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لبنان: األسعار ال تنخفض رغم تراجع الدوالر
بيروت ـ ريتا الجّمال

يشهد ســعــر صـــرف الــــدوالر فــي الــســوق الــســوداء 
اللبنانية منذ بدء الحديث عن تطورات سياسية 
إيجابية تأرجحًا بني االنخفاض واالرتفاع حتى 
تكليف نجيب ميقاتي،  مــع  أمـــس،  مــن  أول  ــّد  األشـ ته 

ّ
تفل بلغ 

في  شاملة  بفوضى  انعكس  مــا  الــجــديــدة،  الحكومة  تشكيل 
األسواق. ولم تستجب أكثرية املؤسسات التجارية إلى طلِب 
وزيـــر االقــتــصــاد فــي حــكــومــة تــصــريــف األعــمــال راؤول نعمة 
ــم تــلــويــحــه بــالــلــجــوء إلـــى فـــرض أقصى  ــار، رغـ ــعـ خــفــض األسـ

.
ٍّ

العقوبات عند حصول أي عملية تالعب أو غش
ــــدم تــــبــــّدل األســـعـــار  ويـــشـــكـــو املــــواطــــنــــون الــلــبــنــانــيــون مــــن عـ
زالت  الغذائية، وهناك سلع ما  املــواد  انخفاضًا على صعيد 
 أسعارها كانت من األساس غير منطقية 

ّ
على حالها رغم أن

ومسعرة على 24 ألــف لــيــرة و25 ألــف لــيــرة لــلــدوالر الــواحــد، 
بشكل يفوق حتى تسعيرة السوق السوداء )وصل الدوالر في 
ألــف ليرة( فالتجار يسرحون ويمرحون  إلــى 23  أقصى حــّد 
ويجنون الثروات بال حسيٍب أو رقيب ويستغلون األزمة غير 

آبهني بوضع الناس وانعدام قدرتهم الشرائية.
تقول أم ألربعة أوالد في سوبرماركت في بيروت بينما كانت 

تــزيــل أغـــراضـــا اشــتــرتــهــا مــن الــصــنــدوق ألنــهــا ال تــمــلــك املــال 
ضت بينما لم تكن 

ّ
الكافي لدفع ثمنها وقد اعتقدت أنها خف

»العربي الجديد« طالبة عدم ذكر اسمها،  ، لـ
ّ

مسّعرة على الرف
انخفاضها  أتــوقــع  كنت  حالها،  على  زالـــت  مــا  »البضائع   

ّ
إن

ه بألفني وثالثة آالف لكنها لم تتغير، ونحن لم نعد نقوى 
ّ
أقل

على شــراء أي مــادة أو سلعة حتى األساسية منها، بما في 
ذلك مياه الشرب التي ترتفع بدورها«. وتضيف: »عملة املائة 
ألف ليرة التي كانت تشتري 20 و30 صنفًا أصبحت تشتري 
غرضًا أو اثنني بالكثير من األساسيات التي باتت تتساوى 
مع أسعار الرفاهيات قديمًا، أما الفواكه فعالٌم آخــر... الشراء 

بالحبة ال الكيلوغرم«.
»العربي  ويقول صاحب سوبرماركت في األشرفية، بيروت، لـ
 »وزارة االقتصاد ال يمكنها أن تطلب من أصحاب 

ّ
الجديد« إن

املؤسسات خفض أسعارهم فــورًا وفــي خــالل أربــع وعشرين 
ــهــا تـــم شـــراؤهـــا عــلــى سعر 

ّ
 الــبــضــائــع كــل

ّ
ســـاعـــٍة بــاعــتــبــار أن

الصرف املرتفع الذي وصل في منتصف الشهر الجاري إلى 
 »صاحب أي مؤسسة يريد 

ّ
23 ألف ليرة لبنانية«. ويؤكد أن

 سعر الــصــرف أصــبــح مستقّرًا كــي ُيــصــار إلى 
ّ
ضــمــانــات بـــأن

تثبيت األسعار، حتى عندما أصدر وزير االقتصاد بيانه كان 
 

ّ
الدوالر انخفض إلى حدود 15 ألف ليرة لبنانية لكن بعد أقل

نْي عاد السعر وارتفع إلى عشرين ألف وهو يتبّدل 
َ
من ساعت

نسّعر  أن  يمكننا  فكيف  ألــفــا  و17  و18   19 بــني  االثــنــني  منذ 
البضائع بهذه الحالة؟«.

نعمة،  نــدى  املستهلك،  حماية  جمعية  رئــيــس  نائبة  وتلفت 
لــم تشهد  »األســعــار   

ّ
أن إلــى  الجديد«  »العربي  لـ فــي حديثها 

ــنــا أمــام 
ّ
أي انخفاض ومــا زالــت على حالها« مــشــددة على أن

 »شكاوى 
ّ
أن إلــى  نعمة  كــبــيــرة«. وتشير  اقتصادية  »فــوضــى 

كثيرة تصل إلينا مــن املــواطــنــني حــول غــالء األســعــار، وعلى 
وزارة االقتصاد أن تضرب بيٍد من حديد وتتحرك لتحاسب 
الناس  أربــاح على حساب  التالعب وتحقيق   من يحاول 

ّ
كــل

الــذيــن يئنون بفعل األزمــــات املــتــفــاقــمــة«. وتــقــوم بــلــديــات في 
بعض املناطق اللبنانية بدوريات على السوبرماركت ملراقبة 
مدى التزامها بقرار وزارة االقتصاد بعد هبوط سعر صرف 
الـــدوالر في السوق الــســوداء، وقــد عمدت بلدية الغبيري في 
لعدم  أربعة محال سوبرماركت  أكثر من  إقفال  إلــى  بــيــروت، 
تقّيدها بخفض أسعار السلع واملواد الغذائية. وفي السياق، 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن يــقــول مــصــدر فـــي وزارة االقــتــصــاد لـــ

دوريات مكثفة بمساعدة عناصر البلديات واألجهزة األمنية 
واملــعــنــيــة تــنــفــذ عــلــى الــســوبــرمــاركــت واملــتــاجــر فـــي مختلف 

املناطق للتدقيق باألسعار ومحاسبة املخالفني.

عبد الرحمن خضر

ــي املــنــاطــق  ــرب فــ ــشــ ــوات مـــيـــاه الــ ــبــ ــار عــ ــعــ شـــهـــدت أســ
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، خــصــوصــًا 
ــلــــب، ارتــــفــــاعــــًا إلـــــى أكـــثـــر مــن  مــحــافــظــتــي دمـــشـــق وحــ
الضعفني، وذلك رغم تسعيرها من قبل حكومة النظام 

بأقل من ذلك بكثير.
وأعــلــنــت الــحــكــومــة أخـــيـــرًا تــســيــيــر شــاحــنــات مـــن قبل 
وزارة الصناعة، بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية 
في  للتجارة  الــســوريــة  واملــؤســســة  املستهلك  وحــمــايــة 
جــمــيــع املـــحـــافـــظـــات، لــبــيــع عـــبـــوات املـــيـــاه لــلــمــواطــنــني 

بالسعر الــرســمــي. وذكــــرت صــحــف مــقــربــة مــن النظام 
املــيــاه سعة ليتر واحــد بلغ فــي مدينة   سعر عبوة 

ّ
أن

حلب أكثر من ألــف ليرة سورية، فيما حــّددت الشركة 
 500 بنحو  الرسمية  تسعيرتها  املياه  لتعبئة  العامة 
املسّعرة  ليتر  العبوة سعة نصف  ليرة، ووصــل سعر 
بـ350 ليرة إلى أكثر من 700، بينما ارتفع سعر العبوة 
من سعة ليتر ونصف املسّعرة بـ525 ليرة إلى أكثر من 
1400 )الدوالر = نحو 3200 ليرة في السوق السوداء(.

وقــال مدير شركة تعبئة املياه ملهم دوزوم لصحيفة 
 ازديـــــاد الــطــلــب على 

ّ
»الـــوطـــن« املــقــربــة مــن الــنــظــام إن

عبوات املياه املعدنية وندرتها في األســواق أديــا إلى 

 
ّ
رفع سعر عبوات املياه من بعض املحتكرين، مضيفًا أن

الشركة، خالل يونيو/ حزيران املاضي، زادت اإلنتاج 
بنحو 25 في املائة مقارنة بمايو/ أيار السابق له.

ويمنع النظام السوري استيراد املياه املعبأة منذ عام 
2011، لقدرة شركة تعبئة املياه على سّد حاجة السوق 
املحلية، وكانت الشركة قد رفعت أسعار منتجاتها في 

مارس/ آذار املاضي مرتني.
 رفع النظام سعر ليتر املازوت 

ّ
ويأتي هذا الغالء في ظل

من 180 ليرة إلــى 500، بعدما كــان قد رفــع سعر ليتر 
البنزين من نوع »أوكتان 95«، الذي كان يباع بـ2500 
ليرة، إلى ثالثة آالف ليرة، تزامنًا مع رفع سعر مادتي 

واملـــواد  السلع  مختلف  أســعــار  وقــفــزت  واألرز.  السكر 
في السوق السورية بني 20% و30% فور قرار حكومة 
بشار األســد رفــع أسعار الــوقــود، ما تسبب في موجة 

غالء للسلع وزيادة أجرة النقل الرسمية %28. 
السورية زيادة  الغالء في األســواق  والتهمت موجات 
الرواتب التي أقرها رئيس النظام السوري بشار األسد 
للمتقاعدين،  و%40  لــلــعــامــلــني   %50 بنسبة  مــؤخــرًا 
لــتــبــقــى الــفــجــوة ســحــيــقــة بـــني دخـــل األســـــرة الــســوريــة 
وإنــفــاقــهــا الـــذي ارتــفــع إلــى مليون وأربــعــني ألــف ليرة 
ــاع املــعــيــشــيــة املـــتـــرديـــة الــتــي  ــ شــهــريــًا، مـــا فــاقــم األوضــ

يعاني منها السوريون في مناطق سيطرة األسد.

تضاعف سعر المياه المعبأة في مناطق النظام السوري

انتعاش اقتصاد 
كوريا الجنوبية

رفــــــــع صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الثالثاء،  أمــس  الــدولــي، 
بــشــكــل حـــــاد، تــوقــعــاتــه 
لنمو االقتصاد الكوري 
 2021 ــام  ــعـ لـ الـــجـــنـــوبـــي 
يــســيــر  إذ   ،%4.3 إلــــــى 
ــاد  ــتــــصــ رابــــــــــع أكـــــبـــــر اقــ
ــلـــى مــســار  ــا عـ ــيــ فــــي آســ
ــعــــاش قـــــــوي وســــط  انــــتــ
ــة.  ــ ــــويـ ــقـ ــ الــــــــــصــــــــــادرات الـ
ــذا ارتــــفــــاعــــًا  ــ ــ ويــــمــــثــــل هـ
ــرات  ــديـــ ــقـــ ــ حــــــــــــادًا عـــــــن تـ
الكوري  االقتصاد  نمو 
الجنوبي البالغة %3.6 
ــتـــي قـــدمـــهـــا صـــنـــدوق  الـ
الــــــنــــــقــــــد الــــــــــدولــــــــــي فـــي 
إبريل/ نيسان املاضي. 
ــــدوق  ــنـ ــ ــــصـ ــا قـــــــــام الـ ــ ــمـ ــ كـ
لنمو  توقعاته  بتعديل 
رابـــع أكــبــر اقــتــصــاد في 
آســيــا لــلــعــام املــقــبــل من 

2.8% إلى %3.4.
صندوق  توقعات  وتعد 
الـــــــنـــــــقـــــــد األعــــــــــلــــــــــى بــــني 
تــــــوقــــــعــــــات املــــنــــظــــمــــات 
االقتصاد  لنمو  الكبرى 
ــع بــنــك  ــ ــوقـ ــ الــــــكــــــوري. وتـ
كــــوريــــا وبــــنــــك الــتــنــمــيــة 
ــمـــو  ــنـ يـ أن  اآلســــــــــيــــــــــوي 
اقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاد كــــــــــوريــــــــــا 
الجنوبية بنسبة 4% في 
هـــذا الــعــام، كــمــا توقعت 
نموًا  الــكــوريــة  الحكومة 

قدره %4.2.

