اقتصاد

السبت  27نوفمبر /تشرين الثاني  2021م  22ربيع اآلخر  1443هـ ¶ العدد  2644السنة الثامنة
Saturday 27 November 2021

كورونا يرعب األسواق الدولية
لندن ـ العربي الجديد

تحركت العديد مــن الحكومات
حـ ــول ال ـع ــال ــم ل ـت ـشــديــد ال ـق ـيــود
على السفر من جنوب أفريقيا،
ب ـع ــد اكـ ـتـ ـش ــاف ن ـ ــوع ج ــدي ــد مـ ــن ف ـي ــروس
كـ ــورونـ ــا وصـ ـف ــه ال ـع ـل ـم ــاء ب ــأن ــه مـخـتـلــف
تمامًا عن املتحورات السابقة ومثير للقلق
الشديد .وبعد هذه األنباء ،دخلت األسواق
الـعــاملـيــة ف ــي حــالــة م ــن ال ــذع ــر م ـج ــددًا ،مع
ارت ـ ـفـ ــاع امل ـ ـخـ ــاوف بـ ـش ــأن ض ــرب ــة ج ــدي ــدة
لالقتصاد العاملي.
األس ـ ـهـ ــم شـ ـه ــدت ه ـب ــوط ــا ع ـن ـي ـف ــا ،خــاصــة
املـ ــرت ـ ـبـ ــط بـ ـش ــرك ــات الـ ـسـ ـف ــر ،ف ـي ـم ــا ات ـج ــه
املستثمرون لالختباء خلف املــاذات اآلمنة
مـ ـج ــددًا ،م ـثــل ال ــذه ــب ،ح ـيــث ق ـف ــزت ع ـقــوده
بنحو  20دوالرًا دفـعــة واحـ ــدة .فيما هــوت
أسعار النفط الخام بحدة ،بتراجع وصل إلى

أربعة دوالرات خالل التعامالت الصباحية.
ك ـتــب م ــاري ــوس هــادج ـي ـك ـيــريــاكــوس ،كبير
مـحـلـلــي االس ـت ـث ـمــار ف ــي ش ــرك ــة «إك ـ ــس أم»
لـ«الغارديان» البريطانية ،أن متغيرًا جديدًا
من الفيروسات ظهر وكأنه صاعقة مفاجئة
في األســواق املالية .مصدر القلق األساسي
هــو أن اللقاحات قــد تكون أقــل فعالية ضد
املتغير« .بالطبع ،لن تنتظر األســواق حتى
ت ـتــم م ـعــرفــة ك ــل ال ـت ـفــاص ـيــل .ي ـهــرع الـتـجــار
بـحـثــا ع ــن غ ـط ــاء ،م ـمــا يـقـلــل م ــن تـعــرضـهــم
للخسائر».
بالفعل ،تراجعت األسـهــم األوروب ـيــة بأكثر
مــن ثــاثــة فــي املــائــة صـبــاح الـجـمـعــة ،حيث
ن ــزل امل ــؤش ــر س ـتــوكــس  600األوروب ـ ــي 3.3
في املائة في أسوأ جلسة منذ أكثر من عام.
كما انخفض املؤشر فايننشال تايمز 100
الـبــريـطــانــي  3.3فــي املــائــة وتــراجــع املــؤشــر
داك ــس األملــانــي  3.4فــي املــائــة ون ــزل املؤشر

كـ ــاك  40ال ـفــرن ـســي  4.3ف ــي امل ــائ ــة .وه ــوت
أسهم قطاع السفر والترفيه  6.5فــي املائة
بعدما أعلنت بريطانيا فرض حظر مؤقت
عـلــى رحـ ــات ال ـط ـيــران م ــن ج ـنــوب أفــريـقـيــا
وعدة بلدان مجاورة بدءًا من الجمعة .ونزل
سهم آي.إي ــه.ج ــي املــالـكــة للخطوط الجوية
البريطانية وسهم شركة إيزي جيت بأكثر
م ــن  12ف ــي املـ ــائـ ــة ،ف ــي ح ــن ت ــراج ــع سـهــم
كــارنـيـفــال املـشـغـلــة لــرحــات بـحــريــة وسهم
تي.يو.آي السياحية بني  12و 15في املائة.
ون ــزل ق ـطــاع أس ـهــم ش ــرك ــات الـنـفــط وال ـغــاز
 5.8في املائة في حني تراجع قطاع شركات
التعدين  4.4في املائة ،كما انخفضت أسعار
ال ـن ـفــط م ـت ــأث ــرة ب ــأن ـب ــاء ال ـس ــال ــة ال ـجــديــدة
لـكــورونــا الـتــي عــززت مـخــاوف مــن التباطؤ
االقتصادي.
وبـ ــدأت ال ـس ـيــاســات الـنـقــديــة تـشـهــد إربــاكــا
ّ
املتغير
أيـضــا ،إذ قــد تمنع املـخــاوف بـشــأن

الجديد بنك إنكلترا من رفع أسعار الفائدة
ال ـش ـه ــر امل ـق ـب ــل .ف ـق ــد س ـج ــل ال ـج ـن ـيــه أدن ــى
م ـس ـت ــوى ج ــدي ــد ل ــه ف ــي  11شـ ـهـ ـرًا ص ـبــاح
الجمعة ،منخفضًا دون  1.33مقابل الدوالر
األم ـيــركــي لـلـمــرة األولـ ــى مـنــذ نـهــايــة الـعــام
املــاضــي .كــذلــك ،تـعـ ّـرضــت الـعـمــات املشفرة
ّ
ل ـضــربــة ك ـب ـيــرة ،إذ يـتـخــلــص املـسـتـثـمــرون
مــن األص ــول ذات املـخــاطــر العالية مــن أجل
السالمة املتصورة للسندات والني والدوالر.
ومن املرجح أن تظل األسواق متوترة «حتى
نعرف مــدى خـطــورة املتغير الـجــديــد» ،كما
ي ـق ــول روب ـ ــرت ط ــوم ـس ــون ،كـبـيــر مـســؤولــي
االسـتـثـمــار فــي «ك ـي ـن ـغ ـســوود» .إذ إن مــدى
الـتـهــديــد ال ــذي يمثله ه ــذا املـتـغـيــر الجديد
بـعـيــد ع ــن ال ــوض ــوح وم ــن امل ــرج ــح أن تظل
األسهم متقلبة حتى يكون هناك مزيد من
املعلومات حول هذا األمر والذي قد ال يكون
متوافرًا لبضعة أسابيع.
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استهداف مخازن أمازون
في «الجمعة السوداء»

