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فتح ملفات الفساد في ليبيا
طرابلس ـ أحمد الخميسي

أثارت تصريحات رئيس حكومة 
ليبيا، عبد  الوطنية في  الوحدة 
ــاد،  ــفـــسـ الـــحـــمـــيـــد دبــــيــــبــــة، عــــن الـ
مــوجــة مـــن الــنــقــاشــات فـــي الـــبـــاد. فــقــد أكــد 
ليبيا  املوجود في  الفساد  أن حجم  األخير 
غـــيـــر مـــســـبـــوق فــــي تـــاريـــخـــهـــا، وأن جــمــيــع 
امللفات املوجودة من عهد الحكومة السابقة 
تتضمن فسادًا، ال بل ورطت الدولة الليبية 
في مشكات داخلية وخارجية ال حصر لها، 
إلـــى النيابة  مــؤكــدًا تــحــويــل جميع املــلــفــات 
الــعــامــة. وأوضـــح خــال لقائه مــع مجموعة 
من الصحافيني أن هناك مصروفات بقيمة 
ــهـــة جــائــحــة  ــار ملـــواجـ ــنــ ثـــاثـــة مـــلـــيـــارات ديــ
النظير«  »منقطع  فــســاد  ينخرها  كــورونــا 
ويتم التحقيق فيه من قبل الجهات الرقابية. 
ولــفــت إلـــى وجـــود ثـــاث مــنــظــومــات للدولة 

ترتبط بعاوة الزوجة واألبناء، األولى لدى 
ليبيا  مــصــرف  لــدى  والثانية  املــالــيــة  وزارة 
ــــوال  املـــركـــزي والــثــالــثــة لــــدى مــصــلــحــة األحـ
املدنية، وهناك تفاوت في عدد املستفيدين 
بـــني املــنــظــومــات الـــثـــاث يــصــل إلـــى مليون 
مستفيد. وقال إن ملف العاج بالخارج هو 
من أكبر ملفات الفساد لدى الحكومة وهو 
يستنزف الكثير من األموال من دون وجود 
حلول لحجم املصروفات والديون املتراكمة 
لــــدى املــصــحــات الــخــارجــيــة، الفــتــا إلــــى أنــه 
تـــم تــشــكــيــل لــجــنــة ملــتــابــعــة هــــذه الــقــضــيــة. 
وأكـــد رئــيــس قــســم االقــتــصــاد فــي الجامعة 
املفتوحة في ليبيا يوسف يخلف لـ »العربي 
الفاعلة  والرقابة  املحاسبة  غياب  الجديد« 
واملالي، الفتا  اإلداري  للفساد  التصدي  في 
إلى أن ما تم اكتشافه من تزوير وتاعب في 
لم تتبعه إجــراءات   

ً
املالية مثا التحويات 

ــركـــزي،  عــمــلــيــة فــاعــلــة مـــن قــبــل املـــصـــرف املـ

املستندية  االعتمادات  في  الفساد  أن  وبــنّي 
وتــحــويــل الــعــمــلــة الــصــعــبــة إلـــى الـــخـــارج ال 
يزال قائما. في املقابل اعتبر أستاذ اإلدارة 
الليبية فــرج رهيط  في عــدد من الجامعات 
ــفــــســــاد تـــتـــطـــلـــب مــجــمــوعــة  الــ أن مـــكـــافـــحـــة 
ــيـــة. وشــــــرح فــي  ــانـــونـ ــقـ ــن اإلصـــــاحـــــات الـ مــ
الفساد  أن  الجديد«  »العربي  لـ تصريحات 
أصبح ثقافة سائدة، بحيث تمكن محاربته 
عــبــر الــشــفــافــيــة فـــي الـــبـــيـــانـــات الــحــكــومــيــة 
ــة وطــريــقــة  ــامـ ــعـ ــا املـــــوازنـــــة الـ ــهــ وعـــلـــى رأســ
صرف األموال العامة. وأرجع سبب الفساد 
ــاة واملـــحـــاصـــصـــة  ــابــ ــــى املــــحــ ــتـــشـــري إلــ املـــسـ
فــي تــوزيــع املــنــاصــب مــن دون الــرجــوع إلى 

الكفاءة واملهنية.
قـــال إن  الــبــاحــث االقــتــصــادي بشير مصلح 
لــم تشهده  حــالــيــا  واإلداري  املــالــي  الــفــســاد 
نهٍب  تــم  تــاريــخــهــا، حيث  طيلة  مثله  ليبيا 
أمــــوال الـــدولـــة وســــاد االخـــتـــاس والـــرشـــوة. 

ــال لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن عـــدم وجـــود  وقــ
أجهزة رقابية أو قضائية تحاكم اللصوص 
ــار قــيــمــة  ــيـ ــهـ يـــفـــاقـــم األزمــــــــات املــعــيــشــيــة وانـ
الدينار وتــأزم الوضع االقــتــصــادي. بــدوره، 
لـ  الجياني  علي  القانوني  املستشار  شــرح 
»العربي الجديد« أن السبب الرئيس للفساد 
ــــدم شـــرعـــيـــة الـــقـــائـــمـــني عــلــى  بـــالـــبـــاد هــــو عـ
الفساد  مكافحة  وهيئة  الرقابية  املناصب 
ومجلس الــنــواب، بعد انــتــهــاء واليــتــهــم، ما 
عرقل الكثير من القضايا. وصنفت ليبيا في 
املركز 173 عامليا في مؤشر مدركات الفساد 
ملــنــظــمــة الــشــفــافــيــة الــدولــيــة لــعــام 2020 من 
ضمن 180 دولة، في حني كان ترتيبها 168 
عــام 2018.  فــي  عــام 2019، و170  فــي  عامليا 
وتربط املنظمة في تقريرها لهذا العام بني 
البلدان األقــل فــســادًا والــقــدرة على مواجهة 
لجائحة  واالقتصادية  الصحية  التحديات 

فيروس كورونا املستجد.