ارتفاع معظم أسهم أسواق الخليج
أغلقت معظم أسواق األسهم الخليجية على ارتفاع، 
والبحرين  قطر  بورصتا  خالفت  فيما  الثالثاء،  أمس 
االتجاه هبوًطا، مع استقرار أسعار النفط الخام شديدة 
التأثير على اقتصادات المنطقة. وأغلق مؤشر السوق 
 10916.7 عند  بالمائة   0.17 بنسبة  مرتفعا  السعودية 
نقطة. وفي اإلمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 
سوق  مؤشر  وسجل  نقطة.   2761.4 إلى  بالمائة   0.09
وأغلق  بالمائة،   0.03 بنسبة  طفيفا  ارتفاعا  أبوظبي 
سوق  في  األول  المؤشر  وارتفع  نقطة.   7171 على 
وقاد  نقطة،   7104.3 إلى  بالمائة   0.14 بنسبة  الكويت 
و»استهالكية«،  لالستثمار«  »تمدين  سهما  المكاسب 
مرتفعين بنسبة 7.57 بالمائة و6.94 بالمائة على الترتيب. 

االستثمارات األجنبية في األردن
المتدفقة  المباشرة  األجنبية  االستثمارات  قيمة  انخفضت 
األول  الربع  خالل  بالمائة   70.1 بنسبة  األردنية،  السوق  إلى 
من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2020. وحسب 
بيانات صادرة عن البنك المركزي األردني، أمس، بلغت قيمة 
االستثمارات األجنبية المباشرة 61.3 مليون دينار )86.4 مليون 
دوالر(  مليون   294.7( دينار  ماليين   209 مع  مقارنة  دوالر( 
على أساس سنوي. وسجلت قيمة االستثمارات األجنبية في 
2020 زيادة نسبتها 1.9 بالمائة عن العام الذي سبقه، رغم 
قيود كورونا، إلى 496.7 مليون دينار )700.3 مليون دوالر( 
في  دوالر(  مليون  دينار)687  مليون   487.3 مع  مقارنة 
2019. واالستثمار األجنبي أحد المعطيات المهمة الداخلة 

في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بالنقد األجنبي.

العراق يمنع دخول عمالة بنغالدش
أعلن مسؤول عراقي حكومي، أمس، صدور قرار يمنع 
بموجبه دخول العمالة القادمة من بنغالدش، وقال إن 
القرار سيكون له تأثيرات إيجابية في تقليص أزمة البطالة 
في  المهني  التدريب  دائرة  عام  مدير  وقال  البالد.  في 
الرسمية  األنباء  لوكالة  جبار،  رائد  العراقية  العمل  وزارة 
عمالة  دخول  منع  قرر  الوزراء  »مجلس  إن  )واع(، 
بنغالدش إلى البالد.. هذا القرار سيكون له تأثير جيد في 
هذه  من  كبيرا  جزءا  أن  سيما  ال  المحلية،  العمل  سوق 
العمالة غير شرعي«. وأوضح جبار أن »الشركات النفطية 
وباكستانية  هندية  عمالة  تستقدم  البالد،  في  العاملة 
أو خبرة على حساب  أية مؤهالت  وبنغالية، وال تمتلك 

نظيرتها الوطنية ذات المؤهل واالختصاص«.

أسواق

اقتصاد
مصطفى عبدالسالم

في يوليو/تموز 2013 أعلنت 
اإلمارات أنها ستقوم بإرسال 

سفن إلى مصر محملة بالبنزين 
والسوالر، واصفة املساعدات التي 

ستقدمها ملصر في ذلك الوقت، 
بأنها عبارة عن »أسطول سيكون 

أوله في موانئ دبي، وآخره عند 
قناة السويس«. لم تكن تلك مبالغة 

من السلطات اإلماراتية، الداعم 
األول لالنقالبات في املنطقة، رغم 

أن املسافة بني دبي والقناة تبلغ 
نحو 3 آالف كيلومتر، فقد تدفقت 

وقتها املساعدات اإلماراتية على 
مصر حيث تم على الفور إرسال 

أطنان من املشتقات البترولية 
والنفط الخام، واملازوت املستخدم 

في توليد الكهرباء، إضافة إلى 
تقديم مساعدات نقدية عاجلة 
قيمتها 3 مليارات دوالر، منها 

منحة ال ترد قيمتها مليار دوالر، 
إضافة إلى مساعدات طبية 

وغذائية ومستشفيات ميدانية 
ومالبس وبطاطني وغيرها. 

لم تتوقف املساعدات اإلماراتية 
بعد منتصف 2013 فقد تدفقت 

مساعدات نقدية أخرى على 
مصر لكن في شكل قروض 

منها 3 مليارات تم منحها خالل 
مؤتمر شرم الشيخ االقتصادي 

في مارس/آذار 2015. كما تم 
ضخ مليارات الجنيهات من قبل 

اإلمارات في شرايني اإلعالم 
املصري.

وبعضنا يتذكر التصريح الشهير 
الذي أطلقه نائب رئيس اإلمارات، 
محمد بن راشد آل مكتوم خالل 

مؤتمر شرم الشيخ حينما أعلن أن 
إجمالي ما قدمته اإلمارات ملصر 

خالل العامني 2013-2014 بلغ 
أكثر من 14 مليار دوالر.

ولعبت املساعدات النفطية الضخمة 
التي أرسلتها كل من اإلمارات 

والسعودية والكويت في ذلك 
الوقت في حل أزمة الوقود التي 

كانت تعاني منها مصر في 
الفترة األخيرة من حكم محمد 

مرسي، كما لعبت دورا مهما 
في حل أزمة انقطاع الكهرباء. 

كما ساندت املساعدات النقدية 
الخليجية الجنيه املصري ومكنت 

الدولة من إيجاد موارد لتمويل 
واردات البالد من السلع الغذائية، 

وسداد أعباء الديون. لم يقف الدور 
الذي قامت به الدول الخليجية 

الثالث عند هذا الحد، بل ساعدت 
الحكومة املصرية في الحصول 

على قروض ضخمة خاصة من 
املؤسسات املالية اإلقليمية والدولية 
حيث ضمنت السداد لدى صندوق 
النقد الدولي الذي منح البالد نحو 

20 مليار دوالر في فترة تقل 
عن الـ60 شهر. اآلن، هل يتكرر 

السيناريو مع تونس عقب وقوع 
انقالب قيس سعيد على الدستور 

والبرملان والحكومة املنتخبة 
والحريات العامة؟ وهل يتدخل املال 

السياسي الخليجي لحل األزمات 
التي يعاني منها املواطن التونسي 

ومنها املشاكل الصحية واملعيشية 
واملالية؟ وهل ترسل اإلمارات 

أسطوال من البنزين والسوالر 
والغاز واملساعدات الطبية أوله 

أبوظبي ونهايته في تونس؟

أسطول أوله 
أبوظبي ونهايته 

تونس؟
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

الخوف لدى عموم  تتواصل حالة 
ــر األزمـــــــة  ــيــ ــأثــ ــن تــ ــ الــــتــــونــــســــيــــني مــ
املعيشي  وضــعــهــم  فــي  السياسية 
وقدرة الدولة على تأمني أجورهم والخدمات 
األساسية في املدة املقبلة. ويأتي ذلك في وقت 
يطالب فيه خبراء اقتصاد الرئيس قيس سعّيد 
بالكشف عن خريطة طريق واضحة للخروج 
بالبالد من أزمتها املالية في أقرب وقت لضمان 
عدم انزالق البالد في اإلفالس أو التخلف عن 

سداد ديونها الخارجية.
وتتسارع األحداث السياسية في تونس عقب 
أعلن عنها سعّيد  التي  االنقالبية  اإلجـــراءات 
في ظرف مالي صعب تواجه فيه البالد شّح 
ل صناعة 

ّ
التمويالت وتراجع االستثمار وتعط

ــات املــرتــقــبــة  ــيـ ــداعـ ــتـ  عــــن الـ
ً
ــال الـــســـيـــاحـــة، فـــضـ

لقرارات تمديد ساعات حظر التجول والحجر 
الشامل على العاملني في القطاعات التجارية 

والخدماتية.
ويعيش اقتصاد تونس في الفترة األخيرة أزمة 
غير مسبوقة، مع تسجيل انكماش في النمو 
خــالل الربع األول املاضي بنسبة 3 في املائة 
املائة، وانهيار  البطالة إلى 17.3 في  وارتفاع 
عائدات السياحة نتيجة األزمة الوبائية، وتفاقم 

املديونية التي بلغت نحو 35 مليار دوالر.

مخاوف معيشية 
رغم تجاوز الساعات األولى الصعبة في البالد 
وتواصل الحركة التجارية والخدماتية وتموين 
السلع بشكل عادي عقب إعالن 25 يوليو/ تموز، 
يسيطر القلق على التونسيني بسبب مخاوف 
مــن عــدم قـــدرة الــدولــة على تــأمــني األجـــور في 
الجائحة  تــداعــيــات  وتــواصــل  املقبلة  األشــهــر 
الصحية وقرار تمديد ساعات الحجر الصحي 
الشامل وحظر التجول. يقول محزر الزديني، 
وهو صاحب متجر صغير في العاصمة تونس، 

 القطاعات 
ّ

 لكل
ً
 الحجر الصحي أصبح قاتال

ّ
إن

أن يجبر  مــرجــحــًا  والـــخـــدمـــاتـــيـــة،  الـــتـــجـــاريـــة 
أصحاب املحالت على تسريح عمالهم. وأضاف 
»العربي الجديد«: »نحن  الزديني في حديثه لـ
إلــى تمديد ساعات  في موسم الحر ونحتاج 
العمل ال إلى مزيد من التضييق«، مشيرًا إلى 
على  التقت  لــإفــالس  الدافعة  العوامل   

ّ
كــل  

ّ
أن

اإلنفاق،  القدرة على  التجار، ال سيما ضعف 
وجيوب التونسيني الفارغة، ومحدودية ساعات 
العمل. ويطالب بمراجعة قرارات الحجر ومنع 
تنقل الــعــربــات واألشـــخـــاص وإفــســاح املــجــال 
أمام التجار للعمل لساعات متأخرة من أجل 
تنشيط الحركة التجارية في البالد والحفاظ 
على أكبر قدر ممكن من مصادر الرزق ووقف 

نزيف تسريح العمال. 
واالثــنــني، أصـــدر سعّيد أمـــرًا رئــاســيــًا يقضي 
بحظر تجول األشخاص والعربات بكامل البالد 
من الساعة السابعة مساًء إلى الساعة السادسة 

صباحًا ملدة شهر.

ضغوط التمويل
وبسبب األزمة املالية الخانقة التي تعاني منها 
الــبــالد، تحتاج تــونــس إلــى تــمــويــالت عاجلة 
لضمان سداد أجور أغسطس/ آب املقبل وقسط 
في  أجله   

ّ
يحل دوالر  مليون   500 بقيمة  ديــن 

األسبوع األول من الشهر املقبل.
الــســيــاق، شككت وكــالــة التصنيف  وفـــي هـــذا 

االئــتــمــانــي »فــيــتــش« فــي تــقــريــر لــهــا، أول من 
أمس، في قدرة الرئيس التونسي على استخدام 
سلطته التخاذ تدابير صعبة ملعالجة ضغوط 
التمويل على غرار خفض فاتورة أجور القطاع 
ــرارات  ــقـ الـــعـــام بــســبــب ال شــعــبــيــة مــثــل هــــذه الـ
وإمكانية تأليب الرأي العام ضده. وقالت وكالة 
 قرار الرئيس التونسي تعليق عمل 

ّ
»فيتش« إن

البرملان وإقالة رئيس الوزراء قد يضيف مزيدًا 
من التأخير لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي 
من شأنه أن يخفف من ضغوط التمويل الكبيرة 
في البالد. واعتبرت وكالة التصنيف في تقرير 
 تونس ستحتاج إلى الحصول على 

ّ
أصدرته أن

مبالغ كبيرة من تمويل الدائنني الرسميني قبل 
العام من أجل وقف التدهور في مركز  نهاية 

السيولة الخارجية لديها.
والصناعات  والــتــجــارة  الصناعة  اتــحــاد  أمــا 
الــتــقــلــيــديــة املــنــظــمــة املــمــثــلــة لــقــطــاع األعـــمـــال 
الخاص، فشدد في بيان له، أول من أمس، على 
 الــخــطــوات الــتــي ستتخذ 

ّ
أهــمــيــة أن تكفل كـــل

فــي الــفــتــرة املــقــبــلــة ســيــادة الــقــانــون وحــمــايــة 
 

ّ
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والفردية لكل

التونسيني بعيدًا عن منطق تصفية الحسابات 
أو االنتقام أو التشفي.

