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تفاقم أزمة الكهرباء في العراق
بغداد ـ براء الشمري

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية،
أمــس السبت ،أن التراجع الحاد
فـ ــي تـ ــزويـ ــد املـ ـن ــاط ــق ال ـس ـك ـن ـيــة
بــالـتـيــار الـكـهــربــائــي خ ــال األيـ ــام املــاضـيــة
يـ ـع ــود إلـ ـ ــى إط ـ ـفـ ــاء خـ ـط ــوط نـ ـق ــل ال ـط ــاق ــة
اإليــرانـيــة ،فضال عــن انخفاض كمية الغاز
املستورد.
وقالت الوزارة في بيان لها بعد يومني من
تراجع حــاد في معدالت تجهيز الكهرباء
للمدن العراقية ،بما فيها العاصمة بغداد،
إن ـه ــا «ف ـق ــدت  7600م ـي ـغ ــاواط م ــن إن ـتــاج
الطاقة» ،مشيرة إلــى أن «منظومة الطاقة
الكهربائية ال تزال متأثرة بشكل كبير بفعل
انحسار إطــاقــات الغاز املــورد وتخفيض
معدالته إلى  8.5ماليني متر مكعب يوميًا
من أصل  50مليونًا ،وكذلك إطفاء الخطوط

اإليرانية الناقلة الطاقة إلى العراق ما أدى
إلى خسارة  1100ميغاواط».
ولفتت إلى أنه جرى ،أمس ،تخفيض %50
مــن الـغــاز الوطني مــن طاقة حقول الزبير
الشمالية والجنوبية بسبب سوء األحوال
ال ـجــويــة ،وب ــذل ــك ،تصبح ال ـق ــدرة املـفـقــودة
بسبب انخفاض ضغط الغاز حوالي 6500
ميغاواط».
وتــابـعــت أن «ال ـق ــدرة امل ـف ـقــودة مــن الخطوط
اإليــران ـيــة ب ـحــدود  1100م ـي ـغــاواط ،وه ــو ما
يـلـقــي بـظــالــه عـلــى ت ــراج ــع ســاعــات تجهيز
الـكـهــربــاء» .وي ــوم الخميس املــاضــي ،قطعت
إيران خطني للكهرباء كانا يــزودان محافظة
دي ــال ــى ش ــرق ــي ال ـ ـبـ ــاد .إذ جـ ــرى ق ـط ــع خــط
«خــان ـقــن -ســرب ـيــل» بـطــاقــة  150م ـي ـغــاواط،
و«دي ــال ــى-م ـي ــرس ــاد» بـطــاقــة  400م ـي ـغــاواط،
مــا تسبب بانخفاض إم ــدادات الكهرباء في
املحافظة بنسبة  .%70ونقلت وسائل إعالم

عــراق ـيــة ،ع ــن م ـســؤولــن مـحـلـيــن ف ــي ديــالــى
قولهم ،إن املحافظة تعتمد حاليا على نحو
 300ميغاواط من املنظومة الوطنية ،في حني
أن حاجتها الفعلية هي  800ميغاواط.
وواجه العراق ،خالل الصيف املاضي ،أزمات
كبيرة بتوفير الطاقة الكهربائية ،بسبب عدم
التزام الجانب اإليراني بتصدير كميات الغاز
املتعاقد عليها مع العراق لتشغيل محطاته
الكهربائية ،إذ تــم قطعها وتقليل كمياتها
امل ـص ــدرة إل ــى ال ـع ــراق ع ــدة مـ ــرات ،م ــا أح ــرج
الحكومة العراقية وتسبب بموجة تظاهرات
وغضب شعبي في عدد من املحافظات.
وتـ ــراج ـ ـعـ ــت ب ـش ـك ــل الفـ ـ ــت سـ ــاعـ ــات ت ــزوي ــد
الكهرباء في العراق خالل األيام األخيرة ،ما
تسبب بموجة رفض شعبية واسعة النقطاع
التيار الكهربائي في فصل الشتاء ،الذي يقل
فيه الطلب على الكهرباء باألساس.
وفـ ــي ن ــوف ـم ـب ــر /ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي امل ــاض ــي،

كشفت وزارة الكهرباء العراقية عن وجود
خطة للبدء بــإنـتــاج الـطــاقــة املـتـجــددة التي
تتولد من الطاقة الشمسية والرياح ،مبينة
أن طموحها هــو الــوصــول إلــى إنـتــاج أكثر
مــن  7آالف مـيـغــاواط مــن الـطــاقــة املـتـجــددة،
ـاع ح ـكــوم ـيــة ملــواجـهــة
وذلـ ــك ف ــي إطـ ــار م ـس ـ ٍ
أزمة الكهرباء الخانقة وحل مشكلة انقطاع
ال ـك ـه ــرب ــاء املـ ـتـ ـك ــرر .وقـ ـ ــال امل ـت ـح ــدث بــاســم
ال ـ ـ ــوزارة ،أح ـمــد م ــوس ــى ،إن الـ ـ ــوزارة لديها
العديد مــن عـقــود الطاقة املـتـجــددة ،ومنها
عـقــود مــع شــركــة «ب ــاور جــايـنــه» الصينية.
والطاقة املتجددة هي التي يمكن توليدها
مــن امل ـصــادر الطبيعية مثل ضــوء الشمس
وال ــري ــاح وامل ـي ــاه واألمـ ـط ــار وح ـ ــرارة جــوف
األرض ،ت ـ ـضـ ــاف إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك طـ ــاقـ ــة ال ـك ـت ــل
ال ـح ـيــويــة .وي ـع ــد الـ ـع ــراق م ــن ال ـب ـل ــدان غير
الــرائــدة فــي هــذا املـجــال رغــم تــوفــر الـظــروف
املناسبة إلنتاج الطاقة املتجددة.
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الصين ترفع إنتاج الغاز

ارتفع إنتاج الصني من الغاز
الطبيعي بنسبة  %8.2على أساس
سنوي خالل العام املاضي ،وفقًا
لبيانات أصدرتها الهيئة الوطنية
لإلحصاء .وأوضحت الهيئة ،وفق
ّ
وكالة شينخوا ،أنه في العام املاضي
بلغ إنتاج الصني من الغاز الطبيعي
 205.3مليارات متر مكعب.