تونس ـ إيمان الحامدي

ــكــــون تــعــافــي  ــد الـــــدولـــــي أن يــ ــقـ ــنـ ــــدوق الـ ــنـ ــ تــــوقــــع صـ
 حتى عام 2023، مرجحا 

ً
االقتصاد التونسي مؤجا

عـــودة الــنــاتــج املــحــلــي الــتــونــســي إلـــى مــســتــويــات عــام 
2019 بني عامي 2022 و2023. كما لفت إلى أن نسبة 
الــنــمــو االقـــتـــصـــادي لـــن تــتــجــاوز 2.3 فـــي املـــائـــة هــذا 
فــي مفاوضات  أن تدخل تونس  املرتقب  الــعــام. ومــن 
مباشرة مع خبراء الصندوق إلبرام اتفاق مالي جديد 
الباد الستكمال خطة االقتراض  أمــام  يفسح املجال 
تحتاجها  دوالر  مليارات   6 نحو  وتوفير  الخارجي 

املــوازنــة هــذا الــعــام. وقــال صندوق النقد الــدولــي، في 
من  »النهوض  اإلقليمي  االقتصاد  آفــاق  حــول  تقرير 
الجائحة، بناء مستقبل أفضل«، إن نشر اللقاحات في 
تونس سيكون ضروريا للتعافي، مصنفا تونس من 
بني البلدان البطيئة واملتأخرة في التطعيم والذي قد 

يستمر إلى عام 2023.
ــنـــدوق الــنــقــد تـــونـــس ضــمــن الــبــلــدان  كـــذلـــك أدرج صـ
املـــهـــددة بــارتــفــاع نــســب الــتــضــخــم، مــتــوقــعــا أن تزيد 
معدالت التضخم إلى 12,8 في املائة عام 2021 نتيجة 
ــواد الــغــذائــيــة والـــتـــي تــشــكــل جـــزءًا  ــ ارتـــفـــاع أســـعـــار املـ
أســاســيــا مــن ســلــة الــســلــع االســتــهــاكــيــة، إضــافــة إلــى 

ارتــفــاع أســعــار الــطــاقــة. وأكــد التقرير ذاتــه أن تونس 
ستستوعب نسبة إضافية من أصول البنوك تتراوح 
ما بني 10 و23 في املائة كديون حكومية خال عامي 
املالية  أوضـــاع  تصحيح  تــأخــر  بسبب  و2022   2021
العمومية، فيما التدرج في التعافي قد يستغرق فترة 
مــطــّولــة نتيجة بـــطء نــشــر الــلــقــاحــات ومـــا قــد يترتب 

عليه من انخفاض في اإليرادات.
وأكد التقرير أن البنوك قامت بدور حيوي في عملية 
 50 مــن  أكثر  إذ تخطت   ،2020 الحكومة سنة  تمويل 
في املائة من إجمالي االحتياجات التمويلية للباد .

ورّجــــح الــصــنــدوق أن تــبــدأ تــونــس تصحيح املــالــيــة 

العمومية سنة 2022، معتبرًا أن تطّور حاجة الدولة 
ـــف درجــــة 

ّ
ــــراض مــــن الـــبـــنـــوك املــحــلــيــة يـــكـــث ــتـ ــ ــــى االقـ إلـ

انــكــشــاف الــقــطــاع املــصــرفــي، مما قــد يــؤثــر على قــدرة 
الــبــنــوك فـــي إقـــــراض الــقــطــاع الـــخـــاص ويــتــســبــب في 

إضعاف احتماالت تحقيق تعاٍف قوي ومستدام.
التركيز على خطة  إلــى  النقد تونس  ودعــا صــنــدوق 
على  تعتمد  العامة  للمالية  األجــل  متوسطة  موثقة 
املــوارد وكبح اإلعفاءات الضريبية إلى  حسن تعبئة 
التدريجي  واإللغاء  الضريبي  الوعاء  توسعة  جانب 
للدعم، وكذلك احتواء فواتير األجور العالية وإعادة 

ترتيب أولويات النفقات.

صندوق النقد: تعافي تونس مؤجل حتى 2023

المستثمرون يعززون أسواق 
األسهم 

أظهرت بيانات أسبوعية لتدفقات 
الصناديق من بنك أوف أميركا، 
الجمعة، أن املستثمرين ضخوا 

قرابة 15 مليار دوالر في صناديق 
األسهم و13.7 مليار دوالر في 
صناديق السندات في األسبوع 

املنتهي يوم األربعاء. وعلى الرغم 

من أن إجمالي األموال التي جرى 
ضخها في األسهم هذا العام 

ما زالت عند مستوى قياسي، 
فإن دخول التدفقات تباطأ في 

األسابيع األخيرة، إذ يجرى تداول 
مؤشرات أسهم رئيسية عند 

تقييمات شديدة االرتفاع.

عودة الطيران بين روسيا 
ومصر

قالت الرئاسة املصرية في بيان 
إن مصر وروسيا اتفقتا على 

استئناف جميع الرحالت الجوية 
بني البلدين خالل مكاملة بني 

الرئيسني عبد الفتاح السيسي 
وفالديمير بوتني. وجاء في 

البيان الجمعة أنه »تم التوافق 
على استئناف حركة الطيران 

الكاملة بني مطارات البلدين، بما 
في ذلك الغردقة وشرم الشيخ«. 
وتم تعليق الرحالت الجوية إلى 

الوجهات السياحية الشهيرة في 
شرم الشيخ والغردقة بعد تحطم 

طائرة ركاب روسية في سيناء 
في أكتوبر/ تشرين األول 2015، 

ما أسفر عن مقتل 224 شخصا. 
ولم يحدد البيان املصري جدوال 
زمنيا الستئناف الرحالت، لكن 

وكالة إنترفاكس الروسية لألنباء 
ذكرت أن الرحالت قد تستأنف في 

النصف الثاني من مايو/ أيار.

تركيا تالحق منفذ عملية 
احتيال ضخمة

أصدرت السلطات التركية مذكرة 
توقيف دولية بحق مؤسس منصة 

لصرف العمالت الرقمية فّر 
وبحوزته ملياري دوالر من أموال 

املستثمرين، وفق ما أفادت وسائل 
إعالم رسمية الجمعة. كما أوقفت 
الشرطة 62 شخصا في عمليات 
دهم، الجمعة، الحتمال ارتباطهم 
بشركة »ثوديكس« التي ترأسها 

رجل األعمال الهارب فاروق فاتح 
أوزير. وأفادت وكالة أنباء دوغان 
الخاصة أن النيابة تحقق بشأن 

أوزير بتهمتي »االحتيال الخطير 
وتأسيس منظّمة إجرامية«.  