استهدف نشطاء  13مخزنا من
مخازن شركة أمازون بأماكن
مختلفة في بريطانيا في إطار
احتجاج على عمالق التجارة
اإللكترونية في يوم «الجمعة
السوداء» الذي وصفته جماعة
«إكستينكشن ريبيليون»

املطا ِلبة بالحفاظ على الطبيعة
بأنه تجسيد لهوس االستهالك
املفرط .وقالت الجماعة «الجمعة
السوداء تمثل هوس استهالك
مفرط ال يتماشى مع كوكب
صالح للعيش» .وقالت الجماعة
إن إغالقا مماثال يحدث أيضا
عند مخازن أمازون في مدن
منها مانشستر ونيوكاسل
وبريستول ،وكذلك في مخازن
بأملانيا وهولندا.
مسيرة أردنية لرفض صفقة
مع إسرائيل

نظم آالف األردنيني ،الجمعة،
مسيرة احتجاجية لرفض
«مقايضة الكهرباء باملاء» مع
إسرائيل .وانطلقت املسيرة
االحتجاجية من أمام املسجد
الحسيني ،وصوال إلى ساحة
النخيل (مسافة تقدر بحوالي
كيلو متر) وسط تواجد أمني
مشدد ،بالعاصمة عمان .ودعت
قوى شعبية وحزبية ونقابية
باألردن ،إلى تنظيم املسيرة
االحتجاجية لرفض الدخول مع
إسرائيل في عملية تفاوضية
للبحث في جدوى مشروع
مشترك للطاقة واملياه.

صيادون فرنسيون غاضبون
من بريطانيا

أعلنت طواقم صيد فرنسية
أنها تستعد إلغالق موانئ
فرنسية وحركة املرور في
القنال اإلنجليزي ،لتعطيل تدفق
البضائع إلى اململكة املتحدة،
في نزاع حول تراخيص الصيد
بعد خروج بريطانيا من االتحاد
األوروبي .وقال أوليفييه ليبريتر،
رئيس لجنة الصيد اإلقليمية،
للصحافيني إن التهديد بالحصار
الجمعة هو «طلقة تحذير» .من
املتوقع أن تستخدم أطقم الصيد
قواربهم إلغالق املوانئ في
كاليه وسان مالو وأويسترهام،
واستخدام السيارات إلغالق
الطريق السريع املؤدي إلى النفق
أسفل القناة.
بكين تندد بالعقوبات
األميركية

(موني شارما /فرانس برس)

احتفال
المزارعين
الهنود

احتفل اآلالف من املزارعني الهنود املبتهجني بأعالم خضراء وبيضاء الجمعة بالذكرى السنوية لتحركهم من خالل االحتفال بالنصر الذي أجبر رئيس الــوزراء
ناريندرا مودي على سحب ثالثة قوانني زراعية يخشى املزارعون من أن تؤدي إلى خفض دخلهم بشكل كبير وتركهم تحت رحمة الشركات .باستخدام الجرارات
وسيارات الجيب والسيارات ،تجمع املزارعون من الواليات املجاورة لنيودلهي في نوفمبر /تشرين الثاني املاضي على الطرق السريعة في ضواحي العاصمة،
متحدين شتاء قاسيا وصيفا حارا وطفرة مدمرة لفيروس كورونا .تستمر مجموعات املزارعني في املخيمات ،السيما في نقاط الحدود سينغو وتكري وغازيبور
ً
رسميا خالل جلسة البرملان املقرر أن تبدأ األسبوع املقبل.
مع نيودلهي ،في انتظار سحب القوانني

أعلنت الحكومة الصينية
احتجاجها الشديد على العقوبات
األميركية املفروضة على  12من
شركاتها .وقال املتحدث باسم
وزارة التجارة الصينية شو
جويتنغ في مؤتمر صحافي،
إن الواليات املتحدة «أفرطت في
توسيع مفهوم األمن القومي
وفرضت عقوبات بشكل تعسفي».
وأضاف« :هذا اإلجراء يفتقر
بشكل جدي إلى أساس واقعي،
وإجراءاتها غامضة للغاية».

يعمق أزمة السياحة
وقف رحالت أوروبية إلى المغرب
ّ
الرباط ـ مصطفى قماس

يـنـتـظــر أن يـفـضــي الـ ـق ــرار ال ـ ــذي ات ـخ ــذت ــه الـحـكــومــة
املغربية بتعليق الرحالت الجوية مع فرنسا اعتبارا
من مساء األحد املقبل ،إلى تعميق أزمة قطاع السياحة
الذي يتطلع الفاعلون فيه إلى تدابير استعجالية من
الحكومة بهدف إنـقــاذه .وكــان املغرب قــرر قبل شهر
تعليق الرحالت مع بلدان أوروبـيــة ،أملانيا وهولندا
واململكة املتحدة وروسـيــا ،حيث ســوغ ذلــك بتدهور
الوضعية الوبائية في تلك البلدان.
وأع ـل ـنــت الـلـجـنــة ال ــوزاري ــة للتنسيق وتـتـبــع لــوائــح

األسفار الدولية أثناء الجائحة ،الخميس ،عن تعليق
الــرحــات الـجــويــة املنتظمة للمسافرين مــن فرنسا
وإلـيـهــا ،للحفاظ على املـكــاســب الـتــي حققها املغرب
في مجال تدابير محاصرة انتشار فيروس كورونا،
ومواجهة تدهور الوضع الصحي الذي تعرفه بعض
بلدان الجوار األوروبــي .ويأتي اتخاذ هذا القرار في
ظــل سـعــي فــرنـســا لـلـتـصــدي لـلـمــوجــة الـخــامـســة من
العدوى التي تتقدم بطريقة مخيفة.
وكان مستثمرون في القطاع السياحي ،اعتبروا أنه
كــان يمكن عــدم أخــذ ق ــرار تعليق الــرحــات الـجــويــة،
واالكتفاء بطلب شهادة اختبارات كوفيد ،19مشيرين