وفي شهر ديسمبر /كانون األول
وحده ،زاد إنتاج البالد من الغاز
الطبيعي بنسبة  %2.3على أساس
سنوي ،ليصل إلى  19.2مليار
متر مكعب .وأوضحت البيانات أن
واردات البالد من الغاز الطبيعي
ارتفعت بنسبة  %19.9على أساس
سنوي خالل العام املاضي ،مسجلة
 121.36مليون طن (طن الغاز
يعادل  227.79مترًا مكعبًا).
لبنان يستأنف مفاوضات
االقتراض

يستأنف لبنان ،غدًا االثنني،
املفاوضات مع صندوق النقد
الدولي ،بغية التوصل إلى اتفاق
على برنامج إصالح اقتصادي،
يرافقه قرض بقيمة  4مليارات
دوالر .وقال وزير االقتصاد،
أمني سالم ،في مقابلة مع وكالة
ُ
األناضول ،نشرت أمسّ ،إن
«املفاوضات ستنطلق بعدما تم
االنتهاء من مباحثات تحضيرية
حول األرقام التي طلبها صندوق
النقد الدولي ،بشأن حجم الخسائر
في القطاعني املالي واملصرفي ،أو
ما يسمى الفجوة املالية».
وعن حجم الخسائر ،لفت سالم،
وهو أحد أعضاء الهيئة الحكومية
ّ
املفاوضة ،إلى أنها «تقدر بنحو 69
مليار دوالر ،وفقًا لرئيس الهيئة،
نائب رئيس الحكومة سعادة
الشامي» .وبدأ لبنان مناقشات مع
صندوق النقد الدولي حول برنامج
مساعدات في مايو /أيار ،2020
ّ
لكنها توقفت في أغسطس /آب من
ذات العام ،قبل أن تنطلق من جديد
مطلع أكتوبر /تشرين األول ،2021
بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة
نجيب ميقاتي.
وفد تجاري مصري في تركيا

()Getty

صادرات
القهوة اإلثيوبية
تقفز %90

ّ
أظهرت بيانات رسمية أن إثيوبيا صدرت  148.9ألف طن من القهوة خالل األشهر الستة املمتدة حتى الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري،
ّ
بارتفاع بلغت نسبته  %90على أساس سنوي .ونقلت اإلذاعة اإلثيوبية ،عن هيئة القهوة والشاي اإلثيوبية ،أن صادرات القهوة خالل الفترة
املذكورة حققت عائدات  578مليون دوالر ،بزيادة بلغت نسبتها  %20عن املتوقع .وتبدأ السنة املالية اإلثيوبية في  8يوليو/تموز .وكانت
أملانيا املستورد الرئيسي لحبوب القهوة ،تليها السعودية فاليابان ،وفقًا ملا نقلت وكالة «بلومبيرغ» األميركية عن اإلذاعة اإلثيوبية .وشهدت
ً
العاصمة أديس أبابا ،في يوليو/تموز املاضي ،حفال اقتصاديًا ألجود أنواع القهوة اإلثيوبية ،أقامه «تحالف القهوة العاملي للجودة» بالتعاون
مع هيئة القهوة والشاي اإلثيوبية.

بحث نائبا وزير التجارة التركي،
مصطفى توزجوز ورضا
تونا توراغاي ،مع وفد برئاسة
إبراهيم العربي ،رئيس االتحاد
العام للغرف التجارية في مصر،
العالقات االقتصادية بني البلدين.
وذكرت وزارة التجارة التركية في
بيان السبت ّأن اللقاء جرى في
مقر الوزارة بأنقرة وحضره أيضًا
رئيس اتحاد الغرف والبورصات
في تركيا ،رفعت هصارجيكلي
أوغلو .وأوضح البيان ،وفق
وكالة األناضولّ ،أن اللقاء تناول
العالقات التجارية واالقتصادية
بني مصر وتركيا والتطلعات
املتبادلة والخطوات التي يمكن
اتخاذها .وأكد الجانبان ّأن زيادة
الحوار بني رجال األعمال األتراك
واملصريني ستسهم في زيادة
رخاء الشعبني من خالل املساهمة
اإليجابية في العالقات التجارية
واالقتصادية.

نمو القروض العقارية في قطر
الدوحة ـ العربي الجديد

كشف تقرير عقاري ،عن نمو التسهيالت االئتمانية
املقدمة من البنوك إلى قطاعي العقارات واملقاوالت
في القطاع الخاص في قطر ،بنحو  13.6مليار ريال
( 3.7مليارات دوالر) خالل عام  ،2021مقارنة بالعام
السابق عليه ،لتصل إلى معدل تراكمي قدره 202.7
مليار ريال.
وذكر التقرير الصادر عن شركة «األصمخ للمشاريع
ال ـع ـقــاريــة» ،أم ــس الـسـبــت ،أن الـتـشــريـعــات املحفزة
ساهمت بشكل الفــت فــي تنويع بيئة األع ـمــال في

الــدولــة الغنية بالغاز ،األمــر الــذي سيعزز مــن نمو
حجم أعـمــال الـشــركــات الـعـقــاريــة الـتــي ترتبط بكل
مرافق القطاعات االقتصادية.
وسمحت الحكومة القطرية أخ ـي ـرًا ،بــزيــادة نسبة
ّ
تملك غير القطريني فــي رأس مــال  4بنوك قطرية،
لتصل إلى  ،%100بموجب قانون تنظيم استثمار
رأس املال غير القطري في النشاط االقتصادي.
وسبق ذلك ،تحديد  25منطقة يجوز لغير القطريني
التملك واالنتفاع في العقارات ضمنها ،مع تسهيل
إج ـ ــراءات مـنــح اإلقــامــة دون مستقدم ملــالــك العقار
الذي ال تقل قيمته عن  200ألف دوالر ،كما يحصل