روسيا ترفع سعر الفائدة 
الرئيسي 

رفع البنك املركزي الروسي، 
الجمعة، سعر الفائدة الرئيسي إلى 

5%، وهي قفزة تفوق التوقعات 
في مواجهة خلفية من ضعف 

الروبل وارتفاع التضخم واملخاطر 
الجيوسياسية، وأملح إلى مزيد من 

الزيادات التالية. ويتناقض قرار رفع 
الفائدة من 4.5% مع توقعات معظم 

املحللني بزيادة متواضعة قدرها 
25 نقطة مئوية، بعد موجة جديدة 
من العقوبات التي أضرت بالروبل 
ومؤشرات محدودة على التباطؤ 

أظهرها التضخم.

أخبار

عجز الموازنة 
البريطانية

أظهرت أرقام مكتب اإلحصاءات الوطنية، الجمعة، أن بريطانيا شهدت ارتفاع عجز موازنتها خال جائحة فيروس كورونا إلى أعلى مستوى له منذ 
العام، وهو املقياس الرسمي للفرق بني اإلنفاق الحكومي  القطاع  الثانية. وقال مكتب اإلحصاءات إن صافي اقتراض  العاملية  عام بعد نهاية الحرب 
والضرائب، بلغ 303.1 مليارات جنيه )420 مليار دوالر( في السنة املالية املنتهية في نهاية مارس/ آذار. وكان هذا يعادل 14.5 في املائة من الناتج املحلي 
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زيادة األسعار وسط خالفات 
حول الشحن

%75
التجاري  الشحن  خطوط 
ضمنها  ومــن  اليمن  فــي 
تعتمد  الــوقــود،  واردات 
الخاضع  عدن  ميناء  على 
اليمنية،  الحكومة  لنفوذ 
المستوردون  يعاني  حيث 
من تأخير الشحنات وارتفاع 

كلفة التأمين

تحقيق

استيراد الوقود من 
بين أبرز البنود في 

المفاوضات اليمنية

تخضع شحنات الوقود 
نحو اليمن إلى التفتيش 

في ثالث دول

صنعاء ـ محمد راجح

تـــــــزامـــــــن الـــــــجـــــــدل الــــــــواســــــــع بـــن 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة والــحــوثــيــن 
ــول ســفــن الــــوقــــود إلــى  ــ ــول دخـ حــ
الـــبـــاد مـــع إعــــــادة فــتــح مــحــطــات الــبــنــزيــن 
الرسمية في صنعاء ومناطق شمال اليمن 
ــام املـــاضـــي،  ــعـ بــعــد إغـــاقـــهـــا مــنــذ نــهــايــة الـ
حيث رفعت سعر صفيحة البنزين إلى 11 
ألف ريال، بعدما كان سعرها ال يتخطى 6 
آالف ريـــال مــنــذ نــحــو ثـــاث ســنــوات. وتعد 
الجرعة السعرية الجديدة الثالثة منذ بداية 
الحرب في اليمن العام 2015 عقب رفع سعر 
صفيحة الــبــنــزيــن فــي صــنــعــاء إلـــى 3 آالف 
ريــــال، ومـــن ثــم زادت إلـــى نــحــو 6 آالف في 
العام  2019، ويوازي الدوالر نحو 900 ريال 
في صنعاء، ونحو 600 ريــال في عــدن. أما 
القفزة الراهنة فتعتبر األكبر، إذ ارتفع سعر 
الصفيحة بــمــقــدار الــضــعــف، وهــو مــا شكل 
صدمة للمستهلكن اليمنين، الذين كانوا 
ــضــة فـــي املــحــطــات 

ّ
يــتــوقــعــون أســـعـــارًا مــخــف

الــرســمــيــة، بــعــدمــا كــانــوا يــخــضــعــون طــوال 
الـــســـنـــوات املــاضــيــة إلــــى الـــســـوق الـــســـوداء، 
حــيــث يــصــل ســعــر الــصــفــيــحــة إلـــى 15 ألــف 
ــال املـــواطـــن طــارق  ــال خـــال األزمــــــات. وقــ ريــ
»العربي  لـ الحرازي، وهو مالك مركبة نقل، 
الجديد«، إنه منذ فترة ينتظر انفراج أزمة 
التي  التعبئة  الوقود وإعــادة فتح محطات 
تبيع بالسعر الرسمي للتخلص من السوق 
ــأن مــحــطــات  الــــســــوداء، »لــكــنــنــي فــوجــئــت بــ
الرسمية أصبحت عبارة عن سوق  الوقود 

سوداء أخرى«. 

نقاط تفتيش خارجية
ــة،  ــاريــ ــجــ ــتــ ــن الــ ــحــ ــشــ ــــوط الــ ــطـ ــ ــع خـ وتــــخــــضــ
ومــنــهــا ســفــن الـــوقـــود املــتــجــهــة إلـــى الــيــمــن، 
ما  وهــو  دول،  لثاث  تابعة  تفتيش  لنقاط 
اليمنين  مــن  واســعــة  تحفظ شريحة  يثير 
مــع تــأخــر الــشــحــنــات وارتـــفـــاع أكــافــهــا، ما 
ــار فـــي الــــســــوق. إذ ال  ــعـ يــنــعــكــس زيــــــادة أسـ
تشمل عملية التفتيش السفن املتجهة إلى 
ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثين 

