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السودان: زيادة مرتقبة لألسعار 
الخرطوم ـ هالة حمزة

يــتــرقــب الــســودانــيــون ارتـــفـــاعـــات جـــديـــدة مرتقبة 
في أجرة النقل وأسعار السلع عقب زيادة أسعار 
ــاءت الـــزيـــادة األخــيــرة  الـــوقـــود بنسب كــبــيــرة. وجــ
إلــى 362  الــوقــود لترفع سعر ليتر البنزين مــن 320  ألســعــار 
الــديــزل من 305  جنيهًا )الـــدوالر = نحو 438 جنيهًا(، وليتر 
إلى 347 جنيهًا. وقال املسؤول بغرفة النقل العام )املواصالت( 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن زيــــادة أســعــار  الــشــاذلــي الــضــواهــا، لـــ
املحروقات تمت دون مشورة القطاعات املختصة كما كان في 
االتحادية وحكومة  للحكومة  كامل  السابق، وفي ظل غياب 
واليــــة الــخــرطــوم، أو أي جــهــة رســمــيــة يــمــكــن الـــرجـــوع إليها 
القرار أو التشاور حــول استثناء أي قطاع  إلعــادة النظر في 
من الزيادة، كنقل البضائع وبرادات األدوية واللحوم، حتى ال 

تتسبب في زيادة األسعار للمواطنني وترفع تكلفة املعيشة.
ــادة الـــوقـــود الــتــي نــفــذت فعليا  ــ ـــل الــضــواهــا مـــن أثـــر زيـ

ّ
وقـــل

ــود عـــلـــى قـــطـــاع الـــنـــقـــل الـــداخـــلـــي  ــوقـ ــالـ ــزود بـ ــتــ بــمــحــطــات الــ
يؤكد  بينما  الــوقــود،  استهالكها  لقلة  العامة(  )املــواصــالت 

أنــهــا ســتــؤثــر أكــثــر عــلــى الــبــاصــات وعـــربـــات نــقــل البضائع 
والبرادات الستالمها العالي، ما يضطر املستورد ملضاعفة 

تكلفة السلع االستهالكية لتجنب خسائر الترحيل.
النقل  قــال قيادي سابق باتحاد عــام غــرف  لكن في املقابل، 
الــجــديــد«، إن أي  »العربي  لـ املحلول، فضل عــدم ذكــر اســمــه، 
زيــــادة فــي الـــوقـــود تــؤثــر فــوريــا عــلــى تكلفة نــقــل البضائع 
التوزيع  منافذ  إلــى  اإلنتاج  مناطق  من  والخدمات  والسلع 
ــات، فــضــال عـــن زيـــادتـــهـــا املـــصـــروفـــات  ــ ــواليـ ــ بــالــعــاصــمــة والـ
وغيرها،  شاحنات  مــن  النقل  بقطاع  للعاملني  التشغيلية 
والذين يعانون من االرتفاع املضطرد في أسعار اإلسبيرات 
)قطع الغيار( واإلطــارات وتحمل تكلفة رسوم العبور التي 

تفرضها الواليات على سائقي السيارات.
ودعـــــا إلــــى ضــــــرورة اإلســـــــراع فـــي حـــل املـــشـــاكـــل الــســيــاســيــة 
وتشكيل الحكومة مللء الفراغ في الجهاز التنفيذي بالدولة، 
حتى يتسنى للمتضررين من الزيادات التي تحدث التوصل 
إلـــى تـــوافـــق وحـــل مـــرض لـــأطـــراف كــافــة تــجــنــبــا للخسائر. 
وشهدت أسعار املحروقات في السودان زيادات متكررة خالل 
االنتقالية عن تحريرها  الحكومة  إعــالن  منذ  الجاري  العام 

السابق  النظام  بالتدرج في عهد  ذلــك  بــدأ  أن  بالكامل، بعد 
الـــزيـــادات تــزامــنــا مــع تقلبات  بــرئــاســة عمر البشير. وتــأتــي 
األسعار العاملية وحرص شركات القطاع الخاص العاملة في 
التوزيع على مجاراة تلك األسعار ملقابلة تكلفة االستيراد. 
وقال عضو اللجنة االقتصادية للحرية والتغيير عادل خلف 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــزيــادة فــي الــوقــود تــكــذب كل  الــلــه، لـــ
االدعــاءات السياسية ملدبري االنقالب عن فشل حكومة عبد 
الله حمدوك في إيجاد حلول لأزمة االقتصادية، وحملوها 
مــســؤولــيــة زيــــادة أعــبــاء املعيشة ومــعــانــاة الــشــعــب. وحسب 
مــصــادر ســودانــيــة، تــم االقــتــراب مــن الــتــوصــل إلــى اتــفــاق مع 

الجيش يقضي بإعادة حمدوك إلى رئاسة الحكومة. 
وأضاف عضو اللجنة االقتصادية للحرية والتغيير: الزيادة 
في النفط عاملية، ولكن تم توظيفها في اتجاه تحويل مبيعات 
املشتقات البترولية إلى مورد رئيس لسد العجز في املوازنة، 
خاصة في ظل تراجع الــصــادرات وزيــادة اإلنفاق الحكومي. 
وأشـــار خلف الــلــه إلــى أن أي تحريك فــي أســعــار املــحــروقــات 
ينعكس على أســعــار السلع والــخــدمــات، ويـــؤدي إلــى زيــادة 

تكلفة اإلنتاج الصناعي والزراعي والخدمي في السودان.

عبد الرحمن خضر

ــة« فـــي بــيــان  قــــال فـــريـــق »مــنــســقــو اســتــجــابــة ســــوريــ
ــمـــال غـــرب  ــــس، إن مــنــطــقــة شـ ــــدر عـــنـــه أول مــــن أمــ صـ
ســوريــة، تشهد بـــوادر انــهــيــار اقــتــصــادي مــع ارتــفــاع 
األســــعــــار ووصـــولـــهـــا إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، مع 
زيـــــادة مــلــحــوظــة فـــي مـــعـــدالت الــتــضــخــم وانــخــفــاض 
ــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة لــلــســكــان فـــيـــهـــا. وأضـــــــاف الــفــريــق  الــ
فــي تــقــريــره أن أغــلــب الــعــائــالت فــي املــنــطــقــة عــمــومــًا، 
ونازحي املخيمات، خصوصًا، أصبحوا غير قادرين 
عــلــى تــأمــني املــســتــلــزمــات األســاســيــة، وفـــي مقدمتها 

العائالت  تلك  بقاء  لضمان  والتدفئة  التغذية  مــواد 
واستمرارها على قيد الحياة. وأردف فريق »منسقو 
استجابة سورية« )منظمة مستقلة( أن النازحني في 
السوء  بالغة  إنسانية  أوضــاعــًا  ينتظرون  املخيمات 
مــع بـــدء الــهــطــوالت املــطــريــة. وقــــال: »نــدعــو املجتمع 
الــــدولــــي إلــــى تــحــمــل مــســؤولــيــتــه أمـــــام املـــدنـــيـــني في 
املنطقة، وندعو املنظمات اإلنسانية بشكل عاجل إلى 
زيادة الفعاليات اإلنسانية في مخيمات شمال غرب 
سورية، التي يقطنها أكثر من مليون ونصف مليون 

مدني ملواجهة فصل الشتاء«.
»العربي  لـ عليان،  إبراهيم  االقتصادي،  الخبير  وقال 

السوري  الشمال  في  الحاصل  م 
ّ

التضخ  
ّ
إن الجديد« 

ــعــــود إلــــــى عــــــدة أســـــبـــــاب، مـــنـــهـــا ارتـــــبـــــاط املــنــطــقــة  يــ
ر فيها تراجع سعر صرف 