إلــى أن بـلــدانــا منافسة فتحت حــدودهــا أم ــام حركة
ال ـس ـيــاحــة ،م ــا يـعـنــي أن امل ـغ ــرب يـفـقــد حـصـصــا في
السوق السياحية .ويــراهــن املغرب كثيرا على جذب
السياح الفرنسيني ،فقد مثلوا قبل الجائحة  33في
املائة من إجمالي السياح ،حيث وصل عددهم في عام
 ،2019إلى أكثر من  4.2ماليني سائح.
وي ــذه ــب لـحـســن زملـ ــات ،رئ ـيــس الـفـيــدرالـيــة املـغــربـيــة
ألربــاب الفنادق ،إلــى أن تعليق الرحالت الجوية مع
فــرنـســا ،يـمـثــل ضــربــة قــويــة لـقـطــاع الـسـيــاحــة ،علما
أن سـيــاح ذل ــك الـبـلــد واص ـلــوا الـحـلــول باململكة وإن
بوتيرة منخفضة ،مقارنة بما كــان عليه الحال قبل

الجائحة .ويؤكد في تصريح لـ«العربي الجديد» ،أن
املهنيني في القطاع السياحي ،كانوا يراقبون الوضع
ويـسـتـشـعــرون احـتـمــال ات ـخــاذ ق ــرار م ــا ،خــاصــة بعد
القرار الذي اتخذ قبل شهر بتعليق الرحالت الجوية
مع أملانيا وهولندا واململكة املتحدة.
ويــذهــب إل ــى أن الـسـيــاح الـفــرنـسـيــن سـيـكـفــون عن
املجيء في الفترة التي سيسري فيها القرار ،علما
أن مــدنــا مـثــل مــراكــش تستعد فــي ه ــذه الـفـتــرة من
العام الستقبال السياح إلي غاية نهاية العام ،غير
أنه ينتظر أن تلغى حجوزات السياح من ذلك البلد
بعد قرار الخميس.
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ٍ
وغال في أسواق عربية
الدواء مفقود

«بسيطة ،المهم أن الصحة جيدة» ،عبارة منها أحياء .إال أن أزمة قطاع األدوية
يتناقلها المواطنون العرب حين يواجهون أصبحت عابرة للحدود ،وتطاول غالبية
أي مشكلة مهما كانت قاسية ،ويخرجون األسواق العربية ،وتهدد صحة عدد كبير

من المواطنين .تختلف المشكلة بين بلد مافيات االحتكار ،كلها أزمات تترصد الناس،
وآخر ،لكنها صعبة في كل األحوال :ندرة وكلها تنتظر إجراءات رسمية تقترح الحلول
الدواء ،غالء األسعار ،األدوية المغشوشة ،وتضع حياة المواطنين على رأس األولويات

ندرة األدوية
في الجزائر
وتونس وليبيا

مافيات تهدد صحة العراقيين...
وتحذيرات في األردن
تختلف أزمة الدواء ما بين العراق
واألردن ،حيث تعتبر المافيات
عمان
علّة بغداد ،فيما تواجه ّ
ندرة األدوية ،لكن المشترك هو
مخاوف المواطنين

المواطنون يواجهون مخاطر
صحية ومعيشية
يعاني سوق األدوية
في الجزائر وتونس
وليبيا من فوضى خالل
الفترة األخيرة وسط
تخبط الحكومات في
يهدد صحة
القرارات ،ما
ّ
المواطنين
تونس ـ إيمان الحامدي
الجزائر ـ حمزة الكحال
ليبيا ـ أحمد الخميسي

يـ ــواجـ ــه املـ ــواط ـ ـنـ ــون فـ ــي كـ ــل مــن
الـجــزائــر وتــونــس وليبيا أزمــات
تـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاول ت ـ ـ ــواف ـ ـ ــر األدويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ــي
األسواق ،إضافة إلى ارتفاع أسعارها ،فيما

تبقى الحلول الحكومية عاجزة عن ضمان
حــق املواطنني باالستشفاء وتـفــادي تطور
مشكالتهم الصحية.
إذ تلوح بوادر انسداد في األفق بني منتجي
األدويـ ــة والـحـكــومــة ال ـجــزائــريــة ،فــي أعـقــاب
سـلـسـلــة الـ ـق ــرارات اإلداري ـ ـ ــة ال ـتــي فرضتها
وزارة الـصـنــاعــة الـصـيــدالنـيــة ت ـضــاف إلــى
تـخـبــط فــي الـ ـق ــرارات ال ـتــي أره ـقــت مصانع
األدويـ ـ ـ ــة ،م ــا ي ـت ـع ــارض م ــع ال ـت ــوج ــه ال ـعــام
الذي أقرته الرئاسة الجزائرية ،الرامي لدعم
القطاع من أجل كبح الواردات وتعزيز األمن
الصحي.
وباتت ندرة األدوية على رفوف الصيدليات
في الجزائر ظاهرة اعتاد عليها املواطنون،
وال تــرت ـبــط أس ــاس ــا بـتـفـشــي «كــوف ـيــد ،»19
إذ بـ ـ ــدأت الـ ـظ ــاه ــرة م ـن ــذ ف ـ ــرض ال ـح ـكــومــة
قيودا على عمليات االستيراد وإخضاعها
لــرخــص إداري ـ ــة فــي مـطـلــع ع ــام  ،2015بعد
تهاوي عائدات النفط بحوالي ثلثي الحجم
املعتاد .إال أن املخاوف في األشهر األخيرة
تجاوزت الخطوط املعتادة لتمس «مخزون

أسباب الغالء في ليبيا
االقتصادي الليبي على ّ
لـ«العربي الجديد» أن
الشبوكي
أوضح الباحث
ّ
ّ
أولها احتكار القلّة الستيراد
ارتفاع أسعار األدوية يرجع إلى ثالثة أسباب ّ
المختصة
وأما األدوية
والسيطرة على التسعيرة عبر المضاربات،
األدوية
ّ
ّ
ّ
فيتم بيعها في األسواق بطرق مختلفةّ ،
ألن الدولة
باألمراض المزمنة
ّ
أما
ال يوجد لديها قاعدة بيانات رسميّة منذ عام  2011بشأن األدويةّ .
األمر الثاني فيتعلّق بتخفيض قيمة العملة بـ  71في المائة ،فيما
السبب الثالث يرتبط بارتفاع بعض أسعار األدوية عالميًا.

