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الليرة اللبنانية تواصل انهيارها
بيروت ـ ريتا الجّمال

واملالية  النقدية  األزمــة  تتصاعد 
إلى  الليرة  مع هبوط  لبنان،  في 
بعد  الجمعة  قياسية  مستويات 
تجاوز الدوالر الواحد 37 ألف ليرة، ارتفاعًا 
الحالي،  الشهر  فــي مطلع  ليرة  ألــف  مــن 26 
وسط توقعات باستمرار مساره التصاعدي، 
 األجواء السياسية 

ّ
في األيام املقبلة، في ظل

جة في البالد، ودخول حكومة نجيب 
ّ
املتشن

ميقاتي مرحلة تصريف األعمال، وغياب أي 
إجراءات رسمّية للجم التحليق الحاصل.

وعلى وقع االرتفاع املستمّر في سعر صرف 
الــــــــدوالر، بـــاتـــت أســـعـــار املـــحـــروقـــات تــحــدد 
ــّي، وقـــد ســجــلــت صفيحة  بــشــكــل شــبــه يـــومـ
ــازوت زيــــادة كــبــيــرة وصــلــت إلـــى 30 ألــف  ــ املـ
ألــفــا،  املــجــمــوع 762  لــبــنــانــيــة ليصبح  لــيــرة 
ــاز 24 ألــفــا  ــغـ ــارورة الـ ـــ فـــي حـــن زاد ســعــر قــ
يلحظ  لم  البنزين  بينما  ألفا،   471 ليصبح 

ارتفاعًا ويبلغ سعر صفيحة  الساعة  حتى 
البنزين 95 أوكتان 597 ألفا و98 أوكتان 608 

آالف ليرة.
وشـــــهـــــدت مــــحــــطــــات الــــــوقــــــود فـــــي لـــبـــنـــان، 
بطوابير  تصطف  ســيــارات  زحمة  الجمعة، 
ملـــلء خــزانــاتــهــا وســـط خــشــيــة مــســتــمــّرة من 
انقطاع البنزين، في ظل الكالم الذي يتردد 
دائـــمـــًا عـــن اتـــجـــاه بــعــض املــحــطــات لــإقــفــال 
بــذريــعــة نــفــاد الــكــمــيــات لــديــهــا، وخصوصًا 
أن الكثير من املحطات تقفل أبوابها يومي 
ــــذي يـــدفـــع الــنــاس  ــر الـ ــ الــســبــت واألحــــــد، األمـ
لتأمن املادة يوم الجمعة. علمًا أن أصحاب 
املحطات لوحوا باإلغالق التام في حال عدم 
إصدار جدول األسعار يوميًا من قبل وزارة 

الطاقة.
ويــنــظــر الــلــبــنــانــيــون أيــضــًا بــقــلــٍق كــبــيــٍر إلــى 
الــــذي يرتد  ــازوت  ــ املـ ارتـــفـــاع ســعــر صفيحة 
بـــالـــدرجـــة األولــــــى عــلــى تــســعــيــرة املـــولـــدات 
أمبير  الخمسة  إن تعرفة  الكهربائية، حيث 

الكثير  فــي  لــيــرة  تــفــوق مليوني  بــاتــت  فقط 
مـــن املــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة، عــلــمــًا ان أصــحــاب 
املــــولــــدات الــخــاصــة بـــاتـــوا يــشــتــرطــون على 
بــالــدوالر وإال قطع الكهرباء،  الــدفــع  الــنــاس 
الدولة  لكهرباء  الكامل  االنقطاع  مستغلن 

والجّو الحار.
وتــعــمــد مــحــال الــســوبــرمــاركــت إلــــى تغيير 
أســـعـــار الــســلــع والـــبـــضـــائـــع بــشــكــل يـــومـــّي، 
ويــقــول صــاحــب ســوبــرمــاركــت فــي بــيــروت، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »هـــنـــاك صــعــوبــة  لــــ
كــبــيــرة فــي تــحــديــد أســعــار الــســلــع الغذائية 
وأنــــــواع املـــــواد والــبــضــائــع بــســبــب تقلبات 

سعر الصرف«.
ويضيف: »األسعار ارتفعت بشكل كبير هذا 
األســبــوع، في مسار لم نعتد عليه باعتبار 
أن الــدوالر كــان يرتفع ببطء، وســط تقلبات 
مقبولة، لكن في األيــام القليلة املاضية، بدأ 
يسجل زيادات سريعة وبأكثر من ألفن في 
الــيــوم الــواحــد، األمــر الــذي خلق فوضى في 

التي  األسعار  تحديد  في  السوق، وضياعا 
صاحب  ويشير  ــر«.  وآخــ محل  بــن  تختلف 
الــســوبــرمــاركــت إلــى أن »هـــذا الــوضــع يــؤدي 
إلـــى خــلــق مــواجــهــات بــيــنــنــا وبـــن الــزبــائــن 
ويعّبرون  األســعــار،  على  يعترضون  الــذيــن 

عن امتعاضهم منها«.
فواكه وخضار  بـــدوره، يقول صاحب محل 
»العربي الجديد«، إن »األسعار  في بيروت، لـ
املــاضــيــة،  القليلة  األيــــام  فــي  كــثــيــرًا  اختلفت 
الفـــتـــًا إلـــــى أن »االرتــــــفــــــاع مـــرتـــبـــط بـــزيـــادة 
أســعــار املــحــروقــات أيــضــًا، ولــيــس بــالــدوالر 
الــنــقــل مــن الجنوب  بــاعــتــبــار أن كلفة  فــقــط، 
والبقاع وطرابلس زادت كثيرًا، كذلك بغالء 
األقفاص واألكياس وما إلى ذلك«. ويضيف 
أن »إقبال الناس على الشراء خف كثيرًا في 
األيام املاضية، ومن كان من الزبائن يشتري 
بالكيلوغرام، أصبح يطلب نصف كيلوغرام، 
ــع لــم  ــ ــــو واقــ ، وهـ

ً
أو يـــشـــتـــري بـــالـــحـــّبـــة مــــثــــال

نشهده يومًا«.