خريطة إنقاذ
 
ّ
أن يعتبر خبير االقــتــصــاد، رضــا شــكــنــدالــي، 
الــتــعــجــيــل بــوضــع خــريــطــة طــريــق اقــتــصــاديــة 
واضحة املعالم يبعث برسائل طمأنة للداخل 
والخارج، مشّددًا على ضرورة إشراك املنظمات 
الفاعلة فــي الــبــالد مــن أجــل ضــمــان تطبيقها 
والــــذهــــاب بــهــا إلــــى صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
لــلــحــصــول عــلــى الـــتـــمـــويـــالت الــــالزمــــة. يــقــول 
الجديد«:  »العربي  لـ تصريح  فــي  الشكندالي 
»الوضع الخانق للمالية العمومية يستوجب 
الدولي  النقد  صندوق  إلقناع  سريعة  حلواًل 
 االتفاق مع 

ّ
بتوقيع اتفاق مع تونس«، مؤكدًا أن

الدوائر املالية العاملية يتطلب حوارًا اقتصاديًا 
 األطراف.

ّ
وطنيًا تكون مخرجاته ملزمة لكل

يتحدث الخبير االقتصادي عن الدور املهم الذي 
يمكن أن يلعبه االتحاد العام التونسي للشغل 
طريق  خريطة  لصياغة  األرضــيــة  توفير  فــي 
 خريطة إنقاذ 

ّ
اقتصادية. ويرى الشكندالي أن

قـــرارات تمس مــن الوضع  اقتصادي مــن دون 
االلــتــزام  شـــرط  ممكنة،  للتونسيني  املعيشي 
 تنقية مناخ االستثمار 

ّ
بتطبيقها. ويكشف أن

بمكافحة الفساد ستكون له أيضًا انعكاسات 
جيدة على وضع تونس في خريطة االستثمار 
العاملي، مرجحًا أن تحظى تونس بدعم أميركي 
لدى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول 

على التمويالت.

عّمان ـ زيد الدبيسية

التجارية  وخــاصــة  األردن  فــي  االقتصادية  القطاعات  تــواجــه 
الــســيــولــة والــتــمــويــل ألنشطتها  نــقــص  والــصــنــاعــيــة، معضلة 
بسبب جائحة  منها  تــعــانــي  الــتــي  ــات  األزمــ زاد  مــا  املختلفة، 
كـــورونـــا وتــداعــيــاتــهــا، فــي الــوقــت الــــذي تحتفظ فــيــه الــبــنــوك 
املحلية بحجم ودائع ضخم. وزادت أزمة ارتفاع أجور الشحن 
واألسعار عامليا األعباء املترتبة على القطاع الخاص األردني 
الذي يقع على عاتقة استيراد احتياجات األردن من مختلف 

السلع وخاصة الغذائية.
نقص  مشكلة  بمعالجة  الحكومة  الــخــاص  الــقــطــاع  ويــطــالــب 
السيولة وارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة التي قــد تــؤدي إلــى عــزوف 
كــثــيــر مـــن الــتــجــار عـــن االســـتـــيـــراد خـــالل الــفــتــرة املــقــبــلــة لــعــدم 
ــفــــاع األكــــالف  قــدرتــهــم عــلــى تــحــمــل مــزيــد مـــن الــخــســائــر وارتــ
األردن  صناعة  غــرفــة  رئــيــس  وقـــال  مسبوقة.  غير  ملستويات 
»العربي الجديد«، إن القطاعات االقتصادية  فتحي الجغبير، لـ
املختلفة تواجه تحديات كبيرة وغير مسبوقة بسبب ارتفاع 
أجور الشحن عامليا، والزيادة الكبيرة التي طرأت على أسعار 

السلع ومدخالت اإلنتاج وغيرها.
وأضاف الجغبير أن املحافظة على املخزون االستراتيجي من 
القطاع  مساعدة  يتطلب  وغيرها  التموينية  السلع  مختلف 
الخاص من خالل توفير التسهيالت االئتمانية بكلف مخفضة 
خالل هذه الفترة وتفادي انقطاعها أو حدوث نقص فيها بما 
في ذلك استيراد مدخالت ومستلزمات اإلنتاج، مشيرا إلى أن 
القطاع الصناعي يساهم بنسبة كبيرة في توفير احتياجات 

السوق من السلع املنتجة محليا ولغايات التصدير.
وقال إن البنوك عليها تخفيض أسعار الفائدة حتى تساعد 
تتطلب  التي  املرحلة  هــذه  في  االستيراد  كلف  على تخفيض 
قدر  والتقليل  املــخــزون  على  للمحافظة  الجهات  كافة  تعاون 
أن غرفة  الجغبير  ارتفاع األسعار عامليا. وبني  املستطاع من 
للتعاون في  البنوك  اتفاقا مع جمعية  األردن وقعت  صناعة 
العديد من املجاالت، من بينها كيفية تخفيض أسعار الفائدة 
ألحدث  ووفقا  الصناعي.  للقطاع  املمنوحة  التسهيالت  على 
بيانات للبنك املركزي األردني اطلعت عليها »العربي الجديد«، 

التسهيالت االئتمانية املمنوحة من  فقد بلغ رصيد إجمالي 
قبل البنوك املرخصة في نهاية شهر إبريل/ نيسان املاضي 
في  دوالر  مليار   40.36 مقابل  دوالر،  مليار   41.6 مــقــداره  مــا 
نهاية العام املاضي، مسجلة بذلك ارتفاعا بما مقداره حوالي 
1.23 مليار دوالر، أو ما نسبته 3.2%. وارتفعت الودائع إلى ما 

قيمته نحو 53 مليار دوالر في نهاية إبريل املاضي. 
الكباريتي،  نائل  األردن  تــجــارة  غرفة  رئيس  قــال  جانبه،  مــن 
»العربي الجديد«، إن من أهم املعضالت التي تواجه القطاع  لـ
التجاري هو ارتفاع أسعار الفائدة على التسهيالت املصرفية 
وعـــدم تــوفــر السيولة الكافية فــي الــســوق، وفــي املــقــابــل زادت 
أجور الشحن البحري بنسبة تفوق الخيال، حيث قفزت أجرة 
شحن الحاوية الواحدة من الصني مثال من حوالي إلفي دوالر 

إلى 14 ألف دوالر إضافة إلى الكلف األخرى.
وأضــاف أن هامش ربح التاجر األردنــي ال يتجاوز 10% وتم 
تخفيضه إلى أقل من 5% للحد من آثار ارتفاع األسعار عامليا 
وكلف الشحن على األسعار محليا. وقال إنه في املقابل على 
البنوك املحلية، وانطالقا من املسؤولية املجتمعية، تخفيض 
ــرة، وخـــاصـــة عــلــى الــتــســهــيــالت  ــؤثـ أســـعـــار الـــفـــائـــدة بــنــســبــة مـ
البنكية املوجهة الستيراد السلع األساسية مثل السكر واألرز 
والـــزيـــوت الــنــبــاتــيــة والــلــحــوم وغــيــرهــا، بــهــدف تلبية حاجة 

السوق واملحافظة على املخزون االستراتيجي الغذائي.
وبني أن القرار الذي اتخذته الحكومة بتحديد سقف الحتساب 
أجور الشحن ضمن التعرفة الجمركية يعد إيجابيا لكنه غير 
كاف ملواجهة ارتفاع األسعار. ويستورد األردن ما نسبته %90 

من احتياجاته الغذائية من الخارج، حسب تقارير رسمية.
وفـــي املــقــابــل، قـــال مــديــر عـــام جمعية الــبــنــوك األردنـــيـــة ماهر 
بإيجابية  تفاعلت  البنوك  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ املــحــروق، 
منذ جائحة  الوطني  االقــتــصــاد  واجــهــت  التي  التحديات  مــع 
كـــورونـــا مـــن خــــالل إعـــــادة الــنــظــر بــأســعــار الـــفـــائـــدة وتــأجــيــل 
أشهر ومنح  لعدة  واملقترضني  األفــراد  األقساط عن  استيفاء 
التسهيالت االئتمانية. وأضاف أن جمعية البنوك تدرس كافة 
املقترحات املمكنة والالزمة ملساعدة الصناعيني واملستوردين 
ارتفاعات كبيرة على  الحالية وما نتج عنها من  املرحلة  في 

أجور الشحن البحري وكلف اإلنتاج.

تونس تكابد تداعيات اإلغالق: 
مخاوف معيشية وأزمة تمويل

القطاع التجاري يشكو من نقص السيولة )فرانس برس(اإلغالقات تفاقم األوضاع االقتصادية والمعيشية )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

مطالبات بخفض الفوائد المصرفية

استمرت حالة القلق من 
األوضاع المعيشية في 
الشارع التونسي بالتزامن 
مع اإلجراءات االنقالبية 

للرئيس قيس سعيّد، 
وسط ظرف مالي صعب 

تعاني منه البالد

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

500.000.000
إلى تمويالت  تحتاج تونس 
ــداد  ــان سـ ــم ــض ــة ل ــل ــاج ع
ــر أغــســطــس/  ــه ــور ش ــ أجـ
إلى  باإلضافة  المقبل،  آب 
 500 بقيمة  ــن  ديـ قــســط 
مليون دوالر يحّل أجله في 
الشهر  من  األول  األســبــوع 

المقبل.

تقارير عربية

األردنمال وسياسة

عاملية  مناقصة  عن  مصر  أعلنت 
لــتــوريــد كــمــيــات غــيــر مـــحـــددة من 
القمح، على أن يتم التوريد ابتداء من 
وطرحت  الــقــادم.  أيــلــول  سبتمبر/ 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــســلــع الــتــمــويــنــيــة 
مناقصة  أمــس،  مــن  أول  املصرية، 
لشراء كمية غير محددة من القمح 
للشحن في  مــورديــن عامليني،  من 
إلـــى 30 سبتمبر.  الــفــتــرة مــن 20 
املصرية،  الهيئة  أعلنته  ملــا  ووفــقــا 
فإن الدفع يتم باستخدام خطابات 
اعــتــمــاد مــدتــهــا 180 يـــومـــا. وفــي 
مناقصتها السابقة في 14 يوليو/ 
تموز املاضي، اشترت الهيئة 180 
ألف طن من القمح الروماني. وفي 
الجاري،  تموز  يوليو/  من  السابع 
التموين املصري علي  أعلن وزيــر 
تــوريــد  مــوســم  انــتــهــاء  املصيلحي 
بـــاســـتـــالم 3.428  املـــحـــلـــي،  الــقــمــح 
ــذا  ــح مـــحـــلـــي هــ ــمــ مـــــاليـــــني طــــــن قــ
املـــوســـم مـــن املــــزارعــــني ومـــــوردي 
ــــى 165 ألــف  الــقــمــح، بـــاإلضـــافـــة إل
طن تم تسليمها ملصانع املكرونة، 
طـــن. مــــاليــــني   3.600 ــالـــي  ــمـ ــإجـ بـ

مناقصة 
لتوريد قمح 

إلى مصر
غزة ـ يوسف أبو وطفة

خالل  غــزة،  قطاع  فــي  الفلسطينيون  يعيش 
الفترة األخيرة، أجواء حصاٍر إسرائيلي غير 
مــســبــوقــة مــنــذ فــرضــه ألول مـــرة عـــام 2007، 
نتيجة التحكم في إدخال الشاحنات املحملة 
بالبضائع عند معبر كرم أبو سالم التجاري 
القطاع، والــذي  الــواقــع أقصى شــرق جنوبّي 

يشكل املنفذ الرئيسي للحركة التجارية.
غزة  على  اإلسرائيلي  الــعــدوان  انتهاء  ومنذ 
ــار املــاضــي، أبــقــى االحــتــالل  فــي 21 مــايــو/ أيـ
على الكثير من القيود التي فرضها، عبر منع 
إدخـــال مــواد البناء واملـــواد الــخــام واألجــهــزة 
والسيارات  الخلوية  والــهــواتــف  الكهربائية 

ومــــواد الــصــنــاعــات الــخــشــبــيــة واأللــومــنــيــوم 
الشاحنات  عدد  وتراجع  والصلب.  والحديد 
ــــالل الــشــهــر  ــقـــطـــاع كـــثـــيـــرًا خـ ــى الـ ــ الـــــــــواردة إلـ
األخير، مقارنة بالفترة التي سبقت العدوان.