عمان ـ زيد الدبيسية
بغداد ـ أكثم سيف الدين

مشاكل عديدة تواجه القطاع الصحي ونقص حاد في األدوية (األناضول)

األمان» ،حيث اضطر الكثير من املستوردين
واملنتجني إلــى بيع الجزء األكبر منه ،ألول
مرة في السنوات األخيرة.
وفـ ــاجـ ــأت وزارة ال ـص ـن ــاع ــة ال ـص ـيــدالن ـيــة
املستحدثة أخيرًا مصانع ومختبرات إنتاج
بقرار يقضي بإعادة وضع طلبات
األدويــة
ٍ
الستصدار رخــص نشاط جديدة تتماشى
ودف ـتــر األع ـب ــاء ال ـجــديــد ال ــذي طــرح ـتــه ،مع
إل ـغ ــاء ال ــرخ ــص ال ـحــال ـيــة ف ــي مـطـلــع الـسـنــة
سباق
القادمة ،ما أدخل منتجي األدوية في
ٍ
مــع ع ـقــارب الـســاعــة مــن أج ــل وض ــع ملفات
االعـ ـتـ ـم ــاد ل ـ ــدى ال ـ ـ ـ ــوزارة امل ـك ـل ـفــة بـتـسـيـيــر
القطاع.
وقال مدير مصنع «هيزا» لصناعة األدوية
ف ــي م ـحــاف ـظــة س ـي ــدي ب ـل ـع ـبــاس ( 500كلم
غـ ــرب ال ـع ــاص ـم ــة) ،ع ـبــد ال ـح ـك ـيــم ح ـم ــادي،
إن «املـنـتـجــن ك ــان ــوا يـنـتـظــرون م ــن وزارة
الـ ـصـ ـن ــاع ــة الـ ـصـ ـي ــدالنـ ـي ــة أن تـ ـس ــاه ــم فــي
بعث الـقـطــاع املـهــم اقـتـصــاديــا واجتماعيا
وص ـ ـح ـ ـيـ ــا ،إال أن ـ ـهـ ــا ف ــاج ــأتـ ـن ــا ب ـت ـج ـم ـيــد
التراخيص املمنوحة منذ سنوات ملصانع
إن ـت ــاج األدويـ ـ ــة م ــن ط ــرف وزارة الـصـحــة،
وتمنحنا مهلة إلى غاية  23فبراير /شباط
.»2022
وأض ـ ـ ـ ــاف ح ـ ـم ـ ــادي ،م ـت ـح ــدث ــا لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي

قرارات حكومية
متخبطة تسبب أضرارًا
في قطاع األدوية
الجديد»« :في املقابل ،لم توضح لنا مصير
تراخيص املصانع األجنبية ،وما إذا كانت
س ـت ـم ـن ـح ـهــا ام ـ ـت ـ ـيـ ــازات؟ ات ـ ـخـ ــاذ ال ـ ـقـ ــرارات
بطريقة أحادية وعدم احترام املنتج املحلي
يـ ــؤديـ ــان إل ـ ــى ع ـ ــدم اسـ ـتـ ـق ــرار وإحـ ـب ــاط ــات
وتصدعات في القطاع ،وأول مهمة تقدمت
بها وزارة الصناعة الصيدالنية كانت في
ال ـس ــداس ــي ال ـثــانــي م ــن س ـنــة  2020وكــانــت
تـهــدف إلــى تقليص فــاتــورة االسـتـيــراد بما
قيمته  400مليون دوالر».
وأكد أن الــوزارة سعت عن قصد أو عن غير
ق ـصــد إلغ ـ ــراق ال ـس ــوق بـبـعــض األدويـ ـ ــة مع
تخفيض غير مـبــرر لــأربــاح على البعض
اآلخ ــر مــن األدويـ ــة ،مــا عــرقــل تـقــدم وتــوســع
الشركات الجزائرية في االستثمار في بعث
أدوية جديدة.
مــن جــانـبــه ،رأى رئـيــس الـنـقــابــة الـجــزائــريــة

ل ـل ـص ـيــادلــة الـ ـخ ــواص (ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص)،
مسعود بلعمبري ،في حديث مع «العربي
الـجــديــد» ،أن «قـطــاع الصناعة الصيدالنية
في الجزائر يحتاج ألمرين ،األول االستقرار
ال ـقــانــونــي ألن ــه يـعـطــي ثـقــة للمستثمر وال
يخلق مـخــاوف على استثماراته ،والثاني
مـ ـب ــدأ تـ ـك ــاف ــؤ ال ـ ـفـ ــرص بـ ـعـ ـي ــدا عـ ــن ضـغــط
الـ ـل ــوبـ ـي ــات ،الـ ـت ــي ج ـع ـلــت ب ـع ــض امل ـصــانــع
تستفيد مــن ام ـت ـيــازات دون أخ ــرى ،مــا أثــر
ع ـلــى ال ـس ــوق وأح ـ ــدث فــوضــى ف ــي ال ـعــرض
أدت إلى حدوث ندرة في العديد من أصناف
األدوية».
وفي تونس ،تطاول تداعيات األزمــة املالية
دواء املواطنني الــذيــن يواجهون صعوبات
فــي توفير أكثر مــن  500صنف مــن األدويــة
ال ـح ـي ــات ـي ــة وسـ ـ ــط زي ـ ـ ـ ـ ــادات م ـ ـتـ ــواتـ ــرة فــي
األس ـ ـعـ ــار ،ف ـي ـمــا ت ـق ــر ال ـس ـل ـط ــات الــرس ـم ـيــة
بضعف املخزونات من دون تقديم أي حلول
لــدوامــة الـعـجــز املــالــي للصيدلية املــركــزيــة،
املستورد الحصري لكل املنتجات الدوائية.
وأكـ ـ ـ ــدت رئ ـي ـس ــة غ ــرف ــة م ـص ـن ـعــي األدوي ـ ـ ــة
س ــارة املـصـمــودي مــواجـهــة مـصــانــع ال ــدواء
لصعوبات في التزود بمواد أولية ،ما يسبب
اض ـطــرابــات فــي التصنيع وتــوزيــع ال ــدواء.
وقــالــت املـصـمــودي ،فــي تصريح لـ«العربي