مالك العقار الذي ال تقل قيمته عن مليون دوالر على
مزايا اإلقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم
واالستثمار في بعض األنشطة التجارية.
ّ
وأش ــار التقرير إلــى أن املـشــاريــع التنموية وكذلك
املــرت ـب ـطــة بــاس ـت ـضــافــة ب ـطــولــة كـ ــأس ال ـع ــال ــم لـكــرة
الـقــدم «مــونــديــال  »2022سـتــؤدي إلــى تطوير مزيد
مــن ال ـشــراكــات وال ـف ــرص االسـتـثـمــاريــة والـتـجــاريــة
ب ــن ال ـشــركــات الـقـطــريــة واملـسـتـثـمــريــن اإلقليميني
والـعــاملـيــن ،ب ــدءًا مــن ال ـع ـقــارات ،م ــرورًا بــالـخــدمــات
ً
والتمويل ،وصوال إلى التجزئة والسياحة واملرافق
األخ ــرى .وكــانــت قيم ال ـت ــداوالت الـعـقــاريــة املسجلة

قــد بـلـغــت نـحــو  25.37مـلـيــار ري ــال ال ـعــام املــاضــي،
بــانـخـفــاض نسبته  %18عــن  ،2020وفـقــا للتقرير
ال ـس ـن ــوي ال ـ ـصـ ــادر أخـ ـيـ ـرًا ع ــن ش ــرك ــة «ي ــوت ــوب ـي ــا»
للعقارات.
وقــابــل الـتــراجــع فــي قيم ال ـت ــداوالت ،ارتـفــاع سنوي
بـنـسـبــة  %5ع ـلــى صـعـيــد ال ـص ـف ـقــات امل ـن ـفــذة الـتــي
بلغت  5374صفقة في  ،2021مقارنة بـ  5117صفقة
خ ــال ال ـع ــام ال ـس ــاب ــق ع ـل ـيــه .وش ـه ــد م ـتــوســط قيم
الصفقات تراجعًا إلــى مستوى  4.72مــايــن ريــال
للصفقة الواحدة ،وهو أدنى مستوى مسجل خالل
أكثر من  8سنوات.
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المغرب

مال وناس

ديون األسر تهدد البقاالت باإلفالس

الوقود
في تونس

الرباط ـ مصطفى قماس

تـ ـه ــدد دي ـ ـ ــون األس ـ ـ ــر صـ ـغ ــار تـ ـج ــار ال ـس ـلــع
ال ـغــذائ ـيــة ال ــذي ــن يـمـتـلـكــون ب ـق ــاالت صـغـيــرة
أو مــا يـعــرف ب ــ«مــول الـحــانــوت» فــي املـغــرب،
والــذيــن ك ــان لـهــم دور فــي «إس ـع ــاف» الكثير
مــن األس ــر ،عبر إمــدادهــم بالسلع مــع تأجيل
الـ ـس ــداد ب ـس ـبــب ت ــداع ـي ــات جــائ ـحــة ف ـيــروس
كورونا منذ مطلع العام .2020
وتوفر البقاالت في األحـيــاء الشعبية الزيت
والـسـكــر والــدق ـيــق والـحـلـيــب ،وت ـقــدم لألسر
الفقيرة تسهيالت في السداد من دون ضمان
غير الثقة التي ينسجها أصحابها مع األسر،
التي تسدد عندما تتوفر لديها سيولة مالية.
وزاد االعتماد على البقاالت خــال تداعيات
الـجــائـحــة الـصـحـيــة ،الـتــي أض ــرت بقطاعات
اقتصادية عــدة وأث ــرت على مداخيل الكثير
من األسر ،بينما يؤكد عبد الحميد الباهي،
رئ ـ ـيـ ــس االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ــوط ـ ـنـ ــي لـ ـتـ ـج ــار امل ـ ـ ــواد
الغذائية ،في تصريح لـ«العربي الجديد» ،أن
العديد من تجار التجزئة للسلع الغذائية لم
يستردوا الديون التي في ذمة األسر تجاههم

األسر تترقب زيادة األسعار...
والسلطات تخشى الشارع
بدأت السلطات التونسية
في تهيئة األرضية لزيادة
أسعار الوقود ،ضمن
خطة إللغاء الدعم
تدريجيًا ،وسط مخاوف
من رد فعل الشارع ،ال
سيما مع التأزم المعيشي
تونس ـ إيمان الحامدي

يـتــرقــب الـتــونـسـيــون أول تعديل
فـ ـ ــي س ـ ـعـ ــر امل ـ ـ ـحـ ـ ــروقـ ـ ــات ل ـل ـع ــام
ال ـ ـجـ ــاري  ،2022ب ـع ــدم ــا أعـلـنــت
الحكومة اعتزامها زيادة األسعار في إطار
ما وصفته بإصالح منظومة الدعم ،بهدف
تــوفـيــر أك ـثــر مــن  1.6مـلـيــار دي ـنــار (557.5
مليون دوالر) من دعم الطاقة.
وم ــن امل ـقــرر أن تـعـقــد لـجـنــة الـتـعــديــل اآللــي
ألسـعــار املـحــروقــات اجتماعها قبل نهاية
ي ـن ــاي ــر /ك ــان ــون ال ـث ــان ــي الـ ـج ــاري م ــن أجــل
تـحــديــد أس ـعــار ال ــوق ــود ،الـتــي قــالــت وزي ــرة
املــالـيــة سـهــام الـبــوغــديــري ،فــي تصريحات
صـحــافـيـ ّـة ،نـهــايــة ديـسـمـبــر /ك ــان ــون األول
املاضي ،إنها ستتراوح ما بني  %3و.%5
وب ـ ـ ــدأت ال ـس ـل ـط ــات ال ـتــون ـس ـيــة ف ــي تـهـيـئــة
األرضية لإلعالن عن زيــادات األسعار ،عبر
سـلـسـلــة م ــن الـ ـلـ ـق ــاءات ب ــن م ـس ــؤول ــن في
الــدولــة واملنظمات املدنية الكبرى من أجل
احـتــواء الغضب الشعبي وسخط املهنيني
الذين ستتضرر أعمالهم من زي ــادات كلفة