ّ
باالقتصاد التركي الذي أث

الليرة بنحو حاد أمام العمالت األجنبية، وعدم وجود 
التجارية  العمليات  على  تشرف  اقتصادية  سلطات 
واالستيراد والتصدير، بل هناك حكومة تتبع لجهة 
ــــوال دون مــراعــاة  عــســكــريــة همها الــوحــيــد جــمــع األمـ
مصالح السكان الذين يزيد عددهم على أربعة ماليني 
نــســمــة، نــحــو ثــلــثــهــم يــســكــنــون املــخــيــمــات. وأضــــاف 
 اقـــتـــراب فــصــل الــشــتــاء وازديـــــاد الــحــاجــات 

ّ
عــلــيــان أن

وتـــراجـــع اإلنـــتـــاج مــن أســبــاب إذكــــاء بــــوادر االنــهــيــار 

املنطقة، والتخّوف  الذي يبدو قريبًا في  االقتصادي 
األكــبــر مــن تــراجــع حجم املــســاعــدات اإلنــســانــيــة التي 
تصل إلى املنطقة ويعتمد عليها كثير من النازحني، 
 الكثافة السكانية الكبيرة، وقلة فرص العمل، 

ّ
في ظل

واحتكار سلطات األمر الواقع بمعظم مصادر الدخل 
وتوظيف القريبني منها واملحسوبني عليها.

ووصلت معدالت الفقر، وفقًا لتقرير صدر عن الفريق 
ــــى مــســتــويــات  فــــي 13 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي، إلـ
قياسية تجاوزت 90 باملائة، ما يعكس حجم الوضع 
االقــتــصــادي الــســيــئ، وتــدنــي مــســتــوى الـــدخـــل، الــذي 

أجبر العائالت على خفض عدد الوجبات اليومية.

بوادر انهيار اقتصادي في شمال غرب سورية

مخاطر اإلغالق 
تتصاعد 

في أوروبا

ــلـــيـــات اإلغــــــالق  ــذر عـــمـ ــنــ تــ
مـــن أجــــل مــواجــهــة أحـــدث 
بفيروس  إصــابــات  موجة 
كــــــــــورونــــــــــا فــــــــي أوروبـــــــــــــا 
بــــــإضــــــعــــــاف االنـــــتـــــعـــــاش 
االقـــتـــصـــادي، والــتــشــكــيــك 
فــــــــي الـــــــــجـــــــــدول الــــزمــــنــــي 
لـــتـــراجـــع الـــبـــنـــك املــــركــــزي 
ــن الــتــحــفــيــز  األوروبــــــــــي عــ
الــــــــــــطــــــــــــارئ. وأصـــــبـــــحـــــت 
ــة خـــارج  الــنــمــســا أول دولــ
شرقي القارة تعيد فرض 
قيود واسعة النطاق منذ 
ــــي،  ــــاضـ يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة املـ
ــقـــيـــود  الـ ــلـــت  فـــشـ أن  بــــعــــد 
املفروضة على األشخاص 
غــيــر املــطــعــمــني فـــي وقــف 
بالوباء،  الــعــدوى  انتشار 
كـــذلـــك أغـــلـــقـــت أجـــــــزاء مــن 
ــا الـــــشـــــركـــــات غــيــر  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ أملـ
األســــاســــيــــة، فـــيـــمـــا أمــــرت 
هــولــنــدا بــالــفــعــل املــتــاجــر 
والحانات باإلغالق مبكرًا. 
وقــــــــــال جــــــــــورج كــــرايــــمــــر، 
كـــــبـــــيـــــر االقــــــتــــــصــــــاديــــــني 
فــــــــي »كـــــــومـــــــيـــــــرز بـــــنـــــك«، 
ــي،  ــ ــانـ ــ األملـ االقــــتــــصــــاد  إن 
وهــــو األكـــبـــر فـــي أوروبـــــا، 
ســيــعــانــي مـــن الـــركـــود، أو 
ــتـــى االنــــكــــمــــاش، خـــالل  حـ
فصل الشتاء. بــدوره، قال 
الخبير  هوفنر،  فيليكس 
االقــتــصــادي فــي بنك »يو 
فرانكفورت:  فــي  إس«  بــي 
ــــيء عــلــى  »يـــعـــتـــمـــد كــــل شــ
مــدى صــرامــة الــقــيــود وما 
إلــــى  ســـتـــمـــتـــد  كــــانــــت  إذا 

بلدان أخرى«.

ارتفاع الدخل السياحي األردني
بالمائة على  بنسبة 61.5  السياحي األردني  الدخل  ارتفع 
العام  من  األولى  العشرة  األشهر  خالل  سنوي،  أساس 
الماضي.  العام  من  ذاتها  بالفترة  مقارنة  الجاري، 
األردني،  المركزي  البنك  عن  الصادرة  البيانات  وبحسب 
أكتوبر/ نهاية  حتى  الدخل  قيمة  إجمالي  بلغ  أمس، 

 1.3 مع  مقارنة  دوالر،  مليار   2.1 حوالي  األول  تشرين 
مليار دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضي. ووفقا 
أعداد  صعود  نتيجة  االرتفاع  جاء  المركزي،  للبنك 
 1.8 إلى  بالمائة   59.7 بنسبة  الجاري،  العام  خالل  السياح 
األردنيين غير  السياحي من  الدخل  مليون سائح. وشكل 

المقيمين ما نسبته 44.6 بالمائة من اإلجمالي.

بدء طرح شركة »تداول« السعودية
بناء سجل  بدأت خالل وقت سابق أمس األحد، عملية 
السعودية  تداول  مجموعة  شركة  لطرح  األوامر، 
القابضة، المشغلة للبورصة المحلية، 36 مليون سهم 
الشركة.  أسهم  من  بالمائة   30 تمثل  العام،  لالكتتاب 
الماليين  والمستشارين  ومتعهد  لمدير  بيان  وحسب 
في  للسهم  السعري  النطاق  تحديد  تم  لالكتتاب، 
ووفق  دوالرا(.   28-25( رياالت  و105   95 بين  االكتتاب 
يتجه  الطرح  أن  إلى  ذلك  يشير  »األناضول«،  حسابات 
لجمع ما بين 3.42 مليارات ريال و3.78 مليارات ريال )912 
االكتتاب  وسيخصص  دوالر(.  مليار   1.01  - دوالر  مليون 

بواقع 70 بالمائة )25.2 مليون سهم( للمؤسسات.

غزة: التسجيل للعمل في إسرائيل
أعلنت وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة، أمس 
من  للترشح  اإللكتروني،  التسجيل  باب  فتح  عن  األحد، 
عبر  وذلك  إسرائيل،  داخل  عمل  على  الحصول  أجل 
نشرته  بيان  في  الوزارة،  وأوضحت  الرسمي.  موقعها 
على موقعها، أن الحصول على القبول للعمل يشمل 
عددا من المعايير التي يجب االلتزام بها. وقالت: »يجب 
عمره  ويزيد  موّظف،  غير  متزوجا  المتقّدم  يكون  أن 
عن 26 عاما، وأن ال يكون صاحب دخل ثابت«. وأضافت 
أن المتقّدم »يجب أن يحصل على شهادة تطعيم ضد 
فيروس كورونا، وأن ال يكون ممنوعا من السفر منعا 

قضائيا«. ولم تفصح الوزارة عن المزيد من التفاصيل. 

