول مرة منذ 12 

سنة، إال أن المخاوف 
ازدادت من عدم القدرة 

على التسويق بسبب 
إغالق األجواء

كندا تفرض فحوص 
كورونا على الوافدين

أعلنت كندا أنها ستفرض، 
اعتبارًا من اليوم االثنني، إجراء 

فحوص كورونا على الحدود 
البرّية مع الواليات املتحدة، مع 

تزايد خشيتها من تفشي نسخ 
الفيروس املتحورة. وجاء في بيان 

لوكالة الصحة العامة الكندية، أنه 
»اعتبارًا من 22 شباط/ فبراير، 

وباستثناء املتحصلني على إعفاء، 
يجب على املسافرين إلى كندا 

عبر املنافذ الحدودية البرية إجراء 
فحص« كورونا. وأعلنت كندا 

والواليات املتحدة، الجمعة، تمديد 
إغالق الحدود املشتركة لجميع 
التنقالت غير الضرورية حتى 

21 آذار/ مارس 2021. وستفتح 
مراكز فحص مع بدء سريان 
اإلجراء في املراكز الحدودية 
الخمسة األساسية، وسيرفع 

عددها إلى 11 في الرابع من آذار/ 
مارس. ويجب على املسافرين برًا 
إلى كندا التزام الحجر ألسبوعني 
أيضًا، مع إجراء فحص في اليوم 

العاشر. أما املسافرون عبر 
الطائرة، فيجب عليهم، اعتبارًا من 
االثنني، التزام حجر لثالثة أيام في 
فندق على نفقتهم، بانتظار نتائج 

فحوصهم.

الكويت تمدد منع 
دخول األجانب

أعلنت الكويت تمديد قرار منع 
دخول الركاب من غير مواطنيها 

إليها حتى إشعار آخر، ضمن 
إجراءات مكافحة انتشار فيروس 

كورونا. وقالت إدارة الطيران املدني 
في بيان، مساء أول من أمس، 

إنه »بناًء على تعليمات السلطات 
الصحية، تقرر تمديد العمل بقرار 
منع دخول الركاب غير الكويتيني 

حتى إشعار آخر«.

وكان مجلس الوزراء الكويتي 
قد قرر، في 4 فبراير/ شباط 

الجاري، منع دخول غير املواطنني 
إلى البالد، ملدة أسبوعني، ابتداًء 

من 7 في الشهر ذاته. وجاء قرار 
املجلس في ظل الوضع الصحي 
الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في 

حاالت اإلصابات بفيروس كورونا 
في البالد.

وأضاف البيان أن »دخول 
الركاب الكويتيني مستمر، شرط 
خضوعهم للحجر املؤسسي في 

أحد الفنادق املحلية املعتمدة ملدة 7 
أيام، واستكمال مدة الحجر 7 أيام 
أخرى في الحجر املنزلي«. ومساء 
الجمعة، أعلنت إدارة الطيران املدني 
تنفيذ إجراءات جديدة ستطبق في 

مطار الكويت الدولي.

آالف القبارصة 
يحتجون على قيود 

الجائحة والفساد
شارك آالف القبارصة في 

مسيرة سلمية أول من أمس، 
لالحتجاج على قيود فيروس 

كورونا والفساد، في تحدٍّ لحظر 
التجمعات. وحمل مشاركون في 

املسيرة، التي تأتي بعد حملة 
عنيفة شنتها الشرطة على 

احتجاج سابق وأثارت انتقادات 
واسعة النطاق في األسبوع 

املاضي، الورود والالفتات من 
وسط العاصمة نيقوسيا إلى 

مبنى البرملان. وراقبت الشرطة، 
من بعيد، املحتجني الذين وضعوا 
الكمامات. وتفرض قبرص، التي 
تصدت لجائحة فيروس كورونا 
أفضل من معظم الدول، إجراءات 

العزل العام وترفعها بني وقت 
وآخر منذ نحو عام. ومع ذلك، أثار 

إعالن وقائع فساد في مشروع 
ملنح الجنسية مقابل االستثمار 

استياًء عامًا. وقالت محتجة 
عّرفت نفسها باسم إيوانا )24 

عامًا(: »أشعر وكأن مستقبلي في 
مهب الريح. ال توجد وظائف، لكن 

هؤالء الذين يحكمون وأتباعهم 
يزدادون ثراًء«. وتصدت الشرطة 

ظم 
ُ
بعنف الحتجاج أصغر حجمًا ن

يوم 13 فبراير/ شباط، واشتبكت 
مع املتظاهرين واستخدمت 

ضدهم مدفع املياه.

أخبار قضية

استثماراتتقرير

بروفايل

أورسوال فون ديرالين
مصطفى قماس

ــة، أورســــــوال فــون  ــ ــيـ ــ نــجــحــت رئــيــســة املــفــوضــة األوروبـ
ديــراليــن، في ثاني اختبار لها هــذا العام. فقد تمكنت 
في الصيف املاضي من دفع دول االتحاد األوروبي إلى 
التي جاءت  االقتصادي،  اإلنعاش  االتفاق حــول خطة 
االتحاد  تجنيب  في  وأفلحت  صعبة،  مفاوضات  بعد 
األوروبــي وبريطانيا احتمال عدم التوصل إلى اتفاق 