فحسب، بل أيضًا تلك التي يستقبلها ميناء 
عـــدن الــخــاضــع لــنــفــوذ الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، 
الذي تعتمد عليه خطوط الشحن التجاري 
فــي الــيــمــن بنسبة تــزيــد عــن 75 فــي املــائــة. 
»العربي الجديد«،  وكشفت مصادر مطلعة لـ
ــرور إجـــبـــاري لــلــبــواخــر املــتــجــهــة إلــى  عـــن مــ
يتم  إذ  للتفتيش،  موانئ  ثاثة  على  اليمن 
تــوقــيــف الــســفــن الــتــجــاريــة الــتــي تــتــجــه إلــى 
ميناء عدن، جنوب اليمن، في ميناءي دبي 
في دولة اإلمارات وجدة في اململكة العربية 
السعودية، بينما توجد في ميناء جيبوتي 
ميناء  إلـــى  املــتــجــهــة  للسفن  تفتيش  نقطة 
الحديدة، غربي الباد. وشرح التاجر خالد 
اليمني  الــعــام  الــكــريــم، عضو االتــحــاد  عبد 
»الــعــربــي  لــلــغــرف الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة، لـــ
الــجــديــد«، تبعات وجـــود هــذه الــنــقــاط على 
القطاع الخاص واملستهلك اليمني، بالقول 
إن األزمة االقتصادية والتجارية واملعيشية 
الــســلــع ال يـــعـــود سببها  وارتــــفــــاع أســـعـــار 
العملة فقط، وإنما ألمور  انهيار  أزمــة  إلــى 
البواخر  التأمن على  ارتــفــاع  أخـــرى، منها 

وأيــضــًا ارتـــفـــاع أجــــور الــشــحــن مــن الــخــارج 
إلـــى الــيــمــن. وشــــدد عــلــى أنـــه يــتــم الــتــعــامــل 
الجانب كمنطقة حــرب،  فــي هــذا  اليمن  مــع 
ــر، خــاصــة  ــبــــواخــ ــا يــــــؤدي إلـــــى تـــأخـــيـــر الــ مــ
بــالــوقــود بسبب عــبــورهــا في  تــلــك املحملة 
موانئ عديدة للتفتيش، إضافة إلى مشكلة 
اإلتاوات غير القانونية التي يتم دفعها في 

املوانئ اليمنية والنقاط املتعددة للتفتيش 
داخل الباد.

بند أساسي للتفاوض
ــراد الـــــوقـــــود كــقــضــيــة  ــيــ ــتــ وتــــبــــرز أزمـــــــة اســ
رئــيــســيــة فـــي املـــبـــاحـــثـــات الــــدائــــرة إليــجــاد 
اليمن، حيث تم وضــع هذا  حل للحرب في 
امللف في مقدمة بنود مسودات االتفاقيات 
واملبادرات املعروضة على طرفي الحرب في 
الباد والتي تقودها األمم املتحدة وأميركا، 
وآخرها املبادرة املعروضة من قبل اململكة 
قبل  الحوثيون  ويصر  السعودية.  العربية 
املعروضة  الــحــلــول  بمباحثات حــول  الــبــدء 
إليـــقـــاف الــــحــــرب، عــلــى إيـــجـــاد حـــل جـــذري 
بدخول  والسماح  الــوقــود  استيراد  ملشكلة 
الــســفــن املــحــمــلــة بــاملــشــتــقــات الــنــفــطــيــة إلــى 
أو  عـــراقـــيـــل  مــــن دون أي  ــدة  ــديـ الـــحـ مـــيـــنـــاء 
تفتيش كما يحدث منذ ما يزيد عن ثاث 
ســـنـــوات. وأعــلــنــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، قبل 
أيام، السماح بدخول شحنات وقود جديدة 
إلــى ميناء الــحــديــدة، غــربــي الــيــمــن، وأكــدت 

أنها تدرس االلتزام الفني لباقي الشحنات، 
وتـــبـــدي اســـتـــعـــدادهـــا املــســتــمــر لــتــقــديــم أي 
مــــبــــادرات تــدعــم الــجــهــود الـــدولـــيـــة لتنفيذ 
اتفاق استوكهولم في ما يخص آلية صرف 

املرتبات.
ووفــــــق مــــســــؤول حـــكـــومـــي، فـــــإن إجــــــــراءات 
الحكومة الخاصة بتنظيم وتجارة الوقود 
فــنــيــة بــحــتــة ولـــيـــســـت ســـيـــاســـيـــة، وتــطــبــق 
فــي جميع املــوانــئ للحد مــن الــتــجــارة غير 
ــلـــوقـــود، وتــطــبــيــق الــضــوابــط  الــقــانــونــيــة لـ
ــوال وتــمــويــل  ــ ــ الـــدولـــيـــة ملــكــافــحــة غــســل األمـ
اإلرهـــــاب، والــتــأكــد مــن املــواصــفــات الفنية، 
اإليــرادات وتخصيصها لصرف  وتحصيل 
رواتب املدنين وتحسن الوضع اإلنساني .

ــاق، دعـــــــا عــــضــــو جــمــعــيــة  ــيـــ ــ ــسـ فـــــي هـــــــذا الـــ
الــصــنــاعــيــن الــيــمــنــيــن مــحــمــد نــبــيــل إلـــى 
وضع حد لهذا الصراع الدائر في ما يخص 
الـــوقـــود، والــتــي أصبحت  اســتــيــراد  مشكلة 
أزمة متكررة تؤذي كثيرًا قطاعات األعمال 
فـــي الــيــمــن، خــصــوصــًا الــقــطــاع الــصــنــاعــي، 
ــعــــرض ألضـــــــــرار وخــــســــائــــر بــالــغــة  الـــــــذي تــ
بسبب هــذه األزمــة. وأكــد في سياق حديثه 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، تسبب هـــذه األزمـــة 
واإلنــتــاجــيــة  التشغيلية  ــقـــدرات  الـ بــتــراجــع 
لــلــمــصــانــع الــيــمــنــيــة وتـــوقـــف بــعــضــهــا عن 
ــيــــرًا،  ــانـــع اإلســـمـــنـــت أخــ ــثـــل مـــصـ الـــعـــمـــل، مـ
للمواد  املنتجة  املصانع  إلى بعض  إضافة 
الغذائية، األمر الذي ينعكس على املستهلك 
ــاع معيشية  فــي ظــل أوضــ بــدرجــة رئيسية 
االقــتــصــادي  املجلس  وكـــان  للغاية.  صعبة 
التابع للحكومة اليمنية املعترف بها دوليًا 
قد اتهم الحوثين بفرض زيادة على أسعار 
لسيطرتهم  الخاضعة  املناطق  فــي  الــوقــود 
عن طريق السوق السوداء. وأكد مسؤول في 
الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في  املجلس، 
إلى  املاضية  الفترة  خــال  الجماعة  اتــجــاه 
اعــتــمــاد مـــا تـــتـــداولـــه الـــســـوق الــــســــوداء في 
صــنــعــاء ومــنــاطــق نــفــوذ الــحــوثــيــن كسعر 
رســمــي، وهــو الــهــدف الـــذي تسعى إلــيــه من 
خال افتعال أزمات الوقود لزيادة إيراداتها. 
ونشر املجلس االقتصادي الحكومي بعض 
املـــؤشـــرات الــتــي تــدعــم اتــهــامــات الــحــكــومــة 

اليمنية للحوثين بافتعال أزمات الوقود.

