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قالت وكالة »ستاندرد آند بورز« للتصنيفات االئتمانية 
إنه من املتوقع أن يتراجع عجز ميزانيات دول مجلس 
العام، بدعم  التعاون الخليجي الست بشكل حاد هذا 
ــاع املــالــيــة  ــ ــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط وتــحــســن األوضــ مـــن ارتـ
تخفيف  بفضل  االقتصادي  اإلنتاج  وانتعاش  العامة 
إجـــراءات مكافحة فــيــروس كــورونــا. وأضــافــت الوكالة 
في تقرير، أمــس األربــعــاء، أنــه ُيتوقع وصــول مجموع 
الخليجي  الــتــعــاون  ملجلس  املــركــزيــة  الحكومات  عجز 
ــذا الـــعـــام، انــخــفــاضــا من  إلـــى نــحــو 80 مــلــيــار دوالر هـ
143 مليارًا في 2020. وتابعت: »ومع ذلك، سينتج من 
عجوزات حكومات مجلس التعاون الخليجي املركزية، 

في  امليزانيات  اختالل  استمرار  مرتفعة،  تــزال  ال  التي 
إلــى أن أداء ميزانيات  الــحــاالت«. لكنها أشـــارت  أغــلــب 
هذه الدول، باستثناء الكويت والبحرين، أقوى مما كان 
النفط.  السابق ألســعــار  االنهيار  عند   ،2016 فــي  عليه 
وعــصــفــت بــمــنــطــقــة الــخــلــيــج صــدمــتــا االنــهــيــار الــحــاد 
االقتصادية  املاضي، والتداعيات  العام  النفط  ألسعار 
لجائحة فيروس كورونا وإجــراءات السالمة الصحية 
ارتفاع  إن  بــورز«  أنــد  وقالت »ستاندرد  بها.  املرتبطة 
التصنيفات السيادية لدول  الذي يدعم  النفط،  أسعار 
ــاون الــخــلــيــجــي، أدى فــــي الـــســـابـــق إلـــى  ــعـ ــتـ مــجــلــس الـ
عرقلة إصــالحــات وبالتالي قــاد إلــى زيـــادة اإلنــفــاق أو 

تأخير إصالحات مالية مزمعة. وأضافت: »نفذت دول 
خليجية عديدة كبحا لإلنفاق ملواجهة صدمتي 2020 
الــخــارجــيــتــن.. بــل وحــقــق )بــعــضــهــا( أيــضــا تــقــدمــا في 
تنويع تدفقات إيرادات حكوماتها بعيدا عن االعتماد 
على الهيدروكربون«. وزادت السعودية ضريبة القيمة 
ــام املـــاضـــي لــتــعــزيــز  ــعـ ــى ثـــالثـــة أمــثــالــهــا الـ املـــضـــافـــة إلــ
األوضاع املالية التي تضررت من أزمة فيروس كورونا 
وانخفاض إيرادات النفط، في حن استحدثت سلطنة 

عمان ضريبة القيمة املضافة الشهر املاضي.
وقــالــت وكــالــة التصنيف االئــتــمــانــي: »نــتــوقــع تــراجــع 
من  ارتفاعها  ثــم   2022-2021 خــالل  املالية  الــعــجــوزات 

جديد في 2023-2024 في ضوء توقعاتنا لسعر النفط 
وأيضا التقليص التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط 
وفقا التفاق أوبك+ املبرم في مايو/أيار 2021«. وقدرت 
للبرميل في  بــرنــت عند 60 دوالرا  الــوكــالــة سعر خــام 
ى مــن عــام 2021، والسعر نفسه فــي 2022 و55 

ّ
مــا تبق

دوالرا للبرميل اعتبارا من 2023. وتوقعت الوكالة أن 
تبلغ إصــدارات الدين الحكومي لدول مجلس التعاون 
الخليجي حوالي 50 مليار دوالر سنويا في املتوسط 
العام  دوالر  مليار  بـــ70  مقارنة   ،2024 2021 حتى  مــن 

املاضي وقرابة 100 مليار في 2017.
)العربي الجديد، رويترز(

تراجع حاد لعجز ميزانيات الخليج إلى 80 مليار دوالر

تقييد رحالت بريطانيا
يواجه الركاب القادمون من اململكة املتحدة قيودًا جديدة 
مـــن قــبــل فــرنــســا، لــــدرء مــتــغــيــر فـــيـــروس كـــورونـــا الــــذي تم 

تحديده ألول مرة في الهند. 
ــال املـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة غــابــريــيــل  ــ ــ وقـ
أتــــال، األربـــعـــاء، بــعــد اجــتــمــاع ملجلس الـــــوزراء، إن فرنسا 

الــذيــن يصلون من  الــركــاب   إلــزامــًيــا لجميع 
ً

ستطلب عـــزال
بريطانيا. وقد تؤثر القيود األكثر صرامة على العمليات 
السرعة  عالية  الحديدية  السكك  لخدمة  بالفعل  املتعثرة 
ــار« الـــتـــي تـــربـــط لـــنـــدن وبــــاريــــس وأمـــســـتـــردام  ــتــ »يــــوروســ

وبروكسل، وكذا سيؤثر القرار على شركات الطيران.

الذين يسافرون  الحالي، ال يحتاج األشخاص  الوقت  في 
ــة املــــتــــحــــدة إلـــــــى فــــرنــــســــا إلـــــــى تــــبــــريــــر ســبــب  ــكـ ــلـ ــمـ  مـــــن املـ
ــا  ــكـــن يـــجـــب عــلــيــهــم إظــــهــــار اخـــتـــبـــار كـــورونـ  رحـــلـــتـــهـــم، ولـ
 السلبي وااللـــتـــزام بــالــعــزل الــذاتــي ملـــدة أســبــوع، حــتــى لو 

تم تطعيمهم.

قالت  االئتمانية،  التصنيفات  وكالة  بورز،  أند  ستاندرد 
يتراجع عجز ميزانيات دول مجلس  أن  المتوقع  إّن من 
من  بدعم  العام،  هذا  بحدة  السّت  الخليجي  التعاون 
العامة  المالية  األوضاع  وتحسن  النفط  أسعار  ارتفاع 
إجراءات  تخفيف  بفضل  االقتصادي  اإلنتاج  وانتعاش 
مكافحة فيروس كورونا. وأضافت الوكالة في تقرير، 
عجز  مجموع  يبلغ  أن  المتوقع  من  أّن  األربعاء،  أمس 
الحكومات المركزية لمجلس التعاون الخليجي نحو 80 
مليار دوالر هذا العام، انخفاضًا من 143 مليارًا في 2020.

ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة عالمية لشراء 
92 ألف طن من القمح اللين للتوريد من مناشئ خيارية. 

ومن المقرر إغالق المناقصة اليوم، الخميس. وتطلب 
 25 منها  كل  زنة  شحنات  ثالث  على  القمح  المناقصة 
ألف طن. وقال متعاملون  زنتها 17  ألف طن، ورابعة 
 15 بين  تراوح  إليها  المشار  الشحن  تواريخ  إّن  أوروبيون 
يونيو/ حزيران و25 يوليو/ تموز المقبلين، اعتمادًا على 

منشأ القمح.

هناك  أّن  أعلنت  الكهربائية،  السيارات  شركة  تسال، 
نحو مليون شخص ضخوا إيداعًا قابًال لالسترداد لشراء 
النقاب  »تسال«  المرتقبة. وكشفت  الكهربائية  شاحنتها 
نوفمبر/  في  تراك«  »سايبر  الكهربائية  شاحنتها  عن 
تشرين الثاني 2019. وقال مؤسس الشركة إيلون ماسك، 

 250 تلقت  الشركة  إّن  عنها،  الكشف  من  أسبوع  بعد 
ألف طلب لحجز المركبة.

ستيف رووي، المدير التنفيذي لشركة مبيعات التجزئة 
»ماركس أند سبنسر«، أكد أّن الشركة تتوقع أن يصبح 50 
في المائة من مبيعاتها للمالبس، عبر اإلنترنت. وأعلنت 
بقيمة  سنوية  خسائر  صافي  تسجيل  عن  الشركة 
مقارنة  الماضي،  العام  إسترليني  جنيه  مليون   201.2
العام  في  إسترليني  جنيه  مليون   67.2 بقيمة  بأرباح 
موقعًا،   30 من  الخروج  الشركة  وتنوي  له.  السابق 
متخصصة  لتصبح  متاجر   110 تحويل  تنوي  كما 
بالفعل. متجرًا   59 أغلقت  فيما  فقط،  الطعام   في 

أسماء في األخبار

مصر تنتظر أموال »صندوق النقد«
القاهرة ـ العربي الجديد

م  أنــه يتوقع أن يقدِّ الــدولــي  النقد  أعــلــن صــنــدوق 
مــلــيــار دوالر ملصر   1.6 بــقــيــمــة   إضــافــيــا 

ً
تــمــويــال

بعدما يوافق عليه مجلسه التنفيذي في األسابيع 
قرض  مــن  واألخــيــرة  الثانية  الدفعة  التمويل  ويمثل  املقبلة. 
املاضي.  العام  عليه  املوافقة  تمت  دوالر  مليارات   5.2 بقيمة 
وشرح أن خبراء الصندوق توصلوا إلى اتفاق مع السلطات 
املصرية بشأن التمويل اإلضافي، بعد مراجعة ثانية وأخيرة 
مدته  مشروط  ائتماني  وترتيب  االقتصادي  مصر  لبرنامج 
12 شهرا. وأقّر املجلس التنفيذي للصندوق، في 26 يونيو/

حــزيــران املــاضــي، بــرنــامــج مــســاعــدات ملــصــر بقيمة إجمالية 
دوالر،  مليارا  مباشرة  منه  ُصــِرف  دوالر،  مليارات   5.2 تبلغ 

ملواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا الجديد.
ــر اقـــتـــصـــاد مصر  ــهـ ــيـــان: »أظـ ــنـــدوق الــنــقــد فـــي بـ ــاف صـ ــ وأضــ
صمودا مع تخفيف تأثير أزمة كوفيد-19 من خالل استجابة 

السلطات السريعة واملتوازنة على صعيد السياسات«. وقال 
الــصــنــدوق إن الــســيــاســات املــالــيــة والــنــقــديــة ملصر ينبغي أن 
التعافي االقتصادي، ودعــا إلى جهود إضافية  تواصل دعم 
بشأن اإلصالحات االقتصادية للبالد. وقال أيضا إنه يتوقع 
املالي 2020- العام  املائة في  اقتصاد مصر 2.8 في  أن ينمو 

املــالــي 2021-2022. وحسب  الــعــام  فــي  املــائــة  فــي  2021، و5.2 
الهيكلية  املستويات  أوفـــت بكل  فــإن مصر  الــصــنــدوق،  بــيــان 
املستهدفة، ومن بينها خطوات إلصالح شفافية املالية العامة 
والحوكمة وتحسن بيئة األعمال. لكن هناك حاجة إلى مزيد 
مــن الــجــهــود لتشجيع الـــصـــادرات مــن خـــالل االســتــمــرار في 

تقليل العوائق التجارية وبناء اقتصاد أكثر حماية للبيئة.
ــات الــهــيــكــلــيــة  ــ ــــالحـ ــال الـــبـــيـــان: »تــعــمــيــق وتـــوســـيـــع اإلصـ ــ وقــ
ضــــروريــــان، لــتــرســيــخ الــتــعــافــي ومــعــالــجــة الــتــحــديــات بعد 
القدرة على استيعاب الصدمات وضمان  كوفيد-19 وتعزيز 

نمو أعلى وأكثر شموال«.
ــــالح  ــ ــج اإلصـ ــامــ ــرنــ ــة األولــــــــــى مـــــن بــ ــلــ ــرحــ ــت مــــصــــر املــ ــقــ ــلــ وأطــ

