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الجزائر تخشى إيقاف الغاز عبر المغرب
الجزائر ـ حمزة كحال

ــم تــفــصــل الـــجـــزائـــر فــــي مــصــيــر  لــ
أنــــبــــوب الــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي الــــذي 
ــا مــــــــــرورًا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــإسـ ــ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــطـ ــ ــربـ ــ يـ
باألراضي املغربية، بالرغم من اقتراب موعد 
انتهاء عقد التوريد من خالله نهاية أكتوبر/

تشرين األول الجاري، وإعالن توجهها إمداد 
البلد األوروبي بالغاز عبر أنبوب آخر يربط 
البلدين مــبــاشــرة، األمـــر الـــذي أرجــعــه خبير 
في قطاع الطاقة إلى خشية الجزائر من تأثر 
حصتها فــي الــســوق األوروبــيــة التي تشهد 

باألساس أزمة في اإلمدادات.
وقــطــعــت الــجــزائــر الــعــالقــات الــدبــلــومــاســيــة 
ــع الــــربــــاط اعـــتـــبـــارًا مـــن 24 أغـــســـطـــس/آب  مـ
املاضي. وفي أعقاب ذلــك، قالت مصادر في 
شــركــة ســونــاطــراك النفطية الــجــزائــريــة إنــه 
جرى إبالغ إسبانيا بأن الجزائر ستضمن 
تــمــويــنــهــا بــالــغــاز عــبــر أنـــبـــوب »مــيــد غـــاز« 

املــبــاشــر بــــدءًا مــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
املــقــبــل، وســط تلميح إلــى عــدم تجديد عقد 
تــوريــد هــذه املـــادة عبر أنــبــوب آخــر يمر من 

األراضي املغربية، منذ عام 1996.
»العربي  لـ قــال  لكن مصدرًا جزائريًا مطلعًا 
الــعــلــيــا ال تــريــد  ــلـــطـــات  الـــجـــديـــد« إن »الـــسـ
ــقـــد فــــي 31  ــعـ الـ ــة  ــايـ ــهـ ــبـــل نـ ردم األنـــــبـــــوب قـ
كل  نترك  بل  الحالي،  األول  أكتوبر/تشرين 
الغاز  بيع  فيها  بما  مفتوحة،  االحــتــمــاالت 
مباشرة للمغرب إذا تقدم بطلب رسمي قبل 

نهاية العقد«.
ــة بــائــعــة  ــ ــدر: »الــــجــــزائــــر دولــ ــاف املــــصــ ــ ــ وأضـ
التي تعرفها  للغاز وتريد استغالل الطفرة 
األسعار لكسب أكبر قدر من العائدات املالية 

قبل تراجع الطلب واستقرار األسعار«.
ــغـــرب الــعــربــي ـ أوروبـــــا«  ويــمــتــد أنـــبـــوب »املـ
ملسافة 1300 كيلومتر، إذ ينطلق من حاسي 
الرمل، جنوبي الجزائر، ويعبر 540 كيلومترا 
في األراضي املغربية، قبل أن يواصل مساره، 

الــبــحــري والـــبـــري، إلـــى قــرطــبــة فــي إسبانيا. 
وقــال مــراد بــرور، الخبير في شــؤون الطاقة 
ومدير معهد »ايمرجي« لالستشارات املالية 
في باريس، إن »الجزائر ال تريد رسم صورة 
ــــواق الــعــاملــيــة، على  ســــوداء حــولــهــا فــي األسـ
أنها ممون مزاجي ال يمكن املراهنة والوثوق 
الــســلــطــات لنفيه من  عــلــيــه، وهـــو مــا تسعى 
خـــالل ســعــيــهــا مـــؤخـــرًا بــكــل الـــطـــرق لطمأنة 

إسبانيا حول إمدادات الغاز«.
وأضـــاف بـــرور لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »تريد 
الــجــزائــر مــن خـــالل عـــدم خــوضــهــا فــي ملف 
مصير أنبوب الغاز العابر للمغرب، إرسال 
أنــهــا ال تخلط بــن الحسابات  رســالــة عــلــى 
الــســيــاســيــة واملــنــطــق االقـــتـــصـــادي الــنــفــعــي، 
خــاصــة فــي مــلــفــات حــســاســة كملف الطاقة 

الذي يعد سالحا بيد الجزائر«.
وتابع »الجزائر تدرك أن املنافسة قوية بن 
ــاز، خــاصــة مـــن جــانــب روســيــا  ــغـ مــنــتــجــي الـ
الــتــي بـــدأ غـــازهـــا يــصــل إلـــى جــنــوب الــقــارة 

املنافسة  أن  لــلــجــزائــر  مــا يعني  ــة،  ــيـ األوروبـ
انــتــقــلــت عــنــد أبــــواب زبــائــنــهــا الــتــاريــخــيــن، 
ولـــذلـــك ال تـــريـــد تــشــويــه صـــورتـــهـــا أو تــرك 

حصتها في السوق بسهولة«.
األول إلســبــانــيــا  املــــمــــون  ــر  ــزائــ ــجــ الــ ــعــــد  وتــ
بــشــكــل كبير  املــغــرب  كــمــا يستفيد  بــالــغــاز، 
من التدفقات املــارة عبر األنــبــوب الــذي يمر 
بــأراضــيــه إلــى أوروبــــا. وفــي ظــل األزمـــة بن 
يوم  رويترز،  وكالة  نقلت  واملغرب،  الجزائر 
كبير،  املــاضــي، عن مسؤول مغربي  االثنن 
قوله إن املغرب يناقش مع إسبانيا »تدفقا 
الجزائر  تــجــدد  لــم  إذا  الــغــاز«  لخط  عكسيا 
عقد التوريد، مضيفا أن خط األنابيب »أداة 

للتعاون اإلقليمي... لن نتركه يصدأ«.
وتبلغ طــاقــة خــط الــغــاز املـــار عبر األراضـــي 
املغربية 13.5 مليار متر مكعب، فيما كانت 
الــجــزائــر قـــد قــالــت إنــهــا ســتــزيــد قــــدرة خط 
»ميدغاز« اآلخر بنسبة 25% لتصل إلى 10 

مليارات متر مكعب.