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

تهاوي العمالت ليس شرًا مطلقًا، 
وليس ترجمة النهيار اقتصاد 

الدول، وأحيانًا يكون ضعف العملة 
املدخل الطبيعي لزيادة تنافسية 

االقتصاد وإيرادات النقد األجنبي، 
وتكوين احتياطات دوالرية 

ضخمة. لذا، تحرص بعض الدول 
على إضعاف عمالتها والحيلولة 

دون تقويتها، ألّن قوة العملة تكون 
مضرة باالقتصاد، والنماذج 

كثيرة: الصني واليابان وروسيا 
وغيرها. 

قبل أيام قال محافظ بنك اليابان 
هاروهيكو كورودا إن االنخفاض 

في سعر الني في اآلونة األخيرة 
ليس أمرًا سلبيًا القتصاد البالد، 
ه على الرغم من أّن هبوط الني 

ّ
وإن

يرفع تكلفة استيراد املواد الخام، 
فإنه يرفع قيمة الصادرات واألرباح 
التي تجنيها الشركات اليابانية في 

الخارج. 
وعندما واجهت اليابان، ثالث قوة 
اقتصادية في العالم بعد الواليات 

املتحدة والصني، أزمة مالية 
واقتصادية حادة قبل أكثر من 10 

سنوات، لجأت إلى سياسة حرب 
العمالت وإضعاف عملتها بهدف 
زيادة الصادرات، وبالتالي زيادة 

معدل النمو ومعالجة عجز امليزان 
التجاري.

والصني، صاحبة ثاني أقوى 
اقتصاد، تحرص على إضعاف 
عملتها اليوان، إلحداث قفزة في 

الصادرات وزيادة احتياطي النقد 
ها دخلت في حرب 

ّ
األجنبي، بل إن

عمالت مع الواليات املتحدة، وكم 
رأينا رؤساء للواليات املتحدة 

يهاجمون سياسة إضعاف الصني 
عملتها، ويطالبونها بالتوقف عن 

هذا السلوك.
ويتكرر هذا السيناريو في الدول 

ذات القاعدة اإلنتاجية والصناعية 
القوية التي تحرص على اضعاف 

عمالتها والسماح لها باالنخفاض 
، وال تعتبر هذا  عند حد معنيَّ
االنخفاض مصدر خطر، بل 

مصدر قوة. ذلك ألن إضعاف 
العملة يحقق لها أهدافًا عدة، 

منها زيادة الفرص التنافسية 
لصادراتها مع زيادة تكلفة 

الواردات، إضافة إلى زيادة تدفقات 
االستثمارات األجنبية والسياحة.

وخفض قيمة العملة عن قصد 
أمر متعارف عليه وشائع في 

أسواق الصرف األجنبية، هذا األمر 
يخص فقط االقتصادات القوية 

ذات القاعدة اإلنتاجية التي لديها 
فرصة إلحداث قفزات في إيراداتها 

الدوالرية، وهذا األمر ال ينطبق 
على الدول التي ال تتوافر لديها 
هذه القاعدة، وتستورد معظم 

احتياجاتها من الخارج، وبالتالي 
إّن أي خفض في قيمة العملة لن 

يعود إيجابًا على صادراتها، ولن 
يحد وارداتها، بل سيزيد تكلفة 

االستيراد بشكل ملحوظ.
الدول ذات االقتصادات القوية تقود 

خفض 
ُ
حرب عمالت شرسة وت

قيمة عمالتها عن قصد لتحفيز 
اقتصادها، أما في دولنا العربية، 

فنجد أّن الحكومات تصاب بالذعر 
الشديد عندما تتهاوى قيمة العملة، 
ألّن هذا التهاوي ليس عن عمد، بل 

تكون الحكومات مرغمة عليه.

هبوط 
العمالت... هل 

هو شر مطلق؟
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بغداد ـ عمار حميد

ــي،  ــوالــ ــتــ ــي عــــلــــى الــ ــانــ ــثــ لـــلـــشـــهـــر الــ
يتواصل في العراق ارتفاع أسعار 
الخبز إثر شح مادة الطحني )دقيق 
الــســوق املحلية  فــي  القمح( وزيـــادة أسعارها 
إلى الضعف، وسط تحذيرات من تفاقم األزمة 
بــســبــب تــوقــعــات تـــراجـــع إنـــتـــاج الــقــمــح خــال 
املياه  بقلة  الــحــالــي ألســبــاب مرتبطة  املــوســم 
وتــراجــع مــعــدالت تساقط األمــطــار املوسمية. 
ومن نحو 17 دوالرًا، ارتفع سعر كيس الدقيق 
وبأسعار  دوالرًا،   30 إلــى  كيلوغرامًا   50 زنــة 
أعلى للمنتجات األكثر جودة من املادة نفسها، 
إذ وصلت إلــى قرابة 50 ألــف دينار )نحو 40 
دوالرًا(، وهو ما دفع أصحاب املخابز إلى رفع 
أسعار الخبز، فيما أقدم آخرون على تخفيض 
الوزن أو خلط الدقيق الجيد بآخر من نوعيات 

سيئة لتعويض فارق السعر.

مضاربة واحتكار
وأكدت وزارة التجارة العراقية، وهي املسؤول 
ــهــا تعتزم طــرح معالجات 

ّ
أن املــلــف،  األول عــن 

سريعة ألزمة أسعار الدقيق على مكتب رئيس 
الــوزراء مصطفى الكاظمي، من خال تشكيل 
املخابز،  وعمل  املحلية  السوق  ملتابعة  لجان 
 »هــذه األزمـــة مفتعلة ال أكثر وال 

ّ
موضحة أن

الكميات  فــي توفير  الحكومة جــادة   
ّ
أقــل، وأن

ــة مـــن الــطــحــني داخـــــل األســـــــواق لــعــدم  الــــازمــ
 مصادر 

ّ
إثـــارة أّي هلع لــدى املــواطــنــني«. لــكــن

»العربي الجديد«،  حكومية في بغداد أكدت، لـ
احتكار  وعمليات  التجار  بــني  مــضــاربــات   

ّ
أن

تتورط بها شركات تجارية، أسهمت في شح 
»صــفــر«،  مــــادة الــدقــيــق مــن الــنــوع املـــعـــروف بـــ
وهو األكثر جودة، مقابل نزول كميات كبيرة 
مــن الدقيق عالي الــشــوائــب. وأكـــدت املــصــادر، 
 األزمة في طريقها 

ّ
التي رفضت ذكر اسمها، أن

إلــــى الـــحـــل بــعــد تــوفــيــر كــمــيــات ضــخــمــة من 
الدقيق سيتم الدفع بها إلى السوق.

تراجع إنتاج القمح
ــا مـــســـتـــشـــار غــــرفــــة تــــجــــارة بــــغــــداد رحــيــم  ــ أمــ
 »العراق 

ّ
»العربي الجديد« إن العتابي، فقال لـ

ــام 2018  تـــوقـــف عـــن اســـتـــيـــراد الــقــمــح مــنــذ عــ
معتمدًا على إمكانياته الزراعية طيلة الفترة 
السابقة بشكل تام، بعدما بلغ اإلنتاج املحلي 
مــن الحنطة )الــقــمــح( والــشــعــيــر أكــثــر مــن 4.5 
 »هــذه األزمة 

ّ
مايني طن سنويًا«. وأضــاف أن

ليست مفاجئة، وإنما كانت متوقعة منذ عام 
العراق   

ّ
أن تركزعلى  املــؤشــرات  2018، فجميع 

ســيــشــهــد أزمــــة دقــيــق كــبــيــرة، بــســبــب تقلص 
املساحات املزروعة حتى وصلت إلى النصف 
خـــال املــوســم الــشــتــوي الــحــالــي نتيجة لشح 
املياه، ما يعني أن العراق سينتج نحو 2.25 
مليون طن من الحنطة فقط، في الوقت الذي 
ما  مــايــني طــن،   4.5 تبلغ حاجته منها نحو 
أكثر مــن 50% من  يعني اضــطــراره الستيراد 