االستشفاء يقهر اللبنانيين والسوريين

الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ
دمشق ـ فؤاد عبد العزيز

«ال ــوص ــول إل ــى األدويـ ـ ــة إن ُو ِج ـ ـ َـدت ل ــم يعد
ً
إال لــأغـنـيــاء ف ـقــط» .ع ـبــارة يـ ّ
ـرددهــا
مـتــاحــا
غــال ـب ـيــة الـلـبـنــانـيــن ال ــذي ــن ب ــات ــوا عــاجــزيــن
عــن ش ــراء األدوي ــة فــي ظــل مـســار رفــع الــدعــم،
وتــزايــد ح ــاالت ال ــذل أم ــام املستشفيات وفي
الصيدليات .أما في سورية ،فالوضع ال يقل
ســوءًا ،نــدرة األدويــة أصبحت ظاهرة عادية،
والغالء يطاول غالبية األسر.
يقول رئيس لجنة الصحة النيابية اللبنانية
الـنــائــب عــاصــم عــراجــي فــي تـصــريــح لــه بعد
االجتماع مع رئيس ال ــوزراء نجيب ميقاتي
إن «سبعني في املائة من الشعب اللبناني ال
يستطيع شراء الدواء».
ويلفت أحد الصيادلة في بيروت لـ«العربي
الجديد» إلى أن أسعار األدوية ارتفعت أكثر
من  4وّ 5
مرات ،ومنها وصل إلى مليون ليرة
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لبنانية على صعيد أدويــة األمــراض املزمنة
وه ــي أدويـ ــة يـجــب تـنــاولـهــا يــومـيــا وبشكل
منتظم ،مـشـيـرًا إلــى أن «الـكـثـيــر مــن األدوي ــة
ما يــزال مقطوعًا من السوق ،وهو ما يجعل
أسعارها أكثر من السعر الرسمي املحدد من
قبل وزارة الصحة نتيجة بيعها في السوق
السوداء بأسعار خيالية».
ويـقــول رئـيــس جمعية «بــربــرا نـصــار» لدعم
مــرضــى ال ـســرطــان هــانــي ن ـصــار ل ــ«ال ـعــربــي
الجديد»« :هناك أدوية كثيرة ما تزال مفقودة
عند وزارة الصحة وفي السوق ،ولكن املشكلة
أص ـب ـحــت بـكـلـفــة الـ ـع ــاج ،إذ إن الـ ـ ــدواء وإن
كان موجودًا فاملريض ليس قــادرًا على دفع
الفاتورة االستشفائية وفرق الضمان وغيرها
م ــن ال ـت ـكــال ـيــف ،وع ـل ــى سـبـيــل امل ـث ــال جلسة
عــاج كيميائية بــاتــت تـفــوق املـلـيــون لـيــرة».
مــن ناحية ثانية ،يشير نصار إلــى أنــه «مع
َ
أبقي على األدويــة السرطانية ،لكن
أن الرفع
هناك أدويــة يتناولها مريض السرطان رفع

الدعم عنها مثل أدويــة الحماية والغثيان».
أم ــا فــي ســوريــة ،فـقــد دخ ــل قـطــاع الـ ــدواء في
أزمة خانقة منذ مطلع العام  ،2020من جراء
تــراجــع سعر صــرف الليرة الـســوريــة .وزادت
الطني بلة ،جائحة كــورونــا التي ظهرت في
الربع األول من ذلك العام ،لتترك آثارا فادحة
ع ـلــى ص ـنــاعــة ال ـ ـ ــدواء امل ـح ـل ـيــة س ــرع ــان ما
انعكست على انقطاع الكثير مــن األصناف
الدوائية من األســواق ،باإلضافة إلى ارتفاع
أس ـع ــاره ــا إلـ ــى م ـس ـتــويــات ق ـيــاس ـيــة ،تـفــوق
القدرة الشرائية للمواطن السوري بكثير.
ولم يتوقف األمر عند هذا الحد ،فقد دخلت
الـ ـب ــاد ب ــأزم ــة دواء حـقـيـقـيــة ،م ـط ـلــع ال ـعــام
الجاري ،مع إعالن العديد من معامل األدوية
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـق ـطــاع ال ـ ـخـ ــاص ،والـ ـت ــي تـغـطــي
حاجة السوق املحلية بأكثر من  70في املائة،
بــأنـهــا لــم تـعــد قـ ــادرة عـلــى تـحـمــل الخسائر
الفادحة التي تتكبدها ،نتيجة تراجع سعر
ص ــرف الـلـيــرة ال ـســوريــة مـقــابــل الـ ــدوالر إلــى

الجديد» ،إن مصانع الدواء املحلية تضع كل
إمكانياتها التصنيعية والبحثية من أجل
الحفاظ على مستوى جيد للتزويد وتوفير
ال ــدواء للسوق املحلية واملــوجــه للتصدير،
غير أن صعوبات التزود بمواد أولية ّ
تحد
من إمكانيات تطوير القطاع.
وأف ــادت املـصـمــودي بــأن املصنعني أطلقوا
صافرة إنذار في شهر أكتوبر /تشرين األول
املاضي مطالبني وزارة املالية بإيجاد حلول
للتسريع فــي اسـتـيــراد صـنــف مــن الكحول
الـ ـ ــذي ي ـع ـت ـمــد كـ ـم ــادة أولـ ـي ــة أس ــاس ـي ــة فــي
تصنيع أدوي ــة تستعمل ملكافحة األمــراض
السرطانية.
وقال الخبير املالي خالد النوري ،لـ«العربي
الجديد» ،إن الزيادة في سعر الدواء مرتفعة
جـ ــدا م ـق ــارن ــة ب ــزي ــادة أسـ ـع ــار ب ــاق ــي املـ ــواد
والـخــدمــات االستهالكية ،مرجحا أن تبلغ
الزيادة  11باملائة مع نهاية السنة الحالية
بسبب تأثير الندرة ونقص األدويــة الناتج
عن ضعف املخزونات املــوردة في ظل عجر
مالي للصيدلية املركزية الحكومية.
أما في ليبيا ،فقد ّ
خصصت حكومة الوحدة
الــوط ـنـ ّـيــة  3م ـل ـي ــارات و 669م ـل ـيــون دوالر
ل ــدع ــم األدوي ـ ـ ــة ف ــي م ــوازن ــة  ،2021خـ ّـاصــة
أدوية األمــراض املزمنة ،التي كانت توفرها

