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إسرائيل تعزّز صادرات الغاز لمصر
لندن ـ العربي الجديد

يسعى االحتالل اإلسرائيلي إلى زيــادة صادراته
م ــن ال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي إل ــى ال ـق ــاه ــرة ،خ ــال الـفـتــرة
املقبلة ،إذ يدرس بناء خط أنابيب بري جديد إلى
األراض ــي املصرية في أعقاب تقليص اإلم ــدادات العاملية في
اآلونة األخيرة ،بحسب ما قالت وزارة الطاقة اإلسرائيلية.
وق ــال ــت م ـص ــادر ف ــي ص ـنــاعــة ال ـن ـفــط قــري ـبــة م ــن امل ـنــاق ـشــات
ل ــ«روي ـتــرز» إن خــط األنــاب ـيــب ،ال ــذي سـيــربــط شبكتي الـغــاز
الـطـبـيـعــي اإلســرائـيـلـيــة وامل ـصــريــة عـبــر ش ـمــال شـبــه جــزيــرة
سيناء ،تقدر تكلفته بنحو  200مليون دوالر ،ويمكن تشغيله
في غضون  24شهرا .وسيؤدي إنشاء خط أنابيب بري جديد
ـان تـحــت الـبـحــر إلــى
إل ــى جــانــب خـطــط لـبـنــاء خــط أنــابـيــب ث ـ ٍ
مصر ،في غضون بضع سنوات ،إلى تعزيز مكانة إسرائيل
مركزًا رئيسيًا للطاقة في شرق البحر املتوسط.
ً
ً
رئيسيا للغاز الطبيعي بالنسبة
مصدرا
وأصبحت إسرائيل
ملصر في يناير /كانون الثاني  ،2020بعد أن بدأت اإلنتاج من
حقلي الغاز البحريني تمار وليفياثان .ويجرى توفير حوالي

ً
سنويا من الغاز عبر خط أنابيب تحت
 5مليارات متر مكعب
البحر يربط بني إسرائيل وشبه جزيرة سيناء املصرية.
وقــالــت وزارة الـطــاقــة اإلســرائـيـلـيــة ،فــي ب ـيــان ،إن «إســرائـيــل
ومصر تجريان محادثات بشأن التعاون املحتمل في إمدادات
الغاز الطبيعي .أحد الخيارات قيد الدراسة ،عقب طلب مصر
مزيدًا من إمدادات الغاز الطبيعي ،هو إنشاء خط أنابيب للغاز
ً
الـبــري» .وأضــافــت أن خــط األنــابـيــب سيكون مملوكا لشركة
التوزيع الوطنية اإلسرائيلية لخطوط الغاز الطبيعي ،وأنه
اتخذ مساره في طريقه للحصول على موافقات من السلطات
املحلية .وارتفعت أسعار الغاز في أوروبــا وآسيا بشدة هذا
العام ،بسبب نقص اإلمدادات والنشاط االقتصادي القوي في
جميع أنحاء العالم .وقالت املصادر إن خط األنابيب الجديد
سيسمح بزيادة اإلم ــدادات إلــى مصر بما يتراوح بني ثالثة
ً
سنويا ،وسيزود شبكة
وخمسة مليارات متر مكعب ًإضافية
الكهرباء بمصر ،ويــذهــب أيــضــا نحو زي ــادة ص ــادرات الغاز
الطبيعي املسال من مصر إلى أوروبــا وآسيا .وقــال الرئيس
التنفيذي لشركة «ديـلـيــك» اإلسرائيلية ،يــوســي أبــو« :ليس
هناك شك في أن مصر لديها كل الصفات والشروط لتصبح

ً
مركزا لتلقي كميات إضافية من الغاز من إسرائيل وقبرص
واملناطق املحيطة بها ،ولتكون نقطة محورية لتجارة الغاز
على الصعيدين اإلقليمي والعاملي».
لكن ق ــدرة إســرائـيــل على زي ــادة ص ــادرات الـغــاز تعتمد على
إمكانات الشركات في توسيع اإلنتاج .ومن املتوقع أن تزيد
قدرة التصدير اإلسرائيلية ،بسبب إزالة االختناق في البنية
التحتية الـحــالـيــة ،وتــوسـيــع حـقــل لـيـفـيــاثــان الـعـمــاق الــذي
تديره شركة شيفرون ،وتمتلك ديليك حصة  %45منه.
وقــالــت املـصــادر إن خــط األنابيب الـبــري لــن يؤثر على خطة
ـان تحت سطح البحر
إســرائـيــل ومصر لبناء خــط أنابيب ثـ ٍ
لتزويد محطات الغاز الطبيعي املسال املصرية ،حيث يمكن
إعادة تصدير الوقود إلى أوروبا وآسيا.
يذكر أن بيانات حكومية في مصر ،رصــدت ارتـفــاع اإلنتاج
املصري من الغاز الطبيعي ،حيث وصــل اإلنتاج املحلى من
الـغــاز الطبيعي إلــى نحو  4ماليني و 392ألــف طــن فــي شهر
إبريل /نيسان املاضي ،فيما كانت قيمة اإلنتاج قد بلغت 3
ماليني و 319ألف طن في شهر إبريل لعام  ،2020بزيادة بلغت
نحو مليون و 73ألف طن.

قيمة سامسونغ
تقفز إلى
 74.6مليار دوالر
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوزت ق ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــة
ش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــة س ـ ــام ـ ـس ـ ــون ـ ــغ
لـ ـ ــإل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرون ـ ـ ـيـ ـ ــات 70
مـ ـلـ ـي ــار دوالر ف ـ ــي ه ــذا
ال ـع ــام لـتــأتــي ف ــي املــركــز
الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــس ع ـ ـ ــاملـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا.
ووف ـ ـق ـ ــا لـ ـق ــائـ ـم ــة أع ـل ــى
 100ع ـ ــام ـ ــة تـ ـج ــاري ــة
ع ــامل ـي ــة ق ـي ـم ــة ،نـشــرتـهــا
شـ ــركـ ــة «إن ـ ـت ـ ــر بـ ــرانـ ــد»
االسـ ـتـ ـش ــاري ــة ال ـعــامل ـيــة
لـ ـلـ ـع ــام ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة
ف ـ ــي ي ـ ــوم  20أكـ ـت ــوب ــر/
تـ ـش ــري ــن األول ،ب ـل ـغــت
قيمة شــركــة سامسونغ
ل ــإلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــات 74.6
مـ ـلـ ـي ــار دوالر ف ـ ــي ه ــذا
ال ـع ــام لـتـحــافــظ الـشــركــة
ع ـلــى امل ــرت ـب ــة الـخــامـســة
ع ـ ــاملـ ـ ـي ـ ــا مـ ـ ـن ـ ــذ الـ ـ ـع ـ ــام
املــاضــي .وارتفعت قيمة
ال ـش ــرك ــة ف ــي هـ ــذا ال ـعــام
بـنـسـبــة  %20بــاملـقــارنــة
م ــع  62.3م ـل ـي ــار دوالر
م ـ ـس ـ ـج ـ ـلـ ــة ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــام
املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،وه ـ ـ ـ ــذا أع ـل ــى
معدل نمو لها منذ عام
 .2013ويعد معدل النمو
ل ـل ـشــركــة أعـ ـل ــى ب ـم ـقــدار
ضـ ـعـ ـف ــن م ـ ــن م ـت ــوس ــط
معدل النمو ألعلى 100
ع ــام ــة ت ـج ــاري ــة عــاملـيــة
قيمة ،والذي بلغ .%10
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لقطات

الكويت مزود نفط آمن لألسواق العالمية
قال وزیر النفط الكويتي محمد الفارس ،أمس الخمیس،
إن بالده كانت وما زالت مزودا آمنا وموضع ثقة لتزوید
األسواق العالمیة بالنفط ،وقادرة على زیادة إنتاجها
بما یتماشى مع اتفاق «أوبك  .»+جاء ذلك في تصریح
صحافي للوزیر نقلت تفاصيله وكالة أنباء الكويت (كونا)،
قبیل ترؤسه وفدا كویتیا للمشاركة في منتدى المبادرة
السعودیة الخضراء والذي عقد ،أول من أمس ،في
العاصمة الریاض .وذكر الفارس أن الكویت كسبت ثقة
األسواق النفطیة من خالل عملها داخل «أوبك» وضمن
تحالف «أوبك  ،»+إذ حققت التزامها تجاه مستویات
اإلنتاج المطلوبة خالل السنوات السابقة .ووفق الوزير،
خففت الكويت من قيود خفض اإلنتاج ضمن اتفاقية
تحالف «أوبك ،»+حسب حاجة السوق النفطیة.

قطر ترغب بزيادة االستثمارات في مصر
قال سالم بن مبارك آل شافي ،سفير قطر بمصر ،أول من
أمس ،إن بالده ترغب في زيادة االستثمارات في مصر
وإزالة أي عقبات تحول دون ذلك .جاء ذلك خالل لقائه
وزيرة التجارة والصناعة المصرية ،نيفين جامع ،في
مقر الوزارة بالقاهرة ،وفق ما نقلته سفارة قطر ،عبر
حسابها الموثق بـ«تويتر» .وبحث اللقاء «واقع االستثمار
بين البلدين والعمل على خلق بيئة استثمارية منافسة
وجاذبة للمستثمرين القطريين ،وإزالة المعوقات
والصعوبات التي تحول دون ذلك» ،وفق المصدر ذاته.
وأكد السفير القطري ،أن «مصر تعد شريكًا تجاريًا هامًا
لقطر ( )..ونحن نرغب في زيادة هذه االستثمارات وإزالة
عقبات تحول دون ذلك» .ولدى جهاز قطر لالستثمار
أي
ٍ
في مصر ،استثمارات تقدر بحوالي  3.317مليارات دوالر.

توقيع عقود  114مشروعًا في الصين
قالت السلطات المحلية في مقاطعة جيانغشي
بشرقي الصين ،إن إجمالي  114مشروعًا بقيمة أكثر
من  70مليار يوان (نحو  10.9مليارات دوالر) قد تم
التوقيع عليها ،خالل المؤتمر الدولي للعام 2021
حول صناعة الواقع االفتراضي ،الذي اختتم فعالياته
وعقد المؤتمر بشكل مشترك بين
أول من أمس.
ُ
وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات وحكومة
مقاطعة جيانغشي ،واستمر ليومين .،وقد قررت
شركات بما فيها «آيفاليتيك» و«سينستايم» و«تشاينا
موبايل» االستثمار في المقاطعة بفضل الحدث،
بحسب المنظمين .وشهدت دورات السنوات الثالث
الماضية للمؤتمر توقيع إجمالي  321مشروعًا بقيمة
نحو  194.6مليار يوان.