حاجته العام املقبل«.
 »الــعــراق يعاني مــن عجز 

ّ
وحسب رحــيــم، فــإن

التموينية  البطاقة  مــفــردات  تــأمــني  فــي  كبير 
الدقيق، وهــو بحاجة  مــادة  التي من ضمنها 
إلــى استيراد أكثر من 1.5 مليون طن لتأمني 
ــع ذلــك  ــادة ملــا يــقــارب 8 أشــهــر فــقــط«. وأرجــ املــ
إلـــى »الــســيــاســات الــخــاطــئــة وغــيــر املــبــرمــجــة 

الفتًا  املعنية«،  ــوزارات  الـ في  الشأن  ألصحاب 
التغطية على  تــحــاول  الــتــجــارة   وزارة 

ّ
أن إلــى 

فشلها بــتــوزيــع وجــبــة أو وجــبــتــني مــن مــادة 
ــيـــم مــن  ــذر رحـ ــ الـــطـــحـــني عـــلـــى املــــواطــــنــــني. وحــ
تفاقم أزمة الطحني، ال سيما بعد إعان وزارة 
 الغلة الزراعية ال تسد سوى %50 

ّ
الزراعة أن

من حاجة العراق في السنة املقبلة، ما يعني 
رابة 40 مليون عراقي سيعانون من أزمة 

ُ
أن ق

ــبــز 
ُ

حقيقية فــي إمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــى الــخ
الذي ُيعد الغذاء الرئيسي للمواطنني.

»ثورة الرغيف«
ــنــــواب  ــه، حــــــذر عـــضـــو مـــجـــلـــس الــ ــتـ ــهـ ومــــــن جـ
انــدالع ما اسماه  العطافي من  املنحل عباس 
بثورة الرغيف في العراق. وقال العطافي، في 
 »أزمة الطحني التي بدأت 

ّ
تصريح صحافي، إن

الحكومية  الحلول  وغــيــاب  األســعــار  بارتفاع 
الحقيقة ملواجهة هذا االرتفاع ينذران باندالع 
ثورة الرغيف في العراق، خصوصًا مع ارتفاع 
مــؤشــرات الفقر والــبــطــالــة فــي عــمــوم الــبــاد«. 
 »الوضع االقتصادي العراقي في 

ّ
أن وأضــاف 

تراجع كبير بسبب فشل السياسة الحكومية 
قرارها  بعد  خصوصًا  واملــالــيــة،  االقتصادية 
رفــع سعر صــرف الـــدوالر أمـــام الــديــنــار، الــذي 
أثر بشكل كبير على املواطنني، وسبب زيادة 
كبيرة فــي أســعــار جميع املـــواد الــغــذائــيــة في 

األسواق«.
املــســتــشــار الــســابــق فـــي وزارة الـــزراعـــة عـــادل 
ــل ســبــب انــتــقــال أزمـــة الــدقــيــق إلــى 

ّ
املــخــتــار عــل

الــعــراق بــارتــفــاع أســعــار األعــــاف واســتــخــدام 
. وقــال املختار، في 

ً
 علفية

ً
مــادة الطحني مــادة

 »أسعار املواد 
ّ
حديث مع »العربي الجديد«، إن

الغذائية ارتفعت بشكل عام في العالم، ما أدى 
إلـــى ارتـــفـــاع ســعــر مــــادة الــطــحــني املــســتــورد«، 
 »السوق العراقية تعتمد بشكل 

ّ
مشيرًا إلى أن

الــذي تأثر كثيرًا  املــســتــورد  تــام على الطحني 
بارتفاع سعر صرف الدوالر«.

 مــــن األســــبــــاب الــرئــيــســيــة الــتــي 
ّ
وأضـــــــاف أن

أدت إلــــى حـــــدوث أزمـــــة الــطــحــني فـــي الـــعـــراق 
 
ً
 جيدة

ً
 علفية

ً
ــادة مـ الطحني  مـــادة  »اســتــخــدام 

 عن سوء 
ً
نتيجة الرتفاع سعر األعاف، فضا

املحلية  للحبوب  الحاجات  تقدير  في  اإلدارة 
الــتــي تــمــأ مـــخـــازن الـــحـــبـــوب«. وعـــن الــحــلــول 
املختار  الطحني، شــدد  أزمــة  الــازمــة ملعالجة 
ــادة الــعــمــل بــاملــنــشــأة العامة  عــلــى ضــــرورة إعــ
 
ّ
لــأعــاف والسيطرة على ســوقــهــا، وذلـــك ألن
تامًا  ارتباطًا  الطحني أصبحت مرتبطة  أزمــة 
أو  بشكل  التي ساهمت  الحيوانية  باألعاف 

بأخر في األزمة األخيرة.

القاهرة ـ عبداهلل عبده

»العربي  لـ املصرية،  الصناعات  باتحاد  أكد مصدر مسؤول 
الجديد« أن قرار إلغاء تحصيل رسوم على واردات الحديد 
والــبــلــيــت، لــن يــؤثــر على املنتج املــحــلــي، وخــاصــة مــن الــدول 
املنافسة للحديد املصري، كالصني وتركيا وأوكرانيا بحكم 
أن هــنــاك قــــراًرا بمنع اســتــيــراد الــحــديــد مــن تــلــك الــــدول بعد 

حصول مصر على حكم قضائي في قضية »إغراق«.
وقــال املسؤول، الــذي رفض ذكر اسمه، إنه بالنسبة ألسعار 
 750 إلــى  والــتــي تصل  العاملية حاليا  البورصة  فــي  الحديد 
دوالرا لــكــل طــن وبــعــد إضــافــة 20 دوالًرا كــنــقــل عــن كــل طن 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى 14 فـــي املـــائـــة ضــريــبــة قــيــمــة مــضــافــة، ومــع 
ــة، فــلــن يــحــقــق أي مــســتــورد األربــــاح  مــصــاريــف نــقــل وخـــافـ

املرجوة.
إلى  املاضية،  األيــام  تراجعًا، خــال  الحديد  أسعار  وشهدت 
نحو 15.400 ألف جنيه للطن في بعض املصانع )الدوالر = 
15.75 جنيها(، بعد أن كان يتراوح بني 15.7 و16 ألف جنيه، 
وذلك عقب قرار الحكومة بإلغاء رسوم الحماية على واردات 
الحديد والبليت األسبوع املاضي، وهو ما أدى إلى حدوث 
ارتــبــاك فــي أســـواق الــحــديــد وخــاصــة لــدى املصنعني خشية 

منافسة املنتج األجنبي لنظيره املصري.
وفــي هــذا الــســيــاق، يــوضــح صــاحــب إحـــدى شــركــات الحديد 
)الــدرفــلــة( أن إلــغــاء رســـوم الــــواردات على الــحــديــد والبليت، 
األجنبي،  للمنتج  أبوابه  املصري من جديد  السوق  سيفتح 
ــا لــأســعــار الــعــاملــيــة الــحــالــيــة، سيتكلف 

ً
وخـــاصـــة أنــــه طــبــق

وصـــول طــن الــحــديــد املــســتــورد بــعــد حــســاب تــكــالــيــف النقل 
والضرائب وخافه إلى نحو 13500 جنيه، وهو ما يوفر على 