لندن ـ العربي الجديد

توقعت وكالة التصنيف االئتماني الدولية »فيتش« 
البريطاني بشكل  ارتفاع مؤشر أسعار املستهلكن 
ــاد، فـــي األشـــهـــر الــســتــة املــقــبــلــة، نــتــيــجــة الرتـــفـــاع  ــ حـ

أسعار الطاقة والسلع العاملية.
وقــالــت الــوكــالــة، فــي بــيــان لــهــا، إنــهــا تــتــوقــع ارتــفــاع 
إلى  البريطاني  املستهلكن  أســعــار  مــؤشــر  تضخم 
النسبة  مــن  أعــلــى  وهــي   ،2021 نهاية  بحلول   %4.3

التي توقعتها الشهر املاضي عند %3.4.
وأضافت أنه من املتوقع أن يصل تضخم املستهلك 

إلى ذروته فوق 5% في إبريل/نيسان املقبل، بينما 
مـــن املــتــوقــع أن يــرتــفــع عــنــصــر الــطــاقــة فـــي تضخم 
مؤشر أسعار املستهلكن بنحو نقطة مئوية واحدة 

في األشهر املقبلة.
وأوضـــح البيان الــصــادر فــي وقــت متأخر مــن مساء 
التجزئة  أســعــار  أن ترتفع  املــقــرر  »مــن  أنــه  الجمعة، 
عــلــى الـــغـــاز والــكــهــربــاء بــنــســبــة 12% فـــي أكــتــوبــر/
 %20 بنسبة  سترتفع  أنــهــا  ونعتقد  األول،  تشرين 

أخرى في إبريل/نيسان 2022«.
وقـــفـــزت أســـعـــار الـــغـــاز بــنــســبــة 400% هـــذا الـــعـــام في 
أوروبــــــا ألســـبـــاب عــــدة، مــنــهــا انــخــفــاض املــخــزونــات 

والــطــلــب الــقــوي مــن آســيــا، األمــــر الــــذي انــعــكــس على 
تكاليف مختلف السلع والخدمات في بريطانيا.

ــإن مــشــكــالت ســلــســلــة الــتــوريــد  وحـــســـب »فـــيـــتـــش«، فــ
السلع األساسية،  زيـــادة تضخم  إلــى  أيضًا  ســتــؤدي 
فوق  ترتفع  أن  املتوقع  من  والتي  الطاقة،  باستثناء 

5% على أساس سنوي في اململكة املتحدة.
وأشــــــارت إلــــى أن تــكــالــيــف املـــــواد الـــخـــام والــتــكــالــيــف 
ارتفعت  البريطانية  التصنيع  شــركــات  على  األخـــرى 
بشكل حاد، وانعكست بالتالي على أسعار التجزئة، 
مضيفة: »من غير املرجح أن تستمر الصدمة من الطاقة 
والسلع األساسية إلى ما بعد منتصف العام املقبل«. 

وحــذرت فيتش من أن مخاطر التضخم العام املرتفع 
تــرفــع تــوقــعــات الــتــضــخــم عــلــى املـــدى املــتــوســط، وهــو 
مصدر قلق أكبر لبنك إنكلترا، ألنه يمكن أن يؤدي إلى 

ارتفاع األجور والتضخم في قطاع الخدمات.
ويــــؤدي مــزيــج تــصــاعــد أســعــار الــطــاقــة واضــطــرابــات 
سلسلة التوريد وارتفاع األجور في بعض الصناعات، 
إلـــى تــقــويــض وجــهــة الــنــظــر األصــلــيــة لــبــنــك إنــكــلــتــرا، 
بأن الكثير من قفزات األسعار ستكون مؤقتة. وكان 
البنك قد توقع في سبتمبر/أيلول املاضي أن يتجاوز 
الربع األخير، أي أكثر من  التضخم مستوى 4% في 

ضعف املستهدف الذي حدده.

»فيتش«: التضخم في بريطانيا سيرتفع بشكل حاد

عروض لتنشيط 
المبيعات باألردن

أقرت املؤسسة االستهالكية املدنية 
في األردن، تخفيضات وعروضًا 

ترويجية على أكثر من 400 سلعة 
غذائية وغير غذائية، بنسب تتراوح 

بني 5% و39%، اعتبارًا من اليوم 
األحد وحتى الرابع من نوفمبر/

تشرين الثاني املقبل، في خطوة 

لتنشيط السوق. وقال مدير عام 
املؤسسة سلمان القضاة، في بيان، 

وفق وكالة األنباء األردنية »بترا« 
أمس، إن العروض والتخفيضات 
متوفرة بجميع أسواق املؤسسة 

املنتشرة بمحافظات وألوية اململكة 
البالغ عددها 67 سوقًا وبكميات 

كبيرة تلبي حاجة املواطنني. 
وأضاف القضاة، أن دفعة 

التخفيضات تأتي استمرارًا لنهج 
املؤسسة بالتخفيف عن كاهل 

املواطنني، وال سيما ذوي الدخل 
املحدود واملتوسط وحمايتهم من 

ارتفاع األسعار.

رسوم مصرية على السيارات
قالت مصادر برملانية مصرية، 

إن الحكومة شكلت لجنة لدراسة 
تعديل رسوم »راديو السيارات«، 
حتى تتناسب مع القيمة العادلة 

وفق األسعار السائدة حاليًا، 
تمهيدًا لعرض تقرير بنتائج 
أعمالها على مجلس الوزراء، 

وإعادة تقديم القانون إلى مجلس 
النواب بعد اعتماد الرسوم 

الجديدة. وأضافت املصادر، 
»العربي الجديد«، أن الرسوم  لـ

املقترحة من اللجنة لن تقل عن 
100 جنيه سنويًا، بدال من 1.4 
جنيه، بحيث تفرض على جميع 

أنواع السيارات، سواء أكانت 
خاصة أم أجرة، وتحصيلها 

عند سداد أي ضرائب أو رسوم 
مستحقة على السيارة، وأيلولة 
نسبة من تلك الحصيلة لصالح 
الهيئة الوطنية لإلعالم )اتحاد 

اإلذاعة والتلفزيون سابقًا(، 
ونسبة أخرى لصالح وزارة 

الداخلية. 