إسرائيل تستنزف
جيوب المصريين
مصطفى عبد السالم

ما زالت كلمات السفاح نتنياهو
ترن في أذني عندما قال يوم 19
فبراير /شباط  2018عقب إبرام
اتفاقية تصدير الغاز اإلسرائيلي
إلى مصر إن هذا «يوم عيد
إلسرائيل» ،وإن االتفاق لن يعزز
اقتصاد وأمن إسرائيل فحسب،
لكنه سيعزز أيضًا عالقاتها
اإلقليمية.
وما زلت أتذكر كلماته شديدة
القساوة وقتها حينما قال إن
االتفاقية املبرمة مع مصر ستدخل
مليارات الدوالرات إلى خزينة
الدولة ،وأن هذه األموال ستصرف
الحقا على التعليم والخدمات
الصحية والرفاهية ملصلحة
اإلسرائيليني.
سعادة السفاح معروفة ومبررة،
فدولة االحتالل حصدت  15مليار
دوالر من أموال الدولة املصرية
تمثل قيمة صفقة استيراد مصر
الغاز على مدى  10سنوات ،وزادت
سعادته حينما نجح في زيادة
القيمة إلى  19.5مليار دوالر في
العام  2020عبر االتفاق على
ضخ مزيد من غاز دولة االحتالل
املنهوب إلى األراضي املصرية.
ويبدو أن دولة االحتالل لم تكتف
بالسطو على نحو  20مليار دوالر
من أموال دافعي الضرائب في
مصر ،بل راحت تتفق على ضخ
مزيد من الغاز الذي سرقته من
البحر املتوسط إلى مصر ،حيث
أعلنت وزارة الطاقة اإلسرائيلية،
أمس ،أن إسرائيل تدرس مد خط
أنابيب بري جديد إلى مصر
لزيادة صادراتها من الغاز
الطبيعي ملصر بسرعة ،وأن الخط
سيربط شبكتي الغاز الطبيعي
املصرية واإلسرائيلية عن طريق
شمال شبه جزيرة سيناء.
تزداد سعادة قادة االحتالل،
ومنهم نتنياهو ،عندما يعلمون
أن املليارات التي تتدفق على
الخزانة اإلسرائيلية تتسبب في
زيادة االحتقان االجتماعي وتؤزم
الوضع املعيشي داخل مصر،
حيث تم جمعها بشكل قاس
من جيوب املصريني الخاوية
عبر زيادات مستمرة في أسعار
البنزين والسوالر والغاز وفواتير
الكهرباء واملياه واملواصالت،
وربما يوجه جزءًا من قروض
مصر الخارجية لسداد قيمة
الصفقة ،وأن الغاز اإلسرائيلي
بات يتدفق على مصانع وبيوت
املصريني ،حسب اعتراف وزير
البترول املصري طارق املال يوم
 15أغسطس /آب  ،2018كما أن
استمرار تدفق الغاز اإلسرائيلي
يؤدي إلى تعزيز مكانة دولة
االحتالل لتصبح مركزًا رئيسيًا
للطاقة في شرق البحر املتوسط.
استمرار تدفق الغاز اإلسرائيلي
إلى مصر يطرح كذلك أسئلة،
منها إين إنتاج حقل ظهر
املصري الذي تم وصفه بأنه
أكبر موقع إلنتاج الغاز في
منطقة شرق البحر املتوسط،
وهل صحيح أن مصر حققت
اكتفاء ذاتيًا من الغاز ،كما قال
كبار مسؤوليها ،وإذا كانت
مصر حققت هذا االكتفاء فلماذا
الزيادات القياسية في سعر الغاز
داخل السوق املصري؟

مؤتمر استقرار ليبيا يطالب بفك تجميد الصندوق السيادي
طرابلس ـ العربي الجديد

كشفت تـسـ ّـربـيــات الـبـيــان الـخـتــامـ ّـي ملؤتمر استقرار
ليبيا أمس ،في طرابلس ،بمشاركة أكثر من  30دولة،
ّ ّ
ّ
التجميد عن أمــوال ّ
الصندوق
أن ليبيا تطالب بفك
ّ
الس ّ
يادي خشية تآكلها وخسارتها خالل سنوات.
ّ
وذك ـ ـ ــرت مـ ـص ــادر م ـس ــؤول ــة م ــن امل ـ ّ
ـؤسـ ـس ــة الــل ـي ـبـ ّـيــة
ّ
لالستثمار ،لـ«العربي الجديد» ،أن حكومة الوحدة
ّ
ّ
الوطنية تسعى إلى فتح آفاق جديدة للصندوق عبر
االستثمار داخل البالد وإعادة اإلعمار.
ّ ّ
ـادي الــلـيـبـ ّـي
وت ـق ــع مـعـظــم أصـ ــول ال ـ ّـص ـن ــدوق ال ـ ّـسـ ـي ـ

ّ
السائلة تحت الحظر الـ ّـدولــي منذ نحو  10سنوات،
ّ
استجابة ملطالبة املجلس االنـتـقــالــي فــي عــام 2011
خوفا من استيالء أطراف أخرى عليها.
وكشف ديوان املحاسبة ّأن أرباح ّ
الصندوق ّ
السيادي
ّ
الل ّ
الـ ّـلـيـبـ ّـي« ،املـ ّ
يبية لالستثمار» ،بلغت 1.4
ـؤسـســة
مليار دوالر ،أي ما يعادل نحو  %2فقط من ّإجمالي
رأس املال ،وقد وصفها الديوان بالنسبة املتدنية.
وبـلـغــت أص ــول الـ ّـص ـنــدوق الـسـيــادي نـحــو  70مليار
دوالر فــي نهاية الـعــام املــاضــي .وأش ــار تقرير ديــوان
ّ
ّ
املـحــاسـبــة إل ــى أن قـ ــرار الــتـجـمـيــد ّأدى إل ــى حــرمــان
ّ
ّ
الصندوق من عوائد أصوله السائلة بقيمة  20مليار

ّ
دوالر .وفي املقابل ،شهدت الخطوة جدال بني محللي
االقتصاد ،إذ قال البعض إن الحكومة غير منتخبة،
ّ
ّ
فكيف يسمح لها بــالــتـصـ ّـرف بــاألمــوال حــتــى بدافع
ّ
استثمارها محل ّيا؟ وأكــد آخــرون أنها خطوة مهمة
مــن أج ــل الـحـفــاظ عـلــى ه ــذه االس ـتـث ـمــارات الضخمة
التي تتكبد خسائر باهظة حاليا.
ّ
وم ــن جــان ـبــه ،ق ــال امل ـحــلــل امل ــال ــي ع ـلــي سـلـيـمــان في
حــديـثــه ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد»« :م ــن خ ــال عـّمـلــي في
السيادي خالل سنوات سابقة ،فإنه ّ
ّ
الصندوق ّ
يتكبد
ّ
ّ
خـســائــر مــالــيــة بـسـبــب الــتـجـمـيــد ،فـضــا ع ــن تــأويــل
بعض ّ
الدول بشأن العوائد كما فعلت بلجكيا لبعض
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ّ
الل ّ
االس ـت ـث ـمــارات» .واملـ ّ
يبية لالستثمار هي
ـؤسـســة
اتـحــاد ألكـثــر مــن  550شــركــة استثمارية ،وتتواصل
مـبــاشــرة مــع خـمــس مـ ّ
ـؤسـســات فــرعـ ّـيــة مـكـ ّـونــة بذلك
ّ
محفظتها االسـتـثـمـ ّ
ـاريــة ،وت ـقــدر قيمتها بنحو 70
ّ
ّ
م ـل ـيــار دوالر .وامل ـ ّ
ـؤسـ ـس ــات االس ـت ـث ـم ـ ّـاري ــة الــتــابـعــة
ّ
ّ
الل ّ
الل ّ
ّ
يبية
يبية لالستثمار هــي الــشــركــة
للمؤسسة
ّ
لالستثمارات الخارجية ( ،)LAFICOومحفظة ليبيا
ّ
االستثمارية
أفريقيا لالستثمار ( ،)LAPواملحفظة
ّ
الن ّ
فطية
طويلة املــدى ( ،)LTPوشــركــة االستثمارات
ّ
يبي لالستثمار ّ
ّ
الد ّ
الل ّ
اخلي
والصندوق
(،)OilInvest
ّ
والتنمية (.)LLIDF
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مال وناس

الموازنة السورية الجديدة :كوارث معيشية وعـجز كبير
كوارث معيشية جديدية
تنتظر السوريين بعد
إعالن النظام عن تفاصيل
الموازنة المقبلة لعام
 ،2022والتي تعاني من
عجز مالي كبير
فؤاد عبد العزيز

تـعـطــي الـ ـق ــراءة األولـ ـي ــة مل ـشــروع
املوازنة العامة للدولة لعام ،2022
التي أعلنت عنها حكومة النظام
ال ـســوري ،أول مــن أم ــس ،انطباعا بــأن هناك
تحسنا ملموسا في أرقامها كافة ،لكن عند
التدقيق بهذه األرقام التضخمية ،وباملقارنة
مـ ــع م ـ ــوازن ـ ــات الـ ـسـ ـن ــوات الـ ـس ــابـ ـق ــة ،يــؤكــد
مراقبون أن الوضع االقتصادي في سورية
مقبل على كــوارث حقيقية في العام القادم،
وبـ ــالـ ــذات ع ـلــى امل ـس ـت ــوى امل ـع ـي ـشــي ،وسـعــر
ال ـصــرف مـقــابــل الـ ــدوالر ،وم ــا يــرتـبــط بــه من
غالء في جميع أسعار السلع.
وأعلنت حكومة النظام عن مشروع موازنة
ال ـعــام  ،2022بقيمة  13.325تــريـلـيــون ليرة
سورية ،ما يعادل  4مليارات دوالر ،بزيادة
نـحــو  5تــريـلـيــونــات ل ـيــرة عــن م ــوازن ــة الـعــام
السابق البالغة  8.5تريليونات ليرة.
عجز كبير

وقـ ــال وزيـ ــر مــال ـيــة ال ـن ـظ ــام الـ ـس ــوري ،كـنــان
يــاغــي ،إن العجز فــي مـشــروع املــوازنــة للعام
ال ـق ــادم ي ـقــدر بـنـحــو  4118مـلـيــار ل ـيــرة ،وإن
حجم الدعم فيها يصل إلى  5530مليار ليرة
سورية.
وأوضــح ياغي أن العجز ستتم تغطيته من
خ ــال اقـ ـت ــراض مـبـلــغ  600م ـل ـيــار ل ـي ــرة عن
طريق سندات خزينة ،باإلضافة إلــى مــوارد
خارجية ،والباقي سيتم تغطيته عن طريق
مصرف سورية املركزي كاعتمادات مأخوذة
من االحتياطي في املصرف.
وأضـ ـ ــاف وزي ـ ــر امل ــال ـي ــة أن ح ـجــم ال ــدع ــم في
م ـش ــروع امل ــوازن ــة ال ـعــامــة ب ـلــغ  5530مـلـيــار
لـيــرة ســوريــة ،ارتـفــاعــا مــن  3500مليار ليرة
في املوازنة السابقة .وأوضــح أن تلك الكتلة

س ـت ــوزع عـلــى مـجـمــوعــة ب ـن ــود ،أهـمـهــا دعــم
املشتقات النفطية البالغ  2700مليار ليرة،
ودع ــم الــدق ـيــق الـتـمــويـنــي ال ــذي يـبـلــغ 2400
مليار ليرة ،إضافة إلى  300مليار ليرة لدعم
السكر واألرز ،و 50مليار ليرة لصندوق دعم
اإلن ـتــاج الــزراعــي ومثلها لـصـنــدوق املعونة
االجتماعية ،و 30مليار ليرة لصندوق الري
الحديث وصندوق الجفاف.
وق ــال يــاغــي إن االع ـت ـمــادات األول ـيــة ملـشــروع
املــوازنــة البالغة  13325مليار ليرة ،مقسمة
على الشكل التالي 11325 ،مليار ليرة نفقات
جارية ،و 2000مليار ليرة نفقات استثمارية،
الفـتــا إلــى أن تغطية تلك االعـتـمــادات ستتم
عن طريق اإليرادات العامة للدولة والفوائض
املالية.

