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تأجيل اتفاق الطاقة بين سورية واألردن
عدنان عبد الرزاق

اعتذرت حكومة بشار األسد عن اللقاء الذي كان
مقررًا غـدًا األربـعــاء مع الجانب األردنــي إلتمام
االتفاق بشأن الربط الكهربائي وتزويد لبنان
بنحو  150مـيـغــاواط كـهــربــاء مــن منتصف الـلـيــل وحتى
الـســادســة صـبــاحــا ،و 250مـيـغــاواط خــال بقية األوق ــات،
تـنـفـيـذًا لــات ـفــاق امل ــوق ــع ب ــن ال ـ ــدول ال ـث ــاث ف ــي أكـتــوبــر/
تشرين األول من العام املاضي.
ّ
فإن ما ّ
تردد
وحسب مراقبني تحدثوا لـ«العربي الجديد»،
عــن االستعانة بالغاز اإلسرائيلي بــدل املـصــري هــو على
األرجح سبب إرجاء االجتماع.
ومــن جانبها ،أعلنت حكومة النظام الـســوري ،أمــس ،عن
تأجيل االجتماع رغم جهوزية الجانب السوري فنيًا ،لكن
ّ
التريث» بحسب ما قال وزير الكهرباء غسان الزامل.
«تم
ويضيف الزامل ،وفق ما نقلته صحيفة «الوطن» بدمشق،
ّأن جزءًا من خط الكهرباء ّ
تعرض ألعمال التدمير والتخريب
خالل السنوات املاضية على مسافة  87كيلومترًا ،بدءًا من
الحدود األردنية  -السورية حتى منطقة دير علي ،جنوب

ّ
دمشق ،وأن هذه املسافة هي جزء من الخط األساسي الذي
يربط شمال العاصمة األردنـيــة عمان بمنطقة ديــر علي،
على طول  144.5كيلومترًا.
وشملت األض ــرار ،بحسب الــوزيــر ،تدمير نحو  80برجًا
وتدمير وتخريب وسرقة نحو  195كيلومترًا من األمراس،
وه ــو مــا ي ـعــادل  410أط ـن ــان ،وكــانــت ه ـنــاك حــاجــة لنحو
عشرة آالف صحن إلصالح التخريب الذي لحق بالعوازل،
مـشـيـرًا إل ــى أن وزارتـ ــه تـتــابــع كــل ال ـت ـطــورات الفنية لخط
الــربــط الـكـهــربــائــي بــال ـتــوازي مــع مـخــرجــات االجـتـمــاعــات
ّ
ال ـت ــي ُعـ ـق ــدت ب ــن امل ـع ـن ـيــن ف ــي كـ ــل م ــن س ــوري ــة ول ـب ـنــان
واألردن.
ّ
ويتوقع املختص بقطاع الكهرباء عبد الجليل سعيد أن
يكون «ما قيل عن الغاز اإلسرائيلي بدل املصري» هو على
ّ
األرجــح سبب إرجــاء االجتماع ،ألن «ذريعة وجــود أعطال
وتخريب خطوط غير صحيحة».
ّ
ويؤكد سعيد ،في تصريح لـ«العربي الجديد» ،أن أعمال
الصيانة وتأهيل خــط الــربــط انتهت منذ الشهر املاضي
«وهذا ليس كالميًا ،بل جرى تأكيده من مدير نقل وتوزيع
ّ
الـكـهــربــاء ف ــواز الـضــاهــر ،لـكــن يـبــدو أن الـجــانــب الـســوري

سيعيد الـنـظــر بــاالت ـفــاق بـعــد دخ ــول إســرائ ـيــل عـلــى خط
توريد الغاز ،وليس مصر كما قيل سابقًا».
ّ
ويشير املتخصص السوري إلى أن الجانب السوري أنهى
«بشكل أكيد» أعمال الصيانة وتم نصب أبراج الشبكة ،ما
ّ
يعني أن الجزء السوري من الربط أصبح جاهزًا ،مضيفًا
ّ
أن الجانب الـســوري وحتى األسـبــوع املــاضــي ،كــان يرمي
الكرة بامللعب األردني.
وك ــان ــت مـ ـص ــادر إع ــام ـي ــة م ـت ـطــاب ـقــة ق ــد أش ـ ـ ــارت أخ ـي ـرًا
إلــى مــوافـقــة الــواليــات املـتـحــدة عـلــى اتـفــاقـيــة لـتــوريــد غــاز
إسرائيلي إلى لبنان ،على عكس ما نشرته وسائل إعالم
ّ
عــربـيــة ودول ـي ــة عــن أن املــواف ـقــة تتعلق بــال ـغــاز امل ـصــري.
وكــانــت الـسـفــارة األمـيــركـيــة نفت أن الــواليــات املـتـحــدة قد
وافقت على مد لبنان بالغاز من إسرائيل.
وقــالــت م ـصــادر إســرائـيـلـيــة لــ«الـقـنــاة ال ـ ــ »12اإلسرائيلية
ّ
الخاصة ،إن الواليات املتحدة «وافقت على اتفاقية لتوريد
الـغــاز إلــى لبنان وأعـطــت الـضــوء األخـضــر للتحرك بهذا
ّ
الـصــدد» ،مشيرة إلــى أن الغاز «سينقل من إسرائيل إلى
األردن ،ومــن ثــم سـيــورد عبر خــط األنابيب لسورية ومن
هناك إلى لبنان».

تحالف لتطوير
السيارات
الكهربائية
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ــط ش ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ــة
«ري ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــو» الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة،
و«نـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان م ـ ـ ــوت ـ ـ ــور»
و«مـ ـ ـيـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــوبـ ـ ـيـ ـ ـش ـ ــي
م ــوت ــورز» الـيــابــانـيـتــان،
ملـضــاعـفــة استثماراتها
ثـ ـ ـ ــاث مـ ـ ـ ـ ــرات ل ـت ـط ــوي ــر
الـ ـسـ ـي ــارات الـكـهــربــائـيــة
بشكل مشترك.
ومـ ــع م ــواج ـه ــة شــركــات
ص ـ ـ ـنـ ـ ــاعـ ـ ــة الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ضـ ـغ ــوط ــا مــن
امل ـ ـ ـنـ ـ ــاف ـ ـ ـسـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــدد،
والـ ـتـ ـح ــول املـ ـت ــوق ــع فــي
ال ـط ـل ــب ن ـح ــو امل ــرك ـب ــات
الـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرب ـ ـ ــائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــإن
ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف الـ ـف ــرنـ ـس ــي
الـ ـي ــاب ــان ــي ي ـس ـع ــى إل ــى
زيادة التعاون.
وق ــال ــت م ـص ــادر لــوكــالــة
ّ
«رويـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرز» أمـ ـ ـ ـ ــس ،إن
م ـ ــن امل ـ ـتـ ــوقـ ــع أن ت ـع ـلــن
الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــاث،
ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــس ،ع ـ ـ ــن خ ـط ــة
الس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار أك ـ ـ ـثـ ـ ــر م ــن
 20مـ ـلـ ـي ــار ي ـ ـ ـ ــورو (23
مليار دوالر) على مدى
السنوات الخمس املقبلة
فـ ــي ت ـط ــوي ــر الـ ـسـ ـي ــارات
ّ
الكهربائية ،مضيفة أن
هــذه املخصصات تأتي
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ع ـش ــرة
مـلـيــارات ي ــورو أنفقتها
املـجـمــوعــة بــالـفـعــل على
ال ـت ـحــول ل ـهــذه الـنــوعـيــة
من املركبات.

(فرانس برس)

أسواق

ارتفاع بورصة قطر
ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر ،في ختام تعامالت
أمس اإلثنين ،بنسبة  ،%0.28ليصل إلى مستوى 12523.3
نقطة .وارتفعت أسهم  24شركة ،بينما انخفضت
أسعار  16شركة ،فيما حافظت  5شركات على سعر
إغالقها السابق .وزادت القيمة السوقية لألسهم إلى
 717.62مليار ريال ،مقابل  715.22مليارًا في الجلسة
السابقة ،وفق وكالة األنباء القطرية «قنا».

 13مليار دوالر لتعود إلى مستويات ما قبل جائحة
فيروس كورونا.
كانت إيرادات السياحة نحو أربعة مليارات دوالر في
 ،2020بانخفاض  %70من  13.03مليارا في العام .2019
وتوقعت نائبة الوزير في تصريحات لوكالة «رويترز»
ّ
ظل
أمس ،أن يتجاوز العام الجاري إيرادات  2021في
استراتيجية قوية تشمل مشروعات عمالقة تنفذها
الدولة وتستهدف نمو قطاع السياحة.

السياحة في مصر
قالت غادة شلبي ،نائبة وزير السياحة واآلثار في مصرّ ،
إن
إيرادات السياحة في البالد تجاوزت خالل العام الماضي

سوق األسهم في اإلمارات
قال المكتب اإلعالمي لحكومة أبوظبيّ ،
إن هيئة
األوراق المالية والسلع في اإلمارات ،وافقت على

اإلطار التنظيمي لشركات االستحواذ ذات األغراض
الخاصة وذلك للمرة األولى في منطقة الخليج.
وأضاف المكتب ّ
أن ذلك يسمح للمستثمرين في الخارج
بالتقدم بطلب للموافقة على إدراج شركات االستحواذ
ذات األغراض الخاصة في سوق أبوظبي لألوراق
المالية .وشركات االستحواذ ذات األغراض الخاصة أداة
استثمارية بدأت تزدهر في آسيا رغم فقدانها لبريقها
في الواليات المتحدة بعد ازدهارها في البداية .وتتيح
هذه األداة جمع أموال لالستحواذ على شركة خاصة
بغرض تحويلها إلى شركة مساهمة عامة بما يسمح
بإدراج الشركة المستهدفة في أسواق األسهم بسرعة
أكبر من وتيرة الطرح العام األولي التقليدية.