ينظم العالقات التجارية ملا بعد بريكست. 
بـــعـــد اإلعــــــــالن عــــن االتـــــفـــــاق بــــني االتـــــحـــــاد األوروبــــــــي 
ــيــــة،  وبــريــطــانــيــا، صــرحــت رئــيــســة املــفــوضــيــة األوروبــ
املفاوضات  أن  ومــتــوازنــا«، مؤكدة  بأنه جــاء »منصفا 
الــتــي دامــــت عــشــرة أشـــهـــر، كــانــت »جـــد صــعــبــة« وكـــان 
»يجب خوض معركة من أجل ذلك االتفاق«، الذي أتاح 
تــفــادي عـــدم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــدمــر القــتــصــاديــات 
الطرفني في نهاية العام.  هي أول امرة تتولى رئاسة 
أوروبية  أنها  الكثيرون  اكتشف  األوروبــيــة،  املفوضية 
أن والءهـــا ألملانيا  فــي  كــانــوا يشككون  الــهــوى بعدما 
أوال. كانت في قلب خطة اإلنــقــاذ األوروبـــي وساهمت 
فــي فــك عقد املــفــاوضــات مــع بريطانيا، كــي يصار إلى 
طي ملف بريكست. لم تتخل هذه األم لسبعة أبناء، عن 
توليها  قبل  كانت  التي  هــي  تميزها،  التي  االبتسامة 
أمـــر املــفــوضــيــة، وزيــــرة عــلــى الــتــوالــي لــألســرة والعمل 
والشؤون االجتماعية، والدفاع في بلدها أملانيا، بدعم 

من املستشارة أنجيال ميركل.
الهادئة  التي تعكس شخصيتها  الطبيعية  الكاريزما 
تطمئن الكثير من األوروبيني لدى أول امرأة في تاريخ 
ــي تــتــولــى أعــلــى مــنــصــب فــيــه، فــهــذه  ــ ــ ــاد األوروبـ االتـــحـ
الطبيبة تتعاطى مع القضايا املعقدة كمن يتعامل مع 
مريض، بهدوء وابتسامة تنم عن ثقة. تلك الثقة التي 
تنتقل إلى محدثيها، خاصة أنها تتقن باإلضافة إلى 

لغتها األم، اللغتني الفرنسية واإلنكليزية.  
ــــذي يـــرشـــح من  ــهــــدوء الـ االبــتــســامــة الـــتـــي تــبــديــهــا والــ
والــقــدرة  الــصــرامــة  مــن  نــوعــا  ال يخفيان  شخصيتها، 
ــرارات حـــاســـمـــة، فــقــد عـــبـــرت عـــن رفــض  ــ ــ ــاذ قـ عــلــى اتـــخـ
اإليطاليون،  إليها  دعــا  التي  بــاونــد«،  »كورونا  لـ قاطع 
وتصدت للنزعة املناوئة ألوروبا، التي استغلت األزمة 
الحمائية  فــي  تــدابــيــر مغرقة  تبني  أجــل  مــن  الصحية 

 من 
ُ

مثل هنغاريا. لكن تدخلها في ظل األزمــة لم يخل
أخطاء، خاصة عندما اعتبرت أن األشخاص املسنني، 
يجب أن يبقوا فــي الحجر مــدة أطــول مــن أجــل تفادي 
تعرضهم للفيروس، األمر الذي رأى فيه البعض نوعا 

من اإلقصاء لهم، ودفعها إلى االعتذار.
ــل مــســاعــدة  ـــقـــدت بــســبــب الـــتـــدخـــل املـــتـــأخـــر مـــن أجــ

ُ
انـــت

إيــطــالــيــا الــتــي حــاصــرهــا الــفــيــروس، اعـــتـــذرت للشعب 
اإليطالي باسم أوروبـــا، قبل أن تبادر إلــى اتخاذ قرار 
يتمثل في إعفاء الدول من االمتثال للقاعدة املتمثلة في 
حصر العجز املوازني في حدود 3 في املائة، كما عمدت 
لــلــدول تقديم  التي يتيح  الــدعــم  إلــى تليني مقتضيات 
مــســاعــدات لــلــشــركــات، ووضــعــت خــطــة بــهــدف تمويل 
البطالة الجزئية. وتركت للدول هامشا واسعا من أجل 
 ،1960 عــام  فــي  ببروكسل  ولـــدت  اقتصادياتها.  إنــقــاذ 
الــتــي مــكــثــت بــهــا حــتــى ســن املــراهــقــة، قــبــل أن تلتحق 
باسم  لالقتصاد«،  لندن  »مــدرســة  وتــدخــل  ببريطانيا 
اليسارية  الجماعات  أن تختطف من  مستعار، مخافة 
الغنية.  العائالت  أبناء  كانت تستهدف  التي  املتطرفة 
فقد هدد الجيش األحمر باختطافها، ما فرض تمتعها 
بحراسة مشددة. تزوجت بالعاِلم هايكو فون ديرالين، 
وشـــرعـــت فـــي مــمــارســة الـــطـــب، قــبــل أن تــهــاجــر بمعية 
زوجــهــا إلــى الــواليــات املــتــحــدة، الــتــي عـــادت منها إلى 
باحثة متخصصة  1996، حيث عملت  عــام  في  أملانيا 
في األوبئة في كلية الطب بهانوفر، وبدأ مسارها في 
حزب االتحاد الديمقراطي املسيحي، الذي كان والدها 
قياديا فيه.  نالت ثقة املستشارة أنجيال ميركيل، التي 
لــألســرة، إذ راهــنــت عليها  اختارتها فــي 2005 وزيـــرة 
الـــوالدات  مــن أجــل بــلــورة سياسة تساعد على زيـــادة 
بــني 2009  العمل  أمــر وزارة  تتولى  أن  قبل  الــبــلــد،  فــي 
الــدفــاع في بلدها منذ 2013،  أمــر وزارة  و2013. تولت 
تكن  لــم  الصحة.  وزيـــرة  كانت مرشحة ملنصب  بعدما 
انتقدت  الــدفــاع، خاصة عندما  بـــوزارة  مهمتها سهلة 
ذلـــك الــســلــوك غــيــر الــســديــد الـــذي يفضي إلـــى نـــوع من 
الــتــضــامــن غــيــر املــبــرر بــني الــعــســكــريــني، حــيــث واجــهــت 
ذوي النزعات العنصرية منهم. ومن املراقبني من شرع 
في توقع أن تسعى إلى تولي منصب املستشارية في 
التي شكلت سندا  املستقبل على هدي أنجيال ميركل 

كبيرا لها في مسارها السياسي.

غضب الشارع من 
تفاقم الجبايات... 