األقل أرباحا تقدر بـ 1000جنيه في كل طن.
بـ  البليت والتي كانت تقدر  الــرســوم على  إلغاء  أن  وأضــاف 
25 في املائة، سيخفض من تكلفة إنتاج حديد التسليح لدى 
 12500 إلــى  استيراده  على  تعتمد  والتي  )الدرفلة(  مصانع 
جنيه لــلــطــن، وهـــو مــا يــوفــر لــهــا أســـعـــارا مــنــافــســة وأربــاحــا 

البيع باألسعار الحالية،  معقولة جــًدا في نفس الوقت عند 
ـــا إلــــى أن الـــشـــركـــات املــتــكــامــلــة والـــتـــي تــنــتــج »الــبــلــيــت« 

ً
الفـــت

ا هوامش ربح معقولة.
ً

لحسابها، ستحقق أيض
ــوم الــحــمــايــة  ــ ــغـــاء رسـ ــررت إلـ ــ ــانـــت الــحــكــومــة املـــصـــريـــة، قـ وكـ
ــام الــحــديــد(  املــفــروضــة عــلــى واردات الـــبـــاد مـــن الــبــلــيــت )خــ
لتداعيات  تجنبا  األلــومــنــيــوم،  ومنتجات  التسليح  وحــديــد 
املحلية، خاصة  الصناعات  على  السلع  هــذه  أسعار  ارتــفــاع 
قــطــاع اإلنـــشـــاءات الـــذي يعاني مــن قــفــزات حـــادة فــي أسعار 

مواد البناء وصلت إلى 70% خال األشهر األخيرة.
2019، رسوما  عام  منذ  والصناعة،  التجارة  وزارة  وتفرض 
و%15  الــتــســلــيــح  حــديــد  واردات  عــلــى   %25 بنسبة  وقــائــيــة 
على واردات البليت، كما تفرض منذ إبريل/ نيسان املاضي 

رسوما على منتجات األلومنيوم بنسبة تصل إلى %16.5.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة، نيفني جامع، في بيان األحد 
املاضي، إن الوزارة قررت إيقاف العمل بقراري فرض تدابير 
ومنتجات  التسليح،  وحــديــد  البليت  واردات  عــلــى  وقــائــيــة 
األلومنيوم. وأوضحت أن إلغاء رسوم الحماية جاء نتيجة 
العاملي في معدالت  الــذي يشهده االقتصاد  الكبير  االرتفاع 
التضخم وأسعار الطاقة وأسعار مواد ومستلزمات اإلنتاج، 
األمر الذي يؤثر سلبًا على القطاعات اإلنتاجية والتصديرية 

املصرية.
ــاع أســـعـــار الــحــديــد واأللـــومـــنـــيـــوم فـــي أضــــرار  ــفـ وتــســبــب ارتـ
لقطاع اإلنشاءات الحيوي، حيث تتوسع الحكومة املصرية 
في مشروعات البناء في مناطق عدة من الباد، السيما في 
العاصمة اإلدارية الجديدة شرق القاهرة، التي تضم مقرات 
الــوزارات والجهات الرسمية، فضا عن عشرات املشروعات 

العقارية الحكومية والخاصة.
ارتفعت  إذ  متتالية،  ارتفاعات  البناء  مــواد  أسعار  وسجلت 
أسعار الحديد من 9950 جنيها )633 دوالرا( للطن في العام 
املــاضــي إلـــى نــحــو 15.5 ألـــف جــنــيــه حــالــيــًا، وزاد ســعــر طن 
اإلسمنت 52% من 720 جنيها إلى 1100 جنيه، واأللومنيوم 

46%، والزجاج %43.

العراق: ثورة خبز 
على األبواب

القرارات الحكومية األخيرة ساهمت في خفض أسعار الحديد )خالد دسوقي/فرانس برس(الخبز وجبة أساسية للعراقيين وارتفاع أسعاره يفاقم معيشتهم )كريم صاحب/فرانس برس(

تراجع أسعار الحديد بعد إلغاء الرسوم

تصاعدت التحذيرات في 
العراق من اندالع ثورة 

خبز، بسبب ارتفاع األسعار 
وسط عمليات مضاربة 

واحتكار أدت إلى شح كبير 
في مادة الدقيق

أخبــار 
      العرب

4.5
تجارة  غرفة  مستشار  قال 
إّن  العتابي،  رحيم  بغداد، 
استيراد  عن  توقف  العراق 
 ،2018 عــام  منذ  القمح 
إمكاناته  على  معتمدًا 
بعدما  تام،  بشكل  الزراعية 
من  المحلي  ــاج  ــت اإلن بــلــغ 
والشعير  )القمح(  الحنطة 
طن  ماليين   4.5 مــن  أكــثــر 

سنويًا.

تقارير عربية

مصرمال وناس

ــة الــعــاملــي  ــ ــذيـ ــ ــج األغـ ــامـ ــرنـ أعـــلـــن بـ
الــتــابــع لــأمــم املـــتـــحـــدة، أمــــس، أن 
الجوع في اليمن ازداد لدى شرائح 
ــلـــي،  ــع املـــحـ ــمـ ــتـ ــجـ واســـــعـــــة مـــــن املـ
ــار  ــعـ بـــالـــتـــزامـــن مــــع ارتــــفــــاع األسـ
الناجم عن تدهور  عامليًا، والغالء 
البرنامج  الــصــرف. وقـــال  أســعــار 
»أزمــة  في تغريدة عبر تويتر، إن 
ــا مــدمــرة  ــدهـ ــال أمـ ــيــمــن الـــتـــي طــ ال
ــواد  ملــاليــن الـــعـــائـــالت.. أســعــار املـ
ما  االرتــفــاع،  الغذائية تستمر في 

يؤدي إلى ازدياد الجوع«.
ولفت إلى أن »مستوى الحاجة في 
اليمن، مرتفع، مع اعتماد العائالت 
ــة مــن  ــيـ ــذائـ ــغـ عـــلـــى املــــســــاعــــدات الـ
برنامج األغذية العاملي للبقاء على 
قيد الحياة«، دون تفاصيل أخرى. 
يأتي ذلــك، في الوقت الــذي يشهد 
الريال اليمني منذ أسابيع تراجعًا 
قياسيًا جديدًا، حيث وصل سعر 
الــدوالر إلى أكثر من 1500 ريال 
فــي املــنــاطــق الــواقــعــة تحت سلطة 
الحكومة، ما أدى إلى ارتفاع كبير 

في األسعار.

الجوع 
يزداد في 

اليمن
مقديشو ـ العربي الجديد

تشهد املناطق املتاخمة للحدود بني الصومال 
وكينيا، أزمة جفاف حادة منذ منتصف العام 
الجاري؛ حيث امتدت رقعة التصحر إلى إقليم 
جوبا السفلى، بعدما دمرت املراعي الخضراء 
فــــي األقـــالـــيـــم الـــشـــرقـــيـــة فــــي كــيــنــيــا وخـــاصـــة 
املناطق التي يسكنها الصوماليون في إقليم 

أنفدي الصومالي.
وأدت مــوجــة الــجــفــاف إلـــى نــفــوق املـــئـــات من 
املــاشــيــة، ووفــــاة طــفــل فــي الــثــانــيــة عــشــرة من 
عــمــره بسبب الــجــوع، مــا يــنــذر بــأزمــة مجاعة 
مــمــاثــلــة لــتــلــك الـــتـــي شــهــدهــا الـــصـــومـــال عــام 
2011، والتي فتكت بحياة 250 ألف صومالي 
فــي جــنــوب ووســــط الـــبـــاد.هـــذا وحــــذر مكتب 
نوفمبر/تشرين  مــطــلــع  املــتــحــدة  األمــــم  بــعــثــة 

ــة إنــســانــيــة في  الــثــانــي مـــن مــغــبــة حــــدوث أزمــ
الباد، بعد تراجع موسم هطول األمطار في 
العام،  هــذا  مــن  الثاني  النصف  فــي  الصومال 

وتراجع اإلنتاج الزراعي بسبب الجفاف.
وقـــال مبعوث األمـــم املــتــحــدة لــدى الــصــومــال، 
ــوان، فـــي مــؤتــمــر إنـــســـانـــي بمقر  ــ ــ جــيــمــس إسـ
البعثة األممية في مقديشو األسبوع املاضي 

إن نــحــو 7.7 مــايــني صــومــالــي بــحــاجــة إلــى 
ــك فـــي غـــضـــون عــام  ــ مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة وذلـ
2022، داعـــيـــًا املــجــتــمــع الـــدولـــي إلــــى االلـــتـــزام 
بوعوده بمنح مساعدات مالية للصوماليني، 
ملــواجــهــة مــوجــة الــجــفــاف الــتــي تجتاح الباد 

مجددًا.