تصاعد األزمات
ورأى الــبــاحــث االقــتــصــادي مــنــيــر الــقــواس 
أن هـــذا الــصــراع وصـــل إلـــى مــرحــلــة لــم يعد 
أحد في اليمن قــادرا على تحملها. واعتبر 
الجديد«،  »العربي  الــقــواس، في حديثه مع 
أن هذه األزمــة املتكررة تسببت بما نسبته 

60 فـــي املـــائـــة مـــن االنــهــيــار املــعــيــشــي الـــذي 
يــعــانــي مــنــه ثلثا الــســكــان فــي الــيــمــن، ومــن 
األزمة اإلنسانية في اليمن، التي تقول األمم 

املتحدة إنها األكبر على مستوى العالم.
وأبــــدى الـــقـــواس اســتــغــرابــه مــا هــو حاصل 
أطــراف  مــن تحركات دولــيــة وتعامل  حاليًا 
الحرب في اليمن، حيث يتم اختصار املشكلة 
الحاصلة في اليمن بملف استيراد الوقود 
والذي يتصدر جدول أعمال هذه التحركات 
واملفاوضات، فيما يتم التغافل عن املشكلة 
الحقيقية التي أدت إلى هذه األزمة وغيرها 
من األزمــات التي يكتوي بنارها اليمنيون 
بلد  الدائر في  بالحرب والصراع  واملتمثلة 

يعاني معظم سكانه من الجوع والبطالة. وقود اليمن
وسط  المستوردة،  الوقود  شحنات  حول  والحوثيين  اليمينة  الحكومة  بين  ما  الصراع  يتزايد 
وجود تحفظات على إخضاع هذه الشحنات إلى نقاط تفتيش خارجية قبل وصولها إلى 

البالد، فيما ال يتلقى المواطن المطحون بالفقر والبطالة والجوع سوى زيادات في األسعار
اتهامات للحوثيين في ملف الوقود

اليمن بيانات في نهاية األسبوع  نشر املجلس االقتصادي األعلى في 
املــاضــي، عن النصف األول من شهر إبــريــل/ نيسان املــاضــي، أشــارت 
الـــواردة إلى اليمن تم نقلها برًا  إلى أن 70 في املائة من كميات الوقود 
ألــف طن  يــومــي ال يقل عــن 12  الحوثيني، بمتوسط  نــفــوذ  إلــى مناطق 
مــتــري مــن الــوقــود يــعــزز سيطرتها على الــســوق الــســوداء فــي مناطق 
تلك  اليمن خــال  إلــى  املتدفقة  الكميات  وبلغت  البيانات.  وفــق  نفوذها، 
جميع  احتياجات  تلبي  كمية  وهــي  متريًا  طنًا   276.503 نحو  الفترة 
املناطق اليمنية ملدة 20 يومًا. فيما 56.856 طنًا من الوقود تم توريده 

من  تــجــار  بــواســطــة  اليمنية  الحكومة  لسيطرة  الخاضعة  املــوانــئ  إلــى 
للمجلس  التابعة  البيانات  الحوثيني. وقالت  الخاضعة لسيطرة  املناطق 
االقتصادي إن الحوثيني يفرضون زيادة على أسعار الوقود تصل إلى 
150 في املائة في مناطق نفوذهم من خال بيع هذه املادة في السوق 
السوداء بعد تجفيف السوق الرسمية من الوقود. ولفتت البيانات إلى أن 
كميات الوقود الــواردة عبر جميع املوانئ اليمنية خال الربع األول من 
العام الجاري بلغت مليونًا و53 ألفًا و377 طنًا متريًا، ذهب حوالي 59 

في املائة منها إلى املناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيني.

أمام محطة 
للوقود في 
صنعاء )محمد 
حويس/ فرانس 
برس(

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــع  ــ ــانــ ــ ــــصــ ــت عــــــــــشــــــــــرات املــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــلـ ــ ــ أغـ
السنوات  في  أبوابها  السودانية 
الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة، وســــط إغــــراق 
ــتــــجــــات  ــنــ ــلــــع واملــ ــالــــســ ــة بــ ــيــ ــلــ الــــــســــــوق املــــحــ
املــســتــوردة بـــمـــوازاة ارتـــفـــاع تكلفة اإلنــتــاج 
الـــداخـــلـــي. وأقـــــر وزيـــــر الــصــنــاعــة إبــراهــيــم 
الــشــيــخ، فــي تــصــريــح صــحــافــي أخـــيـــرًا، بــأن 
الــصــنــاعــة فـــي الـــبـــاد تــعــيــش واقـــعـــًا مــريــرًا 
نــتــيــجــة عــــدم اســـتـــقـــرار الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي 
وتــزايــد الــرســوم والــجــبــايــات، مــا رفــع تكلفة 

اإلنتاج وأضعف القدرة على املنافسة.
وكــشــفــت دراســــة التــحــاد الــغــرف الصناعية 
في الباد عن إغاق 24 في املائة من املنشآت 
الصناعية من إجمالي 3 آالف و110 منشآت، 
مبينة توقف حوالي 27 في املائة من أنشطة 
قــطــاع الــغــزل والــنــســيــج، و21 فــي املــائــة في 
قطاع  في  املائة  في  و19  الكيماويات  قطاع 
املدابغ واملنتجات الجلدية، و31.6 في املائة 
فــي املــنــتــجــات الــورقــيــة والــطــبــاعــة والــنــشــر، 
و26 في املائة في مواد البناء والتشييد و28 
في املائة من مصانع املواد الغذائية. وكانت 
الــوقــود ورفعت  املالية حــررت أسعار  وزارة 