وعودة شبح احتجاجات 
مخالفات البناء

تتولى  امرأة  أول  ديرالين،  فون  أورسوال 
اكتشف  ــة.  ــي األوروب المفوضية  رئاسة 
بعدما  الهوى  أوروبية  أنها  الكثيرون 
أللمانيا  والءهــا  أن  في  يشككون  كانوا 
اإلنــقــاذ  قــلــب خــطــة  كــانــت فــي  أوًال. 
األوروبــــي وســاهــمــت فــي فــك عقد 

المفاوضات مع بريطانيا

التي  التصالح  لعمليات  استكماًال 
عبد  المصري  الرئيس  نظام  يجريها 
الفتاح السيسي، مع عدد من رجال 
األعمال المتهمين في قضايا فساد 
مساء  العامة  النيابة  أعلنت  مالي؛ 
رجل  مــع  تصالح  توقيع  السبت، 
األعمال الهارب مجدي راسخ، ووزير 
الرئيس  عهد  في  السابق  اإلسكان 
محمد  مــبــارك،  حسني  المخلوع 
ــداد  ــراهــيــم ســلــيــمــان، مــقــابــل س إب
مليون   84( جنيه  مليار   1.315 مبلغ 
اللجنة  ووقــعــت  تــقــريــبــً(.  دوالر 
القومية السترداد األموال واألصول 
تسوية  الخارج  في  والموجودات 

مع راسخ وسليمان.

تصالح 
مع الفاسدين

Monday 22 February 2021 Monday 22 February 2021
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اقتصاد

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض 
           وهالة حمزة

في سابقة هي األولى من نوعها، 
قـــفـــز ســـعـــر صـــــرف الـــــــــدوالر إلـــى 
نحو سبعة أضعافه رسميًا أمام 
الجنيه السوداني، أمــس األحــد، فــور إعالن 
الحكومة االنتقالية تعويم سعر الصرف، من 
أجل معالجة االختالالت االقتصادية وكبح 
الـــســـوق الــــســــوداء، بــيــنــمــا حـــذر مــصــرفــيــون 
وخبراء اقتصاد من أن تؤدي هذه الخطوة 
إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود ومختلف 
يشهد  الــذي  البلد  في  االستهالكية،  السلع 
بــاألســاس انــفــالتــًا فــي مــعــدل الــتــضــخــم، ما 
ينذر بردة فعل شعبية تشعل غضبًا جديدًا 
مــع تـــردي الــظــروف املعيشية. ولــطــاملــا كان 
رئيسيًا  مطلبا  الــســودانــي  الجنيه  تــعــويــم 
من قبل صندوق النقد الــدولــي، الــذي حدد 
املاضي موعدًا نهائيًا  أيلول  في سبتمبر/ 
للحكومة لالنتقال إلى »سعر صرف موحد 
وفق آليات السوق«، إال أن الخرطوم اعتبرت 
القرار داخليًا ولم تفرضه أي جهة خارجية.
وذكــرت مصادر مصرفية، أن بنك السودان 
املــركــزي، حــدد أمـــس، سعر صــرف أساسيًا 
للدوالر،  سودانيا  جنيها   375 عند  جديدًا 
بــيــنــمــا كـــــان ســـعـــر الــــصــــرف الـــرســـمـــي فــي 
السابق 55 جنيها مقابل الدوالر، ما يظهر 
تــهــاويــا لــلــعــمــلــة الــســودانــيــة بــنــحــو %581 
الرسمي  السعر  يقترب  فيما  واحـــدة،  دفعة 

التي  السوداء  السوق  الجديد من تعامالت 
كــانــت تــتــراوح فــي اآلونـــة األخــيــرة بــن 350 
و400 جــنــيــه لـــلـــدوالر. وقــــال وزيــــر املــالــيــة، 
جبريل إبراهيم، في مؤتمر صحافي، أمس، 
قـــرار داخلي  الــصــرف، هــو  إن توحيد سعر 
العامة  اتخذته الحكومة من أجل املصلحة 
املــوروثــة،  االقتصادية  االخــتــالالت  ملعالجة 

ولم تفرضه أي جهة خارجية.
وأضـــاف إبراهيم أن الــقــرار اتخذ فــي ظرف 
ــــدول  ــــي وإقـــلـــيـــمـــي مـــهـــم، وأن بـــعـــض الـ دولــ
واملؤسسات الدولية، شجعت الحكومة على 
اتخاذ القرار لجهة أنه ُيساعد في معالجة 
ديـــــــون الـــــســـــودان وإعــــفــــائــــهــــا، والـــحـــصـــول 
ــدة. وأشــــــار إلــى  ــديــ عــلــى قـــــروض ومـــنـــح جــ
أن الــســودان استلم عـــددًا مــن املــنــح وأخــرى 
ــتـــالم، لــكــنــه فـــضـــل عـــدم  فــــي طــريــقــهــا لـــالسـ
بريطانيا وحدها،  أن  إلــى  الفتا  تفصيلها، 

لــســداد  مــلــيــون دوالر،   400 بــدفــع  تــعــهــدت 
ديون السودان لدى بنك التنمية األفريقي.

وفي السياق ذاته، ذكر البنك املركزي في بيان 
له األحــد، أن خطوة توحيد سعر الصرف، 
ــاءت بــغــرض تــحــويــل املــــوارد مــن الــســوق  جـ
ــوازي إلـــى الــســوق الــرســمــي، واستقطاب  املــ
تحويالت السودانين العاملن في الخارج 
عبر القنوات الرسمية، واستقطاب تدفقات 
االســتــثــمــار األجـــنـــبـــي، وتــطــبــيــع الــعــالقــات 
والدولية  اإلقليمية  التمويل  مع مؤسسات 
ــدول الــصــديــقــة بــمــا يــضــمــن اســتــقــطــاب  ــ والــ
تدفقات املنح والــقــروض من هــذه الجهات، 
إضـــافـــة إلـــى تــحــفــيــز املــنــتــجــن واملــصــدريــن 
الصرف  سعر  بإعطائهم  الخاص  والقطاع 
املجزي والحد من تهريب السلع والعمالت.