نفوق الماشية
يــقــول عــبــدي مــهــد آدم )50 عـــامـــًا(، وهـــو أحــد 
ماك املاشية في مدينة طوبلي الواقعة على 
الحدود بني الصومال وكينيا في حديث مع 
»العربي الجديد« إن ماشيتي كانت في حدود 
180 رأسا، لكن لم يتبق منها اليوم سوى 32، 
نتيجة الجفاف الذي تسبب في نفوق املاشية 
أمــــام عــيــنــي، فــقــد اجــتــاحــت مــوجــة التصحر 
املنطقة بشكل غير مسبوق«. يتابع: »ال أتذكر 

للشرب  مياه صالحة  مــرة حصلنا على  آخــر 
في هذه الفترة، ال تتوفر لنا مياه كافية منذ 

ثاثة أشهر«. 
ــتـــي ضــربــهــا  الـ يــضــيــف مـــهـــد آدم: »املـــنـــاطـــق 
أيامًا  املاشية  أصــحــاب  فيها  يــواجــه  الجفاف 
ــان يــمــتــلــك 500 رأس مــاشــيــة،  صــعــبــة، فــمــن كـ
لــم يبق عنده ســوى 80 منها، نحن فــي أمس 
 عــن املــيــاه الصالحة 

ً
الــحــاجــة لــلــطــعــام، فــضــا

للشرب، وال تتوافر لدينا إمكانات لجلب املياه 
إلنقاذ ما تبقى من ماشيتنا«.

وينتشر العديد من جيف املاشية النافقة في 
الباد، وتفوح منها  الريفية جنوبي  املناطق 
روائح كريهة، بينما يظل أصحابها يراقبون 
من بعيد هاك ماشيتهم أمام أعينهم بسبب 

الجفاف.
بـــــــــــــدوره، يــــطــــالــــب عــــلــــي أحـــــمـــــد حــــســــن )73 
عــامــًا(، وهـــو أحـــد شــيــوخ الــقــبــائــل فــي مدينة 
الجديد«،  »العربي  مع  حديثه  خــال  طوبلي، 
العاجل  الــدعــم  بتوفير  الصومالية  الحكومة 
التي تشهدها  الجفاف  أزمــة  للمتضررين من 
الجنوبية. ويــقــول: »ال حــول وال قوة  املناطق 
لــســكــان مــنــاطــق الــجــفــاف فــي مــواجــهــة األزمـــة 
اإلنسانية الحالية، وعلى الحكومة الفيدرالية 
واملحلية أن تشرع في توفير إمدادات غذائية 
الذين تأثروا  النظيفة ألهالي املناطق  واملياه 
 من الصعب 

ّ
بأزمة القحط«. يضيف حسن أن

الذهاب  أو  املاشية  لنقل  شاحنات  استئجار 
نــحــو املــنــاطــق الــتــي يــحــتــمــل أن تــتــوفــر فيها 

املياه.

مساعدات متواضعة 
ــاعــــدات مــحــلــيــة مــــن أهــــالــــي بــلــدة  ــدأت مــــســ ــ ــ بـ
طوبلي الحدودية لتوفير مستلزمات غذائية 
متواضعة لعشرات األســر األكــثــر تــضــررًا من 
ــذا إلــى  ــة الــقــحــط الــتــي ضــربــت اإلقــلــيــم، هـ أزمــ
جــانــب تــدشــني حــمــلــة لــتــوفــيــر املـــيـــاه تستمر 
ــيـــة وال  ــا لـــيـــســـت كـــافـ ــيـــر أنــــهــ لـــنـــحـــو شــــهــــر، غـ
بجائحة  املــتــأثــرة  املــنــاطــق  تغطية  تستطيع 
الجفاف التي قد تستمر لنحو 6 أشهر تقريبًا، 

بحسب مراقبني. 
ويقول الشيخ عبد الــرزاق مهدي، الذي يعمل 

»العربي الجديد«  ضمن حملة محلية خيرية لـ
إن رقــعــة الــجــفــاف الــتــي ضــربــت إقــلــيــم جوبا 
لتوفير  تحركنا  ولــهــذا  ــدًا،  جـ كــبــيــرة  السفلى 
املياه للسكان املحليني، فخصصنا 11 موقعًا 
في القرى والبلدات النائية لتوفير علب املياه 
الجهود  هــذه  أن  يضيف  الصومالية.  لــأســر 
ــبــــارة عــــن مـــســـاعـــدات مــالــيــة  ــــي عــ مــحــلــيــة وهـ
جمعت من املتبرعني من أهالي مدينة طوبلي، 
إلى جانب أبناء الجالية املقيمني في الخارج. 
ويناشد مهدي املجتمع الصومالي والعربي 
بمد يد العون للمتضررين من مشكلة الجفاف 

والتصحر.
 

نداءات حكومية 
ونظمت الحكومة الصومالية في العاشر من 
الــشــهــر الـــجـــاري مــؤتــمــرًا إنــســانــيــًا شـــارك فيه 
مــمــثــلــو ســـفـــارات وبــعــثــات دولـــيـــة ومــنــظــمــات 
ــك مـــن أجــل  ــ إنــســانــيــة عــربــيــة وإقــلــيــمــيــة، وذلـ
تسليط الــضــوء عــلــى الــواقــع اإلنــســانــي الــذي 

تعيش فيه املدن الجنوبية بوسط الباد. 
ــشــــؤون اإلنـــســـانـــيـــة وإدارة  الــ ــرة  ــ ــ وقــــالــــت وزيـ
الصومالية،  الــحــكــومــة  فــي  البيئية  الـــكـــوارث 
 
ّ
خديجة ديرية، في كلمة لها خال املؤتمر إن

»األوضاع اإلنسانية في الباد تزداد تدهورًا 
حينًا بعد اآلخر، وعلينا التحرك فورًا إلنقاذ 
 سبعة مايني وسبعمائة 

ّ
سكان الجنوب، وإن

ــة نــقــص الـــغـــذاء،  ألـــف شــخــص يــواجــهــون أزمــ
ــدة الــرصــد فــي وزارة  وهـــذا أمـــر صــعــب، ووحــ
ملتابعة  جهودها  تواصل  اإلنسانية  الشؤون 
في جنوب  الجديدة  الجفاف  تداعيات موجة 

الباد«.
الحكومية  الخطط  غــيــاب   

ّ
أن مــراقــبــون  ويـــرى 

ــة هـــــــي الـــســـبـــب  ــيــ ــئــ ــيــ ــبــ ملـــــواجـــــهـــــة اآلفـــــــــــــات الــ
ــقـــحـــط والــــجــــوع  ــتــــكــــرار أزمـــــــــات الـ الــــرئــــيــــس لــ
ــــاد، كـــمـــا أن تـــكـــرار  ــبـ ــ ــط الـ ــ ــ فــــي جــــنــــوب ووسـ
تــلــك األزمــــــات اإلنــســانــيــة يــســهــم فـــي انــتــشــار 
مقديشو  العاصمة  في  العشوائية  املخيمات 
وضــــواحــــيــــهــــا، بـــســـبـــب الــــــنــــــزوح، فـــمـــن دون 
الخدمات  وتوفير  الزراعية  األراضـــي  إصــاح 
األساسية في املدن الجنوبية، ستستمر هذه 

العشوائيات عقودًا أخرى.

