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العراق يتوجه للغاز القطري والجزائري
بغداد ـ محمد علي

قــال مسؤول عراقي إن بــاده تــدرس شــراء الغاز 
من دولتي قطر والجزائر، لتشغيل محطات إنتاج 
الطاقة الكهربائية التي تمثل قيمة ما تنتجه من 
الكهرباء نحو 40 باملائة من إجمالي اإلنتاج اليومي للطاقة 
الـــ 18 ألــف ميغا واط، فــي وقــت ما  بالعراق والبالغة قــرابــة 
زالت الباد بحاجة إلى أكثر من 35 ألف ميغا واط لتغطية 

الحاجة اليومية من الكهرباء في عموم مدن الباد.
وذكـــــر املـــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة الـــكـــهـــربـــاء الـــعـــراقـــيـــة، أحــمــد 
فيما  بــاده  مشاكل  أن  صحافية،  تصريحات  في  العبادي، 

يتعلق باستيراد الغاز اإليراني ما زالت مستمرة.
ــعــــراق يــعــتــمــد حــالــيــا عــلــى الــغــاز  وأضـــــاف الـــعـــبـــادي أن »الــ
ــدات تــصــل طــاقــتــهــا اإلنــتــاجــيــة إلــى  ــ اإليـــرانـــي لــتــشــغــيــل وحـ
6500 مــيــغــاواط مــن املــنــظــومــة الــكــهــربــائــيــة فــي الــبــاد، وأن 
انــحــســار الــغــاز اإليـــرانـــي تسبب فــي تــراجــع مــعــدالت إنــتــاج 
الــعــراق«. وقــال العبادي إن وفــدا من  الطاقة الكهربائية في 
وزارة الــكــهــربــاء تــوجــه إلـــى إيــــران لــلــتــفــاوض بــشــأن ديــون 
مليون  و600  بمليارين  تــقــدر  الــعــراق  على  مترتبة  سابقة 

دوالر نتيجة توريد الغاز اإليــرانــي للعراق. وذكــر أن وزارة 
إمــدادات  في  الحاصل  النقص  لسد  تجتهد  العراقية  النفط 
الغاز املورد، وأن لدى الوزارة خططا لتأهيل بعض الحقول 
الغازية في العراق. وال تعتبر تصريحات املسؤول العراقي 
األولــى من نوعها حــول استيراد الغاز من دول أخــرى غير 
إيــــران، إذ ســبــق لــوزيــر الــنــفــط إحــســان عــبــد الــجــبــار، نهاية 
نيسان/إبريل املاضي، التأكيد على عزم الحكومة استيراد 
الغاز من مصر عبر األراضــي السورية، في إشــارة منه إلى 
الــواصــل إلى  الــســوري  الــعــراقــي  احتمالية تشغيل األنــبــوب 
مــيــنــاء بــانــيــاس، واملـــعـــروف بــالــخــط الــعــربــي واملــتــوقــف عن 

العمل منذ ثمانينيات القرن املاضي.
وحــســب الـــوزيـــر الــعــراقــي فـــي حــديــث نــقــلــتــه وكـــالـــة األنــبــاء 
العراقية الرسمية )واع(، عقب لقائه بوزير النفط في النظام 
السوري بسام طعمة، فإنه تمت مناقشة إمكانية االستفادة 
من وفرة الغاز املصري ونقله عبر األراضي السورية للعراق.
تحدث  الــعــراقــي،  النفط  لــوزيــر  مماثلة  تصريحات  أعقبها 
بــهــا لــلــقــنــاة الــرســمــيــة الــحــكــومــيــة، عــن أن بـــاده تبحث عن 
ــد حـــاجـــتـــهـــا، فــــي ظــل  ــ مــــصــــادر مــتــنــوعــة لــــشــــراء الــــغــــاز وسـ
تراجع إمداد الغاز اإليراني، من بينها قطر ألنها قريبة من 

العراق«، متحدثا أيضا عن رغبة في االستيراد من روسيا 
وأوزبكستان، ضمن توجه الباد لتنويع مصادرها من تلك 

املادة الحيوية.
وال يعتبر الحديث العراقي عن تنويع مصادر شــراء الغاز 
جديدا، إذ أنه يعود إلى حكومة حيدر العبادي 2018-2014. 
»العربي الجديد«،  لكن مسؤوال عراقيا بارزا في بغداد قال لـ
إن »الــتــوجــه الــحــالــي وفــقــا لــورقــة اإلصـــاحـــات ال يتضمن 

الذهاب إلبرام أي عقود جديدة لشراء الغاز«.
وأضـــاف املــســؤول، الــذي رفــض ذكــر اســمــه، أن بــاده »تتجه 
اآلن إلنجاز مشروع الربط الخليجي للكهرباء مع السعودية 
والكويت وكذلك األردن وتركيا، وهي خطوط رباعية عالية 
الــعــراق بنحو 10 آالف ميغا واط على أقل  النقل ستعوض 

تقدير، تجعل الحاجة إلى الغاز ليست ضرورية«.
وتابع أن »مجلس الوزراء أقر توصيات وزارة النفط بتطوير 
حقول غــاز املنصورية وعــكــاز شــرق وغــرب الــعــراق، وكذلك 
حــقــول الــبــصــرة )الــغــاز املــصــاحــب لــلــنــفــط(، وهـــو مــا يجري 
فعا من قبل شركة )بيكر هيوز( األميركية وشركات وطنية 
محلية أخرى«، واصفا حديث املسؤول العراقي بأنه »يطرح 

احتماالت بدائل للغاز اإليراني ال أكثر«.

عدن ـ العربي الجديد

فـــرضـــت شـــركـــة الــنــفــط الــيــمــنــيــة الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة 
الشرعية في عــدن، مجددًا، زيــادة كبيرة على أسعار 
الــبــنــزيــن، أمـــس االثــنــن، مــبــررة ذلـــك بــارتــفــاع أســعــار 
املشتقات النفطية عامليًا وهبوط العملة املحلية أمام 
الدوالر، فيما يعاني السكان من زيادات غير مسبوقة 
فــي أســعــار مختلف الــســلــع، وال سيما الــغــذائــيــة، في 

البلد الذي تمزقه الحرب منذ نحو سبع سنوات. 
وقــالــت الــشــركــة، فــي بــيــان لــهــا، إنـــه تــم إقــــرار تعديل 
الصفيحة  سعر  ليصبح  البنزين،  أســعــار  فــي  جديد 

سعر  وفــــق  دوالرا   14.4( ريـــــال   21800 لـــيـــتـــرًا(   20(
ريــال )12.5  الــســوق(، )نحو 15.3 دوالرا( مــن 17800 
)نــحــو 2.5 دوالر(،  ريـــال  أربــعــة آالف  بــزيــادة  دوالرا( 

بنسبة 19% عما سبق، حسب رويترز. 
وأضافت الشركة أن »الزيادة جاءت لعدم تمكنها من 
تحمل مزيد من الخسائر في عملية البيع«. وتابعت 
أنـــهـــا »تــــواكــــب اســتــراتــيــجــيــة تــســعــيــر مـــرنـــة تــرتــبــط 
بأسعار الوقود عامليا وأسعار صرف العملة املحلية 
اليمنية أسعار  النفط  الـــدوالر«. وترفع شركة  مقابل 
البنزين بشكل متكرر منذ بداية العام الجاري 2021، 
ليشهد زيادات بنسبة 263%، وفق حسابات »العربي 

الــجــديــد«، إذ كــان سعر الصفيحة يبلغ نحو 6 آالف 
ريال مطلع 2021.

ومـــنـــذ انـــــــدالع األزمــــــــة، يــعــتــمــد الـــيـــمـــن عـــلـــى تـــوريـــد 
املشتقات النفطية من الخارج للتجار املحلين، الذين 
الخاصة  الصرافة  وشركات  املصارف  مع  يتعاملون 

للحصول على الدوالر الازم لاستيراد.
اقتصادية ومعيشية صعبة، يشهد  ووســط أوضــاع 
اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بن القوات 
عربي  عسكري  بتحالف  املدعومة  للحكومة  املوالية 
من  املدعومن  والحوثين  السعودية،  الجارة  تقوده 
العاصمة  بينها  محافظات  على  املسيطرين  إيـــران، 

أيلول 2014. ورّســخ االنهيار  صنعاء منذ سبتمبر/ 
املتسارع للعملة اليمنية في األسابيع األخيرة واقعًا 
تــجــاريــًا ومــالــيــًا يــرفــض الــتــعــامــل بــالــريــال، والــقــبــول 
ــالـــدوالر فــي كــل شــــيء، مــن الـــغـــذاء إلـــى السلع  فــقــط بـ
األخـــرى، وال سيما فــي عــدن، كما يمتنع التجار عن 
القاسية  املعيشية  الــظــروف  يفاقم  مــا  بــاآلجــل،  البيع 
الــتــي يــواجــهــهــا املـــواطـــنـــون. ويــؤكــد ســكــان فــي عــدن 
وبــعــض املــحــافــظــات األخـــــرى األكـــثـــر تـــأثـــرًا بــانــهــيــار 
ــهــم يــواجــهــون صــعــوبــة فــي تلبية 

ّ
الــعــمــلــة املــحــلــيــة أن

ارتفاع  بسبب  واالستهاكية،  الغذائية  احتياجاتهم 
أسعارها بصورة قياسية.

قفزة جديدة في أسعار البنزين تفاقم أعباء اليمنيين

هيونداي توفر 
فرص عمل 

للشباب

ــة  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ تـــــــعـــــــهـــــــدت مـ
هـــــــــيـــــــــونـــــــــداي مـــــــوتـــــــور 
وظيفة  ألــف   46 بتوفير 
ــدى  ــ ــ ــى مـ ــ ــ ــلـ ــ ــ جــــــــــديــــــــــدة عـ
املقبلة  الثاث  السنوات 
كــــــــجــــــــزء مـــــــــن مــــــشــــــروع 
تعليم  لـــدعـــم  الــحــكــومــة 
أفــاد  مــا  الشباب، حسب 
وزراء  رئـــــيـــــس  مــــكــــتــــب 
أمس  الجنوبية،  كــوريــا 
اإلثـــنـــن. وســيــقــوم أكــبــر 
تـــكـــتـــل لــــلــــســــيــــارات فــي 
كوريا الجنوبية، والذي 
هيونداي  شركة  يمتلك 
مـــوتـــور ومــجــمــوعــة كيا 
تحت جناحه، بتوظيف 
عــلــى  شـــخـــص   30.000
مــــدى الـــســـنـــوات الــثــاث 
ــلـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي  ــبـ ــقـ املـ
ــم  وتـــشـــغـــيـــل بــــرامــــج دعـ
ــلــــشــــركــــاء والــــشــــركــــات  لــ
ــيــــف  ــتــــوظــ ــة لــ ــ ــئــ ــ ــاشــ ــ ــنــ ــ ــ ال
خــال  شــخــص   16.000
تلك الفترة. وتم الكشف 
عن الخطة خال فعالية 
اإلعــــــــــان عـــــن الــــشــــراكــــة 
بـــن املــجــمــوعــة ومــكــتــب 
الــوزراء لبرنامج  رئيس 
دعـــــم تــعــلــيــم وتــوظــيــف 
الــــــشــــــبــــــاب الــــحــــكــــومــــي 
 Youth Hope« بــعــنــوان 
فـــي  ــد  ــ ــقـ ــ عـ الـــــــــــذي   »ON
اســــــــتــــــــديــــــــو ســـــــــيـــــــــارات 
هــيــونــداي فــي غويانغ ، 

شمال غربي سيول.

شركة إسرائيلية تحصل على ترخيص في اإلمارات
قالت شركة »أور كراود«، إحدى أكبر شركات رأس المال 
اإلثنين،  أمس  اإلسرائيلي،  االحتالل  دولة  في  المخاطر 
في  للعمل  وترخيص  موافقة  على  حصلت  إنّها 
»رويترز«  لوكالة  وفقًا  الشركة،  وأكدت  اإلمارات.  دولة 
المال  لرأس  إسرائيلية  استثمار  شركة  أول  أصبحت  أنّها 
أبوظبي  سوق  من  ترخيص  على  تحصل  المخاطر 
)أرابيا(  »أور كراود مانجمنت  العالمي. وستعمل شركة 
سلطة  لقواعد  وفقًا  للصناديق  مديرًة  المحدودة« 
تنظيم الخدمات المالية بالسوق. وقال جون ميدفيد، 
جمع  من  ستتمكن  إنّها  للشركة،  التنفيذي  الرئيس 
األموال في اإلمارات وترويج الشركات الجديدة المحلية 
عددهم  يبلغ  الذين  لعمالئها  المنطقة  وفي  فيها 

على مستوى العالم 160 ألفًا.