موسكو ـ العربي الجديد

مـــن املـــرجـــح أن يــدفــع تــضــيــيــق الــخــنــاق عــلــى روســيــا 
بالعقوبات، التي تفرضها دول الغرب ردا على غزوها 
أوكــرانــيــا، إلــى التخلف عــن ســداد ديونها الحــقــا، لكن 
مــوســكــو تــبــدو مــتــمــاســكــة عــلــى هـــذا الــصــعــيــد،  فيما 
تشير املعلومات إلى أن الدفعة التي استحقت الجمعة، 
ُســــددت بــعــمــالت تحتفظ  والــبــالــغــة 71 مــلــيــون دوالر، 
تلغي  أن  قبل  األميركية  املالية  املؤسسات  خــارج  بها 
واشنطن هذا األسبوع إعفاًء سمح لها بسداد دينها 
أخرى  دفعات  استحقاق  مع  لكن  بــالــدوالر.  الخارجي 

في وقــت الحــق، سيكون العالم على األرجــح أمــام أول 
حالة تخلف دولــة، بعكس إرادتها، عن السداد بسبب 
عــقــوبــات دولــيــة ولــيــس بسبب عــدم حيازتها األمـــوال 
أيــام  منذ  موسكو  أعلنت  فيما  للتسديد،  الــضــروريــة 
انها ستدفع ديونها بالروبل. وتستحق ثالث دفعات 
فوائد يبلغ مجموعها أقل بقليل من 400 مليون دوالر 
بــنــهــايــة حـــزيـــران/يـــونـــيـــو، بــحــســب بــيــانــات جمعتها 
تدفع  أن  يمكن  السندات  تلك  بلومبيرغ. بعض  وكالة 
ــالــــدوالر. فـــي املــجــمــوع، يــتــعــن عــلــى الــحــكــومــة  فــقــط بــ
الروسية تسديد 14 دفعة بحلول نهاية العام. حتى هذا 
األسبوع، سمح إعفاء من العقوبات األميركية لروسيا 

ــالـــدوالر، لكن  بــتــســديــد الــدفــعــات لــحــامــلــي الــســنــدات بـ
إدارة جو بايدن ألغت اإلعفاء. وكررت روسيا األربعاء 
استعدادها لتسديد كل ديونها بالروبل، لكن شروط 
بــعــض الــســنــدات تــحــدد أن تــكــون الــدفــعــات بـــالـــدوالر 
بــالــروبــل تخلفا  أو بعمالت أخـــرى. وقــد تعتبر دفــعــة 
عــن الــســداد، حسب مــا قــال مــصــدر لــدى وكــالــة فيتش 
للتصنيف االئــتــمــانــي لــوكــالــة »فــرانــس بـــرس«. ولــدى 
روســيــا األمــــوال الــضــروريــة لــلــســداد وتــريــد أن تسدد، 
ويقول  الغربية.  العقوبات  بسبب  تستطيع  ال  لكنها 
خبراء إنها الحالة األولى من نوعها. فعندما تخلفت 
األرجنتن عن السداد في 2014، كانت لديها األمــوال، 

رفضت  التي  التحوط  لصناديق  الدفع  رفضت  لكنها 
قبول صفقة ألنها كانت ستقوض مجمل عملية إعادة 
التفاوض على ديونها. وقد هددت وزارة املال الروسية 
علنت روسيا في حالة تخلف 

ُ
باللجوء إلى القضاء إذا أ

عن السداد، إلثبات أنها سعت للتسديد للدائنن. في 
تحول  املفروضة  الدولية  العقوبات  فــإن  الحالة،  هــذه 
ــتــــراض. وبــيــنــمــا ال تمثل  دون تــمــكــن روســـيـــا مـــن االقــ
ثقة الدائنن في قدرة روسيا على السداد مشكلة في 
الوقت الحالي، إال أنها يمكن أن تصبح مشكلة إذا ما 
دفعت العقوبات باقتصاد هذا البلد إلى الركود الحاد، 

»فرانس برس«. وفقًا لـ

توقعات بتخلف روسيا عن سداد ديونها

روسيا تريد تصدير 
50 مليون طن حبوبًا

أعلنت روسيا، الجمعة، أنها تعمل 
بهدف تصدير خمسني مليون طن 
من الحبوب في املوسم املقبل، في 

زيادة كبيرة عن املوسم الحالي، 
على خلفية خطر حدوث أزمة 

غذائية بسبب الهجوم الروسي 
على أوكرانيا. وتتراجع صادرات 

الحبوب الروسية حاليا بسبب 
العقوبات التي تضرب الشبكة 

اللوجستية والقطاع املالي، بينما 
يشل هجوم الجيش الروسي 

صادرت أوكرانيا.
وقال وزير الزراعة الروسي 

ديمتري باتروشيف في منتدى 
للمصدرين في هذا القطاع: »في 
هذا املوسم )2021-2022( قمنا 

بتصدير 35 مليون طن من 
ا 

ً
الحبوب، بما في ذلك 28,5 مليون

من القمح، وبحلول نهاية العام 
الزراعي )30 حزيران/يونيو( 

هدفنا أن نكون قد صدرنا 37 
مليون طن من الحبوب«. وأضاف 

أن »في املوسم املقبل )يبدأ في 01 
تموز/يوليو 2022( نقدر إمكاناتنا 
التصديرية بنحو 50 مليون طن«. 
وتقدر روسيا أن محصول 2022 

سيبلغ 130 مليون طن مقابل 
121,4 مليونًا العام املاضي.

تعهد بالحد من آثار 
الغالء في بريطانيا

تعهد رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون، الجمعة، بأن 
تبذل حكومته كل الجهود للحد 

من اآلثار السلبية للغالء وارتفاع 
أسعار الطاقة على املواطنني 

البريطانيني. وقال جونسون، في 
فيديو نشره على »تويتر«، إن 
»الحكومة تعي جيدا أن الناس 

واألسر في طول البالد وعرضها 
تعاني من الضغوط الناتجة عن 
أزمة ارتفاع أسعار الطاقة حول 

العالم«، وإن املسؤولني الحكوميني 
يعملون اآلن للبناء على امليزانية 

التي خصصتها الحكومة في 
وقت سابق للتعامل مع هذه 

األزمة، والتي بلغت 22 مليار جنيه 
إسترليني. 