التخطيط لتقليص اإلعفاءات الضريبيةالجفاف يهّدد أكثر من 7 ماليين صومالي

)Getty( تدهور الثروة الحيوانية بسبب الجفاف

الرباط ـ مصطفى قماس

كبيرة  رغبة  املغربية  الحكومة  تبدي 
فــــي تــقــلــيــص الـــتـــحـــفـــيـــزات الــجــبــائــيــة 
ـــمـــنـــح لــبــعــض 

ُ
ــي ت ــتــ )الــــضــــريــــبــــيــــة( الــ

مباشر  بدعم  وتعويضها  القطاعات 
على أســـاس دفــتــر تحمات يــلــزم فيه 
املـــســـتـــفـــيـــد بــتــحــقــيــق قـــيـــمـــة مــضــافــة 
اقتصادية وتوفير فرص عمل. ويأتي 
الــحــديــث عــن تقليص تــلــك اإلعــفــاءات 
ــــي وقــــــت تــــراجــــعــــت فـــيـــه اإليــــــــــرادات  فـ
الـــجـــبـــائـــيـــة بـــفـــعـــل األزمــــــــة الــصــحــيــة، 
الدولة من  بينما يشتد الضغط على 
أجل الزيادة في اإلنفاق على قطاعات 

الصحة والتعليم.
ــة شــكــل  ــيـ ــائـ ــبـ ــذ الـــنـــفـــقـــات الـــجـ ــ ــأخـ ــ وتـ
إعفاءات وتحفيزات استثناًء للقاعدة 
الـــدولـــة عن  الــجــبــائــيــة، حــيــث تتخلى 
ــــن أجــــــل دعـــم  ــن إيـــــراداتـــــهـــــا مـ ــ جــــــزء مـ
قــطــاع إنــتــاجــي أو فــئــة مـــن املــلــزمــني، 
غـــيـــر أن ثـــمـــة مــــن يــعــتــبــرهــا مــســاســًا 
بقانون حرية املنافسة، حيث تستفيد 
أخرى  قطاعات على حساب قطاعات 

استراتيجية.
ويشير تقرير لوزارة االقتصاد واملالية 
الــجــبــائــيــة، بمناسبة  الــنــفــقــات  حــــول 
عرض مشروع قانون املالية )املوازنة( 
على البرملان إلــى أنــه بعد تقييم 259 
تدبيرًا من بني 306 تدابير لها عاقة 
بتلك اإلعفاءات واالستثناءات، تجلى 
بلغت  املـــاضـــي  الـــعـــام  فـــي  قيمتها  أن 
حــوالــى 3.2 مــلــيــارات دوالر فــي العام 
الــحــالــي، مقابل 3 مــلــيــارات دوالر في 
العام الذي قبله. ويتجلى أن األنشطة 
العقارية تستفيد من 22 في املائة من 
االمتيازات واالستثناءات واإلعفاءات 
املوجهة  تلك  تمثل  بينما  الجبائية، 
لـــدعـــم الـــقـــدرة الــشــرائــيــة نــســبــة 19.4 
املــائــة. ويــبــدو أن التحفيزات ذات  فــي 
األبعاد االقتصادية تستفيد من 54.7 
الجبائية، وفق  النفقات  املائة من  في 

الــبــيــانــات الــرســمــيــة. وكــشــفــت وزيـــرة 
االقتصاد واملالية، نادية فتاح علوي، 
في مؤتمر دولي حول املالية العمومية 
فـــي الـــقـــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن، الـــذي 
ُعقد يومي الجمعة والسبت املاضيني 
بــالــربــاط، عــن الــتــوجــه نــحــو تقليص 
الــتــحــفــيــزات الــجــبــائــيــة، وتــعــويــضــهــا 
بالدعم املباشر املقدم من قبل الدولة، 
الذي سُيربط بتحقيق أهداف محددة 
ــرة املــغــربــيــة، في  ســلــفــًا. وقــالــت الـــوزيـ
ــر املـــنـــظـــم مـــــن قـــبـــل الـــخـــزانـــة  ــمــ ــؤتــ املــ
املــؤســســة  وجــمــعــيــة  للمملكة  الــعــامــة 
الدولية للمالية العمومية، إنه يجري 
النفقات  دراســـة  على  حاليًا  االنكباب 
ــتــــي تـــمـــثـــل اإلعـــــفـــــاءات  ــيـــة، الــ ــائـ ــبـ الـــجـ
الجبائية  واالستثناءات  والتحفيزات 
وتحديد  املــلــزمــني،  لبعض  املــمــنــوحــة 
التدابير  اتخذ  كيفية تقييمها بهدف 

املائمة.
ولــيــســت هـــذه املـــرة األولــــى الــتــي يثار 
فيها موضوع اإلعفاءات والتحفيزات 
تأكيد  على  خــبــراء  دأب  إذ  الجبائية، 
ــيـــة  ــابـ ضـــــــــرورة تـــقـــيـــيـــم اآلثـــــــــار اإليـــجـ
والسلبية للنفقات الجبائية، مؤكدين 
لــشــروط  يخضع  أن  يــجــب  منحها  أن 
مسبقة، حيث يفترض أن تكون لفترة 
برنامج  ومــدرجــة ضمن عقد  زمــنــيــة، 
يــتــضــمــن الــــتــــزامــــات مــــن قـــبـــل الـــدولـــة 
واملــلــزمــني املــســتــفــيــديــن والــعــمــل على 

وضع آلية للتقييم.
إدريس  املغربي،  االقتصادي  ويعتبر 
أو  الـــجـــبـــائـــيـــة  ــقـــات  ــفـ ــنـ الـ أن  ــا،  ــنـ ــيـ ــفـ الـ
ــراد منها  الــتــحــفــيــزات أو اإلعـــفـــاءات يـ
تشجيع االستثمار واالستهاك، وهو 
مـــا يــســمــح لــلــدولــة بــعــدم الــبــحــث عن 
تمويات إضافية، موضحًا أن الدولة 
للمستثمرين  تحفيزات  تمنح  عندما 
ــــل شــــراء  فــــي الـــعـــقـــار واألســــــــر، مــــن أجـ
الـــســـكـــن. ويـــذهـــب الــفــيــنــا فـــي حــديــثــه 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أنـــه عندما  لـــ
ــلـــك الـــتـــحـــفـــيـــزات،  ــــى بـــنـــيـــة تـ يـــنـــظـــر إلــ

ــر، يــتــجــلــى أن  ــيــ حــســب الــتــقــريــر األخــ
دوالر،  مليار   1.5 مــن  تستفيد  األســـر 
مـــا يــشــجــع عــلــى االســـتـــهـــاك، بينما 
بهدف  دوالر  مليار   1.4 للشركات  آل 
تــحــفــيــز االســـتـــثـــمـــار املــــحــــدث لــفــرص 
املغربي  االقتصادي  العمل. ويتصور 
أنه ال يجب النظر إلى التحفيزات من 
التعاطي  يــفــتــرض  بــل  زاويــــة سلبية، 
مـــعـــهـــا كــــــــأداة لــتــشــجــيــع االســـتـــثـــمـــار 
واالســـتـــهـــاك وإحـــــداث فـــرص الــعــمــل، 
ويــــقــــلــــص تـــــدخـــــل الـــــــدولـــــــة فــــــي تــلــك 