ّ
ّ
الدولة بشكل ّ
مج ّ
اني للمواطنني ،لكن خالل
ّ
السنوات األخيرة بات املواطن يشتريها من
الص ّ
ّ
ّ
الخاصة.
يدليات
ّ
ّ
فـ ـ ــي إحـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ــصـ ـ ـي ـ ــدل ـ ــي ـ ــات ب ــالـ ـع ــاصـ ـم ــة
ّ
الليبية طــرابـلــس ،شــرحــت املــواطـنــة نجالء
ّ
الورشفاني ،متحدثة لـ«العربي الجديد»،
ّ
ّ
أن أس ـع ــار األدويـ ـ ــة تـعـتـبــر غــال ـيــة وأن كــل
شركة أدوي ــة لها تسعيرة ّ
معينة للصنف
ن ـف ـســه م ــن ال ـ ـ ـ ـ ّـدواء ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى وج ــود
ال ـ ـ ـ ـ ّـدواء امل ـ ـهـ ـ ّـرب واملـ ـغـ ـش ــوش ف ــي ال ـ ّـس ــوق.
ّ
وأوضـحــت أن أسعار األدوي ــة قفزت  30في
املــائــة بــاملـقــارنــة مــع ال ـعــام املــاضــي بحسب
الفواتير املوجودة.
ّ
ورأى الـبــاحــث االق ـت ـصـ ّ
ـادي علي الشبوكي
ّ
أن ه ـنــاك فــوضــى ف ــي األس ـع ــار ف ــي الـ ّـســوق
ّ
املحل ّي مع وجــود بورصة دواء يفعل فيها
امل ـضــاربــون وس ــط غ ـيــاب ّ
أي دور حـكــومـ ّـي
بشأن مواجهة ارتفاع األسعار بشكل عام.
فــي املقابل ،قــال مدير اإلدارة الـ ّـتـجـ ّ
ـاريــة في
ّ
ـ«العربي
وزارة االقتصاد مصطفى قــدارة ل
الـجــديــد» ،إنــه «ال تــوجــد لدينا بـيــانــات عن
ّ
املوردة ّ
للسوق وهامش ّ
كم ّية األدوية ّ
الربح
املعمول بــه» ،ولفت إلــى انطالق اجتماعات
مع مـ ّ
ـوردي األدويــة بخصوص األسعار في
محاولة لضبطها.

ال ت ـشــذ األدويـ ـ ــة ف ــي الـ ـع ــراق ع ــن وض ـع ـيــة ع ــدد كـ ّبـيــر من
الـقـطــاعــات األخـ ــرى ،حـيــث تسيطر شـبـكــات مـتـنـفــذة على
الـ ـس ــوق وت ـت ـح ـكــم ب ــاألس ـع ــار واإلمـ ـ ـ ـ ــدادات وتـ ـه ــدد صحة
الـ ـع ــراقـ ـي ــن .أم ـ ــا ف ــي األردن فـ ــاألزمـ ــة ل ـه ــا وج ـ ــه آخـ ـ ــر ،إذ
تـتــزايــد امل ـخ ــاوف مــن اخـتـفــاء بـعــض األدوي ـ ــة مــن ال ـســوق.
وفــي ظــل التصاعد املستمر بــأسـعــار األدوي ــة فــي الـعــراق،
وف ــرض شـبـكــات يــرتـبــط أغـلـبـهــا بـجـهــات حــزبـيــة متنفذة
بالدولة ،سيطرتها على استيرادها وتوزيعها ،والتحكم
بأسعارها ،يؤكد مسؤولون عراقيون عجز وزارة الصحة
عــن وضــع حلول لهذا املـلــف ،وال ــذي بــات مرهقا للمرضى
في البالد ،الذين ال تستطيع نسب كبيرة منهم الحصول
عـلــى الـ ــدواء بـسـبــب أس ـع ــاره املــرتـفـعــة جـ ـدًا .وخ ــال الـعــام
 ،2021وم ــع تسجيل أس ـعــار الـ ــدواء ق ـفــزات كـبـيــرة بسبب
تأثير صعود سعر صرف الدوالر وتفشي وباء كورونا ،تم
تسجيل العديد من حاالت الوفاة داخل مستشفيات بغداد
واملحافظات األخــرى ،بسبب عجز املرضى فيها عن شراء
الدواء من السوق السوداء .وعلى الرغم من ذلك ،فإن حلول
ومعالجات الــوزارة لهذا امللف بقيت خجولة ،ولم تتجاوز
الـحــديــث عــن خـطــط ووع ــود فـقــط .ووف ـقــا مل ـســؤول صحي
عراقي ،فإن «الــوزارة تتابع امللف ولديها خطط للسيطرة
عـلـيــه ،بــالـتـنـسـيــق م ــع األج ـه ــزة األم ـن ـيــة ،وق ــد ن ـفــذت عــدة
حـمــات على أصـحــاب الصيدليات ،خــاصــة فــي العاصمة
بـغــداد ،وفــرضــت عليهم تحديد أسـعــار معينة ألن ــواع من
األدوية ،إال أن الحمالت لم تؤثر على األسعار بشكل كبير»،
مبينا لـ«العربي الـجــديــد» ،أن «االعـتـمــاد على التجار في
استيراد الدواء أفقد الوزارة القدرة للسيطرة على األسعار،
وحتى على نوعيات األدوية التي تورد كميات كبيرة منها
من مناشئ رديئة غير مطابقة للشروط الصحية».
وبسطت مافيات مرتبطة بأحزاب السلطة في البالد ،ومنذ
سـنــوات ع ـ ّـدة ،سيطرتها على ملف األدوي ــة والـتـجــارة به،
ويؤكد النائب في البرملان ،عامر الفايز ،أن ملف األدويــة
أص ـبــح خـطـيــرا لـلـغــايــة وي ـح ـتــاج ال ــى مـعــالـجــات ســريـعــة،
ويقول لـ«العربي الجديد» ،إن «امللف تسيطر عليه مافيات
تتحكم باستيراد األدوية ومن ثم بتوزيعها على أصحاب
امل ــذاخ ــر وال ـص ـيــدل ـيــات ،مستغلة غ ـيــاب املـتــابـعــة مــن قبل
الـجـهــات امل ـســؤولــة ،األم ــر ال ــذي أت ــاح لـهــا فــرصــة التحكم
باألسعار كما تريد من دون أي مراعاة للمواطن».
ويـلـفــت إل ــى أن «ه ـنــاك مـصــانــع عــراقـيــة كــانــت منتجة في
ال ـب ــاد خ ــال ال ـف ـتــرة ال ـســاب ـقــة ،وك ــان ــت تـحـقــق جـ ــزءا من
االكـتـفــاء الــذاتــي ،لكنها الـيــوم ضعيفة جــدا وتـحـتــاج الى

