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ليبيا تؤجل رفع الدعم عن الوقود
طرابلس ـ أحمد الخميسي

كشف مصدر مسؤول بحكومة الوحدة الوطنّية 
 الحكومة أّجلت 

ّ
»العربي الجديد«، أن في ليبيا، لـ

رفــع الّدعم عن الوقود إلــى ما بعد االنتخابات 
املزمعة إقامتها في 24 من شهر ديسمبر/ كانون األول من 

العام الحالي.
وأعــلــنــت وزارة املــالــيــة الليبية فــي وقـــت ســابــق مــن الــعــام 
الجاري تشكيل لجنة برئاسة وزير االقتصاد، وعضوية 
»وضــع  وزيــــري املــالــيــة والـــدولـــة لــلــشــؤون االقــتــصــاديــة، لـــ
مــقــتــرح لــرفــع الـــدعـــم عـــن املـــحـــروقـــات واســتــبــدالــه بــالــدعــم 
الّدعم جزئيًا  القذافي قد رفع  النقدي«. وكــان نظام معّمر 
عن املحروقات، ثّم تراجع عن قراره إبان ثورة فبراير 2011.

ــيــبــّيــة، صــالــح 
ّ
وطـــالـــب أســـتـــاذ االقــتــصــاد بــالــجــامــعــات الــل

اوش، بضرورة رفع الّدعم عن املحروقات واستبدالها 
ّ

الش
قدّي من أجل تحقيق العدالة وحصول شريحة 

ّ
بالّدعم الن

واســعــة مــن ذوي الــدخــل املــحــدود عــلــى حــقــهــا، وال سيما 
ي ظاهرة 

ّ
 عن وقف تفش

ً
الذين ال يملكون وسيلة نقل، فضال

 توفير 
ّ
ـــاوش أن

ّ
ــهــريــب إلـــى دول الـــجـــوار. وأوضــــح الـــش

ّ
ــت ال

املــحــروقــات مــع سعر صــرف 4.48 دنــانــيــر مقابل الـــّدوالر 
لــم يــعــد ممكنًا، وفـــاتـــورة الــّدعــم عــلــى املــحــروقــات تتعّدى 
هريب مع صفقات فساد 

ّ
ها يذهب للت

ّ
12 مليار دينار، جل

تجري بني املوّردين أنفسهم، حسب كالمه.
وكان رئيس الوزراء الليبي املؤقت، عبد الحميد دبيبة، قد 
ــى قائمة املرشحني لالنتخابات الرئاسية  انضم أخيرًا إل

املقرر إجراؤها الشهر املقبل.
في سياق آخر، رأى الخبير االقتصادي، أحمد املبروك، أن 
دعم الوقود يستخدم كورقة انتخابية، منتقدًا استخدام 

بعض املسؤولني ملناصبهم في الترويج االنتخابي لهم.
 الحكومات أخلفت 

ّ
»العربي الجديد« أن وأوضح املبروك لـ

ــقــدّي بـــدل الــّســلــعــّي منذ 
ّ
وعــودهــا بــشــأن تــوفــيــر الــّدعــم الــن

يبي، عبد الــرزاق 
ّ
عــام 2015. وقــال مواطن من الجنوب الل

 »الّدعم على املحروقات 
ّ
»العربي الجديد« إن الحسناوي، لـ

مــرفــوع فــي الــواقــع منذ أكثر مــن سبع ســنــوات، فــال يوجد 
ات الــوقــود، واملــواطــن يشتري من الّسوق 

ّ
بنزين في محط

تر الواحد«.
ّ
املوازية بسعر ثالثة دنانير لل

وأشــــار مــواطــن مــن مــديــنــة الــكــفــرة جــنــوب شــرقــّي الــبــالد، 
 البنزين املــدّعــم يصل إلــى محطات 

ّ
عثمان الـــزوي، إلــى أن

الــوقــود، ولــكــن بسبب الــتــالعــب يشتري معظم املواطنني 
املحروقات من السوق املوازي بأسعار أعلى.