تسهيالت تجارية 
بين تركيا وروسيا

قال رضا طونا طوراغاي، نائب 
وزير التجارة التركي، إن بالده 
تعمل على تسهيل التجارة مع 

روسيا، مشيرا إلى رغبة البلدين 
في الوصول بحجم التبادل 

التجاري إلى هدف 100 مليار 
دوالر. ونقلت وكالة األناضول، 

أمس، عن املسؤول التركي 
قوله عقب انتهاء اجتماع للجنة 
الجمركية املشتركة بني البلدين 
في سفارة تركيا في موسكو، 
إن تركيا تصّدر إلى أكثر من 

200 منطقة ودولة، مضيفا أنه 
في سبتمبر/أيلول املاضي، تم 
تجاوز حد التصدير الشهري 
املقدر بـ20 مليار دوالر. ولفت 

إلى أهمية روسيا باعتبارها بلدا 
وسوقا مهما جدا لتركيا من حيث 
الصادرات، مشدًدا على »ضرورة 

العمل بجدية أكبر مع هذا البلد من 
أجل زيادة أرقام الصادرات إلى 

مستويات أعلى مما هي عليه اآلن«.

أخبار

1.1 تريليون 
دوالر لبرمجيات 

الصين

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا املعلومات الصينية، أن قطاع البرمجيات وتكنولوجيا املعلومات الصيني سجل قفزات في 
اإليرادات خالل األشهر التسعة األولى من العام الجاري 2021، لتصل إلى 6.9 تريليونات يوان )نحو 1.1 تريليون دوالر أميركي( بزيادة بلغت نسبتها 
20.5% عن نفس الفترة من العام املاضي. وأشارت البيانات التي أوردتها وكالة »شينخوا«، أمس السبت، إلى أن قيمة صادرات البرمجيات فقط وصلت 
إلى 37.9 مليار دوالر، في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/أيلول، بارتفاع نسبته 11.1% على أساس سنوي. وشهدت شركات عاملة 

في القطاع توسعًا في أرباحها بنسبة 10.7% مقارنة بالعام املاضي، لتسجل 793.7 مليار يوان.
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20.7
وزارة  عن  صادر  تقرير  أكد 
 20.7 أن  اليمنية،  التخطيط 
يمثلون  مــواطــن  مليون 
الــســكــان،  ثلثي  ــن  م أكــثــر 
بــحــاجــة إلـــى مــســاعــدات 
 12.1 مــنــهــم  ــة،  ــي ــان ــس إن
إلى  ماسة  بحاجة  مليونًا 

المساعدة العاجلة.

تحقيق

األمم المتحدة 
نددت بحصار الحوثيين 

لمنطقة العبدية

منظمات دولية 
وثقت استهداف أطراف 

الحرب غذاء اليمنيين

صنعاء ـ محمد راجح

تتسبب أطراف الحرب في اليمن 
إنسانية  أزمــــة  أكــبــر  تعميق  فــي 
دأبــوا  فقد  الــعــالــم،  على مستوى 
الحصار  استغالل  األخيرة على  الفترة  في 
كأداة رئيسية في الصراع، ما يفاقم معاناة 
وتنقلهم  غــذاؤهــم  أضحى  حيث  اليمنين، 
فــــي مـــرمـــى االســــتــــهــــداف، بـــعـــد أن طـــاولـــت 
شظايا املتناحرين معظم قطاعات اإلنتاج 
وفــــرص الــعــمــل عــلــى مــــدار الــســنــوات الست 

املاضية.
ويــفــرض الــحــوثــيــون حــصــارًا عــلــى مديرية 
العبدية جنوب مأرب شمال شرق صنعاء، 
فــيــمــا يــضــيــقــون الـــخـــنـــاق عـــلـــى الـــخـــدمـــات 
العامة في مديريات ومناطق أخرى، إضافة 
إلى الحصار املفروض على تعز من الجهة 
الــشــرقــيــة، بينما يــفــرض الــتــحــالــف الــداعــم 
لــلــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة فــــي املـــقـــابـــل حـــصـــارًا 
عــلــى املـــنـــافـــذ الـــبـــريـــة والــبــحــريــة والــجــويــة 
لليمن، كما وضعت الحكومة نقاط تفتيش 
بالتعاون مع التحالف على السفن املحملة 
بــالــوقــود والــشــاحــنــات الــتــجــاريــة وخــطــوط 

النقل البرية.
مــن  الـــــحـــــرب  أدوات  بـــــــــرزت  األثـــــــنـــــــاء،  فـــــي 
ــادة لـــــأفـــــراد تــتــم  ــ ــــضـ ــام مـ ــ ــغـ ــ مـــتـــفـــجـــرات ألـ
زراعـــتـــهـــا فـــي الــحــقــول وعــلــى طــــول الــطــرق 
في كثير من األحــيــان دون وجــود عالمات، 
اليمنيون  الــتــي تحمل  الــحــرب  فــي  كــســالح 
وزرها من جوع وفقر وبطالة تطاول معظم 

سكان البالد.
الحوثين بفرض  اليمنية  الحكومة  وتتهم 
حـــصـــار دام ملـــــدة شـــهـــر ملــنــطــقــة الــعــبــديــة، 
ــذاء والــــــــــدواء واملـــيـــاه  ــ ــغـ ــ ومـــنـــعـــت دخــــــول الـ
ــيــــة  ــــات األســــاســ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وغــــيــــرهــــا مـــــن االحـ
املتواصل  القصف  جــانــب  إلــى  للمواطنن، 
املــدنــيــن والـــقـــرى السكنية والــحــقــول  عــلــى 
الـــزراعـــيـــة والـــخـــدمـــات الــعــامــة فـــي املــديــريــة 
بالصواريخ واألسلحة الثقيلة واملتوسطة.