املجاالت.
والحظ أمني الخزينة العامة للمملكة، 
نور الدين بنسودة، في تقديمه ملؤتمر 
أول من  أعماله،  اختتم  الــذي  الجباية 
أمس، أن معدل نمو اإليرادات الجبائية 
مــقــارنــة  و2020،   2010 بــــني  ــع  ــراجــ تــ
و2008،   2005 بني  املسجل  باملستوى 
مــشــيــرًا إلــــى أن تــلــك اإليـــــــرادات كــانــت 
سالبة في 2013 و2020، رغم التدابير 
املتخذة من أجل تنمية إيرادات النظام 
العوامل  أن من بني  الجبائي. واعتبر 
الجبائية،  مــردوديــة  لتراجع  املفسرة 
اللجوء منذ 2010 إلى منح تحفيزات 
وتشتت  القطاعات،  لبعض  ضريبية 
التدابير، عبر تطبيق بعض املعدالت 
الــتــنــاســبــيــة لــفــائــدة بــعــض اإليـــــرادات 
والتغيير املتواصل ملعدالت الضريبة 
العام  للخازن  الــشــركــات. وسبق  على 
الــتــحــفــيــزات  أن  اعــتــبــر  أن  لــلــمــمــلــكــة، 
الضغط  تــركــيــز  إلـــى  تـــؤدي  الجبائية 
الجبائي على عدد قليل من امللزمني، 
ــبـــق،  ــر املـــالـــيـــة األسـ ــ ــــب وزيــ بــيــنــمــا ذهـ
ــة مـــؤتـــمـــر  ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ مـــحـــمـــد بــــــــــــرادة، بـ
ــامــــني، إلـــــى أن مــنــح  الـــجـــبـــايـــة قـــبـــل عــ
تحفيزات وإعفاءات لفائدة االستثمار 
ــقــــارات، دفــــع إلــــى االنـــصـــراف  ــعــ فـــي الــ
عــــن الـــصـــنـــاعـــة مــــن قـــبـــل مــســتــثــمــريــن 
االستثمارات  إلــى  تحولوا  صناعيني 
ــي الـــــعـــــقـــــارات، بـــحـــثـــًا عـــــن تــحــقــيــق  فـــ

إيرادات وهوامش أرباح مهمة.

المغربزراعة

دعوات لمساعدات مالية 
عاجلة للحّد من تداعيات 
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السعودية تتصدر موردي 
النفط للصين

أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن 
السعودية احتفظت بصدارتها ملوردي 
النفط الخام إلى الصن للشهر الحادي 
عشر على التوالي في أكتوبر/تشرين 

األول املاضي، مع زيادة الكميات املوردة 
بنسبة 19.5% عن الفترة ذاتها من العام 

املاضي.
وأشارت البيانات، الصادرة، أمس األحد، 

إلى أن إجمالي واردات النفط السعودي بلغ 
7.1 مالين طن، بما يعادل 1.67 مليون 
برميل يوميًا، مقابل 1.4 مليون برميل 
يوميًا قبل عام، ومقارنة بـ 1.94 مليون 

برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول.
ووفق بيانات منفصلة، ارتفعت صادرات 
النفط الخام السعودية في سبتمبر/أيلول 

للشهر الخامس على التوالي، لتصل 
إلى أعلى مستوياتها منذ يناير/كانون 

الثاني 2021، مسجلة 6.51 مالين برميل 
يوميًا، من 6.45 مالين برميل يوميًا في 
أغسطس/آب، بحسب أرقام صادرة عن 

مبادرة البيانات املشتركة )جودي(.

تونس تستضيف فعالية 
»صنع في ليبيا«

أعلنت وزارة الصناعة واملناجم والطاقة 
التونسية، أن البالد ستحتضن الدورة 
األولى لفعالية اقتصادية بالتعاون مع 

ليبيا، تحت شعار »صنع في ليبيا«، من 
أجل دعم الشراكة بن البلدين. جاء ذلك، 

في بيان نشر على الّصفحة الّرسمية 
للوزارة على »فيسبوك«، مساء أول من 

أمس، أشار إلى أن الفعالية ستقام بن 23 
و27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وسط 

العاصمة.
وذكرت أن أعمال الفعالية »ستفتتح 

باملنتدى االقتصادي التونسي الليبي، 
انطالقا من غٍد الثالثاء، وعلى هامشه 

عرض مداخالت تهم مجاالت 
ُ
ست

التعاون الصناعي والتجاري املشترك 
بن البلدين«. وستعرض أكثر من 150 
مؤسسة ليبية، سلعا وخدمات محلية 

الصنع، لتعزيز حركة التجارة بن البلدين، 
 عن تنظيم لقاءات ثنائية لتنمية 

ً
»فضال

الشراكة الثنائية بن البلدين«. و»صنع في 
ليبيا«، فعالية تهدف إلى تبادل الخبرات 

واالستفادة من التجربة التونسية املتعلقة 
بخدمات مساندة املؤسسات االقتصادية، 

ودعم وتعزيز الشراكة االقتصادية 
لتحقيق التكامل والتعاون املشترك.

هجوم إلكتروني يستهدف 
شركة طيران في إيران

أعلنت »ماهان إير«، أكبر شركة طيران 
إيرانية خاصة، أمس األحد، أنها تعرضت 

لهجوم إلكتروني، إال أن كل رحالتها 
»حافظت« على جدولها املقرر، رغم عدم 

إمكان الوصول إلى موقعها منتصف 
اليوم. وقالت املجموعة في بيان، وفق 

وكالة »فرانس برس«، إن »نظام الكمبيوتر 
الخاص بشركة ماهان إير تعّرض لهجوم 

جديد«، مضيفة »تم اإلبقاء على كل رحالت 
ماهان وفقا للجدول الزمني«. وتابعت أنها 
»كانت هدفا في مناسبات عدة« لهجمات 

إلكترونية »بسبب املكانة املهمة التي 
تحتلها في صناعة الطيران في البالد«. 

و»ماهان إير«، التي أسست قبل 30 عامًا، 
هي الشركة اإليرانية الخاصة الرئيسية 

بعد شركة »إيران إير« التابعة للدولة، وهي 
مدرجة على القائمة السوداء للكيانات 

املستهدفة بالعقوبات األميركية ضد إيران 
منذ عام 2011. وباإلضافة إلى الخطوط 

الداخلية، تقوم بتسيير رحالت إلى أوروبا 
وآسيا.

539 مليون دوالر قيمة 
صادرات الحمضيات التركية
بلغ حجم صادرات الحمضيات التركية 
539 مليونا و699 ألف دوالر، خالل أول 

10 أشهر من عام 2021. وتشكل صادرات 
الحمضيات من واليات مرسن وهطاي 
وأضنة )جنوب( 68 باملائة من إجمالي 

صادرات البالد من الحمضيات.
ووفق معطيات رابطة مصّدري حوض 
املتوسط، أمس األحد، حققت صادرات 

الحمضيات التركية اإلجمالية 539 مليونا 
و699 ألف دوالر، خالل أول 10 أشهر من 

العام الجاري. وأضافت أن صادرات واليات 
مرسن وهاتاي وأضنة، وحدها حققت 

368 مليونا و419 ألف دوالر خالل الفترة 
نفسها. وتسعى تركيا إلى زيادة صادرات 

مختلف القطاعات خالل الفترة املقبلة.

أخبــار 
      العالم


