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غزة ـ يوسف أبو وطفة

أعلنت هيئة الشؤون املدنية الفلسطينية، عن مجموعة من 
العدوان  منذ  األولــى  للمرة  لقطاع غزة  الجديدة  التسهيالت 
البريد  إدخــال  في  تمثلت  القطاع،  على  األخير  اإلسرائيلي 
الــصــادر لــغــزة وتــصــديــر املحاصيل الــزراعــيــة إلــى الــخــارج 

وعودة العالقني عبر معبر بيت حانون/ إيرز.
ومـــنـــذ 10 مـــايـــو/ أيــــار املـــاضـــي، فــــرض االحـــتـــالل قــيــودًا 
املعابر  إغــالق جميع  في  تمثلت  غــزة،  قطاع  على  مشددة 
ومنع الحركة التجارية بما في ذلك الوقود واألدوية والسلع 
األســاســيــة وإغـــالق كــلــي لــشــاطــئ الــبــحــر أمـــام الصيادين 

حانون،  بيت  معبر  عبر  وخروجهم  األفـــراد  دخــول  ومنع 
فــيــمــا تــراجــع عــن بــعــض هـــذه الــقــيــود جــزئــيــا. وضــاعــفــت 
القيود اإلسرائيلية من تدهور الحالة اإلنسانية خصوصا 
لــلــمــرضــى وأصـــحـــاب اإلقـــامـــات والــطــلــبــة الــذيــن احــتــجــزت 
جــوازاتــهــم فــي رام الــلــه بسبب إغــالق حــركــة الــبــريــد. وفي 
موازاة ذلك، أدى تعطيل حركة تصدير املحاصيل الزراعية 
إلى الخارج عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، النخفاض 
أســعــارهــا ملــســتــويــات مــتــدنــيــة غــيــر مــســبــوقــة خصوصا 
الخضروات األساسية، ما فاقم من خسائر املزارعني في 
ظــل وفـــرة الــعــرض فــي الــســوق املحلي وقــلــة الــطــلــب. وقــال 
مدير دائرة الحركة البريدية في وزارة االتصاالت في غزة 

محمود الفار، إن االحتالل اإلسرائيلي سمح فقط بحركة 
جزئية للبريد إلى القطاع، فيما أبقى على القيود مفروضة 
السريع وهو من  والبريد  الحكومي  بالبريد  يتعلق  في ما 
»العربي  شأنه أن يبقي على القيود قائمة. وأضاف الفار لـ
السفر  بــإدخــال جـــوازات  أن االحــتــالل سيسمح  الــجــديــد« 
املكاتب  خــالل  مــن  الورقية  املعامالت  وبعض  القطاع  إلــى 
الخاصة، فيما سيبقي على منع الطرود البريدية الواصلة 
إلى البريد الحكومي. كما أكد الناطق باسم وزارة الزراعة 
»العربي الجديد«، أن املزارعني  لـ البسيوني،  في غزة، أدهم 
ينتظرون تصدير أولى الشاحنات من الخضروات اعتبارًا 
مــن صــبــاح الــثــالثــاء، بعد اإلعـــالن األخــيــر عــن إعـــادة فتح 

التصدير ضمن مجموعة من القرارات اإلسرائيلية. وشدد 
البسيوني على أن خسائر القطاع الزراعي تفاقمت بشكل 
كبير نتيجة للقيود اإلسرائيلية التي رافقت العدوان األخير 
دوالر،  مــاليــني   204 الخسائر  إجمالي  يبلغ  إذ  غـــزة،  على 
في  التصدير  إغــالق  بفعل  نشأت  التي  الخسائر  بخالف 

وجه املزارعني.
وأقدمت وزارة الزراعة في أعقاب انتهاء العدوان اإلسرائيلي 
على تعليق استيراد الفواكه من قبل االحتالل اإلسرائيلي، 
ــــالق الــحــركــة  ردًا عــلــى إجــــراءاتــــه األخـــيـــرة فـــي الــقــطــاع وإغـ
التجارية املتعلقة بتصدير الخضروات من القطاع وعرقلة 

إدخال املواد الخاصة بالقطاعني الزراعي والحيواني.

غزة تستأنف التصدير بعد رفع رمزي لقيود االحتالل

الشركات اليابانية ُتلقح عمالها
على  كــورونــا  لقاحات  توزيع  اليابانية  الشركات  آالف  بــدأت 
العاملن وأســرهــم، أمــس اإلثــنــن، في حملة بقيادة أصحاب 
األعــمــال مــن أجــل الــوصــول إلــى أكــثــر مــن 13 مليون شخص. 
وسجلت نحو 3500 شركة من أجل إعطاء اللقاحات املجانية، 

وهذا العدد آخذ في االزدياد، وفق وكالة »أسوشييتد برس«. 
ومن بن املشاركن في الحملة شركة »تويوتا موتور كورب«، 
كبرى شركات صناعة السيارات، حيث تعتزم تطعيم 80 ألف 
بالكامل  اليابان  وتعتمد  ومكاتبها.  مصانعها  في  شخص 

على اللقاحات املستوردة في حملة بدأت في فبراير/ شباط 
املاضي لتطعيم العاملن في املجال الطبي. وتم تطعيم نحو 
6% فقط من اليابانين بشكل كامل، علما بأن اليابان سجلت 

أكثر من 14 ألف حالة وفاة بسبب الوباء.

البطالة في األردن تقفز إلى %25
الربع  بنهاية   %25 إلى  األردن  في  البطالة  معدل  قفز 
أمس،  صادرة  بيانات  وفق  الجاري،  العام  من  األول 
أن  إلى  مشيرة  العامة،  اإلحصاءات  دائرة  عن  االثنين، 
معدل البطالة للذكوربلغ 24.2%، مقابل 28.5% لإلناث.

الشهادات  حملة  بين  ارتفاعًا  البطالة  معدل  وسجل 
من   %51 أن  إلى  البيانات  ولفتت   .%27.8 الجامعية 
الثانوية  الشهادة  حملة  من  هم  المتعطلين  إجمالي 
كانت  المتعطلين  إجمالي  من   %29 وأن  فأعلى، 

مؤهالتهم التعليمية أقل من الثانوي.

القمح الروسي يعود للجزائر
من  طن  ألف   28 ستورد  روسيا  إن  روسي  مسؤول  قال 

نوعها  من  األولى  هي  شحنة  في  الجزائر،  إلى  القمح 
مصدري  أكبر  من  وروسيا  سنوات.  أربع  من  أكثر  خالل 
القمح في العالم، وهي تسعى جاهدة لدخول سوق 
يتعاملون  ال  الذين  المستوردين  كبار  قالئل  أحد  الجزائر، 
المسؤول  عن  رويترز  وكالة  ونقلت  فترة.  منذ  معها 
الروسي قوله إنه يجري تحميل الشحنة في أحد موانئ 
البحر األسود، مضيفا أنها ستكون األولى التي تتسلمها 
األول  كانون  ديسمبر/  منذ  الروسي  القمح  من  الجزائر 
2016. وتستورد الجزائر القمح هذا الموسم من فرنسا 
سوق  أكبر  عادة  وهي  األول،  المقام  في  وألمانيا 

لصادرات القمح الفرنسية.
 5 عتبة  فوق  للجزائر  المحلي  اإلنتاج  ارتفاع  ورغم 
ماليين طن سنويا، إال أن ارتفاع الطلب الداخلي، المقدر 

بـ15 مليون طن، جعل الجزائر تسجل اسمها على رأس 
دوالر  مليار   1.3 نحو  بلغت  بقيمة  القمح،  زبائن  قائمة 

في 2020. 

240 مليار دوالر للتجارة بين الصين والعرب
قال نائب وزير التجارة الصيني تشيان كه مينغ إن حجم 
التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية وصل إلى نحو 
الصين  تعد  حيث  الماضي،  العام  في  دوالر  مليار   240

أكبر شريك تجاري للدول العربية.
إن  أمس،  قوله،  تشيان  عن  شينخوا  وكالة  ونقلت 
مليار   123.1 بلغت  العربية  الدول  إلى  الصينية  الصادرات 
سنوي،  أساس  على   %2.2 بزيادة   ،2020 عام  في  دوالر 

رغم تأثيرات جائحة فيروس كورونا.

أسماء في األخبار

قطر تدعو لمواجهة تداعيات كورونا
الدوحة ـ العربي الجديد

دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قادة 
إلى  الكبرى،  الصناعية  الـــدول  خصوصًا  العالم 
املتقدمة  الــدول  الفجوة بن  العمل على تضييق 
والــنــامــيــة، خــاصــة فـــي الــحــصــول عــلــى الــلــقــاحــات املــضــادة 

لفيروس كورونا ومواجهة تداعيات الوباء عامليًا.
وافــتــتــح أمــيــر قــطــر، أمـــس اإلثـــنـــن، أعـــمـــال الــنــســخــة األولـــى 
ــــذي يــعــقــد بــالــتــعــاون مع  مـــن مــنــتــدى قــطــر االقـــتـــصـــادي، الـ
»بلومبيرغ« تحت شعار »إعادة تصّور العالم«، عبر تقنية 
ــام، وســـط مــشــاركــة محلية  ــ االتـــصـــال املـــرئـــي ويــســتــمــر 3 أيـ
وعاملية كبيرة. وقــال في كلمته عبر الفيديو خالل الجلسة 
االفتتاحية للمنتدى: »من هذا املنبر، أدعو قادة دول العالم 
التعاون  إلى مزيد من  الكبرى،  الــدول الصناعية  خصوصًا 
في إطار النظام الدولي وتقاسم املسؤوليات والعمل معًا من 
لنا لبناء  للقاح بما يؤسس  العادل والشامل  التوزيع  أجل 
يتماشى  وبما  متكامل،  عاملي  واقتصادي  اجتماعي  نظام 
مـــع أهـــــداف الــتــنــمــيــة الــعــاملــيــة املـــســـتـــدامـــة، ويــحــقـــــق الــخــيــر 

املرحلة  أن  »نــدرك جميعًا  واالسـتقرار لشعوبنا«. وأضــاف: 
دولــة من  أّي  اقتصاديًا وماليًا على   

ً
لن تكون سهلة املقبلة 

الــفــجــوة بن  نــتــعــاون لتضييق  الــــدول، ويــتــوجــب علينا أن 
اللقاح  على  الحصول  في  والنامية، خاصة  املتقدمة  الــدول 

ومواجهة تداعيات الوباء«.
 العالم لم ينتقل حتى اآلن إلى مرحلة ما بعد 

ّ
وأشار إلى أن

 دور الدولة ال غنى عنه في التغلب 
ّ
جائحة كورونا، مؤكدًا أن

ه تم التوجيه 
ّ
على التحديات املرتبطة بالجائحة، الفتًا إلى أن

باعتماد استراتيجية من 3 محاور أساسية ملواجهة الجائحة 
أفـــراد املجتمع عبر تعزيز  فــي حماية كافة  فــي قطر، تتمثل 
القطاع الطبي، وال سيما قطاع الصحة العامة، وتقديم الدعم 
السلبية للجائحة،  الــتــأثــيــرات  مــن  لــلــحــّد  لــالقــتــصــاد  الــــالزم 
واملساهمة في الجهود الدولية للتصدي للفيروس من خالل 
وتابع:  املعنية.  الدولية  واملنظمات  للدول  املساعدات  تقديم 
»بــنــاء عــلــى هـــذه االســتــراتــيــجــيــة اعــتــمــدنــا بــرنــامــجــًا وطنيًا 
للتطعيم ضــد الــفــيــروس، وتــخــطــى الــبــرنــامــج، أخـــيـــرًا، عــدد 
اليوم ما  إلــى  ألــف جرعة، حيث حصل  املليونن وثمانمائة 
نسبته تقريبًا 65% من السكان على اللقاح«. ولفت أمير دولة 