تحقيق
عمان ــ زيد الدبيسية

تـبــدي الـحـكــومــة األردن ـي ــة جدية
غ ـ ـيـ ــر مـ ـسـ ـب ــوق ــة ل ـل ـت ـن ـق ـي ــب عــن
الـنـفــط وال ـث ــروات املـعــدنـيــة ،رغــم
ّ
أن الدراسات واالستكشافات التي أجرتها
حكومات سابقة على مدى أكثر من  6عقود،
أثبتت عدم الجدوى االقتصادية الستخراج
النفط والعديد من املـعــادن ،وســط عالمات
استفهام حول األسباب التي حرمت البالد
من االستفادة من ثرواتها الطبيعية ،رغم
ّ
أن كافة البلدان املجاورة تزخر بها.
ويــرى خبراء ومختصون في قطاع الطاقة
ّ
أن األردن وصـ ــل إلـ ــى مــرح ـلــة اق ـت ـصــاديــة
ص ـع ـبــة ت ـفــاق ـمــت ب ـس ـبــب جــائ ـحــة ك ــورون ــا
وتــداعـيــاتـهــا اض ـطــر بسببها إلعـ ــادة فتح
م ـلــف االس ـت ـك ـشــافــات الـنـفـطـيــة وامل ـعــدن ـيــة
م ـجــددًا ،ال سيما فــي ضــوء تــوفــر الشواهد
التي تؤكد وفرة العديد من املعادن وكميات
جيدة من النفط الخام والغاز.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذه األثـ ـ ـن ـ ــاء ن ـش ـط ــت عـ ـل ــى م ــواق ــع
ال ـت ــواص ــل دع ـ ــوات ل ـل ـمــواط ـنــن ،خـصــوصــا
في محافظات الجنوب التي تشمل «العقبة
وم ـ ـعـ ــان وال ـط ـف ـي ـل ــة وال ـ ـ ـكـ ـ ــرك» ،لـ ـع ــدم بـيــع
أراضيهم في ضوء تنامي الحديث عن قرب
إقامة مشاريع كبرى واستكشافات للنفط
واملعادن في تلك املناطق ،فيما ارتفع الطلب
مــن قبل سماسرة وشــركــات عقارية لشراء
األراضي في محافظات الجنوب ،خصوصًا
في األجزاء الصحراوية منها.
وال يـسـتـبـعــد م ــراق ـب ــون وج ـ ــود راب ـ ــط بني
إعالن النوايا بني األردن ومصر واالحتالل
اإلســرائ ـي ـلــي ،فــي مــا ع ــرف ب ــ«امل ـيــاه مقابل
الكهرباء» ،والــذي يقوم على تزويد األردن
بـحــوالــي  200مليون متر مكعب مــن املياه
سنويًا من الكيان اإلسرائيلي مقابل إقامة
م ـح ـطــة ل ـل ـطــاقــة ال ـش ـم ـس ـيــة ف ــي ال ـص ـح ــراء
األردنية لتزويد «االحتالل» بالكهرباء.
وزيـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة والـ ـ ـث ـ ــروة امل ـع ــدن ـي ــة صــالــح
الـ ـخ ــرابـ ـش ــة قـ ـ ــال أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ف ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات
ّ
ص ـحــاف ـيــة ،إن األردن بـ ــدأ بــالـتـنـقـيــب عن
املعادن باهتمام بالغ إلجراء دراسات تجزم
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اإلنتاج املترتبة على ارتفاع أسعار الطاقة
وبالتالي ارتفاع موجات الغالء.
وق ـبــل نـحــو أس ـب ــوع ،الـتـقــى الــرئـيــس قيس
س ـع ـيــد م ــع األمـ ـ ــن الـ ـع ــام ل ــات ـح ــاد ال ـع ــام
التونسي للشغل ،نور الدين الطبوبي ،في
اجتماع دام أكثر من  3ساعات ،أعقبه لقاء
آخــر جمع وزيــر الشؤون االجتماعية مالك
الزاهي برئيس منظمة رجال األعمال سمير
مــاجــول .كــذلــك ،طلب الرئيس قيس سعيد
مــن وزيــر الـشــؤون االجتماعية العمل على
وهي
مــزيــد مــن العناية بالطبقات الـهـشــةّ ،
م ــؤش ــرات ق ــال عـنـهــا خ ـب ــراء اق ـت ـصــاد إنـهــا
تستهدف «التمهيد لزيادة املحروقات التي
تأخرت ألسباب سياسية» وفق تقديرهم.
وتـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــدف الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة وفـ ـ ـ ـ ــق الـ ـخـ ـط ــة
االقتصادية للفترة بني  2022و 2026إلغاء
دع ــم ال ـطــاقــة تــدريـجـيــا عـبــر زي ـ ــادة أسـعــار
املحروقات (املنتجات البترولية) والكهرباء
والـغــاز ،لالستهالكني الصناعي واألســري،
وذلــك من خالل آلية التعديل اآللــي ألسعار
املنتجات البترولية القائمة وكذلك إحداث
ل ـج ـن ــة ل ـل ـض ـبــط اآلل ـ ــي ألس ـ ـعـ ــار ال ـك ـه ــرب ــاء
والغاز.
وت ـتــوقــع الـحـكــومــة تــوفـيــر أك ـثــر مــن مليار
دينار خالل العام الحالي من خالل التعديل
اآللـ ـ ــي ألس ـ ـعـ ــار امل ـ ـحـ ــروقـ ــات ،ك ـم ــا تـخـطــط
لتوفير  204ماليني دينار من زيــادة تعرفة