ــرًا بــحــصــار  ــ ــيـ ــ ــتــــحــــدة أخـ ونـــــــــددت األمـــــــم املــ
 35 نحو  يقطنها  التي  للعبدية،  الحوثين 
ألــــف شـــخـــص، ودعـــــت إلــــى ضـــمـــان حــمــايــة 

املـــدنـــيـــن وتـــوفـــيـــر مــمــر آمــــن لـــلـــخـــروج من 
الــذي تتواصل  الوقت  الــصــراع، في  مناطق 
ــك فــي  ــ فـــيـــه املــــعــــارك الــــضــــاريــــة، بـــمـــا فــــي ذلـ
ــمـــال شــــرق صــنــعــاء(  ــأرب )شـ ــ مــحــافــظــات مـ

وشبوة )وسط الجزء الجنوبي لليمن(.
»العربي  يقول املزارع في مأرب ناجي سنان لـ
الجديد«، إن كثيرا من القذائف والصواريخ 
ــرة وعــطــلــت  ــن مــ ــابـــت مـــزارعـــهـــم أكـــثـــر مـ أصـ
مثل  يستخدمونها  الــتــي  الــخــدمــات  بعض 
التي  األلــغــام  أعــاقــت  املــيــاه، فيما  مضخات 
يتم وضعها بصورة عشوائية في الطرقات 
واملزارعن  والعمال  املواطنن  تنقل  عملية 
بـــن مــنــازلــهــم وأمـــاكـــن عــمــلــهــم ومــزارعــهــم، 
بـــاألخـــص فـــي املــنــاطــق الـــواقـــعـــة فـــي نــقــاط 
تــمــاس املــواجــهــات الــعــســكــريــة، إضــافــة إلــى 
نقل وتوزيع املنتجات والسلع واملحاصيل 

من مواقع اإلنتاج واملزارع إلى األسواق.
ــبــــعــــات الـــحـــرب  ــانــــب الـــقـــصـــف وتــ وإلـــــــى جــ
األخـــــرى، تسببت األلـــغـــام بــشــكــل كــبــيــر في 
تجويع شريحة سكانية واسعة في اليمن، 
فيها  دارت  الـــتـــي  املـــنـــاطـــق  فـــي  خــصــوصــًا 

ــارك، بـــاألخـــص فـــي الــبــيــضــاء )جــنــوب  ــعــ املــ
ــــأرب ومــنــاطــق الــســاحــل  شـــرق صــنــعــاء( ومـ
الـــغـــربـــي مــثــل املـــخـــا وذوبـــــــاب غـــربـــي تــعــز، 
التحتية  البنية  إلـــى  الــوصــول  أعــاقــت  كــمــا 
الحضرية واملنازل واملراعي ومصادر املياه.
ويــعــتــمــد الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس فـــي مختلف 
ــرعـــي  ــة والـ ــ ــزراعـ ــ املـــنـــاطـــق الــيــمــنــيــة عـــلـــى الـ

والــغــذاء،  للدخل  األســمــاك كمصدر  وصــيــد 
ــي ُيــتــهــم  ــتــ إذ حــــــدت األلـــــغـــــام األرضـــــيـــــة الــ
الــحــوثــيــون بــدرجــة رئيسية بــزراعــتــهــا من 
قدرة املجتمعات املحلية على مواصلة هذه 
األنـــشـــطـــة، وتـــركـــت الــكــثــيــريــن مــنــهــم بـــدون 

مصادر رئيسية لكسب الرزق.
ووفــــــــق ســــكــــان مـــحـــلـــيـــن ورصــــــــد لــجــهــات 
ــة، فــــقــــد شـــــهـــــدت هــــذه  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ومــــنــــظــــمــــات مـ
املــنــاطــق وغــيــرهــا زرع األلـــغـــام عــلــى نطاق 
ــاكــــن  ــاطــــق الـــــزراعـــــيـــــة، وأمــ ــنــ ــي املــ ــ واســــــــع فـ
ــادر  ــــي ومــــصــ ــــرعـ ــــاب، وأراضــــــــــي الـ ــــطـ ــتـ ــ االحـ
املــيــاه، مــمــا أدى إلـــى مــنــع وصـــول املدنين 
إلى منازلهم ومزارعهم، وتسبب في نزوح 
 الــكــثــيــر وفــقــدانــهــم الــكــارثــي لــســبــل عيشهم 
على  لبقائهم  عنها  ال غنى  التي  واألعــيــان 

قيد الحياة.
فــي حـــن، دمـــرت الـــغـــارات الــجــويــة وقــذائــف 
العديد من  الــحــرب  املدفعية طــوال ســنــوات 
املرافق الخدمية في محافظات مأرب )شمال 
شرق صنعاء( وصعدة وحجة )شمال غرب 
الـــعـــاصـــمـــة( مــثــل مـــشـــاريـــع املـــيـــاه ومـــــزارع 

في  الصيادين  وقـــوارب  والفاكهة  الحبوب 
الــســواحــل الــغــربــيــة لــلــيــمــن. ويــشــيــر تقرير 
ــى أن  ــة، إلــ ــيــ حـــديـــث ملــنــظــمــات يــمــنــيــة ودولــ
جميع أطراف الحرب في اليمن استخدموا 
إذ  الــحــرب،  أساليب  مــن  التجويع كأسلوب 
أعاق سلوكهم بشكل كبير وصول املدنين 
إلــى الــغــذاء واملـــاء، وقــد قــامــوا بذلك بالرغم 
مــــن عــلــمــهــم الــــواســــع بـــالـــوضـــع اإلنـــســـانـــي 
املــــزري فــي الــيــمــن، حــيــث كـــان الـــنـــاس، بمن 

فيهم األطفال، يموتون من الجوع.
»العربي  اطلعت عليه  الذي  التقرير،  ووثق 
ملدة  استمرت  ميدانية  تحقيقات  الجديد«، 
عــــام، كــيــف حــرمــت أطــــراف الـــنـــزاع املــدنــيــن 
مـــن املــــــواد الـــضـــروريـــة لــبــقــائــهــم عــلــى قيد 
الحياة، الفتا إلــى أن األســلــوب الــذي تــم به 
ــــى الـــقـــصـــد فــي  تــنــفــيــذ الـــهـــجـــمـــات يــشــيــر إلـ
في  املحاصيل  مثل  الــغــذاء  مــصــادر  تدمير 
األراض الــزراعــيــة واملــاشــيــة، وكــذلــك إعــاقــة 
ترميم البنية التحتية وزراعة األراضي في 

املستقبل.
ويــرى املحلل االقــتــصــادي، علي جميل، في 
حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن جميع 
األطراف استخدمت سياسة التجويع التي 
تسببت في معاناة ثلثي السكان في اليمن، 
بالقصف  إمــا  الصيادين  استهداف  تم  فقد 
أو بـــاأللـــغـــام الــبــحــريــة أو بـــأزمـــات الــوقــود 