يـــدهـــا عـــن الـــدعـــم، كــمــا عــمــلــت عــلــى تــعــويــم 
سعر الجنيه ليصل الدوالر إلى حوالي 380 

جنيهًا.
ــاد الـــغـــرف  ــ ــــحـ ــر الـــتـــنـــفـــيـــذي التـ ــ ــديـ ــ وقـــــــال املـ
ــيــــد، خـــــــال ورشـــــة  ــبــ ــــد عــ ــمـ ــ الـــصـــنـــاعـــيـــة أحـ
مــخــتــصــة عــــقــــدت فــــي الــــخــــرطــــوم، إن عـــدد 
الرسوم التي تدفعها املصانع تعتبر كبيرة. 
فــي حــن عـــددت مــصــادر »الــعــربــي الجديد« 
أســـبـــاب أزمـــــة الـــصـــنـــاعـــة، حــيــث تـــتـــوزع ما 
التمويل  الطاقة ونقص  الرسوم وأزمــة  بن 
الصناعة،  تنمية  قــانــون  وغــيــاب  املــصــرفــي 
القومية  االختصاصات  تداخل  إلــى  إضافة 
الكهرباء  أن مشكات  وشــرحــت  والــوالئــيــة. 
والـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة بــــصــــورة عــــامــــة أثــقــلــت 
كــاهــل املــصــانــع، حيث يتم فــرض 19 رسمًا 
وضريبة تمثل نسبة 45 في املائة من تكلفة 
يطرد  بــالــطــبــع  ــذا  »وهــ اإلنــتــاجــيــة،  العملية 
استثمارية  نوايا  أي  ويعرقل  املستثمرين، 

مستقبلية«.
وشــــــــــرح األمــــــــــن الــــــعــــــام التــــــحــــــاد الــــغــــرف 
»الــعــربــي  لـــ الــســيــد،  الصناعية عــبــاس عــلــي 
ــرائــــب الــتــي  ــديــــد«، أن الــــرســــوم والــــضــ الــــجــ
تفرض على القطاع ال تقابلها خدمات تفيد 
الــصــنــاعــة. ولــفــت إلـــى أن هيئة املــواصــفــات 
ــمــــدت الئــــحــــة لــتــحــصــيــل  ــتــ ــيــــس اعــ ــايــ ــقــ واملــ
الرسوم بحجة تفتيش املصانع، تقوم على 
أثرها بفرض فاتورة على كل مصنع تراوح 
مــا بــن 15 و20 مــلــيــون جــنــيــه. بــــدوره، قــال 

»العربي  املحلل االقتصادي الفاتح عثمان، لـ
السودان  في  املحلية  الصناعة  إن  الجديد« 
االســـتـــيـــراد، حيث  عــلــى  بمعظمها  تــعــتــمــد 
تتوزع ما بن مصانع تعبئة، أو تحتاج إلى 
مواد أولية مستوردة، كون ساسل اإلنتاج 

غير مترابطة.
ــيـــة  ــنـــاعـ الـــصـ املــــنــــتــــجــــات  أن  إلــــــــى  وأشـــــــــــار 
السودانية تعتبر قليلة مقارنة باملستوردة، 
فـــي حـــن أن مــســتــقــبــل هــــذا الــقــطــاع يعتمد 
االقــتــصــاديــة  الــســيــاســات  عــلــى  بشكل كبير 
للحكومة، والتي تعتبر إلى اآلن غير مؤاتية 

لنهضة الصناعة.
ولـــفـــت إلـــــى الــتــضــيــيــق عـــلـــى املــســتــثــمــريــن 
والدور السلبي الذي تلعبه أجهزة الحكومة 
والصادرات  اإلنتاج  تحارب  التي  الجبائية 
وأكد  واالستيراد.  االستهاك  على  وتشجع 
والنقل  املــوانــئ  إصـــاح  عــن  الحكومة  عجز 
بالسكك الحديدية، باإلضافة إلى عدم توفير 
هذه  أن  واعتبر  منتظمة.  بطريقة  الكهرباء 
وقتلها  الصناعة  روح  إلزهـــاق  كافية  أمــور 
الـــبـــاد تحتاج  تــمــامــًا. وأضـــــاف عــثــمــان أن 
القيادة  مستوى  على  نهضوي  تفكير  إلــى 
الحكومة  سياسات  كــل  لتنظيم  السياسية 
لصالح تطوير القطاعات اإلنتاجية، ومنها 
العلمي  التخطيط  الصناعة، ومن دون هذا 

لن تتحسن مؤشرات االقتصاد.
وأكد وزير الدولة األسبق في وزارة الصناعة 
عبدو داوود ضرورة تنظيم آليات الجباية، 
املـــالـــيـــة، خــاصــة  الـــســـيـــاســـات  بـــعـــض  إذ إن 
الى  تحتاج  والــرســوم،  بالضرائب  املتعلقة 
تنسيق على كــافــة املــســتــويــات. وأضـــاف أن 
التشريعات الصناعية تحتاج إلى مراجعة، 
مـــع تــحــديــد تــبــعــيــة الــقــطــاع الــصــنــاعــي إلــى 
االتحادية.  أو  القومية  أو  املحلية  السلطات 
تــحــديــات فنية تواجه  بــوجــود  وأقـــر داوود 
زلــنــا نستقدم  إنــنــا مــا  املــاهــرة، »إذ  العمالة 