املقبلة على  للمرحلة  بــالده حرصت استعدادًا   
ّ
أن إلــى  قطر 

توسعة  مواصلة  عبر  متوازنة  اقتصادية  سياسة  انتهاج 
مــشــروع الــغــاز فــي حقل الــشــمــال بــهــدف زيـــادة إنــتــاج الغاز 
وســوف   ،2026 عـــام  بــحــلــول   %40 بنسبة  املــســال  الطبيعي 
ــائـــدات هــــذه الــــزيــــادة فـــي تــعــزيــز اســتــثــمــاراتــنــا  تــســتــخــدم عـ
فــي تنويع مصادر  الــقــادمــة، مما سيسهم  األجــيــال  لصالح 
الـــدخـــل، كــمــا قــامــت بــدعــم الــقــطــاعــات غــيــر الــنــفــطــيــة والــتــي 
الــــ%61  الــنــاتــج املحلي اإلجــمــالــي  تــجــاوزت مساهمتها فــي 

باألسعار الثابتة عام 2020.
 قطر تتجه إلى تنمية الصناعات الصديقة للبيئة 

ّ
وقال إن

وإرساء األطر التشريعية الداعمة لجاذبية بيئة األعمال مثل 
القطري في  املــال غير  قــانــون تنظيم استثمار رأس  إصـــدار 
القطاعن  بن  الشراكة  تنظيم  وقانون  االقتصادي  النشاط 
 عــلــى االســتــثــمــار فــي قطاعات 

ً
الــحــكــومــي والـــخـــاص، عــــالوة

وتطوير  والتكنولوجيا  الصحة  بينها  مــن  وهــامــة  حيوية 
املناطق الحرة ومواصلة توسعة مطار حمد الدولي، وميناء 
ــادي لـــبـــالدنـــا ويــعــزز  ــتـــصـ حـــمـــد، بــمــا يـــرســـخ االنـــفـــتـــاح االقـ

عالقاتنا التجارية مع مختلف الدول.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

بات السؤال اآلن في منطقة 
الخليج: هل دول مجلس التعاون 
الست بحاجة إلى زيادة في عدد 

السكان عن املعدل البالغ نحو 
57.6 مليون نسمة بنهاية 2019 

لتعوض التراجع الذي تم في الفترة 
األخيرة بسبب نزوح عدد كبير 

من املغتربني والوافدين عقب 
اندالع أزمة كورونا وانخفاض 
أسعار النفط، ولجوء كل دول 

مجلس التعاون إلى تطبيق سياسة 
»التفنيش« والطرد للعمالة الوافدة، 

ألسباب اقتصادية كما حدث عقب 
تفشي كورونا وتهاوي أسعار 

النفط، أو ألسباب أخرى كما جرى 
عقب حصار قطر في منتصف 
2017 حينما تم االستغناء عن 
جزء كبير من العمالة املصرية 

الوافدة؟ أم أن دول الخليج بحاجة 
إلى تطبيق سياسة خفض عدد 

السكان حتى ال يضغط العدد 
املرتفع على مواردها االقتصادية 

ويستنزف الجزء األكبر من 
ثرواتها الطبيعية، خاصة املياه 

والغذاء، ويضغط على االحتياطي 
األجنبي ويهدد العمالت، خاصة 

بعد تراجع اإليرادات العامة من 
مصادر الطاقة، وتوسع هذه الدول 

في االقتراض لتعويض تراجع 
اإليرادات وسد عجز املوازنات، كما 
أن االرتفاع الكبير في عدد سكان 
دول الخليج قد يزيد من مخاطر 

البطالة والفقر بني املواطنني، ويرفع 
تضخم األسعار، ويعرقل سياسة 

توطني الوظائف؟
األرقام الحديثة تشير إلى تراجع 
في عدد سكان دول الخليج، ففي 
منتصف فبراير/ شباط املاضي، 

قالت »ستاندرد آند بورز غلوبال« 
إن عدد سكان دول مجلس 

التعاون انخفض نحو 4% في 
2020، وإنه من املستبعد أن يعود 
العدد الكلي للسكان إلى مستوى 

2019 قبل العام 2023، خاصة 
مع استمرار بعض هذه الدول في 

تطبيق سياسة طرد العمالة الوافدة 
ألسباب اقتصادية. وأمس، االثنني، 

أظهرت بيانات رسمية أن عدد 
سكان اإلمارات انخفض إلى 9.28 

ماليني نسمة بنهاية عام 2020، 
وبتراجع 2.3% مقارنة بعام 

2019. وسجلت قطر انخفاضا 
نسبيا في عدد سكانها خالل 

فبراير 2021.
وفي الكويت، شهد التعداد 

السكاني في الكويت خالل 2020 
أعلى معدل تراجع سنوي منذ 
نحو 30 عاما، حيث تراجعت 

أعداد الوافدين بشدة. وفي سلطنة 
ُعمان، تراجع عدد املغتربني بنحو 
12% في العام املاضي مع تطبيق 

الحكومة سياسة »التعمني« إلحالل 
العمالة الوافدة، وشهدت السعودية، 
انكماش عدد السكان 2.8% خالل 

العام املاضي.
في ظل هذه التحديات، فإن على 

دول الخليج أن تجيب عن السؤال: 
هل تريد خفضا في عدد السكان 
كما فعلت في 2020 و2021؟ وإذا 
أقرت هذه السياسة، فما هي خطط 
تفادي اآلثار السلبية، وخاصة أنها 

تعتمد بشكل جذري على العمالة 
الوافدة في قطاعات، مثل التعليم 

والخدمات املالية والرعاية الصحية 
والبناء والتشييد؟

عن مستقبل 
سكان الخليج

Tuesday 22 June 2021
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اقتصاد

تقويض أباطرة المال بإنهاء 27 ترخيصًا حيويًا

%16.2
في  الــبــطــالــة  نسبة  تبلغ 
وفــق   ،%16.2 تـــونـــس 
تقدر  التي  الرسمية،  البيانات 
العمل  من  العاطلين  عدد 
بنحو 676 ألف شخص، بينما 
حكومية  غير  أرقام  ترجح 
بكثير  أعلى  الرقم  يكون  أن 

متجاوزًا المليون عاطل.

تحقيق

10% من األثرياء 
يستحوذون على

40% من الدخل الوطني

تونس في المركز 
78 عالميًا في تقرير 

التنافسية العالمي

تونس ــ إيمان الحامدي

فـــي خــطــوة قـــد تــقــوض مـــن نــفــوذ 
االســــــتــــــثــــــمــــــارات الــــعــــائــــلــــيــــة فـــي 
تـــونـــس وتـــشـــابـــك مــصــالــحــهــا مع 
أطــــرف ســيــاســيــة فـــي الـــدولـــة، ألــغــت حكومة 
هــشــام املــشــيــشــي الــعــمــل بـــــ27 تــرخــيــصــا في 
قطاعات حيوية، تتضمن الصناعات الثقيلة 
ــاء والـــتـــبـــغ واملـــابـــس  ــربـ ــهـ ــكـ واإلســـمـــنـــت والـ
في  الــخــاص  والــنــقــل  والــســيــاحــة  املستعملة 
األجهزة  وتسويق  وتــوريــد  الريفية  املناطق 

اإللكترونية وإدارة املحافظ املالية.
الـــصـــادر يــوم  الــحــكــومــي،  الـــقـــرار  وبمقتضى 
األحد، سيسمح للمستثمرين بالعمل في هذه 
إداريــة  تعقيدات  عبر  املـــرور  دون  القطاعات 
طويلة والدخول في منافسات قد تكون غير 
ملنع  بالتراخيص  املتحصنني  مــع  متكافئة 

دخول مستثمرين جدد إلى السوق.
وإلــغــاء الــعــمــل بــالــتــراخــيــص فــي الــعــديــد من 
الــقــطــاعــات الــحــيــويــة كـــان مطلبا مــتــكــررًا من 
 
ّ
أن أكــدت  واسعة،  أعمال  وقطاعات  منظمات 
بعينها  كيانات  فــي  األنشطة  مــزاولــة  حصر 

يكبل املنافسة الحرة في الباد.
 التراخيص 

ّ
وبــحــســب وثــيــقــة حــكــومــيــة، فـــإن

التي جرى إلغاء العمل بها تمثل نحو %10 
الباد  املمنوحة في  التراخيص  من إجمالي 
والـــتـــي ُيــعــمــل بــهــا مــنــذ عــقــود طــويــلــة، وفــق 
أشــارت  التي  )وات(،  الرسمية  األنــبــاء  وكــالــة 
 الحكومة تعتزم فتح كثير من مجاالت 

ّ
إلى أن

االســـتـــثـــمـــار أمــــــام املـــنـــافـــســـة قـــبـــل نــوفــمــبــر/ 
تشرين الثاني املقبل، الفتة إلى طرح كراسات 

شروط ملزاولة األنشطة.
وتتطلع تونس إلى تحسني ترتيبها العاملي 
نـــشـــطـــة األعــــمــــال، 

ٔ
فـــي تــصــنــيــفــات مـــمـــارســـة ا

املركز 78 عامليا  الحالية من  لتغير مرتبتها 
في تقرير التنافسية العاملي إلى مركز متقدم 

دوليا ومغاربيا. 
الوساتي،  أيمن  االقتصادي  الخبير  ويقول 
 »الخطوة التي أقدمت 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

 مــن 
ّ
ــا، لـــكـــن ــمـــومـ عــلــيــهــا الـــحـــكـــومـــة جـــيـــدة عـ

الـــضـــروري الــكــشــف عــمــا ســتــحــويــه كــراســات 
ــتـــي ســـتـــعـــوض الـــتـــراخـــيـــص فــي  ــروط الـ ــشــ الــ

ــاعــــات«، مـــشـــيـــرًا إلـــــى ضـــــرورة  ــطــ ــقــ بـــعـــض الــ
الكشف عن مصير التراخيص األخــرى التي 

لم يجِر إلغاؤها.
ــادل لــلــثــروة بـــني الــتــونــســيــني  ــعـ والـــتـــوزيـــع الـ
ــر ملـــنـــظـــمـــات تــونــســيــة  ــيـ ــبـ مــــحــــل اهــــتــــمــــام كـ
وأجــنــبــيــة، إذ انــتــقــدت الــعــديــد مــن املنظمات 
ــلــــف احـــتـــكـــار  ــلـــت عـــلـــى هــــــذا املــ ــي اشـــتـــغـ ــتــ الــ
ــثـــروة، وتــحــّكــم  فــئــة قليلة مــن الــتــونــســيــني الـ
العائات االقتصادية بالسوق، ما تسبب في 
الصغيرة وعــدم تمكينها  املؤسسات  إقصاء 