الجزائر تبحث عن شراكة عادلة مع االتحاد األوروبي
أنه  الجزائرية  السلطات  رأت  تطبيقه،  من  عامًا   16 بعد 
االتحاد  مع  الشراكة  اتفاق  مراجعة  الضروري  من 
حكومي  طرف  من  أكثر  وصفه  الذي  األوروبي، 
وفي  فقط.  العجوز  القارة  خدم  ألنّه  بـ»المجحف« 
الجزائري،  الرئيس  َه  َوَجّ الماضي،  األول  أكتوبر/تشرين   31
عبد المجيد تبون، حكومة بالده بإعادة تقييم اتفاق 
نظرة  وفق  بندًا  »بندًا  األوروبي  االتحاد  مع  الشراكة 
الجزائري  التجارة  وزير  يرى  السياق،  هذا  في  سيادية«. 
لم  بالده  أّن   ،)2014/2010( بادة  بن  مصطفى  السابق 
تستفد بالشكل الكافي من اتفاق الشراكة مع االتحاد 
أّن  لـ»األناضول«  السابق  التجارة  وزير  ويشرح  األوروبي. 
رسومها  ألغيت  التي  المنتجات  من  األولى  الحزمة 

الجمركية هي المواد الخام والمواد األولية.

تركيا تمد أنابيب الغاز تحت البحر األسود
فاتح  التركي  الطبيعية  والموارد  الطاقة  وزير  أعلن 
صقاريا  حقل  في  الهندسية  األعمال  إتمام  دونماز، 
التوصيل  أنابيب  مّد  أّن  إلى  مشيرًا  الطبيعي،  للغاز 
ذلك  جاء   .2022 العام  ربيع  سيتم  األسود  البحر  تحت 
عشرة  الحادية  »القمة  خالل  اإلثنين،  أمس  كلمة،  في 
)جنوب  أنطاليا  والية  في  المقامة  تركيا«  في  للطاقة 
العالمية  الطاقة  أسواق  أّن  دونماز  وأوضح  غرب(. 
أّن  مؤكدًا  السعر،  لجهة  سيما  ال  كبيرًا  تغييرًا  تشهد 
البحر  في  الطبيعي  الغاز  اكتشاف  في  مستمرة  تركيا 
األسود. وأضاف: »أكملنا جميع األعمال الهندسية في 
حقل صقاريا للغاز الطبيعي، وقدمنا طلبات للحصول 
التوصيل  أنابيب  مد  وسيتم  الجودة،  عالية  أنابيب  على 

تحت البحر األسود ربيع العام 2022«.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

العالم كله مقبل على موجة تضخم 
كبيرة، يصاحبها ارتفاع مستمر 
ومؤثر في األسعار، تضخم في 

 شيء، األغذية واللحوم، الوقود، 
ّ

كل
املواد والسلع األولية، املعادن 

والذهب والفضة، قطع الغيار، 
السيارات، األدوات الكهربائية، 

العقارات واألراضي تذاكر الطيران، 
تكلفة السياحة والسفر وغيرها 

من مناحي الحياة وتكلفة املعيشة.
حتى التضخم سيصيب أسعار 
العمالت التي ستتراجع قيمتها 

مقابل الدوالر، خاصة عمالت 
األسواق الناشئة، وكذا أسعار 

الفائدة على العمالت. تضخم في 
الدين العام للدول التي ستتحمل 

مزيدًا من األعباء املالية بسبب رفع 
الفائدة على القروض، ومعروف أن 
الحكومات هي أكبر مقترض على 

االطالق من القطاع املصرفي.
ببساطة، سيصبح التضخم 

موضوع الساعة والشاغل األول 
للحكومات والبنوك املركزية، 

وحتى األفراد، خالل الفترة املقبلة، 
 
ً
وسيصيب الجميع بالرعب، دوال
وحكومات واقتصادات وأسواق 

مال وبورصات، وشركات 
ومؤسسات مالية، وحتى األسر 
ستمتد حالة القلق إليها بسبب 

ارتفاع أسعار السلع الغذائية 
واملواد األساسية والوقود، مع تآكل 

مدخراتهم.
بل إّن الخبير االقتصادي 

األميركي الحاصل على جائزة 
نوبل في االقتصاد، بول كروغمان، 

يشّبه ارتفاع األسعار الحالي بما 
حدث في أعقاب الحرب العاملية 

الثانية، وتحديدا بني عامي 1946 
و1948.

ونظرة لألرقام الحديثة، نجد أن 
معدل التضخم في العديد من 

الدول شهد زيادة ملحوظة، في 
الواليات املتحدة تجاوز املعدل 

6%، وهي نسبة لم تسجل طوال 
العقود الثالثة املاضية، كذا ارتفع 
في الصني ليصبح األعلى خالل 
26 عاما، وكذا في منطقة اليورو 

وبريطانيا وغيرها. عربيًا، وجدنا 
زيادة في التضخم داخل مصر 

والسعودية وقطر واإلمارات 
واألردن وتونس والجزائر واملغرب، 
أما عن التضخم في لبنان وسورية 
والسودان واليمن فحدث وال حرج، 

فاألسعار تقفز من يوم آلخر، 
خاصة مع ضعف العملة املتواصل 
واختفاء الرقابة على األسواق، بل 

وعدم وجودها من األصل.
التضخم سيربك العالم، وسيضع 

الحكومات والبنوك املركزية 
واالفراد تحت ضغوط شديدة، 

وهنا، على الفرد أن يبدأ من اآلن 
االستعداد ملوجة التضخم الحالية 

عبر مقاطعة السلع واملنتجات 
التي ترتفع أسعارها، كما أّن على 

أصحاب املدخرات البحث عن أدوات 
استثمار للحفاظ على أموالهم من 

تآكل التضخم وقفزات األسعار. 
من بني تلك األدوات، االستثمار في 
العقارات واألراضي، وشراء معادن 

مثل الذهب والفضة، وحيازة 
أصول مثل السيارات وحتى 

األدوات الكهربائية، واالستثمار في 
البورصة ملن يمتلكون خبرة أو من 

خالل وسيط أو سمسار.

ماذا نفعل في 
زمن التضخم؟

Tuesday 23 November 2021
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اقتصاد

الخرطوم ـ هالة حمزة

األكبر  الثمن  السودان  فقراء  يدفع 
السياسية  لالضطرابات  واألفـــدح 
تم تجميد  إذ  البالد،  في  واألمنية 
املساعدات ملاليني املواطنني، في وقت اشتدت 

وطأة الغالء واألزمات املعيشية.
وتــســبــب تــعــلــيــق أنــشــطــة الــبــنــك الــــدولــــي في 
الــــســــودان فـــي أعـــقـــاب الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة 
ــلـــى الــســلــطــة  ــــالب املــــكــــون الـــعـــســـكـــري عـ ــقـ ــ وانـ
املدنية، في تجميد فوري لتمويل برنامج دعم 
األسر السودانية )ثمرات(. وطرح برنامج دعم 
األســر)ثــمــرات( خــالل مؤتمر شركاء السودان 
رفـــيـــع املـــســـتـــوى الـــــذي عــقــد فـــي بـــرلـــني خــالل 
يونيو/ حزيران من العام املاضي، بهدف دعم 
األسر السودانية املتأثرة باألزمة االقتصادية 
التي يمر بها السودان والتي تفاقمت بسبب 
اإلصـــالحـــات االقــتــصــاديــة. ووقــعــت الحكومة 
آذار  الــدولــي في مــارس/  البنك  االنتقالية مع 
ــدم بــمــوجــبــه  ــ ــالـــخـــرطـــوم، قـ املــــاضــــي اتـــفـــاقـــا بـ
من  أميركي إضافية  مليون دوالر   420 البنك 
برنامج دعم األسر السودانية املتأثرة باألزمة 
االقــتــصــاديــة الــتــي يــمــر بــهــا الـــســـودان والــتــي 

تفاقمت بسبب اإلصالحات االقتصادية.

تضرر الفقراء
ــة، تــبــلــغ  ــقـ ــابـ وحـــســـب تــــقــــديــــرات حــكــومــيــة سـ
ثمرات  األســر  دعــم  لبرنامج  السنوية  التكلفة 
الــبــرنــامــج 5  نــحــو 1.9 مــلــيــار دوالر، ويـــوفـــر 
دوالرات لكل شخص مستحق في األسرة في 
الــبــدايــة ملــدة ستة أشــهــر حــال تــوفــر التمويل، 
على أن يتم تكثيف التحويالت حتى 12 شهرا 
بــهــدف الــوصــول فــي نهاية املــطــاف إلــى %80 
من السكان، أو ما يقرب من 32 مليون مواطن 
ــد مـــســـؤول االتـــصـــال بــبــرنــامــج  ســـودانـــي. وأكــ
»العربي الجديد« أن  لـ ثمرات، متوكل عمران، 
البرنامج توقف عن التسجيل والدفع املباشر 
ألنشطة  املــؤقــت  التعليق  بسبب  للمواطنني 

ــال عــمــران إن  الــبــنــك الــدولــي فــي الـــســـودان. وقـ
وصلت  والــتــي  للبرنامج  املخصصة  األمـــوال 
فعليا إلى السودان سيتم صرفها الحقا على 
املواطنني ولن تتم إعادتها مرة أخرى للبنك، 
املستقبل،  في  البرنامج  استمرار  على  مؤكدا 
إذ إن هناك جهات أخــرى شريكة فيه بجانب 
الــبــنــك الـــدولـــي كـــاالتـــحـــاد األوروبـــــــي ووزارة 
تسهم  والــتــي  االقــتــصــادي  والتخطيط  املالية 
بتوفير املكون املحلي وتسيير املشروع. وفي 
الــســيــاق نــفــســه، كــشــف عــمــران عــن مــشــاورات 
ــهــــات ذات  ــــي والــــجــ ــدولـ ــ جــــاريــــة مــــع الـــبـــنـــك الـ
والدفع  التسجيل  عمليات  الستئناف  الصلة 
ــلـــمـــواطـــنـــني. وقــطــع  ــلـــمـــســـاعـــدات الـــنـــقـــديـــة لـ لـ
ثــمــرات بصعوبة تحديد  بــبــرنــامــج  املــســؤول 
الوقت  في  ثمرات  لتمويل  الكلي  املبلغ  حجم 
ــرًا لــــم تــكــمــل  ــ ــاك أســ ــنـ ــة وأن هـ ــن، خـــاصـ ــ ــراهـ ــ الـ
ــراءات تــســجــيــلــهــا فـــي الـــبـــرنـــامـــج.  وأشــــار  ــ ــ إجـ
تنفيذ  تجابه  التي  التحديات  مــن  جملة  إلــى 
إلى  الــدعــم املطلوب  ثــمــرات وإيــصــال  برنامج 
أوراق ثبوتية  عــدم وجـــود  مــن بينها  األســـر، 
وحــســابــات مــصــرفــيــة وأرقـــــام وطــنــيــة لغالب 

األسر.
 