الدعم الحكومي ووضع الخطط املناسبة لزيادة إنتاجها».
بـ ـ ــدوره ،ي ـش ــرح ع ـضــو ن ـقــابــة ال ـص ـيــادلــة ال ـعــراق ـيــة ســامــر
الخالدي ،لـ«العربي الجديد» ،أن «خطط الوزارة للسيطرة
عـلــى أس ـعــار األدويـ ــة فــاشـلــة ج ــدا ،ألنـهــا تــركــز دائ ـمــا على
متابعة الصيدليات فقط .نعم قد تكون هذه الخطوة جزءا
مــن الـحــل ،لكنها ال تمثل الـحــل كـلــه» .ويــوضــح ،أن «امللف
يحتاج خططا شاملة ،بداية من عقود التوريد ،وتحديد
نوعيات األدويــة ،وتغطية حاجة املستشفيات من األدوية
املجانية عبر إع ــادة العمل بنظام تــوزيــع أدوي ــة األمــراض
املزمنة باملجان في العيادات الشعبية ،ودعم قطاع صناعة
األدوي ــة بــالـبــاد ،فـضــا عــن الـسـيـطــرة عـلــى الـفـســاد داخــل
الوزارة وخاصة بملف عقود األدوية».
مــن جـهــىة أخ ــرى ،يــواجــه قـطــاع ال ــدواء األردن ــي تحديات
غير مسبوقة بسبب ارتفاع كلف الشحن من األردن وإليه،
إضــافــة إلــى تــأخــر الحكومة بتسديد مستحقات شركات
األدوي ــة واملـسـتــودعــات لفترة طويلة مــا يهدد عاملني في
إنتاج األدوية بالتوقف عن العمل خالل الفترة املقبلة وهو
ما يحذر منه رئيس نقابة الصيادلة زيد الكيالني .ويؤكد
الكيالني في تصريح لـ«العربي الجديد» أن ديون القطاع
الدوائي على الحكومة بلغت ما يقارب  160مليون دينار
أي مــا ي ـعــادل  225.6مـلـيــون دوالر ،الفـتــا ال ــى أن شــركــات
األدوية تعاني من نقص في السيولة ما يهدد قدرتها على
تأمني احتياجات القطاع الصحي من األدوية واملستلزمات
الطبية.
ويـ ـق ــول راتـ ـ ــب الـ ـحـ ـن ــاوي ال ـخ ـب ـيــر ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـص ـحــي
وصاحب صيدلية لـ«العربي الجديد» إن السوق األردنــي
يعاني حاليا مــن نقص بعض أصـنــاف األدوي ــة وخاصة
لــأمــراض املــزمـنــة وبعضها مفقود حاليا بسبب تراجع
عمليات االستيراد من الخارج لعدم كفاية اإلنتاج املحلي
من عدد من األدويــة .ويضيف أن ارتفاع أجور الشحن من
الخارج أدى الى تراجع عمليات استيراد بعض األصناف
الدوائية ما يعرض املخزونات للخطر.

الكثير من العراقيين عاجزون عن شراء الدواء
(زيد العبيدي /فرانس برس)

األسعار ترتفع في مصر ...والندرة سمة السودان
 3500ليرة في السوق الـســوداء ،فيما تطلب
منهم الحكومة تسعير األدويــة وفقا للسعر
الرسمي البالغ  1225ليرة.
ويقول زياد الذي يعيش في دمشق ،إنه منذ
أكثر من عام يعاني من تأمني دواء الضغط

(حسام شبارو /األناضول)

وال ـس ـك ــر ل ــوال ــده املـ ـس ــن ،ح ـي ــث إنـ ــه يـضـطــر
شـهــريــا لــزيــارة ع ــدد كبير مــن الـصـيــدلـيــات،
وق ــد يـصــل األم ــر بــه لــانـتـقــال إل ــى محافظة
أخ ـ ــرى .وي ـض ـيــف ل ـ ـ «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» أن
املشكلة الفعلية في تأمني دواء والــده ،بدأت
بــال ـت ـحــديــد ب ـعــد األزمـ ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة الـتــي
عصفت بلبنان ،والتي حدت من التهريب مع
ارتفاع األسعار في بيروت.
أم ــا ال ـص ـيــدالنــي ال ــدك ـت ــور ه ـي ـثــم ،ف ـي ـقــول لـ
«العربي الجديد» إن السوق السوداء لألدوية
فــي ســوريــة لــم تـعــد تـخــص األدوي ــة املـهــربــة،
وإنما األدوية املنتجة محليا ،إذ إن الصيدلي
ال يحصل على الكمية التي يطلبها وبالسعر
املحدد من وزارة الصحة ،ما يضطره في هذه
الحالة إلى شراء الــدواء بضعف سعره ،عبر
وسـطــاء مــن معامل األدوي ــة التابعة للقطاع
الخاص ،التي ترفض طرح كميات كبيرة من
إنتاجها فــي األس ــواق ،بحجة أن التسعيرة
الرسمية غير منصفة.