القاهرة ـ صفية عامر

ــررت لــجــنــة الــتــســعــيــر فـــي وزارة الــبــتــرول  قــ
املــصــريــة رفــــع أســـعـــار الــبــنــزيــن بــكــل فــئــاتــه 
الــجــمــعــة،  بــــــدءًا مــــن  بـــمـــقـــدار 0.25 جـــنـــيـــه، 
أوكــتــان   95 البنزين  لتر  سعر  أن  موضحة 
ارتفع من 8.5 إلى 8.75 جنيهات، والبنزين 
جــنــيــهــات،   7.75 ــــى  إلـ  7.5 مــــن  ــان  ــتــ أوكــ  92
 6.5 إلــــى   6.25 مـــن  ــان  ــتــ أوكــ  80 والـــبـــنـــزيـــن 
جنيهات. هذا القرار أثار موجة من االستياء 
بن املصرين، حيث تخوف ناشطون على 
ــادة  ــ مــــواقــــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي مــــن زيـ
أسعار السلع والخدمات األخرى مع ارتفاع 
كلفة النقل، متسائلن عن دور هيئة حماية 
التجار  جشع  على  السيطرة  فــي  املستهلك 
الــعــلــوم السياسية  املــتــوقــع. وكــتــب أســتــاذ 
عــمــار علي حسن على فيسبوك:  والــبــاحــث 
السلع زادت أساسًا قبل رفع سعر   »أسعار 
الـــبـــنـــزيـــن، فــــي الــــدولــــة املــــتــــروك أهـــلـــهـــا بــا 
اآلن بعد هذا  بالنا  التجار، فما  حماية من 

اإلعان؟«.
 
َ
وتساءل الروائي إبراهيم عبد املجيد:  »فعا

األســـعـــار ارتــفــعــت مــن دون رقـــابـــة، كــمــا أنــه 
إن  سابقًا  يقولوا  ألــم  البنزين،  يرتفع  ملــاذا 
ســعــره ســيــنــخــفــض تــدريــجــيــًا بــعــد تــراجــع 
أســعــار الــنــفــط عــاملــيــًا؟ مــا الــــذي يــحــصــل؟«. 
البترولية  املنتجات  تسعير  لجنة  وقـــررت 
ـــوالر عــــنــــد 6.75  ــ ــسـ ــ تـــثـــبـــيـــت ســــعــــر بــــيــــع الــ
املـــازوت  بيع  سعر  وكــذلــك  لليتر،  جنيهات 
للطن،  جنيه   3900 عند  الصناعي  للقطاع 
وذلــــك حــتــى نــهــايــة شــهــر يــونــيــو/ حــزيــران 
املقبل، مستطردة بأن توصياتها جاءت في 
ضوء األوضــاع االستثنائية التي يشهدها 
الـــعـــالـــم نــتــيــجــة تـــداعـــيـــات تــفــشــي جــائــحــة 
كورونا. يذكر أن »العربي الجديد« انفردت 
بــنــشــر األســـعـــار الــجــديــدة لــلــبــنــزيــن فـــي 15 

 عن مصدر بارز 
ً
مــارس/ آذار املاضي، نقا

في لجنة الخطة واملوازنة بمجلس النواب 
ــان(، عــلــى خــلــفــيــة ارتـــفـــاع  ــرملــ ــبــ املـــصـــري )الــ
األول من  الربع  العاملية في  الــوقــود  أسعار 
العام الجاري، مقارنة بالسعر الذي حددته 
الحكومة املصرية بواقع 61 دوالرًا لبرميل 
 .2021-2020 املالي  العام  موازنة  في  النفط 
ــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــــصـ ــيــــس املـ ــرئــ وصــــــــدق الــ
2020، على  حــزيــران  يونيو/  في  السيسي، 
املالية  املــــوارد  تنمية  »رســـم  قــانــون  تعديل 
لـــلـــدولـــة«، والــــــذي فــــرض رســـمـــًا بــقــيــمــة 30 
بــأنــواعــه،  البنزين  مــن  ليتر  كــل  قــرشــًا على 
و25 قرشًا على كل ليتر من السوالر، وهو 
بمثابة »ضريبة مقتطعة« تفرضها الدولة 
تثبيت  بــغــرض  الــبــتــرولــيــة،  املنتجات  على 
تــراجــع أسعار  البيع محليًا فــي حــال  سعر 
السعرية  املعادلة  العاملية. وتقضي  الوقود 
ألسعار البنزين في مصر بتعديل األسعار 
بــمــا ال يــتــجــاوز نــســبــة 10%، اســتــنــادًا إلــى 
السعر العاملي لبرميل النفط، وسعر صرف 
ــام الــــــدوالر، ومـــقـــدار الــتــغــيــر في  الــجــنــيــه أمــ

عناصر الكلفة.

بيروت ـ العربي الجديد

اجــتــاحــت أســــراب مــن الـــجـــراد منطقة رأس 
ــالـــي جــــرود )جــبــال(  بــعــلــبــك فـــي لــبــنــان وأعـ
عرسال الحدودية مع سورية، وأكد عدد من 
»العربي الجديد« أن الجراد  سكان عرسال لـ
وصـــل إلـــى املــنــطــقــة لــيــل الــخــمــيــس، وتــزايــد 
السلطات  املنطقة  مزارعو  وناشد  الجمعة، 
على  والسيطرة  السريع  للتحرك  اللبنانية 
الجراد قبل قضائه على األراضي الزراعية، 

واتجاهه نحو املناطق اللبنانية األخرى.
وقــــال وزيــــر الـــزراعـــة فـــي حــكــومــة تصريف 
األعمال اللبنانية عباس مرتضى، الجمعة، 
إن فــــرق الــــــــوزارة الــفــنــيــة مــســحــت املــنــاطــق 
الـــتـــي شـــهـــدت مـــوجـــات الــــجــــراد، وتــوصــلــت 
إلـــى تــحــديــد نــطــاقــهــا الــتــقــريــبــي. ورأى أنــه 
على الــرغــم مــن أن األعـــداد مــا زالــت مقبولة 
ــإن الــخــشــيــة  ومـــحـــصـــورة بــرقــعــة مــعــيــنــة، فــ
ــع.  ــريـ ــا الـــسـ ــهـ ــقـــدمـ ــا وتـ ــرهـ ــاثـ ــكـ تـــبـــقـــى مــــن تـ
الــدفــاع، أن  وكشف بعد التواصل مع وزارة 
املروحيات بدأت بعملية الرش فوق املناطق 
املحددة بعدما وصلت األدويــة الازمة الى 
يــواكــب جهود  الجيش  أن  لــبــنــان، موضحًا 