وزير النفط العراقي إلى 
فرنسا لجذب المستثمرين

أكد وزير النفط العراقي إحسان 
إسماعيل، في تصريح لوكالة 
فرانس برس، أنه يزور فرنسا 

في محاولة لتأمني مزيد من 
االستثمارات في مجاالت النفط 
والطاقة في العراق. وقال »لدينا 
صناعة نفطية ضخمة ونريد 

املزيد من األطراف الفاعلة واملزيد 
من املنافسة«. وأضاف أن الزيارة 
»تهدف إلى لقاء ممثلي الشركات 

املهمة وإيصال رسالة تجارية 
لها للمشاركة بشكل أكبر في 

السوق العراقية«. وأكد الوزير أّن 
»الطاقة اإلنتاجية للعراق تبلغ 4,8 

ماليني برميل يوميًا، وينتج ما بني 
4,4 و4,5 ماليني برميل يوميًا«. 
وأوضح أّن »الهدف هو الوصول 

إلى 8 ماليني برميل بحلول نهاية 
عام 2027، وإلى 5 ماليني برميل 

بحلول عام 2025«. 

أخبار

التحول إلى 
الطاقة 

النظيفة

وقعت الواليات املتحدة وأملانيا اتفاقية أمس الجمعة لتعميق تعاونهما بشأن التحول من الوقود األحفوري إلى الطاقة املتجددة في محاولة لكبح 
جماح تغير املناخ. وتنص االتفاقية على تعاون البلدين لتطوير ونشر تقنيات من شأنها تسريع انتقال الطاقة النظيفة، ال سيما في مجال طاقة الرياح 
البحرية واملركبات عديمة االنبعاثات والهيدروجن. وتعهدت الواليات املتحدة وأملانيا بالتعاون أيضا في تعزيز السياسات املناخية الطموحة وأمن 
الطاقة في جميع أنحاء العالم. وقال مبعوث املناخ األميركي، جون كيري، إن البلدين يهدفان إلى جني فوائد التحول إلى الطاقة النظيفة في وقت مبكر، 

من خالل خلق وظائف وفرص جديدة للشركات في السوق املتنامي ملصادر الطاقة املتجددة.

اقتصاد
Saturday 28 May 2022
السبت 28 مايو/ أيار 2022 م  27  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2826  السنة الثامنة

)إينا فاسبندر/ فرانس برس(
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اقتصاد

أزمة ثقة ُتفشل محاوالت 
احتواء األموال المكدسة

60%
يكتنزون  الــجــزائــريــيــن  ــن  م
بدل  البيوت  في  أموالهم 
إذ يفضل  بالبنوك،  إيداعها 
هؤالء اقتناء خزانة األموال 
منازلهم،  فــي  الحديدية 
كبير  حد  إلى  ذلك  ويعود 
بمنظومة  الثقة  لفقدان 

المصارف

تحقيق

حاولت السلطات 
والمصارف إغراء 

المواطنين دون جدوى

تداول ما بين 60 
و70 مليار دوالر خارج 

رقابة الدولة

الجزائر ـ حمزة كحال

تــقــف الــبــنــوك الــجــزائــريــة عــاجــزة 
املتداولة  األمـــوال  امتصاص  عــن 
خـــارج شــرايــيــنــهــا، فــبــن األمـــوال 
املتداولة في األسواق املوازية وتلك املكدسة 
فـــي املـــنـــازل هــنــاك مــلــيــارات مـــن الـــــدوالرات 
الـــتـــي تــســّيــل لـــعـــاب الــحــكــومــة الــجــزائــريــة، 
الــتــي تبحث عــن أي مـــورد مــالــي مــن شأنه 
ــزء بــســيــط مــــن تـــهـــاوي  ــ ــــو جـ امـــتـــصـــاص ولـ
عـــائـــدات الــنــفــط مــنــذ ثــمــانــي ســـنـــوات. واقــع 
دفـــع الــســلــطــات إلـــى حــث الــبــنــوك الناشطة 
ــاد الـــســـبـــل الســـتـــقـــطـــاب األمــــــوال  عـــلـــى ايــــجــ
ــيـــوت الـــجـــزائـــريـــن وتــلــك  ــمـــة« فــــي بـ ــائـ ــنـ »الـ
املــوازي، عن طريق طرح  املمولة لالقتصاد 
منتجات بنكية جديدة من شأنها أن تغري 
الجزائرين إليــداع أموالهم في البنوك. من 
أبزر ما يميز االقتصاد الجزائري هو حجم 
ــوال املـــتـــداولـــة خــــارج الــقــطــاع الــبــنــكــي،  ــ األمــ
وبقي هذا امللف من املحاذير طيلة السنوات 
املاضية، حيث رفضت الحكومات املتعاقبة 
املـــوازي، وظلت تعرفه على  االقتصاد  مس 
أنــه »واقــع« يجب التعايش معه بالنظر ملا 

يمثله للجزائرين من مصدر رزق.

مبالغ ضخمة
مـــع إضـــافـــة مـــا يــتــم تـــداولـــه فـــي االقــتــصــاد 
املــــــوازي إلــــى مـــا يــكــتــنــزه الـــجـــزائـــريـــون من 
أمــوال في البيوت، يتبن أن الكتلة النقدية 
املتداولة خارج أعن الحكومة تكاد تساوي 
وهو  السنوية،  الجزائرية  الــدولــة  ميزانية 

رقم يجعل الخبراء يدقون ناقوس الخطر.
وقال املحلل املالي واملستشار لدى املركزي 
الــجــزائــري نــبــيــل جــمــعــة إن »حــجــم مــا يتم 
تداوله في االقتصاد املــوازي يقدر بحوالي 
دوالر، وهو  مليار   40 إلــى  دوالر  مليار   35
رقــم كبير، وهــو أكــبــر بكثير مــقــارنــة بــدول 
ــة الــعــاجــزة عـــن كبح  الـــجـــوار، وتــقــف الـــدولـ
ارتـــفـــاعـــه، رغــــم الــخــطــابــات الــرســمــيــة الــتــي 
تتعهد في كل مرة بالقضاء على االقتصاد 

املوازي«. 
»الــعــربــي  ــــاف املــتــحــدث نــفــســه قــائــال لـــ وأضـ

ــريـــن فــي  ــزائـ ــرات الـــجـ ــ ــــدخـ الـــجـــديـــد« إن »مـ
بــن 25 و30 مليار دوالر  مــا  املــنــازل بلغت 
الـــحـــكـــومـــة،  أي  ــة،  ــيــ ــالــ املــ وزارة  ــتــــراف  ــاعــ بــ
وبالتالي نحن أمام 60 إلى 70 مليار دوالر 
خــــارج رقــابــة الـــدولـــة، واملــشــكــلــة أن الــنــظــام 
الــجــزائــري يقف عــاجــزا عــن احتواء  البنكي 
حتى الربع، في وقت تعيش فيه املؤسسات 
الـــبـــنـــكـــيـــة أزمــــــــة ســــيــــولــــة دفــــعــــت املــــركــــزي 
من  البنوك  احتياطي  لتخفيض  الجزائري 
12 إلــــى 2 بــاملــائــة فـــي ظــــرف ســنــة ونــصــف 

لضخ أموال جديد في شريان البنوك«.