الـلـيــرة ال ـســوريــة س ــوف تفقد عـلــى األق ــل 30
باملئة من قيمتها خالل العام القادم.
رفع األسعار

وأكثر ما يلفت االنتباه في مشروع موازنة
الـ ـع ــام  ،2022ه ــو م ـب ـلــغ ال ــدع ــم املـخـصــص
لـلـمـشـتـقــات الـنـفـطـيــة ،وال ـبــالــغ  2700مليار
ليرة (نحو  950مليون دوالر وفقا ألسعار
ال ـص ــرف ال ـحــال ـيــة) ،وه ــو أك ـثــر بــألــف مليار
عن موازنة العام املاضي ،الــذي كان يساوي
أيضا نحو  950مليون دوالر لدى إقراره في
مطلع العام الـجــاري ،لكنه فيما بعد أصبح
هذا املبلغ يساوي أقل بكثير ،بعد انخفاض
سعر صرف الليرة.
وحسب املحلل االقتصادي من دمشق ،مروان

أول كارثة

وتعليقا على األرقام السابقة ،أوضح املحلل
االقتصادي من دمشق ،رضــوان حمادي ،أن
أول كــارثــة يتضمنها مـشــروع املــوازنــة لعام
 ،2022هي دفــع سعر صــرف الليرة السورية
ل ـل ـم ــزي ــد مـ ــن االنـ ـخـ ـف ــاض م ـق ــاب ــل ال ـع ـم ــات
الـصـعـبــة ،وه ــو م ــا يجعلنا نـتـنـبــأ ،بحسب
قوله ،بأن الدوالر في العام القادم قد يتجاوز
الـ  5000ليرة سورية.
وبني حمادي في تصريح لـ «العربي الجديد»
أن موازنة العام املاضي كانت  8.5تريليونات
ليرة ،وهي تساوي لدى إقرارها مطلع العام
ال ـ ـجـ ــاري ،ن ـحــو  4م ـل ـي ــارات دوالر ،ث ــم بعد
أق ــل مــن شـهــريــن ،ان ـهــار سـعــر ص ــرف الـلـيــرة
وأصبحت تعادل نحو  2.5مليار دوالر ،الفتا
إلى الدوالر كان يساوي  2200ليرة في مطلع
الـعــام ال ـجــاري ،ثــم ارتـفــع إلــى  4700ليرة في
الـشـهــر الـثــالــث مـنــه ،ليستقر بـعــد منتصف
العام وحتى اليوم ،عند نحو  3500ليرة.
وأك ـ ـ ــد امل ـح ـل ــل ال ـ ـ ــذي ي ـع ـم ــل م ـس ـت ـش ــارا فــي
إحــدى الشركات االستثمارية ،ومــدرســا في
الثانويات التجارية فــي دمشق وريفها ،أن
سبب هــذا االنـهـيــار فــي سعر الـصــرف يعود
ب ــال ــدرج ــة األول ـ ــى إل ــى زي ـ ــادة املـ ـع ــروض من
ال ـل ـيــرة ال ـس ــوري ــة ال ـت ــي تـضـمـنـتـهــا امل ــوازن ــة
العامة للدولة ،باملقارنة مع السنة السابقة،
مــا يشير بحسب رأي ــه ،إل ــى أن زي ــادة مبلغ
نـحــو  5تــريـلـيــونــات ل ـيــرة فــي م ــوازن ــة الـعــام
 ،2022البالغة  13325تريليون ليرة ،دون أن
تكون هذه الزيادة آتية من مصادر خارجية،
ك ــال ـت ـج ــارة واالس ـت ـث ـم ــار ،ت ــؤك ــد ح ـك ـمــا بــأن

زيادات مرتقبة ألسعار
الوقود واألغذية
والسلع الضرورية

ق ــوي ــدر ،ف ــإن «امل ـتــأمــل ف ــي األرق ـ ــام الـســابـقــة،
يعتقد ب ــأن شيئا لــم يتغير بالنسبة لدعم
املـ ـ ـح ـ ــروق ـ ــات ،حـ ـت ــى لـ ــو ان ـخ ـف ـض ــت ال ـل ـي ــرة
السورية إلى نحو  5000مقابل الدوالر ،لكنه
أشــار إلــى أن املتغير األهــم في هــذا األمــر هو
أسعار النفط العاملية ،التي كانت مطلع العام
ال ـجــاري بـحــدود  40دوالرا للبرميل ،بينما
ي ـتــوقــع ل ـهــا أن ت ـصــل إل ــى ن ـحــو  100دوالر
للبرميل خالل العام القادم.
وتستورد سورية شهريا أكثر من  3ماليني
برميل نفط ،تبلغ قيمتها وفقا ألسعار النفط
الـحــالـيــة الـبــالـغــة نـحــو  83دوالرا للبرميل،
نحو  250مليون دوالر شهريا ،أي أن سورية
بحاجة لنفط بقيمة أكثر من  3مليارات دوالر
سـنــويــا ،وه ــو مــا يـقـتــرب مــن كــامــل املــوازنــة
العامة للدولة.
وأوض ــح قــويــدر ل ـ «العربي الجديد» أن ذلك
ي ـع ـنــي أن ال ـن ـظ ــام ي ـح ـضــر لـ ــزيـ ــادة أس ـع ــار
املـحــروقــات فــي الـعــام الـقــادم ،مثلما فعل في
الـعــام ال ـجــاري ،عندما رفــع سعر البنزين 4
م ــرات ،وسـعــر امل ــازوت بنسبة أكـثــر مــن 250
بــامل ـئــة ب ـضــربــة واح ـ ـ ــدة ،ف ــي ي ــول ـي ــو /تـمــوز
املاضي ،من  180ليرة إلى  500ليرة لليتر.

وأش ــار إلــى أن وســائــل إعــام النظام ،أعلنت
م ـن ــذ ع ـ ــدة أشـ ـه ــر ب ـ ــأن هـ ـن ــاك ن ـق ــاش ــا داخ ــل
الحكومة لرفع سعر املــازوت إلى  1000ليرة
لليتر مطلع ال ـعــام ال ـق ــادم ،أي رفـعــه بنسبة
مئة باملئة ،مضيفا بأن ذلك سوف يدفع أكثر
من  200سلعة لالرتفاع الجنوني ،باإلضافة
إلــى رفــع أجــور النقل وغيرها مــن الخدمات
املرتبطة باملحروقات.
ول ـفــت ق ــوي ــدر إل ــى أن مـبــالــغ ال ــدع ــم األخ ــرى
ف ــي م ـش ــروع م ــوازن ــة  ،2022وامل ــوزع ــة على
ال ـخ ـب ــز وال ـس ـك ــر وال ـ ـشـ ــاي وال ـ ـ ــرز والـ ــزراعـ ــة
وال ــري وغـيــرهــا ،والـتــي تـقــدرهــا الحكومة بـ
 2400مـلـيــار ل ـيــرة ،أيـضــا تشير إل ــى تــراجــع
وان ـس ـحــاب الـحـكــومــة مــن الـتــزامــاتـهــا تـجــاه
الشعب الـســوري ،مشيرا إلــى أن هــذه املبالغ
بالكاد تغطي نفقات استيراد القمح ،البالغة
أكـثــر مــن نـصــف مـلـيــار دوالر سـنــويــا ،فيما
تحتاج سورية سنويا إلى استيراد أرز بأكثر
من  100مليون دوالر ومثلها من السكر.
وت ــوق ــع ق ــوي ــدر ف ــي خ ـت ــام حــدي ـثــه أن تعمد
ال ـح ـكــومــة إل ــى س ــد ه ــذا ال ـع ـجــز الـكـبـيــر في
امل ــوازن ــة ،م ــن خ ــال زي ـ ــادة ال ـض ــرائ ــب ورف ــع
الـ ــدعـ ــم عـ ــن ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن املـ ـ ـ ــواد ال ـت ـمــوي ـن ـيــة

واملحروقات ،وقد تعمد إلى تحسني الرواتب
واألج ــور املـقــدرة حاليا بنحو  20دوالرا في
الشهر ،بحيث تظل حول هذا املستوى فيما
لــو تعرضت الـلـيــرة الـســوريــة ألي انخفاض
قادم.
ويعاني السوريون من موجات غالء متتالية
ف ــي أس ـع ــار الـسـلــع وال ـخ ــدم ــات وخ ــاص ــة مع
تـ ــواصـ ــل تـ ــدهـ ــور الـ ـلـ ـي ــرة الـ ـس ــوري ــة م ـقــابــل
ال ـع ـمــات األج ـن ـب ـيــة .وطـ ــاول ال ـغ ــاء الــوقــود
واألغ ـ ــذي ـ ــة والـ ـسـ ـل ــع ال ـ ـضـ ــروريـ ــة وم ـخ ـتـلــف
الخدمات ،ما فاقم من معيشة املواطنني.
وحذرت وكاالت إغاثة تابعة لألمم املتحدة
في تقرير سابق من أن سورية تواجه أزمة
غذاء غير مسبوقة ،حيث يفتقر أكثر من 9.3
ماليني شخص إلى الغذاء الكافي.
وذك ـ ــرت املـتـحــدثــة بــاســم بــرنــامــج األغــذيــة
ال ـعــاملــي ،إلـيــزابـيــث ب ــاي ــرز ،فــي تصريحات
سابقة أن أسعار السلعة الغذائية ارتفعت
بأكثر من  200باملئة في أقل من عام بسبب
االن ـه ـيــار االق ـت ـص ــادي ف ــي لـبـنــان امل ـج ــاور،
وإج ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـع ــزل الـ ـع ــام الـ ـت ــي فــرضـتـهــا
س ــوري ــة الحـ ـت ــواء م ــرض ك ــوف ـي ــد 19-خــال
الفترات املاضية.

فاقم تهاوي سعر صرف الليرة السورية معاناة المواطنين ،إذ ارتفع
الدوالر إلى نحو  3500ليرة في السوق السوداء ،األمر الذي أدى إلى
تــدهــور األوضــــاع المعيشية.
ويأتي ذلك في وقت يدرس فيه
النظام السوري رفع دعم الخبز
والسلع التموينية تدريجيا خالل
الفترات المقبلة من أجل الحد
من األزمــة المالية الخانقة التي
يمر بها .وانعكس تدهور سعر
الليرة على أسعار السلع الضرورية
والخدمات األساسية التي شهدت
ارتفاعا كبيرا.

السودان يوقع
اتفاقيات عالمية
ومحلية

تمر «الخطوط التونسية» منذ سنوات
بصعوبات مالية وهيكلية كبرى باتت
تهدد وجودها في ظل وضعية
هــشــة ،وفــي هــذا الــســيــاق كشف
المدير العام للخطوط التونسية،
خالد الشلي ،في مقابلة مع «العربي
الجديد» تفاصيل المديونية وخطط
اإلصالح إلنقاذ الشركة

خالد الشلي

الخطوط التونسية تواجه
مديونية بـ 776مليون دوالر
اتفاق على تسريح 1700
موظف وبيع عدد من األصول

■ ومــا هــي تــداعـيــات هــذا الــوضــع الــذي استمر طــوال الفترات
املاضية؟
هذا الوضع زاد في حجم العجز بني مداخيل ضعيفة
ومـصــاريــف مــرتـفـعــة ،تـضــاف إلـيـهــا مـصــاريــف أخــرى
مثل تكاليف الصيانة التي فاقت وحــدهــا  70مليون
دينار ( 25مليون دوالر) .وضع جعلنا نسجل عجزا
يناهز  1200مليون دينار ( 425مليون دوالر) وحجم
ديون ضخما مع إشكاليات كبرى في توفير السيولة.
ورغــم ذلــك تمكنا مــن تجهيز  10طــائــرات واستئجار
طـ ــائـ ــرة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ل ـي ـص ـبــح ع ـ ــدد ال ـ ـطـ ــائـ ــرات الـ ـت ــي تــم
استغاللها هــذا املوسم في حــدود  14طائرة ،لنتمكن
بــذلــك مــن اإلي ـف ــاء بـتـعـهــداتـنــا خ ــال املــوســم الـحــالــي،
خاصة فيما يتعلق بعودة الجالية التونسية.