إهالة التراب على
أعظم ثورة
مصطفى عبد السالم

ما إن تقترب الذكرى السنوية
لثورة  25يناير حتى تتم إهالة
التراب عليها من قبل رموز
السلطة الحاكمة ،فالثورة ،وحسب
زعم هؤالء ّ
كبدت مصر خسائر
تجاوزت مئات املليارات من
الدوالرات ،والثورة وراء انهيار
االقتصاد املصري وتهاوي
احتياطي البالد من النقد األجنبي
وأنشطة رئيسية مثل السياحة
والصادرات واالستثمارات.
والثورة حسب زعم هؤالء وراء
ّ
كل أزمة معيشية لحقت باملواطن،
وخلف انقطاعات الكهرباء واملياه
واختفاء الغاز املنزلي وهروب
رؤوس األموال األجنبية واملحلية
على ّ
حد سواء ،وتقف خلف انهيار
البورصة ،ولم يبق سوى أن يزعم
هؤالء ّأن الثورة كانت وراء إبرام
اتفاقية نهب دولة االحتالل الغاز
املصري بتراب الفلوس في صفقة
ّ
مشؤومة ،وأنها وراء تفاقم ظاهرة
املال السياسي ،وأدت إلى دحرجة
ثروة البالد في حجر مجموعة
قليلة من رجال أعمال مبارك،
ّ
وأنها وراء تفشي غالء األسعار
والفساد واالحتكارات وفيروس
سي والفقر والبطالة والعشوائيات
ونهب املال العام ،وبيع الشركات
الحكومية لألجانب واملستثمرين
القريبني من السلطة بتراب
ّ
الفلوس ،وأنها وراء تشريد مئات
اآلالف من العمال عبر نظام املعاش
املبكر والفصل التعسفي.
ّ
وألن املصري ليس خبيرًا في
األرقام ،وليس في مقدرته الوصول
للبيانات ،فهو قد يصدق ما يقذفه
اإلعالم الرسمي من تصريحات
لكبار املسؤولني تستند إلى
أرقام مزيفة ومبالغ فيها وبعيدة
عن الواقع في محاولة لتخويف
الناس من تكرار الثورة ،وتحميل
 25يناير كوارث هي بريئة من
معظمها.
ً
مثال يقال ّإن خسائر االقتصاد
تجاوزت  400مليار دوالر في عام
الثورة ،رغم ّأن حجم االقتصاد
خالل عام يقل بنحو %50
عن رقم الخسائر املزعوم ،وأن
الصادرات خسرت املليارات في
عام الثورة ،رغم ّأن بيانات وزارة
التجارة والصناعة ،تؤكد ّأن قيمة
الصادرات بلغت  21.6مليار دوالر
في  ،2011مقابل نحو  18.3مليار
دوالر في .2010
والبورصة بحسب املزاعم أيضًا
خسر رأسمالها السوقي 33.4
مليار دوالر ،رغم ّأن القاصي
والداني يعرف ّأن هذه خسائر
ورقية وغير محققة على أرض
الواقع.
رقم آخر يجري تضخيمه وهو ّأن
االحتياطي األجنبي خسر نحو 20
مليار دوالر ،رغم ّأن جزءًا مهمًا
من هذه األموال ذهبت لتغطية
واردات القمح واألغذية والسلع
التموينية والوقود.
ال أحد ينكر خسارة االقتصاد
املصري في عام الثورةّ ،
وأن
ّ
هذا وضع طبيعي ،ففي ظل
االضطرابات والقالقل السياسية
تهرب األموالّ ،
لكن هذه األموال
عادت بعد ذلك في العام 2012
ً
مثال ،والسياحة تحسنت في ذلك
العام حسب األرقام الرسمية.

اتفاقية للربط الكهربائي بين العراق والسعودية
بغداد ــ عادل النواب

أعـلــن األم ــن ال ـعــام ملـجـلــس ال ـ ــوزراء ال ـعــراقــي ،حميد
الغزي ،أن بالده ستوقع ،اليوم الثالثاء ،اتفاقية للربط
الكهربائي مع السعودية ،وذلك بعد ساعات قليلة من
تصريحات لرئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي حمل
فيها الـحـكــومــات السابقة مسؤولية أزم ــة الكهرباء
ال ـحــال ـيــة بــاالع ـت ـمــاد ع ـلــى مـ ــورد طــاقــة واح ـ ــد ،فيما
يتعلق بملف الكهرباء واستيراد الغاز من إيران.
وق ــال ال ـغــزي اإلث ـنــن فــي كلمة خ ــال افـتـتــاح ملتقى
األع ـمــال الـعــراقــي ـ الـسـعــودي املنعقد فــي العاصمة

السعودية الــريــاض إن البلدين يعمالن على ملفات
عدة ،منها الربط الكهربائي وتطوير املدن الصناعية،
الف ـت ــا إل ــى أن ــه سـيـتــم ال ـي ــوم تــوق ـيــع ات ـفــاق ـيــة الــربــط
الكهربائي بني العراق والسعودية الستبدال الطاقة.
وتـعـلـيـقــا ع ـلــى ذل ـ ــك ،قـ ــال ع ـضــو ال ـب ــرمل ــان ال ـع ــراق ــي،
عـلــي ش ــداد ال ـفــارس لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن ــه «وفــق
املعلومات فإن الربط الكهربائي الستبدال الطاقة بني
العراق والسعودية ،سيكون بأكثر من خــط ،فالخط
األول سيكون تجاه البصرة (جنوب) ويزودها بنحو
 500ميغاواط ،والخط الثاني تجاه محافظة السماوة
(جـ ـن ــوب) وس ـي ـتــم ت ــزوي ــده ــا بـنـحــو  300م ـي ـغــاواط،

وربما هناك خطوط أخرى سوف تضاف في القريب
ال ـعــاجــل» .وأض ــاف ال ـفــارس أن «الـحـكــومــة الـعــراقـيــة
م ـطــال ـبــة ب ـك ـشــف ت ـفــاص ـيــل ع ـقــد ال ــرب ــط الـكـهــربــائــي
لـلـطــاقــة بــن ال ـع ــراق وال ـس ـعــوديــة ،فحتى الـلـحـظــة ال
نعرف تفاصيل هذا العقد ،وكم سيكلف العراق ،وكم
سيدفع مــن أجــل هــذا الــربــط ،وكــم مــدة إنـجــاز الربط،
ول ـه ــذا ن ـحــن ف ــي ال ـب ــرمل ــان س ــوف ن ـقــوم بــاسـتـضــافــة
املسؤولني عــن هــذا امللف لكشف كــل هــذه التفاصيل
مع عودة عمل مجلس النواب في قادم األيام».
وتــابــع «الحكومة العراقية ،مطالبة أيضا بالكشف
عــن االت ـفــاق ـيــات ال ـتــي ج ــرى تــوقـيـعـهــا ســابـقــا بـشــأن
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ربــط الـطــاقــة مــع دول خليجية وكــذلــك تركيا وحتى
األردن ،فهذه االتفاقيات ما زالــت إعالمية فقط ،ولم
يلمس املــواطــن أي شــيء منها على أرض الــواقــع مع
التردي الكبير في تجهيز الطاقة بكافة املدن العراقية،
ولهذا نخشى أن يكون الربط مع السعودية إعالميًا
فقط ،لذا ستكون لنا متابعة دقيقة لهذا امللف املهم
والحساس» .بدوره قال الخبير بشؤون الطاقة محمد
الـسـعــدي فــي ات ـصــال هــاتـفــي ،إن «ن ـجــاح ال ـعــراق في
تحقيق اختراق بملف احتكار اإليرانيني مللف الطاقة،
يعتبر إنجازًا لحكومة الكاظمي ،ســواء بفتح نافذة
أخرى مع السعودية أو أي دولة أخرى».
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ثورة يناير :عدالة اجتمـاعية لم تتحقق

ّ
تحل الذكرى الحادية عشرة لثورة  25يناير /والبطالة والفساد واالحتكارات مقارنة
كانون الثاني  ،2011وسط أوضاع معيشية بما كانت عليه األوضاع قبل اندالع الثورة.
صعبة للمصريين ،حيث تفاقم الغالء والفقر كان الماليين يحلمون بعدالة اقتصادية

واجتماعية وتوزيع للثروات ،لكن كل ذلك لم نفسها وإن كانت بأعداد قليلة ،وهو
جدد قلق النظام ودفعه إلى
يتحقق .الالفت أن الفترة األخيرة شهدت األمر الذي
ّ
عودة الحتجاجات عمالية بشعارات الثورة اتهامها بالتسبب في تدهور االقتصاد

خلط األرقام
وتخويف
الشارع

رفع الحد األدنى لألجور:
مسكنات مؤقتة
اتخذ النظام المصري خطوة
استباقية لذكرى ثورة يناير برفع
الحد األدنى لألجور

النظام يتهم الثورة بتكبيد البالد  400مليار
دوالر ...وتشكيك من المختصين
في الذكرى الحادية
عشرة لثورة  25يناير/
كانون الثاني ،ما زال
النظام المصري قلقًا من
تجددها مع تواصل
ّ
األزمات المعيشية ،ما
دفعه إلى تشويهها
عبر اتهامها بتكبيد البالد
خسائر باهظة
القاهرة ـ العربي الجديد

يـ ـلـ ـج ــأ امل ـ ـس ـ ــؤول ـ ــون ف ـ ــي الـ ـنـ ـظ ــام
املصري إلى تكرار تزييف وتشويه
ثـ ـ ــورة  25ي ـن ــاي ــر/ك ــان ــون ال ـثــانــي
 ،2001بـ ـه ــدف ت ـح ـط ـيــم الـ ـ ـص ـ ــورة الــذه ـن ـيــة

اإلي ـجــاب ـيــة ال ـتــي تـشـكـلــت ف ــي أذهـ ــان غالبية
امل ـصــريــن حــول ـهــا ،وكـ ــان م ــن أه ــم مـطــالـبـهــا
العيش والحرية والـعــدالــة االجتماعية .وفي
املـقــابــل ،اعـتــاد نفس املـســؤولــن على تجميل
األرق ــام واملــؤشــرات االقتصادية للحديث عن
إنـ ـج ــازات رقـمـيــة ف ــي ف ـتــرة م ــا بـعــد االن ـقــاب
الـعـسـكــري فــي  3يــولـيــو/تـمــوز ع ــام  ،2013ال
تعبر بــال ـضــرورة عــن الــواقــع الحقيقي الــذي
يعيشه غالبية الشعب املصري ،وهو ما شكل
موروثا متراكما لدى املصريني ال يكترث لهذا
النوع من التصريحات والبيانات الرسمية،
يعبرون عنه بعبارة «كالم جرايد».
ويـتـضــح ذلــك مــن خــال مــا يـقــوم بــه الرئيس
املصري عبد الفتاح السيسي في كل مناسبة
يتسنى له الحديث فيها عن ثــورة  25يناير،
الـ ـت ــي كـ ــرر أكـ ـث ــر م ــن مـ ــرة أنـ ـه ــا ت ـس ـب ـبــت فــي
«ض ـيــاع م ـص ــر» .وم ــؤخ ــرا ،ق ــال الـسـيـســي إن
الخسائر املباشرة التي تكبدتها مصر جراء
ثـ ــورة ي ـنــايــر بـلـغــت ن ـحــو  400م ـل ـيــار دوالر،
زاعما أن «مصر كادت أن تتعرض وقتها إلى
الدمار نتيجة توصيف غير حقيقي للواقع».
ولــم يــذكــر الــرئـيــس املـصــري أي تفاصيل عن

مظاهرات  20سبتمبر
كانت مظاهرات الشارع المصري التي اندلعت يوم الجمعة الموافق
ـدد من المدن المصريّة وعلى
 20سبتمبر /أيلول عام  2019في عـ ٍ
رأسها العاصمة القاهرة ،أحد ردود األفعال الشعبية الواسعة الرافضة
للسياسات االقتصادية التي أرهقت المصريين معيشيًا .واشتعلت
االحتجاجات التي شارك فيها اآلالف بعد أن كشف المقاول محمد علي،
بناء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعدد من القصور وملفات
فساد تتعلق بصفقات حكومية ،في وقت يعاني المواطنون من
تفاقم الغالء والفقر.