ــام لــلــمــعــابــر  ــعــ ــر الــ ــديــ فــــي األثـــــنـــــاء، يـــقـــول املــ
والــتــجــارة بــــوزارة االقــتــصــاد فــي غـــزة، رامــي 

ــــالل يـــحـــظـــر إدخـــــال  ــتـ ــ  االحـ
ّ
ــــش، إن ــريـ ــ أبـــــو الـ

املــــــواد الـــخـــام بــمــخــتــلــف أصـــنـــافـــهـــا، ويــمــنــع 
والبالستيكية  الخشبية  املصنوعات  إدخــال 
واأللومنيوم والزجاج وقطع غيار السيارات 

والسيارات الحديثة.
 
ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ  الريش  أبــو  ويوضح 
املائة  فــي  بــإدخــال 30  االحــتــالل يسمح فقط 
مــن الــبــضــائــع الــتــي كـــان فــي الــســابــق يسمح 
املائة  فــي   70 إدخـــال  يعرقل  فيما  بإدخالها، 
تحت ذرائــع وأسباب عــدة، ما ينعكس سلبًا 
 
ّ
عــلــى املــشــهــد االقــــتــــصــــادي. ويــشــيــر إلــــى أن
التجارية سمح  الشاحنات  مــن  عــدد  أقــصــى 
االحــتــالل بــإدخــالــه عبر املعبر الــتــجــاري هو 
330 شــاحــنــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي كــــان يسمح 

في السابق بإدخال ما نسبته 400 إلى 500 
شاحنة مــن مختلف أصــنــاف املـــواد، بما في 
ذلك مواد البناء التي يرفض إدخالها حاليًا.

ــــراءات   اإلجـ
ّ
وحــســب املـــســـؤول الــحــكــومــي، إن

اإلسرائيلية الحالية املتخذة على معبر كرم 
أبو سالم تكبد التجار الفلسطينيني خسائر 
ــيـــرة؛ نـــظـــرًا لــدفــعــهــم »أرضــــيــــات«  ــبـ مـــالـــيـــة كـ
 

ٌ
مــقــابــل بــقــاء الــحــاويــات لـــدى االحــتــالل )بـــدل
اآلخر  البعض  يلجأ  فيما  ركنها(،  عن  مالي 
إلى تسويقها في أســواق الضفة بمبالغ أقل 

للحصول على السيولة النقدية.
أبـــو سالم  كـــرم  معبر   

ّ
إال الــقــطــاع  يمتلك  وال 

بعدما  املحتلة،  األراضـــي  مع  تجاري  كمنفذ 
أغلق االحتالل املعابر التجارية الثالثة التي 
كــانــت تــمــثــل الــعــصــب األســـاســـي لــالقــتــصــاد 
2007 معبر صوفا،  عــام  فــي  أزال  إذ  املحلي، 
الــذي كان مجهزًا لدخول مــواد البناء، وبعد 
الشجاعية،  أغــلــق معبر  ثــالث ســنــوات  نحو 
الــوقــود،  الــذي كــان مخصصًا لنقل مشتقات 
ومـــع مــطــلــع عـــام 2012 دمـــر االحـــتـــالل معبر 
املــنــطــار، الــــذي كـــان يعتبر مــن أكــبــر املــعــابــر 
التجارية املجهزة لدخول مختلف البضائع.

بــدوره يقول مدير العالقات العامة واإلعالم 
ــّبـــاع،  ــزة الـــتـــجـــاريـــة، مـــاهـــر الـــطـ ــ فــــي غـــرفـــة غـ
 مــتــوســط عـــدد الــشــاحــنــات قــبــل الـــعـــدوان 

ّ
إن

اإلسرائيلي األخــيــر على غــزة كــان يـــراوح ما 
ــه 

ّ
بـــني 9 إلــــى 10 آالف شــاحــنــة شــهــريــًا، لــكــن

فــي الشهرين األخيرين يـــراوح مــا بــني 3000 
و3500 شاحنة. 

ــاع فـــي حــديــثــه إلــــى »الــعــربــي  ــّبـ ــطـ ويـــؤكـــد الـ
التراجع يصل إلى قرابة 70 في   

ّ
أن الجديد« 

وحتى  الشاحنات  أعـــداد  على صعيد  املــائــة 
األصناف التي يسمح لها باملرور والوصول 
ــي تـــوقـــف بــعــض  ــا أســـهـــم فــ إلـــــى الــــقــــطــــاع، مــ

القطاعات كليًا أو جزئيًا.
 
ّ
وحسب املسؤول في غرفة غزة التجارية، فإن
الــقــطــاعــات اإلنــشــائــيــة والــقــطــاعــات املــســانــدة 
لها مثل معامل »البلوك« و»الباطون« توقفت 
القاضي  الــقــرار اإلســرائــيــلــي  بــالــكــامــل بفعل 
بمنع إدخـــال هــذه املـــواد عبر معبر كــرم أبو 

سالم التجاري ضمن عقوباته املفروضة. 

 الــقــطــاع اإلنــشــائــي 
ّ
ويــشــيــر الـــطـــّبـــاع إلــــى أن

فيما تضررت  املــائــة،  فــي  توقف بنسبة 100 
بــعــض الــقــطــاعــات بنسبة تــصــل إلـــى 70 في 
املـــائـــة مــثــل قـــطـــاع تــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات 
نــتــيــجــة مـــنـــع وصـــــــول أجــــهــــزة الـــحـــواســـيـــب 
والطابعات، في الوقت الذي تعمل فيه بقية 

القطاعات بنسبة ال تتجاوز 50 في املائة. 
ــيـــة ســيــدفــع  ــلـ ــيـ ــرائـ واســــتــــمــــرار الـــقـــيـــود اإلسـ
الــقــطــاع نــحــو انــهــيــار كــامــل، فــي ظــل انــعــدام 
الحصار  استمرار  نتيجة  الصمود  مقومات 
التوالي والنتائج  الخامس عشر على  للعام 
ــبــــة عـــــن الــــــحــــــروب األربــــــــــع وجـــــــوالت  ــتــــرتــ املــ

التصعيد العسكري، وفق الطّباع.
ــعـــدوان اإلســرائــيــلــي األخــيــر  ومــنــذ انــتــهــاء الـ
ــائــــع  ــبــــضــ تــــــالعــــــب االحــــــــتــــــــالل بــــكــــمــــيــــات الــ
واألصـــنـــاف املــدخــلــة إلـــى الــقــطــاع، عــبــر وقــف 
إدخال الوقود في بعض األحيان، ثم السماح 
التصدير بشروط تعجيزية  بإدخاله ووقف 
بتدخالت  إعــادتــه  ثــم  الفلسطينيني  للتجار 

أممية.
ــيـــس جــمــعــيــة رجــــال  ــبـــه، يــعــتــبــر رئـ مــــن جـــانـ
األعمال الفلسطينيني في غزة، علي الحايك، 
 ما يجري حاليًا حرب اقتصادية مستمرة 

ّ
أن

عــلــى الــقــطــاع، تــســتــهــدف إنــهــاك مــا بــقــي من 
الــقــطــاع االقــتــصــادي عــبــر مــنــع إدخــــال املـــواد 
إدخــال  وعرقلة  الصناعي  بالقطاع  الخاصة 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــام. ويــــقــــول الـــحـــايـــك لــ ــخــ ــواد الــ ــ ــ املـ
 هناك مئات السيارات املستوردة 

ّ
الجديد« إن

الــتــي يمنع االحــتــالل إدخــالــهــا عبر حجزها 
بـــالـــرغـــم مـــن إتــمــامــهــا مــخــتــلــف اإلجــــــــراءات، 
مـــا يــكــّبــد املــــورديــــن خــســائــر مــالــيــة كــبــيــرة، 
 عــن حجز عــشــرات الــحــاويــات املحملة 

ً
فضال

بــالــبــضــائــع فـــي مــعــبــر كــــرم أبــــو ســـالـــم، إلــى 
جانب منع دخول التجار ورجال األعمال إلى 

األراضي املحتلة. 
إلى  أدى  البضائع   حجز 

ّ
أن الــحــايــك  ويــؤكــد 

ــــق املــــورديــــن مــالــيــًا من  تــلــف بــعــضــهــا، وأرهــ
يدفعونها  التي  الكبيرة  املالية  املبالغ  خالل 
إلى  البضائع  بنقل  أو  »أرضــيــات«،  كـــ ســـواء 
مــخــازن خاصة داخــل األراضـــي املحتلة، إلى 

حني السماح بمرورها إلى القطاع.

ارتفاع الدوالر الجمركي يصدم التّجارحرب اقتصادية على غزة: االحتالل يمنع 70% من الواردات

الحصار يكبّد التّجار خسائر كبيرة )عبد الحكيم أبو رياش(

عدن ـ محمد راجح

عّبر القطاع الخاص التجاري في اليمن 
اليمنية  الحكومة  قــرار  عن صدمته من 
بـــإعـــادة تــقــيــيــم ســعــر الــــــدوالر الــخــاص 
بــالــجــمــارك املــعــمــول بــه طـــوال السنوات 
السبع املاضية. وبموجب القرار أصبح 
بــداًل  الـــدوالر الجمركي 500 ريــال  سعر 
الجمارك  تعرفة  لترتفع  ريـــاال،   250 مــن 
املـــســـتـــوردة بنسبة  بــالــســلــع  الـــخـــاصـــة 
100%.، وهــو ما يقود إلــى حــدوث قفزة 

في أسعار السلع في األسواق.
وقالت الغرفة التجارية والصناعية في 
ها فوجئت بقرار رفع تقييم سعر 

ّ
عدن إن

الـــــــدوالر الـــخـــاص بـــالـــجـــمـــارك فـــي عــدن 
التابعة  املناطق  في  املؤقتة  )العاصمة 
لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة( بــســعــر 500 ريـــال 
لــلــدوالر بعدما كــان 250 ريـــااًل لــلــدوالر 

الواحد طوال السنوات السبع املاضية.
وأعلنت الغرفة في بيان رسمي، حصلت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عــلــى نــســخــة مــنــه، 
رفضها من منطلق املسؤولية الوطنية 
ــــه ســيــؤدي 

ّ
هـــذا الــتــقــيــيــم الــــذي أكــــدت أن

بشكل مباشر إلى مجاعة بني املواطنني، 
وسيضر بشدة بحركة التجارة.

 هذا القرار قد يؤدي إلى اختالالت 
ّ
كما أن

ــيـــر املــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة  فــــي ســــالســــل تـــوفـ
مع  االجتماعي  األمــن  استقرار  ويزعزع 
املواطنني، في  الجوع بني  توسع نطاق 
 الظروف املعيشية الحالية وانهيار 

ّ
ظل

ــعــــف مـــداخـــيـــل  ــلـــة الـــوطـــنـــيـــة وضــ الـــعـــمـ
اليمنيني وزيادة الفقر.