تهاوي الليرة

أخبار

مقابلة

■ بعد موسم ضربت فيه جائحة كورونا قطاع النقل الجوي
فــي ال ـعــالــم ،كـيــف تـقـيـمــون الــوضــع ال ــراه ــن لـشــركــة الـخـطــوط
التونسية؟
األم ــر ال يخفى عـلــى أح ــد ،وتــأث ـيــرات الـجــائـحــة كانت
وخ ـي ـم ــة ع ـل ــى قـ ـط ــاع الـ ـطـ ـي ــران ف ــي ك ــل دول ال ـع ــال ــم،
وتسببت فــي صعوبات كبيرة لكبرى الـشــركــات ،فما
ب ــال ــك بـشــركـتـنــا ال ـت ــي ت ـمــر م ـنــذ س ـن ــوات بـصـعــوبــات
كبرى عمقتها األزمــة الصحية؟ وعند بداية الجائحة
سنة  ،2020كنا بصدد وضــع خطة إنقاذ بعد تراجع
رقــم معامالت الشركة بشكل كبير نتيجة صعوبات
فــي الـنـشــاط ج ــراء ف ـقــدان الـسـيــولــة ،وه ــو مــا أث ــر على
عمليات التزويد بقطع الغيار ،مما جعل جل طائراتنا
عاجزة عن اإلقالع ،وأدى ذلك إلى خفض عدد رحالتنا.
امل ــوس ــم م ـ ّـر بـصـعــوبــة ،وكـ ــان األمـ ــل قــائـمــا لتعويض
الخسائر خالل موسم  2021عبر عودة نشاط الشركة
بقوة ،لكن املشكل تواصل جــراء وضعنا الداخلي في
الشركة وصعوبات الـتــزويــد ،وكــذلــك جــراء التضييق
على السفر دولـيــا .وواجهنا تراجعا حــادا فــي حركة
امل ـســافــريــن خ ــال سـنــة  2020والـ ــذي بـلــغ  70بــاملــائــة
م ـق ــارن ــة ب ـس ـنــة  ،2019ل ــذل ــك ح ــاول ـن ــا ال ـض ـغ ــط عـلــى
املصاريف واالستغناء عن الرحالت غير املجدية.

■ لكن رغم هذا التقدم في األداء ،فإن الصعوبات تظل قائمة،
والشركة ال يمكنها أن تعيش في ظل وضع مالي صعب ورقم
عمالة كبير ونفقات مرتفعة وأسطول متقادم؟
بالفعل ،وهو ما حتم علينا التمسك ببرنامج إصالح
شــامــل سـيـمــس ك ــل ش ــيء ف ــي ال ـش ــرك ــة ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
بــرنــامــج التخفيف مــن األع ـب ــاء عـبــر تـســريــح حــوالــي
 1000مــوظــف فــي مــرحـلــة أول ــى بــاتـفــاق مــع املنظمة

الـشـغـيـلــة وال ـن ـقــابــات ،لـيـصــل الــرقــم الح ـقــا رب ـمــا إلــى
 1700موظف وفــق اتفاق سابق .وفــي إطــار التطهير
املالي كذلك ،ستقوم الشركة بالتفويت (بيع) في عدد
مــن أصــولـهــا غير املـثـمــرة ،ومنها عــدد مــن الـعـقــارات
فــي ال ــداخ ــل وال ـخ ــارج ،وق ــدر ثـمــن الـتـفــويــت فــي عــدد
منها بحوالي  150مليون ديـنــار ( 53مليون دوالر)
ستجنيها الـشــركــة مــن ع ـقــارات غير مجدية وفــاقــدة
قيمتها الربحية.
■ التحسني الداخلي للطائرات والرفاهية التي تسعون إليها ال
تمنع من التساؤل حول تقادم األسطول؟
خـطـتـنــا ال ـك ـبــرى تـتـمـثــل ف ــي تـغـيـيــر األس ـط ــول بشكل
جــذري يصبح معه معدل أعمار طائراتنا ال يتجاوز
الـ ـ ــ 10سـ ـن ــوات ،وذل ـ ــك ب ــداي ــة م ــن هـ ــذا ال ـش ـه ــر ،حـيــث
سنعمل على التفريط في عــدد من الطائرات القديمة
وتـعــويـضـهــا بــأخــرى جــديــدة ،لتعزيز األس ـطــول قبل
نهاية السنة الجارية بطائرة جديدة تليها  3طائرات
خالل سنة  ،2022ومع حلول  2023سيتم اقتناء طائرة
رابعة ليصبح العدد اإلجمالي في حدود الـ 15طائرة.
كذلك قررنا توحيد نوعية األسـطــول ،وذلــك في إطار
الـحــوكـمــة وال ـض ـغــط ع ـلــى امل ـص ــاري ــف ،والـت ـخـلــي عن
الخطوط الخاسرة وعــددهــا  7بــن أوروب ــا وأفريقيا،
مقابل املحافظة فقط على الخطوط الرابحة.
■ تعاني الشركة مــن مديونية كـبــرى ونـقــص السيولة ،مما
عطل برامجها ،وأثــر على نشاطها وأدخلها في خالفات مع
البنوك وخاصة مع املزودين ،فأي إجراءات ستتخذونها للحد
من نسبة املديونية؟
امل ـســالــة لـيـســت ب ـجــديــدة ،وه ــو ح ــال ج ــل املــؤسـســات
العمومية ،فالخطوط التونسية تواجه حجم مديونية
ضخما بلغ  2200مليون ديـنــار ( 776مليون دوالر)،
 1250مليون ديـنــار ( 440مليون دوالر) منها تجاه
دي ـ ــوان ال ـط ـيــران امل ــدن ــي وامل ـ ـطـ ــارات ،وامل ـب ـلــغ املتبقي
يتوزع بني ديــون تجاه الــدولــة ،وأخــرى تجاه البنوك
املحلية واألجنبية .وكلها في شكل قروض ،فضال عن
ديون املزودين ،ولنا حلول في اتجاه التقليص منها،
واإليفاء بتعهداتنا مع الجهات املانحة من خالل رفع
رأس م ــال الـشــركــة عــن طــريــق دخ ــول ديـ ــوان الـطـيــران
املدني واملطارات بجزء من ديونه في رأس املال.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

السوريون يدفعون ثمن تدهور األوضاع االقتصادية (فرانس برس)

معيشة

لبنان

رسائل متشائمة من األسر المغربية للحكومة
كشف بحث المندوبية
السامية للتخطيط أن
 59.8في المائة من األسر
المغربية المستطلعة
آراؤها في الربع الثالث من
العام الجاري ،أكدت على
تدهور مستوى المعيشة
الرباط ـ مصطفى قماس

ب ـع ـث ــت أس ـ ــر م ـغ ــرب ـي ــة ب ــرس ــائ ــل م ـت ـشــائ ـمــة
ل ـل ـح ـكــومــة حـ ــول ت ـط ــور ال ـب ـط ــال ــة وق ــدرت ـه ــا
ع ـلــى االدخـ ـ ــار واألس ـ ـعـ ــار ف ــي االثـ ـن ــي عـشــر
شـهــرا املـقـبـلــة ،ه ــذا فــي الــوقــت ال ــذي تستعد
فـيــه الـحـكــومــة ل ـلــدفــاع ع ــن م ـش ــروع مــوازنــة
العام املقبل أمــام البرملان .وتجلى من بحث
امل ـن ــدوب ـي ــة ال ـســام ـيــة لـلـتـخـطـيــط (مــؤس ـســة
حكومية) ،حــول ظــروف األس ــر ،الــذي يقيس
م ـع ـنــويــات ـهــا ،أن  59.8ف ــي امل ــائ ــة م ــن األس ــر
املستطلعة آراؤها في الربع الثالث من العام
الجاري أكــدت على تدهور مستوى املعيشة

في االثني عشر شهرا املاضية .وتتوقع 84.2
في املائة من األسر اتساع دائرة البطالة ،التي
ينتظر أن تستقر في العام الحالي في حدود
 12.2ف ــي امل ــائ ــة ،قـبــل أن ت ـتــراجــع ف ــي الـعــام
املقبل ،حسب تقديرات صندوق النقد الدولي
األخ ـي ــرة .وتــذهــب  55.1فــي املــائــة مــن األســر
املشاركة في البحث إلى أن إيراداتها تغطي
إنفاقها ،بينما تؤكد  40.7في املائة استنزاف
مــدخــراتـهــا أو أن ـهــا اق ـتــرضــت ،وتــؤكــد 53.6
في املائة من األسر تدهور وضعيتها املالية
في االثني عشر شهرا املاضية .ولم تتجاوز
نـسـبــة األسـ ــر ال ـتــي ع ـبــرت ع ــن قــدرت ـهــا على
االدخ ــار فــي االثـنــي عشر شهرا املقبلة 14.8
في املائة ،فيما تتوقع  85.2في املائة منها أنه
سيتعذر عليها تكوين مدخرات .وتعبر 78.5
ف ــي امل ــائ ــة م ــن األس ــر ع ــن ت ـصــورهــا الرت ـفــاع
أسعار املواد الغذائية في االثني عشر شهرا
املاضية .واالنطباع ذاته يحكم توقع  73في
املائة من األســر عند استشرافها ملا ستكون
عليها أسعار تلك السلع في الفترة املقبلة.
وت ـت ـســم امل ــرح ـل ــة ال ـحــال ـيــة ب ــارت ـف ــاع أس ـعــار
العديد من السلع والخدمات ،متأثرة بارتفاع
أسعار املدخالت في السوق الدولية والنقل
ال ــدول ــي ،مــا يـعـنــي تــرقــب ارت ـف ــاع الـتـضـخــم،
وسط ترقب األسر الرتفاع أكبر لألسعار ،ما

قد يستوجب إعادة النظر في األجور .ويؤكد
رئـيــس الجامعة املغربية لحقوق املستهلك
ب ــوع ــزة الـ ـخ ــراط ــي ،ف ــي ح ــدي ـث ــه ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الجديد» ،أن الــزيــادات في األسـعــار تمت في
وقــت واح ــد ،مــا يستدعي بحث مــا إذا كانت
هناك اتفاقات بني املوردين ،مع التدخل للحد
مــن ال ــزي ــادات ال ـتــي قــد ت ـطــاول بـعــض امل ــواد
املنظمة لألسعار من قبل القانون.
ويشير الخراطي إلى أن بعض الفيدراليات
(االتـ ـ ـح ـ ــادات ال ـن ـق ــاب ـي ــة) ق ــدم ــت ت ـف ـس ـيــرات
لبعض الزيادات ،غير أنها تعتبر غير مقنعة
للمستهلك الذي يتصرف في بعض األحيان
بهاجس ال ـخــوف ،مــا يدفعه إلــى ال ـشــراء في
ب ـعــض األحـ ـي ــان ب ـطــري ـقــة ت ـخ ـفــض ال ـعــرض
وتــرفــع األسـعــار .ويــأتــي ذلــك االستطالع في
ظــل عــرض الـحـكــومــة توقعاتها ذات الصلة
ب ـم ـش ــروع م ــوازن ــة ال ـع ــام امل ـق ـب ــل ،وعــرضـهــا
على البرملان الذي ينتظر أن يناقشه في أفق
الـتـصــويــت عليه قـبــل نـهــايــة ال ـعــام وســريــان
ال ـتــداب ـيــر املـتـضـمـنــة فـيــه ف ــي ب ــداي ــة يـنــايــر/
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي امل ـق ـب ــل .وت ـت ــوق ــع الـحـكــومــة
بـ ـل ــوغ ن ـم ــو اقـ ـتـ ـص ــادي ف ــي حـ ـ ــدود  3.2فــي
املائة في العام املقبل ،مع ترقب إحــداث 250
ألف منصب شغل ،علما أن الحكومة تراهن
ع ـلــى خ ـلــق م ـل ـيــون ف ــرص ــة ع ـمــل م ــع إط ــاق

آليات لتحفيز الشباب على إنجاز مشاريع.
وسيكون على الحكومة مواجهة التفاصيل
ذات ال ـص ـل ــة ب ــال ـب ـط ــال ــة ،ح ـي ــث وصـ ـل ــت فــي
الربع الثاني من العام الجاري إلى  18.2في
املائة و 47.2في املائة بني الشباب املتراوحة
أعـمــارهــم بــن  15و 24عاما فــي املــدن و28.3
ف ــي امل ــائ ــة ب ــن امل ـت ــراوح ــة أع ـم ــاره ــم ب ــن 25

ارتفاع
األسعار
يرهق
األسر
المغربية
(فرانس
برس)

الحكومة ترفع األسعار ...وتترقب الدعم الدولي
و 34عاما .غير أن الحكومة لن تجد نفسها
أمام انتظارات ملحة من األسر في ما يتصل
بتقليص البطالة ،بل سيكون عليها النظر
في القدرة الشرائية لألسر ،خاصة في سياق
متسم بارتفاع أسعار العديد من السلع رغم
استقرار التضخم في مستوى ال يتجاوز 1.4
في املائة رسميًا.

الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

ـوع م ـ ّـر ول ــم يـجـتـمــع مجلس
أك ـثــر م ــن أس ـب ـ ٍ
الـ ـ ـ ــوزراء ال ـل ـب ـنــانــي ،رغـ ــم خـ ـط ــورة الــوضــع
االقـ ـتـ ـص ــادي وع ـ ــودة ال ـت ـح ــرك ــات بــوت ـيــرة
م ـت ـف ــاوت ــة إلـ ــى ال ـ ـشـ ــارع ال ـل ـب ـنــانــي املــرف ـقــة
بشعارات بدأت تدعو إلى إسقاط الحكومة
ٍ
التي ّقررت سلك مسار رفع الدعم الكلي عن
حــاجــات أســاسـيــة فــي حـيــاة املــواطـنــن ،من
دون أن تؤمن أبسط بدائل الصمود في ظل
تحليق األسعار بال رقيب أو حسيب أو أن
تقوم بــأي خطوة إصالحية ،خصوصًا في
ّ
اتـجــاه استعادة األم ــوال املنهوبة ،علمًا أن
ّ
الــدعــم ال ـخــارجــي كــلــه يـتــوقــف عـلــى تنفيذ
البرنامج اإلصالحي.
وشهدت ٌ
عدد من الطرقات ،أمس الخميس،
خصوصًا في بيروت ،قطعًا للطرقات من قبل
سائقي الـشــاحـنــات وال ـس ـيــارات العمومية
اعـتــراضــا عـلــى ارت ـفــاع أس ـعــار املـحــروقــات،
كـمــا اعـتـصــم ال ـســائ ـقــون الـعـمــومـيــون أمــام
وزارة الـطــاقــة وامل ـيــاه ،فطلب وزي ــر الطاقة
وليد فياض ،لقاءهم ،وأكد أنه لو لم نصدر
الـجــدول بتسعيرة الـســوق للعملة املحلية
أي  20ألف ليرة للدوالر ،فما كان سيحصل
تسليم للمحروقات ،وخصوصًا البنزين.

ّ
وأك ــد أن ــه سـيـلـجــأ إل ــى س ـيــاســات نــاجـحــة،
ول ــو ك ــان ــت مــوج ـعــة اآلن ،ب ـعــدمــا أدت كل
الـ ـسـ ـي ــاس ــات الـ ـف ــاشـ ـل ــة ملـ ــا وصـ ـلـ ـن ــا إلـ ـي ــه،
وخصوصًا على مستوى ملف الدعم.
وع ـ ـ ــادت امل ـط ــال ــب ب ــإس ـق ــاط ال ـح ـك ــوم ــة فــي
الشارع ،بعدما قررت سلك مسار رفع الدعم
ك ـل ـيــا ،م ــن دون أن ت ـق ــوم ف ــي امل ـق ــاب ــل بــأي
خطوة في إطار استعادة األمــوال املنهوبة،
أو تثبيت سعر صــرف ال ــدوالر فــي السوق
ال ـ ـسـ ــوداء ،أو م ــداه ـم ــة أوكـ ـ ــار ال ـكــارت ـيــات
ومـخــازنـهــم وغـيــرهــا ،وفــق مــا أكــد االتـحــاد
الوطني لنقابات العمال واملستخدمني في
لـبـنــان ،ال ــذي دع ــا الـعـمــال وال ـف ـقــراء وذوي
الـ ــدخـ ــل امل ـ ـحـ ــدود والـ ـع ــاطـ ـل ــن وامل ـع ـط ـلــن
عــن الـعـمــل لـلـنــزول إل ــى ال ـش ــارع و«إس ـقــاط
الحكومة املقنعة» .وعلى صعيد اللقاءات
أمس ،بحث الرئيس اللبناني ميشال عون،
مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ،في قصر
ب ـع ـب ــدا ال ـج ـم ـه ــوري ف ــي ن ـت ــائ ــج الـ ــزيـ ــارات
التي يقوم بها عدد من املوفدين الدوليني،
ومستجدات الـتـفــاوض مــع صـنــدوق النقد
ال ــدول ــي .وع ــرض ع ــون ومـيـقــاتــي األوض ــاع
ال ـع ــام ــة ف ــي الـ ـب ــاد ف ــي ض ـ ــوء ال ـت ـط ــورات
األخ ـي ــرة عـلــى مختلف األص ـع ــدة ،وف ــق ما
بيان ،وتناول
أفادت الرئاسة اللبنانية في
ٍ
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البحث ضرورة اإلسراع في إطالق البطاقة
ّ
التمويلية ،في ظل ارتفاع أسعار املحروقات
وانـعـكــاســاتـهــا عـلــى أس ـعــار الـسـلــع وامل ــواد
ـان ،عـقــد الرئيس
الـغــذائـيــة .عـلــى صـعـيـ ٍـد ث ـ ٍ
اللبناني مجموعة ل ـقــاءات ديبلوماسية،
إذ أكـ ــد لـلـمـنـسـقــة ال ـخ ــاص ــة ل ــأم ــن ال ـعــام
لــأمــم املـتـحــدة فــي لـبـنــان الـسـفـيــرة جــوانــا
فرانتسيكا ،أن التحضيرات مستمرة لبدء
ال ـت ـفــاوض م ــع ص ـن ــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي في
أقرب فرصة ممكنة ،كما أن التحقيق املالي
الجنائي فــي حـســابــات مـصــرف لبنان بدأ
أمس من قبل شركة «ألفاريز ومارسال».
وأش ــار عــون إلــى أن «الحكومة ماضية في
مـعــالـجــة ال ـش ــؤون الـحـيــاتـيــة املـلـحــة للحد
من تأثيراتها السلبية على املواطنني ،في
ظــل ارت ـف ــاع أس ـعــار امل ـح ــروق ــات وانـعـكــاس
ذل ــك عـلــى أس ـعــار ال ـس ـلــع» ،م ـشــددًا عـلــى أن
التحقيق فــي جريمة انفجار مــرفــأ بيروت
ّ
مستمر لتحديد املسؤوليات ،وفقًا لألصول
ال ـق ــان ــون ـي ــة املـ ــرع ـ ـيـ ــة .وأعـ ــربـ ــت ال ـس ـف ـيــرة
فرانتسيكا عن استعداد األمم املتحدة لدعم
لبنان فــي كــل املـجــاالت الـتــي تساعده على
تـحـقـيــق االس ـت ـق ــرار األم ـن ــي واالق ـت ـص ــادي،
وتقريب وجهات النظر وتوفير التسهيالت
الـ ــازمـ ــة ل ــذل ــك .ك ــذل ــك ،اس ـت ـق ـب ــل الــرئ ـيــس

اللبناني سفيرة فرنسا في بيروت آن غريو،
التي نقلت لعون رسالة شفهية من الرئيس
ال ـف ــرن ـس ــي إيـ ـم ــان ــوي ــل م ـ ــاك ـ ــرون ،ضـمـنـهــا
الـ ـت ــزام ــه الـ ــدائـ ــم ملـ ـس ــاع ــدة ل ـب ـن ــان رئ ـي ـســا
وح ـكــومــة وش ـع ـبــا ،وه ــو م ــا أكـ ــده لــرئـيــس
الحكومة نجيب ميقاتي خالل استقباله له
قبل اسابيع تبعًا لبيان الرئاسة اللبنانية.
وقال مصدر ديبلوماسي فرنسي لـ«العربي
الجديد» إن «هناك امتعاضًا في باريس من
تعليق جلسات مجلس الوزراء والتطورات
األمـ ـ ـنـ ـ ـيـ ــة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة فـ ـ ــي ظـ ـ ــل خـ ـشـ ـي ــة مــن
التصعيد السياسي واألمـنــي ،بينما البلد
يـحـتــاج إل ــى اس ـت ـقــرار تـمـهـيـدًا ل ـبــدء ورشــة
اإلصـ ــاح واإلنـ ـق ــاذ ،وتـعـبـيــد الـطــريــق أمــام
الدعم الخارجي املالي الذي يبقى مشروطًا
ب ــالـ ـب ــرن ــام ــج اإلص ـ ــاح ـ ــي كـ ــذلـ ــك إلج ـ ـ ــراء
االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة فــي جــو ديـمـقــراطــي
سليم وآمن».
في سياق اللقاءات «االقتصادية» استقبل
رئيس لجنة املال واملوازنة النائب إبراهيم
كـنـعــان ،أم ــس ،وفــد صـنــدوق النقد الــدولــي
بــرئــاســة امل ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي ف ــي ال ـص ـنــدوق
محمود محي الدين ،ومشاركة املستشارة
األول ـ ــى لـلـمــديــر الـتـنـفـيــذي مــايــا شــويــري،
ووصف كنعان االجتماع بـ«املثمر».

أعلن السودان ،أمس ،توقيع
اتفاقيات مع شركات في مجال
التعدين ،بينها ثالث عاملية .وأورد
بيان صادر عن وزارة املعادن أنها
وقعت اتفاقيات في قطاع التعدين
مع شركات ،ضمت «أوركا غولد»
الكندية ،و«سيغا ماينس» الفرنسية،
و«إي دي جي» السودانية الصينية،
وشركة «كلودفان» للتعدين في
الذهب .وذكرت الوزارة أن قيمة عقد
«أوركا غولد» بلغت  400مليون
دوالر ،في مربع يحوي احتياطيات
ممتازة تفوق  80طنًا من الذهب ،ما
يتيح للشركة إنتاجًا َّ
يقدر بـ 7أطنان
سنويًا.
ونقل البيان عن محمد عبد الحفيظ،
املدير التنفيذي للشركة الكندية في
السودان ،قوله إن دراسات الشركة
توصلت إلى استكشاف احتياطي
باملربع حجمه  100طن ،مؤكدة من
الذهب .ولم يورد البيان أي تفاصيل
بشأن قيم عقود الشركات األخرى
املوقعة على اتفاقيات االستكشاف
والتعدين .والعام املاضي ،بلغ إنتاج
السودان من الذهب  35.6طنًا.

العراق يطلب إزالته
من الئحة تمويل
اإلرهاب

دعا العراق املفوضية األوروبية إلى
شطب اسمه من قائمة الدول عالية
الخطورة بتمويل اإلرهاب وغسل
األموال ،مؤكدًا أنه قدم ما يثبت
استيفاءه جميع املعايير الخاصة
بذلك ،من دون اإلشارة إلى حصوله
بعد على أي وعود أوروبية بهذا
الشأن.

ويترتب على إدراج الدول ضمن
القائمة السوداء األوروبية تبعات
خطيرة جدًا ،من بينها فرض قيود
على التحويالت املالية من البلد
وإليه ،األمر الذي ينعكس سلبًا
على االستثمار وعمل املستثمرين
فيه ،ويحرم من الكثير من املزايا
التي يتمتع بها في التعامالت املالية
واملصرفية .وأدرجت املفوضية
األوروبية ،العام الفائت ،العراق
مع دول أخرى ،من بينها سورية
وأفغانستان وباكستان واليمن
ودول أخرى ،ضمن القائمة السوداء
للدول التي تشكل مخاطر مالية على
االتحاد األوروبي؛ بسبب مؤشرات
على وجود غسيل األموال وتمويل
اإلرهاب فيها ،معتبرة أنها باتت
تمثل تهديدًا للنظام املالي لالتحاد.