محاوالت عقيمة 
دفعت األزمة املالية التي تمر بها البالد منذ 
منتصف 2014، بالحكومات املتعاقبة منذ 
تلك السنة، لطرح عدة مبادرات، المتصاص 
األمـــوال املــتــداولــة خــارج الــقــنــوات الرسمية 
إال  الــجــزائــريــة،  البيوت  فــي  النائمة  تلك  أو 
الحكومة.  توقعات  كانت عكس  النتائج  أن 
الــحــكــومــة أكــبــر  فــفــي ســنــة 2016، أطــلــقــت 
عملية استدانة داخلية في تاريخ الجزائر، 

العمومية  للخزينة  سندية  قـــروض  بــطــرح 
بنسبة فــوائــد بــــ5 فــي املــائــة إذا كــانــت مــدة 
القرض تقدر بثالث سنوات، وترتفع نسبة 
الــفــائــدة املــقــررة لــلــقــروض الــتــي تــســاوي أو 
تزيد مدتها عن 5 سنوات لتصل إلى 5.75 
ــرطـــت الـــحـــكـــومـــة نــفــســهــا  ــتـ ــة، واشـ ــائــ فــــي املــ
أن تــكــون قيمة الــســهــم الــواحــد فــي الــقــرض 

 490( ــــري  ــزائـ ــ ديــــنــــار جـ ألـــــف   50 الـــســـنـــدي 
دوالرًا(. إال أن العملية التي دامت قرابة 10 
مليارات   5 بجمع  للحكومة  سمحت  أشهر 
دوالر فقط، من أصل 30 مليار دوالر كان من 
التي تمت  األمــوال  املتوقع جمعها، وتعود 
استدانتها لرجال أعمال وشركات عمومية 
كـــبـــرى وأخـــــرى خـــاصـــة، مـــا جــعــل العملية 

تسقط في املاء باعتراف الحكومة آنذاك.
ســنــة 2017، وتــحــت ضــغــط اشـــتـــداد األزمـــة 
املــالــيــة، قـــررت الــحــكــومــة إطـــالق »مصالحة 
ــــري يـــدخـــل  ــزائــ ــ ضــــريــــبــــة«، تـــســـمـــح لـــكـــل جــ
أمواله في البنوك املعتمدة دون السؤال عن 
مصدرها، وبنسبة فوائد تعادل 7 في املائة، 
ــراء  ــذه لـــم تــنــجــح فـــي إغــ إال أن املـــحـــاولـــة هــ
الــجــزائــريــن لــوضــع أمـــوالـــهـــم فـــي الــبــنــوك، 
حيث استقطبت العملية قرابة 850 مليون 

دوالر فقط.
ســنــة بــعــد ذلـــك، أي فــي ســنــة 2018، أطلقت 
الثانية،  للمرة  عــام  ديــن  ســنــدات  الحكومة 
أي عبر صكوك إسالمية،  فــوائــد،  لكن دون 
الــربــى،  إشكالية  مــن  الــجــزائــريــن  لتحسس 

وتـــقـــدر مـــدة الـــقـــرض بـــن ثـــالث إلـــى خمس 
سنوات، وكانت النتيجة مماثلة للمحاوالت 
السابقة، ما وضع الحكومة أمام حرج كبير.

حاولت الدولة الجزائرية امتصاص األموال 
البنوك  املكدسة واملــتــداولــة خـــارج شــرايــن 
مــن خـــالل الــصــيــرفــة اإلســالمــيــة، إال أن هــذا 
أثــبــت فشله بعد قــرابــة سنة ونصف  الــحــل 
من اعتماد الشبابيك اإلسالمية في البنوك 

العمومية والخاصة. 
ــاق، قــــــــال رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة  ــ ــيــ ــ ــســ ــ وفــــــــي الــ
ــبــــق أحـــمـــد بــــن بـــيـــتـــور إن  ــزائــــري األســ الــــجــ
ــتـــي عــاشــتــهــا الـــجـــزائـــر،  »األزمــــــــة املـــالـــيـــة الـ
أينما  األمـــوال  عــن  للبحث  الحكومة  دفعت 
كـــان، كــل فــي قــطــاعــه، وكـــان لــزامــا عليها أن 
الجزائرين سواء  أمــوال  تحاول امتصاص 
املــوازي،  االقتصاد  في  املتداولة  أو  النائمة 
الـــجـــزائـــر والــجــزائــريــن  إال أن خــصــوصــيــة 
جعلت العملية ال أقول تفشل ولكن لم تأت 
ــــاف املــتــحــدث نفسه  ثــمــارهــا كــامــلــة«. وأضـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »مــحــاوالت  قــائــال لـــ
استقطاب األمــوال املتداولة خــارج القنوات 
الرسمية، جعلت الحكومات املتعاقبة تقف 
أمـــام حقيقة مـــرة، وهـــي أن اإلشــكــالــيــة هي 
أكــبــر مـــن أن تــحــل بــطــرح مــنــتــجــات بنكية 
سواء كانت إسالمية أو كالسيكية، والدليل 
وجــود بنوك إسالمية ال تلقى رواجـــا عند 
منظومة  أمــام  نحن  وبالتالي  الجزائرين، 
بنكية عاجزة عن القيام بدورها، فمن أصل 
100 ديــنــار جــزائــري تخرج مــن أي بنك في 
البالد يعود منها 30 دينارًا فقط، وهذا رقم 

رسمي وقفت عليه بنفسي«.
 