ــة  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــــس الــــــغــــــرفــــــة الـ ــ ــيـ ــ ــ وقـــــــــــــال رئـ
ــي عــــــــدن، نــــائــــب مـــديـــر  ــ والـــصـــنـــاعـــيـــة فـ
التجارية  للغرف  اليمني  العام  االتحاد 
»العربي  لـ باعبيد،  أبوبكر  والصناعية، 
 القطاع الخاص التجاري في 

ّ
الجديد« إن

الراهنة يحتاج إلى أن تمد له  الظروف 
الحكومة يد العون واملساعدة والشراكة 
واملـــســـاهـــمـــة فــــي تــخــفــيــف مــــا يـــكـــابـــده 
وارتفاع  االستيراد  أعباء  من  ويتحمله 

ــاري بـــصـــورة  ــجــ ــتــ ــن الــ تـــكـــالـــيـــف الـــشـــحـ
مضاعفة وانهيار العملة وتردي أنشطة 
ــة.   ــنــ ــراهــ األعـــــمـــــال بـــســـبـــب األوضــــــــــاع الــ
 الــقــطــاع الـــتـــجـــاري يــواجــه 

ّ
ــاف أن ــ وأضــ

ــن األعــــبــــاء املــدفــوعــة  ســلــســلــة طــويــلــة مـ
بأزمة اقتصادية حادة وانخفاض سعر 
ذلك  وانــعــكــاس  الوطنية  العملة  صــرف 
السلع،  األســواق وأسعار  استقرار  على 
ــذا الـــقـــرار في  بــيــنــمــا قـــد يــســاهــم مــثــل هـ
خلق منافذ وتبعات ضارة على الحركة 

التجارية واالقتصاد الوطني.
وانتقدت الغرفة املمثلة للقطاع التجاري 
فـــي عـــدن هـــذا الـــقـــرار األحـــــادي مـــن قبل 
الــحــكــومــة، الــــذي لـــم تــجــِر اســتــشــارتــهــا 
اســتــيــراد بضائع  عــنــه  إذ سينتج  فــيــه، 
التكلفة، كما سيرفع  أقــل جــودة لتقليل 
إلــى قرابة  اآلن  املــواد املستوردة  أسعار 
الـــضـــعـــفـــني، مـــمـــا ســـيـــثـــقـــل عـــلـــى كـــاهـــل 
الــقــطــاع. كــمــا سينتج  املـــواطـــن، بحسب 
القرار توسع في عمليات التهريب،  عن 
وسيتسبب في العزوف عن ميناء عدن، 
مـــمـــا ســيــنــســف مــــا تــبــقــى مــــن إيـــــــرادات 
الــــدولــــة الـــخـــاصـــة بـــالـــجـــمـــارك. وســاقــت 
عدن  فــي  والصناعية  التجارية  الغرفة 
 هذه املبررات لتعلن عن رفضها هذا 

ّ
كل

امللك  الــقــرار، ودعـــت حكومة معني عبد 
إلى إلغائه.

ــال  مــــن جـــانـــبـــه، انـــتـــقـــد مــــســــؤول االتـــصـ
ــة  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ واإلعـــــــــــــــــالم فــــــــي الــــــغــــــرفــــــة الـ
العاصمة  بأمانة  املركزية،  والصناعية 
صــنــعــاء، أحــمــد حــســن، هـــذا الـــقـــرار ومــا 
ســيــنــتــج عــنــه مـــن عـــواقـــب وخــيــمــة على 
األســــواق واضــطــراب الــحــركــة التجارية 
وانفالت أسعار السلع واملــواد الغذائية 
واالستهالكية وارتفاع التضخم بنسبة 
»العربي الجديد«. 100%، وفق حديثه لـ

ميناء  احتج عمال جمارك  السياق،  في 
ــعــــار الـــصـــرف  ــع أســ ــ ــدن عـــلـــى قــــــرار رفـ ــ عـ
ــيــــة بـــمـــيـــنـــاء  فــــــي املـــــعـــــامـــــالت الــــجــــمــــركــ
عــــدن، مــمــا ســتــكــون لــه تــبــعــات كــارثــيــة، 
بحسب مــا قــالــوا، ال تــتــوقــف فــقــط على 

الــحــركــة الــتــجــاريــة وأســـعـــار الــســلــع، بل 
الــضــرر األكــبــر فــي ميناء عدن  سيتركز 
االســتــراتــيــجــي الـــــذي أصـــبـــح مــنــذ عــام 

2018 امليناء الرئيسي في اليمن.
مــنــيــر  االقــــــتــــــصــــــادي،  الــــبــــاحــــث  ورأى 
»العربي الجديد«  القواس، في حديثه لـ
ــتـــرف بــهــا  ــعـ  الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة )املـ

ّ
أن

دولــيــًا( تــواجــه ضغوطًا هائلة مــن قبل 
الدولي واملانحني والصناديق  املجتمع 
الــتــمــويــلــيــة الـــدولـــيـــة كــالــبــنــك الـــدولـــي 
لتنفيذ حزمة  الــدولــي،  النقد  وصندوق 
ــات فــــي الـــهـــيـــاكـــل املــالــيــة  ــ ــــالحـ مــــن اإلصـ
واإليـــــــــــــرادات الــــعــــامــــة وإعــــــــــادة الـــــــدورة 
النقدية وربطها بالبنك املركزي وتفعيل 
كالجمارك والضرائب  املالية  القطاعات 
مــســتــويــات تحصيلها،  وغــيــرهــا ورفــــع 
إضـــافـــة إلــــى الــعــمــل عــلــى تــوحــيــد كــافــة 
السياسات واإلجراءات وإنهاء االنقسام 

املالي الحاصل في البالد. 
الباحث االقتصادي على حاجة  وشــدد 
إلى دعم  الراهنة  الظروف  الحكومة في 
الدولي واملانحني والصناديق  املجتمع 
االقتصادية  األزمــة  ملواجهة  التمويلية 

واملالية التي تواجها وانهيار العملة. 
ــذا الـــدعـــم  ــ ــلـــى هــ  الـــحـــصـــول عـ

ّ
وأكـــــــد أن

مشروط بتنفيذ مجموعة من اإلجراءات 
اإلصالحية في مؤسسات الدولة املالية 

والقطاعات اإليرادية كافة. 
وحــــــــــذر مــــــن خــــــطــــــورة تــــبــــعــــات بــعــض 
الــقــرارات مــع تـــردي األوضــــاع املعيشية 
والجوع  الفقر  رقعة  وتــوســع  لليمنيني 
والــبــطــالــة وارتـــفـــاع أســـعـــار الــســلــع إلــى 
مستويات قياسية، ما يتطلب معالجة 
في  الراهنة  واألمنية  السياسية  األزمــة 
املحافظات واملناطق الخاضعة لسيطرة 
ــد ربــــــه مــنــصــور  ــبـ ــة الــــرئــــيــــس عـ ــكـــومـ حـ
هـــادي، والــجــلــوس مــع الــجــهــات املعنية 
املــمــثــلــة لــلــقــطــاع الــخــاص وفــتــح قــنــوات 
حــــوار فــاعــلــة بــهــدف وضـــع الــســيــاســات 
ــرارات واإلجــــــــــراءات  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــيــــة والـ اإلصــــالحــ

املناسبة لعالج األزمة.

اليمنفلسطين

القطاعات اإلنشائية 
والمساندة توقفت 

بالكامل
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إضراب عمالي في مصر
يواصل عمال شركة »لورد إنترناشونال« 

في املنطقة الحرة بالعامرية بمدينة 
اإلسكندرية )شمال مصر(، إضرابهم عن 

العمل، الذي بدأوه بالورديتني األولى والثانية 
عصر أول من أمس، احتجاجا على تجاهل 

إدارة الشركة مطالبهم ورفض التفاوض 
حولها. ومنعت إدارة الشركة عمال الوردية 

الثالثة من االنضمام إلى زمالئهم في 
اإلضراب، بإغالق بوابات الشركة وإحكام 
األمن قبضته على الدخول إليها والخروج 

منها. يشار إلى أن أنشطة شركة لورد 
إنترناشيونال في اإلسكندرية، هي تصنيع 

)قطع غيار ومكونات املاكينات وخطوط 
اإلنتاج( بتقنية الـ CNC شفرات تقليدية 

وماكينات جاهزة للحالقة. 
وكان العمال املضربون، البالغ عددهم 

ما يقرب من ألفي عامل، قد طالبوا إدارة 
الشركة في يونيو/ حزيران املاضي 

بضرورة التفاوض في عدة مطالب، أبرزها 
 تقل عن 2400 

ّ
»تعديل األجور، على أال

جنيه )الحد األدنى لألجور الذي حددته 
الدولة(، حيث يبلغ متوسط أجور العمال 
الذين أمضوا عشر سنوات في العمل ما 

يقارب 2000 جنيه فقط«.

واشنطن تتعهد بحماية 
أموال العراق

قال البنك املركزي العراقي، أمس الثالثاء، 
إن الجهات القانونية في الواليات املتحدة، 
تعّهدت بمواصلة حماية األموال العراقية 
املودعة في بنوكها وبنوك الدول األخرى، 
بالتزامن مع قرب استكمال تسديد البالد 

جميع الديون املترتبة عليها قبل عام 2003. 
وأضاف البنك املركزي، في بيان، وفقا 

لوكالة »األناضول«، أن »الجهات القانونية 
األميركية أكدت للبنك أن جميع احتياطاته 

وأمواله محصنة، وال يمكن ألي جهة الحجز 
عليها، وأنهم سيدافعون عن حصانتها 

لدى بقية الدول«. وفي 1991، تشكلت لجنة 
أممية للتعويضات، ألزمت بغداد بدفع 52.4 
مليار دوالر تعويضات لألفراد والشركات 

واملنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد 
خسائر ناجمة مباشرة عن غزو الكويت 

واحتاللها. بينما أعلنت بغداد أخيرًا 
أنها عازمة على سداد الديون املستحقة 
عليها قبل عام 2003. واستحقت ديون 
على العراق قبل حرب عام 2003، لبلدان 

مثل الكويت، ونادي باريس، إلى جانب 
ديون ثنائية مع دول وشركات، لم تسدد 

وتراكمت فوائدها حتى اليوم.

زيادة صادرات مسحوق 
الفلفل التركي

حققت صادرات تركيا من مسحوق 
الفلفل الحار، خالل النصف األول من العام 
الجاري، عائدات بلغت 4 ماليني و730 ألف 

دوالر. وبحسب بيانات أحصتها األناضول 
من اتحاد مصّدري منطقة جنوب شرقي 

األناضول في تركيا، فقد حققت صادرات 
البالد من مسحوق الفلفل الحار نموًا 

بنسبة 46 باملائة، خالل النصف األول من 
عام 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 
املنصرم. ووفقا للبيانات فقد بلغت قيمة 

صادرات البالد من املنتج املذكور 4 ماليني 
و730 ألف دوالر. وخالل الفترة بني يناير/ 

كانون الثاني ويونيو/ حزيران 2021، 
وصل مسحوق الفلفل الحار التركي إلى 

أسواق 96 دولة حول العالم، أبرزها أملانيا، 
وهولندا، وبريطانيا، والعراق والواليات 
املتحدة. وبلغ حجم صادرات مسحوق 

الفلفل الحار، خالل النصف األول من العام 
الجاري، 1913 طنا. وتصّدرت أملانيا قائمة 

البلدان األكثر استيرادًا للمنتج التركي، 
بمليون و236 ألف دوالر.

نمو سندات الحكومات 
المحلية في الصين

بلغت قيمة السندات التي أصدرتها 
الحكومات املحلية الصينية 794.9 مليار 

يوان )حوالي 122.7 مليار دوالر أميركي( 
في يونيو/ حزيران املاضي، حسبما 
أظهرت بيانات وزارة املالية الصينية. 