البرلمان األوروبي
يؤيد زيادة الدعم
لـ«أونروا»

رحبت فلسطني ،أمس ،بتصويت
البرملان األوروبي لصالح «توصية»
برفع الدعم السنوي املقدم
لوكالة غوث وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني «أونروا» .وقالت وزارة
الخارجية واملغتربني ،في بيان
وصلت إلى وكالة األناضول نسخة
منه ،إنها ّ
ترحب «بتصويت البرملان
األوروبي في جلسته العامة ملوازنة
عام  ،2022لصالح رفع الدعم املقدم
لوكالة أونروا ،بقيمة  55مليون
يورو ،ليصبح  142مليونا بدال
من  92مليونا» .وفي  11أكتوبر/
تشرين األول الجاري ،أعلن االتحاد
األوروبي ،عن تقديم مساهمة مالية
بقيمة  92مليون يورو لدعم «أونروا»،
ّ
قائال إنها «تشكل املساعدة املالية
السنوية التي يقدمها االتحاد إلى
الوكالة» .ووفق بيان وزارة الخارجية
الفلسطينية ،فقد ّ
صوت األربعاء،
لصالح القرار 529 ،نائبا أوروبيا ،في
حني سقطت توصية أخرى تطالب
بحجب  23مليون دوالر عن الوكالة،
بأغلبية  354صوتا.
وقالت الوزارة إن «موقف النواب في
البرملان األوروبي يأتي في االتجاه
ُ
الصحيح لدعم دور أونروا التي تعنى
بشؤون الالجئني الفلسطينيني،
ويقع على عاتقها دعم أكثر من
خمسة ماليني وسبعمائة ألف الجئ
فلسطيني».
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رؤية

مال وسياسة
تتجه تركيا لمنافسة الصين وروسيا على السوق األفريقي النامي الذي
يقدر عدد مستهلكيه بنحو  1.2مليار نسمة وسوقها بنحو 2.5
تريليون دوالر .وتبحث أنقرة عن أسواق جديدة لصناعاتها الهندسية
والدفاعية في سوق مزدحم بالصناعات الفرنسية والصينية

أردوغان مع
الرئيس الصومالي
حسن شيخ
محمود ()Getty

وسط التقدم الصناعي والتوسع
االقتصادي السريع الذي تشهده
تــرك ـيــا خ ــال ال ـس ـن ــوات األخ ـي ــرة
والتحديات املالية والنقدية املتنامية التي
تواجهها ،تبحث أنقرة عن أســواق جديدة،
خـ ــاصـ ــة ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال تـ ـس ــوي ــق ال ـص ـن ــاع ــات
الهندسية والدفاعية وعقود اإلنشاءات في
األســواق األفريقية .وكانت تركيا قد كسبت
ف ــي األع ـ ـ ـ ــوام األخ ـ ـيـ ــرة عـ ـق ــودًا بــاك ـس ـتــان ـيــة
مربحة لصيانة غواصات ومقاتالت فرنسية
وك ــان ــت مـ ـث ــار غ ـض ــب ال ــرئـ ـي ــس إي ـم ــان ــوي ــل
ماكرون على أنقرة .كما كسبت صفقات مع
دول شـمــال أفريقيا منها الـجــزائــر واملـغــرب
وت ــون ــس ولـيـبـيــا .وت ــدخ ــل تــركـيــا عـبــر بـنــاء
عــاقــاتـهــا األفــري ـق ـيــة ف ــي مـنــافـســة مـبــاشــرة
مــع الـصــن وروس ـيــا وفــرن ـســا .ويــاحــظ أن

أنقرة تستغل القوة
الناعمة والمساعدات
التنموية في تسويق
صناعاتها بأفريقيا

تركيا تنافس
الصين وروسيا
على أسواق
القارة السمراء

جولة الرئيس التركي رجــب طيب أردوغــان
التي شملت دول توغو وأنغوال ونيجيريا،
جاءت لتمهد ملناسبتني تجاريتني مهمتني

خفض الفائدة على الليرة

أعلن البنك المركزي التركي ،خفض سعر الفائدة بنسبة  %2على عمليات
إعادة الشراء «الريبو» ألجل أسبوع ،ليصبح  16في المائة .جاء ذلك في
بيان عقب اجتماع عقدته لجنة
السياسة النقدية لدى البنك أمس
الخميس ،برئاسة المحافظ شهاب
قاوجي أوغلو .وخفضت اللجنة
سعر الفائدة من  18إلى  16في
المائة .وأشــار البيان إلى أن اللجنة
قــررت دعــم ممارسات التمويل
المستدام بوصفها سياسة طويلة
األجل دون تغيير األهداف الرئيسية
للسياسة النقدية.

لتركيا ،وهما القمة االقتصادية والتجارية
التركية ـ األفريقية التي بدأت أعمالها أمس
الخميس في إسطنبول ملدة يومني ،ومنتدى
ال ـشــراكــة االق ـت ـصــاديــة بــن تــركـيــا وأفــريـقـيــا
الــذي سيعقد في  17ديسمبر /كانون األول
املقبل.
وتستهدف تركيا عبر تعزيز عالقاتها بدول
ال ـق ــارة األفــريـقـيــة حـصــد ال ـفــرص الـتـجــاريــة
الـضـخـمــة ال ـتــي تــوفــرهــا ال ـس ــوق األفــريـقـيــة
النامية للصناعات التركية الحديثة.
وي ـ ـقـ ــدر االت ـ ـحـ ــاد األف ــريـ ـق ــي ح ـج ــم ال ـس ــوق
األفــريـقـيــة بنحو  1.2مـلـيــار مستهلك و2.5
تريليون دوالر وفق بيانات االتحاد األخيرة.
وكــانــت ال ــدول األفــريـقـيــة قــد أسـســت منطقة
التجارة الحرة في العام .2018
وحسب البيانات التركية الرسمية ،تستهدف
تركيا رفع حجم صادراتها إلى أكثر من 200
م ـل ـيــار دوالر خ ــال ال ـع ــام الـ ـج ــاري ،وي ـقــدر
البنك الدولي حجم االقتصاد التركي بنحو
 720مليار دوالر ،وهــو اقتصاد تقود نموه
حتى اآلن الصادرات الصناعية والسياحة،
حيث باتت مدينة بورصة التركية من املراكز
امل ـه ـمــة لـصـنــاعــة ال ـس ـي ــارات وق ـطــع ال ـغ ـيــار،
كما باتت إسطنبول من أبــرز مراكز الجذب
السياحي حول العالم.
وربـمــا تتمكن الشركات التركية عبر القوة

الناعمة والتدخل اإليجابي في حل النزاعات
وال ـحــروب األهلية بــالـقــارة مــن كسب حصة
أك ـب ــر م ــن أس ـ ــواق الـ ـق ــارة ال ـس ـم ــراء الـغـنـيــة
باملعادن والنفط والغاز الطبيعي وبحاجة
إلى البضائع املصنعة.
ويــرى محللون أن هنالك عــدم رضــا شعبي
في الـشــارع األفريقي من مشروعات الصني
في أفريقيا التي شاب بعضها الفساد ،كما
دمر بعضها املشروعات التجارية املحدودة

الحظر المالي يشعل حرب العمالت المشفرة
بينما تهدد سياسة الحظر
المالي عدة دول ،تتجه
بكين وموسكو إلى
العمالت المشفرة لتفادي
مرور تعامالتها التجارية
عبر أميركا
نيويورك ـ شريف عثمان

أميركا تراقب بقلق إطالق اليوان الرقمي في الصين ()Getty

فــي الــوقــت ال ــذي انطلقت فيه الـتـعــامــات في
ب ــورص ــة نـ ـي ــوي ــورك ع ـل ــى أول صـ ـن ــدوق فــي
أميركا يسمح باالستثمار في عملة بيتكوين،
كــان هناك ما يشبه طبول الحرب التي بدأت
تدق في العديد من البلدان ،كما لو كانت نذر
حــرب جــديــدة تـلــوح فــي األف ــق ،يـكــون السالح
فيها هو العمالت املشفرة التي بدأ تعدينها
منذ مــا يـقــرب مــن  12عــامــا ،وسجلت أكبرها
يوم األربعاء أعلى مستوياتها على اإلطالق،
م ـت ـج ــاوزة  ً 66أل ــف دوالر ل ـلــوحــدة ال ــواح ــدة
منها ،ومقتربة بأرباحها خــال ال ـ  12شهرًا
األخيرة من .%450
ـود ب ـ ــدأت ع ـ ــام  ،2013وت ــم
وت ـت ــوي ـج ــا لـ ـجـ ـه ـ ٍ
تكثيفها اعتبارًا من عام  ،2017أطلقت شركة
بروشيرز  ،Prosharesاملتخصصة في تصميم
املنتجات االستثمارية املعقدة ،أول صندوق
يتم تداوله في البورصة  ETFيسمح لحائزيه
بــاالسـتـثـمــار فــي الـعـقــود املستقبلية للعملة
امل ـش ـفــرة بـيـتـكــويــن تـحــت رم ـ ـ ــز ،BITOلـتـكــون
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة م ــن جــديــد أك ـبــر ســاحــات
التعامل في العمالت املشفرة األعلى شعبية
حــالـيــا فــي مـخـتـلــف ال ـب ــاد .وتـسـبــب اإلع ــان
عن إطالق الصندوق خالل األسابيع األخيرة
في استعادة العملة املشفرة األشهر لقوتها
وتـضــاعــف قيمتها تقريبًا فــي أقــل مــن ثالثة

زيادات في أجور
القطاع العام في الجزائر
سهام معط اهلل

أردوغان
في أفريقيا
أنقرة ـ العربي الجديد
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أشهر ،قبل أن تسجل مستوى قياسيًا جديدًا
ب ـعــد س ــاع ــات قـلـيـلــة م ــن بـ ــدء ال ـت ـعــامــل على
الصندوق .وفي الساعات األخيرة من مرحلة
إعداد املسرح للنجم الجديد في سوق صناديق
االستثمار املتداولة في البورصة  ETFذائعة
ال ـص ـيــت ،ق ــال ألـكـسـنــدر بــان ـكــن ،نــائــب وزي ــر
الشؤون الخارجية الروسي ،إنه «من املمكن»
أن تستبدل موسكو احتياطياتها من الدوالر
بعمالت رقمية ،لكنه حذر من أن ذلك يتطلب
جهدًا كبيرًا من الحكومة ،قبل أن يستدرك في
لقائه مع وكالة إنترفاكس ،ويشير إلى نوايا
بالده التي تشمل أيضًا استخدام الدوالر في
تسوية بعض التعامالت مع البلدان املختلفة.
وعـ ـل ــى مـ ـ ـ ــدار ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،تـ ـع ــددت
محاوالت روسيا االبتعاد عن سيطرة الدوالر
عـلــى الـتـعــامــات الــدول ـيــة ،الـتــي تجعل أغلب
تعامالتها مكشوفة لخصمها األكبر الواليات
املتحدة ،كــون كــل التعامالت الــدوالريــة حول
العالم تمر بصورة مباشرة أو غير مباشرة
من خالل النظام املالي األميركي ،كما تجعلها
وأص ــول ـه ــا الـ ــدوالريـ ــة فــري ـســة سـهـلــة لـســاح
العقوبات األميركي.
وف ـ ــي ع ـ ــام  ،2018وم ـ ــع ت ـع ــال ــي ال ـص ـي ـحــات
امل ـس ـت ـن ـك ــرة ل ـل ـتــدخــل الـ ــروسـ ــي املـ ــزعـ ــوم فــي
االنتخابات األميركية ،تخلصت روسيا مما
تقترب قيمته من مائة مليار دوالر من سندات
ال ـخ ــزان ــة األم ـيــرك ـيــة ال ـت ــي ك ــان ــت ب ـحــوزت ـهــا،
ً
واشـ ـ ـت ـ ــرت ب ـ ـ ــدال م ـن ـه ــا ك ـم ـي ــات ض ـخ ـم ــة مــن
الذهب ،ليتجاوز مكون الذهب من احتياطي
الـ ـنـ ـق ــد األجـ ـنـ ـب ــي ل ــديـ ـه ــا ألول مـ ـ ــرة املـ ـك ــون

روسيا تجهز منذ عام
إلطالق الروبل الرقمي
هربًا من الحظر األميركي

التي كانت تعتمد عليها األسر في املعيشة،
ك ـمــا أن فــرن ـســا ت ــواج ــه ص ـعــوبــات سـيــاســة
متزايدة في مستعمراتها السابقة في غرب
أفريقيا .وبالتالي فهنالك فرص أمام تركيا
ألخذ حصة أكبر من أســواق القارة السمراء
ومنافسة الـصــن وروسـيــا على مشروعات
اإلنشاء وصفقات السالح.
وك ــان أردوغـ ـ ــان قــد ق ــال خ ــال زي ــارت ــه التي
ان ـت ـه ــت األربـ ـ ـع ـ ــاء «ع ــاق ــات ـن ــا م ــع أفــري ـق ـيــا