مفاوضات حكومية
لالقتراض من صندوق
النقد الدولي

ال ـك ـهــربــاء ذات ال ـج ـهــد ال ـعــالــي وامل ـتــوســط
امل ـ ــزودة لـلـمـصــانــع وال ـش ــرك ــات ،بــاإلضــافــة
إل ــى  212مـلـيــون دي ـنــار مــن تـعــديــل تعرفة
الـكـهــربــاء لالستهالك املـنــزلــي ،وفــق وثيقة
الخطة االقتصادية.
وي ـس ـي ـط ــر الـ ـت ــرق ــب عـ ـل ــى ال ـج ـم ـي ــع بـفـعــل
الـ ــزيـ ــادات امل ـتــوق ـعــة ،بـيـنـمــا تـشـهــد ال ـبــاد
اضطرابات بفعل الغالء والتوترات األزمة.
ً
وقــال مسعود بالعربي ،الــذي يعمل وكيال
ّ
ملحطة لبيع الوقود في تونس العاصمة ،إن
املهنيني فــي وضــع ترقب لـقــرار التعديالت
ّ
الجديدة في األسـعــار ،مرجحًا أل يتجاوز
ذلــك نهاية يناير /كــانــون الثاني الـجــاري.
ّ
وأضــاف لـ«العربي الجديد» أن آخر تعديل
فــي أس ـعــار امل ـحــروقــات يـعــود إل ــى م ــارس/
ّ
آذار  ،2021معتبرًا أن سياسة التثبيت التي
ً
اعتمدت عليها السلطات لن تستمر طويال،
إذ مــن املـتــوقــع أن تـشـهــد األس ـع ــار زي ــادات
متتالية خالل األشهر املقبلة.
وقـ ــال م ـص ــدر م ـس ــؤول ف ــي وزارة ال ـطــاقــة،
ّ
ف ـضــل ع ــدم ال ـك ـشــف ع ــن اس ـم ــه ،إن «لـجـنــة
التعديل اآلل ــي ألسـعــار الــوقــود فــي انتظار
إذن انعقادها» ،مضيفًا« :هــذا القرار يتخذ
عـلــى مـسـتــوى رئــاســة الـحـكــومــة وه ــو قــرار
سياسي بحت».
وفي نوفمبر /تشرين الثاني املاضي ،أشار
املدير العام للمحروقات في وزارة الصناعة
وامل ـن ــاج ــم والـ ـط ــاق ــة ،رش ـي ــد ب ــن دالـ ـّ ــي ،في
تصريح لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،إلــى أنــه بات
ضــروريــا تـعــديــل أس ـعــار امل ـحــروقــات ،نظرًا
الرتفاع أسعار النفط عامليًا فوق  85دوالرًا
ّ
لـلـبــرمـيــل ،الف ـتــا إل ــى أن ص ـن ــدوق ال ــدع ــم ال
يمكن أن يتحمل هذه الزيادة.
وتـ ـعـ ـه ــدت حـ ـك ــوم ــة ن ـ ـجـ ــاء ب ـ ـ ـ ــودن ،خ ــال
مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ،بشأن

فوضى في سوق السيارات
طرابلس ـ أحمد الخميسي

برنامج اإلصــاح االقتصادي ،بإلغاء جزء
من الدعم ألسعار الوقود هذا العام .وقالت
وزيرة الطاقة نائلة القنجي ،في تصريحات
إعالمية ،خالل عرض قانون املوازنة للعام
ّ
الحالي نهاية الشهر املــاضــي ،إن «أسـعــار
النفط مستمرة في االرتـفــاع الـيــوم ،وتغير
سعر النفط في امليزانية من  40دوالرًا إلى
 80دوالرًا للبرميل» .وتابعت« :لذلك يجب

أن يـكــون هـنــاك تعديل فــي أسـعــار الــوقــود،
ولو جزئيًا».
والحكومة في تونس بحاجة إلى اإليرادات،
ّ
خصوصًا أن اقتصادها تلقى ضربه قوية
بـفـعــل ت ــداع ـي ــات جــائ ـحــة ف ـي ــروس كــورونــا
عطلت
إضــافــة إلــى األزم ــة السياسية الـتــي ّ
الكثير من الـقــرارات .وتقول الحكومة إنها
تـتــوقــع ات ـفــاقــا ط ــال ان ـت ـظــاره ب ـشــأن حــزمــة

ثروات األردن

هرولة حكومية نحو االستكشافات
بعد التجاهل لعقود
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قــــــدرت شـــركـــة مــنــاجــم
الــفــوســفــات األردنـــيـــة ،في
أواخـــر عــام  ،2008إجمالي
االحتياطيات مــن الخامات
الحاملة لهذا المعدن بنحو
 1.5مليار طــن ،فيما يحتل
األردن المرتبة السادسة عالميًا
لناحية كمية اإلنتاج بسبعة
ماليين طن في العام.

غياب العمل المؤسسي

من جانبه قال رئيس نقابة الجيولوجيني
صخر النسور لـ«العربي الجديد» إن األردن
يزخر حسب املــؤشــرات بــالـثــروات املعدنية
والنفط ،وخاصة من الصخر الزيتي (النفط
ال ـص ـخ ــري) ،ل ـكــن غ ـي ــاب ال ـع ـمــل املــؤسـســي
وال ـجــديــة مــن قـبــل الـحـكــومــات الـســابـقــة قد
ح ــال دون اسـتـخــراجـهــا واالس ـت ـفــادة منها

الكثير من تجار
البقاالت يواجهون
صعوبات مالية كبيرة

ليبيا

في تحركات غير مسبوقة ،توسع الحكومة األردنية رقعة البحث عن النفط والمعادن ،ال
سيما في جنوب البالد ،ليرى خبراء اقتصاد وجيولوجيا أ ّن الحكومة الحالية تبدو جادة في
ّ
ظل الصعوبات االقتصادية
هذا الملف الذي شهد تجاهًال على مدار عقود ،ال سيما في

الـ ـج ــدوى االق ـت ـص ــادي ــة م ــن اس ـت ـخــراج ـهــا،
بـيـنـمــا ل ــم ت ـج ـ ِـر ســاب ـقــا دراس ـ ـ ــات حقيقية
للمعادن فــي بــاطــن األرض تثبت الـجــدوى
االقتصادية ملعدن الذهب وغيره من املعادن،
وال يمكن الجزم دون هذه الدراسات.
وأشـ ـ ـ ــار الـ ـخ ــرابـ ـش ــة إل ـ ــى وج ـ ـ ــود دراس ـ ـ ــات
أولـيــة تــؤشــر إلــى وج ــود كميات كبيرة من
ال ـبــوتــاس ف ــي مـنـطـقــة ال ـل ـســان بــال ـقــرب من
البحر املـيــت ،وهــي خ ــارج منطقة االمتياز
املمنوحة لشركة البوتاس العربية ،مضيفًا
ّ
أن ع ـم ـل ـيــات الـتـنـقـيــب ع ــن املـ ـع ــادن تشمل
الذهب والليثيوم والنحاس والفوسفات.