املفتعلة.
ــيـــة  ــانـ وتـــحـــظـــر الــــقــــوانــــن الــــدولــــيــــة اإلنـــسـ
اســتــخــدام الــتــجــويــع كــأســلــوب مــن أساليب 
تدمير  أو  مهاجمة  تتضمن  والتي  الحرب، 
مــــــوارد الـــســـلـــع  الـــتـــي ال غــنــى عــنــهــا لــبــقــاء 
السكان املدنين على قيد الحياة، مثل املواد 
املستخدمة  الـــزراعـــيـــة  واملــنــاطــق  الــغــذائــيــة 
إلنتاج املواد الغذائية واملحاصيل والثروة 
الحيوانية ومنشآت وإمدادات مياه الشرب 

وأعمال الري.
وتــــرجــــح تــــقــــاريــــر اقـــتـــصـــاديـــة أن الـــقـــيـــود 
املـــفـــروضـــة مـــن قــبــل جــمــيــع األطـــــــراف على 
والتوزيع  التجاري  التنقل والشحن  عملية 
ــــرت بــشــكــل ســلــبــي كـــذلـــك على  ــــدن أثـ بـــن املـ
القوة الشرائية للسكان، وبالتالي وصولهم 

إلى الغذاء واملاء.
بنقل  اليمنية  الحكومة  قــيــام  ذلــك  ويشمل 
البنك املركزي اليمني من صنعاء إلى عدن 
فـــي عــــام 2016، وتـــالهـــا امــتــنــاعــه عـــن دفــع 
ــــب مــئــات اآلالف مـــن مــوظــفــي الــخــدمــة  رواتـ
املقابل بحظر  الحوثين في  املدنية، وقيام 
الــتــعــامــل بـــــاألوراق الــنــقــديــة الــجــديــدة التي 
أصـــدرهـــا الــبــنــك املـــركـــزي فــي عـــدن، وفــرض 
تحت  الواقعة  املناطق  في  باهظة  جبايات 

ســيــطــرتــهــم. ويـــدعـــو الــبــاحــث االقــتــصــادي 
ــواس فــــي حــــديــــث مــــع »الـــعـــربـــي  ــ ــقـ ــ مـــنـــيـــر الـ
ــراف  ــ ــرورة مــعــاقــبــة األطـ ــ الـــجـــديـــد«، إلــــى ضــ
التي تسببت في حرمان الناس من مصادر 
أعــمــالــهــم، ودمـــــرت كـــل ســبــل الــعــيــش الــتــي 
على  بالحصار  إمــا  منها،  يقتاتون  كــانــوا 
والجوية وحصار  والبحرية  البرية  املنافذ 
املدن كما يحدث ملدينة تعز، أو باستهداف 
العاملة في  املشغلة لأيدي  القطاعات  أهم 

اليمن مثل الزراعة والصيد.
ــد الــــحــــرب وتــــوســــع حــجــم  ــ ــع إطــــالــــة أمــ ــ ومــ
الخسائر، أضحت تكلفة انتشال البالد من 
هذه الوضعية باهظة ومعقدة، إذ ال تلوح 

في األفق نهاية للصراع. أالعيب الحصار
اليمن، إذ يفرض المتحاربون حصارًا  الدائر في  اليمن إلى رهائن للصراع  تحول المواطنون في 
متبادًال بال هوادة، األمر الذي يزيد من رقعة الجوع وقسوته في البلد الذي يشهد أسوأ أزمة 

إنسانية في العالم، حيث تحولت الطرق إلى فخاخ لمرور الغذاء والتنقل
الجوع يدفع عائالت إلى أكل أوراق الشجر

قال برنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة، إن »الجوع وشح السيولة 
اليمن، إلى أكل أوراق الشجر« مضيفًا عبر  املالية يدفعان عائالت في 
اليمن، املتمثلة بالصراع  »تويتر« يوم الجمعة املاضي، أن »دوافــع أزمــة 
واالنحدار االقتصادي، ال تظهر أية بوادر لتراجعها، ما يؤدي إلى تزايد 
إلــى اللجوء إلى  الــوضــع الحالي يدفع العائالت  إلــى أن  الــجــوع«. وأشـــار 
تدابير قاسية للبقاء على قيد الحياة، الفتا إلى أنه »يواصل تقديم الغذاء 
إلنقاذ األرواح في البالد«. وفي 13 أكتوبر/تشرين األول الجاري، أعلن 
اليمن، بنسبة  الغذائية في  املــواد  ارتفاع أسعار  العاملي  األغذية  برنامج 

70% في املناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة، منذ مطلع 2021، جراء 
تدهور العملة املحلية. يأتي ذلك، في وقت شهد فيه الريال اليمني تراجعا 
قياسيًا جديدًا، حني بلغ سعر الدوالر أكثر من 1300 ريال، مقابل 215 
رياال قبل الحرب. وكان مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم 
املتحدة في اليمن »أوتشا«، قد أعلن في بيان، الخميس املاضي، أن بعض 
األنشطة اإلنسانية املنقذة للحياة في اليمن ستتوقف قريبا بسبب نفاد 
التمويل، مضيفا أن ذلك »سيشمل قطاعات حيوية مثل الصحة واملياه 

والنظافة ومخيمات النازحني«.

سوق 
للخضروات في 
مدينة تعز التي 
تتعرض لحصار 
الحوثيين 
)فرانس برس(

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ليبيا صراعًا على صرف  تشهد 
ــــواب  ــنـ ــ ــلـــس الـ األمــــــــــــوال بـــــن مـــجـ
وحــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة قبل 
االنتخابات املقررة في 24 ديسمبر/ كانون 
وقــت  فـــي  الــحــكــومــة  زادت  إذ  املــقــبــل،  األول 
ســابــق مــن أكــتــوبــر/ تشرين األول الــجــاري 
واملتقاعدين  التعليم  فــي  العاملن  رواتـــب 
بما يصل إلى الضعف، ووعدت برفع رواتب 
قطاعات أخــرى، ليدخل مجلس النواب في 
أيضا  املــواطــنــن  قبول  لجذب  معها  سباق 
بإقراره منحا مالية كبيرة لأسر تبلغ 50 