من املوارد والقروض املالية حتى تكبر.
فــــوزي عبد  الــســابــق  يــقــول وزيــــر التشغيل 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  فــي  الــرحــمــن، 
 »اســـتـــقـــال االقـــتـــصـــاد يــقــتــضــي تــوفــيــر 

ّ
إن

مناخ شفاف للمتعاملني االقتصاديني عبر 
مــراجــعــة الــتــشــريــعــات وإلـــغـــاء الــتــراخــيــص 
االحتكارية، خصوصا املتعلقة بالقطاعات 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة«، مــــشــــددًا عـــلـــى ضـــــــرورة »فـــك 
ــاد«.  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــني الـــســـيـــاســـة واالقـ االرتــــــبــــــاط بـ
يــشــجــع  ال  ــع  ــ ــريـ ــ الـ »اقــــتــــصــــاد   

ّ
أن يـــضـــيـــف 

املنافسة النزيهة والحرة، بل يجعل احتكار 

الــقــطــاعــات املــربــحــة فـــي يـــد عــــدد قــلــيــل من 
كارتل،  بوضعية  يتمتعون  الذين  الفاعلني 
 

ّ
لذا ال بد من أن تكون هناك منافسة، وحل
ــاق غـــيـــر املـــعـــلـــن بــــني املــتــحــكــمــني فــي  ــ ــوفـ ــ الـ
السوق«، مؤكدًا على ضــرورة املراهنة على 
القيمة  وذات  املــنــتــجــة  الــقــطــاعــات  تــطــويــر 
 
ّ
ــاد. يـــتـــابـــع أن ــتـــصـ املـــضـــافـــة الـــعـــالـــيـــة لـــاقـ

القطاعات املنتجة ال تمثل أكثر من 35% من 
للتطور  الداخلي، وهي نسبة قابلة  الناتج 
للمؤسسات  املــصــرفــي  الــجــهــاز  بــمــســاعــدة 
الصغرى واملتوسطة وفتح باب التمويات 
يتعلق  مـــا   

ّ
إال تــمــيــيــز  أّي  دون  مـــن  أمــامــهــا 

بتقدير املخاطر الذي هو في صلب مهامه. 
 »اقـــتـــصـــاد 

ّ
ــمـــن إلـــــى أن ــرحـ ويـــلـــفـــت عـــبـــد الـ

الــريــع فــي تــونــس قــديــم ومــقــتــرن بالسلطة 
مـــــن أصـــحـــاب   جــــــــزءًا 

ّ
بـــــل إن الـــســـيـــاســـيـــة، 

البرملان وقد  الريعية ممثلة في  املؤسسات 
تحول دون أّي محاولة للمساس بمصالح 
ــات واملـــجـــمـــعـــات الـــريـــعـــيـــة مــن  ــركـ ــــذه الـــشـ هـ
قــبــل أّي حــكــومــة تــنــوي الــقــيــام بــإصــاحــات 
فـــي اتـــجـــاه الــتــفــكــيــك الـــتـــدريـــجـــي ملــنــظــومــة 

التراخيص والنشاطات االحتكارية«.
وسمح نظام التراخيص الذي أرسته تونس 
مــنــذ ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي بــاحــتــكــار 
الـــثـــروة لـــدى مــجــمــوعــات اقــتــصــاديــة أغلبها 
االقتصاد  مفاصل  فــي  تتحكم  باتت  عائلية 
بــفــعــل الــهــيــمــنــة الـــتـــي تــمــنــحــهــا الــتــراخــيــص 
وفي  اقتصاديني.  محللني  وفــق  ألنشطتهم، 

ــقـــول رئـــيـــس مــجــلــس املــنــافــســة  ــاق، يـ ــيـ ــسـ الـ
 »بعض التراخيص يمكن 

ّ
رضا مصباح إن

أن تــكــون أســاســا لجعل بــعــض املــؤســســات 
ــع مــهــيــمــن، كــالــتــراخــيــص املتعلقة  فــي وضـ
بعمليات التركيز االقتصادي، أو اإلعفاءات 
الخاصة بعقود التوزيع الحصري«. ويؤكد 
 
ّ
»العربي الجديد«، أن مصباح في تصريح لـ

املستوى  هــذا  فــي  يتدخل  املنافسة  مجلس 
ــلـــزم  مــــن خـــــال رأيـــــــه االســــتــــشــــاري غـــيـــر املـ
الــــذي يــســبــق إســـنـــاد الــتــرخــيــص أو رفــضــه 
 
ّ
أن يتابع  بالتجارة.  املكلف  الوزير  قبل  من 

التشريع املتعلق بممارسة بعض األنشطة 
االقتصادية يكرس نظام الترخيص املسبق 
أو يضع حواجز قانونية ملمارسة النشاط، 
وهو ما يشكل حاجزًا أمام دخول مؤسسات 
الحماية  من  نوعا  ويعطي  للسوق  جديدة 
ــراف الـــنـــافـــذة فـــي الـــســـوق من  ــ ــ لــبــعــض األطـ
العديد  في  خــال محافظتها على موقعها 
مــن األنــشــطــة وبــالــتــالــي تــكــويــن »لــوبــيــات« 

تتحكم في بعض القطاعات.
وكــشــفــت دراســــــة ملــكــتــب املــنــظــمــة الــدولــيــة 
ــفــــام« فـــي تــونــس،  غــيــر الــحــكــومــيــة »أوكــــســ
وهي منظمة تنشط في مجال نشر مبادئ 
تكافؤ الفرص االجتماعية والتوزيع العادل 
لــلــثــروات، تحت عــنــوان »الــعــدالــة الجبائية، 
 10% مــن األثــريــاء 

ّ
لــقــاح ضــد الــتــقــشــف«، أن

فــي تــونــس يحتكمون عــلــى أكــثــر مــن %40 
من الدخل الوطني، في حني ال يمتلك نصف 
التونسيني األقل إمكانات مالية إال 18% من 

الدخل.
وفي يونيو/ حزيران من العام املاضي، 2020، 
أعــلــنــت الــحــكــومــة الــســابــقــة بــرئــاســة إلــيــاس 
الفخفاخ عن اعتزامها تفكيك اقتصاد الريع 
الــــذي تسيطر عــلــيــه كــيــانــات عــائــلــيــة كــبــرى، 
فــي مــحــاولــة إلفــســاح املــجــال أمـــام املنافسة، 
مستمرة  احتجاجات  يشهد  الــذي  البلد  فــي 
ــل الــتــشــغــيــل والـــعـــدالـــة االجــتــمــاعــيــة،  مـــن أجــ
 منظمة رجـــال األعــمــال وصــفــت حينها 

ّ
لــكــن

الـــخـــطـــوات الــحــكــومــيــة بــالــشــعــبــويــة املــضــرة 
ــار، مــــحــــذرة مــــن مــــوجــــة جـــديـــدة  ــمـ ــثـ ــتـ بـــاالسـ

لشيطنة املستثمرين.
الـــتـــوجـــهـــات   

ّ
أن ــتــــصــــاد  اقــ ــراء  ــ ــبـ ــ ــبــــر خـ ــتــ واعــ

تحتاج  إذ  التحقق،  سهلة  ليست  الحكومية 
العميقة  للجذور  نظرًا  إلــى سنوات،  خطتها 
لــلــمــؤســســات الــعــائــلــيــة الـــتـــي تــســيــطــر على 
العديد من املجاالت في تونس، والتي يعود 

جزء منها إلى ستينيات القرن املاضي.
اقتصاد  عــن  بالحديث  الفخفاخ  واســتــهــدف 
على  تسيطر  التي  العائلية  الشركات  الريع، 
القطاع  ومنها  االقــتــصــاديــة،  القطاعات  أهــم 

املصرفي واالتصاالت ومستلزمات السيارات 
ضمن  تأتي  وقطاعات  الكبرى،  والصناعات 
ما أعلنت حكومة املشيشي الحالية عن إلغاء 
أمـــام مستثمرين  املــجــال  وفــســح  تراخيصها 

جدد للعمل فيها.
ويــــأتــــي الـــتـــحـــرك الـــحـــكـــومـــي لــتــعــزيــز مــنــاخ 
ــة  ــه الــــدولــ ــيـ ــــي وقــــــت تـــشـــهـــد فـ االســــتــــثــــمــــار فـ
كبير  بشكل  انعكست  اقتصادية  صعوبات 
ــفــــاع   عــــن ارتــ

ً
ــا املـــــالـــــي، فــــضــــا ــهـ ــعـ ــلـــى وضـ عـ

إذ   ،%16.2 إلــى  التي تصل  البطالة  مــعــدالت 
يبلغ عدد العاطلني من العمل نحو 676 ألف 
شخص، وفق البيانات الرسمية، فيما ترجح 
ــام غــيــر حــكــومــيــة أن يـــكـــون الـــرقـــم أعــلــى  ــ أرقــ

بكثير متجاوزًا مليون عاطل من العمل. تفكيك االحتكار 
في تونس

أقدمت الحكومة التونسية على خطوة من شأنها تفكيك شبكات احتكارية في الدولة، عبر 
إنهاء 27 ترخيصًا في قطاعات حيوية، األمر الذي اعتبره خبراء اقتصاد ضروريًا لفتح المجال 

أمام المنافسة، إلّا أّن ذلك لن يمرّ بسهولة، في ظّل نفوذ أباطرة المال
منتجو الحليب يؤجلون إضرابًا عن العمل

قررت الغرفة الوطنية ملراكز تجميع الحليب في تونس، تأجيل إضراب 
عن العمل كان مقررًا تنفيذه بدءًا من غد األربعاء، احتجاجا على تزايد 
املصانع  تقليص  املــراكــز بسبب  أصــحــاب  يواجهها  الــتــي  الــصــعــوبــات 
الــغــرفــة، التابعة  الــعــيــفــي، رئــيــس  ــال حــمــدة  الــتــي تطلبها. وقــ الــكــمــيــات 
لالتحاد التونسي للصناعة والتجارة، في تصريح أوردته وكالة األنباء 
التونسية »وات«، أمس االثنني، إن قرار تأجيل اإلضراب جاء في أعقاب 
اجتماع بمقر وزارة الفالحة أشرف عليه وزير الفالحة واملــوارد املائية 
والصيد البحري بالنيابة، محمد الفاضل كريم، إلى جانب ممثلني عن 

عدة وزارات وهياكل مهنية. وأضاف العيفي، أن املجتمعني اتفقوا على 
حزمة مقترحات تتعلق بقطاع األلبان، ستتم إحالتها إلى مجلس وزاري 
سيعقد خالل الفترة القادمة للنظر فيها وإقرارها من عدمه، موضحا أن 
هذه الحزمة تضمنت رفع طاقة معمل تجفيف الحليب إلى جانب قبول 
الفائضة  املخزونات  بتقليص  بما يسمح  لتر،  لزهاء 10 ماليني  الدولة 
عن الحاجة. وتظهر بيانات الغرفة الوطنية ملراكز تجميع الحليب، ارتفاع 
إلــى 42 مليون لتر، وســط مــؤشــرات ملواصلتها  مــخــزون هــذه السلعة 
الزيادة في ظل عدم إيجاد أسواق للتصدير ورفع قدرة مصانع التجفيف.