فقدان الثقة
باملائة  أن 60  إلــى  الــتــقــديــرات  تشير بعض 
الجزائرين يكتنزون أموالهم بالبيوت  من 
يفضل  حيث  بالبنوك،  إيداعها  ويرفضون 
هـــــؤالء اقـــتـــنـــاء خـــزانـــة األمـــــــوال الــحــديــديــة 
الــتــي ذاع صيتها خــالل الــســنــوات األخــيــرة 
ووضعها في مكان آمن بالبيت، إذا أضفنا 
ما يتم تــداولــه في االقتصاد املـــوازي، نجد 
ما  البنوك،  فــي  الثقة  فــقــدوا  الجزائرين  أن 
جعلهم يــفــضــلــون االحــتــفــاظ بــهــا نــقــدا، أو 
ــــرور عــبــر الــبــنــوك.  الــتــعــامــل نــقــدا عـــوض املـ
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ وإلـــــــــى ذلـــــــــك، قــــــــال الــــخــــبــــيــــر االقـ
واملستشار لدى الحكومة الجزائرية )2015-

لن  »الــحــل  إن  الــرحــمــان مبتول  2018( عبد 
يكون بفرض التعامل بالصكوك، ألنه يمكن 
املبلغ فقط  إيـــداع  كــل تعامل  للمواطن عند 
ويبقي الثروة خارج البنك، الحل يكمن في 
إيجاد البدائل وازدواجية النظام املصرفي 

الــثــروة  حتى يجد املــواطــن ضالته إلخـــراج 
ــزة«. وأضـــــــاف الــخــبــيــر الـــجـــزائـــري،  ــنـ ــتـ ــكـ املـ
»تــهــاوي  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ متحدثا 
الدينار في األشهر األخيرة سيزيد من حدة 
أزمـــة الــثــقــة الــقــائــمــة بــن املــؤســســات املالية 
يتسابقون  الــجــزائــريــون  الــيــوم  واملـــواطـــن. 
ــــى الــــــــدوالر والــعــمــلــة  ــم إلـ ــهـ ــوالـ لــتــحــويــل أمـ
ــورو(، خـــوفـــا من  ــ ــيـ ــ األوروبــــيــــة املــــوحــــدة )الـ
خسارة الكتلة املالية اململوكة، وهذا التطور 
رفــــع مـــن نــزيــف األمــــــوال خــاصــة املــدخــريــن 
فــي الــبــنــوك، حيث إن الــديــنــار قفز مــن 123 
دينارًا إلى 145 دينارًا مقابل الدوالر الواحد 
فــي ظــرف 18 شــهــرا، وهـــذا انـــزالق تاريخي 

للعملة الجزائرية«. بنوك الجزائر
يكتنز الجزائريون خارج القطاع المصرفي ما بين 25 و30 مليار دوالر، وفقًا لوزارة المالية، فيما 
تحاول البنوك جذب هذه األموال من الخزنات الحديدية في البيوت إلى حساباتها، لكن هذه 

العملية دونها صعوبات، حيث إن الثقة الضعيفة بالقطاع المصرفي تصّعب المهمة
مساع للسيطرة على الحركة النقدية

كان رئيس الحكومة الجزائري أيمن بن عبد الرحمن قد اعترف بعجز 
الحكومة عــن احــتــواء األمـــوال املــتــداولــة خـــارج الــســوق الرسمية، داعيا 
الــبــنــوك لـــضـــرورة اســتــقــطــاب أمــــوال الــجــزائــريــن عــن طــريــق الــخــدمــات 
اإلسالمية وتسهيل عملية جمع أموال السوق السوداء. وتعمل الحكومة 
الجزائرية على تقليص عمليات خروج العملة الصعبة إلى خارج البالد، 
عبر آليات مختلفة تطاول عددًا من القطاعات االقتصادية، والنشاطات 
إلى  السلطات  الــخــارج. وتسعى  مــن  االســتــيــراد  منها عمليات  خاصة 
إلــى نزيف متواصل لالحتياطي  أدت  التي  املالية  األزمــة  تخفيف حــدة 

النقدي من العمالت األجنبية، وذلك على الرغم من صعود أسعار النفط 
احتياطي  فيما خص  الحكومة  عتها 

ّ
توق التي  األرقــام  ص 

ّ
أخيرًا. وتلخ

في  العضو  الــدولــة  القتصاد  الحرجة  الوضعية  امــتــداد  األجنبي  النقد 
إذ  املقبلتن،  السنتن  خــالل  )أوبــــك(  للنفط«  املــصــدرة  الـــدول  »منظمة 
تشير التوقعات الرسمية إلى سرعة تآكل احتياطي العملة الصعبة لدى 
املصرف املركزي، بما يتعدى الخطوط الحمراء. وفي 25 يوليو/ تموز 
املاضي، أعلن الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون انخفاض احتياطي 
النقد األجنبي إلى 44 مليار دوالر بعدما كان في حدود 62 مليار دوالر.

أموال ضخمة 
موظفة 
في السوق 
السوداء )بالل 
)Getty /بن سالم

أعزاز ـ عبد الرحمن خضر

بــــدأ الــنــظــام الـــســـوري أواخـــــر عــام 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن  بـــالـــســـمـــاح   2021
ــيـــرمـــوك،  املـــهـــّجـــريـــن مــــن مــخــيــم الـ
الواقع جنوبي العاصمة دمشق، بالعودة إلى 
منازلهم املدمرة، بعد أكثر من ثالثة أعوام من 
إحكام سيطرته على املخيم، ومنذ ذلك الحن 
نــشــطــت حـــركـــة يـــقـــودهـــا ســـمـــاســـرة يــعــمــلــون 
لــصــالــح مــكــاتــب عــقــاريــة فــي شـــراء ممتلكات 
ــيــــدة، مستغلن  الـــســـكـــان هـــنـــاك بـــأســـعـــار زهــ
ــازل الــتــي ال تــصــلــح للسكن،  ــنـ وضــــع هــــذه املـ