ألف دينار لكل أسرة.
وترفع الزيادات التي أقرتها الحكومة أخيرًا 
بند األجـــور فــي املــوازنــة العامة للدولة من 
23 مليار دينار )5.1 مليارات دوالر( إلى 43 
مسؤول  وفــق  دوالر(،  مليارات   9.6( مليارًا 

بحكومة  املالية  وزارة  فــي  امليزانية  بـــإدارة 
ــدة الـــوطـــنـــيـــة، مـــشـــيـــرا فــــي تــصــريــح  ــ ــــوحـ الـ
»العربي الجديد« إلى أن هذا الرقم مرشح  لـ
ألن يقفز إلى 73 مليار دينار في حال زيادة 
رواتــــــب جــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات الــحــكــومــيــة، إذ 

يعمل بها 2.3 مليون موظف.
ــرت حــكــومــة  ــ ــ ــادات، أقـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ وبــــخــــالف هـــــذه الـ
صرف  شهرين  نحو  قبل  الوطنية  الــوحــدة 
ــارج املــــوازنــــة، كمنحة  ــ ــنـــار مـــن خـ مــلــيــار ديـ
ــــزواج بــمــا يــعــادل 20 ألــف  الـ للمقبلن عــلــى 
دينار لكل متزوج لعدد 50 ألف شاب وشابة. 
أقرها  التي  املنح  تكلفة  قــدرت  املقابل  وفــي 
عددها  البالغ  لأسر  أخيرًا  النواب  مجلس 

133 ألف أسرة بحوالي 6.6 مليارات دينار.
ــرة خـــالل  ــيـ ــبـ ــرواتــــــب قــــفــــزات كـ وشــــهــــدت الــــ
الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، إذ كــانــت ال تــتــعــدى 8 
مــلــيــارات ديــنــار فــي 2010، وفـــق الــبــيــانــات 
الــرســمــيــة. وأطــلــق ديــــوان املــحــاســبــة )أعــلــى 
جهة رقابية( تحذيرات متكررة من تهاوي 
احــتــيــاطــيــات ليبيا مــن الــنــقــد األجــنــبــي، إذ 
انخفضت باألساس إلى 38.37 مليار دوالر 
مليار   44.9 بحوالي  مقارنة   ،2020 بنهاية 
دوالر عام 2019، في حن كانت تقدر بنحو 

134 مليار دوالر عام 2010.
وحـــذر محللون اقــتــصــاديــون مــن الــزيــادات 
العشوائية التي ال تحقق إضافة لالقتصاد، 
خاصة مع انخفاض سعر العملة الوطنية 
بنسبة 70% مطلع العام الحالي وعدم قدرة 
البنك املركزي على طباعة املزيد من النقود، 

مشيرين إلى أن ما وصفوه بـ »العناد« بن  
سيغرق  والتنفيدية  التشريعية  السلطات 

االقتصاد بالديون. 
ــاع  ــ ويــــأمــــل املــــواطــــنــــون فــــي تــحــســن األوضــ
ــادي، الــــذي  ــ ــــصـ ــتـ ــ املـــعـــيـــشـــيـــة والـــــوضـــــع االقـ
شــهــد ســنــوات عــجــافــا بسبب االضــطــربــات 
ــات املــســلــحــة خـــالل  ــراعــ الــســيــاســيــة والــــصــ
الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر املـــاضـــيـــة. لـــكـــن الــخــبــيــر 
»العربي  االقتصادي، أحمد املبروك، يقول لـ
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  »الــــســــلــــطــــات  إن  الـــــجـــــديـــــد« 
بالزيادات  الشعب  على  تتحايل  التنفيذية 

التي تقرها«.
أن هناك قلقا حقيقّيا حــول توفر  وأضـــاف 
السيولة املطلوبة لتغطية اإلنفاق مستقبال، 
وحول قدرة البنك املركزي على ضخ األموال 
الــتــي تــطــلــبــهــا الــحــكــومــة، خــاصــة فـــي حــال 
صرف منح مالية ال جدوى اقتصادية لها. 

ــال هـــاتـــفـــي، قـــــال عـــضـــو مــجــلــس  وفـــــي اتــــصــ
ــنـــواب، عــبــد الـــســـالم نــصــيــة، إن »الــتــســابــق  الـ
على إقرار املنح والهبات للدعاية االنتخابية 
أو الشعبوية، أو للمناكفة السياسية ال تحل 

القضية الليبية، بل تزيد من تأزيمها«. 
الجبو،  االقــتــصــادي، وحــيــد  الخبير  ووفـــق 
ــد«  ــديــ ــجــ ــربـــــي الــ ــعـــ »الـــ ـــ ــات لـــ ــحــ ــريــ فــــــي تــــصــ
ــادة املـــعـــروض  ـــن زيــــــ فـــــإن لــيــبــيــا تـــعـــانـــي مـ
لــلــزواج  منحا  تــصــرف  فالحكومة  الــنــقــدي، 
وتـــزيـــد الـــرواتـــب وغــيــرهــا مـــن املــصــروفــات 
االستهالكية مما يؤثر سلبا على االقتصاد. 
رفع  إلــى  ليبيا بحاجة   

ّ
أن الجبو،  وأضـــاف 

الليبي عبر تعديل  الشرائية للدينار  القوة 
سعر الصرف، وتوحيد جدول الرواتب من 
أجـــل تقليص الــفــجــوة بــن الــحــديــن األعــلــى 
واألدنــــــى لـــأجـــور مـــن أجــــل ســـالمـــة املــالــيــة 

العامة وإنقاد العملة من االنهيار. 
ورأى وكــيــل وزارة االقــتــصــاد األســبــق على 
املحجوب، أن سعر الصرف الجديد املحدد 
ــــدوالر الـــــواحـــــد، مــهــدد  ــلـ ــ بــــــــــ4.48 دنـــانـــيـــر لـ

بيروت ـ هديل الزعبي

تدفع فوضى ارتفاع األسعار في لبنان الكثير 
مـــن الــتــالمــيــذ وأولـــيـــاء أمـــورهـــم لــلــبــحــث عن 
باتت  فيما  تصويرها،  أو  املستعملة  الكتب 
هذه البدائل حتى تفوق القدرة الشرائية. أما 
عشاق املطالعة فعدد كبير منهم محرومون 
ــتــــاب، بـــعـــدمـــا أصـــبـــح ســعــر  ــكــ مــــن مــلــمــس الــ