من 
تظاهرة 
لمطالبين 
بالتشغيل 
)فرانس 
برس(

بغداد ـ زيد سالم

لـــأســـبـــوع الــــرابــــع عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
تتواصل في مناطق شمال وشرق 
تستهدف  التي  الهجمات  الــعــراق 
مادية  مخلفة خسائر  الــكــهــربــاء،  نقل  ــراج  أبـ
كبيرة وانقطاعات استغرق بعضها عدة أيام 
قبل تمكن فرق فنية من إعادة نصب األبراج 
ومــــد األســـــاك مـــجـــددًا، بــيــنــمــا تــحــولــت هــذه 
الــهــجــمــات إلـــى أزمـــة جــديــدة تــواجــه حكومة 
الذي تعهد ببذل جهود  الكاظمي،  مصطفى 
كــبــيــرة لــتــأمــني الــقــدر املــنــاســب مــن الكهرباء 
ــات  ــدأت درجــ ــ ــذي بـ ــ خــــال مـــوســـم الــصــيــف الـ
ــة  الـــــحـــــرارة تـــصـــل فـــيـــه إلـــــى الــخــمــســني درجــ
أبراج  الهجمات  مئوية. وعــادة ما تستهدف 
الضغط الــعــالــي، وهــي الــتــي تـــوزع حموالت 
الــطــاقــة املــســتــوردة مــن إيــــران عــبــر محافظة 
ديالى الحدودية مع إيران )شرق العراق(، إلى 
إضافة  بغداد،  والعاصمة  الباد  مدن وسط 
إلــى أبــراج في كركوك وصــاح الــديــن، شمال 
الـــبـــاد. وتـــؤكـــد الــســلــطــات الــعــراقــيــة وقـــوف 
التي  الــهــجــمــات،  تــلــك  وراء  »داعـــــش«  تنظيم 
حسابات  عبر  لها  تبنيه  التنظيم  يخف  لــم 

عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي. ووفــقــا 
ملصادر في وزارتي الكهرباء والداخلية، فإن 
الهجمات التي شهدتها منظومة الطاقة في 
األســابــيــع األربــعــة املــاضــيــة، بلغت أكــثــر من 
الكهرباء  نقل  ــراج  أبـ استهدفت  هــجــومــا،   30
ومـــحـــطـــات تــحــويــل طـــاقـــة صــغــيــرة تسببت 
بخسائر مالية وهدر كبير في الطاقة إضافة 
كاملة وتتطلب  مــدن  عــن  الكهرباء  إلــى قطع 

إعادتها من يوم إلى ثاثة أيام.
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  ـــ ــادر لـ ــدت املــــصــ ــ ــ وأكـ
»الهجمات الجديدة للتنظيم تبدو متناسقة 
ــع حـــمـــات تـــخـــريـــب يـــنـــفـــذهـــا فــــي مــنــاطــق  مــ
ــقـــول زراعــــيــــة وتــدمــيــر  ــرق حـ ــ عــــــدة، مــنــهــا حـ
انتقامية  أعــمــال  مـــواش ضمن  وقــتــل  مكائن 
وكحرب  األمــنــي  املشهد  وإلربـــاك  وتخريبية 
ــا«. وعـــــادة مـــا تــتــم عمليات  اســـتـــنـــزاف أيـــضـ
ــفــــة أو  ــتــــخــــريــــب مـــــن خـــــــال عـــــبـــــوات نــــاســ الــ
صــواريــخ موجهة، وفــي عــدد قليل منها من 
خال تفكيك األبــراج وإسقاطها، خاصة في 
املــنــاطــق الــصــحــراويــة، وهــو مــا يحتم زيــادة 
ــات لحماية  ــ قــــوات األمــــن وتــخــصــيــص دوريــ
»تزايد  إلــى  للمصادر، مشيرة  األبـــراج، وفقا 
الهجمات على أبراج الطاقة خال مايو/ أيار 
منشآت  أن  يعني  مــا   ،%20 بنسبة  املــاضــي 
الطاقة في املدن املحررة مهددة باالستهداف، 

وال بد من تعزيز الوجود األمني«.
أحمد  العراقي  األمني  بالشأن  الخبير  وقــال 

الــنــعــيــمــي إن هــجــمــات الــتــنــظــيــم عــلــى قــطــاع 
الـــكـــهـــربـــاء تـــهـــدف لـــتـــأزيـــم مـــوقـــف الــحــكــومــة 
وإثــــــارة الـــشـــارع إضـــافـــة إلــــى إربـــــاك املــشــهــد 
املناطق، مضيفا، في حديث  األمني في تلك 
»العربي الجديد«، أن »هناك أيضا هجمات  لـ
تنفذ على قطاع الكهرباء في غرب الباد قد 
ترجع إلى صراع متنفذين على عقود تأهيل 
وحـــمـــايـــة، وتـــقـــف خــلــفــهــا عــمــلــيــات تــخــريــب 
ــا، لـــكـــن بـــالـــنـــســـبـــة لـــهـــجـــمـــات ديـــالـــى  ــيــ ــافــ ومــ
ــديــــن وكــــركــــوك فـــتـــبـــدو بــصــمــات  وصــــــاح الــ

تنظيم داعش واضحة فيها«.
وفي محافظة كركوك، لفت مدير دائرة توزيع 
ــــى أن »داعـــــــش زاد  الـــكـــهـــربـــاء لـــيـــث طــلــعــت إلـ
هــجــمــاتــه عــلــى أبــــراج الــطــاقــة الــنــاقــلــة للتيار 
استهداف  تــم  إذ  املــحــافــظــات،  بــني  الكهربائي 
ثــاثــة خــطــوط خــال أقــل مــن أســبــوع، وطــاول 
ـ كـــركـــوك، املـــار  ـ حــمــريــن  األول خـــط ســـامـــراء 
ــة  ــ بــمــنــطــقــة الـــعـــواديـــة، ضــمــن الـــحـــدود اإلداريـ
الــديــن، وتعمل فــرق مشتركة  ملحافظة صــاح 
ــه«. وأضـــــــاف طـــلـــعـــت، فــي  ــ ــــاحـ اآلن عـــلـــى إصـ
تــصــريــٍح صــحــافــي أخـــيـــرًا، أن »الــخــط الثاني 
اُستهدف في منطقة ناحية الرياض، جنوبي 
ــو يـــربـــط بـــني كــركــوك  كــــركــــوك، قــبــل أيــــــام، وهــ
ــارة بـــاتـــجـــاه نـــيـــنـــوى، وقــــد أتـــمـــت فــرق  والـــقـــيـ
ربطه  على  وتعمل  إصــاحــه  الشمال  كهرباء 
ضم الشبكة الوطنية«. وأشــار إلى أن »الخط 
فـــي أطـــــراف قــضــاء  الــثــالــث تــعــرض للتفجير 
ــركــــوك، وهــــو يــربــط  ــدبــــس، شـــمـــال غـــربـــي كــ الــ
املحافظة بنينوى أيضا، وتعمل فرق الصيانة 
اآلن على إصــاح األبــراج التي زرعــت أسفلها 
عبوات ناسفة وفجرت عن بعد«. وفي تصريح 
»العربي الجديد«، قال املتحدث باسم وزارة  لـ
الــكــهــربــاء أحـــمـــد مـــوســـى إن »تــنــظــيــم داعـــش 
يــســعــى إلــــى تــخــريــب مـــا يــمــكــن تــخــريــبــه من 
النائية،  املناطق  بعض  في  الكهرباء  خطوط 
ال ســـيـــمـــا بـــعـــد فـــشـــلـــه فــــي مـــواجـــهـــة الــــقــــوات 

عبد اهلل البشير

ــة من  تــعــانــي مــنــاطــق شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـ
ــــود، وقـــد  ــوقـ ــ زيـــــــادة مـــتـــكـــررة فــــي أســــعــــار الـ
أيــام، ما يفاقم األعباء  تحدث خــال بضعة 
املــالــيــة لــلــمــواطــنــني والــقــطــاعــات اإلنــتــاجــيــة 
والخدمية، إذ تتسبب هذه الزيادات في رفع 
الــوقــود  أســعــار  وشــهــدت  املعيشة.  تكاليف 
مطلع األســبــوع الــجــاري، زيـــادة جــديــدة في 
أســـعـــار الـــوقـــود لــتــعــد الــثــانــيــة فـــي أقــــل من 
أربــعــة أيـــام، فيما جـــددت الــشــركــة املحتكرة 
عــمــلــيــات االســــتــــيــــراد والــــتــــوزيــــع املـــعـــروفـــة 
بانخفاض  الــزيــادة  تبريرها  »وتـــد«  بــاســم 
سعر الليرة التركية أمام الــدوالر، إذ يجري 

استيراد جزء كبير من املشتقات من تركيا.
وتــســتــأثــر »وتــــد« الــتــي تــأســســت عـــام 2018 
بسوق املشتقات النفطية في مناطق شمال 
غربي سورية، وتمتلك بحسب مصادر من 
محافظة إدلب، أربعة فروع ومحطات تكرير 

ومراكز للبيع.
ورفعت الشركة سعر ليتر »املازوت املستورد 
نوع أول« إلى 6.39 ليرات تركية مقابل 6.29 

ليرات في السابق، وليتر »البنزين املستورد 
نوع أول« إلى 6.76 ليرات عوضا عن 6.66 
ليرات، كما زادت سعر بيع أسطوانة الغاز 
إلى 92.5 ليرة مقابل 91 ليرة، وسعر املازوت 
»املستورد نوع ثان« إلى 5.45 ليرات مقابل 
5.19 ليرات، واملازوت املكرر إلى 4.48 ليرات 
عوضا عن 4.41 ليرة تركية. ويقارب سعر 

صرف الدوالر 8.7 ليرات تركية.
وتسيطر »وتد« على الجزء األعظم من سوق 
املحروقات في املناطق املحررة شمال غربي 
في  والكميات  باألسعار  متحكمة  ســوريــة، 
ظل غياب منافسة حقيقية، على اعتبار ما 
تعرف بحكومة اإلنقاذ هي الجهة املسؤولة 
عــنــهــا. وقـــال الخبير االقــتــصــادي الــســوري 

»العربي الجديد« إن الزيادة  يونس كريم لـ
املــتــكــررة فــي أســعــار املــحــروقــات تــعــود إلــى 
أن شــركــة وتــد هــي املسيطرة على الــســوق، 
املشتقات من مناطق  أنه يتم استيراد  كما 
»قــســد«، ومــن خــال الــســوق التركية، وعند 
»قـــســـد« تنخفض  مـــع  مــشــاكــل  حـــــدوث أي 
الــكــمــيــة، بــيــنــمــا املـــحـــروقـــات الــتــي تــوردهــا 
الشركة تعد أرخص من املستورد من تركيا 
التي ترتبط منتجاتها بسعر صرف الليرة 
مقابل الدوالر«. وأشار كريم إلى أن األسعار 
تــتــزايــد كــذلــك تــحــت مــبــرر ارتـــفـــاع األســعــار 
مضيفا:  الشحن،  تكاليف  وزيـــادة  العاملية 
ــقــــاذ  ــيـــرة أمـــــــام حـــكـــومـــة اإلنــ ــثـ ــلــــول كـ »ال حــ
العامة  الحلول  باستثناء  األسعار،  لضبط 
ــذا يخفف  كــمــحــاولــة إيـــصـــال الــكــهــربــاء وهــ
الشمسية  الطاقة  ودعـــم  الــوقــود،  استهاك 
ومــحــاولــة الــتــوصــل التــفــاق مــع قــســد حــول 
ــيـــا«. وتــــابــــع أن »هـــنـــاك  تـــركـ املـــحـــروقـــات أو 
زيادة في استهاك املحروقات، وعلى حكومة 
اإلنقاذ محاولة دراسة سبب الزيادة ومعرفة 
األوقــات التي يــزداد فيها الطلب على الوقود 

لتدارك الثغرات«.