غضب المواطنين
والقـــى تــوقــف بــرنــامــج ثــمــرات غضبا واســعــا 

من املواطنني، الذين يعتمدون على املساعدات 
فــي ظل  املــتــزايــدة  املعيشية  األعــبــاء  لتخفيف 

تصاعد أسعار السلع األساسية والخدمات.
وقـــالـــت املـــواطـــنـــة كــوثــر الــتــنــي، والـــتـــي تعيل 
ــراد وتــعــمــل فــي إدارة النظافة  أفــ أســـرة مــن 6 
»الــعــربــي  لـــ بــالــخــرطــوم  حــكــومــي  بمستشفى 
الجديد«، إن إيقاف الدعم الشهري لألسر يؤثر 
بشكل كبير عليها. وزادت: »رغم قلة املبلغ من 
برنامج ثمرات، إال أنــه كــان يقوم بسد بعض 
الفجوة في املعيشة ومجابهة غالء األسعار«. 
وطالبت البنك الدولي بعدم ربط دعمه لألسر 
السودانية باألحداث السياسية التي تعيشها 
ــبــــالد وذلــــــك تــخــفــيــفــا لــــآثــــار االقـــتـــصـــاديـــة  الــ
السالبة التي تعاني منها األسر وعجزها عن 

توفير مقومات الحياة ألبنائها.
»الــعــربــي  ــال املـــوظـــف عــبــد الـــقـــادر الـــزيـــن لـــ وقــ
الجديد« إن برنامج ثمرات لم يتم إيصاله إلى 
كــافــة األســـر فــي الــســودان. وأضـــاف أن أسرته 
ســـارعـــت إلــــى الــتــســجــيــل فـــي الـــبـــرنـــامـــج منذ 
إعالنه دون أن تتلقى أي دعم إلى أن تم إيقافه 
الــدولــي، مشيرا إلــى أن هــذا الدعم  عبر البنك 
الضغوط  تخفيف  من شأنه  استئنافه  تم  إن 
املعيشية على املواطنني حتى وإن كان زهيدا.
الحكومية والدولية  وتتضارب اإلحصائيات 
حــول نسبة الفقر في الــســودان، فبينما تقول 
بـــاملـــائـــة من  إن 46.5  املـــتـــحـــدة  األمـــــم  تـــقـــاريـــر 
ســـكـــان الــــســــودان يــعــيــشــون دون خـــط الــفــقــر، 
تــقــول دراســــة حكومية أجــريــت عـــام 2017 إن 
الفقر تراجع إلى 36.1 باملائة. وحسب بيانات 
رسمية، بلغ معدل التضخم في السودان خالل 
شهر سبتمبر/ أيلول املاضي، 365.82 باملائة، 
أغسطس/  باملائة في شهر  بــــ387.56  مقارنة 
آب املاضي، بتراجع قدره 21.74 نقطة. وكانت 
الــبــالد قــد سجلت فــي شــهــر يــونــيــو/حــزيــران 
ــدة مــن أعــلــى نسب التضخم في  املــاضــي واحـ

العالم عند 442.78 باملائة.

مبالغ رمزية
األستاذ  االقتصادي  املحلل  قلل  ومــن جانبه، 
ــم أونـــــــــور، فــي  ــيــ ــراهــ بـــجـــامـــعـــة الــــخــــرطــــوم، إبــ
التجميد  قــرار  الجديد« من  »العربي  لـ حديثه 
التي  املبالغ  إن  املؤقت لبرنامج ثمرات. وقــال 
ــة رمــــزيــــة وال  ــيـ ــر الـــســـودانـ يــخــصــصــهــا لـــألسـ
القاسي  املعيشي  إيجابا على املستوى  تؤثر 
بالبالد وال على الوضع االقتصادي العام، ما 

يجعلها عديمة الجدوى. 
وتـــوقـــع أن يــســتــفــيــد مـــن املــرحــلــة األولـــــى من 
املشروع ووفق الخطة الحكومية حوالي 11.3 
إجمالي  مــن   % 33 يمثل  بما  مليون شخص 
ــعـــدد املـــتـــوقـــع لــلــمــســتــفــيــديــن عــنــدمــا يــكــون  الـ

البرنامج على نطاق واسع. 

الرباط ـ مصطفى قماس

ُيــخــِف مــســؤولــون وخــبــراء اقتصاد مغاربة تخوفهم من  لــم 
املستوى الذي بلغته املديونية في العامني األخيرين، تحت 
ــاع اإلنــفــاق  ــفـ تــأثــيــر األزمـــــة الــصــحــيــة، الــتــي أفــضــت إلــــى ارتـ
العمومي، في وقت تراجعت اإليــرادات الجبائية، خاصة في 
العام املاضي بسبب تداعيات فيروس كورونا على مختلف 
القطاعات. وعند تناول موضوع التحديات الكبرى للمالية 
الــعــمــومــيــة لــلــقــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن، فــي املــؤتــمــر الــدولــي 
الـــذي شهدته الــربــاط بــدايــة األســبــوع الــجــاري، بــدا انشغال 
بمستوى  طاغيا  املغاربة  والــخــبــراء  الحكوميني  املسؤولني 
املــديــونــيــة، وإن كــانــوا يــؤكــدون أنــهــا فــي مستويات متحكم 
الخزانة في  أن تصل مديونية  املركزي  البنك  فيها. ويتوقع 
العام الحالي إلى 77.3 في املائة من الناتج املحلي االجمالي، 
مقابل 76.4 في املائة في العام املاضي، وهي مديونية يرتقب 
أن تقفز إلى 79.6 في املائة خالل العام املقبل. وعند النظر إلى 
الــذي سيمثل  الداخلي  الدين  املديونية يتجلى هيمنة  بنية 
60.3 في املائة ضمن مجمل مديونية الخزانة بزيادة بحوالي 

9.5% مقارنة بعام 2019.

سد الحاجات التمويلية
العام  فــي  الــدولــة  ملــوازنــة  التمويلية  الحاجيات  ســد  وينتظر 
املقبل، عبر اقتراض 11 مليار دوالر، موزعة بني 6.8 مليارات 
الــداخــلــي و4.2 مــلــيــارات دوالر مــن السوق  الــســوق  دوالر مــن 
الخارجي. غير أن وزيرة االقتصاد واملالية، نادية فتاح علوي، 
مبتكرة  تمويل  آلــيــات  تعبئة  نحو  كذلك  التوجه  على  تشدد 
فـــي اآلن ذاتــــه عن  لــلــحــصــول عــلــى 1.2 مــلــيــار دوالر، مــعــبــرة 
رفض طبع العملة لتمويل املوازنة. وفي هذا السياق، يتصور 
ــوان طــويــل، أنـــه مــن أجـــل مواجهة  االقــتــصــادي املــغــربــي، رضــ
انــتــشــار الــفــيــروس وتــجــاوز وضــعــيــة االنــكــمــاش االقــتــصــادي 
الذي نجم عنه، تم اللجوء في العديد من البلدان إلى التخفف 
مـــن الــســقــف الــــذي يــــراد الــتــقــيــد بـــه عــلــى مــســتــوى الــعــجــز في 

»الــعــربــي  املـــوازنـــة واملــديــونــيــة. ويــؤكــد طــويــل فــي تــصــريــح لـــ
الجديد«، أن الدعوة إلى التحكم في اإلنفاق بهدف عدم تفادي 
عجز املوازنة، يراد منه االستجابة لطلبات املؤسسات املالية 
الدائنة، غير أنه يقول إنه ال توجد ضوابط أو قواعد تسمح 
بالتحكم في عجز املوازنة وحتي سقف املديونية في الحدود 
املرغوبة من قبل الحكومة في ظل التطورات الجديدة املترتبة 
في  مــســؤولــون  ويــتــخــوف  الصحية.  الجائحة  تــداعــيــات  على 
ما  الخارجية، حيث يستحضرون  املديونية  من  أكثر  املغرب 
حدث في الثمانينيات من القرن املاضي، عندما قفزت من 12.9 
في املائة من الناتج املحلى االجمالي في 1974 إلى 43.8 في 
املائة في عام 1982. ووجد املغرب نفسه في حينها في وضعية 
عجز عن السداد جــراء مديونيته املرتفعة جدا وتوسع عجز 
للتقويم  إلــى تبني برنامج  أفضى  املسبوق، ما  املــوازنــة غير 

الهيكلي وإعادة جدولة الدين الخارجي.

قلق حكومي
االقتصاد  بــوزارة  الخارجية  الخزانة واملالية  وأكــدت مديرة 
ــبـــول، الــســبــت املـــاضـــي، ضـــــرورة توفير  واملـــالـــيـــة، فـــوزيـــة زعـ
تــمــويــالت مــن خـــالل املــديــونــيــة، إلنــجــاز مــشــاريــع لــهــا تأثير 
إيجابي على النمو االقتصادي.  ودعت إلى التحلي باليقظة، 
»إذ رغم كون املغرب ما زال يتوفر على هامش لتحميل عبء 
املديونية«، إال أنها تؤكد أنه تم تجاوز السقف املسموح به 
نفسه،  الوقت  في  املحلي، مطالبة  اإلجمالي  بالناتج  قياسا 
بخفض تكلفة الديون مع العمل على تعبئة االدخار الطويل 
األجـــل. وذهــبــت زعــبــول إلــى أنــه يتوجب الــتــوجــه فــي سبيل 
املــالــيــة  اإلمــكــانــيــات  إلـــى تسخير  االســـتـــدانـــة،  مــن  التخفيف 
املجال، من خالل  الجباية في هذا  الكامنة، حيث تؤكد دور 
ــاءات  ــفـ ــاء الــجــبــائــي والــعــمــل عــلــى عــقــلــنــة اإلعـ تــوســيــع الـــوعـ
والتحفيزات الجبائية.  غير أنها تشدد على أن تحمل حجم 
املديونية يرتبط بالعمل على سياسة اإلنفاق عبر املوازنة، 
من  خاصة  بالنجاعة،  تتسم  أن  النفقات  فــي  يفترض  حيث 
خالل تمويل مشاريع يكون لها تأثير على النمو االقتصادي.

فقراء السودان يدفعون ثمن 
االضطرابات: تجميد المساعدات

مطالب بتمويل مشاريع لها تأثير إيجابي على النمو االقتصادي )فرانس برس(نصف سكان السودان تحت خط الفقر حسب تقارير دولية )أشرف شاذلي/فرانس برس(

قلق حكومي من انفالت المديونية

أصبح فقراء السودان 
في فوهة المعارك 

السياسية عقب االنقالب 
العسكري وتداعياته، 

إذ تفاقمت أوضاعهم 
المعيشية مع توقف 

المساعدات

اتفاقات تعاون بين قطر 
وسلطنة عمان

عت قطر وسلطنة عمان، أمس اإلثنني، 
ّ
وق

اتفاقات تعاون مشتركة، في مجاالت 
االستثمارات املتبادلة والسياحة والضرائب، 

إلى جانب التعاون العسكري، ضمن 
جهود متزايدة تخوضها السلطنة لتنويع 

اقتصادها. وأورد الديوان األميري القطري 
بيانا قال فيه إن أمير قطر تميم بن حمد 

وسلطان عمان هيثم بن طارق، شهدا 
التوقيع على عدد من االتفاقيات بني 

حكومتي البلدين، في العاصمة القطرية 
الدوحة. وبحسب بيان الديوان، شمل 

التوقيع اتفاقية حول التعاون العسكري، 
تهدف إلى تعزيز العالقات العسكرية بني 
ع الجانبان »اتفاقية بشأن 

ّ
البلدين. كما وق

تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب من 
الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل 

ورأس املال، ومذكرة تفاهم في مجال 
العمل وتنمية املوارد البشرية«. كما تم 

توقيع »اتفاقية تعاون في مجال االستثمار 
بني جهاز قطر لالستثمار )الصندوق 

السيادي( وجهاز عمان لالستثمار، 
واتفاقية تعاون في مجال السياحة 

والفنادق«، واتفاقية أخرى في مجال النقل 
البحري واملوانئ.

انخفاض عجز ميزانية 
الكويت %68

انخفض عجز ميزانية الكويت خالل 
السبعة أشهر األولى من العام املالي 

2022/2021، بنسبة 68 باملائة، على 
أساس سنوي، بفضل ارتفاع أسعار 

النفط. وحسب التقرير الشهري لوزارة 
املالية الكويتية أمس، سجلت امليزانية 
عجزا بقيمة 1.24 مليار دينار )4.1 

مليارات دوالر( في السبعة أشهر املنتهية 
في 31 أكتوبر/تشرين األول 2021. وتبدأ 

السنة املالية في الكويت مطلع إبريل/
نيسان، وتنتهي في مارس/آذار من العام 

التالي، وفق قانون املوازنة. وارتفعت 
اإليرادات الحكومية بنسبة 80.4 باملائة، 

على أساس سنوي، خالل الفترة، إلى 
9.58 مليارات دينار )31.7 مليار دوالر(، 
مقابل 5.31 مليارات دينار )17.6 مليار 

دوالر( في الفترة املقارنة من العام 
املاضي. وأظهرت البيانات ارتفاع اإليرادات 

النفطية بنسبة 86 باملائة إلى 8.48 
مليارات دينار )28 مليار دوالر(، من 

4.57 مليارات دينار )15.12 مليار دوالر( 
في الفترة املماثلة من العام السابق.