مـنــذ انـتـشــار ال ـف ـيــروس فــي الــربــع األول من
العام ما قبل املاضي .ويقول الباهي إن تجارًا
صغارًا كانوا في الصفوف األولــى في فترة
الحجر الصحي ،وأمدوا أسرًا باحتياجاتها،
لكنهم اكتشفوا بعد ذلك أن رأس مالهم تآكل
ويواجهون صعوبات مالية كبيرة.
وفي تصريحات صحافية أخيرًا ،لفت وزير
الصناعة والتجارة رياض مزور إلى املشاكل
التي يتعرص لها التاجر الصغير ،منها أن
إيرداته لم تتغير ،حيث تأتي من «الكناش»
أو «الــدفـتــر» ال ــذي يسجل فيه مــا يــوجــد في
ذمة األسر تجاهه.
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ــوزيـ ــر أن ب ـع ــض األش ـ ـخـ ــاص ال
يقصدون التاجر الصغير إال عندما يكونون

قــد اسـتـنـفــذوا إي ــرادات ـه ــم ،حـيــث يـتــوجـهــون
إليهم للحصول على تسهيالت في السداد.
وتشير بيانات وزارة الصناعة والتجارة إلى
وجود حوالي  800ألف نقطة بيع %80 ،منها
عبارة عن متاجر تقليدية ،ناهيك عن 1000
من األســواق التي تنعقد كل أسبوع ،خاصة
في األرياف.
ووف ـ ــق وزارة ال ـص ـنــاعــة والـ ـتـ ـج ــارة ،يـتـجــه
التفكير نحو توفير التمويل للتاجر الصغير،
الــذي يضطر لالستمرار في فتح محله ،وإن
لــم يحقق أربــاحــا ،حيث ي ــراد دعـمــه مــن قبل
الدولة بهدف توسيع نشاطه أو التخصص
في فرع محدد للتجارة أو االنتقال إلى أماكن
أخرى ال يتعرض فيها للمنافسة الشديدة.
وفــي السياق ،يؤكد رئيس االتحاد الوطني
لـتـجــار املـ ــواد الـغــذائـيــة أن ه ـنــاك صـعــوبــات
إض ــاف ـي ــة ت ــواج ـه ـه ــا الـ ـبـ ـق ــاالت ،ت ـت ـم ـثــل فــي
انتشار املتاجر الكبرى العصرية ،باإلضافة
إلى قطاع التجارة غير الرسمي ،الذي يمثله
ال ـب ــاع ــة ال ـج ــائ ـل ــون ال ــذي ــن ال ي ـت ـح ـم ـلــون أي
تكاليف ذات صلة بــاألجــور أو الـكـهــربــاء أو
الجباية أو إيجار املحالت.

حتى اآلن .وأض ــاف النسور أن العديد من
امل ـ ـعـ ــادن ذات ج ـ ــدوى اق ـت ـص ــادي ــة وأخـ ــرى
ب ـح ــاج ــة إلجـ ـ ـ ــراء دراس ـ ـ ـ ــات ش ــام ـل ــة ل ــذل ــك،
فمثال تـتــوفــر خــامــات طبيعية لـلــذهــب في
ال ـج ـن ــوب وم ــا زال ـ ــت ع ـم ـل ـيــات اس ـت ـخــراجــه
تحت االنـتـظــار ،أمــا النحاس فهو موجود
ف ــي م ـح ـم ـيــة ض ــان ــا (ج ـ ـنـ ــوب) ف ــي مـنـطـقــة

خامات الفوسفات
تتواجد في قرابة %60
من مساحة األردن
احتياطي الصخر
الزيتي يبلغ نحو
 40مليار طن

تسمى بخربة النحاس ومنذ سنتني تم بدء
العمل بدراسة جدوى اقتصادية للنحاس.
وأكد النسور ضرورة العمل على استغالل
ال ـث ــروات املـعــدنـيــة واسـتـخــراجـهــا إلنـعــاش
الوضع االقتصادي ،وتعزيز املوارد املحلية
في ضوء ارتفاع عجز املوازنة العامة ،بيد
أن مـشــاريــع الـتـعــديــن تـســاهــم بشكل كبير
في توفير فرص العمل وتحسني مستويات
املعيشة وتحريك مختلف القطاعات.
ب ـ ـ ــدوره ،قـ ــال ال ـخ ـب ـيــر االقـ ـتـ ـص ــادي حـســام
ّ
عايش لـ«العربي الجديد» إن «األردن يمتلك
ثروات معدنية مهمة مثل الفوسفات ،حيث
تغطي نحو  %60من مساحة البلد ،فضال
عن الصخر الزيتي باحتياطي يبلغ نحو
 40مليار طن ،وهناك دراســات تتحدث عن
الـنـحــاس واملنغنيز وآم ــل الــزجــاج وأم ــاح
البحر امليت واليورانيوم املقدر بحوالي 65
ألف طن وغيرها».
ّ
وأضـ ـ ــاف ع ــاي ــش أن «ال ـق ـض ـيــة األســاس ـيــة
ليست فــي وجــود الـثــروات املعدنية ،وإنما
بــال ـجــدوى االق ـت ـصــاديــة م ــن اسـتـخــراجـهــا،

محطة وقود في
محافظة أريانة شمال
العاصمة تونس
(فرانس برس)

إنـقــاذ مــع صـنــدوق النقد الــدولــي فــي الربع
األول م ــن ال ـع ــام الـ ـج ــاري .وف ــي  ،2021في
خ ـض ــم ال ـ ـصـ ــراع ال ـس ـي ــاس ــي ب ــن ال ــرئ ــاس ــة
ّ
والحكومة ،والـبــرملــان ،حــث صـنــدوق النقد
تونس على وضــع خطة إصــاح اقتصادي
وتـعــزيــز الـحـمــايــة االجـتـمــاعـيــة للمواطنني
املنهكني من آثار الجائحة وارتفاع البطالة
إلى .%18.5