وأضـــــاف الــبــيــان أن االقـــتـــصـــاد الــســودانــي 
اخــتــالالت هيكلية داخلية  يــعــانــي مــن  ظــل 

تعويم 
الجنيه السوداني

تضخم األسعار 
تجاوز %300 

)األناضول(
العملة  بتعويم سعر  السودان،  االنتقالية في  الحكومة  لم يكن قرار 
الوطنية مفاجئًا، إال أن السعر الذي حددته في أول يوم لتطبيق القرار 
جاء صادمًا، إذ سقط الجنيه السوداني بشكل غير مسبوق أمام الدوالر 

الجنيه هوى %581
دفعة واحدة بناء على 

السعر الجديد

الريال اإليراني يزيد 
بنحو 3% منذ نهاية 

األسبوع الماضي

الدوالر يحلّق 
وأسعار السلع 

مهددة

)Getty( أسعار المواد الغذائية تقفز 66.8% على أساس سنوي

طهران ـ صابر غل عنبري

ال تزال األسواق اإليرانية تنتظر ما ستؤول 
إلــيــه الــتــوتــرات بــن طــهــران والـــغـــرب، ســواء 
لجهة االنفراج أو التعقيد، فقد شهدت سوق 
الـــصـــرف ارتـــفـــاعـــا طــفــيــفــا لــلــريــال اإليـــرانـــي 
ــام  ــ ــــالل األيــ ــيـــة خــ ــبـ ــنـ ــابـــل الــــعــــمــــالت األجـ ــقـ مـ
األخيرة، تأثرا باألجواء النفسية اإليجابية 
التي أحدثتها القرارات األميركية الجديدة، 
العقوبات  فــرض  إعـــادة  إعـــالن  منها سحب 
األمــمــيــة، وتــخــفــيــف الــقــيــود عــلــى تــحــركــات 
البعثة الدبلوماسية اإليرانية في نيويورك، 
وســـط حــديــث عــن اجــتــمــاع مــرتــقــب ألطـــراف 
االتفاق النووي بمشاركة الواليات املتحدة. 
لكن تأثيرات هذه الخطوات التي اعتبرتها 
طــهــران »غــيــر كــافــيــة وضــئــيــلــة جــــدا« كانت 
ضئيلة، حــيــث تــحــّســن ســعــر صـــرف الــريــال 
اإليــــرانــــي مــقــابــل الــــــدوالر األمـــيـــركـــي بنحو 
الحرة،  السوق  ليبلغ في تعامالت  محدود، 
ــال لــلــدوالر  ــد، نــحــو 251 ألـــف ريــ ــ أمـــس األحـ
الـــواحـــد، مــقــابــل نــحــو 256 ألــفــًا يـــوم السبت 
املاضي وحوالي 259 ألف ريال للدوالر يوم 
منذ   %3 نــحــو  مكتسبا  املــاضــي،  الخميس 

نهاية األسبوع املاضي.
لكن أسعار املواد الغذائية تواصل ارتفاعها 
املستمر بعيدًا عن هذه املؤثرات، حيث كشف 
مركز اإلحصاء اإليراني في بيانات نشرها 
على موقعه اإللكتروني، السبت املاضي، عن 
آخر أرقام التضخم في البالد، وفق التحليل 
ــنــــوي، مــعــلــنــا أن مــتــوســط  ــهـــري والــــســ الـــشـ
الــتــضــخــم الــشــهــري خــــالل الــشــهــر اإليـــرانـــي 
الــســابــق )20 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي إلـــى 18 
فبراير/شباط( ارتفع بنسبة 42.2%، مقارنة 
أن  املــاضــي، أي  العام  بالفترة نفسها خــالل 
قــوة الــشــراء لــدى املــواطــن اإليــرانــي تراجعت 
بــالــنــســبــة نــفــســهــا خــــالل الـــفـــتـــرة املــــذكــــورة. 
وأظــهــرت بيانات مركز اإلحــصــاء، أن معدل 
الــتــضــخــم الــشــهــري خــــالل الــشــهــر اإليـــرانـــي 
ــع بــنــســبــة 2%، مـــقـــارنـــة مــع  ــفــ الـــســـابـــق ارتــ
الشهرين قبله، لكن االرتفاع الكبير كان من 
الغذائية، وهي السلع  املــواد  نصيب أسعار 
ارتفاعا  سجلت  الــتــي  للمواطن،  األســاســيــة 
كــبــيــرا بــنــســبــة 6.9% خـــالل الــشــهــر مــقــارنــة 
املاضين، و66.8% باملقارنة مع  بالشهرين 

الفترة نفسها من العام املاضي.
وال تــتــوقــف مــعــانــاة املـــواطـــنـــن اإليــرانــيــن 
االقتصادية عند االرتفاع املستمر في أسعار 
السلع والخدمات منذ عام 2018، على خلفية 
االنــســحــاب األمــيــركــي مــن االتـــفـــاق الــنــووي 
وفرض عقوبات شاملة وقاسية، فضال عن 

ضــعــف الــســيــاســات االقـــتـــصـــاديـــة، بـــل إنــهــم 
يــواجــهــون أحــيــانــا شــّحــا فــي بــعــض السلع 
األســـاســـيـــة، فــمــنــذ أغـــســـطـــس/آب املـــاضـــي، 
النباتي  الزيت والسمن  عــرض  يتراجع  بــدأ 
الغذائين فــي األســـواق، ورغــم ضــخ كميات 
كــبــيــرة مـــن قــبــل الــســلــطــات خــــالل الــشــهــور 
األخـــيـــرة، مــا ســاهــم فــي حــل املشكلة بعض 
الـــوقـــت، لــكــن الـــشـــح مـــــازال قــائــمــا بـــدرجـــات 
متفاوتة في املدن، اشتد خالل األيام األخيرة 
»العربي  لـ ميدانية  في بعضها. وفي جولة 
ــران، قــال  ــهــ الـــجـــديـــد« فـــي بــعــض مــتــاجــر طــ
ــا، الــــذي يــعــمــل فــي تــوزيــع  الــشــاب عــلــي رضــ
في  العاصمة،  متاجر  على  الغذائية  املـــواد 
حديث مع »العربي الجديد«، إن أسباب شح 
يواجهها  التي  املشاكل  إلــى  يرجع  الــزيــوت 
التجار اإليرانيون في استيراد املواد األولية 
وصعوبة الحواالت بالنقد األجنبي بسبب 