القاهرة ــ عبداهلل عبده

ــنـــجـــر الـــســـكـــر  تـــســـبـــبـــت وفــــــــرة مــــحــــصــــول بـ
)الــشــمــنــدر الــســكــري( فـــي مــصــر بـــأزمـــة بني 
املزارعني ومصانع السكر، على ضوء تأخر 
استدعى  ما  الكميات،  استام  في  املصانع 
 حــكــومــيــا إلنـــهـــاء األزمـــــة، إذ تسعى 

ً
تـــدخـــا

الــدولــة إلـــى االقـــتـــراب مــن مــعــدالت االكــتــفــاء 
الذاتي في هذه السلعة األساسية.

ــة  ــزراعـ الـ ــال مـــصـــدر مـــســـؤول فـــي وزارة  ــ وقـ
زيــادة   

ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي تصريح 

الكميات  املزروعة هذا العام من بنجر السكر 
ــدان،  ــتـــي وصـــلـــت إلــــى نــحــو 640 ألــــف فــ والـ
بـــزيـــادة   100 ألـــف فــــدان عــن الــعــام املــاضــي، 
 عــن ال زراعـــــات الــعــشــوائــيــة، أدت إلــى 

ً
فــضــا

زيــــادة املــحــصــول والــضــغــط عــلــى الــشــركــات 
التي تأخرت بدورها في استام اإلنتاج من 

املزارعني. 
ــــه كـــان يــفــتــرض أن 

ّ
ــار املـــســـؤول إلـــى أن ــ وأشـ

تكون نهاية موسم التوريد في 10  يونيو/
حزيران الجاري، لكن، نتيجة تأخر عمليات 
التسليم،  سيمتد املوسم شهرًا آخر، متوقعا 
اقتراب مصر من االكتفاء الذاتي  في السكر 
هذا العام بإنتاج نحو 3 مايني طن، بينما 
يــصــل االســتــهــاك إلـــى حـــوالـــي 3.3 مــايــني 

طــن، على أن تبدأ مصر في تصدير  السكر 
الــعــام املــقــبــل.  وأشـــار إلــى أهمية رفــع سعر 
توريد البنجر عن 500 جنيه )31.8 دوالرا( 
 السعر الحالي ال يحقق 

ّ
للطن،  خصوصا أن

هامش الربح املناسب  للمزارعني، باإلضافة 
إلــــى ارتـــفـــاع أســـعـــار الــســكــر فـــي الــبــورصــة 

 العاملية. 
وكـــان وزيـــر الــزراعــة واســتــصــاح األراضـــي 
ــه تــواصــل مع  ــ

ّ
الــســيــد الــقــصــيــر، قــد أعــلــن أن

 أزمـــة 
ّ

بــعــض رؤســـــاء شـــركـــات الــســكــر لـــحـــل

الزراعة  تفعيل  من  والتأكد  البنجر،   توريد 
الــشــركــات  واملـــزارعـــني، الفتا  بــني  التعاقدية 
ــاٍر إنــهــاء األزمــــة بالتنسيق بني  ــه جـ ـ

ّ
إلـــى أن

 وزارتي الزراعة والتموين.  وقال حمادة أبو 
 تأخر 

ّ
زيـــد، أحـــد كــبــار مــزارعــي الــبــنــجــر، إن

شـــركـــات  الــســكــر فـــي تــســلــم املـــحـــصـــول من 
املزارعني، أدى إلى فساد  جزء منه وإصابته 
بالعفن، عقب حصاده وتخزينه على الطرق 
ــه فقد  ـ

ّ
 ألكــثــر مــن 10 أيــــام، بــاإلضــافــة إلـــى أن

الكثير من وزنه، بما  يعادل 20%، وذلك في 
 ارتفاع درجة الحرارة.  وأضاف أبو زيد 

ّ
ظل

 زيــادة 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن فــي تصريح لـــ

املحصول ترجع إلــى دخــول الجيش مجال 
اإلنتاج، باإلضافة إلى الزراعات العشوائية 

غير  التعاقدية.
ــد شـــهـــدت أزمـــــة ســكــر عــام  ــانـــت مــصــر قـ وكـ
2016. وإلــى جانب البنجر الــذي يدخل في 
ــة قــصــب السكر  إنــتــاج الــســكــر، تــجــري زراعــ
الذي تقدر املساحة املزروعة به وفق  مجلس 
الزراعة،  التابع لوزارة   املحاصيل السكرية، 
ــدان، تــنــتــج حـــوالـــي 900  ــ بــنــحــو 340 ألـــف فـ
ألف طن من السكر. واستهلكت مصر العام 
املـــاضـــي نــحــو 3.2 مــايــني طـــن  مـــن الــســكــر، 
 غطى اإلنتاج املحلي 2.5 مليون طن منها، 

وجرى استيراد 700  ألف  طن . 

»داعش« يستأنف 
حربه االقتصادية

الحكومة تسعى لتحقيق االكتفاء الذاتي في 
السكر )األناضول(

االحتكار يشعل أسعار الوقود في الشمال

وفرة البنجر تتسبب بأزمة مع مصانع السكر

هجمات على الكهرباء تفاقم 
أزمة الطاقة في العراق

أطل تنظيم داعش 
من جديد، مستهدفًا 

مرافق حيوية في 
قطاع الكهرباء في 

مناطق شمالي وشرقي 
العراق، ليشن حربًا 

اقتصادية ضد الحكومة

سورية مال وسياسة

مصر

الهجمات استهدفت 
أبراج الضغط العالي 

التي توزع الطاقة 
المستوردة من إيران

»وتد« ترفع أسعار 
المحروقات مرتين في 

أقل من أربعة أيام

»استهدفت  الهجمات  أن  إلــى  األمــنــيــة«، الفتا 
التحويلية  واملــحــطــات  الــطــاقــة  نــقــل  خــطــوط 
فــي مــنــاطــق ديــالــى وكـــركـــوك وجـــرف الصخر 
والقائم«. وأضاف أن »الهجمات جاءت بعدما 
توصلت الوزارة إلى خطط لحل أزمة الكهرباء 
فــي الــبــاد، بــاعــتــمــادات مالية تصل إلــى 101 
إلى  فــإن اإلرهـــاب يسعى  لــذلــك  مليون دوالر، 

حرٍب اقتصادية على العراق«. 
وتابع موسى أن »بعض عمليات التخريب 
الــكــهــربــائــيــة،  املـــنـــظـــومـــة  تـــضـــرر  إلـــــى  أدت 

ـ ديالى  أبـــراج خــط ميرساد  مثل استهداف 
ــن إيــــــــــران(، الــتــي  ــتــــوردة مــ ــســ )الـــكـــهـــربـــاء املــ
التجهيز  على  فقط  ليس  التأثير  إلــى  أدت 
أيضا،  بغداد  في  بل  ديــالــى،  في  الكهربائي 
ــــي خــــــــروج أجـــــــــزاء كـــبـــيـــرة مــن  وتـــســـبـــبـــت فـ
خـــطـــوط ومـــحـــطـــات نـــقـــل وتــــوزيــــع الــطــاقــة 
 عن 

ً
وكــركــوك، فضا نينوى  فــي محافظتي 

ــزاء أكــبــر فــي محافظتي ديــالــى وصــاح  أجــ
الدين، وحــدوث إطفاء تام في منطقتي قرة 
تبه وجــلــوالء )فــي ديــالــى(«. مــن جهته، قال 

الخبير االقتصادي مهدي عبيد الخفاجي، 
»العربي الجديد«: »يبدو أن تنظيم داعش  لـ
بــــات يـــضـــرب عــلــى وتــــر حـــســـاس بــالــنــســبــة 
ــر الــخــدمــات  لــلــســلــطــات الـــعـــراقـــيـــة، وهــــو وتــ
والحرب االقتصادية على العراقيني، ولذلك 
الــهــجــمــات عــلــى خــطــوط الطاقة  فـــإن معظم 
التجهيز في  التأثير على ساعات  إلــى  أدت 
بغداد وبقية املحافظات الشمالية والغربية، 
كما أن استهداف األبراج سيؤثر على البنى 

التحتية ملنظومة الطاقة«.

محطة كهرباء 
في مدينة 
السماوة جنوب 
العراق )فرانس برس(

Tuesday 22 June 2021 Tuesday 22 June 2021
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فــــــي أعــــــقــــــاب ضــــــخ أكـــــثـــــر مــــــن 5 
الـــســـوق،  فـــي  تــريــلــيــونــات دوالر 
ــــس االحـــــــتـــــــيـــــــاط  ــلــ ــ ــجــ ــ ــه مــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ يــ
الــفــيــدرالــي )الــبــنــك املــركــزي األمــيــركــي( لبدء 
دورة جــديــدة مــن الــســيــاســة الــنــقــديــة تنهي 
الفائدة على  الكمي ورفــع  التيسير  سياسة 
ــــدورة  ــدأ أول مـــؤشـــرات هــــذه الـ ــ الـــــــدوالر. وبـ
الـــجـــديـــدة يــظــهــر فـــي الـــتـــراجـــع الـــجـــاري في 
الــبــورصــات الــعــاملــيــة وارتـــفـــاع ســعــر صــرف 
يوم  الرئيسية منذ  العمات  الــدوالر مقابل 
يـــواصـــل  اآلن،  املــــاضــــي. وحـــتـــى  الــخــمــيــس 
ــــاط الــــفــــيــــدرالــــي ســـيـــاســـة  ــيـ ــ ــتـ ــ ــلـــس االحـ مـــجـ
ــنــــدات شــهــريــة  الــتــيــســيــر الـــكـــمـــي بــــشــــراء ســ

بقيمة 120 مليار دوالر، كما يبقي على سعر 
ــراوح بـــني صفر  ــ الــفــائــدة املــنــخــفــض الــــذي يـ
و0.25%. وعلى الرغم من أن املجلس، قال في 
إنه سيرفع  املاضي،  األربعاء  يوم  اجتماعه 
الفائدة بنسبة 0.5% في العام 2023، إال أن 