وأدى أداء شهر يونيو إلى رفع إجمالي 
السندات التي أصدرتها الحكومة املحلية 
إلى 3.34 تريليونات يوان خالل النصف 
األول من العام. وبلغت السندات الخاصة 
1.73 تريليون يوان في الفترة من يناير/ 

كانون الثاني إلى يونيو، بينما بلغت 
السندات العامة 1.61 تريليون يوان. 
وبحلول نهاية يونيو ، بلغت الديون 

املستحقة للحكومات املحلية الصينية 
حوالي 27.58 تريليون يوان.
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لندن ـ موسى مهدي

ــيــــس  ــرئــ الــ إدارة  ــمــــل  ــعــ تــ بـــيـــنـــمـــا 
ــلـــى  األمــــــــيــــــــركــــــــي جــــــــو بــــــــايــــــــدن عـ
ــيـــات  ــقـــراطـ ــمـ ــالــــف الـــديـ ــاء »تــــحــ ــنــ بــ
الــرأســمــالــيــة« الحـــتـــواء تــمــدد بــكــني الــتــجــاري 
واالقـــتـــصـــادي والــتــقــنــي، يــتــزايــد الــتــوتــر بني 
عمالقي التجارة واالقتصاد في العالم. أولى 
مــؤشــرات تــصــاعــد الــتــوتــر نــتــائــج املــحــادثــات 
الــتــي جـــرت يـــوم اإلثــنــني فــي الــصــني وقــادتــهــا 
أرفـــع مــســؤولــة فــي إدارة بــايــدن، وهـــي نائبة 
وزير الخارجية ويندي شيرمان، وانتهت إلى 
طريق مسدود في الحوار بني القطبني. ويرى 
مسؤولون أن إدارة بايدن ربما ستكون أكثر 
تشددًا في عالقاتها مع الصني خالل السنوات 
املقبلة مقارنة بــإدارة الرئيس دونالد ترامب، 
مــحــاصــرة  عــلــى  بـــايـــدن ســتــعــمــل  إدارة  إن  إذ 
الـــصـــني لــيــس فــقــط عــلــى انــــفــــراد، ولـــكـــن عبر 
تحالف عريض وقوي في أوروبا وآسيا، كما 
على  والتقني  التجاري  الحظر  لــزيــادة  تتجه 
شـــركـــات بــكــني. وســـط هـــذا الــتــوتــر املــبــكــر في 
العالقات بني واشنطن وبكني، يبرز التنافس 
ــدادات النفط  ــ عــلــى الــطــاقــة وتــحــديــدًا عــلــى إمــ
العربي الذي ال يزال يشكل الثقل الرئيسي في 

إمدادات الطاقة العاملية. 
وعلى الرغم من الحديث املتواصل عن الطاقات 
املــتــجــددة ونــهــايــة عــصــر الــخــام األســــود، فــإن 
النفط ستتواصل أهميته الرئيسية في تلبية 
احتياجات الطاقة العاملية، وربما حتى نهاية 
العقد الجاري، حسب تقديرات بيوت الخبرة 

وصناعة الطاقة العاملية.
في هذا الشأن، يرى خبراء أن الصني قلقة على 
مستقبل أمن إمداداتها من النفط، وأنها تعمل 
على بناء »منطقة نفوذ اقتصادي وتجاري« 
فــي املــنــطــقــة الــعــربــيــة، مستفيدة فــي ذلـــك من 
املنطقة  قضايا  معالجة  في  األميركي  الفشل 
املــهــمــة. عـــن هـــذه الــنــقــطــة، يــقــول االقــتــصــادي 
اإليطالي، البروفسور جيان كارلو، في تحليل 
ــــودرن دبــلــومــاســي« اآلســيــويــة، إن  بــنــشــرة »مـ
بكني تبني شراكات اقتصادية طويلة املدى مع 
استراتيجية  ضمن  املنطقة  في  رئيسية  دول 
بناء »الفضاء التجاري واالقتصادي« الجديد 
لــفــضــاء الهيمنة األمــيــركــيــة. وتــركــز  املــنــافــس 
والطاقوي  التجاري  الفضاء  بناء  في  الصني 
الجديد على سد الفراغ الذي تركته واشنطن، 
حيث تركز على توقيع شراكات طويلة املدى 
مع كل من العراق وإيران، وتدخل في شراكات 
السعودية وعمليات مبادلة  بناء مصاف في 

نقدية لليوان في اإلمارات العربية. 
في هذا الصدد، تعمل بكني بشكل حثيث على 
والتجاري«  االقتصادي  النفوذ  »فضاء  بناء 
بمنطقة الشرق األوســط، ويترجم ذلك عمليًا 
عــبــر تــأســيــس الـــشـــراكـــات االســتــراتــيــجــيــة في 
املــنــاطــق الــغــنــيــة بــالــنــفــط، إذ لــديــهــا شــراكــات 
طـــويـــلـــة األجــــــل مــــع دول بــاملــنــطــقــة الــعــربــيــة 
ومشاريع استثمارية بمنطقة آسيا الوسطى، 
مثل تلك التي وقعتها في مارس/ آذار املاضي 
مــع الــحــكــومــة اإليــرانــيــة والــتــي تمتد ملـــدة 25 
عامًا، وتشمل استثمار 400 مليار دوالر على 
مدى 25 عامًا في مشروعات البنية التحتية، 
ومشروعات النفط والغاز والبتروكيماويات، 
وتــحــديــث شــبــكــات االتـــصـــاالت واملـــواصـــالت. 
بــدور غير مباشر في  الشراكة تساهم  وهــذه 

تعزيز مكانة الصني باملنطقة. 
ــركــــات الــصــيــنــيــة  ــراق، وقــــعــــت الــــشــ ــ ــعــ ــ ــــي الــ وفــ
صفقة  ضمن  استراتيجية  شــراكــات  مشاريع 
ــم »الـــنـــفـــط مـــقـــابـــل تــنــفــيــذ  ــ أطـــلـــقـــت عــلــيــهــا اسـ
نشرة  وحسب  والخدمات«.  التنمية  مشاريع 
ــل بـــرايـــس« األمــيــركــيــة، فـــي تــحــلــيــل يــوم  ــ »أويـ
االثــنــني، فـــإن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة وافــقــت على 
ــدادات  ــ بــرنــامــج صــيــنــي يــقــوم عــلــى تــوفــيــر إمـ
مقابل  يوميًا  برميل  ألــف   300 قــدرهــا  نفطية 
قــيــام شــركــة »ســي أن ســي س أي ســي« ببناء 
مــجــمــوعــة مــن املــشــاريــع الــخــدمــيــة والسكنية 
وزيــادة  النفطية  الصناعة  تطوير  ومشاريع 
اإلنتاج العراقي، بعضها يمتد لدة 25 عامًا. من 
تأسيس مصفاة ومجمع  املشاريع،  هــذه  بني 
ــاو، جــنــوبــي  ــفـ بــتــروكــيــمــاويــات فـــي مــنــطــقــة الـ
األميركية،  »آرغــــوس«  نشرة  الــعــراق. وحسب 

لندن ـ العربي الجديد

ــداك« األمـــيـــركـــيـــة، مــســاء  ــ ــاســ ــ قـــالـــت نـــشـــرة »نــ
)الــرانــد(  أفريقية  الجنوب  العملة   

ّ
إن اإلثــنــني، 

تــراجــعــت إلـــى أدنــــى مــســتــويــاتــهــا مــنــذ أربــعــة 
شهور. وهبطت العملة 14.8950 راندًا مقابل 
من  أفريقيا  جــنــوب  عملة  وتعاني  دوالر.   

ّ
كــل

3 عــوامــل رئيسية خــالل الــعــام الــجــاري، وهي 
الثالثة من فيروس كورونا، إذ ترتفع  املوجة 
ــــط انــــعــــدام جـــرعـــات  ــات بـــالـــبـــالد وسـ ــ ــابـ ــ اإلصـ
تــطــعــيــم كـــافـــيـــة، وكــــذلــــك تـــعـــانـــي مــــن مــوجــة 

ــأن، فـــــإن مــصــفــاة  ــ ــشـ ــ فــــي تـــقـــريـــر لـــهـــا بــــهــــذا الـ
كما  الــصــني،  قبل  مــن  بالكامل  الــفــاو ستمول 
النفطية  املشتقات  لتصدير  مخصصة  أنــهــا 
لــلــصــني ولــيــس لــلــســوق املــحــلــي. كــمــا ستقوم 
الشركات الصينية أيضًا بإنشاء مطار جوي 
الصدر  ألف منزل بمدينة  الناصرية و90  في 

ضمن مشروع الشراكة العراقية الصينية. 
الصينية  النفطية  صاينوبيك  شركة  وكانت 
املــمــلــوكــة لــلــدولــة قـــد وقــعــت فـــي بـــدايـــة الــعــام 
ملدة  العراقية  النفط  وزارة  مع  اتفاقًا  الجاري 
25 عامًا يمنحها حصة 49% من مكامن الغاز 
الصني  فــإن  وبالتالي  املنصورية.  منطقة  في 
في  الطاقة  ألمــن  متكاملة  استراتيجية  تبني 
بــإيــران والـــعـــراق، ولكنها  تــبــدأ  املنطقة ربــمــا 
الذي  استراتيجية حليفها  فعليًا مع  تتكامل 

يسيطر على موارد الطاقة في سورية ويعمل 
لبنان  من  كل  في  الطاقة  على كسب مشاريع 

وليبيا. 
ومــنــذ ســـنـــوات، بــاتــت الــصــني أكــبــر مــســتــورد 
للنفط فــي الــعــالــم واحــتــلــت مــكــانــة الــواليــات 
 10.51 الصني نحو  استوردت  املتحدة، حيث 
مــاليــني بــرمــيــل يــومــيــًا فــي الــنــصــف األول من 
ــتــــوردت نحو  الـــعـــام الــــجــــاري، وكـــانـــت قـــد اســ
يـــومـــيـــًا مــعــظــمــهــا مــن  بـــرمـــيـــل  مـــلـــيـــون   12.9
املنطقة العربية، وذلك وفقًا لبيانات الجمارك 
الــصــيــنــيــة الـــصـــادرة أمــــس، الــثــالثــاء. وبينما 
تــنــســحــب الـــشـــركـــات الـــغـــربـــيـــة تـــدريـــجـــيـــًا مــن 
الــعــربــي، تعمل الصني  النفط  فــي  االســتــثــمــار 
على زيادة حصتها في تطوير وإنتاج النفط 
ــدة مــنــاطــق في  فــي كــل مــن الــعــراق وإيــــران وعـ

االضــطــرابــات بــالــبــالد الــتــي تــعــوق السياحة 
املعادن  أفريقيا من  وتراجع صــادرات جنوب 
بسبب تباطؤ النمو في آسيا. وخسرت جنوب 
أفريقيا في هذا الصيف مورد السياحة الذي 
يدّر على البالد العمالت الصعبة ويدعم سعر 
قد  السياحة  وكــانــت  الوطنية.  العملة  صــرف 
دّرت على البالد أكثر من 24 مليار دوالر في 

العام 2019 الذي سبق جائحة كورونا.
وفي ذات الصدد، توقعت وكالة »ستاندرد آند 
بورز« للتصنيفات االئتمانية في تقرير صدر 
مساء اإلثنني، أن تؤدي االضطرابات األخيرة 

في جنوب أفريقيا إلى خفض نحو 0.7% من 
نمو الناتج املحلي اإلجمالي لها هذا العام. 

 استمرار تلك االضطرابات 
ّ
وأضاف التقرير أن

من شأنه اإلضرار باالستهالك الخاص أيضًا، 
وإبــطــاء وتــيــرة التعافي االقــتــصــادي، فــي ظل 
في  القوية  األساسية  السلع  أسعار  استمرار 
 اقتصاد 

ّ
دعــم االقــتــصــاد. وعــلــى الــرغــم مــن أن

الــبــالد اســتــفــاد فــي الــشــهــور األولـــى مــن العام 
 ارتفاع 

ّ
الجاري من ارتفاع أسعار املعادن، فإن

سعر النفط واملشتقات امتص معظم املكاسب 
املتحققة من املعادن. 