العقوبات األميركية.
وأثــــــار شـــح املــــــواد الـــغـــذائـــيـــة خــــالل الــفــتــرة 
ــن اســـتـــمـــرار  ــ ــــاوف األســـــــر مـ ــخـ ــ املــــاضــــيــــة، مـ
الــوضــع، مــا دفــع البعض إلــى شـــراء كميات 
وتخزينها في املنازل، وهو ما فاقم الوضع، 
كما يقول على أحمدي، صاحب متجر غربي 

الــجــديــد«. إلى  »الــعــربــي  لـــ العاصمة طــهــران 
ذلك، راجت حاالت استغالل للوضع الراهن، 
الزيوت والسمن  حيث يقوم بعض موزعي 
شــراء سلع  على  والدكاكن  املتاجر  بإجبار 
أخـــرى ليبيعوا لــهــم الـــزيـــوت، وهـــو مــا دفــع 
هــــؤالء أيــضــا إلـــى بــيــع الـــزيـــوت للمواطنن 
مع هذه السلع التي قد ال يحتاجون إليها، 
لكنهم بسبب حاجتهم إلى الزيوت يشترون 

تلك السلع أيضًا.
ــك مـــخـــالـــفـــة قـــانـــونـــيـــة، دفــعــت  ــ ــكـــل ذلــ ويـــشـ
مــنــظــمــة »الـــتـــعـــزيـــرات« املــخــولــة بــمــكــافــحــة 
غــــالء األســـعـــار واملـــخـــالـــفـــات فـــي األســـــواق، 
إلى إطالق تحذيرات من اشتراط بيع سلع 
محددة للمواطنن بشراء سلع أخرى. إلى 
ذلـــك، تشير وكــالــة »إيــســنــا« اإليــرانــيــة، في 
تقرير نشرته السبت، إلى مشاكل يواجهها 
اإليرانيون في بعض املحافظات في توفير 
عن  حديثها  مع  النباتي،  والسمن  الزيوت 
قـــيـــام بــعــض املــتــاجــر الــكــبــيــرة فـــي طــهــران 
ــمـــن مــع  بـــبـــيـــع كــــل مــــواطــــن عـــلـــبـــة مــــن الـــسـ
بيعه  وعـــدم  الوطنية  هويته  رقــم  تسجيل 
أكثر من ذلك. في األثناء، قال وزير الصناعة 
واملعادن والتجارة اإليراني، علي رضا رزم 
ــزد وســط  حــســيــنــي، الـــســـبـــت، فـــي مــديــنــة يــ
ــران، إن بــــالده واجـــهـــت خـــالل الــســنــوات  ــ إيــ
ضروسا،  اقتصادية  حربا  األخيرة  الثالث 
ــا االقــتــصــاديــة  وتـــداعـــيـــات انــتــشــار كـــورونـ
ــالــــة »تــســنــيــم«  ــــق وكــ الـــصـــعـــبـــة، مـــشـــيـــرا وفـ
اإليرانية، إلى أنها »تجاوزت هذه السنوات 
التكاليف وتــشــهــد اســتــقــرارًا  بــأقــل  بــنــجــاح 

اقتصاديا« اليوم.

أسواق إيران تتجاهل تحّسن الريال

عــبــر بــرنــامــج الــتــعــاونــيــات بــواســطــة وزارة 
ــات  الـــتـــجـــارة. بــيــد أن الــبــلــد يــعــانــي مـــن أزمـ
متجددة في الخبز والطحن والوقود وغاز 
الطهي بجانب ارتفاع مضطرد في معدالت 
ــهـــرت  ـــوع املـــــاضـــــي، أظـ ـــبـــ ــم. واألســـ ــتـــضـــخـ الـ
ــاع مـــعـــدل الــتــضــخــم  ــفــ بـــيـــانـــات رســمــيــة ارتــ
الــســنــوي إلـــى 304.33% فــي يــنــايــر/كــانــون 
الثاني املاضي، من 269.33% في ديسمبر/ 
لــه. ويعيش املــواطــن  كــانــون األول الــســابــق 
إثر  صعبة،  اقتصادية  أوضــاعــا  السوداني 
وعدم  القومي  لالقتصاد  املستمر  التدهور 
السيطرة  على  االنتقالية  الحكومة  مــقــدرة 

على الوضع املعيشي املتأزم. 
وتــظــهــر الــبــيــانــات الــرســمــيــة تــســارع وتــيــرة 
العام  بداية  منذ  السنوي  التضخم  ارتــفــاع 
املاضي، حيث بلغ في يناير/ كانون الثاني 
قــفــزات  يــســجــل  أن  قــبــل   %64.2 نــحــو   2020

متتالية دون توقف. وحذر مديرو مصارف 
سابقون وخبراء اقتصاد من مخاطر تعويم 
ســعــر الــجــنــيــه، حـــال عـــدم وجـــود احتياطي 
ــل مــــتــــى مـــــا اقـــتـــضـــت  ــتـــدخـ ــلـ ــاف لـ ــ ــ نــــقــــدي كـ
ــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى تـــوجـــيـــه ســعــر  الــــــضــــــرورة لـ
الــعــرض والــطــلــب.  الــصــرف وفـــق متطلبات 
وقال املدير السابق لبنك البركة بالخرطوم 
»العربي الجديد« إنه كان  لـ عبدالله خيري 
على الحكومة االنتقالية إجراء استعدادات 
العملة  من  مقدر  رصيد  بتوفير  استباقية 
التدخل  مــن  املــركــزي  البنك  تمكن  األجنبية 
بــضــخ عــمــالت أجنبية لــلــســوق قــبــل اتــخــاذ 
قرار تعويم سعر الصرف، مشيرا إلى أنه من 
دون هــذه االســتــعــدادات فــإن هــنــاك مخاطر 
الـــ 400  الـــدوالر حاجز  عالية، منها تخطي 
جنيه، ما يؤدي إلى صعوبة السيطرة عليه.