القاهرة  -العربي الجديد

أزمات معيشية متواصلة تحاصر المصريين رغم مرور  11عامًا على ثورة يناير ()Getty

مفهومه للخسائر املباشرة ،وعلى أي أساس
تم حساب أو تقدير هذه الخسائر ،خاصة أن
حجم االقـتـصــاد املـصــري فــي ذلــك الــوقــت كان
أق ــل مــن ه ــذا الــرقــم ال ــذي ت ـحــدث ع ـنــه ،حسب
خـ ـب ــراء اقـ ـتـ ـص ــاد .ب ـش ـكــل ع ـ ــام ش ـك ــك خ ـب ــراء
اقتصاد ومــراقـبــون فــي حجم الخسائر الــذي
أعلنه النظام الحالي.اعتمادا على البيانات
واإلحـصــاءات الرسمية للقطاعات الرئيسية
الـ ـت ــي ت ـش ـكــل ف ــي م ـج ـم ـل ـهــا مـ ـص ــادر ال ــدخ ــل
القومي ،أبــرزهــا قطاع السياحة ،وتحويالت
املصريني العاملني بالخارج ،وقناة السويس،
واالستثمار األجنبي (املباشر وغير املباشر)،
وال ـق ـطــاعــات اإلن ـتــاج ـيــة وال ـت ـجــاريــة ،وحـجــم
اح ـت ـيــاطــي ال ـن ـقــد األج ـن ـب ــي ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
الـخـســائــر امل ــادي ــة األخ ـ ــرى ،كــانـفـجــار أنـبــوب
الغاز الرابط بني مصر وإسرائيل وغيره.
«خلط األرقام»

حـســب الـخـبـيــر االق ـت ـصــادي عـبــد الـنـبــي عبد
املطلب ،فإنه من الصعوبة بمكان معرفة حقيقة
الخسائر االقتصادية التي لحقت بمصر إبان
ثورة يناير ،نظرا لوجود خلط كبير في األرقام
التي تحدثت عن خسائر االقتصاد املصري.
وأضــاف عبد املطلب ،لـ«العربي الجديد ،أنه
من املؤكد في عام  2011فقط فقدت مصر نحو

خبراء :كيف تكون
الخسائر ثالثة أضعاف
حجم االقتصاد؟
 24مليار دوالر من احتياطيها النقدي ،كما
فقدت حوالي  7مليارات دوالر من االستثمارات
املباشرة فيها ،وفق تقديرات تقرير االستثمار
العاملي عن حجم األموال التي خرجت من مصر
عام  .2011كما ارتفع العجز في امليزان التجاري
ليصل إلــى نحو  20مليار دوالر .إال أنــه على
الـجــانــب اآلخ ــر ،وف ــق عـبــد املـطـلــب ،ف ــإن قيمة
تحويالت املصريني ارتفعت بنحو  9مليارات
دوالر ،لـتـصــل إل ــى  18م ـل ـيــار دوالر .وأش ــار
عبد املطلب إلى أنه «ال يعرف إن كانت هناك
تقديرات ّ
محددة نتيجة توقف آالف املصانع عن
العمل ،وتعطيل العمل في الحكومة والوزارات،
وإغــاق البورصة املصرية ،وعمليات تهريب
الذهب واألموال وغيرها».
لذا يرى عبد املطلب أنه ال يستطيع أن يصف
الخسائر التي نسبها السيسي إلى ثورة يناير
 2011باملبالغ فيها ،نظرا الحتمالية وجــود

دراسات موسعة أخذت في اعتبارها كل ما تم
تدميره ،ومصروفات إصالحها ،إضافة إلى
تكاليف حماية املنشآت ،والوزارات ،واألجهزة
الحكومية ،وغيرها.
«خسائر مبالغ فيها»

ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال ال ـخ ـب ـي ــر االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ون ـق ـيــب
ال ـص ـحــاف ـيــن األس ـ ـبـ ــق ،مـ ـم ــدوح الـ ــولـ ــي ،إن ــه
ب ـح ـس ــب بـ ـي ــان ــات ال ـب ـن ــك ال ـ ــدول ـ ــي ،ف ـق ــد بـلــغ
ال ـن ــات ــج امل ـح ـلــى اإلج ـم ــال ــي مل ـصــر عـ ــام 2010
نحو  218.912مليار دوالر ،وهو ما يعبر عن
حجم االقتصاد قبل الثورة ،ومن املفترض أن
تكون الخسائر الناجمة عن الثورة نسبة من
حجم االقتصاد .وأوضح الولي ،خالل حديثه
لـ«العربي الجديد» ،أن الناتج املحلى اإلجمالي
خالل عام  ،2011حسب بيانات البنك الدولي،
بلغ  236مليار دوالر ،أي أن حجم االقتصاد
ارتفع خالل عام الثورة بنحو  17مليار دوالر
عــن ال ـعــام الـســابــق ،كـمــا ارت ـفــع نصيب الـفــرد
مــن الـنــاتــج بسعر ال ـصــرف إل ــى  2792دوالرًا
مقابل  2340دوالرًا عام  .2010وأوضح الولي
أن ث ــورة يناير لــم تكن ذات تأثير سلبي في
العديد من القطاعات االقتصادية ،حيث زادت
قيمة ال ـص ــادرات السلعية خــال عــام الـثــورة
بـنـحــو  2.9مـلـيــار دوالر عــن ع ــام  ،2010كما

سنوات عجاف على المواطنين :تفاقم الغالء والفقر
لندن ـ العربي الجديد

«ع ـي ــش ح ــري ــة ع ــدال ــة اج ـت ـمــاع ـيــة» ك ــان أب ــرز
شعارات املاليني الغاضبة التي خرجت بهدف
إسقاط نظام الرئيس املصري السابق محمد
حسني مبارك في ثورة  25يناير  .2011وبعد
مرور  11سنة ما زال املصريون يعيشون تحت
وط ــأة أزم ــات معيشية خــانـقــة ازدادت ســوءًا
خالل السنوات التي أعقبت الثورة وال سيما
في فترة ما بعد انقالب  3يوليو/تموز .2013
وش ـه ــدت األسـ ـ ــواق م ــوج ــات غ ــاء مـتـســارعــة
للسلع والخدمات ،كما قفزت نسب الفقر خالل
السنوات األخيرة ،كما تعزم الحكومة الحالية
إقرار زيادات جديدة في األسعار.
وفي شهر يناير/كانون الثاني الجاري وقبل
ذك ــرى ال ـثــورة بــأيــام أطـلــق وزراء تصريحات
تمهد لزيادة أسعار البنزين والخبز.
وقال وزير املالية محمد معيط إن الدولة تدعم
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(الجنيه =
رغيف الخبز حاليًا بنحو  70قرشًا
ُ
 100قرش) ،بدعوى ارتفاع تكلفة الرغيف املباع
على بطاقات الدعم التموينية بـ 5قروش إلى 75
قرشًا ،نتيجة الزيادة في سعر طن القمح عامليًا،
مدعيًا أن زيادة السكان بما يقترب من مليوني
نسمة سنويًا «تمثل سببًا رئيسيًا في تقليص
مساحات األراضي الزراعية في مصر ،ما يعني
تــراجــع اإلن ـتــاج مــن املحاصيل الغذائية مثل
القمح»( .الدوالر= 15.6894جنيهًا) .وكان وزير
التموين والتجارة الداخلية علي املصيلحي
أعلن رفع الدعم تدريجيًا عن منظومة الخبز
بحلول العام املالي  ،2023-2022الذي يبدأ في
 1يوليو/تموز املقبل ،عن طريق تحويل الدعم
العيني الذي يحصل بموجبه املواطن على 5
أرغـفــة خبز يــومـيــا ،بقيمة  5ق ــروش للرغيف
على بطاقات التموين ،إلى دعم نقدي مشروط
للمستحقني فقط .وشهدت أسعار الوقود قفزة
هائلة خالل الـ 11عاما املاضية معظمها بعد

انقالب  3يوليو  .2013وكان سعر البنزين 95
أوكتان  ،275والبنزين  92أوكتان  185قرشًا
وال ـب ـنــزيــن  90أوك ـت ــان  175قــرشــا وال ـس ــوالر
 105قروش .وبعد قيام ثورة  25يناير ،2011
وإط ــاح ــة م ـب ــارك ،وتــولــي املـجـلــس العسكري
بقيادة املشير طنطاوي السلطة ملدة عــام ،لم
تشهد تلك الفترة زيــادات في أسعار الوقود.
وب ـعــد إج ـ ــراء االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة ،وف ــوز
الرئيس األسبق محمد مرسي بها ،استمرت
أسعار الوقود كما هي ،رغم األزمات العديدة
التي شهدتها البالد من نقص حاد في البنزين،
وظهور الطوابير على محطات الوقود.
وعقب انقالب يوليو /تموز  ،2013جاءت أول
زي ــادة ألسـعــار الــوقــود ،يــوم السبت  5يوليو
 ،2014بعد االنتخابات الرئاسية ،وتنصيب
السيسي رئيسًا ملصر ،وبــررت الحكومة ذلك
وقـتـهــا ،ب ــأن منظومة الــدعــم تلتهم  %20من
املوازنة العامة للدولة .وقفزت أسعار البنزين

والسوالر في عهد السيسي ،عما كانت عليه
أيـ ــام م ــرس ــي ،ب ـص ــورة مـتـســارعــة وهــائ ـلــة إذ
تصل اليوم إلى  8جنيهات للتر البنزين ،92
و 9جنيهات  ،95كما يبلغ سعر السوالر 6.75

قفزات هائلة ألسعار الوقود خالل السنوات
األخيرة (خالد دسوقي/فرانس برس)

جنيهات .وقفزت معدالت التضخم إلــى أكثر
من  %30عقب تعويم الجنيه عــام  ،2016قبل
ّ ّ
أن يتراجع حسب بيانات رسمية ،إل أن خبراء
ّ
أكدوا أن نسب التضخم التي تعلنها الحكومة
ليست دقيقة.
وكــانــت نسبة الفقر تبلغ  %25.2خــال عام
 ،2011 /2010وحسب بيانات رسمية بلغت
 %29.7في العام املالي  ،2020 /2019مقارنة
ب ـ ـ ـ ــ %32.5م ــن إج ـم ــال ــي ال ـس ـك ــان ف ــي /2017
ّ
 .2018لكن خبراء اقتصاد يؤكدون أن النسبة
الـحـقـيـقـيــة لـلـفـقــر ت ـت ـجــاوز  %55ف ــي مـصــر،
بـسـبــب ال ـس ـيــاســات االق ـت ـص ــادي ــة للسيسي
الـ ـ ـ ــذي لـ ــم يـ ـض ــع م ـ ـح ـ ــدودي الـ ــدخـ ــل ضـمــن
أول ــوي ــات ــه ،ورضـ ــخ إل ــى تـعـلـيـمــات صـنــدوق
النقد بشأن تعويم الجنيه وتقليص الدعم،
وتـحــريــر أسـعــار الــوقــود والـكـهــربــاء نهائيًا،
عالوة على خفض أعداد املوظفني في الجهاز
اإلداري للدولة.