الواليات  في  نقديني ومصرفيني  مسؤولني 
املتحدة وأوروبا يرون أن املركزي األميركي 
سيضطر لرفع الــفــائــدة فــي وقــت أقــرب مما 
الــعــام املقبل، وربما  أعلن عنه وربــمــا خــال 
ــامـــج شــــــراء الــــســــنــــدات خـــال  ــرنـ ســـيـــوقـــف بـ
شهور. في هذا الشأن، قال رئيس االحتياط 
الفيدرالي في سانت لويس جيمس بوالرد، 
في تعليقات نقلتها قناة »سي أن بي سي« 
قــبــل يــومــني، إنـــه وزمــــاءه يـــرون أن ارتــفــاع 
التوقعات  مــن  أكبر  بمعدل  التضخم  معدل 
سيجبر مجلس االحتياط على رفع الفائدة 
بأسرع من التوقعات وربما في العام املقبل. 
ــم سعر  ــع الــفــائــدة مـــزيـــدًا مـــن دعـ ويــعــنــي رفـ
صــرف الـــدوالر الــذي بــدأ رحلة ارتــفــاع قوي 
مــنــذ يـــوم األربـــعـــاء املـــاضـــي. والحـــظ خــبــراء 
عــمــات أن املــســتــثــمــريــن يــعــيــدون مــنــذ يــوم 
الخميس رهاناتهم على العمات ويشترون 
ــــدوث نقص  الــــــدوالر بــشــراهــة خـــوفـــا مـــن حـ
في الـــدوالرات خــال العام الــجــاري. في هذا 
االتــــجــــاه، قــالــت مــحــلــلــة الــعــمــات بــمــصــرف 
ــو بـــانـــك«، جــني فــولــي، لــنــشــرة »مــاركــت  »رابــ
ووتــــش« يـــوم الــجــمــعــة، إن »ارتـــفـــاع الـــدوالر 
القوي يعني أن هنالك عملية تقييم للمراكز 
فـــي ســــوق الـــصـــرف بـــــدأت فــعــلــيــا مــنــذ يــوم 
الـــدوالر  الخميس«. وعـــادة مــا تــحــدث دورة 
انقابا كبيرًا في السوق، إذ إن الدوالر حينما 
إلــى االرتــفــاع يعمل  يتحول مــن االنخفاض 
السلع األولــيــة والذهب  على خفض أســعــار 
ويـــحـــدث اضــطــرابــا فـــي الــعــمــات الــنــاشــئــة. 

الدوالر 
يكتسب قوة

توقعات بحدوث 
تصحيح في 

مؤشرات »وول 
)Getty( »ستريت

بينما تواصل البورصات العالمية عملية تصحيح ربما تستمر خالل العام 
الجاري وتدفع بعَضها لخسارة أكثر من 10% من قيمتها، يتجه الدوالر 
خبراء  من  العديد  لتوقعات  وفقًا  المقبلة  الشهور  خالل  لالرتفاع 

الصرف. وبدأ المستثمرون يعيدون تقييم رهاناتهم وشراء الدوالر

الدوالر يتجه لالرتفاع 
أمام اليورو والين الياباني 

خالل العام الجاري

نسبة ارتفاع 
األسعار في المساكن 

تجاوزت 10% في أغلب 
المدن األميركية

المركزي الصيني يحث 
البنوك على تشديد فحص 

معامالت العمالت المشفرة

اضطرابات متوقعة 
في البورصات وعمالت 

األسواق الناشئة

)Getty( مساكن ميامي شهدت أكبر ارتفاع في األسعار)Getty( العمالت المشفرة تحت مدافع الصين

نيويورك ـ شريف عثمان

ارتفعت أســعــار املــنــازل األميركية فــي ســوٍق 
اشتعلت بعد تزايد ثروات األميركيني خال 
عــــام الــجــائــحــة، حــتــى أصــبــح األمــــر املــعــتــاد 
ــن األســــعــــار املــعــلــنــة على  أن تـــبـــاع بــأكــثــر مـ
تــطــبــيــقــات وصــفــحــات ســمــاســرة الــعــقــارات، 
إلــى ســوق يتحكم فيها  الــعــقــارات  وتحولت 
ملــا يفرض  املــشــتــرون  الــبــائــعــون، ويستسلم 
عــلــيــهــم إن اســتــطــاعــوا. وهـــو مـــا أثــــار حــالــة 
من الجدل حــول مصير تلك االرتــفــاعــات، ما 
بني كونها ارتفاعات مبررة نتيجة تأثيرات 
املساعدات  واملالية وحــزم  النقدية  السياسة 
خال أزمة الجائحة، أو كونها مجرد فقاعة 
لــن تــلــبــث أن تــنــفــجــر، كــمــا حـــدث فــي حــاالت 
العام األخير األكثر  بر 

ُ
أخــرى مشابهة. واعت

الــعــقــارات منذ  نــشــاط مبيعات  فــي  سخونة 
عام 2007، الذي شهد إرهاصات األزمة املالية 
العقاري  الرهن  قــروض  التي كانت  العاملية، 
املبالغ فيها ومشتقاتها على رأس العوامل 
التي أوصلت العالم ملا حدث من اضطرابات 
مالية، وإفاسات في بعض األحيان، وقتها. 
 مكان 

ّ
وبعدما ارتفعت أسعار املنازل في كل

تقريبا في الواليات املتحدة، أظهرت بيانات 
صــادرة عن شركة »زيللو« املالكة للتطبيق 
الــشــهــيــر املــتــخــصــص فـــي عــــرض الــعــقــارات 
 نسبة ارتفاع األسعار خال العام 

ّ
للبيع أن

ــيــــر فــــي عــــشــــرات مــــن املــــــدن األمــيــركــيــة  األخــ
تجاوزت 10%.  ووسط تضخم واضح رفع 

بكين ـ العربي الجديد

مكافحة  ــراءات  ــ إجـ مــن  الــصــني  كثفت  بينما 
تعدين العمات املشفرة في الباد، تراجعت 
 10 مــن  بأكثر  الرقمية  بيتكوين  عملة  قيمة 
فــي املــئــة أمـــس، االثــنــني، وفــرضــت السلطات 
الــصــيــنــيــة حــظــرًا عــلــى مـــواقـــع الــتــعــديــن في 
مــقــاطــعــة رئــيــســيــة فـــي جــنــوب غـــرب الــبــاد. 
وتـــرفـــد مـــواقـــع إجـــــراء مــعــامــات اســتــخــراج 
من  املــئــة  فــي   80 نــحــو  الصينية  البيتكوين 
ــرة رغم 

ّ
املــشــف العمات  فــي  العاملية  الــتــجــارة 

الــعــام 2017،  بها محليا منذ  الــتــداول  حظر 
ــرت بـــإغـــاق مــواقــع  ــ ــدة أمـ لــكــن مــقــاطــعــات عــ
عــمــلــيــات االســـتـــخـــراج فـــي وقـــت بــــدأت بكني 
اســتــهــداف الــقــطــاع. وحــســب وكـــالـــة فــرانــس 
برس، أمرت السلطات في مقاطعة سيتشوان 
بــإغــاق 26 مــوقــعــا تــحــتــوي عــلــى حواسيب 
ــراج  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــة إلجـــــــــــــراء مـــــعـــــامـــــات اسـ ــمــ ــخــ ضــ

الـــبـــيـــتـــكـــويـــن، األســـــبـــــوع املـــــاضـــــي، بــحــســب 
مذكرة تم تداولها بشكل واسع على وسائل 
كان  وأّكــدهــا شخص  االجتماعي  الــتــواصــل 
يعمل سابقا في القطاع. وتراجع تبعا لذلك 
سعر البيتكوين إلى 32309 دوالرات. وكانت 
الــعــمــلــة املــشــفــرة األكـــثـــر تــــــداواًل قـــد ســّجــلــت 
ارتفاعا قياسيا بلغ نحو 65 ألف دوالر في 

إبريل/ نيسان.
ــال مــســتــخــرج ســـابـــق لــلــعــمــات الــرقــمــيــة  ــ وقـ
للوكالة الفرنسية، إنه تم »إغــاق كل شيء« 

األخيرة. وأفاد  األيــام  تماشيا مع متطلبات 
»شــّكــلــوا مــجــمــوعــات عــمــل تــأتــي للتفتيش، 
لــلــتــأكــد مـــن أنـــنـــا أوقــفــنــا عــمــلــيــاتــنــا وأزلـــنـــا 
اآلالت«. ومقاطعة سيتشوان مقر لعدد كبير 
التي  رة 

ّ
املشف العمات  استخراج  مواقع  من 

الطاقة، وتتوفر في  تتطلب كمية هائلة من 
املــقــاطــعــة الــتــي تــحــتــوي عــلــى كــمــيــات وافـــرة 
وبأسعار  الكهرومائية  الطاقة  مــصــادر  مــن 
رخيصة. وحسب رويترز، قال البنك املركزي 
استدعى بعض  إنه  اإلثنني،  أمس  الصيني، 
البنوك ومؤسسات الدفع وحثها على اتخاذ 
ــداول الــعــمــات  ــ ــ إجـــــــــراءات صــــارمــــة بـــشـــأن تـ
الــرقــمــيــة. كــمــا حـــث الــبــنــك املـــؤســـســـات على 
إجـــــــراء فـــحـــوصـــات شـــامـــلـــة عـــلـــى حــســابــات 
الــعــمــاء لــتــحــديــد املــنــخــرطــني فــي مــعــامــات 
العملة الرقمية وقطع قنوات الدفع الخاصة 
بــهــم عــلــى الــفــور، وأوضــــح أنـــه يــجــب عليهم 
عــــدم تــقــديــم خـــدمـــات مــالــيــة أخــــرى متعلقة 
ــنـــك فــي  ــبـ ــالـــعـــمـــات الـــرقـــمـــيـــة. وأوضــــــــح الـ بـ
بيان، أن التداول في العمات الرقمية يقلق 
مخاطر  ويولد  واملــالــي،  االقتصادي  النظام 
عمليات  مثل  اإلجــرامــيــة،  باألنشطة  تتعلق 
نقل األصــول غير القانونية وغسل األمــوال، 

ويعرض ثروات األفراد للخطر.
ووفـــقـــا لــتــقــريــر نــشــرتــه صــحــيــفــة »غــلــوبــال 
تـــايـــمـــز« الــحــكــومــيــة الــصــيــنــيــة، أدى إغـــاق 
الــقــضــاء على أكثر  املــواقــع فــي املقاطعة إلــى 
مــن 90 فــي املئة مــن طــرق تعدين البيتكوين 
فــي الــبــاد. وشـــددت بكني إجــــراءات مكافحة 
رة للقضاء على املخاطر 

ّ
تعدين العمات املشف

املالية الناتجة عن املضاربة، في وقت تعتبر 
االستخراج،  مــواقــع  بشأن  البيئية  املــخــاوف 
ــن الــطــاقــة،  الـــتـــي تــســتــهــلــك كــمــيــات كــبــيــرة مـ
مــن الــعــوامــل املـــؤثـــرة. وذكــــرت وســائــل إعــام 
صينية أن إمداد مواقع استخراج البيتكوين 
بالكهرباء في جميع أنحاء املقاطعة توقفت 
منتصف ليل األحــد، حيث انتشر النبأ على 

وسائل التواصل االجتماعي.