بـمـعـنــى الـكـل ـفــة ال ـن ـهــائ ـيــة لـلـتـعــامــل معها
قبل استهالكها أو تصديرها ،ففي األردن
ترتفع الضرائب وكلف والطاقة واستيراد
الـتـكـنــولــوجـيــا املـنــاسـبــة للتعامل مــع هــذه
الثروات ،بما يجعلها غير مجدية اقتصاديًا
وتصديريًا وحتى على مستوى الصناعات
أو املنتجات املحلية».
وتابع« :كثيرًا ما أضعنا الفرص السانحة
ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة مـ ــن ال ـ ـث ـ ــروات املـ ـع ــدنـ ـي ــة ،ألن
أص ـح ــاب امل ـصــالــح ه ــم م ــن ي ـق ــررون كيفية
االسـ ـتـ ـف ــادة م ـن ـهــا ،م ــا ي ـحــول ـهــا إلـ ــى قيمة
س ـل ـب ـي ــة م ـ ــن حـ ـي ــث ال ـ ـعـ ــائـ ــد االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
واالجتماعي».
ّ
وأشار إلى أن هناك مأزقًا يتمثل في التغير
املـ ـن ــاخ ــي وض ـ ـ ـ ــرورة ال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى صـفــر
ّ
ـإن ّ
أي تـعــامــل تقليدي
كــربــون ،وبــالـتــالــي ف ـ
م ــع ه ــذه الـ ـث ــروات س ـي ـكــون مـكـلـفــا ،ورب ـمــا
يؤثر على منح ومساعدات وحتى قروض
سيحصل عليها األردن من أجل االستثمار
ّ
ف ــي إنـ ـت ــاج هـ ــذه امل ـ ـعـ ــادن ،ك ـمــا أن ال ـســوق
ال ـع ــامل ــي م ـح ـكــوم ب ـش ــرك ــات عــامل ـيــة تـفــرض
األسعار ولن تسمح لوافدين جدد بالدخول
إلى تلك األسواق بسهولة.
وفرة في معدني اليورانيوم والذهب

ووفـ ـ ــق ال ـخ ـب ـيــر ف ــي ق ـط ــاع ال ـط ــاق ــة هــاشــم
ّ
عقل ،فــإن «البيانات الـصــادرة منذ سنوات
طويلة عن سلطة املصادر الطبيعية تؤكد
وفـ ــرة امل ـع ــادن ف ــي األراض ـ ــي األردنـ ـي ــة مثل
الـ ـي ــورانـ ـي ــوم والـ ــذهـ ــب والـ ــرمـ ــل ال ــزج ــاج ــي
وال ـفــوس ـفــات وال ـب ــوت ــاس وغ ـيــرهــا ،لـكــن ال
تعرف األسباب الحقيقية لعدم االستفادة
منها واستخراجها حتى اآلن».
ّ
وقـ ــال ع ـقــل إن سـلـطــة املـ ـص ــادر الطبيعية
األردن ـيــة تشير إلــى أن خــامــات الفوسفات
تتواجد في قرابة  %60من مساحة األردن،
خـصــوصــا فــي ح ــزام عــرضــه  300كيلومتر
ويـمـتــد مــن الـشـمــال إل ــى الـجـنــوب ،وتتركز
معظم االحـتـيــاطـيــات الـقــابـلــة لالستخراج
اقتصاديًا في منطقة الشيدية في محافظة
معان (جنوب).
وفي أواخــر عام  ،2008قــدرت شركة مناجم
الفوسفات األردنية إجمالي االحتياطيات
من الخامات الحاملة للفوسفات بنحو 1.5
مليار طن ،ويحتل األردن املرتبة السادسة
عامليًا ،لناحية كمية اإلنتاج ،بسبعة ماليني
طن في العام.
ّ
وبحسب عقل ،فإن األردن يمتلك وفق تقارير
حـكــومـيــة م ـص ــدرًا ك ـب ـي ـرًا جـ ـدًا م ــن ال ـطــاقــة،
ويتمثل في االحتياطي الضخم من الصخر

الــزيـتــي (يغطي  %60مــن مساحة األردن)،
ّ
الفـتــا إلــى أن أهــم الحقول هــو الـيــرمــوك ،إذ
يظهر الخام بسماكة كبيرة .ويأمل األردن
باالعتماد على هذا املصدر من الطاقة ،رغم
ّ
أن استخراجه مكلف.
ّ
وأضــاف أن استخراج املعادن أيضًا مطلب
بشكل
أساسي لتطوير االقتصاد ،إذ يسهم
ٍّ
واسع في ايجاد فرص عمل ،مشيرًا إلى أن
ّ ّ
من املعلوم أن كــل فرصة عمل مباشرة في
التعدين يترتب عليها عشر فرص عمل غير
مباشرة ،وكذلك زيادة االيرادات ورفع نسبة
النمو االقتصادي وإيجاد مجمعات سكنية
ومجتمع مدني في أماكن التعدين ،وتوفير
حاجة الصناعات املحلية من املواد األولية.
شاحنات تنقل
النفط من
العراق إلى
األردن ()Getty