ــد الــتــزمــت  ــبــــدو أن الــــســــوق الـــــســـــوداء قــ ويــ

األسعار  تحركات  عنه  ستسفر  ملــا  الترقب 
الــحــكــومــي. إذ قـــال متعاملون  الــقــرار  عــقــب 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« إن عـــمـــلـــيـــات الــبــيــع  لــــ
والــشــراء فــي الــســوق املــوازيــة توقفت حيث 
العمالت األجنبية طلبا من قبل  لم تسجل 

املواطنن والتجار.
السودان منذ سنوات من مجموعة  يعاني 
ــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــاديــ ــتــــصــ مــــن املـــشـــاكـــل االقــ
عــجــز كبير فــي املــيــزانــيــة، وارتـــفـــاع الــديــون 
الخارجية التي تقدر بنحو 70 مليار دوالر، 
وكان  األجنبي.  النقد  احتياطي  في  وتآكل 
الــبــلــد قــد غـــرق فــي أزمـــة اقــتــصــاديــة عندما 
انــفــصــل الــجــنــوب الــغــنــي بــالــنــفــط فـــي عــام 
الــــحــــرب، آخـــــذًا معه  2011 بــعــد عـــقـــود مـــن 
أكثر من نصف اإليــرادات العامة و95% من 
الـــصـــادرات. ووصـــف وزيـــر املــالــيــة السابق، 
ــر الـــصـــرف  ــعـ ــــدوي، نــــظــــام سـ ــبــ ــ ــ ــم ال ــيــ ــراهــ إبــ
»املــــعــــَوم« بــأنــه أفــضــل خــيــار مــتــاح إلعـــادة 
العجز  وتقليص  الوطنية  للعملة  الــتــوازن 
الــهــيــكــلــي فـــي الــحــســاب الـــجـــاري وتــوحــيــد 
سعر الصرف والقضاء على السوق املوازي 
لــلــنــقــد األجـــنـــبـــي فـــي ظـــل قــلــة االحــتــيــاطــي 
املـــتـــاح لــلــبــنــك املــــركــــزي.  وقــــال الـــبـــدوي في 
تـــصـــريـــحـــات، أمــــــس: » شــخــصــيــًا كـــنـــت قــد 
سعيت، بل ناضلت، من أجل هذا اإلصالح 
املحوري منذ منتصف العام املاضي عندما 
ــيـــة، وبـــعـــد مــغــادرتــي  ــالـ املـ فـــي وزارة  كــنــت 
ــــن ضــــــرورة  ــة كـــتـــبـــت بــــإســــهــــاب عـ ــكـــومـ الـــحـ
مما وصفها  لكنه حــذر  الــتــعــويــم«،  اعتماد 
بــمــخــاطــر »الـــســـقـــوط الــحــر لــســعــر الــصــرف 
استيفاء  يتم  لم  إذا  االنفجاري«  والتضخم 

شرطن أساسين في عملية التعويم.
بــمــنــع  يــتــعــلــق  األول  الــــشــــرط  أن  وأوضـــــــح 
املوازنة بصورة  املصروفات وعجز  تمويل 
عامة عن طريق االستدانة من بنك السودان 
مبرمجة،  وغير  عشوائية  بصورة  املــركــزي 
وهــــذا يــتــطــلــب تــقــلــيــص عــجــز املـــوازنـــة إلــى 
تمويلية  قنوات  توفير  وكذلك  حــد،  أقصى 
والــثــانــي  الــســيــولــة،  إلدارة  تضخمية  غــيــر 
تحول الدولة إلى بائع صاف للنقد األجنبي 
االســتــراتــيــجــيــة  الـــســـلـــع  واردات  لـــتـــمـــويـــل 

بواسطة القطاع الخاص.

مال وسياسة

ــاع مــــعــــدالت الــتــضــخــم،  ــ ــفـ ــ وخــــارجــــيــــة، وارتـ
املستمر  والتدهور  الصرف،  أسعار  وتعدد 
فـــي ســعــر صــــرف الــجــنــيــه مــقــابــل الــعــمــالت 
األجــنــبــيــة. ورحــبــت الــســفــارة األمــيــركــيــة في 
الـــخـــرطـــوم، بـــقـــرار الــــســــودان تــعــويــم سعر 
الـــصـــرف. واعـــتـــبـــرت فـــي تــعــمــيــم صــحــافــي، 
الــديــون،  الــطــريــق لتخفيف  الــقــرار يمهد  أن 
ويـــزيـــد بــشــكــل كــبــيــر مـــن تــأثــيــر املــســاعــدة 
الــــدولــــيــــة، كـــمـــا ســـيـــزيـــد فـــــرص االســتــثــمــار 
الدولي في السودان، وأن الشركات املحلية 
واألجــنــبــيــة لــن تــواجــه بــعــد اآلن صعوبات 
ــة بــســبــب  ــاريـ ــتـــجـ ــال الـ ــ ــمـ ــ ــمـــارســـة األعـ ــي مـ فــ
أجرأ  والتعويم هو  املـــزدوج.  الصرف  سعر 
االنتقالية  الحكومة  اقتصادي تتخذه  قرار 
الرئيس  الــســودان بعد إطاحة  التي حكمت 
إثر  إبــريــل/ نيسان 2019،  في  البشير  عمر 
احــتــجــاجــات شعبية عــلــى تــــردي الــظــروف 

املعيشية. ومنذ ذلك الحن، تعد البالد على 
طــريــق هــش نــحــو الــديــمــقــراطــيــة مــع وجــود 
اقــتــصــاديــة مــروعــة تمثل تهديدًا  تــحــديــات 
كبيرًا لهذا التحول. ووفق مراقبن فإنه من 
فعل  ردة  الجنيه  تعويم  يثير  أن  املحتمل 
شعبية مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات 
 النخفاض قيمة الجنيه واالرتفاع 