ويحظى الــوقــود فــي ليبيا بــدعــم كبير مــن الــحــكــومــة، ما 
ــيـــاه املـــعـــدنـــّيـــة، وبــالــتــالــي  ــل مـــن ســعــر املـ يــجــعــل ســـعـــره أقــ
 تــهــريــبــه إلـــى الـــــّدول املـــجـــاورة يــحــقــق أربـــاحـــًا ضخمة 

ّ
إن

للمتاجرين به.
ف لتر البنزين الدولة الليبية 

ّ
وحسب بيانات رسمية، يكل

نحو )دوالر أميركي(، بينما يباع بنحو 16 سنتًا محليًا.
وســيــؤدي رفــع الــّدعــم عن املحروقات إلــى ارتــفــاع األسعار 
بنسبة تــراوح ما بني 7 إلــى 10%، حسب تقديرات خبراء 

اقتصاد.
ــاقــة فــي ليبيا يــتــجــاوز 300 

ّ
ولـــم يــكــن دعـــم اســتــهــالك الــط

مليون دينار سنوّيًا حتى نهاية عام 2004، حني كان سعر 
فط يراوح بني 22 و28 دوالرًا للبرميل، وكان يترّكز في 

ّ
الن

دعم بنزين السّيارات، ثّم ارتفع كثيرًا في الّسنوات األخيرة. 
وبلغ استهالك الفرد في ليبيا 22.3 لتر بنزين للّسّيارات 
يومّيًا في 2013، بينما معدل االستهالك في دول نفطّية 
 بكثير، مثل الجزائر بمعدل 3.3 لترات 

ّ
أفريقية أخرى أقل

يومّيًا، ونيجيريا 2.5 لتر.

تهاوت مؤشرات البورصات الخليجية، أمس األحد، 
متأثرة بعمليات بيع طاولت معظم األسهم، خوفًا من 
تــداعــيــات ساللة »أومــيــكــرون« املــتــحــورة مــن فيروس 
كــورونــا، والــتــي تسببت فــي عــودة الهلع إلــى أســواق 
املــال والطاقة وأعــادت فــرض قيود السفر في الكثير 

من دول العالم.
وبعد تراجعه بأكثر من 5 باملائة في مستهل التداوالت، 
ص مؤشر سوق األسهم السعودية »تاسي« 

ّ
أمس، قل

خسائره بشكل طفيف إلى 4.53% عند اإلغالق. وعّمق 
سوق دبي املالي تراجعه الصباحي بنحو 5 باملائة، 
إلــى 5.16% عند اإلغــــالق، فيما هبط ســوق أبوظبي 

لألوراق املالية بنحو 1.82%. وأغلقت بورصة الكويت 
تعامالتها أمــس، على انخفاض مؤشر السوق العام 

199.47 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت %2.8،
ــعـــت بــــورصــــة قـــطـــر بــنــســبــة 2.77%، وســــوق  ــراجـ وتـ
البحرين 1.94%. أمــا بورصة مسقط فهي في عطلة 

يومي األحد واإلثنني، بمناسبة العيد الوطني.
ويأتي هبوط األسواق الخليجية أيضًا ضمن موجة 
تـــراجـــع ألســـــواق املــــال الــعــاملــيــة، فـــي خــتــام تــعــامــالت 
 عن تصاعد املخاوف بشأن 

ً
األسبوع املاضي، فضال

تــعــّرض أســعــار الــنــفــط إلـــى املــزيــد مــن الــخــســائــر، في 
بــدايــة الــتــعــامــالت األســبــوعــيــة، الــيــوم اإلثــنــني، بينما 

كان خام برنت قد هوى قبل ثالثة أيام بنحو %11.5، 
ليصل إلى مستوى 72.9 دوالرًا للبرميل.

ومنذ الجمعة، بدأ عدد من الــدول حول العالم فرض 
قيود على حركة السفر القادمة من دول أفريقية، ظهر 
فيها املتحور الجديد لفيروس كورونا، والــذي أعلن 

عنه ألول مرة، الخميس، في جنوب أفريقيا.
وتعيد األجواء الحالية مشاهد ظهور كورونا مطلع 
العام املاضي 2020، بينما لم يعد سكان الكثير من 
ــرابـــات حياتية  الـــــدول عــلــى اســتــعــداد لــتــحــمــل اضـــطـ
جديدة وتقلبات في مختلف األســـواق. وكــان مؤشر 
»ســتــانــدرد آنــد بــورز 500« فــي بــورصــة نيويورك قد 

سّجل أسوأ يوم له منذ فبراير/ شباط املاضي، يوم 
الــجــمــعــة، مــنــخــفــضــًا بــنــســبــة 2.3% وتـــراجـــع مــؤشــر 
نــاســداك املــجــمــع 2.2%، كــمــا هبطت أســــواق األســهــم 
األوروبــيــة بنسبة تتراوح بني 3% و5%، حيث هزت 
حالة عدم اليقني سوق األوراق املالية. وقال محللون 
 التقلبات 