 شيء، بما في ذلك مواد البناء وأجور 
ّ

كلفة كل
العاملني في قطاع اإلنــشــاءات، أظهر تقرير 
حديث صادر عن رابطة املطورين العقاريني 
يقّدر  عجزًا  املتحدة،  الــواليــات  في  الوطنية 
بــنــحــو 5.5 مـــايـــني مــــنــــزل، بــســبــب تـــراجـــع 
معدالت البناء خال العقدين األخيرين عن 
حــجــم الــطــلــب املــســجــل فــي املــتــوســط طويل 
ــة، فــــي تــقــريــرهــا،  ــالـــبـــت الــــرابــــطــ األجـــــــل. وطـ
ــدر قــبــل نــهــايــة األســـبـــوع املــاضــي  ــــذي صــ الـ
الكونغرس  أعضاء  العاصمة،  واشنطن  في 
ــك الــعــجــز من  ــّد ذلـ بـــضـــرورة الــعــمــل عــلــى سـ
خــــال خــطــة لــتــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة في 
 »بناء 

ّ
 أن

ً
الباد خال الفترة القادمة، مؤكدة

املنازل هو جزء من البنية التحتية الحيوية، 
ولديه من الفوائد االجتماعية واالقتصادية 
ه يساعد 

ّ
ما يفوق تكاليفه، باإلضافة إلى أن

واضعي السياسات على املستوى الفيدرالي 
واملـــحـــلـــي«. وحـــــذرت الـــرابـــطـــة مـــن الــتــهــاون 
فــــي اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات فــــوريــــة، عـــبـــر جــمــيــع 
 األزمــة، 

ّ
املستويات الحكومية، من أجــل حــل

لهذا  الــضــروريــة  الــخــطــوة  بــاتــخــاذ  مطالبة 
الجيل من األميركيني. 

وتــبــاطــأت اإلضــافــات إلــى مــخــزون املساكن 
فــي الـــواليـــات املــتــحــدة بشكل مــلــحــوظ منذ 
بداية األلفية الثالثة، وتحديدًا خال العقد 
األخير، األمر الذي بدا واضحا في الواليات 
ــلـــق مــــا يــســمــيــه تـــقـــريـــر الـــرابـــطـــة  كــــافــــة، وخـ
إلى  التي قد يصل حجمها  البناء«  »فجوة 
6.8 مــلــيــون وحـــدة سكنية مــنــذ عـــام 2001. 

 املتوسط السنوي لبناء املنازل في 
ّ
ورغم أن

منزل  مليون   1.5 املتحدة تجاوز  الــواليــات 
الــفــتــرة مــن 1968 إلــى 2000، تسببت  خــال 
األزمات املالية املتتالية، كما ارتفاع معدالت 
الــفــائــدة فـــي أغــلــب الـــفـــتـــرات، فـــي انــخــفــاض 
التاليني  العقدين  خــال  السنوي  املتوسط 
الــعــام. ويقول  إلــى 1.224 مليون مــنــزل فــي 
لــرئــيــس مجموعة  أول  نــائــب  بــنــك،  ديــفــيــد 
التقرير:  أعـــدت  الــتــي  االســتــشــاريــة«  »روزن 
نحتاج  معقولة،  بأسعار  إسكانا  »نحتاج 
ــرة  ــ ــازل األسـ ــنــ ــار الــــســــوق، نـــحـــتـــاج ملــ ــعــ ألســ

الواحدة وللمنازل متعددة األسر«.
األخــيــرة،  العشر  السنوات  لسجات  ووفــقــا 
ــة الــــدفــــعــــة الــــتــــي يــتــحــمــلــهــا  ــمـ ــيـ وصــــلــــت قـ
املشترون من أموالهم إلى 50% أو أكثر من 
قــيــمــة الــعــقــار فــي ثـــاث فــتــرات فــقــط، كانت 
جميعها خال األشهر الثمانية املنتهية في 
إبــريــل/ نيسان األخــيــر. ودفــع ربــع مشتري 
كامل  الشهر  نفس  خــال  القائمة  العقارات 
سجل 

ُ
قيمة العقار نقدًا، وهي أعلى نسبة ت

منذ أربعة أعوام. 
يقول محمد، املقيم في واشنطن العاصمة، 
ه أراد أن يشتري منزاًل في والية فلوريدا 

ّ
إن

بـــالـــقـــرب مـــن الـــشـــاطـــئ بـــهـــدف االســتــثــمــار، 
الــشــراء فيها، ثم  الــتــي يــرغــب  فـــزار املنطقة 
ــهــا ارتفعت 

ّ
أخـــذ يــراقــب األســـعـــار، فــوجــد أن

بــصــورة غير معقولة خــال األشــهــر الستة 
األخـــيـــرة، ليضطر إلـــى اتــخــاذ قـــرار الــشــراء 
قبل أن ترتفع أكثر من ذلك... يضيف محمد: 
»أول خمس مرات وجدت منزاًل في الحدود 
وتتراوح  قدرتي،  في حــدود  التي  السعرية 
بني 300 و400 ألف دوالر. كنت أقدم العرض 
بــقــيــمــة أقـــل مـــن املــطــلــوب بــحــوالــي 20 ألــف 
بالقيمة  لتقديم طلبي  ثم اضطررت  دوالر، 
لــم يفلح« مؤكدًا  ذلــك   

ّ
املطلوبة كاملة، وكــل

ه اضطر في النهاية لعرض 35 ألف دوالر 
ّ
أن

فوق السعر املطلوب، ليضمن قبول عرضه، 
وهو ما حدث بالفعل.

الصين تضغط على سعر بيتكوينعقارات أميركا... هل اقتربت من فقاعة 2008؟

الـــدوالر خــال الــعــام الجاري  وكسب مؤشر 
نحو 2.2%، وكانت الرهانات حتى اجتماع 
االحــتــيــاط الــفــيــدرالــي يــوم األربــعــاء املاضي 
متواضع  بمعدل  الــــدوالر  يرتفع  أن  تتوقع 
خــــال الـــعـــام الــــجــــاري. وتــشــيــر الــتــوقــعــات 
اليورو  الـــدوالر ربما يدفع  أن  إلــى  الحديثة 

االحتياط  أن مجلس  على  مــؤشــرات  هنالك 
يــوقــف ســيــاســة التيسير  الــفــيــدرالــي ربــمــا 
الــســنــدات في  الــتــي كــان يشتري بها  الكمي 
ــذا يـــدعـــم سعر  ــ ســبــتــمــبــر/أيــلــول املــقــبــل وهـ
ـــه، يــتــوقــع  ــأن ذاتـــ ــرف الــــــــدوالر«. فـــي الـــشـ صــ
مــحــلــلــو »كــابــيــتــال إيــكــونــومــكــس«، ارتــفــاع 

و1.20   1.15 بــني  تـــراوح  بمعدالت  للتراجع 
دوالر. وهــنــالــك عـــدة عـــوامـــل تــدعــم ارتــفــاع 
الـــدوالر خــال الــعــام الــجــاري، أولــهــا تشديد 
السياسة النقدية األميركية. في هذا الشأن، 
يقول محلل العمات بمصرف »آي أن جي« 
الهولندي، كريس تيرنر، أمس اإلثنني: »إن 

الدوالر مقابل اليورو والني الياباني بسبب 
الفارق في العائد على السندات الحكومية، 
فبينما يرى محللون أن العائد على سندات 
فوق  االرتــفــاع  األميركية سيواصل  الخزانة 
املتوقع  غير  املقابل من  في  لكن   ،%2 معدل 
ــنـــدات الــيــابــانــيــة  ــاع الـــعـــائـــد عــلــى الـــسـ ــفــ ارتــ

واألوروبية. ويتجه البنك املركزي األوروبي 
نـــحـــو مــــزيــــد مــــن الـــتـــحـــفـــيـــز الـــنـــقـــدي خـــال 
ــذا الـــصـــدد، يــتــوقــع  ــاري. وفــــي هــ الـــعـــام الــــجــ
خــبــيــر األســــــواق بــمــصــرف »ويـــلـــز فـــارغـــو«، 
ــر، أن يــنــهــي الـــعـــائـــد على  ــاخـ مــايــكــل شـــومـ
العام  أجــل 10 ســنــوات  الــســنــدات األميركية 
الرغم من  لــدى مستوى 2.2% على  الجاري 
االنخفاض الذي يشهده املعدل حاليا، الذي 
يراوح بني 1.44 و1.43%. أما العامل الثاني 
الــذي سيدفع الــدوالر لارتفاع، فهو هجمة 
املستثمرين الشرسة املتوقعة على األصول 
املقومة بالدوالر لتغطية مراكزهم املكشوفة 
فــي ســوق الــديــن. وربــمــا سيعمل الفيدرالي 
الـــدوالر، وبالتالي  على تعزيز سعر صــرف 
تــعــزيــز وضـــعـــه فـــي االحـــتـــيـــاطـــات الــعــاملــيــة، 
الــعــام املاضي  الــتــراجــع املستمر خــال  بعد 
والــتــكــهــنــات الــخــاصــة بــأنــه ربــمــا سيخسر 
موقعه كعملة احتياط دولية بنهاية العقد 
ــنـــدوق الــنــقــد  الـــحـــالـــي. وحـــســـب بـــيـــانـــات صـ
ــدوالر  الـــدولـــي األخـــيـــرة، تــراجــعــت حــصــة الــ
في  العاملية  املركزية  البنوك  احتياطات  من 
الربع األخير من العام املاضي إلى 59%. كما 
ياحظ أن توقعات التصحيح في سوق املال 
بحجم  لاحتفاظ  املصارف  تدفع  األميركي 
الــســيــولــة املــرتــفــع لــديــهــا الــــذي يــقــدر بأكثر 
املصارف  وتنتظر  دوالر.  تريليونات   3 من 
األمــيــركــيــة فــــرص االســتــثــمــار فـــي األصــــول 
ويــرى  املستقبل.  فــي  املرتفعة  الــعــوائــد  ذات 
االقــتــصــادي بمؤسسة »مــوديــز« فــي مذكرة 
ــبــــوع، أن ســيــاســة  لــلــعــمــاء فـــي نــهــايــة األســ
أقــرب وأكبر  الفائدة ستؤدي بشكل  تشديد 
ــــى حــــــدوث تــصــحــيــح فــي  مــــن الـــتـــوقـــعـــات إلـ
أســعــار األســهــم يـــراوح بــني 10% إلــى %20. 
كــمــا تـــدفـــع مـــخـــاوف األصــــــول الـــخـــطـــرة في 

األسواق الناشئة الدوالر كذلك لارتفاع. 
الــنــاشــئــة  ــه االقـــتـــصـــادات  حــتــى اآلن، تـــواجـ
مخاطر جائحة كورونا التي تفشت في الهند 
وتنتقل بسرعة إلــى اقــتــصــادات عــديــدة في 
الدول الفقيرة وتهدد االنتعاش االقتصادي 
ــا الــجــنــوبــيــة وأفــريــقــيــا.  ــيـــركـ فـــي آســـيـــا وأمـ
ولكن رغــم هــذه التوقعات بــارتــفــاع الــدوالر 
وتواصل النمو االقتصادي في االقتصادات 
الــكــبــرى، فهنالك الــعــديــد مــن املــخــاطــر التي 
تهدد دورة االنتعاش األميركي، إذ إن بعض 
ربما  التضخم  أن  يـــرون  املستثمرين  كــبــار 
من  دورة  إلــى  األميركي  باالقتصاد  يفضي 
اضطراب  وحــدوث  االقتصادي«  »التسخني 

في سوق »وول ستريت«.