زادت التحويالت الخاصة للعاملني املصريني
بالخارج .وأردف :كما زادت املعونات بنحو
 998مـلـيــون دوالر ،وارت ـف ـعــت إيـ ـ ــرادات قـنــاة
السويس بنحو  466مليون دوالر ،فضال عن
الـقـطــاع املـصــرفــي ال ــذي شهد نـمــوا فــي غالب
مؤشراته خالل عام الثورة عن العام السابق
ل ــه ،حـيــث زادت أص ــول الـبـنــوك بنسبة  2في
املائة ،وارتفعت الودائع بنسبة  3.9في املائة.
وتساءل الولي :كيف تكون الخسائر املزعومة
للثورة حوالي ثالثة أضعاف االقتصاد؟ مؤكدا
أن الرقم املذكور ،البالغ  400مليار دوالر عن
خسائر مصر خالل عام ثورة يناير ،مبالغ فيه
بشكل كبير ،واملـقـصــود منه تخويف الناس
لعدم تكرار الثورة على األوضاع الحالية.
«عداء سياسي ومحاولة للتشوية»

مــن جــانـبــه ،اعـتـبــر الـخـبـيــر االق ـت ـصــادي عبد
ال ـح ــاف ــظ الـ ـص ــاوي أن ال ـح ــدي ــث ع ــن خـســائــر
بنحو  400مليار دوالر جراء ثورة يناير غير
صحيح ويحتاج إلى دليل.
وأشــار الـصــاوي ،لـ«العربي الجديد» ،إلــى أن
البيان املالي لــوزارة املالية لعام  2015لشهر
ديسمبر /كــانــون األول ،كشف عــن أن الناتج
املحلي اإلجمالي لعام  2011لم يتأثر سلبا،
بل حقق معدل نمو ،ولكن كان أقل من معدالت

النمو للسنوات السابقة للثورة .ولفت إلى أن
املـشــاريــع الـتــي تــم تعطيلها فقط خــال فترة
 18يــومــا املـتـعـلـقــة ب ــال ـث ــورة ه ــي م ـشــروعــات
صغيرة ،كبعض املتاجر الصغيرة وشركات
السياحة ،مشيرا إلى أن قطاع السياحة حقق
م ـع ــدالت إي ـجــاب ـيــة ب ـعــد الـ ـث ــورة وان ـت ـخــابــات
الـبــرملــان والــرئــاســة ،والـتــي بلغت حصيلتها
 9.5مليارات دوالر في  ،2013/2012أي بفارق
مليار دوالر فقط عن معدالت ما قبل الثورة.
وأوضح الصاوي أنه إذا كان هناك من خسائر
مباشرة لالقتصاد املصري خالل فترة العام
ونصف العام التي تولى الحكم فيها املجلس
الـعـسـكــري تـحــت مسمى املــرحـلــة االنـتـقــالـيــة،
فاملسؤول عــن هــذه الخسائر ،إن وجــدت ،هو
امل ـج ـلــس ال ـع ـس ـكــري ،بـسـبــب إدارت ـ ــه الـسـيـئــة
لــاقـتـصــاد ،حـيــث تــم إهـ ــدار قــرابــة  20مليار
دوالر من احتياطي النقد األجنبي.
واخـتـتــم ال ـص ــاوي ب ــأن الـحــديــث عــن خسائر
اقتصادية مباشرة لـثــورة يناير  2011بهذا
الحجم يــأتــي فــي إط ــار ال ـعــداء السياسي لها
ومحاولة تشويه صورتها.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

اسـتـبــق الــرئـيــس امل ـصــري عـبــد الـفـتــاح الـسـيـســي ،الــذكــرى
الحادية عشرة لثورة  25يناير ،بتوجيه رئيس الحكومة
مصطفى مدبولي ،ووزير املالية محمد معيط ،يوم الثالثاء
املــاضــي ،بــرفــع الـحــد األدن ــى لــأجــور مــن  2400جنيه إلــى
 2700جنيه (الــدوالر = نحو  15.7جنيها) ،وذلك للعاملني
في الجهاز اإلداري للدولة اعتبارًا من العام املالي -2022
 ،2023الذي يبدأ في األول من يوليو/تموز املقبل.
ووج ـ ــه ال ـس ـي ـســي ك ــذل ــك ال ـح ـكــومــة ب ــإق ــرار ع ـ ــاوة دوريـ ــة
للموظفني املخاطبني بأحكام قانون الخدمة املدنية بنسبة
 %7م ــن األج ــر الــوظ ـي ـفــي ،وأخـ ــرى خــاصــة لـلـعــامـلــن غير
املـخــاطـبــن بــالـقــانــون بنسبة  %13مــن الــراتــب األســاســي،
ّ
علمًا أن إعالن هذه القرارات عادة ما يكون في شهر مارس/
آذار م ــن عـ ــام ،ارت ـب ــاط ــا ب ـعــرض م ـش ــروع امل ــوازن ــة الـعــامــة
الجديدة للدولة على مجلس النواب ،قبل ثالثة أشهر من
بدء سريانها بموجب الدستور.
وبطبيعة الـحــال ،استهدف السيسي مــن وراء إع ــان رفع
الحد األدنــى لألجور للموظفني الحكوميني ،قبل تطبيقه
فعليًا بنحو  6أشهر ،قطع الطريق على أي دعوة لالحتجاج
في ذكــرى الثورة ،ال سيما بعد تنظيم وقفات احتجاجية
داخ ــل مبنى الـتـلـفــزيــون الــرسـمــي (مــاس ـب ـيــرو) ،للمطالبة
بصرف املستحقات املالية املتأخرة للعاملني فــي املبنى،
وكــذلــك ألص ـحــاب امل ـعــاشــات (ال ــروات ــب ال ـت ـقــاعــديــة) ،على
خلفية تردي أوضاعهم املعيشية نتيجة غالء األسعار.
وارتفع الحد األدنى لألجور في مصر من  1200جنيه إلى
 2000جنيه فــي عــام  2019ثــم إلــى  2400جنيه فــي ،2021
ّ ّ
وأخيرًا إلى  2700جنيه ،إل أن القيمة الشرائية لهذا املبلغ
تــراجـعــت ب ـصــورة كـبـيــرة بفعل آث ــار الـتـضـخــم ،ومــوجــات
الغالء املتوحشة التي لم تتوقف في مصر منذ قرار تعويم
الجنيه ،في  3نوفمبر/تشرين الثاني .2016
وي ــدرك املصريون جيدًا انخفاض قيمة دخولهم ،مقارنة
بما كانت عليه قبل االنقالب العسكري في عام  ،2013حيث
كان يبلغ سعر صرف الــدوالر نحو  6.96جنيهات مقارنة
ب ــ 15.74جنيهًا حاليًا ،أي أن الحد األدنــى لألجور حينها
( 1200جنيه) كان يعادل  172.4دوالرًا ،مقابل  171.5دوالرًا
( 2700جنيه) بعد الزيادة األخيرة.
ّ
ليس ذلــك فحسب ،بــل إن «املـجـلــس الـقــومــي لــأجــور» في
مصر ،برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية هالة
السعيد ،وافــق أخيرًا على طلبات أكثر من  ُ 6آالف منشأة
بشأن إرج ــاء تطبيق الحد األدن ــى لــأجــور ،املـحــدد بقيمة
 2400جنيه فقط اعتبارًا من  1يناير/كانون الثاني ،2022
فــي قـطــاعــات مـثــل الـسـيــاحــة ،وتـصــديــر املــابــس الـجــاهــزة
واملنسوجات ،واملدارس الخاصة ،وشركات األوراق املالية،
ومتاجر البيع بالتجزئة ،والرعاية الصحية ،واملـقــاوالت

وم ـ ــواد ال ـب ـن ــاء ،وال ـص ـيــدلــة ،وخ ــدم ــات األمـ ــن وال ـح ــراس ــة،
وإل ـ ـحـ ــاق ال ـع ـم ــال ــة ف ــي ال ـ ـخـ ــارج ،وذلـ ـ ــك ب ـح ـجــة الـ ـظ ــروف
االقتصادية الناجمة عن أزمة تفشي فيروس كورونا.
ومــع ارتـفــاع قيمة الفواتير الشهرية الستهالك الكهرباء
وال ـغ ــاز وامل ـي ــاه لـلـمـنــازل ،ب ــات امل ـصــريــون يـقـتـطـعــون ربــع
دخ ـل ـهــم ع ـلــى األق ـ ــل لـ ـس ــداده ــا ،خ ـصــوصــا ال ـف ـق ــراء منهم
وم ـح ــدودي ال ــدخ ــل .إذ ارتـفـعــت أس ـعــار الـكـهــربــاء بنسبة
 %860منذ تولي السيسي الحكم ،والغاز بنسبة تصل إلى
 ،%2400إضافة إلى ارتفاع أسعار البنزين  8مرات منذ عام
 ،2014ومضاعفة أسعار مياه الشرب للمتر املكعب من 36
قرشًا (الجنيه  100قرش) إلى  225قرشًا.
وحسب خبراء اقتصاد ،فإن تعويمًا محتمال ينتظر الجنيه
خالل الفترة املقبلة ،نتيجة تحذيرات بنوك استثمار عاملية
من أن العملة املصرية مرشحة للهبوط ،ومعرضة لضغوط
فــي ظــل مـخــاطــر تتعلق بتقلبات فــي الـتــدفـقــات األجنبية
خــال األشهر املقبلة ،ورفــع البنك املركزي األميركي سعر
الفائدة  4مرات في العام الحالي.
وك ــان البنك املــركــزي املـصــري قــد اعتمد مــؤخــرا ألـيــة ملنح
السيولة الطارئة للبنوك التي تعاني من عجز في النقد،
ووفق األلية فإن البنك املركزي سيمنح البنوك العاملة في
السوق املحلية «سيولة طارئة» بسعر فائدة ال يقل عن ،%5
حال عدم قدرتها على توفير السيولة من سوق اإلنتربنك
(شبكة داخلية تربط بني األنظمة البنكية).
وشدد البنك املركزي على أن عمليات منح السيولة ُالطارئة
ال تحول دون حقه فــي اتـخــاذ اإلج ــراءات األخ ــرى املسندة
إل ـي ــه ق ــان ــون ــا ،م ــع الـ ـت ــزام ال ـب ـنــك ال ـحــاصــل ع ـلــى الـسـيــولــة
الطارئة بموافاته بتقرير شهري موضحًا به عدة معايير،
بينها املــاءة املالية مع تضمني كافة األصــول التي يمكن
ـزي استخدامها كضمانات ،وكــافــة التطورات
للبنك املــركـ ُ
واإلجــراءات املتخذة من قبل البنك إلعــادة موقف السيولة
لديه لوضع مستقر.