تركيا تزيد حصتها في 
سوق الحالل عالميًا

تتجه تركيا لزيادة حصتها من سوق 
الحالل العاملية )صناعات وصيرفة 

وخدمات وسياحة وعديد املنتجات(، 
إلى 400 مليار دوالر خالل العقد املقبل، 
مقارنة مع 100 مليار دوالر حاليا. وأدى 

تطور التجارة العاملية وزيادة عدد املنتجني 
في السوق العاملية، إلى تزايد الطلب 

على الشهادات التي تبني للمستهلكني 
أن املنتجات التي يشترونها حالل، إلى 
جانب الخدمات املصرفية والسياحية. 

ومع ازدياد حجم السوق، بدأت شهادات 
الحالل تجذب انتباه الهيئات التي تضع 

املعايير وتصدر شهادات صالحية 
املنتجات السلعية والخدمية في الغرب. 
وقال أحمد غلير، رئيس اتحاد الحالل 

العاملي، إن حجم سوق الحالل في العالم 
بلغ 7 تريليونات دوالر، وسط زخم متزايد 
اكتسبته هذه السوق مع دخول تركيا إليه، 

مشيرًا أن األخيرة تسعى لرفع حصتها 
في القطاع.

57.4 مليار دوالر إيرادات 
شركات البورصة الصينية

حققت 140 شركة سمسرة في األوراق 
املالية بالصني إيرادات تشغيلية بلغت 

366.36 مليار يوان )حوالي 57.4 مليار 
دوالر أميركي( في األرباع الثالثة األولى 

ا لجمعية األوراق 
ً
 من عام 2021، وفق

 املالية الصينية. وعلى وجه التحديد، 
بلغت اإليرادات من تداول األوراق املالية 

100.08 مليار يوان، في حني بلغت 
اإليرادات من االكتتاب في األوراق املالية 

ورعاية األعمال، وإدارة األصول 41.6 
مليار يوان و21.96 مليار يوان على 

التوالي، خالل الفترة املذكورة، حسب 
 الجمعية. وأضافت الجمعية أن 

صافي أرباح شركات األوراق املالية بلغ 
143.98 مليار يوان في األشهر التسعة 

األولى. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%46.5
ــتـــضـــارب اإلحــصــائــيــات  تـ
حول  والدولية  الحكومية 
السودان،  في  الفقر  نسبة 
األمم  تقارير  تقول  فبينما 
بالمائة   46.5 إن  المتحدة 
ــودان  ــ ــس ــ ــن ســـكـــان ال ــ م
الفقر،  خط  دون  يعيشون 
حكومية  ــة  دراس وتقول 
إلى  تراجع  الفقر  إّن  سابقة 

36.1 بالمائة.

تقارير عربية

المغربمال وناس

ــط املــــؤشــــر الــــعــــام لــلــبــورصــة  ــبـ هـ
 175( ــة  ــائـ ــاملـ بـ  1.55 ــة  ــعـــوديـ الـــسـ
نــقــطــة(، إلـــى 11311 نــقــطــة، أمــس 
اإلثــنــني، مــع تــراجــع أســعــار النفط، 
مـــصـــدر الـــدخـــل الـــرئـــيـــس لــلــبــالد، 
ــا. جـــاء  ــ ــــورونـ وتــــجــــدد مــــخــــاوف كـ
تــراجــع املــؤشــر الــســعــودي، وســط 
تـــراجـــع جــمــاعــي لــلــقــطــاعــات الــتــي 
تــتــألــف مــنــهــا الـــبـــورصـــة، بــقــيــادة 
قطاعات الطاقة والبنوك. وتراجعت 
األســـهـــم الــســعــوديــة، بــضــغــط من 
الــشــركــات الــقــيــاديــة، حــيــث تــراجــع 
الــراجــحــي«، أكبر  سهم »مــصــرف 
الــشــركــات وزنــــا فــي املـــؤشـــر، 1.8 
البنوك  أكبر  األهلي  والبنك  باملائة، 
كما  بــاملــائــة.   3.3 األصـــول  لناحية 
أكبر شركة  تراجع سهم »سابك« 
بــتــروكــيــمــاويــات فـــي املــنــطــقــة 1.6 
ــو« أكـــبـــر شــركــة  ــ ــكـ ــ بـــاملـــائـــة، و»أرامـ
نــفــط فـــي الـــعـــالـــم وأكـــبـــر شــركــات 
الـــســـوق قــيــمــة ســوقــيــة، 1 بــاملــائــة. 
السعودية  البورصة  تــراجــع  ونتج 
عــن تــراجــع أســعــار النفط، مصدر 
الدخل الرئيس للبالد، بشكل كبير 
األسبوع املاضي ليصل خام برنت 

إلى 78.5 دوالرًا للبرميل.

هبوط 
البورصة 

السعودية
بغداد ـ أكثم سيف الدين

الــزراعــي  القطاع  على نحو مــتــســارع، يــصــاب 
من  عديدة  تراكمات  نتيجة  بالشلل،  بالعراق 
املستحقات  صــرف  وتعطيل  حكومي  إهــمــال 
ــراق الــســوق  املــالــيــة لــلــفــالحــني، وســيــاســات إغــ
مـــن املــحــاصــيــل املـــســـتـــوردة مـــن دول الـــجـــوار 
بشكل غير مدروس، فضال عن أزمة شح املياه 
اآلخذة باالتساع بعد مشاريع إيرانية وتركية 
عــلــى نــهــري دجــلــة والـــفـــرات. وتــســبــب كــل ذلــك 
املهنة واالتجاه  الفالحني  الكثير من  تــرك  في 
نحو البحث عن أعمال أخرى يعيشون منها، 
وســـط تــحــذيــرات مــن انــعــكــاســات كــبــيــرة على 
اقــتــصــاد الــبــلــد الـــذي يــعــانــي أســاســا تراجعا 

الــزراعــة  أقــدمــت وزارة  لــذلــك،  كــبــيــرا. ونتيجة 
ــرا، عـــلـــى تــقــلــيــص مــســاحــات  ــ ــيـ ــ ــة أخـ ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
باملائة   50 بنسبة  الــحــالــي  للموسم  الـــزراعـــة 
عنه في األعوام السابقة، كما منعت عددا من 
املحافظات من الزراعة أصال، األمر الذي ينذر 
كامل،  القطاع بشكل شبه  تنهي  قد  بمخاطر 

وفقا ملسؤول في وزارة الزراعة. وأكد املسؤول 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »جــمــيــع املــحــافــظــات  لـــ
ــا هــــجــــرة لـــــلـــــزراعـــــة، وبـــنـــســـب  ــهـ ــيـ ــلـــت فـ حـــصـ
مــتــفــاوتــة، ال ســيــمــا املــحــافــظــات الــقــريــبــة من 
إيــران«، مبينا أن »وضع الزراعة مرتبك جدا، 
وأن الفالحني اليوم ال يثقون بحلول الحكومة 
ألزمــة املياه مع دول الــجــوار، أو توفير الدعم 
ــفــــالحــــني«.  ــلـــقـــطـــاع وصــــــــرف مـــســـتـــحـــقـــات الــ لـ
وأشـــار املــســؤول، الــذي رفــض ذكــر اســمــه، إلى 
الحكومات  تــراكــمــات كثيرة ومــنــذ  »هــنــاك  أن 
ــقـــطـــاع  ــاه تـــــدهـــــور الـ ــجــ ــاتــ الــــســــابــــقــــة تــــدفــــع بــ
وصعوبة النهوض بــه«. وزيــر الزراعة محمد 
بصعوبة  جهته،  من  اعترف  الخفاجي،  كريم 
بالقطاع، مبينا في تصريح متلفز  النهوض 

لــقــنــاة اإلخــبــاريــة الــعــراقــيــة الــرســمــيــة، أخــيــرا، 
في  القطاع  تواجه  كبيرة  تحديات  »هناك  أن 
للفالحني  البالد، وأن عدم صرف املستحقات 
وزارة  إلـــــــى  مـــحـــاصـــيـــلـــهـــم  الـــــذيـــــن صــــــــــــّدروا 
الـــتـــجـــارة، وشــــح املـــيـــاه، يـــهـــدد بــشــكــل خطير 
القطاع الزراعي، وقد أثر بالفعل على اإلنتاج 
الزراعي، وتسبب بنقص كبير في محاصيل 
بـــاملـــائـــة من  أن »60  إلــــى  أســـاســـيـــة«. وأشــــــار 
مزارعي محافظة نينوى قد هجروا الزراعة«، 
املــالــيــة والــتــجــارة، مسؤولية   وزارتــــي 

ً
محمال

عدم دفع مستحقات الفالحني.
ــوزارة ال يــعــفــيــهــا مـــن املــســؤولــيــة،  ــ ــ ــراف الـ ــتـ اعـ
ــراه الــنــائــب فـــي الـــبـــرملـــان الــســابــق،  ــ وفــــق مـــا يـ
»العربي الجديد«،  لـ الــذي قال  صــادق مدلول، 
ــا لـــالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــامــ ــا تــ ــابـ ــيـ إن »هــــنــــاك غـ
والــــرؤى فــي الــقــطــاع الـــزراعـــي، وقــد تــم تهديم 
الـــقـــطـــاع وتــحــجــيــمــه بــشــكــل خـــطـــيـــر«، مــؤكــدا 
أن »الـــعـــراق بــلــد الــخــيــرات، وأنــــه فــي ســنــوات 
العام  )بعد  البالد  على  االقتصادي  الحصار 
ــيـــة  فــــي حــيــنــهــا خـــطـــط زراعـ ــت  ــعــ ُوِضــ  )1990
الــعــراق من  حققت اكتفاء ذاتــيــا للبالد، وكــان 
أكــبــر املــصــدريــن لــلــتــمــور واألرز وغــيــر ذلـــك«. 
وشدد على أن »هدم القطاع الزراعي متعمد، 
ــزاب ودول تـــريـــد فــتــح الــبــاب  ــ تــقــف خــلــفــه أحــ
لالستيراد من دول الجوار، لتحقيق مكاسب 
مالية كبيرة، وال شك أن تلك الدول واألحزاب 
والشخصيات هي التي أوصلت البلد إلى هذا 
الــحــد مــن العجز بــالــقــطــاع«. وأضـــاف: »إذا لم 
يتم تغيير السياسات الفاشلة فنحن مقبلون 
عــلــى وضـــع اقــتــصــادي صــعــب. لــقــد أجهضوا 
املكاسب  الفالحني ألجــل تحقيق  كل مشاريع 

الخاصة«.
عــضــو الــجــمــعــيــات الـــفـــالحـــيـــة، فـــي مــحــافــظــة 
ديـــــالـــــى، عـــلـــي املـــجـــمـــعـــي، أكــــــد أن »الـــقـــطـــاع 
الـــزراعـــي فــي ديــالــى وفـــي الـــعـــراق بــشــكــل عــام 
الحالي  املوسم  االنهيار، وسيكون  إلى  يتجه 
أخــطــر املــواســم، وقــد ال تــكــون بــعــده أي زراعــة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  فـــي الـــبـــلـــد«، مــبــيــنــا لــــ
»الفالحني ال يستطيعون أن يزرعوا أراضيهم 
ــال وعـــــــدم مـــعـــرفـــة الــحــصــص  ــ ــمـ ــ فــــي ظــــل اإلهـ
وديالي  وعــدم صــرف مستحقاتهم«.  املــائــيــة، 