ّ
وفــق صحيفة »نــيــويــورك تايمز« أمــس إن

املــتــزايــدة قــد تستمر مــع قيام الـــدول بتقييم مخاطر 
املتحور الجديد. ولــم تقتصر الخسائر على أســواق 
ـــمـــا طــاولــت 

ّ
الــنــفــط واألســـهـــم والــعــمــالت الــوطــنــيــة، إن

العمالت املشفرة.
)العربي الجديد(

»الفيروس المتحور« يهوي بأسواق المال الخليجية

ارتفاع تدفق 
البضائع عبر 

الموانئ الصينية

ســجــل تـــدفـــق الــبــضــائــع 
والحاويات عبر املوانئ 
الصينية نــمــوا مستقرا 
ــــالل األشــــهــــر الــعــشــرة  خـ
األولى من العام، وفق ما 
أظهرت بيانات من وزارة 
النقل. وخالل الفترة من 
يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
ــر/ تــشــريــن  ــوبــ ــتــ إلــــــى أكــ
ي  ـ ـ ـ ـ ل ا ـ ـ ـ مـ ـ ـ ـ غ إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ل ـ ـ ـ ـ ـ ب األول، 
حجم البضائع املتدفقة 
عــبــر املــــوانــــئ الــصــيــنــيــة 
12.87 مليار طن، بزيادة 
7.8 بــاملــئــة عــلــى أســـاس 
سنوي، بحسب الــوزارة. 
وأوضــــحــــت الـــــــــوزارة أن 
عــدد الحاويات املنقولة 
عــبــر املـــوانـــئ خـــالل تلك 
الــفــتــرة قــفــز بــنــســبــة 8.4 
ــى أســــــــاس  ــ ــلــ ــ ــة عــ ــ ــئــ ــ ــاملــ ــ بــ
 235.48 

ً
سنوي، مسجال

مـــلـــيـــون وحــــــدة مــكــافــئــة 
لعشرين قدمًا.

وفــــــي الـــشـــهـــر املــــاضــــي، 
تعاطت املوانئ الصينية 
مع أكثر من 1.32 مليار 
طن من البضائع، بينما 
ــات  ــ ــاويـ ــ ــحـ ــ بــــلــــغ عــــــــدد الـ
املــنــقــولــة 24.52 مــلــيــون 
وحـــدة مكافئة لعشرين 

قدمًا، وفقًا للوزارة.

الريال اليمني يهبط ألدنى مستوى
مستوى  أدنى  إلى  اليمنية  ة  ل م ع ل ا ف  ر ص ر  ع س ط  ب ه
من  ليقترب  األميركي،  الدوالر  م  ا م أ ق  ال ط إل ا ى  ل ع ه  ل
حاجز 1600 ريال للدوالر الواحد، بينما تعجز الحكومة 
مع  االقتصادي  االنهيار  كبح  عن  ًا  ي ل و د ا  ه ب ف  ر ت ع م ل ا
التي  البالد  في  والمعيشية  إلنسانية  ا ع  ا ض و أل ا م  ق ا ف ت
تمزقها الحرب منذ نحو سبع سنوات. وقال صرافون 
في عدن )جنوب(، التي تتخذ منها الحكومة عاصمة 
الموازية  السوق  الدوالر، في  ّن سعر صرف  إ مؤقتة، 
)السوداء( تخطى، مساء أول من أمس، عتبة 1581 
الريال  قيمة  لتنخفض  للبيع،  رياًال  و1595   ، ء ا ر ش ل ل ًال  ا ي ر
إلى أدنى مستوى على اإلطالق، مقابل حوالى 1200 
ريال المسجل في مطلع أكتوبر/ تشرين األول الماضي. 
وهذا أسوأ انهيار لقيمة العملة المحلية في تاريخها 

منذ بدء الحرب.

مستحضرات التجميل التركية تصل إلى 120 دولة
تواصل تركيا تصدير مستحضرات التجميل إلى مختلف 
منها  المستوردين  عدد  ارتفع  لتي  ا م  ل ا ع ل ا ل  و د
العالم.  حول  دولة   120 إلى  هذه،  ركية  ت ل ا ت  ا ج ت ن م ل ل
فعاليات  التركية،  أنطاليا  والية  حتضنت  ا  ، م ا ي أ ل  ب ق و
التجميل  لمستحضرات  الخامس  لي  و د ل ا ر  م ت ؤ م ل ا
والذي نظمته جمعية منتجي مستحضرات التجميل 
KÜAD(. وفي حديثه لألناضول، قال لفنت قهرمان،  (
رئيس جمعية منتجي مستحضرات التجميل، إن جذور 
إلى  تعود  تركيا،  في  التجميل  ات  ر ض ح ت س م ة  ع ا ن ص
تركيا تضم على  أن  الماضي. وأضاف  لقرن  ا يات  ن ي ن ثما
مستحضرات  لصناعة  منشأة  و600  الف  آ  3 ا  ه ي ض ا ر أ
التجميل، وذلك بحسب بيانات وزارة الصحة في البالد. 
وأوضح أّن العديد من شركات أوروبا والشرق األوسط، 

تواصل إنتاجها على األراضي التركية.