ً
الدوالري ،مسجال  %23من قيمة االحتياطي،
بـيـنـمــا ك ــان ال ـ ــدوالر أق ــل م ــن  %22م ـنــه ،رغــم
اسـتـحــواذه على نسبة  %40مــن االحتياطي
قبلها بأسابيع قليلة .ومع تزايد التوقعات
ب ــارت ـف ــاع ــات مـ ـط ــردة مل ـع ــدل ال ـت ـض ـخــم خــال
ال ـف ـتــرة الـحــالـيــة ،وال ـتــي ال ي ـعــرف أح ــد ،بمن
فيهم بنك االحتياط الفيدرالي ،متى تنتهي،
اعتبر الكثير من املحللني أن العمالت املشفرة،
وعـلــى رأس ـهــا بيتكوين ،ربـمــا تـكــون وسيلة
االستثمار األفضل ،على خطورتها ،للتحوط
ضد معدالت التضخم املرتفعة .ومع ازديــاد
القبول املؤسسي والحكومي ،باإلضافة إلى
تنامي اقتناع العامة من املستثمرين األفراد،
استحوذت بيتكوين على اهتمام أسواق املال
حــول الـعــالــم ،وب ــدأت الـعــديــد مــن ال ــدول ،مثل
روسيا والصني وغيرها ،في اإلعــداد إلطالق
عملتها السيادية املشفرة.
وفـ ـ ــي لـ ـق ــاء مـ ــع م ـح ـط ــة «سـ ـ ــي إن بـ ــي س ــي»
اإلخ ـب ــاري ــة ق ـبــل ع ــدة أس ــاب ـي ــع ،ق ــال ــت إلـفـيــرا
نابيولينا ،محافظ البنك املــركــزي الــروســي،
إن العمالت الرقمية ستكون مستقبل األنظمة
املالية ،مضيفة« :أعتقد أنها تمثل مستقبل
ن ـظ ــام ـن ــا املـ ــالـ ــي ألنـ ـه ــا ت ـع ـكــس الـ ـتـ ـط ــور فــي
االقتصاد الرقمي على مستوى العالم» .وعلى
نحو متصل ،وفي أعقاب تعرضها لعقوبات
اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة خ ـ ـ ــال شـ ـه ــر أبـ ــريـ ــل/
نيسان املــاضــي مــن إدارة الــرئـيــس األميركي
جــوزيــف بــايــدن ،على خلفية مــزاعــم تدخلها
في انتخابات  ،2020والهجمات السيبرانية
واملــوقــف فــي شـبــه جــزيــرة ال ـقــرم ،أك ــد أنـطــون
سيلونوف ،وزيــر املالية الــروســي ،نية بــاده
ال ـت ـخ ـلــص م ــن ك ــل األصـ ـ ــول الـ ــدوالريـ ــة الـتــي
يمتلكها الصندوق السيادي الروسي ،NWF
البالغة قيمته اإلجمالية  186مليار دوالر.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ليست مبنية على االستعمار وإنما مبنية
ع ـلــى أسـ ــاس امل ـنــافــع امل ـت ـبــادلــة وأن ننجح
م ـ ًـع ــا» ،وذلـ ــك ف ــي إش ـ ــارة واض ـح ــة إل ــى دور
ال ـش ــرك ــات الـفــرنـسـيــة ال ـتــي تـسـتـغــل املـ ــوارد
املعدنية األفــريـقـيــة عبر دعمها الحكومات
الديكتاتورية وتــدعــم فسادها على حساب
الشعوب الفقيرة في القارة.
وحـ ـس ــب ت ـق ــري ــر مل ــرك ــز ال ـ ــدراس ـ ــات األم ـن ـيــة
األف ــري ـق ــي ،ف ــإن تــركـيــا عـ ــززت خ ــال عـقــديــن

مـ ــن ع ــاق ــاتـ ـه ــا االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة والـ ـتـ ـج ــاري ــة
والدبلوماسية مع دول القارة السمراء ،حيث
رف ـعــت حـجــم االس ـت ـث ـمــار امل ـبــاشــر م ــن مــائــة
مليون دوالر في العام  2003إلى  6.4مليارات
دوالر في العام الجاري .2021
وحسب تقرير املعهد الــذي يوجد مقره في
جنوب أفريقيا ،فإن تركيا رفعت كذلك حجم
الدعم الرسمي في مشاريع التنمية األفريقية
إلى  3.9مليارات دوالر حتى العام .2019

وأك ــد وزي ــر ال ـت ـجــارة الـتــركــي محمد مــوش،
في تعليقات نقلتها وكالة األنــاضــول أمس
الخميس ،أن العالقات االقتصادية بني بالده
والـقــارة األفريقية شهدت تطورًا كبيرًا منذ
عام .2003
وخ ـ ــال ك ـل ـمــة أل ـق ــاه ــا ف ــي م ـن ـتــدى األع ـم ــال
التركي النيجيري بالعاصمة أبوجا ،أشار
موش إلى أن «استراتيجية تطوير العالقات
االقتصادية والتجارية مع الدول األفريقية»
ع ــام  2003ســاه ـمــت بـشـكــل كـبـيــر بـتـطــويــر
العالقات بني تركيا ودول القارة.
وأوضــح أن االستراتيجية ساهمت في رفع
حجم الـتـجــارة بــن تركيا وأفريقيا مــن 5.4
مليارات دوالر عام  ،2003إلى  25.3مليارًا في
 .2020وبــن أن ال ـصــادرات التركية ارتفعت
م ــن م ـل ـي ــاري دوالر إلـ ــى  15م ـل ـي ــار دوالر،
كما ازدادت واردات تركيا مــن ال ـقــارة مــن 3
م ـل ـيــارات إل ــى  10م ـل ـي ــارات .وت ـج ــاوز حجم
االستثمارات التركية في القارة األفريقية 6
مليارات دوالر ،منذ عام  ،2003أما املشاريع
التي نفذتها شركات اإلنشاء التركية فبلغت
قـيـمـتـهــا  77م ـل ـيــار دوالر ،بـحـســب ال ــوزي ــر
مــوش .ويــذكــر أن الخطوط الجوية التركية
رف ـعــت رحــات ـهــا إل ــى  58وج ـهــة ف ــي ال ـقــارة
السمراء.
وينظر القادة األفارقة بإعجاب إلى األدوار
اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي قـ ــامـ ــت بـ ـه ــا ت ــركـ ـي ــا فــي
الصومال وليبيا ،حيث ساهمت بدور كبير
في وقــف الحرب األهلية في الصومال ،كما
وقفت إلى جانب الشرعية الدولية في ليبيا،
وت ـم ـك ـنــت الـ ـق ــوات ال ـتــرك ـيــة م ــن وقـ ــف تـقــدم
قوات خليفة حفتر التي كانت على مشارف
العاصمة طرابلس.
وف ـ ــي ال ـ ـصـ ــومـ ــال زار ال ــرئـ ـي ــس أردوغـ ـ ـ ـ ــان
مـقــديـشـيــو ل ـل ـم ـ ّـرة األولـ ـ ــى ف ــي الـ ـع ــام 2011
فــي فـتــرة مـجــاعــة مـهـلـكــة ،فـكــان الـقــائــد غير
األف ــريـ ـق ــي ّ
األول الـ ـ ــذي يـ ـ ــزور م ـن ــذ ع ـقـ َـديــن
ّ
العاصمة الصومالية التي مزقتها الحرب.
وحـســب تقرير فــي معهد بروكنغز ،أطلقت
تركيا املـشــاريــع التنموية وفتحت املــدارس
وان ـخــرطــت بـ ــدور ريـ ــادي ف ــي وض ــع أجـنــدة
بناء الدولة الصومالية ،بما في ذلك افتتاح
مـنـشــأة عـسـكــريــة ضـخـمــة ل ـتــدريـ ّـب الـجـنــود
الحكوميني الصوماليني» .وتشغل شركات
تــركـيــة حــالـيــا م ـطــارات مـقــديـشــو ومــوانـئـهــا
وت ــزخ ــر أس ــواق ـه ــا بـبـضــائــع تــرك ـيــة الـصـنــع
وللخطوط الجوية التركية.

أعلى طلب أميركي على البنزين
واشنطن ـ العربي الجديد

ي ـتــوقــع مـحـلـلــون أن ت ـتــواصــل أزمـ ــة ارت ـفــاع
أسـ ـع ــار الـ ــوقـ ــود إلـ ــى م ـس ـت ــوي ــات تــاري ـخ ـيــة
فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة فــي ظــل ارت ـف ــاع طلب
ال ـس ــائ ـق ــن ع ـل ــى ال ـب ـن ــزي ــن ألعـ ـل ــى م ـس ـتــوى
ف ــي أك ـث ــر م ــن ع ـق ــد .ووفـ ـق ــا ل ـب ـي ــان ــات إدارة
م ـع ـلــومــات ال ـطــاقــة األم ـيــرك ـيــة ال ـتــي نقلتها
وكــالــة بـلــومـبـيــرغ ،ارت ـف ــع امل ــؤشــر الــرئـيـســي
للطلب على البنزين إلى أعلى مستوى منذ
العام  ،2007فيما تراجعت مخزونات وقود
ال ـس ـيــارات ألدن ــى مـسـتــوى مـنــذ نـحــو عامني
عـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن فـصــل ال ـخــريــف ع ــادة ما
يـشـهــد تــراج ـعــا ف ــي مـسـتــويــات الـطـلــب على
ال ـب ـن ــزي ــن ب ـف ـعــل م ــوس ــم الـ ـقـ ـي ــادة ال ـص ـي ـفــي.
وبلغ املتوسط الوطني ألسعار بيع البنزين
بــال ـت ـجــزئــة ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة مـسـتــوى
 3.36دوالرات لـلـغــالــون ي ــوم ال ـثــاثــاء .وفــي
أس ـ ـ ـ ــواق الـ ـط ــاق ــة ت ــراجـ ـع ــت أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـفــط

ال ـخــام فــي بــدايــة تـعــامــات أم ــس الخميس،
تـصـحـيـحـيــا ،ب ـعــد ق ـفــزة ف ــي األسـ ـع ــار خــال
جلسة األربعاء املسائية ،عقب صدور بيانات
م ـخــزونــات ال ـخ ــام األم ـيــرك ـيــة .وق ــال ــت إدارة
معلومات الطاقة األميركية ،مساء األربعاء،
إن م ـخــزونــات ال ـخــام فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة
ت ــراج ـع ــت ب ـم ـق ــدار  400أل ـ ــف ب ــرم ـي ــل خ ــال
األسبوع املنتهي بتاريخ  15أكتوبر /تشرين
األول ال ـ ـجـ ــاري ،ف ــي أول ت ــراج ــع ب ـعــد ثــاث
زي ـ ــادات .وب ـعــد إع ــان الـبـيــانــات األمـيــركـيــة،
ص ـع ــدت أس ـع ــار ال ـن ـفــط بــأك ـثــر م ــن  2بــاملـئــة