التي منعت من  الزراعية،  املحافظات  أهم  من 
الــزراعــة للموسم  الــزراعــة، حسب خطة وزارة 
الحالي. وأشار املجمعي إلى أن »كلفة الزراعة 
ــدا، مـــن أســـعـــار الــحــبــوب واملــبــيــدات  كــبــيــرة جــ
واملنشطات، ومضخات املياه، وإصالح التربة 
وغيرها، وكل ذلك ال يوجد فيه دعم حكومي، 
فضال عن أزمة املياه«، مؤكدا: »هناك أيد خفية 
تــريــد إنــهــاء القطاع الــزراعــي فــي البلد، وهــذا 
واضـــح مــن خـــالل إغــــراق الــســوق باملحاصيل 
مقابل  جــدا،  كبير  والتركية وبشكل  اإليرانية 

إهمال الزراعة املحلية«.
أما الخبير في الشأن الزراعي، عادل املختار، 
فقد دعا إلى تغيير السياسات بالنسبة لقطاع 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »الــعــراق  ــال لـــ الـــزراعـــة. وقـ
اليوم خامس دولة بالعالم في نسبة التضرر 
بالسياسات  النظر  إعــادة  املــيــاه. تجب  بأزمة 
ــاه، وقــــد تــراجــعــت  ــيـ الـــزراعـــيـــة فـــي ظـــل شـــح املـ
في  املياه  الستخدامات  والخطط  الحسابات 
ــاف: »لـــم نــلــمــس أي خــطــوات  ــ الــــزراعــــة«. وأضــ
وتــحــرك بهذا االتــجــاه مــن قبل وزارة الــزراعــة 
ــا زالــــــت الــخــطــط  ــة، إذ مــ والــــجــــهــــات املــــســــؤولــ
تــتــجــه بــاتــجــاه الــســيــاســة املــائــيــة الــقــديــمــة«، 
مشددا: »إذا استمرت هذه الحالة فإن الزراعة 
وأنــه  ال سيما  تـــام،  بشكل  البلد  فــي  ستهجر 
بــــدأ بــالــفــعــل الــكــثــيــر مـــن املــــزارعــــني يــهــجــرون 
املدينة«.  إلــى  الريف  من  وينتقلون  أراضيهم 
وتــابــع: »يــجــب أن تــدخــل الـــزراعـــات الحديثة، 
وتطويرها،  املغطاة  بالزراعة  االهتمام  ويتم 
خــصــوصــا وأن هــنــاك إمــكــانــيــات لــلــتــصــديــر، 
وتــقــلــيــل الــتــأثــيــرات االقــتــصــاديــة، وتــعــويــض 
ــيـــر فـــــرص عـــمـــل لــلــفــالحــني  ــوفـ ــر، وتـ ــائـ الـــخـــسـ
ألجــل إعادتهم إلــى أراضــيــهــم، ونــزيــد الغطاء 
إلى  أخيرا  قد توصل  العراق  وكــان  النباتي«. 
حلول ألزمــة املــيــاه مــع تركيا، مــن خــالل إبــرام 
الجانبني، صادق  بني  تفاهم مشتركة  مذكرة 
أردوغـــان  طيب  رجــب  التركي  الرئيس  عليها 
عادلة  مياه  بإطالق  تركيا  الــتــزام  على  نصت 
ومــنــصــفــة لــلــعــراق فــي نــهــري دجــلــة والـــفـــرات. 
ــيـــو/ تــمــوز  فــيــمــا لـــوحـــت الـــحـــكـــومـــة فــــي يـــولـ
املـــاضـــي، بــالــلــجــوء إلــــى املـــؤســـســـات الــدولــيــة 

للحصول على املياه من إيران.

السوريون يدعمون االقتصاد التركيالعراق: اإلهمال وأزمة المياه يبيدان الزراعة

المزارعون يعانون من شح المياه )فرانس برس(

عدنان عبد الرزاق

أكد عدد من رجال األعمال واملسؤولني 
ــراك، أهــمــيــة الــــدور الــــذي يــقــوم به  ــ األتــ
السوريون في دعم االقتصاد التركي، 
وتنشيط األسواق وعدد من القطاعات 
ردًا  ذلــك  ويأتي  والخدمية.  اإلنتاجية 
في  السوريني  الالجئني  على منتقدي 
ـــــروا سلبا 

ّ
تــركــيــا واتــهــامــهــم بــأنــهــم أث

على األوضاع االقتصادية لتركيا.
وانقلب مــديــر عــام شــركــة »ايــجــا إش« 
ــان، على متهمي  الــتــركــيــة، نـــوري دوغــ
ــادة نسبة  ــزيـ الـــســـوريـــني فـــي تــركــيــا، بـ
ــفــــقــــر، بـــقـــولـــه: »لـــــن تــجــد  الـــبـــطـــالـــة والــ
الشركات موظفني لتشغيل مصانعها 

إن هاجر السوريون«.
ــــث لــصــحــيــفــة  ــــديـ وأضــــــــــــاف، خـــــــالل حـ
إعــالم  وســائــل  تتناقله  ميترو«  »خبر 
ــرًا: »نــعــلــن عـــن حاجتنا  تــركــيــة، مـــؤخـ
فــيــتــقــدم 1000 شخص،  إلـــى مــهــنــدس 
ــأتـــي مــن  ــد يـ ــ وال يـــوجـــد شـــخـــص واحــ
أجــــل األعـــمـــال املــهــنــيــة، فـــي حـــني نــرى 
الــشــركــات تــجــد الــحــل فـــي املــهــاجــريــن 

السوريني«.
وأّيـــد مدير عــام شركة »ايــجــا إش« ما 
ــراك، عـــن أهــمــيــة  ــ ــ أعــلــنــه مـــســـؤولـــون أتـ
دور نحو 3.7 ماليني ســوري في دعم 
األســـواق  وتنشيط  التركي  االقــتــصــاد 

وقطاعات الصناعة والبناء والزراعة.
وحــســب رجـــل األعـــمـــال الـــســـوري عبد 
املــجــيــد عـــاشـــور، تــزيــد عـــدد الــشــركــات 
لـــســـوريـــني  ــة  املــــرخــــصــ أو  ــة،  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
الــتــركــيــة، عن  حــصــلــوا عــلــى الجنسية 
10 آالف شركة، وتلك الشركات تشغل 
أتراكًا إلى جانب السوريني، وهذا قلما 
السوري  الــوجــود  منتقدو  إليه  يشير 

في تركيا.
الجديد«،  »العربي  لـ عــاشــور  ويضيف 
تـــركـــيـــا  فــــــي  الـــــســـــوريـــــني  ــال  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ أن 
يــتــقــاضــون أجـــــورًا ال يــقــبــلــهــا األتـــــراك، 
رغم ما لديهم من املهارة وااللــتــزام، ما 

بهم،  التمسك  إلــى  العمل  أربـــاب  يــدفــع 
الفــتــًا إلــــى أن نــســبــة املـــيـــاومـــني )عــمــال 
الزراعي جلهم من  العمل  اليومية( في 
ــــات غـــازي  الـــســـوريـــني، خــاصــة فـــي واليـ
عنتاب وهــاطــاي وأورفـــا، وهـــؤالء، كما 
غيرهم في بعض القطاعات الصناعية، 

من دون أي تأمني أو ضمان.
ــة  ــدالـ ــعـ ــانــــت الـــنـــائـــبـــة عــــن حـــــزب »الـ وكــ
ورئيسة  تركيا،  في  الحاكم  والتنمية« 
الــدولــيــة للهجرة والــالجــئــني،  الــرابــطــة 
ســاري أيـــدن، قــد أشـــارت سابقًا إلــى أن 
رجــال األعــمــال الــســوريــني ساهموا في 
توفير 100 ألف وظيفة، واستثمروا 3.5 
السبع  السنوات  دوالر، خالل  مليارات 

من لجوئهم إلى تركيا.
كـــمـــا بـــــنّي املــــصــــرف املــــركــــزي الـــتـــركـــي، 
خــالل دراســـة سابقة بــعــنــوان »عــواقــب 
ــلـــى أداء  ــئـــني عـ الـــتـــدفـــق الـــهـــائـــل لـــالجـ
الشركات وهيكلية السوق وتركيبته«، 
الشركات  على  السورية  الهجرة  تأثير 
وأســواق العمل في تركيا، خلصت إلى 
 %5 يشكلون  الــســوريــني  املهاجرين   

ّ
أن

من عدد السكان األتراك املحليني، وهذا 
أدى إلـــى زيــــادة فــي مــتــوســط مبيعات 
الشركات بنسبة 4%، إضافة إلى زيادة 
فــي تــأســيــس شــركــات جــديــدة مسجلة 

بنسبة %5.
ويــتــمــنــى الـــعـــامـــل الــــســــوري فـــي قــطــاع 
الـــصـــنـــاعـــات الــنــســيــجــيــة بــإســطــنــبــول، 
حسني عبد الكريم، أن يتم تقدير جهد 
الــعــمــال الــســوريــني وتحسني أجــورهــم، 

كما أقرانهم األتراك.
وطالب بتقنني العمل عبر التسجيل في 
العمال  عن  الضرائب  ودفــع  التأمينات 
ــيـــرا مــــن املـــنـــشـــآت  ــثـ الــــســــوريــــني، ألن كـ
تــشــغــل الــعــمــال الــســوريــني »تــهــربــًا من 
القانون« وال يستصدر أصحابها لهم 
العامل  مستقبل  يجعل  ما  عمل،  أذون 
مهددا بالطرد وعرضة ملزاج رب العمل.
ورغــم أن تركيا ألــزمــت، منذ بداية عام 
بــاســتــصــدار إذن  الــعــمــل  أربــــاب   ،2016

عــمــل لــلــعــمــال الـــســـوريـــني، وفـــق بطاقة 
الــحــمــايــة املــؤقــتــة الــتــي بــحــوزتــهــم، أو 
إقــامــة سياحية،  إقــامــة عمل ملــن يحمل 
ــّرب بــعــض املـــنـــشـــآت لـــم يــزل  ــهـ إال أن تـ

مستمرًا.
وحــســب رئــيــس الــجــالــيــة الــســوريــة في 
إســـطـــنـــبـــول، نـــــزار خــــــراط، يــبــلــغ الــحــد 
األدنـــــى لــلــعــمــال الـــســـوريـــني فـــي تــركــيــا 
ألـــف، إن أضــفــنــا العمال  أكــثــر مــن 700 
الزراعة،  في  يعملون  الذين  املوسميني 
وال يــزيــد الــحــاصــلــون مــنــهــم عــلــى إذن 
عن  التأمينات،  فــي  املسجلون  أو  عمل 

40 ألفًا فقط.
ــراوح مــــتــــوســــط أجــــــــور الـــعـــمـــال  ــ ــ ــتـ ــ ــ ويـ
ــــني 2500  بــ تــــركــــيــــا،  ــــي  فــ الـــــســـــوريـــــني 
ــدوالر = نحو  ــ )الــ تــركــيــة  لــيــرة  و4000 
بالكاد يسد  املبلغ  وهـــذا  لــيــرة(،   11.2
ــر، بــعــد  ــيــ ــواتــ ــفــ تـــكـــالـــيـــف املـــعـــيـــشـــة والــ
تـــراجـــع ســعــر صــــرف الــلــيــرة الــتــركــيــة 
وغالء إيجار املنازل وأسعار املنتجات 

االستهالكية.
ــيـــس الـــجـــالـــيـــة الـــســـوريـــة  ويــــوصــــي رئـ
ــــالل تــصــريــحــاتــه  فــــي إســـطـــنـــبـــول، خــ
ــد«، بــتــقــنــني وضــع  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ لــــ
الــســوريــني واالســتــفــادة مــن مهاراتهم 
أن  مبينًا  كــثــيــرة،  دول  تتمناها  الــتــي 
ــزاب املعارضة،  مــا يــروجــه بعض األحـ
عــن أن الــســوريــني يــتــلــقــون مــســاعــدات 
ويـــأخـــذون فـــرص األتـــــراك فـــي الــعــمــل، 
غير صحيح، ألنهم يعملون بأجر أقل 
وفي أعمال ربما ال يرضى بها األتراك.