الرئيس  لدعم  اندلعت  االحتجاجات   
ّ
أن يذكر 

الــســابــق، جــاكــوب زومــــا، هـــذا الــشــهــر، عندما 
ــثـــال لــعــقــوبــة  ــتـ ــلـــم نـــفـــســـه لـــلـــســـلـــطـــات لـــالمـ سـ
بالسجن ملدة 15 شهرًا بتهمة ازدراء املحكمة، 
وتــصــاعــدت أعــمــال الــشــغــب الــتــي أســفــرت عن 
مقتل أكــثــر مــن 300 شخص وحـــدوث أضــرار 

جسيمة للشركات والبنية التحتية.
كــمــا تــوقــعــت وكـــالـــة »ســـتـــانـــدرد آنــــد بــــورز« 
نــمــو اقــتــصــاد دولــــة جــنــوب أفــريــقــيــا بنسبة 
4.2% عــام 2021، وهــو مــا يزيد عــن تقديرات 
وزارة الخزانة لشهر فبراير املاضي والبالغة 
ــهــا ال تتوقع وضــع تقييم 

ّ
أن 3.3%. وأضــافــت 

لكن   ،
ً
مـــبـــاشـــرة االئــتــمــانــي  للتصنيف  جــديــد 

فــي حــال اســتــمــرار االضــطــرابــات، فقد تضطر 
أيــار  مــايــو/  وفــي  التصنيف.  الوكالة لخفض 
بــتــقــيــيــم التصنيف  الـــوكـــالـــة  قـــامـــت  املـــاضـــي، 
االئـــتـــمـــانـــي لـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا طـــويـــل األجــــل 
ــيـــة عـــنـــد BB- مــــع نــظــرة  ــبـ ــنـ ــالـــعـــمـــالت األجـ بـ
الشهر  مــنــتــصــف  وفـــي  مــســتــقــرة.  مستقبلية 
احتياطي  أفريقيا  جنوب  استدعت  الــجــاري، 
على  السيطرة  فــي  الشرطة  ملساعدة  الجيش 
القتلى، في  التي خلفت عشرات  االضطرابات 

أعقاب سجن الرئيس السابق جاكوب زوما.

عــلــى مــنــظــمــة »أوبـــــك« الــتــي تــبــنــت نــظــام بيع 
ــالـــدوالر مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات وأصــبــح  الــنــفــط بـ
غـــطـــاًء مــهــمــًا لــلــعــمــلــة األمــيــركــيــة بــعــد تعويم 
الــدوالر وفــك ارتباطه بالذهب، وفــق محللني. 
ويستهلك العالم في الوقت الراهن نحو 100 

مليون برميل يوميًا منه ويباع جله بالدوالر، 
لهذا  املستهلكة  الـــدول  كــل  أن  مــا يعني  وهــو 
الــنــفــط تــحــتــاج إلـــى عــمــالت أمــيــركــيــة لــشــرائــه، 
وبــالــتــالــي فــــإن احــتــيــاطــات الــبــنــوك املــركــزيــة 
لتلبية  الــــدوالرات  على  الطلب  تــرفــع  العاملية 
ــاتـــورة الــنــفــط. وهــــذا الــعــامــل يــرفــع  تــســديــد فـ
أن  كما  الخضراء،  الورقة  العاملي على  الطلب 
جــل الــصــفــقــات عــلــى عــقــود الــنــفــط فــي أســـواق 
بالدوالر. على  النفطية تنفذ  املال واملشتقات 
ــإن واشــنــطــن  ــن الــطــاقــة الـــعـــاملـــي، فــ صــعــيــد أمــ
مسؤولة بشكل مباشر عن توفير أمن الطاقة 
لتحالف »الــديــمــقــراطــيــات الــرأســمــالــيــة« الــذي 
بكني،  احــتــواء  استراتيجية  فــي  عليه  تعتمد 
اآلسيوية  النمور  اليابان ودول  من  كل  إن  إذ 
ودول االتحاد األوروبي تعتمد بشكل مباشر 

فــي إمــداداتــهــا عــلــى الــنــفــط الــعــربــي. ويــالحــظ 
الــذي يعمل على  أن تحالف الصني وروســيــا 
في  نشاطه  مــن  يزيد  واشنطن  نفوذ  مقاومة 

مشاريع الطاقة العربية. 
الغاز  من جانبها، تستخدم موسكو سالح 
القرار  على  للهيمنة  فعال  بشكل  الطبيعي 
األوروبــــــي. ويــرفــع تــحــالــف بــكــني ومــوســكــو 
ــة الـــعـــربـــيـــة فـــــي تــلــبــيــة  ــاقــ ــطــ مـــــن أهـــمـــيـــة الــ
احــتــيــاجــات أمـــن الــــدول الــغــربــيــة مــن النفط 
والــغــاز الطبيعي. وكــانــت الــيــابــان قــد دعت 
خالل الشهر الجاري لتغيير مسار إمدادات 
الـــنـــفـــط مــــن بـــحـــر الــــصــــني الـــجـــنـــوبـــي الــــذي 
بالنسبة  آمــن  إلــى مسار  تهيمن عليه بكني 
لــهــا فـــي حـــال حــــدوث تــطــور غــيــر محسوب 
الدكتور  املستقبل. ويـــرى  فــي  الــعــواقــب  فــي 

الــشــأن،  بــهــذا  ــــي، فــي تحليل  جيمس دورسـ
فــي 22 مــن الشهر الــجــاري، أن الــصــني التي 
تتفادى حتى اآلن بناء نفوذ عسكري وأمني 
االقتصادية  مصالحها  مناطق  في  مباشر 
الحيوية ربما قد تضطر في املستقبل لبناء 
أمن  لحماية  العسكرية  الــقــواعــد  مــن  املــزيــد 
تعتمد  التي  األولــيــة  السلع  ومـــوارد  الطاقة 
عليها في تمددها التجاري والصناعي في 
العالم. وكانت نشرة »األكاديمية العسكرية 
ــارت، فـــي تــقــريــر، إلـــى أن  ــ الــصــيــنــيــة« قـــد أشــ
ــذي تــحــتــاج  ــ ــ الــــصــــني تـــعـــد الــــعــــدة لـــلـــيـــوم الـ
فــيــه لــنــشــر نــفــوذهــا الــعــســكــري فــي املــنــاطــق 
الــحــيــويــة ملــصــالــحــهــا، وبــالــتــالــي فــــإن على 
واشنطن مسؤولية توفير أمن الطاقة للدول 

املتحالفة معها واملستهلكة للنفط العربي.

صراع صيني ـ أميركي على 

النفط العربي

الراند الجنوب أفريقي في أدنى مستوياته

)Getty( 2016 الرئيس الصيني شي جين بينغ مع نظيره اإليراني حسن روحاني لدى زيارته إلى طهران في

)Getty( شقق في حي هاي غيت شمالي لندن)Getty( الشغب يرفع من نسب الفقر في جنوب أفريقيا

)Getty( إنفاق المستهلكين يدعم النمو األميركي

بكين وقعت اتفاقات 
شراكة مع طهران 

وبغداد لتأمين احتياجاتها 
من النفط

شمال أفريقيا. ورغــم أن الــواليــات املتحدة لم 
مثلما هو  العربي  النفط  من مستوردي  تعد 
يمثل  الــنــفــط  أن  إال  لــلــصــني،  بالنسبة  الــحــال 
أهمية استراتيجية بالغة في محاور التنافس 
الـــجـــاري بـــني الــعــمــالقــني عــلــى بــنــاء »الــنــظــام 
العاملي الجديد« على مستويات النفوذ املالي 
هذا  على  والصناعي  واالقــتــصــادي  والنقدي 
الــصــعــيــد. مــن نــاحــيــة دور الــنــفــط الــعــربــي في 
الحفاظ على الهيمنة األميركية، وعلى الرغم 
مـــن عـــدم حــاجــة أمــيــركــا الســتــيــراد الــخــامــات 
فإن  األخــيــرة،  الــســنــوات  فــي  العربية  النفطية 
النظام النقدي واملالي الذي ُبني على الدوالر 
ويـــدعـــم هــيــمــنــة أمـــيـــركـــا عــلــى الـــنـــظـــام املــالــي 
والـــنـــقـــدي الـــعـــاملـــي، يــعــتــمــد فـــي جـــانـــب كبير 
مــنــه عــلــى الــنــفــط الــعــربــي والــهــيــمــنــة العربية 

بكين تبني شراكات في المنطقة... 
والشركات الغربية تتراجع

واشنطن ـ العربي الجديد

ــــي عــلــى  ــدولــ ــ ــدوق الـــنـــقـــد الــ ــ ــنـ ــ أبــــقــــى صـ
تــوقــعــاتــه لــنــمــو االقــتــصــاد الــعــاملــي في 
الـــعـــام الــــجــــاري، مـــحـــذرًا مـــن أن ارتــفــاع 
مــن مجرد  أكثر  أنــه  التضخم سيتضح 
املركزية  البنوك  يدفع  وضع عابر، مما 
نــحــو اتـــخـــاذ إجــــــراءات وقــائــيــة. وحـــذر 
ــدوري  ــ صــــنــــدوق الـــنـــقـــد فــــي الـــتـــقـــريـــر الــ
ــاء، مــــن أن حـــالـــة عـــدم  ــثــــالثــ الــــصــــادر الــ
الـــيـــقـــني ال تــــــزال مـــرتـــفـــعـــة، مـــشـــيـــًرًا فــي 
الوقت نفسه إلى أن التضخم قد يعود 
نــحــو املــســتــويــات الــســابــقــة لــلــوبــاء في 
معظم الـــدول فــي الــعــام 2022. وأضــاف 
الـــصـــنـــدوق: »مـــع ذلــــك، هــنــاك خــطــر من 
أن الــضــغــوط املــؤقــتــة قـــد تــصــبــح أكــثــر 
املركزية  البنوك  تحتاج  وقــد  اســتــمــرارًا 
ــة«. ورفـــع  ــيـ ــائـ ــاذ إجــــــــراءات وقـ ــى اتـــخـ إلــ

الـــصـــنـــدوق تـــوقـــعـــاتـــه لــلــنــاتــج املــحــلــي 
اإلجــمــالــي الــعــاملــي لــلــعــام املــقــبــل بنحو 
0.5% عــنــد املـــقـــارنـــة بــتــقــديــرات تــقــريــر 
إبريل. وأوضح الصندوق أن السبب في 
مــراجــعــة تــقــديــرات نــمــو الــنــاتــج املحلي 
بالرفع  املقبل  للعام  الــعــاملــي  اإلجــمــالــي 
هو الزيادة املتوقعة في أداء االقتصادات 
املتقدمة وال سيما في الواليات املتحدة. 
ومـــــع ذلــــــك، شـــــدد الــــصــــنــــدوق عـــلـــى أن 
التوقعات تعتمد على حمالت التطعيم 
ضـــد فـــيـــروس »كــــورونــــا«. وفـــي الــوقــت 
الــــذي خــفــض فــيــه الــصــنــدوق توقعاته 
لــنــمــو اقـــتـــصـــاد الـــســـعـــوديـــة فـــي الــعــام 
الــتــقــديــرات  رفـــع  الــجــاري بنحو %0.5، 
ــع  ــ ورفــ  .%0.8 بـــنـــحـــو  ــل  ــبــ ــقــ املــ ــام  ــعــ ــلــ لــ
الــــصــــنــــدوق تـــوقـــعـــاتـــه لــنــمــو اقــتــصــاد 
الواليات املتحدة هذا العام بنحو %0.6 

وفي 2022 بنسبة %1.4.

لندن ـ العربي الجديد

فـــي بريطانيا  املـــنـــازل  وصــلــت أســـعـــار 
إلى مستوى مرتفع جديد في يونيو/ 
 %30 بحوالي  مرتفعة  وتعد  حــزيــران، 
ــلـــت إلـــيـــهـــا قــبــل  عــــن الــــــــذروة الـــتـــي وصـ

األزمة املالية لعام 2008.
املــنــزل فــي يونيو  وبــلــغ متوسط سعر 
مرتفعًا  إسترليني،  جنيه  ألــف   230.7
العام  الــفــتــرة مــن   بنفس 

ً
5.4% مــقــارنــة

»زوبــال«  العقارات  ملوقع  وفقًا  السابق، 
Zoopla، والذي توقع ارتفاع معدل نمو 
املقبلة،  األسعار إلى 6% خالل األشهر 
ــــى مــا  ــك املــــعــــدل إلـ ــ قـــبـــل أن يـــتـــراجـــع ذلـ

يتراوح بني 4% و5% بنهاية العام. 
الـــحـــادة  ــادة  ــ ــزيـ ــ الـ  

ّ
وأضـــــــاف املــــوقــــع أن

ــازل  ــنـ ــدد املـ ــ جــــــاءت جــــــراء انـــخـــفـــاض عـ
فــي  بــنــســبــة %25  لــلــبــيــع  ــة  ــروضــ ــعــ املــ

النصف األول من العام، مقارنة بالفترة 
 
ّ
نفسها من عام 2020. وأوضح أيضًا أن
الطلب على املنازل كان أكثر من ضعف 
ما كان عليه في السنوات التي سبقت 
 الطلب على منازل العائالت 

ّ
الوباء، وأن

كان أكبر بشكل خاص، وفشل العرض 
فــي مــواكــبــة الــطــلــب فــي يــنــايــر/ كــانــون 

الثاني املاضي. 
وتـــؤكـــد هــــذه الــبــيــانــات نــتــائــج دراســــة 
نشرتها شركة »إن إيه إي إيه سبرينغز 
 40% من العقارات بيعت في 

ّ
مــارك« أن

اململكة املتحدة خالل يونيو بأكثر من 
سعر الطلب األصلي لها. 