تراجع مخزونات وقود
السيارات ألدنى مستوى
منذ نحو عامين

محطة وقود في العاصمة األميركية واشنطن ()Getty

لتصل إلى حدود  86دوالرًا بالنسبة لبرميل
برنت ،فيما كانت التوقعات تشير إلى زيادة
في املخزونات بأكثر من  1.8مليون برميل.
ك ـمــا تــراج ـعــت أس ـع ــار ال ـع ـقــود اآلج ـل ــة لـخــام
القياس العاملي مزيج برنت تسليم ديسمبر/
كانون األول بنسبة  0.59باملئة أو  52سنتا،
إلــى  85.27دوالرا للبرميل .وتــراجـعــت كذلك
أسـعــار العقود اآلجـلــة للخام األمـيــركــي غرب
تـكـســاس الــوسـيــط تسليم ديـسـمـبــر /كــانــون
األول بـنـسـبــة  0.41بــاملـئــة أو  33سـنـتــا ،إلــى
 83.09دوالرا للبرميل .وال تزال أسعار النفط
ال ـخ ــام مـسـتـفـيــدة م ــع ص ـع ــود أس ـع ــار ال ـغــاز
الطبيعي في أوروبا ،رغم تراجعها في األيام
األخيرة ،إذ استبدلت دول في القارة العجوز
الـ ـغ ــاز ال ـط ـب ـي ـعــي ب ـم ـش ـت ـقــات ال ـن ـفــط لـتــولـيــد
الـ ـط ــاق ــة .وق ـ ــال «سـ ــاتـ ــورو ي ــوشـ ـي ــدا» مـحـلــل
السلع لدى «راكــوتــن» لتداول األوراق املالية
فــي تصريحات لــوكــالــة «روي ـتــرز» إن السوق
شهد بعض حركات التصحيح ،لكنه أكــد أن
الـثـقــة بـشـكــل ع ــام ال ت ــزال قــويــة ،إذ ال تــوجــد
زي ــادة كبيرة فــي إنـتــاج الــواليــات املـتـحــدة أو
دول «أوبــك .»+وتهدد أسعار النفط املرتفعة
النمو االقتصادي في الواليات املتحدة ودول
آس ـيــا ال ـتــي ت ـقــود الـنـمــو ال ـعــاملــي وال ـخ ــروج
مــن تــداعـيــات جائحة كــورونــا على النشاط
االقتصادي .ويتخوف خبراء من انعكاسات
ارتـفــاع أسـعــار الــوقــود على مـعــدل التضخم
الــذي كــان يعتبره العديد من املسؤولني أنه
ً
حالة استثنائية وعابرة ولن يستمر طويال.
إلــى ذلــك يــرى املدير التنفيذي لــ«رايــان إير»
«مــايـكــل أول ـيــري» أن ارت ـفــاع أس ـعــار الــوقــود
س ــوف ي ـكــون لــه تــأثـيــر عـلــى أس ـعــار ال ـغــذاء.
وفي مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» ،قال
«أوليري» إن شركته تنفق الكثير من األموال
ع ـلــى األبـ ـح ــاث املـتـعـلـقــة ب ــال ــوق ــود امل ـس ـتــدام
لـلـطــائــرات ،كـمــا س ــوف تـهــدف األب ـح ــاث إلــى
ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى أن ـظ ـمــة ال ــدف ــع ف ــي ال ـط ــائــرات
الخالية من الكربون.

نتيجة ّ
علو األصوات املنادية بضرورة رفع األجور وموجة الغالء
َّ
التي ضربت األس ــواق الجزائرية ،تمخض بيان اجتماع مجلس
ال ــوزراء يــوم  3أكتوبر /تشرين األول  2021عن قــرار بتخفيض
الضريبة على الدخل اإلجمالي التي تراوح نسبتها من صفر إلى
 35باملائة ،ورفع النقطة االستداللية في الوظيفة العمومية في إطار
َّ
تضمنها مشروع قانون املالية لسنة  ،2022األمر
التدابير التي
الذي ِّ
يؤدي إلى زيادة أجور العاملني في القطاع العام.
لــم يـتـ ّـم تحديد مـقــدار التخفيض فــي الضريبة على الــدخــل ،وال
مقدار الــزيــادة في النقطة االستداللية التي تبلغ قيمتها الحالية
 45دينار جــزائــري ( 0.33دوالر) وفقًا للمرسوم الرئاسي رقم
 304-07املؤرخ في  29سبتمبر /أيلول سنة  ،2007والذي ِّ
يحدد
َّ
َّ
الشبكة االستداللية ملرتبات املوظفني ونظام دفع رواتبهم.
َّ
وبالرغم من هذه اإلجراءات التي تستهدف تحسني أجور موظفي
القطاع الحكومي ،ال يزال ِّ
مكونها الرئيسي الغموض الذي يكتنف
َّ
مصدر املوارد املالية التي ستتولى تغطية تلك الزيادات ،خصوصًا
الوضعية االقتصادية للجزائر ومعاناتها من عجز في
بالنظر إلى ُ َّ
ُ
املوازنة من املتوقع أن يالمس عتبة الـ  25مليار دوالر ،هذا عالوة
على تراجع إيرادات الضرائب املباشرة بسبب تخفيض الضريبة
على الدخل.
ُ ِّ
وتزداد دائرة الغموض واللبس عندما تؤكد الحكومة مرارًا وتكرارًا
على عدم تجاوز الخطوط الحمراء من خالل استحالة العودة إلى
طباعة األم ــوال التي ال تــزال رخصتها القانونية سارية املفعول
ّ
إلــى غاية  ،2022واستبعاد اللجوء إلــى االستدانة الخارجية من
صندوق النقد الدولي.
من الناحية النظرية ،تعتبر زيادة أجور العاملني في القطاع العام
ِّ
مــن خ ــال رف ــع الـنـقـطــة االس ـتــدالل ـيــة ال ـتــي تــؤثــر بـشـكــل مباشر
على األجــر القاعدي خطوة أفضل مقارنة باملساس باملنح التي
َّ
تتغير بفعل عوامل معينة كاملنطقة الجغرافية والزمن ،حيث ّ
يتم
ّ
َّ
حساب األجر في الجزائر باللجوء إلى جدول ُمحدد في املرسوم
َّ
ِّ
الرئاسي رقم ُ 304-07ويمثل الشبكة االستداللية ألجور املوظفني
بغية تحديد األرق ــام االسـتــداللـيــة لكل مــن الصنف ال ــذي يعكس
َّ
املستوى الــدراســي للموظف ،وكذلك الــدرجــة التي تعكس أقدمية
َّ
املوظف وخبرته في منصبه ،وبعد ذلك ُي َ
ضرب مجموع األرقــام
االستداللية للصنف والدرجة في النقطة االستداللية التي تسمح
َبت ُّ
حول تلك األرقــام َّ
املجردة إلى مبلغ بالدينار الجزائري يعكس
َّ
بدوره أجر املوظف في القطاع العام ،وهذا دون احتساب العالوات،
ال ـت ـعــوي ـضــات ،ال ـضــري ـبــة ع ـلــى ال ــدخ ــل واالشـ ـت ــراك ف ــي الـضـمــان
االجـتـمــاعــي ،لــذلــك تعتبر النقطة االسـتــداللـيــة سببًا رئيسيًا في
ِّ
تدني األجور وتراجع القدرة الشرائية ،وهي حقيقة تغيب لألسف
َّ
عن كثير من املوظفني.
َّ
وفـقــا إلحـصــائـيــات وزارة املــالـيــة الـجــزائــريــةُ ،ي ـقـ َّـدر عــدد موظفي
قطاعات التربية ،الصحة ،العدالة ،املالية ،التضامن الوطني وغيرها
ُ
وت َّ
قدر فاتورة أجورهم بنحو 3188
بنحو  2.338مليون عامل،
مليار دينار جزائري ( 23.3مليار دوالر) أي  60باملائة من ميزانية
ِّ
التسيير التي تمثل بدورها قرابة الـ  65باملائة من ميزانية الدولة.
سينعكس تخفيض الضريبة على الدخل إيجابًا على أجــور ما
يزيد عن  1.7مليون عامل في املؤسسات االقتصادية العمومية،
ال ـتــي تـعـمــل بـنـظــام أجـ ــور خ ــاص ومـخـتـلــف ع ــن شـبـكــة األج ــور
الخاصة بالوظيف العمومي ،وكذلك على أزيد من  7ماليني عامل
في القطاع الخاص.
وستعمل زيــادة األجــور من جهة على زيــادة االستهالك وارتفاع
الطلب ،ولكنها سـ ُـتـ ِّ
ـؤدي من جهة أخــرى إلــى َّدوامــة ال نهائية من
ّ
ُّ
التضخم في ظل زيادة األسعار وغياب الرقابة على األسواق.
من الناحية االقتصادية ،فإن زيادة األجور بدون إنتاجية والبحث
ّ
ُّ
عــن م ــوارد جــديــدة مــا هــي إل سـكــب لـلــزيــت عـلــى نــار التضخم،
َّ
ليتأجج بعد ذلك ثالوث العجز املوازني والبطالة والفقر.
َّ
ّ
يبدو أن ادخال تحسينات على أجور موظفي القطاع العام بالجزائر
ّ
ُّ
ّ
فعلي وعـمـلـ ّـي ملشكلة التضخم الـتــي سرطنت
دون إيـجــاد حــل
االق ـت ـصــاد ال ـجــزائــري يـنـ ّـم عــن افـتـقــار الـسـيــاســات االقـتـصــاديــة
للكفاءة التي تحول دون سقوط أعباء جديدة على املوازنة وشرائح
ّ
ِّ
ومتوسطي الدخل والفئات الهشة.
محدودي
ّ
سيكتشف املواطنون أن تلك الزيادة في مداخيلهم « إيراداتهم» ما
ّ
ّ
هي إل وهم نقدي  ،Money Illusionوسيدركون أنهم يعيشون
حالة من الخداع النقدي الــذي يعطيهم أمانًا زائفًا بينما يقضي
على كل ثرواتهم وينخر استقرار اقتصادهم.
ولـكــون املــال قــوام األع ـمــال ،يتعيَّ على ُم ِّ
صمم هــذه السياسات
االقتصادية أن ُي ِّ
صرح عن كيفية توفير األمــوال الالزمة لتغطية
َّ
الزيادة املرتقبة في أجور موظفي القطاع العام ،فهو يضغط من
ناحية على إيــرادات امليزانية العامة من خالل تخفيض الضريبة
عـلــى ال ــدخ ــل ،ويـعـلــم تـمــامــا بـ ـ ّ
ـأن إيـ ـ ــرادات الـضــريـبــة عـلــى أرب ــاح
الشركات ال ترقى إلــى املستوى املطلوب نظرًا النعكاس الركود
ّ
االقتصادي على تلك الشركات ،كما أنــه يزيد من ناحية أخرى
مــن أعـبــاء امليزانية ويثقل نفقاتها مــن خــال رفــع أجــور القطاع
الحكومي .ال ـســؤال هـنــا :هــل ُيـعـ ِّـول صــانــع هــذه السياسات على
االستدانة الداخلية التي لم تؤتي أكلها سابقًا؟ ،حيث ُت ّ
عد تجربة
ّ
ً
القرض السندي مثاال بارزًا عن عدم فعالية اللجوء إلى االستدانة
الداخلية في تجاوز الوعكة االقتصادية ّ
لعدة أسباب منها فقدان
بتحريم نسب
الثقة بني املواطن والحكومة وفتاوى مشايخ دين
ِّ
ِّ
الفائدة املترتبة عن القرض السندي؛ أم هل اعتمد ُمخطط َّهذه
َّ
تتحسن بشكل مؤقت
السياسات على الجباية البترولية التي قد
نتيجة االرتفاع الظرفي ألسعار النفط والغاز؟
ِّ
ُيؤكد هذا االحتمال االستمرار في االنسياق وراء سياسة الريع
وعــدم االستفادة من دروس املاضي القريب وعــدم االعتبار من
التاريخ .من املحتمل أيضًا أن تكون سياسات رفع األجور مبنية
على تحصيل املزيد من اإليرادات من خالل الضريبة على الثروة
بالنسبة لــأمــاك (كــالـعـقــارات) واألم ــوال والـتــي ُح ـ ِّـددت نسبتها
سابقًا ب ـ  15باملائة مــن الـثــروة التي ت ــراوح قيمتها مــا بــن 100
و 150مليون دينار جزائري (ما بني  730ألف دوالر و 1.1مليون
دوالر) ،والتي تتماشى طرديًا مع قيمة الثورة اململوكة؛ علما ّأن
هذا النمط من التحصيل الضريبي واجــه عراقيل بالجملة منها
ِّ
املعنيني ،غياب ملف
عدم وجود بيانات مالية دقيقة عن األثرياء
ُّ
عـقــاري ُيـحـ ِّـدد مالكي العقار والقيمة املالية لعقاراتهم ،وتخلف
الجزائر عن قطار الرقمنة.