وحسب إحصاء أجرته املديرية العامة 
إلدارة الهجرة التركية الحكومية، في 
املــاضــي،  األول  أكتوبر/تشرين  شهر 
يـــبـــلـــغ عــــــدد الــــســــوريــــني الـــخـــاضـــعـــني 
3 ماليني  تركيا،  في  املؤقتة  للحماية 
و715 و913 شخصًا. ويتوزعون على 
والية إسطنبول بنحو 532 ألفًا و726، 
في  و890،  ألــفــًا   457 عــنــتــاب  وغـــــازي 
حني تضم والية هاتاي 436 ألفًا و861 

شخصًا.

استثماراتإنتاج

هجرة الكثير من الفالحين 
في كل المحافظات إلى 

أعمال أخرى
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ارتفاعًا  الحاويات  أسعار  تشهد 
جــــنــــونــــيــــًا وذلـــــــــــك وســـــــــط نـــقـــص 
مــريــع فــي ســوق الشحن البحري 
الــخــاص بــحــاويــات الــغــاز الطبيعي املــســال، 
ــحـــجـــوزات املــبــكــرة عــلــى شــحــنــات الــغــاز  والـ
ــــالل الــــعــــام الـــجـــاري  ــتـــي وقـــعـــت خـ املــــســــال الـ
السوق  فــي  مقدمًا  دفعت  مرتفعة  وبأسعار 
اآلجل لحجز الحاويات من قبل شركات كبرى 
في الصني واليابان ودول النمور اآلسيوية. 
فــي هــذا الــشــأن، قــالــت نــشــرة »ســتــانــدرد آند 
بــــورز غـــلـــوبـــال«، إن أســـعـــار إيـــجـــار نــاقــالت 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي املـــســـال تــضــاعــفــت 6 مـــرات 
خالل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، 
الــواحــدة بني  الناقلة  إيجار  حيث بلغ سعر 
املــحــيــط الــهــادئ وآســيــا 300 ألـــف دوالر في 
اليوم، لنقل شحنات الغاز املسال بني أميركا 
وآسيا تحديدًا.   ويأتي هذا االرتفاع بسبب 
الــعــدد املــحــدود مــن نــاقــالت الــغــاز الطبيعي 
الطلب  فيه  يتزايد  وقــت  فــي  عامليا،  املتاحة 
الــفــوري خالل  السوق  املسال في  الغاز  على 

الشتاء في كل من آسيا وأوروبا. 
وحسب بيانات »ستاندرد آند بورز غلوبال«، 
كان سعر تأجير ناقلة الغاز الطبيعي املسال 
تعادل نحو 50 ألف دوالر في اليوم في بداية 
شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، ولكنها ارتفعت 

إلى 300 ألف في يوم 18 من نفس الشهر. 
إدارة معلومات  بــيــانــات  تــشــيــر  جــانــبــهــا  مــن 
الطاقة األميركية، إلى أن ثورة الغاز الطبيعي 
الصخري في الواليات املتحدة رفعت صادرات 
أقــل من مليار قدم  الغاز املسال األميركي من 
إلــى 10.8 مليارات قدم  عــام 2015  فــي  مكعبة 
إلـــى 40 دولــة  الــحــاويــات  مكعبة تشحن عــبــر 
من دول العالم، وذلك بنهاية عام 2020. ويعد 
هذا االرتفاع في صادرات الغاز األميركية من 
األسباب الرئيسية التي رفعت أسعار الشحن 
ــا، وكـــــذا عبر  ــيـ عــبــر املــحــيــط الــــهــــادئ إلــــى آسـ

املحيط األطلسي إلى أوروبا. 
وقعت  قد  آسيا  في  الكهرباء  شركات  وكانت 
ــارس/ آذار املـــاضـــي مع  ــ ــقـــودًا آجـــلـــة مــنــذ مــ عـ
وحجزت  األميركية  الصخري  الــغــاز  شــركــات 
نـــاقـــالت لــتــوصــيــلــهــا، مـــا رفــــع أســـعـــار إيــجــار 

الناقالت بهذه املعدالت الخيالية. 
ويـــقـــدر عــــدد الـــنـــاقـــالت املــتــخــصــصــة فـــي نقل 
 642 بنحو  العالم  في  املسال  الطبيعي  الغاز 
ناقلة حتى نهاية عام 2020. وهنالك طلبيات 
لبناء 242 ناقلة من املتوقع أن تدخل الخدمة 
ــام 2025، من  خــــالل األعـــــــوام املــقــبــلــة حــتــى عــ
العام  الخدمة خــالل  ناقلة ستدخل  بينها 46 

الجاري و38 ناقلة في العام املقبل 2022. 
وحــســب بــيــانــات شــركــة الــطــاقــة الــقــطــريــة، فإن 
أكبر  تعد صاحبة  القطرية،  »نــاقــالت«  شركة 
أســطــول مــن حــاويــات شــحــن الــغــاز الطبيعي 
املــــســــال فــــي الـــعـــالـــم، وهــــــذا الـــعـــامـــل يــؤهــلــهــا 
لــتــصــبــح مـــصـــدرًا مــضــمــونــًا فـــي تــلــبــيــة عــقــود 
إلى تأجير  املسال ألنها ليست بحاجة  الغاز 
ناقالت لتوصيل شحناتها إلى أنحاء العالم. 
القطرية  أدلــت بها »نــاقــالت«  ووفــقــًا لبيانات 
في بداية أكتوبر/ تشرين األول املاضي، فإن 
لدى الشركة 69 حاوية لنقل الغاز املسال، كما 
أنها تعاقدت مع مجموعة »هودونغ غونغوا« 
واململوكة  )هــودونــغ(  املــحــدودة  السفن  لبناء 
 4 لبناء  الحكومية  الــصــني  ملؤسسة  بالكامل 
 769.3( ريـــال  مليار   2.8 بقيمة  عمالقة  سفن 
ــدد حـــاويـــات  مــلــيــون دوالر(. مــمــا ســيــرفــع عــ
األســطــول القطري لنقل الــغــاز املــســال إلــى 73 
حــاويــة فــي الــعــام املقبل 2022، وهــو مــا يمثل 
12% مــن إجــمــالــي ســعــة نــقــل الــغــاز الطبيعي 

املسال في العالم. 
ــل رئــيــســيــة  ــوامـ ويـــــرى مــحــلــلــون أن هــنــالــك عـ
ــار الـــنـــاقـــالت خـــالل  ــعــ ســـاهـــمـــت فــــي غـــــالء أســ
الــشــتــاء الـــجـــاري، وهـــي الـــزيـــادة الــكــبــيــرة في 
الــطــلــب الــعــاملــي عــلــى الـــغـــاز املـــســـال فـــي آســيــا 
وأوروبا، حيث إن معظم احتياجات آسيا من 
البحر ولــيــس عبر األنابيب  تــأتــي عبر  الــغــاز 
بــســبــب املــوقــع الــجــغــرافــي مــن مــنــاطــق إنــتــاج 
للتلوث  املقيدة  القوانني  الغاز، وكذلك بسبب 
املتوفرة  املتجددة  الطاقة  بدائل  وقلة  البيئي 
الـــدول. ومــن بني العوامل كذلك العقبات  امــام 

برلين ـ العربي الجديد

مــا زال كــابــوس كــورونــا وأزمــــات بريكست 
ــارة  ــقــ وغــــــــالء املـــعـــيـــشـــة تـــقـــض مـــضـــاجـــع الــ
ــن أملـــانـــيـــا  ــ ــل مـ ــ األوروبــــــــيــــــــة، حـــيـــث اتــــجــــه كـ
والــنــمــســا إلعـــــادة تــطــبــيــق تــدابــيــر صــارمــة 
متعلقة بــالــفــيــروس فــي األســـبـــوع املــاضــي، 
 البالد دخلت في حالة 

ّ
وحذرت برلني من أن

طوارئ متعلقة بالفيروس.
وفــــي بـــرلـــني تـــوقـــع الــبــنــك املـــركـــزي األملـــانـــي 
ــنــــني، أن يــســجــل  »بـــونـــدســـبـــنـــك«، أمـــــس اإلثــ

الــســيــاســيــة الــتــي عــرقــلــت فــي بــعــض الــشــهــور 
ضخ الغاز الروسي عبر األنابيب إلى خزانات 
الغاز في أوروبا وزيادة صادرات الغاز املسال 

األميركي إلى آسيا. 
مــــن جــانــبــهــا قـــالـــت نـــشـــرة » لــــويــــدز لــيــســت« 
التي تصدر في لندن في تقرير حــول أسعار 
حاويات الغاز املسال، إن ازمة الغاز في آسيا 
رفعت أسعار الحاويات في املتوسط إلى 260 
ألف دوالر في اليوم في شهر أكتوبر/ تشرين 

األول. 
ــنـــشـــرة أن حــــاويــــات نـــقـــل الـــغـــاز  وذكـــــــرت الـ
املسال تفضل السوق اآلسيوي على السوق 
األوروبيني، ألن الفارق السعري في الشحن 
يحقق لها أرباحًا إضافية تقدر بنحو 100 
سجلت  الـــصـــدد،  ذات  وفــــي  دوالر.  مــلــيــون 

بــيــانــات الــبــورصــة الــبــلــطــيــقــيــة فـــي أوســلــو 
بــالــنــرويــج، املتخصصة فــي أســعــار إيــجــار 
قدم   180 حمولة  الناقلة  سعر  أن  الناقالت 
في  ميناء غالدستون  من  الغاز  من  مكعبة 
إلـــى طــوكــيــو بــلــغ 262.215 ألــف  أســتــرالــيــا 
دوالر فـــي الـــيـــوم. وهــــو مـــا يــعــنــي ارتــفــاعــًا 
الــثــانــي،  بنسبة 7% فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
عما كان عليه السعر في منتصف أكتوبر/ 

تشرين الثاني. 
ويــالحــظ أن املــســافــة بــني الــيــابــان وأســتــرالــيــا 
مــســافــة قــصــيــرة مــقــارنــة بــاملــســافــة مــن خليج 
ــي أمـــيـــركـــا حـــيـــث تــشــحــن مــعــظــم  املـــكـــســـيـــك فــ
حــاويــات الــغــاز املــســال الــصــخــري إلــى موانئ 
الــعــالــم. ويــرتــفــع فـــارق ســعــر تــأجــيــر حــاويــات 
الــغــاز املــســال بــني أميركا إلــى أوروبـــا وبينها 

أملــانــيــا مــســتــوى قريًبا  فــي  مــعــدل التضخم 
من 6% في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 
 في 2022، لكنه يرى في 

ً
قبل أن يتراجع قليال

الوقت نفسه أنه قد يظل أعلى مستوى %3 
لفترة من الوقت. وسجل معدل التضخم في 
أعلى مستوى في ثالثة عقود خالل  أملانيا 

أكتوبر/تشرين األول املاضي عند %4.6. 
ــي فــــي بــــيــــان صــــادر  ــ ــانـ ــ ــــزي األملـ ــركـ ــ ــال املـ ــ ــ وقـ
 االقتصاد 

ّ
اإلثنني، نقلته وكالة »رويترز« إن

ــة فــــي الــنــصــف  حـــقـــق مـــســـتـــويـــات نـــمـــو قـــويـ
األول من 2021، لكنه تباطأ بعد ذلــك بفعل 

اضطرابات املعروض وصعوبة العثور على 
أيٍد عاملة.

وكــان محافظ البنك املركزي األملــانــي، ينس 
 التضخم 

ّ
ويدمان قد حذر يوم الجمعة من أن

في منطقة اليورو قد يظل أعلى من مستوى 
2% على املدى املتوسط ولن يتباطأ سريًعا 

كما يتوقع العديد من أعضاء البنك. 
كما شدد البنك املركزي في تقريره الشهري 
 طفرة نمو االقتصاد قد تهدأ، تزامنًا 

ّ
على أن

مــع اتــجــاه أملــانــيــا إلعــــادة تطبيق إجــــراءات 
اإلغالق في ظل زيادة إصابات »كورونا«.

وفـــي بــريــطــانــيــا، قـــال مــحــافــظ بــنــك إنكلترا، 
ــنـــشـــاط  الـ  

ّ
إن يـــــــوم األحــــــــــد،  ــلــــي،  بــــيــ أنــــــــــدرو 

ــادي فـــي املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة يــتــبــاطــأ  ــتـــصـ االقـ
واملشاكل املتعلقة باإلمدادات تغذي ارتفاع 
األسعار، مؤكدًا في الوقت نفسه أن السياسة 
النقدية لن تحل هذه املشاكل بشكل مباشر.