بـ ــدت سـ ــوق الـ ـسـ ـي ــارات ف ــي ل ـي ـب ـيــا ف ــي حــالــة
ف ــوض ــى ،ب ـس ـبــب امل ــرك ـب ــات املـسـتـعـمـلــة الـتــي
ي ـجــري اس ـت ـيــرادهــا بـكـثــافــة ،م ــا أزع ــج وك ــاء
الـعــربــات ال ـجــديــدة ،بينما تــدخـلــت الحكومة
لتنظيم ال ـســوق عـبــر ق ـيــود عـلــى االس ـت ـيــراد،
ً
وهو ما لم يلق قبوال لدى شرائح من املواطنني
الذين أكدوا أن تراجع قدراتهم الشرائية هو ما
يدفعهم نحو شراء السيارات املستعملة.
ً
ق ــال ع ـلــي م ــاض ــي ،الـ ــذي يـعـمــل وك ـي ــا ألحــد
ّ
الـ ـ ـط ـ ــرازات الـ ـك ــوري ــة ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،إن اإلق ـب ــال
على س ـيــارات الــوكــاء الـجــديــدة ضعيف جدًا
ويـقـتـصــر ع ـلــى حـ ــاالت ف ــردي ــة أو مــؤسـســات
ح ـكــوم ـيــة وال ـب ـي ــع بــال ـت ـق ـس ـيــط ،م ـش ـي ــرا إل ــى
ضـ ـ ــرورة تـنـظـيــم الـ ـس ــوق خ ــاص ــة م ــا يتعلق
بـ ــاالس ـ ـت ـ ـيـ ــراد .ول ـ ـفـ ــت مـ ــاضـ ــي فـ ــي ت ـصــريــح
ّ
ل ـ ــ«ال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» إل ـ ـ ــى أن ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات
املـسـتـعـمـلــة تـضـعــف ال ـط ـلــب ع ـلــى ال ـس ـيــارات
الجديدة ،ال سيما في ظل فارق السعر الكبير،
ّ
مــوضـحــا أن سـعــر ال ـس ـيــارات املستعملة في
الغالب يبلغ نحو  17ألــف ديـنــار ،بما يعادل
 3700دوالر ،بينما سعر املركبة الجديدة من
الوكيل يتجاوز  30ألف دينار.
وأض ـ ـحـ ــت م ـ ـعـ ــارض ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات املـسـتـعـمـلــة

ليبيون يتجمعون حول سيارات فارهة
في طرابلس (فرانس برس)

ح ــاض ــرة ب ـش ـكــل الفـ ــت ف ــي مـخـتـلــف امل ـنــاطــق
ّ
والـطــرقــات الـعــامــة ،وكــلـهــا وفــق وّسـطــاء غير
مــرخـصــن بــالـعـمــل ،الفـتــن إل ــى أن ــه ال يوجد
م ـعــاي ـيــر لـتـقـيـيــم س ـع ــر الـ ـسـ ـي ــارات ال ـت ــي قــد
ت ـخ ـت ـلــف مـ ــن مـ ـك ــان إل ـ ــى آخ ـ ــر .ووف ـ ــق س ــام
ال ــولـ ـي ــدي ،الـ ـ ــذي ي ـع ـمــل ف ــي ب ـي ــع ال ـس ـي ــارات
ّ
املستعملة عـبــر مــواقــع ال ـتــواصــل ،ف ــإن هناك
ً
إقباال شديدًا من املواطنني على هذه املركبات
خالل الفترة األخيرة بسبب عامل األسعار.
وفــي السياق ،قــال رشيد ال ــزروق ،الــذي يعمل
طبيب أسنان في طرابلس لـ«العربي الجديد»،

ّ
إن خفض سعر صرف الدينار مقابل الدوالر
مطلع الـعــام املــاضــي ،دفعه إلــى شــراء سيارة
مستعملة تتناسب مع دخله ،وهو ما ينطبق
على حاالت الكثير من املواطنني.
وف ـ ــي س ـ ــوق ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ب ـم ـن ـط ـقــة تـ ــاجـ ــوراء
ش ــرق طــرابـلــس ،أك ــد املــواطــن مـسـعــود راش ــد،
أن املــواطــن يبحث عــن سـيــارة مستعملة ألن
أنماط حياته تغيرت كثيرًا مع تذبذب سعر
ال ـص ــرف ،وبــالـتــالــي الـبـحــت عــن وسـيـلــة نقل
تساعده على مكابدة الحياة.
لكن اإلقبال على شراء السيارات املستعملة
دفع أسعارها إلى الصعود ،وفق عاملني في
القطاع .وقال عز الدين التومي ،الذي يعمل
وس ـي ـطــا ،إن أس ـع ــار ال ـس ـي ــارات املستعملة
ارتفعت خالل الفترة األخيرة بأكثر من ،%9
بسبب تغير سعر الصرف وارتفاع تكاليف
الشحن عامليًا.
ّ
وفــي ظــل الـفــوضــى الـتــي تشهدها الـســوق،
قــررت وزارة االقتصاد في حكومة الوحدة
الوطنية أخيرًا ،عدم استيراد السيارات التي
مضى على تصنيعها أكثر من  10سنوات.
وال توجد بيانات دقيقة عــن إجمالي عدد
ال ـس ـي ــارات ف ــي لـيـبـيــا ،فـيـمــا كــانــت بـيــانــات
ص ــادرة عــن الغرفة التجارية فــي  2010قد
أشارت إلى بلوغها مليون سيارة.

الخطوط الملكية تطلب دعمًا حكوميًا
قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية امللكية األردنـيــة ،سامر
ّ
املجاليّ ،إن الشركة ما زالــت تنتظر دعمًا حكوميًا يمكنها من تجاوز
ّ
الخسائر التي تكبدتها بفعل تداعيات فيروس كورونا ،مؤكدًا أنها لن
ً
تمتلك القدرة على املنافسة والنمو مستقبال ،إن لم يتوافر دعم الحكومة
التي تصل مساهمتها في الشركة إلى  .%85وأضاف املجالي ،وفق ما
نقلته وكالة األنباء األردنية الرسمية (بترا) أمس السبت« :طلبنا دعمًا
ماليًا حكوميًا بقيمة  200مليون دينار ( 280مليون دوالر) لنرفع من
رأس املال» ،معتبرًا ّأن «الحكومة أمام مسؤولية دعم امللكية األردنية كأداة

استراتيجية للدولة األردنـيــة ،تصل األردن بالعالم» .وكـ ّـبــدت تداعيات
جائحة كورونا الخطوط األردنية  160مليون دينار كخسائر في عام
 ،2020عدا عن خسائر متراكمة عام  2019بنحو  80مليونًا ،ليصل
إجمالي الخسائر إلى  240مليون دينار ،بحسب املجالي.
ً
وحذر من ّأن الخسائر باتت تقترب من رأس املال ،ما يستدعي تدخال
ً
حكوميًا عاجال ،الفتًا إلى ّأن «مسؤولية دعم امللكية األردنية تقع أيضًا
ّ
على عاتق األردنيني ،فالسفر من خالل الناقل الوطني يعني أن  %90من
ُ َ
قيمة التذكرة ستضخ في االقتصاد األردني».