وزارة الزراعة في هذا السياق.
ــادة الـــجـــيـــش عــبــر  ــيــ فــــي املــــقــــابــــل، أعـــلـــنـــت قــ

حسابها على »تويتر« أنه »في إطار إجراءات 
مكافحة أسراب الجراد والحد من انتشارها 
والــقــضــاء عليها بــاشــرت طــوافــات الجيش 
الزراعة رش  بالتنسيق مع وزارة  اللبناني 
ورأس  بعلبك  مناطق  فــي  حشرية  مبيدات 
بعلبك«. ونبه مرتضى من »دخــول أســراب 
ــــت«، داعــيــا  إضــافــيــة مـــن الـــجـــراد فـــي أي وقـ
املـــواطـــنـــن، الســيــمــا الــقــاطــنــن مــنــهــم على 
الــى »التبليغ سريعا  الــحــدود مــع ســوريــة، 

في  للمساهمة  الظاهرة،  هــذه  معاينة  عند 
مواجهة هذه املحنة التي تهدد أمن املواطن 
قبل دخوله  الجراد  على  والقضاء  الغذائي 
البساتن  فــي  وتغلغله  اللبنانية  الــحــدود 
الــزراعــة في بيان،  والحقول«. ودعــت وزارة 
مــربــي الــنــحــل فــي جـــرود عــرســال واملــنــاطــق 
املـــجـــاورة الـــى »اتــخــاذ تــدابــيــرهــم السريعة 
بتحييد قفران النحل وتغطيتها لحمايتها 
التي ستباشر  الواسعة  الــرش  من عمليات 
اللبناني وفرق وزارة  بها طوافات الجيش 
الزراعة ملكافحة أسراب الجراد املوجودة في 

الجرود«.
ويــخــشــى الــلــبــنــانــيــون مـــن وصــــول أســــراب 
الـــجـــراد إلـــى ســائــر املــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة، ما 
يهدد بضرب املوسم الزراعي، وكذلك األمن 
الـــغـــذائـــي لــلــبــاد، ويـــزيـــد مـــن وطــــأة األزمــــة 
ــد  االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يــمــر بــهــا لـــبـــنـــان. وأكـ
ــزارعــــون أنـــهـــم غــيــر قــــادريــــن عــلــى تحمل  مــ
خسائر جديدة في ظل ارتفاع تكلفة اإلنتاج 
بــالــتــزامــن مــع انــهــيــار ســعــر صـــرف الــلــيــرة. 
ويــأتــي األمــر بعد غــزو الــجــراد الصحراوي 
ــراق واألردن، خــال  ــعــ مـــن ســـوريـــة والــ  

ً ّ
ــا ــ كـ

السلطات في  األسابيع األخيرة، ما اضطر 
الـــبـــلـــدان الــثــاثــة إلــــى اســـتـــخـــدام الــطــائــرات 

ملكافحته عبر رش املبيدات.

تدهور الصناعة 
السودانية

مزارع في سهل البقاع )جوزف عيد/ فرانس برس(

قلق بعد ارتفاع سعر البنزين

الجراد يهّدد األراضي الزراعية

أزمات ورسوم تغلق 
24% من المنشآت

تواجه الصناعة السودانية 
تحديات كبيرة، حيث 

أدت الضرائب والرسوم 
وارتفاع تكلفة اإلنتاج 

وإغراق السوق المحلي 
إلى إغالق عدد كبير من 

المصانع

مصر مال وناس

لبنان

مشكالت اإلنتاج تطرد 
االستثمارات الصناعية 

من السودان

اقتطاع ضريبة على 
المنتجات البترولية منذ 

العام الماضي

ــا إلـــى تشجيع  الــعــمــالــة مـــن الــــخــــارج«. ودعــ
الــشــراكــة بــن االســتــثــمــار األجــنــبــي واملحلي 

إلحال الواردات وزيادة الصادرات.
وأكـــدت مــصــادر »الــعــربــي الــجــديــد« أن واقــع 
الصناعة السودانية غير مرض، حيث تشير 
إحصائية رسمية من وزارة الصناعة إلى أن 
مساهمة القطاع في الناتج املحلي اإلجمالي 
ال تتجاوز 22 في املائة، وهي تعتبر ضعيفة 

مقارنة بالقطاعات األخرى.
وشــرحــت املـــصـــادر أنـــه هــنــاك نــقــاط ضعف 

ذاتية تتمثل في أن السجل القانوني ملعظم 
أنها شركات  إلى  املنشآت الصناعية يشير 
أن تكون  مــن  بـــداًل  مــحــدودة  ذات مسؤولية 
شــركــات مساهمة عــامــة، مــا يقلل مــن فرض 

نمو هذه املنشآت.
ورغم دخول استثمارات خارجية في املجال 
اإلحصائيات  أن  إال  الــســودانــي،  الصناعي 
تؤكد أن حجم املكون املحلي يبقى ضعيفا 

في املشروعات االستثمارية. 
ــة مـــراجـــعـــة  ــيــ ــمــ ــتــــت املــــــصــــــادر إلـــــــى أهــ ــفــ ولــ

الــتــشــريــعــات الــصــنــاعــيــة، بــحــيــث يــمــكــن أن 
تــكــون داعـــمـــة لــتــطــويــر الــقــطــاع وتحصينه 
ــه الــتــنــافــســيــة،  ــدراتــ مــــن اإلغــــــــراق وزيــــــــادة قــ
والسيطرة على أي نوع من االحتكار. حيث 
أكد مختصون أن تكلفة اإلنتاج في السودان 
ــه  ــواجـ ــتــــي تـ ــة نـــتـــيـــجـــة لـــلـــمـــعـــوقـــات الــ ــيـ ــالـ عـ
األسواق السودانية، أبرزها إغراقها بالسلع 
ــــى ضــــــــرورة تــغــيــيــر  ــوردة، داعـــــــن إلــ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ املـ
السياسات وتوفير البنى التحتية والطاقة 

املحركة لتنمية القطاع.

اإلغالق يطاول 
مصانع مواد البناء 
)عصام الحاج/ فرانس 
برس(
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