مع  بــاتــفــاق   ،2016 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  فــي  االقــتــصــادي 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، والــــذي كـــان شــرطــا لحصولها على 
قــرض بقيمة 12 مليار دوالر على مــدار 3 ســنــوات، كما أدى 
8.8 جنيهات  من  قيمته  وانخفاض  املصري  الجنيه  لتعويم 
للدوالر حتى وصلت قيمته حاليا إلى 15.7 جنيها، ما أدى 
إلى موجات غالء غير مسبوقة منذ عشرات السنوات، وفاقم 
االقــتــراض  وكثفت مصر  املصرين.  ألغلب  املعيشية  األعــبــاء 
الخارجي والتوجه إلى أسواق الدين، بهدف توفير السيولة 
بلغ  حتى  األجــنــبــي،  النقد  احتياطي  بــنــاء  إلعـــادة  األجنبية 
 ،2020 األول  ديسمبر/كانون  نهاية  حتى  الــخــارجــي،  الــديــن 

نحو 129.2 مليار دوالر، من نحو 65 مليار دوالر في 2016.
وطــرحــت مــصــر، فــي مطلع فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي، ســنــدات 
دولــيــة على ثــالث شــرائــح بقيمة 3.75 مــلــيــارات دوالر. وقــال 
 البالد باعت أذون 

ّ
البنك املركزي املصري، في اليوم ذاتــه، إن

خزانة مقومة بالعملة األميركية ألجل عام واحد بقيمة 1.088 
مليار دوالر مع متوسط عائد 3.39 في املائة.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

»مصر تتفوق على سويسرا في 
قطاع البنية التحتية والطرق«، كما 

قال رجل األعمال أشرف السعد 
قبل أيام في حواره مع إحدى 

الفضائيات، واالقتصاد املصري 
هو األقوى كما جاء في بيان 

صادر عن وزارة املالية املصرية 
يوم الثالثاء، وبالتالي يتفوق على 

كل االقتصادات العاملية التي نزفت 
بشدة بسبب جائحة كورونا كما 

حدث لالقتصاد األميركي وغيرها 
من االقتصادات الكبرى.

وإذا كان البعض يعتبر أن كالم 
السعد نوع من التملق الشديد 

للسلطة، فإن املالية يجب أال يكون 
كذلك باعتبارها وزارة حساسة 

يجب أن تحسب ألف حساب ألي 
رقم صادر عنها للحفاظ على 

مصداقيتها خاصة وأنها تدير 
خزانة مصر وتتلقى إيرادات الدولة 

بما فيها الضرائب.
ونظرة إلى بيان املالية فإنه »وردي 

وحالم« وال يعبر عن الواقع، 
واألرقام الواردة به مفرطة في 

التفاؤل، فهو يصف االقتصاد 
املصري بالصالبة واملتانة والقوة، 

وأنه األفضل ليس فقط بني دول 
املنطقة، بل بني كل دول العالم 

خاصة من حيث معدالت النمو 
وكبح التضخم واإلشادات الدولية، 

ونظرة لعناوين البيان تشعر أن 
االقتصاد املصري بات أقوى 

وأضخم في ظل كورونا، وبات 
محصنا من األزمات، وأن املواطن 

يلقى أحسن خدمات وبأفضل 
أسعار. 

البيان ينقل عن محمد معيط 
وزير املالية، قوله »إن ما حققته 
مصر من مكتسبات اقتصادية 

يدفع الحكومة الستكمال املسيرة 
التنموية، واملضي في تنفيذ 

اإلصالحات الهيكلية؛ لتعزيز بنية 
االقتصاد القومي؛ بما يسهم في 

تعظيم جهود تحسني معيشة 
املواطنني، واالرتقاء بمستوى 

الخدمات املقدمة إليهم، على نحو 
يتسق مع املشروعات القومية غير 

املسبوقة التي تستهدف توفير 
حياة كريمة للمصريني«.

الالفت أن بيان وزارة املالية لم 
يأت على ذكر إلفراط الحكومة 

الشديد في االقتراض واالعتماد 
على األموال الساخنة ودورهما في 
الحفاظ على معدل نمو إيجابي في 

ظل كورونا وتغطية عجز املوازنة 
ودعم استقرار سوق الصرف، ولم 
يذكر حرفا واحدا عن الطفرة في 
الدين الخارجي والذي زاد بنحو 

15% في العام املالي املاضي ليبلغ 
130 مليار دوالر بزيادة 84 مليار 

دوالر خالل 7 سنوات، وأسقط 
البيان من حساباته كلفة الدين 
العام والتي تجاوزت التريليون 

جنيه في العام املاضي وهو مبلغ 
يمثل نحو 104% من إجمالي 

اإليرادات العامة، ولم يتحدث عن 
عجز املوازنة في العام الجديد الذي 

يقترب من 500 مليار جنيه.
والالفت أيضًا أن الوزير الذي 

يرسم صورة خيالية لالقتصاد 
املصري في البيان األخير تحدث 

قبل أسبوعني عن الخسائر 
الفادحة التي تكبدها االقتصاد 

جراء كورونا والتي قدرها بنحو 
370 مليار جنيه.

بيان وردي 
وردي

Thursday 27 May 2021
الخميس 27 مايو/ أيار 2021 م  15  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2460  السنة السابعة
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اقتصاد

عّمان ـ زيد الدبيسية

األردنــيــة منذ عدة  الحكومة  رغــم مــحــاوالت 
سنوات محاربة التهرب الضريبي ومالحقة 
ــلـــتـــزمـــن بــدفــع  الــــشــــركــــات واألفــــــــــراد غـــيـــر املـ
االختالالت  أن  إال  عليهم،  املترتبة  الضرائب 
الـــضـــريـــبـــيـــة مــــا تـــــــزال قـــائـــمـــة وفـــــي اتــــســــاع، 
القطاعات عن  من  كثير  إحجام  وخاصة مع 
ــع املــســتــحــقــات املــتــرتــبــة عــلــيــهــا أو حتى  دفــ
االعتراف بها. ويقدر حجم التهرب الضريبي 
في األردن سنويا بأكثر من مليار دوالر، فيما 
إجــراء تسويات  أمــام  الباب  الحكومة  فتحت 
عدد  وتــقــدم  الضريبة  مــن  للمتهربن  مالية 
مــن الــشــركــات بطلبات إلنــهــاء مــلــفــاتــهــا، في 
الوقت الذي ما تزال فيه آالف حاالت التهرب 

الضريبي قائمة.
الــدخــل واملبيعات  وقـــال مــديــر دائـــرة ضريبة 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه تم  حــســام أبـــو عــلــي لـــ
تكثيف إجــراءات التصدي للتهرب الضريبي 
من  أمكن  مــا  املاضية  القليلة  السنوات  خــالل 

غزة ــ عالء الحلو

ُحــطــام  املـــدهـــون،  مــحــمــد  الفلسطيني  يلملم 
مــاكــيــنــة الــخــيــاطــة الــتــي تــبــقــت مــن مصنعه، 
بن أنقاض برج الشروق، وسط مدينة غزة، 
اإلسرائيلية  الحربية  الطائرات  دمرته  الــذي 
تجارية،  ومجمعات  محال  مــن  يحتوي  بما 
فـــي الـــيـــوم الــثــالــث مـــن عــدوانــهــا عــلــى قــطــاع 
ــبـــرج، الــــذي تـــم قصفه  غــــزة. وتـــحـــول تــجــار الـ
ــدًرا واســعــا  ــ بــقــوة تــدمــيــريــة كــبــيــرة، مــخــلــفــة قـ
ــن الــــدمــــار فـــي املــحــيــط الـــــذي يــضــم املــــوالت  مـ
واملــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة والــتــجــمــعــات الــتــجــاريــة 
حيطة 

ُ
امل املنطقة  ــجــار 

ُ
وت الشعبية،  واملــطــاعــم 

كــانــوا أصحاب  أن  البطالة بعد  إلــى صــفــوف 
مــحــال تــجــاريــة، يــعــمــل بــهــا عـــشـــرات الــُعــمــال، 
الــذيــن يعيلون أســرهــم. ولــم تــهــِدف صــواريــخ 
الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة الـــتـــي انــطــلــقــت بــاتــجــاه 
بـــرج الــشــروق يـــوم األربـــعـــاء، 12 مــايــو/ أيـــار، 
تم هدمه على  وإنما  فقط،  املبنى  تدمير  إلــى 
جاِورة، ما أسفر عن تدمير 

ُ
املباني التجارية امل

العديد من البنايات املتالصقة باملبنى بشكل 
كامل، حيث تكتظ في املنطقة الحيوية املباني 
التجارية. وتسبب استهداف برج  والعمارات 
ا، بتدمير كل 

ً
الشروق، ذو الخمسة عشر طابق

ــحــيــطــة، إذ يقع 
ُ
املــتــاجــر واملــحــال الــتــجــاريــة امل

الــبــرج املــســتــهــدف، فــي منتصف حــي الــرمــال، 
وهــو أحــد أرقــى األحــيــاء السكنية والتجارية 
ــا، ويعتبر 

ً
فـــي قــطــاع غـــزة وأكــثــرهــا اكــتــظــاظ

املراكز  مــن  العديد  يضم  إذ  التجارية،  القبلة 
التجارية، واألفرع الرئيسية للشركات واملحال 
صغيًرا  مصنًعا  املدهون  ويمتلك  التجارية. 
داخل برج الشروق الذي تم استهدافه بشكل 
مباشر، وثمة إلى جانبه معرض للمنتجات 
وأدوات  واإلكـــــســـــســـــوارات  يــنــتــجــهــا،  الــــتــــي 
أن قوة  إال  النسائية،  التجميل واملستلزمات 
االنفجارات دفنت كل محتوياته تحت الُركام.
وال يزال يشعر أنه في كابوس طويل ومزعج، 
وفق تعبيره لـ »العربي الجديد« إذ كانت األمور 
الــعــدوان اإلسرائيلي  بــدء  تسير بسالسة قبل 
على غزة، وكانت املحال تتجهز الستقبال عيد 
الفطر، عبر توفير أكبر قدر ممكن من البضائع، 
ــبـــرج. ويــضــيــف:  الــتــي تـــم نــســفــهــا مـــع نــســف الـ
»بــــــدأ الـــــعـــــدوان عـــلـــى قـــطـــاع غـــــزة مـــســـاء يـــوم 
االثنن )10 مايو/ أيــار الــجــاري(، ُكنت أنتظر 

الــحــد مــن تلك املشكلة ولــيــس الــقــضــاء عليها 
نهائيا. وأضـــاف أنــه تــم إجـــراء عــدد كبير من 
ــراد متهربن  ــ حــــاالت الــتــســويــة لــشــركــات وأفــ
مالية  الضريبة ومترتب عليهم ذمم  من دفع 
ــرا إلــــــى تــكــثــيــف  ــيـ ــشـ مــســتــحــقــة لـــلـــخـــزيـــنـــة، مـ
ــة لــلــحــســابــات  ــعــ ــراجــ عـــمـــلـــيـــات الـــتـــدقـــيـــق واملــ
والــتــحــقــق  الــضــريــبــة  بــدفــع  للمكلفن  املــالــيــة 
مــن صــحــة اإلقــــــرارات الــتــي تــقــدم. وأشــــار إلــى 
تــغــلــيــظ الــعــقــوبــات بــحــق املــتــهــربــن مـــن دفــع 
الــضــريــبــة بـــهـــدف تــحــســن اإليــــــــرادات املــالــيــة 
ومــعــالــجــة االخــــتــــالالت الــقــائــمــة فـــي الــنــظــام 
الضريبي.  وقدر مصدر مطلع حجم الفروقات 