ً
استجابة

املـــحـــتـــمـــل فـــــي أســـــعـــــار الــــــوقــــــود والـــســـلـــع 
األســــاســــيــــة األخــــــــرى، بــيــنــمــا كـــانـــت هــنــاك 
الظروف  على  متفرقة  احتجاجات  بالفعل 
املاضين  األسبوعن  في  السيئة  املعيشية 
فــي العاصمة الــخــرطــوم وأجــــزاء أخـــرى من 
ــر املــالــيــة قـــال فـــي املــؤتــمــر  الـــبـــالد. لــكــن وزيــ
الصحافي، أمس، إن وزارته جاهزة التخاذ 
تدابير ملواجهة ارتفاع األسعار، واالستمرار 
ــرة الــفــقــيــرة، بـــاإلضـــافـــة إلــى  ــ ــم األســ فـــي دعــ
ــيـــة وتـــوفـــيـــرهـــا  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــلـــع االسـ ــم الـــسـ ــ دعــ
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رؤية

سهام معط اهلل 

تزامنًا مع الذكرى العاشرة النطالق شرارة ثورات الربيع العربي، تمّر 
هذه األيام الذكرى السنوية الثانية النطالق الحراك االحتجاجي غير 
ــذي بدأ في 22 فبراير/شباط 2019 وأطــاح بالرئيس عبد  ال املسبوق 

ة الُحكم.
ّ
العزيز بوتفليقة بعد عقدين من استالمه دف

لقد سارت االحتجاجات الجزائرية منذ سنة 2011 على إيقاع مختلف، 
وكانت بطيئة نسبيًا في الوصول إلى نقطة الغليان مقارنة بجيرانها، 
ن الحراك الشعبي من هّز عرش الفساد في الجزائر، وكان 

َّ
حتى تمك

فرامله  التي ضغطت على  لوال جائحة كورونا  آخر   
ً
سَيدخل فصال

السياسية.  امللفات  من   
ً
بــدال االقتصادية  للقضايا  األولــويــة  ومنحت 

فــي مثل هــذه األيـــام مــن عــام 2019، خــرج الــجــزائــريــون إلــى الــشــوارع 
األوضــاع  تدهور  الفساد،  ي 

ِّ
تفش على  واحتجاجًا  كرامة  ل ا عن  بحثًا 

الخدمات  نوعية  ي  تــردِّ املحسوبية،  تغّول  البطالة،  نتشار  ا املعيشية، 
العمومية، سعي بوتفليقة خلف عهدة خامسة على الرغم من صحته 
ية، وانغماس النخبة السياسية الحاكمة آنذاك في تجميع الثروات  املتردِّ
كهم 

َّ
ك بالسلطة، ُمتناسية مصلحة عامة الجزائريني الذين تمل والتمسُّ

بــلــدهــم، وازدادت حيرتهم  دت ثقتهم فــي مــؤســســات  اط وتــبــدَّ ـ اإلحــبـ
النفط  الجزائر من  تريليون دوالر من صـــادرات  قرابة  حــول مصير 
املــال العام نحو  ــدت قناعتهم بانزالق مبالغ خيالية من 

َّ
أك والــغــاز، وتــ

بوا اآلمال وأساؤوا  الحسابات املصرفية األجنبية للفاسدين الذين خيَّ
ني تفويض الشعب لهم. لقد أغفلت النخبة 

ِّ
استخدام سلطتهم، مستغل

الحاكمة السابقة أّن شباب الجيل الجديد الذين خرجوا للشوارع هم 
 

ّ
وأقــل الــخــارجــي  بالعالم   

ً
ــصــاال

ِّ
وات للمستقبل  عا 

ُّ
وتطل طموحًا  أكــثــر 

الــســوداء، التي راح ضحيتها  ارتعابًا من سنوات اإلرهــاب والعشرية 
زهاء ربع مليون جزائري في التسعينيات، مقارنة باألجيال السابقة. 
الــزّج بالعديد من رجــال األعــمــال والـــوزراء السابقني  النتيجة  وكانت 
والــســيــاســيــني خــلــف الــقــضــبــان، وهـــذا مــا ُيــعــتــبــر أيــضــًا مــن أبـــرز ما 

ض عنه الحراك الشعبي.
َّ
تمخ

وبــعــد تسعة أشــهــر مــن ذلــك الــحــراك، فــاز الــرئــيــس عبد املجيد تبون 
األول  جريت يوم 12 ديسمبر/كانون 

ُ
أ التي  الرئاسية،  االنتخابات  في 

ببنائها،  د  تعهَّ الــتــي  الــجــديــدة  الــجــزائــر  بـــزوغ فجر  عــن  ُمعلنًا   ،2019
الــخــانــقــة والقضايا  ــــات  قــبــل أن تــصــطــدم حكومته بــالئــحــة مــن األزمـ
ما  مة، السيَّ املستعجلة وإرث سلفه بوتفليقة الذي ترك له ملفات ُملغَّ
والسياسي. وحرصًا منه على ترسيخ  االقتصادي  الصعيدين  على 
أوفى  الــحــراك،  مطالب  لبعض  يستجيب  لتغيير  والتأسيس  شرعيته 
تمثل في تعديل الدستور. وتمَّ في الفاتح من نوفمبر/

ُ
تبون بوعده امل

الذي  الدستور  تعديل  على مشروع  االستفتاء  الثاني 2020  تشرين 
وتشجيعًا  والبرملانية،  الرئاسية  للعهدات  تلجيمًا  طياته  فــي  يحمل 
الحكوميني  للموظفني  وإلـــزامـــًا  الــجــمــعــيــات،  لتأسيس  مــســبــوق  غــيــر 
ب الضريبي الذي كسر حاجز  بالتصريح بممتلكاتهم، وتجريمًا للتهرُّ
التي  املزمنة  للمشاكل   