تتشارك كل من مصر
والسودان في أزمة
ارتفاع أسعار األدوية إلى
مستويات تغلب قدرة
المواطنين الشرائية

الخرطوم ـ عاصم اسماعيل
القاهرة ـ عبداهلل عبده

أصـبـحــت ن ــدرة الـ ــدواء تشكل هــاجـســا يوميًا
لـلـســودانـيــن ،وس ــط أزم ــات مـتـجــددة تـطــاول
قطاع االستشفاء .فيما ترتفع أسعار األدوية
ف ــي مـصــر م ــن دون ه ـ ــوادة ،وتـتـعــاظــم معها
أرب ـ ــاح ش ــرك ــات األدويـ ـ ــة ال ـتــي ت ــواص ــل جني
األرب ــاح مــن جـيــوب املــرضــى .ورس ــم صيادلة

وم ـخ ـت ـصــون ف ــي م ـلــف ال ـ ـ ــدواء ف ــي ال ـس ــودان
ص ــورة قــاتـمــة ع ــن األوض ـ ــاع الـصـحـيــة خــال
الفترة املقبلة مع االرتفاع الجنوني في أسعار
األدوية وانعدام توافرها أحيانًا ،وسط غياب
تــام للحكومة .وتـتــزايــد املـصــاعــب مــع توقف
استيراد األدوية املنقذة للحياة عقب االنقالب
األخير الذي أوقف محفظة الــدواء التي كانت
مخصصة ضمن مزاد بنك السودان املركزي.
وأدى قـ ــرار الـحـكــومــة تـحــريــر سـعــر الـصــرف
إلى زيادة كبيرة في أسعار األدويــة رغم أنها
ارتـفـعــت مسبقا قـبــل تطبيق ق ــرار الـتـحــريــر،
وف ـق ــا لـلـمـتـحــدث ب ــاس ــم ال ـل ـج ـنــة الـتـسـيـيــريــة
ألص ـحــاب الـصـيــدلـيــات ،أن ــس الـحـســن ،الــذي
يشير إلــى أن دوالر ال ــدواء كــان مــدعــومــا من
الحكومة قبل قرار تحرير أسعار ليكون بواقع
 379جنيهًا ،وهــو مــا انعكس على الــزيــادات
الكبيرة في أسعار األدوية.
ووفـقــا إلف ــادات بعض الصيادلة فــإن زيــادات
أس ـعــار بـعــض األدويـ ــة بلغت  250فــي املــائــة،

وبلغ سعر شريط األسبرين  50مليغراما 800
جنيه ،وبلغ سعر جرعة اإلنسولني ألف جنيه،
فيما ارتـفــع سعر بخاخ الفانتلني إلــى 2000
جنيه .وأوضح صيادلة أن أصنافًا من األدوية
أص ـب ـحــت غ ـيــر م ـتــوفــرة بـ ــاإلمـ ــدادات الـطـبـيــة
(جهاز حكومي) مما اضطر بعض املؤسسات
العالجية الخاصة لشراء األدويــة الطبية من
ال ـســوق ال ـس ــوداء بــالـتـعــاقــد مــع بـعــض تجار
الشنطة القادمني من خارج البالد.
ويقول الدكتور ناجي حسني الــذي يعمل في
مجال إنتاج األدوية إن صناعة األدوية املحلية

نسبة توافر األدوية
األساسية في السودان
ال تتعدى %40

مـ ـه ــددة ن ـت ـي ـجــة عـ ــدم االسـ ـتـ ـق ــرار ال ـس ـيــاســي
وإجـ ــراءات مجلس األدوي ــة ومـشــاكــل البنوك
والشحن والرسوم املتعددة ملدخالت اإلنتاج.
ويشرح لـ«العربي الجديد» أن الزيادات التي
تحدث كل فترة فيما يتعلق بأسعار الوقود
والـكـهــربــاء أدت الــى تــآكــل رأس امل ــال بالتالي
اثرت على استيراد املواد الخام وقلت النسب
املنتجة من األدوي ــة وبالطبع ذلــك يؤثر على
األسـ ـع ــار وع ـل ــى وفـ ــرة األدوي ـ ــة ع ـنــد الـطـلــب.
وسبق أن أعلنت وزارة الصحة السودانية في
نيسان /أبريل املاضي أن نسبة توافر األدوية
األساسية في البالد تبلغ  40في املائة فقط.
أما في مصر ،فقد ارتفعت أسعار أكثر من 150
صنفًا دوائيًا منذ بداية العام الجاري بنسب
وصلت إلى  60في املائة في بعض األصناف،
ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ك ـش ـفــت ف ـي ــه مـ ــؤشـ ــرات كــل
شركات األدوية املدرجة في البورصة املصرية
عن تحقيق أربــاح خــال العام املالي الجاري
 ،2022/2021ب ـن ـس ــب وصـ ـل ــت إل ـ ــى  56فــي

امل ــائ ــة ،بــاسـتـثـنــاء شــركــة وح ـي ــدة «مـمـفـيــس»
والتي قلصت خسائرها بنسبة  50في املائة،
بــاملـقــارنــة مــع ال ـعــام امل ــاض ــي .وع ــزا محللون
مــالـيــون السبب الــرئـيــس لتعاظم أرب ــاح عدد
من شركات األدوية إلى ارتفاع األسعار بنسب
تفوق زيادة كلفة خامات اإلنتاج.
ويشكو الدكتور محمد مندور ،صاحب إحدى
الصيدليات ،من أن االرتفاع املتتالي واملفاجئ
ل ــأسـ ـع ــار ،ي ـس ـب ــب م ـش ــاك ــل بـ ــن ال ـص ـيــدلــي
واملستهلك ،إذ إن الـشــركــات أصبحت ترسل
أسـعــارهــا الـجــديــدة ،دون تغيير فــي األسعار
املدونة على العبوة.
وي ــرج ــع الــدك ـتــور حــاتــم الـ ـب ــدوي ،الـسـكــرتـيــر
ال ـع ــام لـشـعـبــة ال ـص ـيــدل ـيــات بــات ـحــاد ال ـغــرف
ال ـت ـج ــاري ــة ال ـ ــزي ـ ــادات األخ ـ ـيـ ــرة إل ـ ــى ارتـ ـف ــاع
أس ـعــار ال ـخــامــات الــدوائ ـيــة عــاملـ ًـيــا بــاإلضــافــة
ً
لزيادة تكاليف النقل والشحن ،الفتا إلى أنه
كلما ارتفعت أسعار األدوي ــة تراجعت أربــاح
الصيدليات.