الضريبية التي تحققت العام املاضي نتيجة 
للتدقيق وتشديد اإلجــراءات بأكثر من مليار 
القطاعات.  مختلف  مــن  تحصيلها  تــّم  دوالر 
وأكــــد مــنــتــدى االســتــراتــيــجــيــات األردنــــــي في 
ــام الـــــواردة تشير إلـــى وجــود  ــ ــة أن األرقـ دراســ
اخــتــالالت واضــحــة فــي الــنــظــام الضريبي في 
الضريبي،  التحصيل  عملية  وكــفــاءة  األردن 
ــأجــــور شــهــريــة  بــ الـــعـــامـــلـــن  ــفـــن  املـــوظـ  

ّ
إن إذ 

يدفعون ضرائب دخل بحوالي 4 أضعاف ما 
يدفعه األفراد )املهنيون والشركات الصغيرة 
واملــتــوســطــة الــعــامــلــة فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص(. 
وقال صندوق النقد الدولي إن حملة مكافحة 
التهرب الضريبي في األردن كشفت عن وجود 
ــاتـــج املـــحـــلـــي اإلجـــمـــالـــي  ــنـ حــــوالــــي 2% مــــن الـ
كإيرادات ضائعة بسبب عدم االلتزام باإلبالغ 

عن التزامات ضريبة الدخل.
األردنـــي،  االستراتيجيات  منتدى  وبحسب 
فإن ضريبة دخل الشركات والضريبة العامة 
العديد من  مــن وجــود  املبيعات تعاني  على 
األنظمة التفضيلية واإلعفاءات التي تضيق 
ئــة« 

ّ
الـــقـــاعـــدة الــضــريــبــيــة وتــســهــم فـــي »تــجــز

الــنــظــام إلــــى عــــدة أنــظــمــة ضــريــبــيــة وهــــو ما 
نــجــم عــنــه نــظــام ضــريــبــي مــتــداخــل وصــعــب 
التطبيق وفيه الكثير من التشوهات«. وقال 
إن اإليرادات الضريبية ارتفعت العام املاضي 
إلــى حــوالــي 7 مليارات  مــن 1.3 مليار دوالر 
دوالر واإليــــــــرادات غــيــر الــضــريــبــيــة مـــن 1.3 
لنفس  دوالر  مــلــيــارات   3.3 إلــى  دوالر  مليار 
الــفــتــرة، وهــو مــا يوضح اتــســاع الفجوة بن 
العامة،  واإليـــرادات  الوطني  االقتصاد  حجم 
مــا يــؤكــد وجـــود مــا يمكن وصــفــه بالتسرب 
املــالــي، أي عــدم الــقــدرة على تحصيل بعض 

اإليرادات ألسباب عديدة.
وقال مقرر اللجنة املالية في مجلس النواب 
»الـــعـــربـــي  األردنــــــــــي، ضــــــرار الـــحـــراســـيـــس، لــــ
الجديد« إن التشوهات في النظام الضريبي 
ــــي مــا تـــزال قــائــمــة وبــشــكــل كــبــيــر، رغــم  األردنـ
مــرات وتشديد  عــدة  الضريبة  قانون  تعديل 

مالحقة الضريبة.
األكــــثــــر  اآلن  حــــتــــى  املــــــواطــــــن  أن  وأضــــــــــاف 
املبيعات  ضريبة  بخاصة  للضرائب  دفــعــا 
املــفــروضــة عــلــى الــســلــع والــخــدمــات، وكــذلــك 
ــقــــطــــاعــــن الــــعــــام  ــلــــن فـــــي الــ رواتــــــــــب الــــعــــامــ
توجد  فيما  للضريبة  الخاضعة  والــخــاص 
الشركات  فــي  كبيرة  تهرب ضريبي  حــاالت 

وأصحاب األعمال، ما أوجد اختالالت كبيرة 
بـــن الــشــرائــح الــخــاضــعــة لــلــضــرائــب. وقـــال 
الــحــراســيــس إن الــحــكــومــة لـــم تــنــجــح حتى 
للضريبة،  كبيرة  قطاعات  إخضاع  في  اآلن 
مــثــل األعـــمـــال املــهــنــيــة والـــعـــيـــادات واملـــراكـــز 
الطبية والــشــركــات الــقــانــونــيــة وغــيــرهــا من 
الــــتــــي تـــحـــقـــق عــــوائــــد كـــبـــيـــرة جـــــدا ويــمــكــن 
أن تــســاهــم بـــدرجـــة كــبــيــرة فـــي إطـــفـــاء عجز 
املوازنة السنوي الذي يزيد عن مليار دوالر 
ســنــويــا ويــتــجــاوز أحــيــانــا مــلــيــاري دوالر، 
حـــســـب الــــظــــروف الـــطـــارئـــة واالســتــثــنــائــيــة 
التي يتعرض لها األردن كما حــدث مؤخرا 
بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا وتــداعــيــاتــهــا على 
ــــي ومــخــتــلــف الــقــطــاعــات.  ــ االقـــتـــصـــاد األردنـ
ووفقا للبيانات املالية فإن نسبة اإليــرادات 
غير الضريبية إلى الناتج املحلي اإلجمالي 
السنة  فــي  فــي األردن انخفضت مــن %10.8 
فــي عـــام 2020 في  إلـــى %4.3  املــالــيــة 2000، 
إلى  الضريبية  ــرادات  اإليــ بقيت نسبة  حــن 
الناتج املحلي اإلجمالي ثابتة بحدود 15 % 

خالل العقدين األخيرين.
وفي ما يتعلق بالنظام الضريبي في األردن 
بــــّن مــنــتــدى االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات أن إجــمــالــي 
 إلى الناتج املحلي 

ً
اإليرادات الضريبية نسبة

ما  إذا  تــعــد منخفضة  األردن  فــي  اإلجــمــالــي 
قورنت بدول غنية مثل الدنمارك على سبيل 
وفي   %46.1 النسبة  هــذه  تبلغ  حيث  املــثــال 
الــشــبــيــهــة بــحــالــة األردن مثل  الـــــدول  بــعــض 
تونس فإنها تحصل إيرادات ضريبية أعلى 

من األردن، بنسبة تساوي %22.8.
ويـــعـــد األردن مـــن أكـــثـــر الــــــدول فـــي الــعــالــم 
تحقيق  في  املبيعات  ضريبة  على  اعتمادًا 
اإليــــــــــرادات الــضــريــبــيــة حـــيـــث شــكــلــت هـــذه 
اإليــــــــــــرادات  ــمـــل  مـــجـ مـــــن   %71.4 الـــنـــســـبـــة 
الــحــكــومــة، وهــو  الــتــي تحققها  الــضــريــبــيــة 
مــعــّدل يــفــوق السائد فــي العديد مــن الــدول 
تـــعـــادل هـــذه النسبة  لـــــأردن، إذ  املــشــابــهــة 

11.8% في املغرب و12.8% في تونس.
ــراءات الــحــكــومــيــة ساهمت  ــ وأضــــاف أن اإلجــ
إلــى حــد مــا فــي الحد مــن التهرب الضريبي، 
لــكــنــهــا لــــم تـــســـاهـــم كـــمـــا يـــجـــب فــــي مــعــالــجــة 
النظام  في  القائمة  واالخــتــالالت  التشوهات 
إلى مراجعة شاملة،  الذي يحتاج  الضريبي 
ما يحفز بيئة االستثمار ويخفف األعباء عن 

القطاعات االقتصادية واألفراد.

رفقة زمالئي التّجار موسم عيد الفطر بفارغ 
بها،  ُمنينا  الــتــي  الخسائر  لتعويض  الصبر 
بفعل فيروس كورونا، وفوجئنا يوم األربعاء، 
بــاتــصــال يــفــيــد بـــأن الـــبـــرج ســـوف يــتــم قصفه 
خالل عشر دقائق، لم نتمكن خاللها حتى من 
الوصول إلى البرج، أو إخالء أي من البضائع 
والنقود واآلالت أو أي شيء، فيما كانت قوات 
األمــن تمنع الــســيــارات مــن االقــتــراب مــن البرج 
ـــــــــراد قـــصـــفـــه. وتــــحــــول املــــدهــــون وأصـــحـــاب 

ُ
امل

ــجــار إلـــى عــاطــلــن من 
ُ
املــحــال الــتــجــاريــة، مــن ت

العمل، دون أي مصدر دخــل. ولم تتواصل أي 
جهة رسمية مع أصحاب املحال التجارية في 
املنطقة املنكوبة، وفق قول املدهون، ما دفعهم 
إلــــى تــشــكــيــل لــجــنــة لــلــمــطــالــبــة بـــإعـــادة إعــمــار 
طالبة بتعويض 

ُ
الُبرج، تمهيًدا إلى ُمعاودة امل

ــاب املـــحـــال  الـــخـــســـائـــر الــــتــــي لـــحـــقـــت بــــأصــــحــ
التجارية، داخل البرج، وفي محيطه. 

وَحّولت الصواريخ الحربية اإلسرائيلية برج 
الــشــروق إلــى ُحــطــام، وضــع عليه كــل صاحب 
محل أو شركة أو مكتب، الفتة تفيد بأنه من 
املتضررين جراء القصف، فيما أحدث القصف 
الــتــجــاريــة،  ــاًرا واســًعــا فــي محيط املنطقة  ــ دمـ
وقـــد ســعــت قــــوات االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي عبر 
إلى  التدميرية،  الــقــوة  الــبــرج بهذه  اســتــهــداف 
باملنطقة.  اقــتــصــادي ممكن  أذى  أكــبــر  إلــحــاق 
أما التاجر الفلسطيني سائد العشي، صاحب 
مـــركـــز تـــجـــاري خــــاص بـــاأللـــعـــاب وتــجــهــيــزات 
ــــس، فــــي حــي  ــــالبــ االحــــتــــفــــاالت والــــهــــدايــــا واملــ
الِرمال، فيقول: »لم يتبق لنا أي شــيء، ذهبت 
في غمضة عن تحت  وأموالنا  كل بضائعنا 
الــُركــام، فيما تم تدمير الفرع الثاني للمتجر، 
الذي يشرف عليه أخي، ولم نتمكن من إنقاذ أي 
قطعة«. ويرى العشي أن »إسرائيل« لم تهدف 
إلـــى تــدمــيــر األبــــراج الــتــي تــضــم املــتــاجــر فقط، 
الِرمال بشكل  استهدفت تدمير منطقة  وإنما 
ــام، بـــهـــدف إلـــحـــاق ضــــرر كــبــيــر بــاالقــتــصــاد  ــ عـ
ــار أن املــنــطــقــة فــي  ــبـ ــتـ الــفــلــســطــيــنــي، عـــلـــى اعـ
ا اقتصادًيا مهما. 

ً
نصف البلدة، وتعتبر مركز

ووفـــق اإلحــصــائــيــات األخــيــرة، الــتــي أصــدرهــا 
املكتب اإلعالمي الحكومي في غزة، فإن قوات 
االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي قــصــفــت أكــثــر مـــن 300 
مــنــشــأة اقــتــصــاديــة وصــنــاعــيــة، فــيــمــا هــدمــت 
سبعة مصانع بشكل ُكلي، إلــى جانب إلحاق 

ا سياحًيا.
ً
الضرر بأكثر من 60 مرفق

غزة: حرفيون وُتجار انضموا األردن يعاني من تشوهات في النظام الضريبي
لطابور البطالة

يطلق كارلوس غصن، قطب السيارات الذي تحول إلى هارب، حملة لتبرئة اسمه، ويأمل أن 
تكون زيارة محققين فرنسيين إلى منزله في لبنان أول فرصة حقيقية له للدفاع عن نفسه. 
وفي مقابلة مع »أسوشيتد برس«، شرح الرئيس السابق لتحالف »رينو ونيسان وميتسوبيشي« 

مشاكله القانونية في اليابان وفرنسا وهولندا، ووصف بالتفصيل كيف دبّر هروبه.