وحاجة العائدين الجدد املاّسة للمال.
ونقلت »مجموعة العمل من أجل فلسطينيي 
ــراء مــنــازل  ســوريــة« تــحــذيــرات مــن بــيــع أو شـ
ومـــحـــال تــجــاريــة فـــي مــخــيــم الـــيـــرمـــوك، دون 
وجــــود مــحــام مــخــتــص بــالــشــؤون الــعــقــاريــة، 
تالفيًا لعمليات النصب واالحتيال. وأشارت 
إلــــى أن بــعــض مــعــقــبــي املـــعـــامـــالت واملــكــاتــب 
الــعــقــاريــة يـــقـــومـــون بــبــيــع الـــعـــقـــار ألكـــثـــر من 
سير  بطبيعة  األهــالــي  جهل  مستغلن  مالك 
عمليات البيع والشراء وحاجة الناس املاسة 

ــه املــجــمــوعــة على  ــ لــلــمــال. وبــحــســب مــا أوردتـ
مــوقــعــهــا الــرســمــي، فـــإن هــنــاك تــحــذيــرات من 
العقارات  أسعار  والشراء، ألن  البيع  عمليات 
عت 

ّ
في سورية تشهد ازديــادًا مستمرًا، وتوق

ــار ثــــالثــــة أضــــعــــاف الــســعــر  ــ ــعـ ــ أن تــــزيــــد األسـ
الحالي خالل األشهر املقبلة، خاصة مع بدء 

عودة الحياة إلى املخيم.
كــمــا أشــــارت إلـــى أن قــلــة املـــــوارد املــالــيــة أحــد 
األســــبــــاب الــرئــيــســيــة لــبــيــع بـــعـــض األهـــالـــي 
تحمل  على  قدرتهم  لعدم  وذلــك  ممتلكاتهم، 
بسبب  ُدمـــرت  الــتــي  منازلهم  ترميم  تكاليف 
ــتـــي شــنــتــهــا قــــوات  الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الـ
الروسي  بالطيران  مدعومة  السوري  النظام 

للسيطرة على املخيم ومحيطه عام 2018.
أعــزاز بريف  إلــى مدينة  يقول أحــد النازحن 
»العربي الجديد« إن أحد أقاربه الذي  حلب لـ
عاد إلى املخيم أخيرًا ُعرض عليه بيع منزله 
مــن قبل عــدة أشــخــاص معروفن بضلوعهم 
في أعمال عسكرية في صفوف قوات النظام، 
ــــروه بـــأنـــهـــم قــــــــادرون عـــلـــى اســـتـــخـــراج  ــبـ ــ وأخـ
األوراق الالزمة كاملوافقة األمنية وغيرها من 
أجل تسهيل عملية البيع، الفتًا إلى أنه حاول 

استخراجها بنفسه لكنه واجه عدة عقبات.
ل عدم ذكر اسمه، 

ّ
ويشير املصدر الذي فض

ــاء أقــــاربــــه الــذيــن  ــمـ حــفــاظــًا عــلــى ســـريـــة أسـ
ــادوا إلــــى املــخــيــم، إلــــى أن الــكــثــيــريــن من  ــ عــ
الذين  السماسرة،  عــروض  رفضوا  السكان 
كــانــوا بـــدورهـــم يــعــرضــون أثــمــانــًا مرتفعة 

بــالــرغــم مــن حاجتهم الــشــديــدة، ويــؤّكــد أن 
عمليات إزالة األنقاض التي اعتبرت مقّدمة 
لعودة الحياة للمخيم هي عملية سياسية 
بحتة، يراد بها خدمة املناطق التي يقطنها 
مــوالــون للنظام وعــائــالت كــانــت تــقــف إلــى 
جانبه إّبان سيطرة املعارضة عليه. ويقول 
املسؤول اإلعالمي ملجموعة العمل من أجل 
»العربي  فلسطينيي سورية فايز أبو عيد لـ
والشراء  البيع  عمليات  معظم  إن  الجديد« 
املخيم هي من قبل سماسرة  تتم في  التي 
األمن  قــوات  الخفاء، وتدعمهم  يعملون في 
لــلــنــظــام، مستغلن حــاجــة الــنــاس  الــتــابــعــة 
ــيــــون بـــدء  ــحــــاول هــــــؤالء املــــدنــ لـــلـــمـــال، إذ يــ
حــيــاتــهــم مـــن جــديــد بــعــد أن تـــم تهجيرهم 
مــا بقي منها  وســرقــة ممتلكاتهم وتــدمــيــر 

نتيجة القصف.
ويضيف أن أصابع االتهام تشير إلى وقوف 
ــة فــلــســطــن  ــركــ شـــخـــصـــيـــات مـــمـــا تــســمــى »حــ
الحرة« املوالية للنظام السوري خلف عملية 
ــقـــارات فـــي املــخــيــم، الفـــتـــًا إلــــى أن  تـــجـــارة الـــعـ
املنازل تباع واملحالت التجارية تباع بأقل من 
نصف ثمنها، ويؤكد أن هذه العمليات ليست 
شرعية بسبب وجــود السكان تحت الضغط 
الــعــســكــري مــن الـــقـــوات الــعــســكــريــة املسيطرة 
فــإن هناك  عــيــد«  »أبـــو  املخيم. وبحسب  على 
اليرموك على شــراء  فــي مخيم  كبيرة  هجمة 
الــعــقــارات عــن طــريــق بــعــض املــحــامــن الــذيــن 
ــع األبـــــــرز هــو  ــ ــدافـ ــ يــــدعــــون االســـتـــقـــاللـــيـــة، والـ
اســتــغــالل حــاجــة الــنــاس، خــاصــة أن كثيرين 
يرغبون بمغادرة سورية بعد تردي األوضاع 
األمــنــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة، وبــخــاصــة أصــحــاب 

البيوت املدمرة واآليلة للسقوط.
ويشرح أن هؤالء يحتاجون إلى مبالغ للهدم 
الحصول  اســتــطــاعــوا  مــا  إذا  للبناء  وأخــــرى 
الــتــي جعلت كثيرين  عــلــى املــوافــقــة األمــنــيــة، 
منهم يبقون خارج املخيم لكبر حجم الفارق 

عمان ـ زيد الدبيسية

قــال املــســؤول فــي وزارة املــيــاه األردنــيــة عمر 
ســالمــة لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن األردن مقبل 
عــلــى أزمــــة مـــيـــاه، ربــمــا غــيــر مــســبــوقــة خــالل 
العام الحالي، بسبب ارتفاع الطلب على املياه 
يقابله  الشرب،  لكافة االستخدامات بخاصة 