ويتوقع مارك هايوارد، كبير مستشاري 
السياسة فــي شركة »بــروبــرتــي مــارك« 
ــوق خـــــالل األشـــهـــر  ـــســ عــــــودة تــــــــوازن الـ
للحياة  التدريجية  العودة  مع  املقبلة، 

الطبيعية، ووقف دمغة البيع.

صندوق النقد يحذر 
من التضخم

أسعار مساكن بريطانيا 
أعلى من ذروة 2008

مال وسياسة

فشل  أعقاب  في  وواشنطن  بكين  بين  التوتر  يتزايد  بينما 
محادثات يوم االثنين بين العمالقين االقتصاديين في الصين، 
النفوذ  تعزيز  خطوات  ستسرع  الصين  أن  محللون  يرى 
المنافس ألميركا في منطقة الشرق  االقتصادي والتجاري 

األوسط الغنية بالطاقة

الناشئة  األسواق  أسهم  مكاسب  إن  اإلثنين،  يوم  بلومبيرغ  وكالة  قالت 
لألسهم  المكثفة  المبيعات  بسبب  تبخرت   2021 بداية  منذ  المسجلة 
إس  »إم  مــؤشــر  ومــحــا  الصينية. 
سي أي« لألسهم الناشئة، آخر جزء 
العام  في  المسجلة  مكاسبه  من 
يوم   %2.4 تراجع  بعدما  الجاري، 
واشنطن  بين  التوتر  وأدى  اإلثنين. 
ــرات  ــؤش ــكــيــن إلـــى تـــراجـــع م وب
األسهم الصينية، كما أدى تشديد 
ثروة  تراجع  إلــى  بكين  ــراءات  إجـ
اإلنترنت  شركات  قطاع  مليارديرات 

في الصين بصورة حادة.

تبخر مكاسب األسهم الصينية

رؤية

شريف عثمان

أغــلــب وســائــل اإلعـــالم املــصــريــة مــؤخــرًا بخبر اختيار  احتفت 
»فوربس الشرق األوسط«، التي تعد النسخة العربية ملجلة املال 
في  اقتصاد  أكبر  كثالث  مصر  الشهيرة،  األميركية  واألعــمــال 
املنطقة، معتبرة أنه جاء »ليكمل سلسلة النجاحات التي حققتها 
التبعات االقتصادية املترتبة  مؤشرات االقتصاد املصري رغم 

على انتشار فيروس كورونا املستجد خالل الفترة األخيرة«. 
 عن نفس 

ً
ونشرت وسائل اإلعالم نفسها رسما بيانيا منقوال

الناتج املحلي اإلجمالي في االقتصادات  املصدر، يوضح حجم 
العربية الكبرى في 2020 و2021، ويؤكد ارتفاع الناتج املحلي 
إلــى 394.3  اإلجمالي ملصر من 361.8 مليار دوالر في 2020 
املــذكــورة تمثل  إلــى أن األرقـــام  مليار دوالر في 2021، مشيرة 

أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي.
وملا كانت األرقام املذكورة تعني نمو االقتصاد املصري خالل 
الـــعـــام الــحــالــي بــمــعــدل ســنــوي 9%، وهــــو مـــا يــتــجــاوز أقــصــى 
طــمــوحــات أي اقــتــصــاد فــي الــعــالــم، ويــخــالــف املــنــطــق، ويرفضه 
سارعُت  فقد  حاليا،  املــصــري  االقتصاد  لحالة  جّيد  متابع  أي 
 بـــــارزًا في 

ً
بــاالتــصــال بــأحــد األصـــدقـــاء الــــذي يــعــمــل مـــســـؤوال

التقديرات  هــذه  أن  التأكيد  منه  وطلبت  الــدولــي،  النقد  صــنــدوق 
أن تجاهل  إال  منه  كــان  فما  الــصــنــدوق،  رأي  عــن   

ً
تعبر حقيقة

الرسم واألرقام اللذين أرسلتهما، مؤكدًا أن تقديرات الصندوق 
منشورة حاليا على موقعه على اإلنترنت. 

انتقلت إلى موقع صندوق النقد الرسمي على اإلنترنت فوجدته 
 %2.5 يتجاوز  ال  املــصــري  لالقتصاد  نمو  معدل  عــن  يتحدث 

خالل العام الحالي 2021! 
املــواقــع املصرية  نقلته  الــذي  املجلة  أن تقرير  األمــر  فــي  الغريب 
بتحقيق معدل  الصندوق ملصر  توقعات  يتحدث بوضوح عن 
نمو 2.8% في السنة املالية 2020 /2021، ثم معدل نمو %5.2 
في السنة املالية 2021/ 2022، أي تلك التي لم يمر منها سوى 
أتـــى موقع  أيـــن   مــن 

ً
شــهــر واحـــد حــتــى اآلن، وال أعـــرف حقيقة

»فوربس الشرق األوسط« أو املواقع التي نقلت عنه بمعدل %9 
املزعوم.

وبغض النظر عن النهج الذي أصبحت وسائل اإلعالم املصرية، 
والحكومة في كثير من األحيان، تتبعه من االحتفاء بتوقعات 
مستقبلية ال يعرف أحد متى تتحقق، مثلما حدث مع توقعات 
العالم بحلول  اقتصادات في  أكبر عشرة  دخــول مصر ضمن 
عــــام 2030، وخــطــط تــصــنــيــع الـــســـيـــارة الــكــهــربــائــيــة والــهــاتــف 
املحمول والتابلت بأياٍد وعقول مصرية، ال يسع املرء إال أن يقف 
مشدوها أمام مصادر إعالم تنشر أرقاما ال يراجعها أحد، وال 
يقبلها منطق أو عقل شخصية الباز افندي »ساقط اإلعدادية« 
في الفيلم املصري الشهير »ابن حميدو«، حيث تظهر املعلومة 

وما ينفيها بوضوح في نفس التقرير.
 عن صندوق النقد، عن »ثمار برنامج 

ً
تحدث تقرير املجلة، نقال

اإلصـــــالح االقـــتـــصـــادي« الــــذي اتــبــعــتــه مــصــر مــنــذ عـــام 2016 
تبعات  مــن مواجهة  مــا مكنها  وهــو  النقد،  بمساعدة صــنــدوق 
فيروس كوفيد-19، بينما تجاهل حقيقة أن فترة االثني عشر 
شهرًا التي بدأت أول الربع الثاني من العام املاضي، وتلت ظهور 
ــادة الدين  الــفــيــروس وانــتــشــاره فــي الــبــالد مــبــاشــرة، شــهــدت زيـ
الخارجي ملصر بما يقرب من 22.8 مليار دوالر، تمثل أكثر من 
20% من مستواها في بداية الفترة، وتعادل ما يقرب من 360 
أنفقت ما يقرب من  الحكومة املصرية إنها  مليار جنيه، تقول 
للشركات  املقدمة  املساعدات  مائة مليار جنيه منها فقط على 

واألفراد املتضررين من أزمة الجائحة.
أكد التقرير أن »اإلصالحات االقتصادية التي تم تنفيذها منذ 
والعاملية  املحلية  الــيــقــني  عـــدم  مــواجــهــة حــالــة  وفـــي  عـــام 2016، 
ــنــت الــســيــاســات الـــتـــي اتــبــعــتــهــا الــســلــطــات 

ّ
غــيــر املــســبــوقــة، مــك

النفقات  لحماية  الـــالزم  التمويل  تــأمــني  بــني  تـــوازٍن  مــن تحقيق 
الصحية واالجــتــمــاعــيــة الــضــروريــة والــحــفــاظ عــلــى االســتــدامــة 
املالية أثناء إعادة بناء االحتياطيات الدولية«، وكأنه يتحدث عن 
 حقيقة أن مصادر 

ً
واحد من أقوى اقتصادات العالم، متجاهال

النفقات الصحية واالجتماعية كانت كلها، وأكثر منها،  تمويل 
االقتراض الخارجي، وأن االحتياطيات الدولية التي يتحّدث عن 
بنائها التقرير لم تشهد ارتفاعا خالل الفترة إال بأقل من 250 
االرتــفــاع  هــذا  مــع  مــن جــوع  تغني  مليون دوالر، ال تسمن وال 
الجنوني في التزاماتنا الخارجية، والتي بلغت بنهاية الربع األول 
أكثر من ثالثة أضعاف  أو  الحالي 134 مليار دوالر،  العام  من 

إجمالي احتياطيات النقد األجنبي في مصر. 
الصندوق  عليه  أطــلــق  مــا  تكلفة  املــصــريــة  الحكومة  تتحّمل  لــم 
»بــرنــامــج اإلصـــالح االقــتــصــادي«، وإنــمــا تحملها املــواطــن الــذي 
التعويم  بعد  أصــولــه  قيمة  وتــراجــعــت  الحقيقي  أجــره  انخفض 
الكامل للعملة املصرية الذي أفقدها في فترة وجيزة 60% من 
الدعم  الجزء األكبر من  إلغاء  قيمتها، وارتفعت مصاريفه بعد 
ورفـــع أســعــار الكهرباء واملـــاء والخبز والــوقــود عــدة مـــرات كان 
عليه  ــرض 

ُ
وف الضرائب،  عليه  وزادت  املاضي،  األسبوع  آخرها 

دفع قيمة مصالحة في مخالفات بناء لم يرتكبها، وتم إقرار كل 
ذلك دون الرجوع إليه، أو إخباره بحقيقة ما يحدث في اقتصاد 
بــالده، اللهم إال من خالل معلومات بسيطة تتم املوافقة عليها 
في برملان شكلته األجهزة السيادية، ويتهم من يطلب مناقشة 

األرقام فيه باإلساءة ملؤسسات الدولة.
فرغم  املــصــري،  االقــتــصــاد  حـــال  بالتأكيد صـــالح  يحزنني  ال 
وجودي خارج البالد إال أن لدي عائلة واستثمارات واهتمامات 
في مصر ال أملك معها رفاهية السعادة بفشل النظام الحالي في 
إصالح أحوال البالد والعباد، وإن خالفته في الرأي أو تحفظت 

على بعض قراراته. لكن ليس كذلك تدار األوطان.
التعامل مع املواطنني باعتبارهم دجاجا في الحظيرة، ال يعنيهم 
ما يتم اتخاذه من قرارات وإن دفعوا تكلفتها، طاملا يتم تقديم 
يــوم، ال يليق ببلد بحجم مصر في هذا  الجاف لهم كل  الخبز 
الزمان، وال بحجم أي دولة في العالم، وال يصح بأي حال تقديم 
معلومات مغلوطة أو إيهام املواطنني والتحدث معهم عن أرقام 
الــتــي يتعني  اإلنـــجـــازات  أنــهــا مــن  متوقعة بعد عقد كــامــل على 

االحتفاء بها اآلن.
املواطن املصري يستحق االطالع على الحقائق، خاصة االقتصادية، 
الــقــرار مــن خــالل مؤسساته الحقيقية، وال  واملــشــاركــة فــي صنع 

أعتقد أنه مستعد لالستسالم والقبول بغير ذلك، وسنرى.

حقيقة نمو االقتصاد 
المصري
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