 اتـــفـــاق بــريــكــســت قـــد أثـــر بــدرجــة 
ّ
ويـــذكـــر أن

الـــبـــريـــطـــانـــي،  املــــــال  ــي  كـــبـــيـــرة عـــلـــى أداء حــ
التنفيذيني  املديرين  رواتــب  تراجعت  حيث 
للشركات املدرجة في مؤشر »فوتسي 100« 

بنحو 9% في العام املالي 2021. 
ــتـــي نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة  ــــا لــلــبــيــانــات الـ

ً
ووفــــق

»فــايــنــانــشــال تــايــمــز«، بــلــغ مــتــوســط رواتـــب 
املسجلة  الشركات  في  التنفيذيني  املديرين 
مليون   2.9 حــوالــي   »100 »فوتسي  بمؤشر 
الــعــام  فـــي  مــاليــني دوالر(   3.9( إســتــرلــيــنــي 

املالي الجاري 2021. 
كما أكدت البيانات أن حوالي ثلث املديرين 
وذلك  مكافأة  على  يحصلوا  لم  التنفيذيني 
إمـــــا نــتــيــجــة عـــــدم تــحــقــيــق املـــســـتـــهـــدف، أو 
ــازل عــنــهــا،  ــنـ ــتـ ــأة أو الـ ــافـ ــكـ بــســبــب إلــــغــــاء املـ
وتسبب إلــغــاء املــكــافــآت فــي انــخــفــاض حزم 

األجور اإلجمالية.

لـــويـــدز   « ــرة  نـــشـ ــقـــدر  تـ مــــن جــانــبــهــا   .2023
ليست«، أن تساهم أزمة الحاويات في نقص 
الغاز املسال العاملي حتى مارس/آذار املقبل 
وبــكــمــيــات قـــدرتـــهـــا بــنــحــو 19 مــلــيــون طــن. 
ويقدر النقص في الغاز الطبيعي في أوروبا 

بنحو 14.5 مليون طن.
أنيرجي«  نــشــرة »أوفــشــور  وحــســب بيانات 

الــبــريــطــانــيــة الـــتـــي تـــصـــدر فـــي لـــنـــدن، تعد 
أكبر  صاحبة  الجنوبية  الكورية  الشركات 
ــال،  نــصــيــب فــــي صـــنـــاعـــة ســـفـــن الــــغــــاز املـــسـ
حيث تعكف شركات هيونداي وسامسونغ 
ــو عــلــى بــنــاء 110 حــاويــات مــنــذ بــدايــة  ودايــ
العام الجاري. بينما تعكف شركة »زيفزدا« 
الـــروســـيـــة عــلــى بـــنـــاء 15 حـــاويـــة لــتــصــديــر 
الــغــاز املــســال مــن حقل »يـــامـــال«. كما تعمل 
مجموعة »هو دونغ« الصينية على بناء 11 
»ناقالت«  بينها حاويات شركة  حاوية من 

القطرية. 
ــــع دول كـــبـــرى فـــي تـــجـــارة الــغــاز  وهــنــالــك أربـ
املــســال، وهـــي قــطــر الــتــي تخطط لــرفــع إنــتــاج 
البالد من الغاز الطبيعي املسال بنسبة 40 في 
املئة إلى 110 ماليني طن سنويًا بحلول 2026. 

وشـــرعـــت شـــركـــة قــطــر لــلــبــتــرول الـــتـــي تــحــول 
فــي تطوير مشروع  للطاقة،  قطر  إلــى  اسمها 
استثماراته  تبلغ  الــذي  الشمال  توسعة حقل 

قرابة 30 مليار دوالر.
ــــدول، الـــواليـــات املــتــحــدة الــتــي  وثـــانـــي هـــذه الــ
تواصل تطوير صناعة الغاز املسال الحديثة. 
سوق  حديثًا  دخــلــت  الــتــي  أستراليا  وثالثها 
»وودســايــد  عبر مشاريع شركة  املسال  الغاز 
بتروليوم« األسترالية ومشروع »سكاربورو« 
للغاز بقيمة 11 مليار دوالر وتوسعة »بلوتو 
لــلــغــاز املـــســـال »فــــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن هــذا 
العام. كما تسعى شركة سانتوس للحصول 
عــلــى مـــوافـــقـــة رســمــيــة عــلــى مـــشـــروع تــطــويــر 

باروسا للغاز بتكلفة 3.6 مليارات دوالر. 
أمـــا روســيــا فــقــد شــرعــت فــي إنــشــاء مــشــاريــع 

لتصدير الغاز املسال إلى جانب تصدير غاز 
األنابيب قبل 11 عامًا فقط، وتستهدف زيادة 
ــال إلــــى %15  ــاز املـــسـ ــغـ ــوق الـ حــصــتــهــا فـــي ســ

بحلول عام 2025. 
وحــســب مجلة ســيــاســة الــطــاقــة الـــصـــادرة عن 
وزارة الــطــاقــة الـــروســـيـــة، فـــإن روســـيـــا رفــعــت 
صــادراتــهــا مــن الــغــاز الطبيعي املــســال بأكثر 

من أربعة أضعاف منذ عام 2009. 
ــدأت روســيــا بــتــطــويــر مــرافــق إنــتــاج الــغــاز  وبــ
املسال بإطالق مشروع »سخالني«،  الطبيعي 
ــر  آخــ مـــعـــمـــل  ــيـــد  ــيـ تـــشـ ــم  ــ تــ عـــــــام 2018  وفـــــــي 
ملــعــالــجــة الــغــاز فــي »يـــامـــال« لــلــغــاز الطبيعي 
املــســال. وصـــدرت روســيــا الشحنة األولـــى من 
»كــريــغــاز  مــن مصنع  املــســال  الطبيعي  الــغــاز 

فيتسوتسك« في عام 2019.

تفاقم أزمة 
الغاز المسال

كورونا وأزمات الغالء تقلق أوروبا

)Getty( ناقلة غاز مسال بميناء روتردام الهولندي، أكبر موانئ الغاز المسال بأوروبا

)Getty( الملياردير إيلون ماسك)Getty( برلين قلقة على االقتصاد من عودة كورونا

)Getty( مسؤولون أتراك سابقون يزورون أحد حقول الغاز

قطر صاحبة أكبر 
أسطول لحاويات نقل الغاز 

المسال في العالم

فــي  دوالر  ــــف  ألـ  64.250 بــنــحــو  ــا  ــيـ آسـ ــــني  وبـ
اليوم، حسب بيانات شركة فيلكس األميركية 

املتخصصة في الغاز الطبيعي املسال. 
وتشير بيانات شركة فيلكس إلى أن أسعار 
في  كبيرة  بــدرجــة  تساهم  املرتفعة  الشحن 
املسال، حيث  الطبيعي  الغاز  أسعار  ارتفاع 
قيمتها  غــاز طبيعي مسال  أن سعر شحنة 
20 مــلــيــون دوالر تــشــحــن مـــن مــيــنــاء هــنــري 
فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة تــرتــفــع قــيــمــتــهــا إلــى 
إلــى أوروبــا  120 مليون دوالر حينما تصل 
مـــلـــيـــون دوالر   144 إلـــــى  قــيــمــتــهــا  ــفـــع  ــرتـ وتـ
الــيــابــان. وتــتــوقــع شركة  إلـــى  حينما تــصــل 
فليكس املــتــخــصــصــة فــي اســتــثــمــار نــاقــالت 
ــذه األســـعـــار  ــ ــتـــواصـــل هـ ــال أن تـ ــاز املــــســ ــغــ الــ
الــعــام  املــســال حــتــى  الــغــاز  القياسية لشحن 

أسعار الناقالت تتضاعف 
6 مرات... ودول آسيا 

وأوروبا تعاني

أنقرة ـ العربي الجديد

الطبيعية  واملــــوارد  الطاقة  وزيــر  أعلن 
الــتــركــي فــاتــح دونـــمـــاز، إتــمــام األعــمــال 
الــهــنــدســيــة فـــي حــقــل صـــقـــاريـــا لــلــغــاز 
الــطــبــيــعــي، مــشــيــرًا إلـــى أن مــد أنــابــيــب 
سيتم  األســـود  البحر  تحت  التوصيل 
في ربيع العام 2022. وأوضح دونماز، 
أمـــس اإلثـــنـــني، خـــالل »الــقــمــة الــحــاديــة 
عــشــرة لــلــطــاقــة فــي تــركــيــا« املــقــامــة في 
والية أنطاليا )جنوب غرب( أن أسواق 
كبيرًا ال  تغييرًا  العاملية تشهد  الطاقة 
سيما من حيث السعر، مؤكدا أن تركيا 
الطبيعي  الــغــاز  اكتشاف  فــي  مستمرة 

في البحر األسود. 
وأضـــــــــــاف: »أكـــمـــلـــنـــا جـــمـــيـــع األعــــمــــال 
الــهــنــدســيــة فـــي حــقــل صـــقـــاريـــا لــلــغــاز 
الــطــبــيــعــي، وقــدمــنــا طــلــبــات للحصول 

على أنابيب عالية الجودة، وسيتم مد 
أنابيب التوصيل تحت البحر األسود 

ربيع العام 2022«.
وتابع: »سنقوم بهذا العمل مع شركة 
بمستوى  وتتمتع  مجالها  في  خبيرة 
 سفينة 

ّ
عال من الكفاءة«، مشيرًا إلى أن

الــتــنــقــيــب الــرابــعــة ســتــصــل إلـــى تركيا 
فــي ربــيــع عــام 2022. ومــنــذ عــام 2018، 
استطاع أسطول التنقيب التركي حفر 
14 بــئــرًا فــي أعــمــاق الــبــحــار، بــواســطــة 

سفن التنقيب الثالث منذ 2010.
وخالل األعوام األخيرة زادت املسوحات 
في  األبعاد  وثالثية  ثنائية  السيزمية 
البحرين املتوسط واألسود، 6-7 مرات. 
وتـــعـــول تــركــيــا عــلــى أن يــســاهــم الــغــاز 
املــكــتــشــف حــديــثــًا فـــي خــفــض فـــاتـــورة 
لروسيا  تدفعها  التي  الضخمة  الــغــاز 

والبالغة مليارات الدوالرات سنويا.

نيويورك ـ العربي الجديد

جـــنـــى املــــلــــيــــارديــــر األمــــيــــركــــي إيـــلـــون 
مــلــيــارات دوالر   8.8 قيمته  مــا  مــاســك، 
مــن بيع أسهمه فــي »تــســال« على مــدار 
ــــني. وبـــــــــدأ رجــــل  ــيـ ــ ــاضـ ــ ــــني املـ ــوعـ ــ ــبـ ــ األسـ
األعــمــال األمــيــركــي بيع حصة صغيرة 
مــــن أســـهـــمـــه فــــي أكــــبــــر شــــركــــة إلنـــتـــاج 
السيارات الكهربائية في العالم بعدما 
طرح استفتاء على »تويتر« حول بيع 
10% مــن حصته فــي الــشــركــة، وجــاءت 

نتائج التصويت لصالح املقترح. 
ــراء االســتــفــتــاء وحــتــى نهاية  ومــنــذ إجــ
بــاع »مــاســك«  املــاضــي،  الجمعة  جلسة 
فـــي »تـــســـال« بقيمة  مـــاليـــني ســهــم   8.2
8.8 مليارات دوالر وهو ما يمثل %3.2 
من حصته في الشركة. وبحسب موقع 
إلــى أن  البيع  »فــوربــس«، تشير عملية 

»ماسك« ال يزال يتعني عليه بيع 11.6 
مــلــيــون ســهــم فــي »تــســال« بقيمة 13.2 
بتعهده  الـــوفـــاء  أراد  إذا  دوالر  مــلــيــار 
ببيع 10% من حصته بالشركة. وقفزت 
ــــروة »مـــاســـك« بــمــقــدار 9.5 مــلــيــارات  ثـ
يـــوم  دوالر  مـــلـــيـــار   296.2 ــــى  إلـ دوالر 
الــجــمــعــة، بــعــدمــا ارتـــفـــع ســهــم »تــســال« 
مــاســك  ثــــــروة  وارتــــفــــع صـــافـــي   .%3.7
 335.1 ــــى  إلـ دوالر  مـــلـــيـــار   24 بـــمـــقـــدار 
الجاري،  الشهر  بداية  في  دوالر  مليار 
حيث أضاف الرئيس التنفيذي لشركة 
تــســال، أكــثــر مــن 125 مــلــيــار دوالر إلــى 
ثروته خالل شهر واحــد، بعد االرتفاع 
األخير ألسهم شركة تسال، حيث باتت 
ثــروتــه تمثل أكثر مــن 3 أضــعــاف ثــروة 
ويعد  بافيت.  وارن  الشهير  امللياردير 
ماسك أول ثري في العالم تقفز ثروته 

فوق حاجز 300 مليار دوالر.