انخفاض شديد في حصة الفرد من املياه. 
الــذي يعمل مساعدا لوكيل  وأضــاف سالمة، 
الــــــــــوزارة ومـــتـــحـــدثـــا بـــاســـمـــهـــا، أن الــصــيــف 
الــحــالــي ســيــكــون حــرجــا مـــن نــاحــيــة كميات 
املــيــاه املــتــاحــة لجميع االحــتــيــاجــات، خاصة 
بــعــد انـــتـــهـــاء جــائــحــة كــــورونــــا وتــــزايــــد عــدد 
ــاد الــنــشــاط الــســيــاحــي الــى  ــ ــ الــضــيــوف وازديـ
إلــــى تــراجــع  الـــصـــيـــف، مــشــيــرا  األردن خــــالل 
كميات املياه، خاصة في السدود املخصصة 

لغايات الشرب. 
املـــواطـــن االردنـــــي السنوية  وقــــال إن حــصــة 
تقل عن 80 مترًا مكعبًا لكافة االستخدامات، 
العاملي هو 500 متر  املائي  الفقر  فيما خط 
مــكــعــب، الفــتــًا إلـــى أن الــحــكــومــة تــعــمــل على 
الحد من مشكلة نقص املياه  وذلك من خالل 

املــائــي. وبــن سالمة  الــتــزويــد  تنفيذ خطط 
الــصــيــف ســيــكــون حــرجــًا ومشابها  أن هـــذا 
لــلــســنــوات املــاضــيــة مــن حــيــث كــمــيــات املــيــاه 
املــتــاحــة، لــكــن اإلجـــــراءات الــتــي تستخدمها 
وزارة املياه في تنفيذ خطط التزويد املائي 
ما زالــت فعالة وتستطيع التعامل مع كافة 
املختلفة  االحــتــيــاجــات  لــتــلــبــيــة  الــتــحــديــات 
وضمان تزويد املواطنن باحتياجاتهم مرة 

واحدة أسبوعيًا.
وقـــــال إن الــــــــوزارة تــتــخــذ كـــافـــة اإلجـــــــراءات 
الالزمة واستنهاض أقصى الجهود لتزويد 
املواطنن بكميات مياه كافية، مبينا أنه لن 
تخلو بعض املناطق من بعض االختالالت 
الــتــزود املــائــي نتيجة تعطل أي مصدر  فــي 

أو انــقــطــاع الــكــهــربــاء »وســنــتــعــامــل مــع ذلــك 
املــتــاحــة«، داعيًا  الــوســائــل  بـــأول بكافة  أوال 
املواطنن إلى التعاون وتفهم هذه الظروف 
والـــــري،  املـــيـــاه  وزارة  إرادة  عـــن  ــة  ــارجـ الـــخـ
خــاصــة أن األردن يعد أحــد أكــثــر الـــدول في 

العالم فقرًا باملياه.
وأشار سالمة إلى ظروف التغيرات املناخية 
الــتــي بـــدت واضـــحـــة الــتــأثــيــر خـــالل املــواســم 
املــطــريــة األخـــيـــرة، وآخــرهــا املــوســم املــاضــي، 
وانعكاس ذلك من خالل تراجع كميات املياه 
ــدود املــخــصــصــة لــغــايــات  ــســ املـــخـــزنـــة فـــي الــ
الــشــرب، إضــافــة إلـــى تــحــديــات تــراجــع املــيــاه 
ــار إلـــى دور ازديـــــاد عــدد  الــجــوفــيــة، كــمــا أشــ
السكان ووجود مالين الالجئن في األردن 
وتـــنـــاقـــص األمـــــــوال املــخــصــصــة لــلــمــشــاريــع 
املــائــيــة وتـــراجـــع حــجــم الــدعــم املــقــدم لقطاع 
املــيــاه. وأكـــد ســالمــة أن الــعــمــل جـــار لخفض 
البالغ نحو 45 في املائة، مشيرًا  فاقد املياه 
فــي  مــلــمــوســًا  تـــقـــدمـــًا  حـــقـــق  األردن  أن  ــى  ــ إلـ
تــطــويــر تقنيات الـــري لــلــزراعــة الــتــي خفض 
اســتــهــالكــهــا مـــن 70 إلــــى 50 فـــي املـــائـــة من 

كميات املياه املتاحة في البالد.

الرباط ـ مصطفى قماس

لـــم تــســلــم أســـعـــار الــــدجــــاج فـــي املـــغـــرب من 
االرتــفــاع في الفترة األخــيــرة، وبينما يعزو 
الدولية  الــســوق  تأثيرات  إلــى  ذلــك  مهنيون 
أوكرانيا، يطالب آخرون  الحرب في  بسبب 

بتدابير حكومية لخفض تكاليف اإلنتاج.
وتــجــاوز أســعــار الــدجــاج الــحــي فــي السوق 
الـــواحـــد،  لــلــكــيــلــوغــرام  دوالر   2.2 املــحــلــيــة 
بــزيــادة 25 فــي املــائــة، مــا يــؤثــر على الــقــدرة 
الــشــرائــيــة لــأســر الــتــي تــعــانــي مـــن تــراجــع 

اإليرادات والتضخم.
ويــعــزو مــهــنــيــون فــي الــســوق هـــذا االرتــفــاع 
التي تأثرت في  إلــى تكلفة األعــالف املركبة 
تــصــورهــم بتداعيات الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، 
حيث شهدت أسعار الذرة والصويا وعباد 

الشمس والحبوب ارتفاعًا ملحوظًا.
وتراجع الطلب على الدجاج في فترة الحجر 
الــصــحــي بــحــوالــي 40 فـــي املـــائـــة وانـــهـــارت 
انتقلت مــن حــوالــي 1.2 دوالر  إذ  األســعــار، 
حيث  دوالر،   0.80 حــوالــي  إلــى  للكيلوغرام 
املــربــن بحوالي 400 مليون  قــدرت خسائر 

دوالر.
التدابير  الطلب بعد تخفيف  غير أن عــودة 
رفــعــت األســعــار إلـــى حــوالــي 1.5 دوالر في 