تراجع عائد سندات الخزانة األميركية ألجل 30 عامًا دون مستوى %2 
الطلب  األسهم  بيع  موجة  عززت  إذ  فبراير/شباط،  منذ  األولى  للمرة 
ــال  عــلــى األصــــول اآلمـــنـــة. وخ
عائد  تــراجــع  اإلثــنــيــن،  تعامات 
 9 بمقدار  عاًما   30 ألجل  السندات 
نقاط أساس إلى 1.93%، ونظيرتها 
ألجل 10 سنوات عند 1.35% وهو 
المستوى األدنى في أربعة أشهر، 
وجاء  »بلومبيرغ«.  لوكالة  وفًقا 
ــم عبر  ــه ــع األس ــراج ــع ت ذلـــك م
أغلب  أمام  الين  ارتفع  بينما  آسيا، 

العمات الرئيسية.

تراجع عائد السندات

أسواق صرف

نصف المنازل القائمة 
التي بيعت خال إبريل/ 

نيسان اضطر مشتروها 
إلى دفع نسبة 20% من 

قيمتها من أموالهم

رؤية

علي نور

الدعم عن  الجميع يتهّيب لحظة رفع  طــوال األشهر املاضية، كان 
اللحظة  هــذه  أن  لبنان، خصوصًا  في  األساسّية  السلع  استيراد 
املركزي  املــصــرف  على  االعتماد  مــن  تدريجّيًا  االنتقال  ستعني 
لشراء الدوالرات املطلوبة الستيراد هذه السلع، وفق سعر الصرف 
الفعلي  الــدوالرات وفق سعر الصرف  القديم، إلى تأمني  الرسمي 
في السوق. علمًا أن سعر الصرف الفعلي يتجاوز اليوم العشرة 
أضــعــاف ســعــر الــصــرف الــرســمــي، فــي حــني أن هـــذا الــدعــم كــان 
املتأتية  السيولة  مــن  تبقى  مــا  املــاضــيــة  املــرحــلــة  طـــوال  يستنزف 
العملّية،  الناحية  مــن  السابقة.  املرحلة  طــوال  املــودعــني  أمـــوال  مــن 
املرحلة.  هــذه  التعامل مع  لكيفّية  أو رؤيــة رسمّية  ال يوجد خطة 
فال آليات الدعم البديلة حاضرة، وال خطة توحيد أسعار الصرف 
وإلـــغـــاء أســعــار الــصــرف املــدعــومــة مـــوجـــودة، وال يــوجــد تــصــّور 
لكيفّية استعادة التحويالت الــواردة من الخارج إلى النظام املالي، 
واجتماعّية  معيشّية  إلــى صدمة  الدعم  رفــع  مرحلة  ما سيحّول 
الفئات األكثر هشاشة. ومع ذلك، وجد  صعبة، وخصوصًا على 
للتمهيد  طريقتهم  والــســيــاســي  الــنــقــدي  النظامني  على  القيمون 
لرفع الدعم وجعله أهون الشرور بالنسبة للمقيمني في لبنان، بما 
املقبلة  املرحلة  تداعيات هذه  يتقبلون كل  أن يجعل هــؤالء  يمكن 
بمعزل عن أثرها على نمط حياتهم ومعيشتهم. وبذلك يصبح من 
املمكن تفادي انفجار شعبي في الشارع شبيه بما شهدته البالد 
فيها  يباشر  الــتــي  اللحظة  فــي  األول/أكــتــوبــر 2019،  فــي تشرين 
املصرف املركزي رفع الدعم عن االستيراد.  ما جرى باختصار، 
لم يكن سوى تجفيف السوق تدريجّيًا من معظم أصناف السلع 
ــدواء واملــســتــلــزمــات الطبّية  ــ ال األســاســّيــة املــدعــومــة، والــتــي تشمل 
واملحروقات على أنواعها، فيما تم تحييد القمح عن هذه العملّية 
التصاله بمسألة األفران والخبز التي ال يمكن العيش من دونها. 

لكل  املــركــزي  املــصــرف  تقنني  عــبــر  هـــذه جـــرت  التجفيف  عملّية 
 إلى 

ً
أشكال فتح االعتمادات لصالح الشركات املستوردة، وصوال

حد التوقف الكلي عن تمويل بعض أصناف األدوية واملستلزمات 
الــطــبــّيــة.  أمـــا الــســبــب املــعــلــن لــهــذه املــســألــة، فــكــان رفـــض املجلس 
تم  التي  اإللزامّية،  املس باحتياطات املصارف  للمصرف  املركزي 

إيداعها في املصرف كضمانة للمودعني.
ــيـــات الـــدعـــم الــحــالــّيــة قـــاصـــرة عـــن تـــأمـــني أبــســط  وهـــكـــذا بـــاتـــت آلـ
مــســتــلــزمــات الــســوق الــحــيــوّيــة، مــا مــّهــد الرتـــفـــاع صــرخــة بعض 
الشركات املستوردة املطالبة بمعالجة املسألة ولو كان الثمن رفع 
الدعم عن السلع التي تستوردها.  ومن الناحية العملّية، سيكون 
رفع الدعم خالل املرحلة املقبلة مخرجا ألزمة شح املواد األساسّية 
وانقطاعها، على حساب أسعار هذه السلع التي سيتحّمل كلفتها 
املقيمون في لبنان في النهاية. وبذلك ستنطوي العملّية بأسرها 
اليومّية في األســواق،  الحاجات  ابتزاز مضمر: تأمني أبسط  على 
املقيمني  تقي  ة 

ّ
أي خط ولو دون  الدعم،  برفع  التسليم  سيستلزم 

أن  للمرء  يمكن  حــال،  أي  على  العنيفة.  الصدمة  هــذه  مــن قسوة 
يلقي نظرة سريعة على أحوال األسواق ليفهم طبيعة هذا االبتزاز 
وحجمه. الصيدليات بدأت تقفل تباعًا، مع تناقص حجم املوجودات 
فبدأت  املستشفيات،  أما  باألدوّية.  تزويدها  وعدم  لديها  املتوفرة 
عبر  الطبّية،  املستلزمات  باستعمال  ف 

ّ
بالتقش قـــرارات  باتخاذ 

االمــتــنــاع عــن تــقــديــم الــخــدمــات الــطــبــّيــة الــتــي ال تــرتــبــط بــالــحــاالت 
بنوع محدد  عنى 

ُ
ت التي  املستلزمات  الكثير من  أن  علمًا  الطارئة. 

من العمليات الجراحّية، والكثير من أدوية األمراض املزمنة، باتت 
البحث  مقطوعة تمامًا من األســواق، فيما لجأ من يحتاجها إلى 
عنها في الخارج مع تحّمل كلفتها بالدوالر النقدي. على صعيد 
أزمــة املــحــروقــات، تــرك تقنني االســتــيــراد أثــره على شكل طوابير 
أقفلت  فيما  بالعمل،  استمّرت  التي  الــوقــود  محطات  أمــام  طويلة 
معظم املحطات لعدم وجود أي مخزون لديها. أما أسوأ تداعيات 
هذه األزمة، فكانت تقنني ساعات التغذية الكهربائّية التي توفرها 
الفيول  ص مخزون 

ّ
لتقل أقصى حــد،  إلــى  لبنان  مؤسسة كهرباء 

املطلوب لتشغيل املعامل. فيما باشر أصحاب املولدات الكهربائّية 
اإلنتاجّية  قدرتهم  محدودّية  إلــى  بالنظر  أيضًا،  التقنني  الخاّصة 
املولدات. باختصار، ال  ر لتشغيل 

ّ
املتوف املــازوت  وتراجع مخزون 

يمكن تخّيل مشهد أكثر سوداوّية للتعبير عن القعر الذي وصلت 
ع اليوم أن يتسع نطاق الكارثية 

ّ
إليه البالد، في حني ثّمة من يتوق

التغذية  على  تعتمد  الــتــي  الحيوّية  الــخــدمــات  مــن  الكثير  ليشمل 
 .

ً
مثال واإلنــتــرنــت  والخليوّية  األرضــّيــة  كــاالتــصــاالت  الكهربائّية، 

وهذا النوع من الكوارث التي تطاول كل أوجه الحياة في لبنان، هو 
ما يبرر أي قرار يمكن أن تتخذه السلطات النقدّية أو السياسّية 
الدعم بأسلوب  القرار رفع  الحالة، ولو كان هذا  للخروج من هذه 

الصدمة الفجائّية.
فــي كــل الــحــاالت، بــدأ التمهيد لرفع الــدعــم أيضًا مــن خــالل بعض 
تصريحات املسؤولني والخبراء املاليني الذين يدورون في فلكهم. 
ينبغي  الدعم مسألة  برفع  الشروع  أن  اعتبرت  التصريحات،  هذه 
النظام  تحميل  عــدالــة  لــعــدم  ــيــوم،  ال هــي  كــمــا  واستيعابها  تقّبلها 
السلع  املودعني عبء تمويل استيراد  املالي وما تبقى من سيولة 
األساسّية لجميع املقيمني. كما اعتبرت بعض هذه التصريحات أن 
استيراد  للصرف، وتمويل  أسعار متعددة  استمرار وجود  فكرة 
عد مسألة عبثّية وغير مستدامة 

ُ
ت الشكل،  بهذا  السلع األساسّية 

على املدى الطويل. لكّن املشكلة األساسّية في كل هذه التصريحات 
املشكلة  أساسي من  التعامل مع جانب  تغاضيها عن  تكمن في 
ق 

ّ
ل بأسباب انهيار سعر صرف الليرة، التي تتعل

ّ
املوجودة، واملتمث

بتسييل جزء كبير من خسائر النظام املالي. فارتفاع سعر الدوالر 
الفعلي فــي الــســوق مقابل الــلــيــرة، لــم ينتج عــن أزمــة مــحــدودة في 
ميزان املدفوعات كما هو الحال في الدول التي تعّوم سعر صرف 
عملتها، بل نتج عن سياسات نقدّية قامت منذ بداية األزمــة على 
طبع النقد للتعامل مع كثير من املشاكل، كتسديد الودائع املقومة 
بالعمالت األجنبّية بالليرة اللبنانّية، وتسديد ديون الدولة املترتبة 
أن جانبًا رئيسيًا  الواضح  ملصلحة املصارف. وبذلك، يصبح من 
الفئات األكثر هشاشة بعد رفع  التي ستحمل وزرهــا  من األزمــة 
التي جرى  والــقــرارات  املــالــي نفسها  القطاع  بــأزمــة  الــدعــم، ترتبط 
العمل على  القرارات نفسها، تغاضت عن  أن هذه  اتخاذها. علمًا 
رؤية بديلة تكفل توحيد سعر الصرف بشكل مدروس ومتدّرج، 
وبآليات تضبط حجم السيولة املتداولة بالعملة املحلّية في األسواق. 
ولهذا السبب، ال يمكن اعتبار رفع الدعم، بطريقة الصدمة القاسية 

التي تتم اليوم، مسألة بديهّية ينبغي تقبلها بأي ثمن.

التمهيد لصدمة 
رفع الدعم في لبنان
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