■ بـــدايـــة نـــود مــعــرفــة مـــا أبــــرز املــشــاكــل 
االقتصادية التي تواجه ليبيا حاليا؟

القضايا  نتعامل مع مختلف  نحن 
مناسبة،  معالجات  تتطلب  تحديات  كونها 
اآلن هــو تحقيق  التحديات  أبــرز  فــإن  وعليه 
ــك غــيــر مــمــكــن إال  ــ الـــعـــدالـــة االجــتــمــاعــيــة وذلـ
ــد لـــلـــدولـــة اعـــتـــبـــارهـــا فــــي املـــيـــدانـــن  ــيـ إذا أعـ
االقتصادي واالجتماعي وتدخلها في تقييم 
وسائل اإلنتاج وإحــداث نهضة جديدة كون 
ذلك كله له عالقة وثيقة بتحقيق العدالة في 
اإلطار  االجتماعية. وفي هذا  الحقوق  تلبية 
نؤكد على ضرورة االهتمام باملرافق العامة 
تحتية  بنية  واستحداث  القائمة،  األساسية 
الوطني  جديدة تسهم في تطوير االقتصاد 
ــارات  ــ ــطـ ــ مــــثــــل: ســـكـــة الـــحـــديـــد واملـــــوانـــــئ واملـ
ــــوي يــتــحــمــل  ــام قـ ــ والــــطــــاقــــة، وبــــنــــاء قـــطـــاع عـ
ــة الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي خـــطـــة الــتــنــمــيــة  ــيـ املـــســـؤولـ
وذلــك مــن خــالل بناء مــدن صناعية وإيجاد 
منافذ بيع في األسواق األفريقية واآلسيوية 
واألوروبية عبر الشراكة مع الدول الصناعية 
توفير  في  منها  واالستفادة  تجاربهم  لنقل 

فرص عمل تليق باملواطن الليبي.

الـــخـــاص فـــي املـــســـاعـــدة على  الــقــطــاع  ■ مـــا دور 
تحقيق ذلك؟

من الــضــروري جــدًا مشاركة القطاع الخاص 
ــتــــصــــادي بــشــكــل  ــنـــشـــاط االقــ ــنـــي فــــي الـ الـــوطـ
ــغــــالل لــلــمــســتــهــلــكــن  ــتــ حـــقـــيـــقـــي دونـــــمـــــا اســ
والـــعـــامـــلـــن فـــي إطـــــار االلــــتــــزام بــالــتــخــطــيــط 
العدالة  لــلــدولــة، وتقتضي  الــشــامــل  الــوطــنــي 
الصناعية  األمـــوال  العمل على جلب رؤوس 
ــة لــعــمــل  ــة الــــخــــاصــ ــيــ ــدمــ ــخــ والــــتــــجــــاريــــة والــ
مشروعات في مختلف املدن الليبية لضمان 

تحقيق التنمية املكانية.

■ لــكــن هـــل هــنــاك تــحــديــات واجــهــتــكــم لتحسني 
الدخل  الليبيني؟ وكيف ستعيدون توزيع  معيشة 

بشكل عادل؟
نــعــم الــتــحــديــات مـــوجـــودة وتـــفـــرض نفسها 
وتــتــلــخــص مــواجــهــتــهــا فــــي تــــوزيــــع عـــوائـــد 

سالمة الغويل

املواطنن في مجال التعليم والتوظيف على 
ومواقعهم  االجتماعية  أوضــاعــهــم  اخــتــالف 
الطبقية باعتبار ذلك االلتزام ضرورة ال غنى 
عنها لضمان الحقوق االجتماعية وكفالتها 

على أساس عادل.
ليشمل  االجتماعية  الــعــدالــة  مفهوم  امــتــداد 
ــك بـــوضـــع اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة  ــ ــنـــوع وذلـ الـ
للنهوض باملرأة الليبية في جميع املجاالت 
لتحقيق  االجتماعية  العدالة  مفهوم  ويمتد 
املــدن واملناطق  املكانية بن مختلف  العدالة 
على نحو يوفر قاعدة للتماسك االجتماعي.

وهـــنـــاك آلـــيـــات تــعــزيــز يــمــكــن الــلــجــوء إلــيــهــا 
ــا:  ــهـ ــنـ ــة االجــــتــــمــــاعــــيــــة ومـ ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ لـــتـــحـــقـــيـــق الـ
اســـتـــحـــداث صـــنـــاديـــق ملــكــافــحــة الـــفـــقـــر عــلــى 
الــصــعــيــد الــوطــنــي وذلــــك ملــنــع إعـــــادة إنــتــاج 
الفقر نفسه بن الفئات االجتماعية في ليبيا، 
واملسارعة بوضع سياسات لصناديق إعادة 
اإلعمار ملا لها من أهمية كبرى في إعادة بناء 

ما دمرته آلة الحرب.

■ ذكرت مؤخرا أن توحيد مصرف ليبيا املركزي 
بات قريبًا. ما آخر التطورات وما أهم اإلجراءات التي 

ستتخذ لتحقيق ذلك؟
الحكومة تعمل على إدخــال إصالحات هامة 

ــك من  لــالقــتــصــاد الــلــيــبــي، وانــطــلــقــنــا فـــي ذلــ
خـــالل حــل األزمــــة املــصــرفــيــة وطــــرح ميزانية 
موحدة للدولة، وقمنا بجدولة زمنية إلنجاز 
املالية  املؤسسات  كــون توحيد  اإلصــالحــات، 
إيجابية  آثــار  عليها  وتترتب  ملحة  ضـــرورة 
مــلــمــوســة ســنــحــصــد نــتــائــجــهــا املـــثـــمـــرة فــي 

األجل القريب. 

■ وما خطة وتوجهات حكومة الوحدة إلنهاء أزمة 
السيولة واملصارف ومنحة األسرة؟

تتبلور خطتنا في إيجاد البيئة اآلمنة وخلق 
نوع من التنافسية بن املؤسسات التي تنفذ 
السياسات النقدية كما تعمل الحكومة على 
النقدي  القرار  تملك  التي  املؤسسات  مراقبة 
وتـــقـــويـــم عــمــلــهــا بــشــكــل مــســتــمــر لــتــحــقــيــق 
تحسنا  نشهد  وأصبحنا  املــواطــن،  مصلحة 

ملموسا في هــذا اإلطــار وســوف يتطور إلى 
املستوى  فــي  املصرفية  الخدمات  تصبح  أن 
املطلوب، أما بخصوص منحة أرباب االسرة 

فقد تم البدء فعليا في صرفها ملستحقيها.

■ الــبــعــض تــحــدث عـــن الـــوضـــع األمـــنـــي فـــي الــبــالد 
وربطه باالستثمار... ما تعليقك؟

الـــعـــالقـــة بــــن االســـتـــثـــمـــار واألمـــــــن مــتــالزمــة 
باعتبار أن األمن يمثل العمود الفقري الذي 
يقوم عليه النشاط االقتصادي واالستثماري 
على حد سواء وهو الذي ُيهيئ الطريق أمام 
تعمل  لــذا  مشروعاتهم،  لتنفيذ  املستثمرين 
حكومة الوحدة الوطنية على تكريس األمن 
واالستقرار واالهتمام بالجانب االستثماري 
أمــامــه وتحويل  املــنــاســبــة  الــظــروف  وتهيئة 
الــتــنــمــيــة مـــن املــفــهــوم الــتــقــلــيــدي الــــذي يهتم 

ــة جـــديـــدة هي  بــالــنــمــو االقـــتـــصـــادي إلـــى رؤيــ
االستثمار ثم إلى تحقيق التنمية املستدامة.

■ وبــخــصــوص قــطــاع الــنــفــط، ملــا أنــشــأت الحكومة 
وزارة للنفط رغم وجود هيئة رسمية للنفط؟

الــهــدف الرئيسي مــن وجــود وزارة النفط هو 
إدارة وتــنــمــيــة قــطــاع الــنــفــط والـــغـــاز، ووضــع 
االستراتيجيات والسياسات والخطط العامة 
بالقطاع وتنظيم وتنسيق  للنهوض  الالزمة 
وتنفيذ عملية الرقابة عليه، وإجراء الدراسات 
ــــع  الـــفـــنـــيـــة املـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــنـــفـــط والـــــغـــــاز ووضـ
ــات املـــرتـــبـــطـــة بـــتـــســـويـــق وتــصــديــر  ــاسـ ــيـ الـــسـ
النفط الــخــام وكــذلــك الــغــاز، وتــحــديــث البنية 
التحتية للقطاع والتفاوض مع الدول األخرى 
الخاصة  واالتفاقيات  العقود  إبـــرام  إطــار  فــي 
بــاســتــكــشــاف الــنــفــط، بــاإلضــافــة إلـــى توطيد 

الــعــالقــات مـــع الــهــيــئــات واملــنــظــمــات الــدولــيــة 
واملعاهد املتخصصة في مجال نشاطها.

■ وبالحديث عن النفط كمصدر وحيد للدخل، ما 
خطتكم لتنويع مصادر الدخل القومي للبالد؟

ــدر األســـــاســـــي لـــالقـــتـــصـــاد  ــ ــــصـ ــو املـ ــ الـــنـــفـــط هـ
الــنــاتــج املحلي  الــوطــنــي واملــســاهــم األول فــي 
اإلجــمــالــي، لــكــن ليبيا لــديــهــا إمــكــانــات هائلة 
تنويع  اقتصادية إلحــداث  لها مقومات  توفر 
في مصادر الدخل، ولعل قطاع الخدمات يعد 
أن تشارك  التي يمكن  الــواعــدة  القطاعات  مــن 
في تنويع مصادر الدخل االقتصادي لليبيا، 
خاصة خدمات التمويل وتقديم االستشارات 
ــة واإلداريــــــــــــة، كـــذلـــك تـــتـــوفـــر فــــي قــطــاع  ــيـ ــالـ املـ
االقتصاد  على  القائمة  املعرفية  الــصــنــاعــات 
الرقمي أو ما يعرف باالقتصاد الجديد فرص 
هائلة، لكون القطاع به فرص من شأنها تمكن 
الشباب من إنشاء مشروعاتهم باالعتماد على 
االقــتــصــاد  يتيحها  أن  يمكن  الــتــي  الــخــدمــات 
الــرقــمــي فـــي ظـــل الــتــطــور الــهــائــل فـــي صناعة 
االتــــصــــاالت والـــتـــجـــارة اإللــكــتــرونــيــة. وهــنــاك 
قطاعان هما: املشروعات الصغرى واملتوسطة 
والــــذي يــقــوم بـــدور حــيــوي فــي دعـــم منظومة 
الــتــنــوع وتــوفــيــر فـــرص عــمــل خــاصــة للشباب 
املــبــادرة واإلبــــداع لديهم وتعزيز  وبــنــاء روح 
تنافسية االقتصاد الوطني، والثاني: االبتكار 
بــاعــتــبــاره أولــويــة فــي خطط حكومة الــوحــدة 

لرسم مالمح مستقبل االقتصاد الليبي.

■ وما هي فرص االستثمار في ليبيا اآلن وخطتكم 
لجذب االستثمارات الخارجية؟

اآلفــاق واعــدة في مجال االستثمار في ليبيا، 
ــن بــــدورنــــا نــســعــى لــتــحــفــيــز وتــشــجــيــع  ــحـ ونـ
واســتــقــطــاب املــســتــثــمــريــن لــلــعــمــل فـــي بــالدنــا 
وتـــطـــويـــر بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة، وتــعــمــل وزارة 
ذات  والــــوزارات  االقتصادية  للشؤون  الــدولــة 
ــواب أمــــام االســتــثــمــار  ــ الــعــالقــة عــلــى فــتــح األبــ
ــارجــــي ووضـــــــع حــــوافــــز لــــجــــذب رؤوس  ــخــ الــ
األمــــــــوال األجـــنـــبـــيـــة إلعـــــــادة بـــنـــاء االقـــتـــصـــاد 
الوطني. والحكومة تنتهج سياسة اقتصادية 
وتعطي  األخــرى  االقتصاديات  على  منفتحة 
وفي  املحلي،  للمستثمر  واألولــويــة  األسبقية 
ذات الــســيــاق نــســعــى لــتــشــجــيــع املــســتــثــمــريــن 
الـــذيـــن لــديــهــم الــرغــبــة فـــي الــعــمــل فـــي لــيــبــيــا، 

ــع لــيــبــيــا الــجــغــرافــي  ــ ــن املــــعــــروف أن وضـ ــ ومـ
الـــذي يشكل حلقة وصـــل بن  االســتــراتــيــجــي 
أفريقيا وأوروبــا وملتقى بن الغرب والشرق 
ــدور فـــريـــد فــــي حــركــة  ــ ُيــمــّكــنــهــا مــــن الـــقـــيـــام بــ
تضافرت  ما  إذا  الدولية  التجارية  التبادالت 

الجهود بن املستثمرين الليبين واألجانب.