ُ
تآكل زيادة األجور بفعل ارتفاع األسعار وتراجع الجنيه ()Getty

عودة االحتجاجات العمالية وشعارات  25يناير
بالتزامن مع ذكرى الثورة
المصرية ،تهب رياح
االحتجاجات من جديد
في القطاعين العام
والخاص
القاهرة ـ العربي الجديد

مثلت االحـتـجــاجــات الـفـئــويــة والـعـمــالـيــة في
مصر حجر الزاوية في اندالع ثورة  25يناير/
كانون الثاني  ،2011إذ شهدت السنوات الخمس
ً
السابقة على الثورة نضاال عماليًا الفتًا ،في
إطــار أوســع مــن الـحــراك السياسي ضــد نظام
حكم الرئيس املخلوع الراحل حسني مبارك،
والذي بدد آمال التغيير الديمقراطي إثر تمسكه

بالبقاء في السلطة ملدة قاربت الثالثني عامًا.
وبالتزامن مع الذكرى الحادية عشرة للثورة
املصرية ،تهب رياح االحتجاجات من جديد في
القطاعني العام والخاص على حد سواء ،بعد
تنظيم املئات من العاملني وأصحاب املعاشات
فــي مـبـنــى الـتـلـفــزيــون الــرسـمــي (مــاسـبـيــرو)،
ت ـظــاهــرات ح ــاش ــدة عـلــى م ــدار شـهــر تـقــريـبــا،
وسط هتافات اعتاد املصريون على ترديدها
في الثورة مثل «ارحل» و«مش هانمشي ...هو
يمشي» .وذلك للمطالبة بصرف مستحقاتهم
املالية املتأخرة.
وطالب املحتجون بإقالة رئيس الهيئة الوطنية
لإلعالم حسني زين ،نتيجة عدم صرف الهيئة
مستحقاتهم من رصيد اإلجازات ومكافأة نهاية
الخدمة منذ أكتوبر /تشرين األول  .2018وفي
سبيل احـتــواء تلك االحـتـجــاجــات قبل حلول
ذكـ ــرى الـ ـث ــورة ،خـصــوصــا م ــع ان ـت ـشــار أنـبــاء
عن بيع مبنى التلفزيون التاريخي ،ودخوله

ضمن مخطط الحكومة لتطوير منطقة «مثلث
ماسبيرو» ،أعلن زيــن عن تواصل الهيئة مع
وزارة املالية مــن أجــل إنـهــاء إج ــراءات صرف
مستحقات العاملني املتأخرة لدى التلفزيون
املصري.
وأشار إلى إرسال الهيئة حصرًا كافة مستحقات
العاملني إلى الوزارة ،ومطالبة األخيرة بصرف
هذه املستحقات عن طريق الدفع اإللكتروني،
شــرط إنـهــاء العاملني وقفاتهم االحتجاجية

 206تظاهرات
عمالية ومجتمعية
خالل عام 2021

املتواصلة داخــل املبنى منذ بداية هذا العام.
كما نظم عمال شركة «يونيفرسال» لألجهزة
ال ـك ـهــربــائ ـيــة م ـس ـيــرة ح ــاش ــدة داخـ ــل مصنع
الـ ـش ــرك ــة ،ف ــي م ــدي ـن ــة ال ـ ـسـ ــادس م ــن أك ـتــوبــر
بمحافظة الجيزة ،للمطالبة باإلفراج عن ثالثة
من زمالئهم ألقي القبض عليهم من منازلهم
في سبتمبر /أيلول املاضي (أخلي سبيلهم
الح ـقــا) ،إثــر مداهمتها مــن ضـبــاط فــي جهاز
«األمن الوطني» ،بسبب مشاركتهم في إضراب
عن العمل ،احتجاجًا على سياسة اإلدارة في
صرف األجور على مرتني شهريًا.
من جهتها ،رصدت «الشبكة العربية ملعلومات
حقوق اإلنسان» ،وهي منظمة مجتمع مدني
م ـص ــري ــة أع ـل ـن ــت ع ــن وقـ ــف ن ـشــاط ـهــا أخ ـي ـرًا
بسبب «االضطهاد والتضييق األمني» على
العاملني بها ،نحو  206احتجاجات عمالية
ومجتمعية في مصر خالل عام  ،2021من بينها
 21احتجاجًا في شهر ديسمبر /كانون األول

املاضي .وكان إضراب العمال في مدينة املحلة
الكبرى بمحافظة الغربية عام  2008هو أول
مسمار في نعش نظام مبارك ،والذين خرجوا
للمطالبة بــإسـقــاط الـنـظــام خــرجــوا بعفوية
بعيدًا عن النخب السياسية (آنذاك) ،باعتبار
أن الطبقة العاملة هــي وقــود الـثــورات دائمًا،
ولطاملا وقفت في طليعة النضال الوطني ضد
األنظمة االستبدادية املتعاقبة على حكم مصر.
وتعكس االحتجاجات الفئوية والعمالية في
الفترة األخيرة حالة الغضب املتصاعد لدى
املصريني ضد السيسي ،بسبب تردي منظومة
األجور في الحكومة والقطاع الخاص معًا ،وعدم
تناسبها مع االرتفاعات املستمرة في األسعار،
في وقت يركز فيه الرئيس املصري على بناء
املدن واملنتجعات الجديدة الخاصة باألغنياء،
وتوجيه الجانب األكبر من مخصصات املوازنة
العامة للدولة لبناء الطرق والجسور الرابطة
في ما بينها ،وفق مراقبني.
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رؤية

اقتصاد الناس
شكل االقتصاد العنوان األبرز للزيارة األولى للرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي،
إلى روسيا ،رغم الجدال الدائر في إيران حول جدواها ونتائجها ،بينما
تؤكد الحكومة أهميتها في إيجاد نقاط مشتركة لتقويض هيمنة
الدوالر والتعاون في النفط والغاز