بعضها يفوق الحد األدنى لأجور.
ــد األدنـــــــى لــــأجــــور عـــنـــد 675  ــحـ وال يــــــزال الـ
)32 دوالرًا(، بينما تشهد  لبنانية  ليرة  ألــف 
، إذ أضحى 

ً
أسعار كل شيء انفالتًا متواصال

سعر صرف الدوالر أكثر من 21 ألف ليرة.
في مكتبة »الغزالي« التي افتتحت في مدينة 
 
ً
لــبــنــان، عـــام 1986، معتمدة صــيــدا، جــنــوبــي 
بداياتها،  في  والثقافية  الدينية  الكتب  على 
يقول صاحبها  املدرسية،  الكتب  أضافت  ثم 
لـ«العربي الجديد«: »أصبحت  بسام الطويل 
املـــــدارس تــعــتــمــد عــلــى عــمــلــيــة تــبــديــل الكتب 
بـــن الــتــالمــيــذ أو شـــرائـــهـــا مــســتــعــمــلــة بـــداًل 
ــــؤدي إلــــى تـــراجـــع بيع  مـــن الـــجـــديـــدة، مــمــا يـ
الــكــتــب الــجــديــدة«. ومـــع ارتــفــاع كلفة الكتب 

املدرسية، يتزايد أيضًا سعر تصوير األوراق 
نظام  اعــتــمــاد  رغـــم  الجامعية  واملــحــاضــرات 
التعليم عن بعد، حيث قد يصل سعر تصوير 
مقرر دراسي واحد إلى 28 دوالرًا، كما تقول 
مــالك عيسى، وهــي طالبة فــي كلية الحقوق 
»العربي  لـ مــالك  تقول  اللبنانية.  بالجامعة 
في  أونالين  التعليم  نظام  »ساعد  الجديد«: 
التخفيف من كلفة املواصالت إلى الجامعة، 
واملـــحـــاضـــرات  األوراق  تــصــويــر  ــاء  ــبـ أعـ لــكــن 
علينا تصوير  مـــواد   7 لــديــنــا  ــدًا،  جـ مرتفعة 
علينا  كتابان  وهــنــاك  منها،  مــقــررات خمس 

شراؤهما«. 
في املقابل، يقول محمد عطية، وهو صاحب 
»العربي الجديد«، إن ارتفاع  مكتبة خاصة، لـ

إلى  يــرجــع  الجامعة  مــقــررات  أســعــار تصوير 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــــورق فــهــو يـــبـــاع بـــالـــدوالر، 
 سعر صندوق الورق ارتفع من 

ّ
مشيرًا إلى أن

14 دوالرًا إلى 16 دوالرًا، وذلك بعد أزمة كورونا 
واإلغالق. يضيف عطية: »كان سعر أكبر مقرر 
في الجامعة بحجم كتاب ال يتخطى 10 آالف 
املقرر  فقد يصل سعر  اآلن  أمــا  لبنانية،  ليرة 
الواحد إلى 150 ألف ليرة«. أما في ما يتعلق 
بالكتب املدرسية والقرطاسية، فيقول: »يصل 
ســعــر أحــــد الــكــتــب املـــدرســـيـــة إلــــى 59 دوالرًا، 
مع  باالتفاق  الكتب  لتصوير  املـــدارس  فتلجأ 

األهالي على ذلك«.
كـــذلـــك تــــطــــاول األزمـــــــة االقـــتـــصـــاديـــة عــشــاق 
)27 عامًا(،  قاسم  يقول محمود  إذ  املطالعة، 
ــــو مـــحـــاســـب عـــاطـــل عــــن الـــعـــمـــل: »لــطــاملــا  وهـ
ــلـــى الـــــقـــــراءة مـــنـــذ صــــغــــري، لــكــن  تــــعــــودت عـ
بعد األزمـــة أقلعت عــن الــســؤال عــن األســعــار 
ألنــتــظــر الــعــروض فــقــط«. ويــضــيــف: »تــراجــع 
شــرائــي للكتب عــن الــعــام املــاضــي ومــا قبله، 
إذ  التبديل،  طريق  عن  املطالعة  ازدادت  لكن 
أستبدله  أنهيه  وعندما   

ً
مثال كتابًا  أشــتــري 

بكتاب آخر مع صديق«.

بغداد ـ العربي الجديد

قال املتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، 
 الـــــــوزارة وضــعــت خطة 

ّ
أحــمــد الـــعـــبـــادي، إن

خمسية، إلضافة 50 ألف ميغاواط من الطاقة 
إلى املنظومة الوطنية.

ونقلت وكالة األنباء الرسمية )واع(، أمس عن 
العبادي قوله، إن »الوزارة تعمل على إضافة 
مـــا بـــن 5 إلــــى 6 آالف مـــيـــغـــاواط فـــي الــســنــة 
املــقــبــلــة عــلــى املــــدى الــقــريــب بــحــســب الــخــطــة، 
والعمل  رئيسية،  نقل طاقة  وإنــشــاء خطوط 
عــلــى تــدعــيــم شــبــكــات الــتــوزيــع الــتــي تــواكــب 
الــقــدرات  أن  إلــى  الطاقة« مشيرا  الطلب على 
الــجــديــدة ستصل إلــى 50 ألــف مــيــغــاواط في 

املدى البعيد.
املالية  الكلف  العراقي  املــســؤول  يوضح  ولــم 
الالزمة. وينتج العراق 19 ألف ميغاواط من 
الفعلي  االحتياج  بينما  الكهربائية،  الطاقة 
يــتــجــاوز 30 ألــف مــيــغــاواط، وفــقــا ملسؤولن 

في القطاع.
العراق مباحثات مع دول خليجية،  ويجري 
الكهرباء  الســتــيــراد  السعودية،  رأســهــا  على 

عبر ربط منظومتها مع منظومة الخليج.
وعلى مدى السنوات املاضية، يعتمد العراق 
الكهرباء، باستيراد  إمـــدادات  إيــران في  على 

لتغذية  الغاز  وقــود  وكذلك  ميغاواط،   1200
محطات التوليد املحلية.