■ رأينا اتفاقات كثيرة بني الحكومة وتركيا وكذلك 
ترضية  اعتبرها  البعض  قطاعات.  عــدة  في  مصر 

لهذه الدول ولكسب مواقفها. ما تعليقك؟
ــع أي  ــا مــ ــا مــ ــاقـ ــفـ عـــنـــدمـــا تـــبـــرم الـــحـــكـــومـــة اتـ
الرئيسي تحقيق  الــهــدف  أخــرى يكون  دولــة 
املصلحة الوطنية العليا، فال يوجد أي اتفاق 
اقــتــصــادي يــقــوم مــن أجــل الترضية بــقــدر ما 

يقوم بتحقيق منفعة اقتصادية متبادلة.

■ إعــالن حكومتكم مــؤخــرًا دعــم دولــة تونس أثــار 
جــدال لكونهم يـــرون أن الــداخــل أولـــى، مــا تفاصيل 

األمر؟ 
يواجه االقتصاد التونسي في الوقت الحالي 
تحديات جمة يعود جزء منها إلى التداعيات 
السلبية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا 
التي زادت من مستوى الضغوط االقتصادية 
العديد  لتوقف  نظرًا  العالم  دول  مختلف  في 
االقــتــصــاديــة، ومــن بينها قطاع  مــن األنشطة 
ــذي يـــشـــكـــل املــــصــــدر األســــاســــي  ــ ــ الـــســـيـــاحـــة الـ
للدخل فــي تــونــس، وبغض النظر عــن الجدل 
القائم حاليا فإن من واجبنا الوقوف بجانب 
الجمهورية التونسية في هذه املرحلة لتجاوز 
التونسي  باالقتصاد  والــوصــول  الصعوبات 
إلـــــى بــــر األمــــــــان مــــن خـــــالل إقــــــــرار ســـيـــاســـات 
ــي تـــونـــس  ــ ــة تـــحـــفـــز االقـــــتـــــصـــــاد فــ ــ ــيـ ــ ــــالحـ إصـ
وتساعده على احتواء الضغوط االقتصادية.

■ وما هي خطتكم لتحقيق ذلك؟
ليبيا شريك اقتصادي قوي لتونس تاريخيا، 
وفي هذا اإلطار نؤكد أن العمل جار على قدم 
وساق لزيادة حجم التبادالت التجارية التي 
تقوم على تــبــادل الــصــادرات والــــواردات بن 
ليبيا وتــونــس، والــتــي تساهم فــي حــل جزء 
من التحديات االقتصادية وتنويع االقتصاد 
الطريق  تمهيد  املنشود  والــهــدف  للدولتن، 
إليــــجــــاد بـــيـــئـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة لـــلـــوصـــول إلـــى 
تحقيق التكامل االقتصادي من أجل تنشيط 
وتــشــجــيــع مــقــومــات الــســيــاحــة الــبــيــنــيــة بما 
يعزز قيم الشراكة ويسمح للبلدين بأداء دور 
ــة الــحــواجــز أمــام  اقــتــصــادي مــهــم يسهل إزالــ
عناصر  انتقال  وحــريــة  التجارية  الــتــبــادالت 

اإلنتاج بن الدولتن.

كشف وزير الدولة للشؤون االقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، سالمة 
أزمة  وإنهاء  المالية  المؤسسات  لتوحيد  الحكومة  خطط  أهم  عن  الغويل، 
خالل  الغويل  وأكد  الدخل.  مصادر  وتنوع  المحلي  االقتصاد  ودعم  السيولة 
مقابلة خاصة مع »العربي الجديد« أن السوق الليبي اآلن أصبح جاذبا لالستثمارات

مقابلة
أجراها

عالء فاروق

أزمة السيولة ستنتهي قريبًا في 
ليبيا... وصندوق لمكافحة الفقر

دعمنا لتونس واجب وطني 
ويحقق فوائد للطرفين

¶ مواليد عام 1957 في بني 
وليد

¶ بكالوريوس علوم اقتصادية، 
جامعة طرابلس

¶ حاصل على اإلجازة العليا 
»ماستر« في العلوم االقتصادية 

¶ قام بالمشاركة في إعداد 
الميزانيات التقديرية لمؤسسات 

وهيئات ووزارات 
¶ عمل مراقبا ماليا في السفارة 

الليبية باألردن وسلوفاكيا 
وتشيكيا وبولندا

¶ مراقب مالي لصندوق 
الضمان االجتماعي من 2001 

حتى 2005
¶ أستاذ بمعهد أفريقيا 

للعلوم المالية من 1999 
حتى 2004

¶ موظف في إدارة الميزانية 
بوزارة المالية من 2013 إلى 2014

الدخل، وذلك يتم عبر عدة إجراءات:سيرة
هيكلة النفقات العامة حيث تقوم بدور هام 
فــي إعــــادة تــوزيــع الــدخــل ال ســيــمــا النفقات 
الـــتـــحـــويـــلـــيـــة الــــتــــي تـــســـتـــمـــد أهـــمـــيـــتـــهـــا مــن 
تــأثــيــرهــا فــي إعــــادة تــوزيــع الــدخــل الــوطــنــي 
ويقع في قلب النفقات العامة املطلوبة لدعم 
التي  تلك  والخدمات وخاصة  للسلع  الدولة 

يستهلكها السواد األعظم من املواطنن.
ــاريـــة  الـــعـــمـــل عـــلـــى تــنــظــيــم الـــعـــالقـــات اإليـــجـ
بــن املـــالك واملــســتــأجــريــن فــي مختلف أوجــه 

االنتفاع السكني والتجاري أو الصناعي.
- تــوفــيــر الــحــقــوق الــتــأمــيــنــيــة ضـــد الــبــطــالــة 
الجزئي،  أو  الكلي  والعجز  العمل  وحـــوادث 
وتقوم  األساسية،  اإلنــســان  ألنها من حقوق 
والضمان  التأمن  اإلطـــار صناديق  هــذا  فــي 
االجتماعي بدور مهم في تأمن اإلنسان ضد 

مخاطر العمل والخوف على املستقبل.
- إعادة تكييف السياسات الضريبية بحيث 
الــفــرق في  بــنــاء على  النظر فيها  إعـــادة  تتم 
الدخول والثروات في املجتمع الليبي والعمل 
على الــحــد مــن تــفــاوت املــســتــويــات املعيشية 

وتوفير حياة كريمة للمواطن.
بالسياسات  االلــتــزام  التشديد على ضــرورة 
الــتــعــلــيــمــيــة لـــضـــمـــان عــــدالــــة الــــفــــرص أمــــام 

حكومة تونس تستنجد بطرابلس لتلبية شروط »صندوق النقد«
 عن 6 

ّ
إلــى تمويل ال يقل  أزمــة اقتصادية خانقة، وحاجتها 

ّ
في ظــل

الصعبة  الــدولــي  النقد  ملوازنتها، وشـــروط صــنــدوق  مــلــيــارات دوالر 
إلقراضها، لم تجد الحكومة التونسية سوى ليبيا الجريحة ملعالجة 
وضعها املأزوم.  وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، السبت واألحد 
هشام  برئاسة  تونسي  واقتصادي  حكومي  وفــد  زيــارة  املاضيني، 
الــوزراء، ومحافظ البنك املركزي مــروان العباسي،  املشيشي، رئيس 
و1200 من رجال األعمال. ما يهم الحكومة التونسية أكثر، أن تكون 
املــتــوقــع أن تبلغ  الــتــي مــن  ليبيا،  إعـــادة إعــمــار  لها حصة مهمة فــي 

120 مليار دوالر خالل السنوات العشر املقبلة، بحسب تصريحات 
سابقة لوزير الدولة للشؤون االقتصادية الليبية سالمة الغويل. وهذا 
ما يفسر مرافقة 1200 رجل أعمال تونسي للمشيشي إلى طرابلس، 
الدبيبة، فعاليات املنتدى  الليبي عبد الحميد  وافتتاحه برفقة نظيره 
واملــعــرض االقــتــصــادي الليبي ـ الــتــونــســي. لــيــس الــتــعــاون الــتــجــاري 
واالســتــثــمــاري فقط مــا يسعى لــه املشيشي مــن خــالل زيــارتــه إلى 
وديــعــة بشكل مستعجل.  أو  قــرض  الحصول على  أيضًا  بــل  ليبيا، 

فاملفاوضات التونسية مع صندوق النقد الدولي تبدو متعثرة.

1.4

%70

ــدوق الــنــقــد  ــنـ تـــوقـــع صـ
االقتصاد  يحقق  أن  العربي 
خالل  حقيقيًّا  ا  نــمــّوً الليبي 
مع  و2022،   2021 عامي 
النفطي،  اإلنـــتـــاج  ــودة  ــ ع
وإمكانية زيادته إلى مستوى 
العام  في  برميل  مليون   1.2
برميل  مليون  و1.4  الحالي، 

خالل عام 2022.

حدد مجلس إدارة مصرف 
وقت  فــي  الــمــركــزي،  ليبيا 
موحد  صرف  سعر  سابق، 
جديد في أنحاء البالد عند 
4.48 دنانير للدوالر األميركي 
السعر  ــن  م ــدلًا  ــ ب الــواحــد 
القديم 1.4 دينار، بتخفيض 

قيمة العملة %70.

الموظفون 
أكثر دفعًا للضرائب 

من المهنيين

غصن يغسل 
سمعته المالية

فلسطينإيرادات

يقدر حجم التهرب 
الضريبي في األردن سنويًا 

بأكثر من مليار دوالر، 
فيما فتحت الحكومة 

الباب أمام إجراء تسويات 
مالية للمتهربين، ويأتي 

ذلك في ظل تشوه كبير 
واختالالت تعاني منها 

المنظومة الضريبية

ضريبة المبيعات ترهق المواطنين )فرانس برس(

Thursday 27 May 2021 Thursday 27 May 2021
الخميس 27 مايو/ أيار 2021 م  15  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2460  السنة السابعة الخميس 27 مايو/ أيار 2021 م  15  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2460  السنة السابعة

سالمة الغويل )العربي الجديد(
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اقتصاد

بيروت ــ ريتا الجّمال

ــاد الـــعـــمـــالـــي الـــعـــام  ــ ــــحـ أطـــلـــق االتـ
ــر قــبــل  ــيــ فــــي لـــبـــنـــان اإلنــــــــذار األخــ
االنفجار االجتماعي الكبير رافعا 
شــعــار »حــكــومــة اإلنـــقـــاذ« كــمــدخــٍل ملــواجــهــة 
األزمــات ولجم االنهيار الشامل وعلى وقعه 
التزمت الهيئات اإلدارية والنقابية ومختلف 
املــصــالــح املستقلة بـــإضـــراب عـــام نــفــذ أمــس 
الــدوائــر  فــي  الحركة  ت نتيجته 

َّ
األربــعــاء شل

مفتوحة  بمعركة  تلويح  واملؤسسات وسط 
الــكــوارث  حجم  يـــوازي  تصعيد  سيتخللها 
الـــتـــي تــحــاصــر الـــبـــالد وغـــيـــاب املـــســـؤولـــن. 
ــات واملـــنـــاطـــق  ــظـ ــافـ ــحـ وشــــهــــدت مــخــتــلــف املـ
 
ً
الــلــبــنــانــيــة اعــتــصــامــا عــامــا وإقــــفــــااًل شــامــال

الــبــري، واتحاد  النقل  اتــحــادات  شاركت فيه 
الشمال،  فــي  واملستخدمن  الــعــمــال  نــقــابــات 
نــقــابــة املـــحـــامـــن، الــهــيــئــة اإلداريــــــــة لــرابــطــة 
الــتــعــلــيــم  ــة  رابــــطــ الـــعـــامـــة،  اإلدارة  مـــوظـــفـــي 
األساسي والثانوي واملهني، اتحاد نقابات 
مــوظــفــي املـــصـــارف، نــقــابــة معلمي املــــدارس 
الخاصة، نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة 
الكثير  وغيرها  لبنان،  وجبل  بــيــروت  مياه 

من االتحادات والنقابات العمالية.