براءة ثورة يناير من أزمة
الكهرباء
عادل صبري

روسيا وإيران
تحالف لتقويض
هيمنـة الدوالر
وتطويـر النفط
والغاز

طهران ــ صابر غل عنبري

فـ ـ ــي خ ـ ـضـ ــم م ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ف ـي ـي ـنــا
إلح ـ ـي ـ ــاء االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي ب ـمــا
ي ــرف ــع ال ـع ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة عــن
االقـتـصــاد اإليــرانــي امل ـتــردي ،تــوجــه الرئيس
اإليــرانــي ،إبراهيم رئيسي ،األربعاء املاضي،
إل ــى روس ـيــا ،فــي زي ــارة كــانــت األول ــى لــه إلــى
موسكو.
وش ـكــل االق ـت ـص ــاد ال ـع ـن ــوان األب ـ ــرز ل ـلــزيــارة،
ح ـس ــب ال ـت ـص ــري ـح ــات ال ــرس ـم ـي ــة اإلي ــرانـ ـي ــة،
فــي خـطــوة مـقـصــودة ،أرادت ط ـهــران توجيه
رس ــائ ــل م ـن ـهــا إلـ ــى أط ـ ــراف املـ ـف ــاوض ــات فــي
ف ـي ـي ـنــا ،وخ ــاص ــة الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة بــأنـهــا
بصدد تنويع خياراتها االقتصادية ،وأنها ال
تربط اقتصادها برفع العقوبات عنها ،وهي
امل ـقــولــة ال ـتــي ظ ــل امل ـس ــؤول ــون ف ــي الـحـكــومــة
اإليــرانـيــة الجديدة يكررونها خــال الشهور
األخيرة.
روس ـي ــا شــري ـكــة ف ــي االت ـف ــاق ال ـن ــووي امل ـبــرم
عــام  ،2015وعلى الــرغــم مــن دعمها سياسيًا
مل ــوق ــف إي ـ ــران م ــن االتـ ـف ــاق ب ـعــد االن ـس ـحــاب
األميركي منه عام  2018وتوجيهها انتقادات
لواشنطن ،لكنها عمليًا لم تسد الفراغ الناتج
عن هذا االنسحاب ولم تدعم إيران اقتصاديا
في مواجهة العقوبات األميركية.
اخـتـلــف اإليــران ـيــون فــي تقييم نـتــائــج زي ــارة
رئـيـســي لــروس ـيــا ،كـمــا اخـتـلـفــوا أيـضــا حــول
الــزيــارة نفسها ،فبينما وصفها املحافظون
واإلعـ ــام الــرسـمــي بــأنـهــا «زيـ ــارة تــاريـخـيــة»
تــأتــي ف ــي ص ـلــب االس ـ ـتـ ــدارة اإلي ــران ـي ــة نحو
ال ـش ــرق ب ـعــد «ال ـت ـجــربــة امل ــري ــرة» م ــع ال ـغــرب
إثر االنسحاب األميركي من االتفاق النووي
وفــرض عقوبات شاملة وقاسية على إيــران،
لكن القوى السياسية اإلصالحية واملنتقدين
واملعارضني قللوا من أهميتها واعتبروا أنها
«بال جدوى».
وط ـ ــاول ال ـج ــدل ن ـتــائــج ال ــزي ــارة ،خــاصــة من
الناحية االقتصادية ،فينما تؤكد الحكومة
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة واألوس ـ ـ ـ ـ ــاط املـ ـق ــرب ــة م ـن ـه ــا أن ـهــا
حققت «نتائج مهمة» وتوصل الطرفان إلى
تفاهمات اقتصادية جيدة ،لكن األطراف التي
تـقــف عـلــى الـنـقـيــض مــن الـحـكــومــة ،ت ـقــول إن
الزيارة لم تحقق نتائج اقتصادية ملحوظة،
وال أنـبــاء عــن «اتـفــاقـيــات اقـتـصــاديــة كبيرة»
ك ـمــا ت ـحــدثــت عـنـهــا ال ـح ـكــومــة ق ـبــل ال ــزي ــارة.
وي ـش ـيــر امل ـن ـت ـقــدون إل ــى ع ــدم ال ـتــوق ـيــع على
وثـيـقــة ال ـت ـعــاون امل ـش ـتــرك لـ ــ 20ع ــام ــا ،والـتــي
اقترحتها طهران على موسكو لرسم خارطة
طريق للعالقات الثنائية على غرار ما حصل
مع بكني.
فــي الـجــانــب امل ــؤي ــد ،ي ـقــول الـخـبـيــر اإليــرانــي
امل ـحــافــظ مـصـطـفــى خ ــوش جـشــم لــ«الـعــربــي
الجديد» إن البلدين «لديهما فرص ومجاالت
واسـ ـع ــة ل ـل ـت ـع ــاون االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي» ،ق ــائ ــا إن
ال ـ ــزي ـ ــارة «بـ ــدايـ ــة قـ ـف ــزة ل ـت ـط ــوي ــر ال ـع ــاق ــات
االقتصادية والسياسية والثقافية».
وي ـش ـي ــر خ ـ ــوش ج ـش ــم إل ـ ــى ع ـض ــوي ــة إي ـ ــران
وروسـ ـي ــا وال ـص ــن ف ــي مـنـظـمــة «شـنـغـهــاي»
للتعاون واحتمال انـخــراط إي ــران فــي اتحاد
أوراس ـي ــا االق ـت ـص ــادي ،مـضـيـفــا أن «ال ــزي ــارة
ستدشن مرحلة جديدة في توسيع التعاون
الـ ـش ــام ــل بـ ــن إي ـ ـ ـ ــران وروس ـ ـ ـيـ ـ ــا ،سـ ـ ـ ــواء فــي
عالقاتهما الثنائية أو في املنظمات اإلقليمية
الجمعية أو في الــدول الثالثة أو في منطقة
القوقاز والشرق األوسط».
غ ـي ــر أن ال ـخ ـب ـي ــر اإلي ـ ــران ـ ــي ،ع ـل ــي م ــوس ــوي
خلخالي ،رئيس تحرير موقع الدبلوماسية
اإليــرانـيــة ،يختلف مــع الخبير خــوش جشم،
قــائــا فــي حــديـثــه مــع «الـعــربــي الـجــديــد» إنــه
«ال فرص اقتصادية كبيرة للبلدين لتطوير
الـ ـع ــاق ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ب ـش ـك ــل م ـط ـل ــوب»،
الف ـت ــا إلـ ــى أن ـه ـمــا «م ـن ــاف ـس ــان ف ــي ك ـث ـيــر من
املـ ـج ــاالت االق ـت ـص ــادي ــة خ ــاص ــة ف ــي قـطــاعــي
الـنـفــط وال ـغ ــاز ،حـيــث ت ــرى روس ـيــا فــي إي ــران
منافسًا لذلك ال ترتضي تصدير إيــران الغاز
إلــى أوروب ــا أو عــودة إي ــران إلــى ســوق النفط
بعد أن استحوذت عليه روسيا على خلفية
العقوبات على إي ــران» .ويشير موسوي إلى
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تصدير كهرباء تركمانستان

قال رئيس تركمانستان قربان قلي بردي محمدوف ،في تصريح نقلته
وكالة أنباء فارس اإليرانية ،أمس ،إن بالده تمتلك إمكانية تصدير الكهرباء
عــن طــريــق إيـــران وأوزبــكــســتــان.
وجــاءت تصريحات محمدوف
على هامش اجتماع حكومي
لمناقشة مشروعات في قطاع
الكهرباء .وقــدم مساعد رئيس
الوزراء لشؤون الطاقة جاري مراد
بــورجــكــوف ،تقريرًا حــول إنشاء
خط نقل الكهرباء «تركمانستان ـ
أفغانستان ـ باكستان» وخط نقل
الكهرباء في أفغانستان.
إيران ترغب في زيادة تجارتها مع روسيا إلى  10مليارات دوالر (فرانس برس)

أن العالقات االقتصادية بني إيــران وروسيا
«ال ترتقي إلى مستوى العالقات السياسية».
على وقــع هــذا الـجــدل ،قــال الرئيس اإليــرانــي،
ال ـخ ـم ـيــس امل ــاض ــي ،ف ــي م ـط ــار طـ ـه ــران بـعــد
ع ــودت ــه م ــن ال ــزي ــارة ال ـتــي اس ـت ـمــرت يــومــن،
إنه تم التوصل إلى «اتفاق أساسي لتطوير
عـ ــاقـ ــات ش ــام ـل ــة ومـ ـسـ ـت ــدام ــة ون ــافـ ـع ــة بــن
البلدين».
وع ـم ــا يـتـعـلــق ب ــاالق ـت ـص ــاد ،ق ــال رئ ـي ـســي إن
ال ـب ـلــديــن «يـمـكـنـهـمــا أن ي ـع ـمــا م ـعــا إلن ـهــاء
ه ـي ـم ـن ــة الـ ـ ـ ـ ــدوالر عـ ـل ــى ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـن ـق ــدي ــة
والـبـنـكـيــة وإجـ ــراء مـبــادالتـهـمــا االقـتـصــاديــة
بالعمالت الوطنية» ،مضيفا أن وزيــر النفط
جــواد أوجــي ،الــذي رافقه في الــزيــارة ،توصل
إلــى «اتـفــاقـيــات جـيــدة» مــع مسؤولي الطاقة

الروس لتطوير حقول النفط والغاز ،من دون
الكشف عن املزيد من التفاصيل.
وأوض ــح رئيسي أنــه فــي امل ـجــاالت التجارية
أيضا «اتفقنا على إزال ــة العقبات التجارية
وإحداث قفزة في التجارة بني البلدين» ،الفتا
إل ــى أن مـسـتــوى ال ـت ـبــادل ال ـت ـجــاري بينهما
ً
«لـ ـي ــس مـ ـقـ ـب ــوال ولـ ــذلـ ــك ات ـف ـق ـن ــا ع ـل ــى رف ـعــه
كخطوة أولى إلى  10مليارات دوالر سنويا».
وي ـصــل ح ـجــم ال ـت ـب ــادل ال ـت ـج ــاري ب ــن إي ــران
وروس ـي ــا حــالـيــا إل ــى  4م ـل ـيــارات دوالر .كما
أش ـ ــار ال ــرئ ـي ــس اإليـ ــرانـ ــي إلـ ــى االتـ ـف ــاق على
تفعيل ما يعرف بـ«ممر الشمال ـ الجنوب»،
واالتـفــاق على تحديد أرضـيــات التعاون في
مبادلة السلع الزراعية.
ف ــي األثـ ـن ــاء ،ق ــال وزيـ ــر االق ـت ـصــاد اإلي ــران ــي،

نمو صناعي في ألمانيا
وفرنسا
برلين ـ العربي الجديد

انعكست ب ــوادر انـحـســار أزم ــة سالسل
التوريد العاملية ،على النشاط الصناعي
في أملانيا وفرنسا ،أكبر اقتصادين في
أوروبـ ـ ـ ــا ،خـ ــال ي ـن ــاي ــر/ك ــان ــون ال ـثــانــي
الـ ـج ــاري ،مـمــا ي ـعــوض جــزئـيــا الـتــأثـيــر
السلبي للقيود الشديدة التي فرضتها
معدالت اإلصابة بفيروس كورونا.
في أملانيا ،ارتفع ناتج القطاع الخاص
ع ـلــى غ ـيــر امل ـتــوقــع إل ــى أع ـل ــى مـسـتــوى
ف ــي أربـ ـع ــة أشـ ـه ــر ،م ــع ت ــوس ــع ك ــل مــن
الـنـشــاطــن الـصـنــاعــي وال ـخــدمــي ،وفــق
ت ـ ـقـ ــاريـ ــر ص ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـ ــن م ــؤسـ ـس ــة «آي
إت ــش إس م ــارك ــت» الـعــاملـيــة .وق ــال فيل
سـمـيــث ،املــديــر امل ـشــارك ل ــدى «آي إتــش
إس مــاركــت» ،وفــق وكــالــة «بلومبيرغ»
األم ـي ــرك ـي ــة ،أم ـ ــس« :ي ـن ـت ـظــر أن يـحـقــق

عامل في مصنع للطابعات في ألمانيا ()Getty

ال ـق ـط ــاع ال ـص ـنــاعــي ان ـت ـعــاشــا ف ــي عــام
 2022مع انحسار أزمة سالسل التوريد،
ّ
غـيــر أن ظـهــور نـمــو بـهــذه الـســرعــة يعد
وصفه
تـطــورًا مــرغــوبــا بــالـفـعــل» .ورغ ــم ّ
أرقــام قطاع الخدمات فــي أملانيا بأنها
ّ
«مفاجأة إيجابية» ،حذر سميث من أن
ارت ـفــاع التكاليف مــا زال يمثل مشكلة
رئيسية بالنسبة للشركات.
وف ــي فــرنـســا سـجــل ال ـق ـطــاع الـصـنــاعــي
استقرارًا ،ما ساعد جزئيًا في تعويض
ت ــده ــور ال ـق ـطــاع ال ـخــدمــي ،الـ ــذي المــس
أدنــى مستوى في تسعة أشهر .وتبنت
ً
فرنسا نهجًا أكثر تساهال إزاء املوجة
ّ
األخ ـيــرة مــن إصــابــات ك ــورون ــا ،غـيــر أن
تأثيرها االقتصادي ما زال واضحًا ،إذ
ّ
إن عزل العمال بعد إصابتهم بالفيروس
يعرقل نشاط كثير مــن الـشــركــات ،وفق
«أي إتش إس ماركت».