ً
فّعاال ترياقًا  لم يكن  ه 

ّ
100 مليار دوالر، ولكن

يئّن  لبلد  تحّول  نقطة  ل 
ِّ
ُيشك ولــم  الــجــزائــري،  االقتصاد  منها  يعاني 

والفراغات  املؤسساتية  والنقائص  الهيكلية  االخــتــالالت  ركــام  تحت 
في  الحالية  الظروف  تفرضها  التي  االقتصادية  والتحّديات  التنموية 
أمام  اآلن  الــحــراك، تقف حكومة تبون  العالم. بعد مــرور سنتني على 
صراع اقتصادي مرير على جبهتني، إصالح ما أفسده نظام بوتفليقة 
وإصــالح ما أفسدته الجائحة، وهي في أمس الحاجة اآلن إلى إيجاد 
من  ن 

ِّ
مك

ُ
ت التي  االقتصادية  السياسات  من  ومتوازنة  سليمة  توليفة 

الــذي ُيحتضر إكلينيكيًا وتشغيل رافعات  النبض لالقتصاد  إرجــاع 
النمو االقتصادي وانتشال الدينار من الحضيض. ال تزال هناك هّوة 
سحيقة من عدم الثقة التي تفصل بني الحاكم واملحكوم في الجزائر، 
 وقبل 

ًّ
 من خالل التركيز أوال

ّ
وترميم جسور الثقة لن يكون ممكنًا إال

ــخــاذ 
ِّ
 االقــتــصــادي عند تصميم السياسات وات

ّ
الــشــق كــل شــيء على 

 على:
ً
القرارات وتطبيق اإلجراءات الحكومية، كالتركيز مثال

 استمرار 
ّ

1- دعم الفئات املستضعفة التي ال تجد قوت يومها في ظل
جائحة كورونا.

أعمالهم  فت 
َّ
الذين توق الحّرة  املهن  املــادي ألصحاب  العون  يد  2- مّد 

بسبب فيروس كوفيد-19.
3- إنهاء أزمة السيولة الخانقة.

4- الحيلولة دون ارتفاع أسعار املواد األساسية.
املؤسسات  الصحية على مستوى  الرعاية  تقديم خدمات  تعزيز   -5
املــادي على أصحاب  الضغط  تقليل  الحكومية، بهدف  االستشفائية 

الدخل املحدود ومنعدمي الدخل.
6- كـــذلـــك، بـــذل مـــا أمــكــن مـــن الــجــهــود لــوقــف تـــدهـــور قــيــمــة الــديــنــار 
الجزائري مقابل الدوالر واليورو، بغية الحّد من تدهور القدرة الشرائية 

ما البسطاء والفقراء منهم. للمواطنني، السيَّ
ميزانية  املواطن إلسناد  إلــى جيب  اللجوء  البعد عن  كل  االبتعاد   -7

الحكومة التي أنهكتها نفقات التسيير والتجهيز.
8- الحرص على توفير مناصب شغل للشباب العاطل عن العمل الذي 

ق بأعداد هائلة سنويًا على سوق العمل.
َّ
يتدف

في  ما  السيَّ والــجــســور،  الــطــرقــات  خــاصــة  التحتية،  البنية  تعزيز   -9
في  اإلجــــراءات  هــذه  ــخــاذ 

ِّ
بــات الحكومة  مــبــادرة  ألّن  شة،  املهمَّ املناطق 

 أزمة الثقة القائمة بني املواطنني 
ّ

الوقت الحالي هي وحدها التي ستحل
ر االقتصاد وليس السياسة اهتمامات  صدُّ

َ
 ت

ّ
والسلطة، خاصة في ظل

الشارع الجزائري.
لألسف، لم ينقلب الوضع االقتصادي للمواطن البسيط من األسوأ 
الحراك  الفاصلة بني جزائر ما قبل  النقطة  ابتداًء من  األفضل،  إلى 
والجزائر الجديدة بعد مرور سنتني على الحراك، حيث تشير نتائج 
الدورة السادسة الستطالع الباروميتر العربي، الذي تمَّ إجراؤه في 
املمتدة ما بني 15 أغسطس/آب و5 سبتمبر/ الفترة  الجزائر خالل 
كانوا  املستجوبني  الجزائريني  من  باملائة   55 أّن  إلــى   ،2020 أيلول 
سلبيني ومتشائمني في تقييم وضعهم االقتصادي. وزادت جائحة 
ة، حيث عّبر 59 باملائة من املستجوبني، الذين تفوق 

ّ
كورونا الطني بل

فــقــدان مصدر دخلهم  مــن  الكبير  قلقهم  عــن  الــــ30 سنة،  أعمارهم 
في السنة القادمة، وأفــاد 69 باملائة من املستجوبني بــأّن دخلهم ال 
د 43 باملائة من املستجوبني الذين 

َّ
ي نفقاتهم الشهرية. كما أك

ِّ
يغط

أداء  عــدم رضاهم عن  على  الشهرية  ي دخلهم مصاريفهم 
ِّ
يغط ال 

ي جائحة كورونا، وأشــار 82 باملائة 
ِّ

الحكومة في االستجابة لتفش
الدولة.  يــزال منتشرًا في أجهزة  الفساد ال  أّن  إلــى  املستجوبني  من 
وفي املقابل، أشاد 73 باملائة من املستجوبني بجهود الحكومة في 
مكافحة الفساد الذي لن ينتهي بني ليلة وضحاها. خالصة القول، 
خاذ قرارات 

ِّ
ب ات

َّ
إّن الجزائر الجديدة غارقة في أزمات اقتصادية تتطل

وتوجيه  الحكومي،  اإلنــفــاق  ترشيد  أهمها  وفّعالة،  وسريعة  مهمة 
ة األكثر احتياجًا له، والضرب 

ّ
ما الفئات الهش يه، السيَّ

ّ
الدعم ملستحق

بيد من حديد على جميع أشكال الفساد لتفادي حدوث موجة ثانية 
من الحراك أكثر قّوة من ذي قبل.

عامان على الحراك الجزائري