انتفاضة األربعاء
أن  والهيئات  والنقابات  االتــحــادات  وقـــررت 
تــنــتــفــض األربــــعــــاء بــعــدمــا وّحـــدتـــهـــا األزمــــة 
االقتصادية التي قضت على أنفاس املوظفن 
ــاتـــذة واملــيــاومــن فــي لبنان  والــعــّمــال واألسـ
الــتــي يتقاضونها  تــآكــل قيمة رواتــبــهــم  مــع 
الشرائية  القدرة  وانعدام  اللبنانية،  بالليرة 
لــديــهــم فـــي ظـــل ارتـــفـــاع األســـعـــار الــجــنــونــي 
للسلع األساسية واملواد الغذائية من دون أي 
حسيب أو رقيب، وتدهور أحوالهم املعيشية 
واالجــتــمــاعــيــة عـــدا عـــن الــضــغــوط النفسية 
اليومية التي يعانون منها ويفاقمها مشاهد 
املــحــروقــات  مــحــطــات  أمـــام  اللبنانين  إذالل 
والــســوبــرمــاركــت والــصــيــدلــيــات ووقــوعــهــم 
ضحية جشع كبار التجار املحمين سياسيا 
ــتـــروكـــن قــضــائــيــا وأمـــنـــيـــا يــتــالعــبــون  أو املـ
البضائع،  والعدادات، ويحتكرون  باألسعار 
ويــلــجــؤون إلـــى الــتــخــزيــن والــتــهــريــب لجني 
أرباح طائلة. ويقول رئيس االتحاد العمالي 
»العربي الجديد« إن  العام، بشارة األسمر، لـ
»االضــــراب الــعــام أمــس االربــعــاء هــو الثالث 
من نوعه وستليه تحركات أخرى وتصعيد 
املتاحة واملشروعة في حال  الوسائل  ضمن 
اســتــمــرار الــجــمــود الــحــكــومــي والــتــجــاذبــات 

السياسية الضيقة التي ستطيح بالبالد«.
 »األيــام املقبلة ستكون 

ّ
ر األسمر من أن

ّ
وحــذ

 
ّ
أســـوأ بكثير مــن املــرحــلــة املــاضــيــة، حيث إن

ــه بــســلــســلــة تــرتــبــط  ــبـ األزمــــــــات ســـتـــكـــون أشـ
الــواحــدة  وتتساقط  القطاعات  مختلف  بها 
ــــرى، وال ســيــمــا عــلــى صــعــيــد أزمـــة  تــلــو األخــ
املحروقات، وربطا الكهرباء وقد رأينا كيف 
أن األعـــمـــال فـــي مــرفــأ بـــيـــروت بــاتــت مــهــددة 
بــســبــب انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي، واألمـــر 
التنقل  على  ذلــك  بانعكاسات  متعلق  نفسه 
الــيــومــي لــلــمــواطــن، وبــالــتــالــي عــلــى الــحــركــة 
«. وكــــــّرر األســـمـــر تــأكــيــد 

ّ
ــل ــكــ االقـــتـــصـــاديـــة كــ

إنقاذ  فــي تشكيل حكومة  اإلســــراع  ضـــرورة 
تتخذ القرارات املناسبة على صعيد مسألة 
الـــدعـــم وتـــوزيـــع الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة بشكل 
عــادل شــرط عــدم تأمن املبالغ املطلوبة لها 
ــوال املـــودعـــن، مــحــذرًا مــن رفـــع الــدعــم  مــن أمــ
العشوائي والزيادات التي إن شملت بعض 
سيما  وال  بكارثة  أشبه  ستكون  القطاعات 
ــنــــن الـــغـــذائـــي والــصــحــي  عـــلـــى صــعــيــد االمــ

للبنانين.
وقـــال األســمــر فــي اعتصام مــركــزي لالتحاد 
ــــه »ال  ــبـــاح أمـــــس إنـ الـــعـــمـــالـــي الــــعــــام نـــفـــذ صـ
مــتــوجــهــا  ــــن دون حــــكــــومــــة«،  مـ ــات  ــجـ ــالـ ــعـ مـ
الـــى املــســؤولــن بــالــقــول، »كــفــى محاصصة 
عن  معلنا،  للدعم«،  عا 

ّ
مقن ورفعا  واتهامات 

النقابية  الحلقة  توسيع  في  تتمثل  مــبــادرة 
تواكب جميع  واحــدة  نقابية  باتجاه جبهة 

التطورات في لبنان.

اعتكاف الوزارات
مـــن جــهــتــهــا، دعــــت الــهــيــئــة اإلداريـــــــة لــرابــطــة 
موظفي اإلدارة العامة جميع موظفي القطاع 
العام إلى إقفال اإلدارات العامة واملؤسسات 

لندن ـ العربي الجديد

ــر الــعــامــلــة فــي بريطانيا إلــى  تــعــرضــت األسـ
الـــ 25  ضغوط مالية متزايدة خــالل األعـــوام 
املاضية، من ارتفاع أسعار العقارات، وزيادة 
اإليجارات، وتكاليف رعاية األطفال، ليسجل 
الفقر أعلى مستوياته على اإلطالق في 2020، 
بــحــســب تــقــريــر نــشــرتــه مــجــلــة »الـــغـــارديـــان« 
ــادة  ــزيــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة األربـــــعـــــاء. وتــــوضــــح الــ
فــي الفقر النسبي مــن 13 فــي املــائــة فــي عام 

ذات الطابع اإلداري يومي األربعاء والخميس 
عــلــى أن يــكــون نــهــار الجمعة 27 مــايــو/أيــار 
الجاري يوم اعتكاف أمــام الـــوزارات من دون 
عمل وإنهاء الدوام عند الساعة الحادية عشر 
اتــحــادات النقل البري،  صباحا. وأكــد رئيس 
لــه خــالل االعتصام  فــي كلمة  بــســام طليس، 
ــااًل صـــبـــاح أمــــس أن املــعــركــة  ــمـ ــــذي نــفــذ شـ الـ
اليوم باتت مفتوحة، ولن نرضى أن يتحمل 
 
ً
عامة واملوظفن  والعمال  اللبناني  املــواطــن 
أي أعــبــاٍء إضــافــيــة نتيجة رفــع الــدعــم، وكــان 
النقل،  قرارنا بهذا االتجاه بعدم رفع تعرفة 
ال بل دعم القطاع والسائق العمومي ببعض 
وقطع  املــدعــومــة  واملــــازوت  البنزين  صفائح 
غيار السيارات وصيانتها ألن وجعنا واحد 

وصرختنا يجب أن تكون واحدة. 
ــركـــات األربـــــعـــــاء مــشــاركــة  وســـجـــل فــــي تـــحـ

كثيفة لــأســاتــذة واملــعــلــمــن الــذيــن عــّبــروا 
خــالل االعــتــصــام عــن غضبهم مما وصلت 
اليه الحالة العامة في البالد وكيف انقلبت 
حياة معلمن مؤتمنن على مستقبل أجياٍل 
رأسا على عقب بينما هم باتوا غير قادرين 
ُيــهــان فيه  على ضــمــان مستقبلهم فــي بــلــٍد 
 براتب شهري لم يعد يتخطى 

ّ
م وُيــذل

ّ
املعل

مــئــة دوالر أمــيــركــي؟ وفـــق مــا تــقــول معلمة 
بالعاصمة  مــدرســة رسمية  فــي  عربية  لغة 

»العربي الجديد«. اللبنانية بيروت لـ
وتـــؤيـــد املــعــلــمــة )فــضــلــت عــــدم الــكــشــف عن 
اســمــهــا كــونــهــا تــــدرس فـــي مـــدرســـة تــابــعــة 
تحصل  التي  التحركات  اللبنانية(  للدولة 
الـــيـــوم، وتــأســف لــعــدم اســتــمــرارهــا وفــرض 
حالة تمرد شاملة وانتفاضة شعبية حتى 
أبــســط حقوق  املــطــالــب واســتــعــادة  تحقيق 

إلــى 17.4 في املائة من األســر العاملة   1996
فـــي الـــعـــام املــنــتــهــي فـــي آذار/مـــــــــارس 2020، 
الــزيــادات املنخفضة فــي األجــور  مزيجا مــن 
املتصاعدة. ووجــد معهد  املعيشة  وتكاليف 
أجرى  الــذي   ،IPPR العامة  السياسة  أبحاث 
أنه منذ عام 2010 تدهور الوضع  التحليل، 
ــرد، مـــمـــا جـــعـــل األســــــر الــعــامــلــة  ــطــ بــشــكــل مــ
مــعــّرضــة ألعــلــى مــخــاطــر الـــوقـــوع فــي بــراثــن 
الفقر، منذ أن كان نظام الرعاية االجتماعية 
ــام 2004. ووســــط  ــ ــثـــر ســـخـــائـــه فــــي عـ فــــي أكـ

مــخــاوف مــن اضــطــرار األســـر العاملة بشكل 
أنماط حياة غير صحية  تبني  إلــى  متزايد 
والسعي للحصول على ائتمان عالي التكلفة 
لسداد الديون، قال التقرير إن أربعة عوامل 
ارتفاع تكاليف  الفقر، وهي  تكمن وراء نمو 
اإلســكــان بــن األســـر ذات الــدخــل املنخفض. 
واألجــور املتدنية والــزيــادات املتواضعة في 
األجــــور. ونــظــام الــضــمــان االجــتــمــاعــي الــذي 
فــشــل فـــي مــواكــبــة تــكــالــيــف اإليــــجــــار. وعـــدم 
وجود رعاية أطفال مرنة وبأسعار معقولة. 
 رئيسيا في 

ً
كــان عامال املساكن  نمو أسعار 

زيــــادة مــعــدالت الــفــقــر مــع اعــتــمــاد املــزيــد من 
الخاص،  القطاع  من  اإليجار  على  العائالت 
إذ قـــفـــزت تــكــالــيــف اإلســـكـــان لــلــمــســتــأجــريــن 
ــدل الـــعـــام  ــ ــعـ ــ ــة فــــــوق املـ ــ ــائـ ــ ــــي املـ بـــنـــحـــو 50 فـ
للتضخم على مدى السنوات الـ 25 املاضية. 
ــال الــتــقــريــر: »الــكــثــيــر مـــن فـــاتـــورة املــزايــا  وقــ
التي تقدر بمليارات الجنيهات االسترلينية 
الخاص،  القطاع  تدعم تكاليف اإلسكان في 
مع توجيه أي زيادة بشكل فعال إلى جيوب 
مليار   11.1 أن  ــا 

ً
مــضــيــف الـــخـــاصـــن«،  املــــالك 

جــنــيــه إســتــرلــيــنــي مـــن مـــدفـــوعـــات الــرعــايــة 
ــقـــارات  ــعـ الــســكــنــيــة ذهـــبـــت إلـــــى أصــــحــــاب الـ

الخاصة العام املاضي. 
وهــذه األرقــــام، التي تعكس األزمـــة فقط قبل 
وقوع وباء كورونا، تبن أن الزيادة في الفقر 
ــلـــز وشــمــال  ــدة فـــي لـــنـــدن وويـ كـــانـــت أكـــثـــر حــ
العائالت  بن  الفقر  وكانت معدالت  إنكلترا. 
التي لديها ثالثة أطفال أو أكثر هي األســوأ 
بن أي مجموعة عائلية، حيث ارتفعت بأكثر 
من الثلثن خالل العقد املاضي لتصل إلى 42 
في املائة، على الرغم من أن اآلبــاء واألمهات 
لــديــهــم عــائــل واحــــد عــانــوا  الـــذيـــن  واألزواج 

ا من انخفاض حاد في الدخل املتاح.
ً

أيض

الهيئات والقطاعات العمالية دعوة االتحاد 
العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية إلى 
االضراب عام، ونفذت اعتصاما أكدت خالل 
الكلمات على ضــرورة اإلســـراع في تشكيل 
إنــقــاذ مــن اختصاصين أصــحــاب  حــكــومــة 
ـــاءة يــــضــــعــــون بـــرنـــامـــج  ــ ــفـ ــ كـــــف نـــظـــيـــف وكــ
عــمــل إصــالحــي يــكــافــح الــهــدر والــفــســاد في 
ثــقــة  ويـــعـــيـــد  الــــدولــــة  وإدارات  مـــؤســـســـات 

للنهوض  املــالــي  ودعــمــهــا  بلبنان  الــخــارج 
بالبالد اقتصاديا.