إحـســان خ ــان ــدوزي ،للتلفزيون اإلي ــران ــي ،إن
معظم املــواضـيــع االقـتـصــاديــة املـتـفــق عليها
خالل الزيارة تعود إلى «التعاون في قطاعي
النفط والغاز» ،والنقل وبناء محطات الطاقة.
وكشف عــن االتـفــاق على تفعيل خــط ائتمان
بقيمة  5مليارات دوالر بني طهران وموسكو
لتسهيل التجارة بينهما.
وبشأن ممر الشمال ـ الجنوب ،قال خاندوزي
إن استكمال هذا املشروع عبر النقل السككي
ل ــرب ــط جـ ـن ــوب إيـ ـ ـ ــران وال ـخ ـل ـي ــج إل ـ ــى آس ـيــا
الــوسـطــى وأوروبـ ــا كــان مـحــورا أســاسـيــا في
النقاشات الثنائية ،الفتا إلى اتخاذ «قرارات
ج ـيــدة لـلـغــايــة» إلن ـش ــاء ال ـخــط الـسـكـكــي بني
رش ــت ـ أس ـت ــارا وال ـخــط الـسـكـكــي بــن إينجه
ب ــرون ـ غــرم ـســار داخ ــل إي ـ ــران .ي ـشــار إل ــى أن

إيران بحاجة إلى استثمار
 160مليار دوالر في النفط
والغاز
«ممر الشمال  -الجنوب» مشروع نقل دولي
ُ
عمالق ،طرح خالل قمة االتحاد األوروبي في
هلسنكي سنة  ،1992ويتكون املمر من شبكة
خطوط بحرية وبــريــة وسكك حديدية يبلغ
طــولـهــا  7200كـيـلــومـتــر ،وي ـبــدأ مــن بومباي
بــال ـه ـنــد ل ـي ــرب ــط امل ـح ـي ــط ال ـه ـن ــدي ومـنـطـقــة
الـخـلـيــج م ــع بـحــر ق ــزوي ــن مـ ــرورًا ب ــإي ــران ،ثم

«أوميكرون» يحاصر
أسواق العمل

يتوجه إلى سان بطرسبرغ الروسية ،ومنها
إلـ ــى ش ـم ــال أوروب ـ ـ ــا وص ـ ــوال إلـ ــى الـعــاصـمــة
الفنلندية هلسنكي .وتقع إيران في قلب هذا
ّ
املمر ،ويمكنها في حال تدشينه من التحكم
فــي حلقة وصــل حيوية بــن آسـيــا وأوروب ــا،
وع ـل ـيــه تــول ـيــه ط ـه ــران أه ـم ـيــة ك ـب ـيــرة ،علما
أن أرب ـعــة م ـمــرات دول ـيــة تـتـقــاطــع فــي إي ــران،
ه ــي م ـمــر «ال ـش ـم ــال  -ال ـج ـن ــوب» ،والـ ـش ــرق -
الغرب ،وجنوب آسيا ،وممر النقل تراسيكا
(أوروب ـ ـ ـ ـ ــا  -الـ ـق ــوق ــاز وآس ـ ـي ـ ــا) .وم ـ ــن امل ـق ــرر
أن ت ـش ــارك ال ـش ــرك ــات ال ــروس ـي ــة ف ــي تـطــويــر
حقول النفط والـغــاز في إي ــران ،حسب املدير
التنفيذي لشركة النفط الوطنية اإليــرانـيــة،
محسن خجسته مهر ،الذي كان ضمن الوفد
اإليراني إلى روسيا .وقــال خجسته مهر في

البرد والتوترات ترفع أسعار النفط
لندن ـ العربي الجديد

سجلت أسـعــار النفط زي ــادات جــديــدة خالل
ت ـ ـعـ ــامـ ــات أم ـ ـ ــس اإلث ـ ـ ـنـ ـ ــن ،م ـس ـت ـف ـي ــدة مــن
الـتــوتــرات الجيوسياسية فــي شــرق أوروب ــا
والشرق األوسط ،وارتفاع الطلب مع استمرار
البرد القارس في العديد من الــدول الرئيسة
املستهلكة للطاقة.
وصعدت العقود اآلجلة لخام برنت إلى أكثر
م ــن  88دوالرًا لـلـبــرمـيــل ،مـقــابــل نـحــو 87.8
دوالرًا للبرميل فــي إغــاق الجلسة السابقة
يوم الجمعة املاضي ،واقتربت العقود اآلجلة
لـخــام غــرب تكساس الــوسـيــط األمـيــركــي من
مطعم للوجبات السريعة في نيويورك يعلق الفتة لطلب عمال ()Getty

نيويورك ـ العربي الجديد

ُ
تلقي ساللة «أوميكرون» املتحورة من
ف ـي ــروس ك ــورون ــا ب ـظ ــال سـلـبـيــة على
أسـ ـ ــواق ال ـع ـمــل ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
األميركية ،أكبر اقتصاد في العالم ،بعد
أن شهدت الفترة األخيرة موجة انتعاش
في مختلف األنشطة والوظائف.
وتـغـيــب نـحــو  8.8مــايــن شـخــص عن
العمل فــي الــواليــات املـتـحــدة فــي أوائــل
يـنــايــر/كــانــون الـثــانــي ال ـج ــاري ،بسبب
م ــرض ـه ــم ب ــالـ ـفـ ـي ــروس ،أو الع ـت ـنــائ ـهــم
ب ـش ـخــص مـ ـص ــاب ،ف ـي ـمــا اض ـط ــر كثير
غيرهم للعمل وهم مرضى ،وفق مسح
أجراه مكتب اإلحصاء األميركي.
وتظهر بيانات مكتب اإلحصاء أن الرقم
املسجل هو األعلى منذ أن بدأ إحصاء
الـ ـغـ ـي ــاب ــات فـ ــي م ـن ـت ـصــف ع ـ ــام ،2020

متجاوزا  6.6ماليني شخص املسجلني
في يناير/كانون الثاني  ،2021وثالثة
م ــاي ــن ش ـخــص ف ــي دي ـس ـم ـبــر/كــانــون
األول املاضي .وبحسب تقرير لصحيفة
«وول ستريت جــورنــال» ،تلقي املوجة
الحالية من اإلصابات بثقلها على القوى
العاملة في أميركا ،حيث يكافح أرباب
العمل مع تغيب العمال ،وقلة الكوادر
وزي ـ ـ ــادات األج ـ ــور ،وس ــط أع ـل ــى مـعــدل
تضخم منذ أربعة عقود.
وال تقتصر تــداع ـيــات أوم ـي ـكــرون على
ســوق العمل فــي أميركا ،وإنـمــا تطاول
الكثير من الدول الغربية .وفي نيوزيلندا،
دع ــا وزيـ ــر املــال ـيــة غ ــران ــت روبــرت ـســون
الشركات ،يوم األحد املاضي ،للتأكد من
األعمال،
وجود خطط تضمن استمرارية َّ
ّ
وتعهد بتقديم دعم حكومي ،لكنه حذر
من أن تأثير املتحور قد يكون شديدًا.

ت ـصــري ـحــات لـلـتـلـفــزيــون اإلي ــران ــي إن إي ــران
وروسيا «تحتالن املركزين األول والثاني في
احتياطيات النفط والغاز في العالم» ،قائال
إن «روس ـي ــا لــديـهــا قـ ــدرات تـقـنـيــة عــالـيــة في
مجال تطوير حقول النفط والـغــاز وفــي هذا
املجال يمكننا القيام باستثمارات مشتركة».
وأوض ــح أن «تــوسـيــع الـعــاقــات االقتصادية
في مجال الطاقة كــان أحــد أهــم نتائج زيــارة
الرئيس» ،الفتا إلى أنه «في الظروف الراهنة
ت ـت ـشــابــك امل ـص ــال ــح االق ـت ـص ــادي ــة اإلي ــران ـي ــة
والــروس ـيــة» .وتــأتــي م ـحــاوالت إي ــران لجلب
استثمارات روسية في قطاعي النفط والغاز،
فــي وقــت انتقد وزي ــر النفط اإلي ــران ــي ،جــواد
أوجــي ،عــدم القيام بـ«استثمارات الزمــة» في
قطاعي النفط والغاز خالل السنوات املاضية،

محذرا أنه «إذا لم يتم االستثمار في تطوير
هذه القطاعات سنتحول إلى مستورد لهذه
امل ـن ـت ـج ــات» ،وفـ ــق م ــا أورده م ــوق ــع «نـ ــادي
امل ــراس ـل ــن ال ـش ـب ــاب» ال ـتــابــع لـهـيـئــة اإلذاعـ ــة
وال ـت ـل ـفــزيــون اإلي ــرانـ ـي ــة .وك ـش ــف أوج ـ ــي عن
حاجة إيــران الستثمار  160مليار دوالر في
هذه القطاعات .وقال وزير النفط قبل فترة،
إن ال ـت ـقــديــرات تـشـيــر إل ــى حــاجــة ال ـبــاد إلــى
نحو  22مليار دوالر لالستثمار في الحقول
ال ـغ ــازي ــة خـ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـس ــت وال ـث ـمــانــي
املقبلة بسبب تراجع الضغط في هذه الحقول
ولـلـحـفــاظ عـلــى الـطــاقــة اإلنـتــاجـيــة الـحــالـيــة.
وتمتلك إي ــران ثاني أكبر احتياطيات الغاز
بعد روسـيــا ،بنحو  34تريليون متر مكعب
من الغاز الطبيعي.
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 86دوالرًا للبرميل ،مـقــابــل  85.1دوالرًا في
الجلسة السابقة.
وكـ ــان ك ــا ال ـخــامــن ال ـق ـيــاس ـيــن ق ــد ارتـفـعــا
لــأسـبــوع الـخــامــس عـلــى ال ـتــوالــي األسـبــوع
املــاضــي نـحــو  ،%2مسجلني أعـلــى مستوى
ل ـه ـمــا م ـن ــذ أك ـت ــوب ــر/ت ـش ــري ــن األول .2014
وارتـفـعــت األسـعــار أكـثــر مــن  %10حتى اآلن
هذا العام بسبب املخاوف من قلة املعروض.
وأشـ ــار كــازوه ـي ـكــو ســاي ـتــو ،كـبـيــر املحللني
فـ ــي ش ــرك ــة «ف ــوج ـي ـت ــوم ــي س ـي ـك ـيــوري ـت ـيــز»
ّ
إلــى أن ارت ـفــاع األس ـعــار يــرجــع إلــى املخاطر
ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة بـ ــن روس ـ ـيـ ــا وأوك ــرانـ ـي ــا
وكذلك في الشرق األوســط ،الفتًا وفق وكالة