تركيا تمد أنابيب غاز 
حقل صقاريا

ماسك يجني 
8.8 مليارات دوالر

طاقة

ال تكتوي دول أوروبا وآسيا خالل الشتاء الحالي بأسعار الغاز الطبيعي 
المتفاقمة والنقص المريع في إمداداته فحسب، ولكن بارتفاع غير 
مسبوق في أسعار حاويات نقل الغاز من أميركا وأستراليا، وسط نقص 

كبير في عدد الناقالت المتاحة

دوالر  مليون   250 بنحو  الطبيعي  الغاز  نقل  حاويات  بناء  سعر  يقدر 
للحاويات الضخمة و170 مليون دوالر للحاويات المتوسطة و80 مليون 
الحجم،  صغيرة  للحاويات  دوالر 
ــيــانــات »نــشــرة« أوفــشــور  وفـــق ب
بعيدة  ليست  فترة  وحتى  أنيرجي. 
كان العالم يهتم بالنفط ويتجاهل 
التحول  مع  لكن  الطبيعي،  الغاز 
تتزايد  النظيفة  البيئة  نحو  الجاري 
توليد  ــي  ف ــاز  ــغ ال ــات  ــدام ــخ ــت اس
الكهرباء والتدفئة. وباتت عمليات 
تنافس  نــقــلــه  ثــم  الــغــاز  تسييل 
تتعرض  التي  النفط  أنابيب  عمليات 
في أحيان كثيرة لهجمات التخريب.

كم سعر الحاويات؟

رؤية

عصام شعبان

بــالــســودان،  العسكري  املجلس  رئيس  الــبــرهــان  الفتاح  عبد  اتخذ 
2018(؛  األول  ديسمبر/كانون  ثــورة  على  انقالبا  مثلت  إجـــراءات 
ــوزراء، الـــذي وضــع قيد  ــ عــزل عبد الــلــه حــمــدوك، رئــيــس مجلس الـ
ثــم االفـــراج عنه فــي وقت  الجبرية، بعد فترة مــن اختفائه  اإلقــامــة 
الحق، واعتقل وزراء من الحكومة، وأبعد مسؤولني آخرين، وألغى 
النقابات، بجانب فرض  التمكني وتسيير  إزالــة  هيئات منها لجنة 

الطوارئ وعسكرة الشارع.
ويــقــوده  يتمظهر سياسيا  طبقي،  مــن صـــراع  جــزء  املشهد  هــذا 
قوى  وشــل  لحصار  كـــأداة  القمع  أدوات  يستخدم  الـــذي  الــجــيــش، 
الثورة، لتبقى تشكيلة طبقية قلبها الجيش مسيطرة على مواقع 
اتـــخـــاذ الـــقـــرار، بــمــبــررات الــحــفــاظ عــلــى وحــــدة الـــســـودان وحــفــظ 

استقرارها وتلبية مطالب الشعب، وإنهاء الضائقة املعيشية.
اقــتــصــاديــة وسياسية متشابكة،  االنــقــالب ضمن ســيــاقــات  كــان 
العسكري  املكون  الثورة، وتناقض ما بني  بأزمة تحالفات  ترتبط 
االنقالب،  في  مركزيا  دورا  االقتصادي  السياق  ويحتل  واملــدنــي، 
في ركائز أساسية أوالهــا األزمــة االقتصادية العميقة، تركة عمر 
في  الحكومة  وإخــفــاق  الهيكلية،  االقتصاد  وأزمــة  الثقيلة  البشير 
تخبطها،  منها  أســبــاب  نتاج  إسعافية،  بخطوات  الــوضــع  إصــالح 
وصراعات بني مكوناتها، وتطبيق إجراءات زادت معاناة املواطنني.

ارتبطت  مصالح  مجموعات  شنتها  الحكومة  ضد  حــروب  ثانيًا، 
بــنــظــام الــبــشــيــر، وتــســعــى الســتــدامــة مــصــالــحــهــا. ثــالــثــًا، تــصــدي 
املجلس العسكري للحكومة التي كانت تنوي اتخاذ إجراءات تلحق 
يمتلكها  التي  االقتصادية  املؤسسات  ترسانة  منها  بمصالحه، 
ومنقطعة الصلة بالحكومة، وغير املشمولة بالرقابة، ورغم اختالف 
التقديرات حولها )ما بني 200 و400 شركة( تبقى مصدر دخل 

اقتصادي، وسيطرة سياسية.
أن  من  البشير،  نظام  ورجــال  العسكري  املجلس  تخوفات  رابــعــًا، 
تــطــاول محاكمات وإجــــراءات قضائية قــيــاداتــه، ســواء فــي قضايا 
املسلحة،  الحركات  مع  املواجهات  خــالل  ارتكبت  أو جرائم  فساد 
وجــرائــم ارتــكــبــت فــي مــراحــل الــثــورة منها فــض اعــتــصــام القيادة 
العامة، والذي أراد به الجيش فرض اتفاق منقوص يسمح للجيش 
االقــتــصــادي، حسابات  السياق  تــدخــل فــي  الحكم. كما  يــرث  بــأن 
السلطة في ما يتعلق بردود الفعل الدولية، وتأثيراتها االقتصادية 
بــمــا فيها مــن مــنــح ومــســاعــدات وتــقــلــص فـــرص ضــخ قـــروض أو 
أموال في مجاالت استثمار كان يعول عليها، باإلضافة إلى تأثير 

االرتباك السياسي اقتصاديا.
العزلة السياسية واالقتصادية  بذلت حكومة حمدوك جهودا لفك 
عــن الـــســـودان لتكتب لــه فـــرص املــشــاركــة فــي االقــتــصــاد الــدولــي، 
ومنذ  مؤملة،  املباشرة  االقتصادي  اإلصــالح  برنامج  نتائج  كانت 
منتصف العام الحالي، بدأت اتهامات من جانب املكون العسكري 
للحكومة بالفشل في تيسير االقتصاد، وتوفير السلع األساسية 
خاصة الخبز والوقود، وأخذت االتهامات صيغا حادة وعلنية في 
ليظهر  والبرهان،  حميدتي  من  لكل  وخطابات  تصريحات  شكل 
يواجه  تحالفا  الوقت  نفس  في  ويرعى  الحكومة،  ضعف  الجيش 
الوطني(  )الوفاق  الجديد  التحالف  قوى  حكومة حمدوك، وطالبت 
ــلــقــوى الــســيــاســيــة  ــاعـــدة املـــشـــاركـــة ل ــة وتــوســيــع قـ ــ بــتــفــكــيــك األزمــ
اإلدارة  بــســوء  للحكومة  الجيش  اتــهــامــات  وتــشــاركــت  والــجــهــويــة، 
السياق، يمكن تحليل حدثني فارقني  السلطة. وفي هذا  واحتكار 
هما، اعتصامان ملوالني للمجلس العسكري؛ اعتصام أمام القصر 
الرئاسي )شارك فيه أنصار مني مناوي وجبريل إبراهيم(، وخالله 
السلطة  »بــحــل حكومة حــمــدوك وتسليم  تطالب  رفــعــت شــعــارات 
العالقة ما بني إغالق ميناء )بورتسودان( شرق  للجيش« وثانيًا 
السودان عن طريق قبيلة البجا منذ 17 سبتمبر، مما عمق أزمة 
الواردات والتصدير. كما أغلقت الطرق املؤدية من امليناء للخرطوم، 
بـ30 مليون  للخسائر متفاوتة، بعضهم يقدرها  تقديرات  وهناك 
دوالر يوميا، بينما فتح امليناء بعد ما يزيد عن شهر، دعما للقائد 
العام للقوات املسلحة، حسب تعليق ناظر قبيلة البجا محمد األمني 
وبالتالي وظف  الــوطــنــي،  املؤتمر  فــي حــزب  السابق  العضو  تــرك، 
اإلغالق )الذي يرفع مطالب ضد التهميش( للضغط على الحكومة 

وتيسيرًا النقالب البرهان.
لم تكن الخالفات بني حكومة حمدوك واملجلس العسكري خافية، 
بعدة  وارتــبــطــت  كالمية،  ومــنــاوشــات  بتصريحات  للعلن  خرجت 
جرائم  فــي  البشير  نظام  منسوبي  بعض  محاكمة  منها  ملفات، 
الحكومة،  إلى  للجيش  التابعة  الشركات  وإخضاع  فساد،  ووقائع 
التي يتحكم فيها  املـــوارد  كانت صـــادرات املاشية والــذهــب ضمن 
الجيش، وتحقق عوائد ضخمة، غير املوانئ وشركات النقل والتي 
نظرا  اإلقليمي  التعاون  ملفات  في  التأثير  إمكانية  الجيش  تمنح 

لكون املوانئ أحد محاور الصراع اإلقليمي.
وسبق وأشار حمدوك في ديسمبر 2020، إلى أن مشاركة الجيش 
)بأموال الشعب( في شركات القطاع الخاص غير مقبولة، فيما يعد 
تعبيرا عن رفض توسع ترسانة الجيش االقتصادية وتغللها في 

القطاع الخاص دون محاسبة ورقابة.
بينما قابل البرهان الحديث عن اقتصاد الجيش بأن تلك الشركات 
مستعدة لدفع الضرائب في وقت أعلن حمدوك أّن 18 في املائة فقط 
املالية، وأّن شركات مالكة  الدولة تحت سيطرة وزارة  إيــرادات  من 
لألجهزة األمنية خارج منظومة املوازنة التي يرى قطاع من القوى 
ها تمول من جيوب املواطنني عبر زيادة أسعار السلع 

ّ
السياسية أن

والخدمات التي تلت برنامج اإلصالح االقتصادي.
ويــأتــي فــي الــســيــاق االقــتــصــادي أيــضــًا قـــرار تجميد لجنة إزالـــة 
الــفــســاد وإهـــدار  التمكني، والــتــي مــن املــفــتــرض أن تحصر وقــائــع 
أيضًا  اختصاصاتها  ومــن  للتحقيق،  وقائعها  وتحيل  العام  املــال 

مصادرة املمتلكات وتحديد طرق التصرف فيها.
وتبني تقارير اللجنة وقائع فساد، كما استطاعت استرداد مليار 
دوالر إلى وزارة املالية، غير أراض مرتفعة القيمة على شاطئ النيل، 
الصراع  النقابات عن   لجان تسيير 

ّ
و50 شركة، وال ينفصل حل

السيطرة  البشير  يعتبر  كــان  االقــتــصــادي،  والسياق  االجتماعي 
اليسار،  قــوى  مــعــارضــيــه، خصوصًا  مــن  الــنــقــابــات خصمًا  على 
ويعتبر الجيش أيضًا أّن قوى الحرية والتغيير كان قلبها النابض 
النقابات عن  أّن تحرير  ويـــدرك جــيــدًا  ومــكــونــاتــه،  املهنيني  اتــحــاد 
، لذا حني ألغى لجان التسيير كان 

ً
سيطرته يشكل خطرًا مستقبال

ذلك بهدف إعادة هيكلتها لتكون تحت سيطرته.
 مؤثرًا 

ً
يمكن القول إّن السياق االقتصادي ما زال حاكمًا وعامال

في انقالب البرهان، وإّن ما جرى من صراع على السلطة هو في 
جانب كبير منه مربوط بصراع اقتصادي على املوارد.

السياقات االقتصادية 
النقالب البرهان
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