أعلنت  قــد  العراقية،  الكهرباء  وزارة  وكــانــت 
األربعاء املاضي، التوصل إلى اتفاق مبدئي 
توليدية  إيــران على تخصيص محطات  مع 
داخل األراضي اإليرانية تتولى مهمة إنتاج 
الــكــهــربــاء وتــصــديــرهــا إلـــى الـــعـــراق حــصــرًا، 
فـــي مـــحـــاولـــة لــلــحــد مـــن أزمـــــة نــقــص الــتــيــار 

الكهربائي التي يعاني منها العراق.

فــي  الــــكــــهــــربــــاء  وزارة  ــــي  فـ ــــؤول  ــــسـ مـ وأكـــــــد 
 فكرة 

ّ
أن »العربي الجديد«  لـ تصريح سابق 

هــــذه املــحــطــات جــــاءت ضــمــن إطــــار الــبــحــث 
ر  عـــن بـــدائـــل لــنــقــص الـــغـــاز اإليـــرانـــي املــصــدَّ
إلــى الــعــراق الــذي أدى خفضه خــالل الفترة 
املاضية إلى تراجع تزويد املواطنن بالتيار 

الكهربائي. 
والــشــهــر املـــاضـــي، قــالــت »الــشــركــة الــوطــنــيــة 
 خفض تصدير الغاز إلى 

ّ
اإليرانية للغاز« إن

العراق يأتي بعد االتفاق مع الطرف العراقي، 
أن  إلــى  أشــهــر، مشيرة  ملــدة ستة  وسيستمر 
»األمر ال عالقة له بديون العراق إليران، وتم 

إبالغ املوضوع للجانب العراقي«. 
وقــبــل ذلـــك، أكـــدت وزارة الــكــهــربــاء الــعــراقــيــة 
مطلع ســبــتــمــبــر/أيــلــول املــاضــي أن إمــــدادات 
الـــــغـــــاز اإليـــــرانـــــيـــــة لـــلـــمـــنـــطـــقـــتـــن الـــوســـطـــى 
والــجــنــوبــيــة انــخــفــضــت مـــن 49 مــلــيــونــًا إلــى 
ثــالثــة مــاليــن مــتــر مــكــعــب يــومــيــًا، مـــا يــهــدد 

بنقص خطير للكهرباء. 
ــدادات الــكــهــربــاء  ــ ــ ولــفــتــت إلــــى أن »خــفــض إمـ
ــة أدى إلـــــى فـــقـــد شــبــكــة الـــكـــهـــربـــاء  ــيــ ــرانــ اإليــ
مــيــغــاواط«، موضحة   5500 لنحو  الــوطــنــيــة 
الـــطـــاقـــة  مــــع وزارة  ــاالت  ــ ــــصـ اتـ أجـــــــرت  أنــــهــــا 
اإليــــرانــــيــــة والــــســــفــــارة اإليــــرانــــيــــة فــــي بـــغـــداد 

لتوضيح أسباب الخفض.

إنفاق »شعبوي« 
في ليبيا

متاجر في بغداد تعرض مولدات كهربائية في 
)Getty( ظل اإلقبال عليها

فوضى األسعار تضرب سوق الكتب

خطة لمضاعفة إنتاج الكهرباء

سباق بين السلطات السترضاء 
المواطنين قبل االنتخابات

تتسابق السلطتان 
التنفيذية والتشريعية 

في ليبيا على إقرار منح 
وزيادات ضخمة للرواتب 
تكلفها عشرات مليارات 
الدنانير، قبيل االنتخابات، 

فيما يصف محللون 
ما يجري بأنه »إنفاق 

شعبوي« يضر الوضع 
المالي للبالد وال يفيد 

االقتصاد

لبنان مال وسياسة

العراق

الزيادات األخيرة ترفع 
كلفة الرواتب إلى 43 مليار 

دينار من 23 مليارًا

الحّد األدنى لألجور 
ما زال عند 

675 ألف ليرة

بسبب زيـــادة الــرواتــب ومــا تــالهــا مــن منح 
الـــــــزواج وكـــذلـــك املـــنـــح املــخــصــصــة لــأســر، 
ــاق الــحــكــومــي تــضــغــط على  ــفــ ــادة اإلنــ ــزيــ فــ
ســعــر الــصــرف الــحــالــي ملــزيــد مــن تخفيض 
املــحــجــوب: »ليبيا  الــديــنــار. وأضــــاف  قيمة 
ستواجه أزمة مالية حقيقية في املستقبل، 
إذا لـــم تــتــخــلــص مـــن فــوضــى هــــدر األمــــوال 
الطائلة في شكل رواتــب وهمية وتسويات 

احتيالية«.
لكن من شأن أي خفض في اإلنفاق أال يلقى 

قبوال لدى الليبين في ظل السباق الحالي 
ــدة الـــوطـــنـــيـــة ومــجــلــس  بــــن حـــكـــومـــة الــــوحــ
الــنــواب على جــذب املواطنن. وفــي السياق 
املجلس  االقتصادية في  اللجنة  قال عضو 
الــنــواب  الــرعــيــض: »اعــتــمــاد مجلس  محمد 
مؤخرًا قانونا بمنح 50 ألف دينار لكل أسرة 
الحكومة  ضد  موجهة  معاندة  بمثابة  هو 
من دون مراعاة الوضع االقتصادي للبالد«.

وشكل اإلنفاق االستهالكي خالل السنوات 
الــعــشــر املــاضــيــة 99% مــن مــيــزانــّيــة الــبــالد، 

بينما بلغ اإلنفاق على التنمية واالستثمار 
1% فقط، األمــر الــذي انعكس بشكل سلبي 
وتوفير  للمواطنن  املقدمة  الخدمات  على 

االحتياجات األساسية.
ووفق تقارير صــادرة عن ديــوان املحاسبة، 
389.6 مليار  أنــفــقــت  لــيــبــيــا  مـــوازنـــات   

ّ
فــــإن

فــيــهــا  بـــمـــا  دوالر(  مـــلـــيـــار   277.5( ديــــنــــار 
الــحــكــومــة املـــوازيـــة فـــي شـــرق الـــبـــالد خــالل 
الــســنــوات الــتــســع املــاضــيــة، مــقــابــل إيــــرادات 

نفطية بقيمة 298 مليار دينار.

سوق في شارع 
الرشيد وسط طرابلس 
)فرانس برس(
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