ــئــــات الــــــدولــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــيــ ــهــ وحــــّمــــلــــت الــ
ــار الــــشــــامــــل وعـــجـــزهـــا  ــيــ ــهــ ــة االنــ ــيـ مـــســـؤولـ
عـــن إدارة الــبــلــد بــطــريــقــة شــفــافــة ونــزيــهــة 
ــيـــب مـــصـــالـــحـــهـــا  ــلـ واســـــتـــــمـــــرارهـــــا فـــــي تـــغـ
وتكتفي  الوطنية  املصلحة  على  الخاصة 
بـــالـــتـــحـــذيـــر مــــن االزمــــــــة والـــتـــنـــبـــيـــه الــيــهــا 
فـــي حـــن يــفــتــرض بــهــا أن تـــكـــون مــؤتــمــنــة 
ــن. وشــــددت  ــ ــواطـ ــ عــلــى ســـالمـــة الـــوطـــن واملـ
الــكــلــمــات عــلــى ضــــرورة تــوحــيــد الــصــفــوف 
واملــــواقــــف كــســالحــن أســاســيــن لــلــصــمــود 
ــة وتــحــقــيــق املـــطـــالـــب بــوجــه  ــراريـ ــمـ ــتـ واالسـ
سلطة ال تكترث ألوجاع الناس ومعاناتهم 
وتــعــتــبــر نــفــســهــا مــحــصــنــة مـــن املــحــاســبــة 

لة. واملساء

مكافحة التهريب
وبالتزامن مع االعتصام العام، كان الرئيس 
ــــون يــــتــــرأس اجــتــمــاعــا  الــلــبــنــانــي مـــيـــشـــال عـ
ــلـــى لـــلـــدفـــاع فـــي قصر  امــنــيــا لــلــمــجــلــس األعـ
حكومة  رئيس  بحضور  الجمهوري  بعبدا 
تصريف االعمال حسان ديــاب، بحث تقرير 
ــر الــداخــلــيــة مــحــمــد فــهــمــي حـــول كيفية  وزيــ
أخــرى.  أمنية  ومــواضــيــع  التهريب  مكافحة 
ــن األســــبــــاب األســـاســـيـــة  ويـــعـــد الـــتـــهـــريـــب مــ
لأزمة االقتصادية وانقطاع االدوية واملواد 
واملحروقات  االستهالكية  والسلع  الغذائية 
بمليارات  خسائر  اللبنانية  الــدولــة  ويكّبد 
الــــــــدوالرات ســنــويــا ويـــحـــرم الــلــبــنــانــيــن من 
الــدعــم وهــو مــا دفــع املعنين فــي القطاعات 
املــــذكــــورة الــــى طــلــب اســـتـــبـــدال الـــدعـــم الـــذي 
مباشرة  بمساعدات  لبنان  مصرف  يمنحه 

تــوزع بطرقة  أن  تمويلية شــرط  أو بطاقات 
عــــادلــــة وشـــفـــافـــة مــــن دون اســتــنــســابــيــة أو 
ــّس بــاالحــتــيــاطــي  ــ مــحــاصــصــة ومــــن دون املـ

االلزامي وودائع الناس.
وكان وزير املال اللبناني في حكومة تصريف 
األعمال غازي وزني وقع يوم االثنن مشروع 
الحكومة  رئاسة  قبل  من  معّد  ل  معجَّ قانون 
يــرمــي إلـــى إقــــرار الــبــطــاقــة الــتــمــويــنــيــة وفتح 
والتي  لتمويلها  استثنائي  إضــافــي  اعتماٍد 
من املتوقع أن تشمل 750 ألف عائلة في ظل 
غياب الثقة الشعبية بالسلطة إلدارة العملية 
بشكل سليم وشفاف. يرمي إلى إقرار البطاقة 
استثنائي  إضافي  اعتماٍد  وفتح  التموينية 
لتمويلها والتي من املتوقع أن تشمل 750 ألف 
عائلة في ظل غياب الثقة الشعبية بالسلطة 

إلدارة العملية بشكل سليم وشفاف.

إضراب لبنان

الفقر يتزايد بين األسر البريطانية العاملة

جانب من اإلضراب العام الذي نُّظم أمس األربعاء )حسين بيضون(

)Getty/(مساع لتنشيط االقتصاد التركي )أنور دوغمانGetty/تقديم مساعدات للفقراء في لندن )بيتر دنش

ارتفاع االستهالك يزيد من التقنين )فاطمة بهرامي/ األناضول(

تجهيز جبهة 
نقابية لـ»المعركة 

المفتوحة«... ومطالب 
بـ»حكومة إنقاذ«

السلطات  قبل  مــن  املنهوبة  االنــســان  عيش 
ــال الــــــودائــــــع املـــحـــتـــجـــزة لـــدى  ــحــ حـــالـــهـــا كــ

املصارف.
ــقـــول: »يــخــتــار املــعــلــم الــتــدريــس كــرســالــة  وتـ
أفــضــل وتــربــيــة األجــيــال على  لبناء مجتمع 
ــزام بــالــقــانــون واعــتــمــاد  ــتــ حـــب الـــوطـــن وااللــ
 فـــي مــســيــرتــهــم، 

ً
املــعــايــيــر املــهــنــيــة مــســتــقــبــال

ممارساتها  بفعل  الدولة  تقوم  املقابل  وفــي 
النابض  وفسادها بتهجير األدمغة والقلب 
لــلــبــلــد، ودفــــع املــعــلــم أيــضــا الــــى الــهــجــرة أو 
الـــبـــحـــث عــــن مـــهـــنـــة أخـــــــرى تــــؤمــــن لــــه لــقــمــة 
وتقدر  وتضحياته  عطاءه  وتحترم  العيش 

مجهوده«.

حكومة إنقاذ
في صيدا جنوب لبنان، والبقاع أيضا، لّبت 

اإلنذار األخير قبل 
االنفجار االجتماعي الكبير

طهران ـ العربي الجديد

يــتــســبــب الــطــقــس الـــجـــاف وانــخــفــاض 
ــد الــــكــــهــــربــــاء وزيــــــــــــادة تـــعـــديـــن  ــيــ ــولــ تــ
العمالت املشفرة في إحداث فوضى في 
وقـــال وزيــر  اإليــرانــيــة.  الكهرباء  شبكة 
الــطــاقــة اإليـــرانـــي، رضــا أردكــانــيــان، إن 
زيادة عدد املستخدمن الجدد بمقدار 
مــلــيــون مــســتــخــدم مــنــذ الـــعـــام املــاضــي 
أدت إلــــى ارتـــفـــاع االســـتـــهـــالك الــيــومــي 

مقارنة بالعام املاضي. 
كـــمـــا ألــــقــــى املــــســــؤولــــون بـــالـــلـــوم عــلــى 
انــخــفــاض هــطــول األمــطــار بشكل غير 
مــعــتــاد وبـــدايـــة الــصــيــف الــحــار بشكل 
ــر فــي  ــيـ ــبـ ــكـ خــــــاص فـــــي االنــــخــــفــــاض الـ
مستويات املياه في السدود، مما أدى 
إلـــى انــخــفــاض اإلمـــــدادات مــن محطات 
الــطــاقــة الــكــهــرومــائــيــة بــنــحــو النصف 

لـــأرقـــام  وفـــقـــا  آذار،  مــــــارس/   20 مــنــذ 
الشبكة  نــشــرتــهــا شــركــة تشغيل  الــتــي 

الحكومية اإليرانية.
كانت الحكومة تتخذ إجراءات صارمة 
ضـــد عـــمـــال املـــنـــاجـــم غــيــر الــقــانــونــيــن 
للعمالت املشفرة في محاولة لتخفيف 
الــضــغــط عــلــى شــبــكــة الـــطـــاقـــة. ويــأتــي 
انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي فــي أعــقــاب 
جــولــة غــيــر مــســبــوقــة مــن االنــقــطــاعــات 
الــشــتــويــة فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي، 
والــتــي ألــقــى املــســؤولــون بــالــلــوم فيها 
جــزئــيــا عــلــى تــعــديــن الــعــمــالت املشفرة 

ونقص إمدادات الغاز الطبيعي.
وتتزامن األزمة في الوقت الذي تحاول 
ــفــــاوض بــــشــــأن إحـــيـــاء  ــتــ فـــيـــه إيــــــــران الــ
ــــووي وإزالـــــــــة الـــعـــقـــوبـــات  ــنـ ــ ــاق الـ ــ ــفـ ــ االتـ
األمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي أعـــاقـــت بـــشـــدة قـــدرة 

البالد على جذب االستثمارات.

أنقرة ـ العربي الجديد

ــركـــي رجـــــب طــيــب  ــتـ ــيـــس الـ ــرئـ أعــــــرب الـ
أردوغان عن ثقته بتسجيل بالده طفرة 
في نمو االقتصاد خالل العام الحالي، 
التقديرات.  2021، بشكل يتجاوز كافة 
جـــاء ذلـــك فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا، األربـــعـــاء، 
خــــالل مــشــاركــتــه فـــي اجـــتـــمـــاع الــكــتــلــة 
والتنمية«،  الــعــدالــة  »حــزب  لـــ النيابية 
ــبـــرملـــان فـــي الــعــاصــمــة أنـــقـــرة.  بــمــقــر الـ
وتتوقع تركيا أن ينمو الناتج املحلي 
ــة هــذا  ــائـ اإلجـــمـــالـــي أكـــثـــر مـــن 5 فـــي املـ
الــعــام، مدعوما بــزيــادة الــصــادرات بن 
16 و20 في املائة بعد تداعيات جائحة 
كورونا سنة 2020، حسبما قال وزير 
املاضي.  األسبوع  علوان  لطفي  املالية 
ــد الـــوزيـــر عـــلـــوان، فـــي مــقــابــلــة مع  ــ وأكـ

ــرك«، أن نمو الناتج 
ُ
قناة »ســـي.إن.إن ت

املــحــلــي اإلجـــمـــالـــي ســيــكــون فـــي خــانــة 
العشرات خالل الربع الثاني من العام 
الــجــاري، مضيفا أن صـــادرات السالح 
والسيارات ستساعد في ضبط العجز 
الجارية.  املعامالت  ميزان  في  الضخم 
ــزي، أخــــيــــرًا، سعر  ــركــ ــقـــى الــبــنــك املــ وأبـ
عند  تغيير  دون  من  الرئيسي  الفائدة 
19 فـــي املـــائـــة، مـــجـــددًا تــعــهــده بــإبــقــاء 
سعر الفائدة فوق معدل التضخم الذي 
يتوقع أن يشهد تراجعا، بعدما ارتفع 
ألكثر من 17 في املائة، الشهر املاضي، 
مـــع انـــخـــفـــاض قــيــمــة الـــلـــيـــرة املــحــلــيــة. 
وأوضــــح الــبــنــك، فــي بــيــان، أن اعــتــمــاد 
ــأتـــي بـــعـــدمـــا انــخــفــضــت  ــذا الــــقــــرار يـ ــ هـ
قيمة العملة التركية 13 في املائة منذ 

منتصف مارس/ آذار املاضي.