ّ
«رويـتــرز» إلــى أن التوقعات بارتفاع الطلب
على زيت التدفئة في الواليات املتحدة وسط
طقس بارد زاد الضغط أيضًا الخام.
وبـحـســب مـتـتـبـعــن ل ـســوق الـنـفــط الـعــاملـيــة،
أدت درج ـ ــات الـ ـح ــرارة امل ـتــدن ـيــة ف ــي الـكـثـيــر
مــن مـنــاطــق ال ـعــالــم ،إل ــى زيـ ــادة الـطـلــب على
مشتقات الوقود املختلفة.
وتأثرت األسعار صعودًا كذلك ،بعدما أعلنت
وزارة الدفاع اإلماراتية ،اعتراض صاروخني
باليستيني فــوق سماء أبوظبي ،فجر أمس،
في هجوم تبناه الحوثيون في اليمن ،ليعد
الـثــانــي مــن نــوعــه ال ــذي يستهدف العاصمة
اإلماراتية خالل أسبوع.
وت ـس ـبــب اإلط ـ ــاق ال ـص ــاروخ ــي ف ــي تعطيل
حركة املرور في مطار أبوظبي الدولي ،الذي
يضم شــركــة «االت ـحــاد للطيران» ملــدة ساعة
بعد الهجوم.
وكانت جماعة الحوثيني ،قد شنت ،األسبوع
ّ
مسيرة
املاضي ،ضربات باستخدام طائرات
وصواريخ على أبوظبي ،ما تسبب في مقتل
ثــاثــة أش ـخ ــاص وان ـف ـج ــارات ف ــي شــاحـنــات
وقود.
وق ــال ــت ش ـ ّـرك ــة ال ـن ـفــط اإلم ــاراتـ ـي ــة «أدنـ ـ ــوك»
ح ـي ـن ـهــا ،إنـ ـه ــا ف ـ ّـع ـل ــت ال ـخ ـط ــط ال ـض ــروري ــة
الستمرارية األعمال ،لضمان توفير إمدادات
م ــوث ــوق ب ـه ــا م ــن امل ـن ـت ـج ــات ل ـع ـمــائ ـهــا فــي
اإلمارات وحول العالم بعد ذلك الهجوم.
ّ
ويؤكد محللون في قطاع الطاقة ،أن التوتر
ال ـج ـيــوس ـيــاســي ال ـجــديــد ف ــي املـنـطـقــة يــزيــد
من املــؤشــرات الحالية على نقص النفط في
األســواق العاملية .واإلمــارات ثالث أكبر دولة
منتجة للنفط فــي منظمة أوب ــك بنحو 4.2
مــايــن بــرمـيــل يــوم ـيــا ،وف ــق ب ـيــانــات وزارة
الطاقة والبنية التحتية.

من األكاذيب الكبرى التي عشنا معها طــوال العقد املاضي ،أثناء
وبعد ثورة  25يناير /كانون الثاني  2011أن مصر بها أزمة خطيرة
في توليد الكهرباء ،استدعت ثورة املواطنني ،واالقتراض من البنوك
الدولية نحو  32مليار دوالر منذ عام  2014إلقامة محطات إنتاج
كهرباء جديدة.
بــرر نـظــام  3يــولـيــو /تـمــوز  2013ســرعــة ش ــراء املـحـطــات الجديدة
باألمر املباشر ،وحالة االقتراض الرهيبة التي قام بها وبلغت نحو
 515مليار جنيه ،أي ما يعادل  32.8مليار دوالر حتى نهاية عام
 ،2019بأنها تستهدف االستجابة لطلبات الشعب.
كما زاد الطني بلة أن تحمل الناس أعباء تلك التكاليف بأن أصبحت
الـكـهــربــاء سلعة باهظة الـثـمــن ،ف ــزادت األس ـعــار  5م ــرات متتالية،
وستزيد حتما خالل يوليو املقبل ،لتتخلص الحكومة من كافة أنواع
الدعم التي كانت تتحملها املوازنة العامة لسنوات طويلة.
عندما وقعت األزمة كنا نعلم بحكم الخبرة واملعلومات املتاحة من
البرملان والحكومة ذاتها ،وخاصة وزارتــي البترول والكهرباء ،أن
هناك مشكلة .فقد حضرنا مناقشات عديدة في البرملان منذ عام
 2007في لجان الخطة واملوازنة والطاقة ،على وجه الدقة ،حول زيادة
فاتورة الدعم بمعدالت عالية ،ما يقضي بضرورة زيادة أسعار بيع
الوقود والكهرباء ،لتخفيف األحمال عن شركات البترول التي بدأت
تأخذ نصيب الشريك األجنبي ،وال تستطيع السداد.
رفض الرئيس الراحل حسني مبارك زيادة األسعار ،وبدأت البالد
تشهد تذمرا بني العمال واملوظفني طلبا لتحسني املعيشة ،في الوقت
نفسه تعددت االنتخابات النيابية.
ظل التأجيل السياسي معطال ألي إصالحات في التسعير ،فلجأت
حكومة الــدكـتــور أحـمــد نظيف إلــى تخفيض املخصصات املالية
السنوية ملشروعات البترول والكهرباء .طلبت الحكومة أال يزيد
النمو لها عن  %5سنويا ،بينما كان الطلب يتزايد على استهالك
الكهرباء بنسب تصل إلى  %8سنويا.
ب ــدأت األزم ــة تتكشف فــي نهاية حكم مـبــارك ،حيث لـجــأت وزارة
الـكـهــربــاء إلــى أسـلــوب امل ـن ــاورات بــن األح ـيــاء واملـنــاطــق الصناعية
لتوزيع األحـمــال .ظل األمــر عالقا حتى بــدأت إرهاصات ثــورة 25
يناير ،وبدأ الناس يعبرون عن سخطهم النقطاع التيار الكهربائي،
وهو األمر الذي كان يمر بسهولة قبل الثورة بعامني ،بدون إثارته
في وسائل اإلعالم.
طلبت وزارة الكهرباء من مؤسسة شنايدر األملانية دراســة حول
تطوير املحطات بما ال يحملها قــروضــا جــديــدة ،ويــوظــف أفضل
قدراتها .وتدخل االتحاد األوروبي بصفته أكبر ممول ملشروعات
الطاقة في مصر إلعداد دراسة أخرى.
خرج الطرفان بأن مصر ال تعاني من أزمة خطيرة في الطاقة ،ألن
نسبة العجز ال تتجاوز  %20مــن أقصى األحـمــال املطلوبة على
مستوى الجمهورية .اقترحت «شـنــايــدر» تطوير بعض املحطات
القائمة على وجه السرعة بتدبير شراء احتياجاتها من قطع الغيار
وتحسني أداء شركات البترول التي أصبحت تنتج وقودا رديئا مع
عدم تطويرها خالل سنوات ما قبل الثورة .وأكدت دراسة االتحاد
األوروبــي أن مصر تحتاج ما بني  2000إلى  3000ميغاوات فقط
لتعويض العجز في الطاقة وتوفير احتياطي لساعات الــذروة في
أيــام الصيف تــراوح مــا بــن  %10و %16وفقا للمعدالت العاملية.
معلومة أعلنها وزيــر الكهرباء الحالي محمد شــاكــر بنفسه في
مؤتمر بجريدة األهرام ،نهاية العام املاضي.2021 ،
حرصنا على توعية الجمهور أن يصبر ،خالل األزمــة ،ألن الدولة
عاجزة عن ســداد ثمن وقــود محطات التوليد البالغة  6.2مليارات
دوالر ،ولكن كانت هناك يد عليا تسعى إلى دفع الناس للخروج على
الثورة املصرية بأي وسيلة ،والهجوم على محطات الكهرباء واتهام
من يعملون بها بأنهم غير قادرين على تشغيلها ،رغم أن وزارة
الكهرباء من الوزارات املعدودات التي لم تتغير قياداتها وال أساليبها
اإلدارية خالل ثورة  25يناير وما بعدها.
التدخل الوحيد كان فرديا ،ملسناه أثناء انتخابات اإلعادة الرئاسية
بــن املرشحني الفريق أحمد شفيق والــدكـتــور محمد مرسي في
العام  ،2021حيث انضم بعض املوظفني للجان الشعبية التي ضمت
أعضاء سابقني من الحزب الوطني ،الذين وعدتهم األجهزة األمنية
بأنهم سيعودون للعمل السياسي ،فــإذا بهم يشاركون في قطع
التيار الكهربائي عن املناطق املكتظة بالسكان واملناطق الصناعية
وإن ظل تأثيرهم محدودا وعند شبكات التوزيع الفرعية.
خضع قطاع التوليد العمالق لحراسة الجيش ،ففرحنا بذلك ،وكنا
نتعجب من توقف محطات عن العمل بالكامل ،وهي في حالة فنية
جيدة ،ودخول شبكات السوالر مع الغاز للمحطات.
ساد التخبط إدارة القطاع وكنا على يقني بأنه مقصود لغاية ما،
حتى وجدنا من ينقض على الثورة ،فإذ بالنظام يتفق على إقامة
 18محطة كهرباء جديدة تماثل في قدراتها جميع املحطات التي
أنشأتها مصر على مدار  100عام .تحول األمر إلى مزايدة غريبة،
دفعتنا إلــى التساؤل ملــاذا كل هــذه املحطات؟ فكان الجواب لنوفر
الطاقة للناس الثائرة؟
زاد األمــر غموضا حينما رأينا الصفقات في فترة ما بعد يوليو
 2013تسند بــاألمــر املباشر لشركات بعينها ،سيمنس األملانية
وجـنــرال إلكتريك األمـيــركـيــة ،حيث حصلت كــل منها على أوامــر
بالشراء الـفــوري ،منحت أملانيا  8مليارات دوالر ومثلها للشركة
األميركية من خالل قروض من بنوك عاملية بأسعار مرتفعة.
عندما طلب الصحافيون عام  2014من وزير الكهرباء تفسير أمر
اإلسناد املباشر ،قال بالحرف الواحد «هذه أمور تأتي من الرئاسة
وال علم لي بها» .امتنع الوزير عن اإلدالء بــأي معلومات بعدها،
إال عندما يطلب مــن املصريني تقبل زي ــادة األسـعــار لـســداد قيمة
املحطات! ويبحث منذ  3سنوات عن مشتر للمحطات الثالث التي
أقامتها سيمنس ليسدد  8مليارات دوالر مطلوبة بشكل عاجل.
فهناك محطات متوقفة عن العمل مع وفر هائل في الكهرباء يزيد
 %80عــن االحتياطي املطلوب عامليا ،وال يمكن تصديرها كلها
لضعف في شبكات النقل مع الدول العربية.
بــدأت ال ــوزارة تعترف باألزمة الفنية واملالية ،ويعلنها الوزير على
املأل في مؤتمرات عامة ،وها هي تخرج في إحصائيات على موقع
الشركة القابضة للكهرباء وهيئة الطاقة املتجددة الدولية باإلمارات،
منذ عام  ،2018من خالل بيانات ودراسات رسمية.
تبني الدراسات أن مصر لم تعرف أزمة طاقة كارثية خالل السنوات
املاضية ،وكانت في غنى عن هذا البذح الذي يدفع ثمنه املصريون
اآلن من قوتهم اليومي.