بعض الــفــتــرة، مــا أثـــار حفيظة الــعــديــد من 
ــــذي دفــــع الــفــيــدرالــيــة  ــر الـ ــ املــســتــهــلــكــن، األمـ
تفهم  إلى  للدعوة  الدواجن  املهنية ملنتجي 
الذين توقف بعضهم عن  املــربــن،  وضعية 

النشاط بسبب الجائحة.
ــيــــس الــجــمــعــيــة  ــود رئــ ــبــ ــــول مـــحـــمـــد عــ ــقـ ــ ويـ
الــوطــنــيــة ملــربــي الـــدجـــاج إنـــه يــمــكــن اتــخــاذ 
وبالتالي  اإلنــتــاج  تكاليف  لخفض  تدابير 

األسعار. 
ويرى عبود في تصريح لـ »العربي الجديد« 
أن األعــــــالف تــثــقــل عــلــى املـــربـــن الــصــغــار، 

مــشــيــرًا إلـــى أن األســعــار تــتــجــاوز املستوى 
املعمول به في السوق الدولية، التي تأثرت 
بالحرب. ويشير إلى أنه يوجد العديد من 
الــعــوامــل الــتــي تــؤثــر عــلــى ارتــفــاع األســعــار 
فـــي الـــســـوق املــغــربــيــة فـــي الــفــتــرة األخـــيـــرة. 
الحكومة  أنه يتوجب على  ويتصور عبود 
الـــتـــدخـــل عــبــر تـــدابـــيـــر تــســاهــم فـــي خفض 
تكاليف اإلنتاج، حيث يدعو إلى اإلعفاء من 
الضريبة على القيمة املضافة على األعالف 
أن  ، ما من شأنه 

ً
املائة مثال البالغة 10 في 
يؤدي إلى خفض األسعار.

ويعتبر التاجر محمد السرغيني أن ارتفاع 
وتكاليف  املحروقات  بسبب  النقل  تكاليف 
اإلنــتــاج بسبب األعـــالف قــد ال يساعد على 
أن تستقر  يترقب  التي  األســعــار،  انخفاض 
فــي املــســتــوى الــحــالــي، خــاصــة فــي الصيف 
ــع ارتــــفــــاع الــطــلــب بــفــعــل عـــــودة األعـــــراس  مـ
ــنـــادق في  ــفـ والـــحـــفـــالت وطـــلـــب املــطــاعــم والـ

سياق عودة النشاط السياحي.
ودأب املنتجون منذ بداية األزمــة الصحية 
على الشكوى من تراكم الديون واملستحقات 
ــات  ــركـ ــاه شـ ــهـــم تــــجــ ــتـ ــــي ذمـ ــد فـ ــتــــي تــــوجــ الــ
األعالف، فيما يؤكد آخرون أن االستثمارات 
التي أنجزت بدعم من الدولة لم تفض إلى 

خفض التكاليف.

استغالل 
سكان اليرموك

ازدياد في كلفة األعالف )فرانس برس(

األردن: الفقر المائي يتفاقم

أسعار الدجاج لم تسلم من الحرب الروسية

مكاتب عقارية سورية تحتال 
على الفلسطنيين

يتعرض الفلسطينيون 
الذين هجرهم النظام 

السوري تحت وقع 
المعارك من مخيم 

اليرموك في دمشق إلى 
عمليات احتيال واسعة 

من قبل شركات عقارية 
لالستحواذ على بيوتهم

متابعة قضية

المغرب

تحذيرات من عمليات 
نصب لشراء البيوت 

بأسعار زهيدة

التغير المناخي أثر 
سلبًا على كمية المياه 

داخل السدود

بن تكلفة اإليجار وإعادة اإلعمار. ويلفت إلى 
أن من خالل متابعته الصفحات املعنية بنقل 
عديدة  إعالنات  هناك  اليرموك  مخيم  أخبار 
مـــن قــبــل ســـكـــان املــخــيــم لــبــيــع بــيــوتــهــم، وقــد 
يعلنون  أو 12 شخصًا   10 إلــى  الــعــدد  يصل 
عــــن رغـــبـــتـــهـــم فــــي الـــبـــيـــع بـــشـــكـــل يــــومــــي، مــا 
الحاجة،  باستغالل  للسماسرة  مجااًل  يترك 

واالتفاق على دفع أثمان بخسة.
يقول الباحث القانوني أيمن أبو هاشم، في 
»العربي الجديد«، إنه كان واضحًا  حديث لـ

 2018 عــام  املخيم  على  النظام  منذ سيطرة 
أنــــه يــســعــى لــتــغــيــر ديــمــغــرافــي فـــي املــخــيــم، 
الذي طاول الدمار قسمًا كبيرًا منه، ما جعل 
واستغل  الــعــودة  إمكانية  يفقدون  األهــالــي 
ــران  ســمــاســرة مــحــســوبــون عــلــى الــنــظــام وإيـ
هذا األمر وعدم قدرة كثيرين على الحصول 
عــلــى املــوافــقــة األمــنــيــة فــاشــتــروا حــتــى اآلن 
التي لم يعد  البيوت بأسعار زهيدة،  مئات 
إعــادة  أو  ترميمها  على  قــادريــن  أصحابها 
إعـــمـــارهـــا. ويـــؤّكـــد أن حــركــة الــبــيــع طــاولــت 

أيضًا مناطق أخرى يسكنها الفلسطينيون 
كبلدتي يلدا وببيال القريبتن، وتتم عملية 
ــوائــــف مــعــيــنــة مــن  ــن طــ ــائــــالت مــ »إحـــــــالل عــ
مــوجــودة سابقًا  تكن  لــم  جنسيات متعددة 
فـــي املـــنـــطـــقـــة«، وهـــــذا مـــؤشـــر خــطــيــر، وفــقــًا 
للباحث، الذي اعتبر ذلك محاولة من النظام 
التي  املناطق  فــي  ديمغرافي  تغيير  إلجـــراء 
يسكنها الفلسطينيون، الفتًا إلى أن جميع 
عــمــلــيــات الــبــيــع تـــأتـــي فـــي غـــيـــاب أي إطـــار 

قانوني يضمن حقوق امللكية.

الدمار غيّر مالمح 
المخيم )لؤي بشارة/ 
فرانس برس(
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