أزمة الكهرباء تتصاعد 
في إيران

أردوغان: طفرة بنمو 
اقتصاد تركيا

مال وناس

التي  األزمات  تصاعد  ظل  في  اجتماعي  انفجار  شفا  على  لبنان  بات 
خنقت معيشة المواطنين، األمر الذي دفع النقابات إلى تنظيم إضراب 
واسع، أمس، واالستعداد لمعركة مفتوحة من أجل وقف الفساد 

ومواجهة المشاكل االقتصادية المتفاقمة

التي  االقتصادية  األزمــة  تشمل 
العمال  آالف  لبنان  على  تسيطر 
المنظمة  أعلنت  إذ  األجــانــب. 
عن  األربــعــاء،  للهجرة،  الدولية 
في  »خمسين  أن  بينت  دراســـة 
ــادوا  أف المهاجرين  مــن  المائة 
العمل«.  عــن  عاطلون  بأنهم 
من  »أكثر  إن  المنظمة  وقالت 
المائة منهم غير قادرين  50 في 
على تلبية احتياجاتهم الغذائية«، 
إنهم  »نصفهم  نحو  قــال  كما 
آمنة  غير  ظــروف  في  يقيمون 
المطلوب،  المستوى  ودون 
وسط ارتفاع اإليجارات، والتهديد 
ــن أمــاكــن  ــوشــيــك م بـــاإلخـــالء ال

السكن«.

أزمة العمالة المهاجرة

رؤية

جواد العناني

رة، حيث فرضت 
ّ
املشف العمالت  الصني حملة واسعة ضد  بــدأت 

قيودا جديدة عليها. وحظرت بكني على البنوك واملؤسسات املالية 
املتعلقة  الــخــدمــات  تقديم  األمـــوال  املــدفــوعــات وتحويل  وشــركــات 
بمعامالت العملة املشفرة. كما حذرت الصني املستثمرين، يوم 19 

مايو/ أيار الجاري، من املضاربة على تلك العمالت.
وفـــي مــقــال نـــال اهــتــمــامــًا واســـعـــًا، ونــشــر فــي مــجــلــة فــورتــشــن 
ويبر  إيــزابــيــال  الــكــاتــبــة  تــشــرح   ،2021/5/21 يـــوم   ،)Fortune(
Isabella Weber األسباب وراء قيام الصني بتلك الحملة على 
أّدت  وقــد  الرقمية.  العمالت  بهذه  تتعامل  التي  الخاصة  املــواقــع 
العملة األشهر، من حوالي  الحملة إلى تراجع قيمة »بيتكوين«، 
47.000 دوالر إلى أقل من 36.000 دوالر، يوم االثنني املاضي، 

24 مايو.
وتعود أسباب الهبوط إلى أسباب عدة، منها مثال أن الصني غير 
راغــبــٍة عــلــى اإلطــــالق فــي إبــقــاء أســواقــهــا تــحــت حــالــة مــن التقلب 
رات املالية، مثل أسعار صرف العمالت، 

ّ
الشديد، خصوصا املؤش

والذهب، والعمالت املشفرة، وحتى أسعار الفائدة. 
الصيني  الشيوعي  للحزب  الــســنــوي  املــؤتــمــر  نتائج  ضــوء  وفــي 
للتركيز  اقتصادها،  إعــادة هيكلة  نحو  تتجه  الصني  فــإن  أخيرا، 
على االعتماد الذاتي، وتحريك االستهالك املحلي، وتقليل االعتماد 
االقتصادي  االستثماري  البرنامج  وهذا  الخارجية.  التجارة  على 
رات املالية والسعرية، والتي ال تتناسب 

ّ
يتطلب استقرارًا في املؤش

مع التقلبات الكبيرة التي تشهدها أسواق العمالت املشفرة. 
التي تحمل  الخاصة  املشفرة  الصني إلصــدار عملتها  تتجه  كما 
 The( »اسم اليوان الرقمي. وحسب مجلة »ذا ناشونال إنترست
National Interest( األميركية، فإن الصني تخطط لتقديم عملتها 
األلعاب  املقبل، خــالل  فبراير  في شباط/  للعالم  الرقمي«  »الــيــوان 

األوملبية الشتوية.
ــطــون االقـــتـــصـــاديـــون فـــي الــصــني فـــي الــعــمــلــة إال 

ّ
وال يـــرى املــخــط

وظيفتني، وحدة قياس ووسيلة تبادل. أما تسليع العملة واملتاجرة 
الـــذي يــنــص عــلــى أن العملة  املــبــدأ األســـاســـي  بــهــا فيتناقض مــع 
تخدم االقتصاد، وليس العكس. ونظرا للتقلب الهائل في أسعار 
للمال  وبعثرة  للجهود،   

ً
مضيعة ذلــك  في  يــرون  فإنهم  بيتكوين، 
للحفاظ على استقرار العمالت املشفرة.

رة عــامــة، وفي 
ّ
واألهـــم مــن هــذا أن الصني ال تثق بالعمالت املشف

 بقوانني وتشريعاٍت متفق 
ً
بيتكوين تحديدًا، ألنها ليست منظمة

هذا  عليها وال حسيب،  رقــيــب  ال  افــتــراضــيــة،  وهــي عملة  عليها، 
والنقدية  املالية  السياسات  مهندسي  يعجب  ال  الجامح  السلوك 
فــي الــصــني. وبسبب تــحــّول هــذه العملة إلــى حالة مــقــامــرة، يقبل 
عليها الصينيون املحّبون للمقامرة، فهنالك خشية من »الفقاعة« 
املاثلة في هذه التقلبات بأسعارها، ما قد يكبد االقتصاد الصيني 

الكثير من ماليني الدوالرات. 
وكذلك، كثرة قصص النصب واالحتيال، كما حصل مع إيلون 
التنفيذي لشركة تيسال،  ماسك، امللياردير األميركي والرئيس 
أكبر شركة إلنتاج السيارات الكهربائية حول العالم، والناطق غير 
مواقفه وتصريحاته  أصبحت  والــذي  املشفرة،  للعمالت  ــَعــنّي 

ُ
امل

بــشــأنــهــا عــبــر حــســابــه عــلــى »تــويــتــر« مــــالذًا لــلــمــقــامــريــن على 
أو  يمثلها،  التي  الدعاية  ماكينة  زالــت  ومــا  الرقمية،  العملة  هــذه 
بدراساٍت  السريع  الثراء  في  الراغبني  املقامرين  تغري   يقودها، 

وتنبؤات كثيرة.
مرة  أول   2009 عــام  صــدرت  التي  »بيتكوين«،  فــإن  وللتذكير، 
وصـــل الــحــد األعــلــى لــســعــرهــا فــي ذلـــك الــعــام إلـــى حــوالــي ألفي 
دوالر أمــيــركــي، وأدنــــى ســعــر بـــدأ فــيــه تــــداول العملة كـــان ستة 
سنتات أميركية للوحدة الواحدة. وفي ظل التقلبات الكبيرة في 
سعرها، قفزت عام 2017 إلى أكثر من 19 ألف دوالر، ثم عادت 
وهبطت في شهر إبريل/ نيسان عام 2018 إلى 6.600 دوالر. 
أيــار من  وقــد حققت بيتكوين أعلى سعر لها في شهر مايو/ 
عام 2021، حني وصل إلى أكثر من 63 ألف دوالر، وهو أعلى 

مستوى لها على اإلطالق.
وقد جعلت هذه التقلبات الكبيرة التباين )Variance( في السعر 
اإلحصائية  املــعــادالت  التوقعات حسب  ستأتي  ولذلك،  واسعًا. 
السعر يهبط ويصعد بمقادير  أن  بأرقام خيالية مذهلة. طاملا 
كبيرة، فإن االحتمال لدى بعض املحللني في أسواق النقد يقول 
إن سعر بيتكوين سيصل إلى مائة ألف دوالر، ويمكن أن يصل 
إلى 325 ألف دوالر خالل عام 2021. وبالطبع، فإنهم ُيْدخلون 
ــذه االســــتــــقــــراءات املــســتــقــبــلــيــة قــصــيــرة  ــــرى عــلــى هــ عـــوامـــل أخـ
املـــدى، مثل التضخم والــتــذبــذب فــي أســعــار الــصــرف، وارتــفــاع 
مع  الناس  ولهذا، سيتعامل  العالم.  في  الرئيسية  السلع  أسعار 
»بيتكوين« على أساس أنها »ذهب«، أو مرجع سعري يستفيد 
املتداولة  للعمالت  الشرائية  القيمة  وهبوط  األسعار  ارتفاع  من 

الرئيسية في العالم.
وإذا وصل السعر إلى 325 ألف دوالر حسب التوقعات، فإن فقاعة 
الذي فيها فيتراجع  الهواء  س بعض 

ِّ
نف

ُ
ت سوف تحصل، وسوف 

وذلــك  األقـــل،  ألــف دوالر على   60 - بمقدار 50  »بيتكوين«  سعر 
التراجع عندما  هــذا  وقــد حصل   ،2023 - السنتني 2022  خــالل 
وصل سعر »بيتكوين« إلى رقم مرتفع، أشرنا إليه عام 2017، ثم 

هبط مدة طويلة نسبيًا قبل أن يعاود ارتفاعه.
يــأخــذ ســوق  أن   ،  Prime XBT مــثــل مــوقــع ويــتــوقــع مــحــلــلــون، 
السعر فيها حول  يــراوح  أربــع سنوات،  »بيتكوين« دورة تستمر 
نفسه هبوطًا وصعودًا. ولكن في عام 2050، يتوقع بعضهم، إن 
بقيت »بيتكوين« حتى حينه، أن يصل سعرها إلى نصف مليون 

دوالر، ويتوقع آخرون أن يصل إلى مليون دوالر.
 من أدوات الحرب االقتصادية 

ً
هل صارت العمالت املشفرة واحدة

بني الدول العظمى؟ 
يبدو كذلك، فالصني تسعى، بكل جهدها، إلى تنظيم التداول الدولي 
انفالتها و/ حول دون 

َ
بها، وفق شروط أحكام مراقبة واضحة ت

وإصــرار  عناد  وهنالك  فيها.  املستثمرين  في وجــوه  تفّجرها  أو 
من أسواق العمالت الغربية على إضفاء صفة العقالنية أو درجة 
 Bull and( والدببة  منهم  الثيران  املضاربني،  تغري  الجنون،  من 
واحــتــمــاالت  مــقــامــرة  إنــهــا  فيها.  بالتعامل  بــاالســتــمــرار   ،)bears
رة قليلة، إال أنها، إن 

ّ
الربح أمام »البنك« في كازينو العمالت املشف

حصلت، سيكون العائد منها كبيرًا.
أرباحًا طائلة من كل املجانني واملغامرين فيها  هنالك من يجني 
قبل أن يصل العالم إلى ضرورة إغالق هذا الكازينو االفتراضي 

أو عقلنته وتنظيمه.
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