بارزاني: الحكومة االتحادية مديونة لإلقليم
العراق  شمالي  كردستان  إقليم  ومة  ك ح س  ي ئ ر ل  ا ق
مسرور بارزاني، إّن الحكومة االتحادية )حكومة بغداد( 
قطع  إثر  دوالر  مليار  بـ23  لإلقليم  ة  ن و ي د م ت  ح ب ص أ
المخصصات المالية عنه خالل السنوات الماضية. جاء 
الطلبة  من  مجموعة  مع  بارزاني  اء  ق ل ل  ال خ ك  ل ذ
من  أول  اإلقليم،  مركز  أربيل  مدينة  في  ن  ي ي ع م ا ج ل ا
أمس، وفق بيان صدر عن مكتبه. وأضاف: »الحكومة 
االتحادية قطعت حصة إقليم كردستان من الموازنة 
بتأمين  تكفلت  اإلقليم  حكومة  وإن  وات،  ن س  4 ة  د م ل
لرواتب واالحتياجات األخرى معتمدة في ذلك على  ا
إيراداتها الداخلية«. وأردف بارزاني أّن »بغداد مديونة 
بـ23 مليار دوالر مستحقات مالية إلقليم كردستان«. ولم 
بارزاني بشأن  يصدر أي تعليق من بغداد حول حديث 

مديونية الحكومة االتحادية لإلقليم.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

ك يا بو زيد ما غزيت«، وكأّن 
ّ
»وكأن

العالم لم يعرف من قبل عالجًا 
ناجعًا لفيروس كورونا املرعب، 

أو ينفق مليارات الدوالرات لشراء 
اللقاحات، وقبلها يضخ مليارات 

أخرى على األبحاث الكتشاف 
الدواء الذي طال انتظاره. 

ببساطة، عدنا إلى نقطة الصفر، 
 األوراق والتوقعات، 

ّ
واختلطت كل

وبدأ الجميع يعيد حساباته بعدما 
كان يحصي األرباح والخسائر من 

أسوأ أزمة صحية.
وبينما كان االقتصاد العاملي 

يستعد للنمو واالنطالق وتحقيق 
انتعاشة قوية، خاصة على 
مستوى اإلنتاج والتشغيل 

وحركة التجارة والسفر واألموال، 
وتعويض نحو عامني من الخسائر 

الفادحة التي قدرت بنحو 28 
تريليون دوالر، فإذا بمتحور 
جديد لفيروس كورونا يظهر 

فجأة ليقلب الطاولة على الجميع، 
ويعيد أجواء الفزع والرعب إلى 

العالم وأسواقه وبورصاته وعمالته 
وفرص عمله وقطاعه اإلنتاجي، 

وقبلها قطاعه الصحي الذي 
تعرض لضغوط حادة ونزيف 

متواصل.
متحور »أوميكرون« ظهر ألول 

مرة، الخميس، في جنوب أفريقيا، 
وتسبب في عودة الهلع إلى أسواق 
املال والنفط والغاز والسلع األولية 
واملعادن والذهب وحتى العمالت 

املشفرة، كما امتدت تأثيراته 
الخطيرة إلى دول األسواق الناشئة، 
خاصة أن املتحور انطلق هذه املرة 

من دولة تنتمي إلى تلك األسواق 
التي ما زالت تكافح للخروج من 
املأزق االقتصادي الذي سببته 

الجائحة.
حالة االستنفار القصوى 

والطوارئ عادت ملطارات العالم، 
حيث اعادت دول فرض القيود 
على حركة الطيران القادمة من 

دول أفريقية، تفاديًا النتقال 
الفيروس إليها، ومعدالت السفر 

تهاوت فجأة.
الحكومات باتت تخشى من أن 

يتسبب انتشار الفيروس الجديد 
في دفعها نحو اإلغالق التام، كما 
تخشى الدول النامية من وضعها 
ضمن قائمة الدول الحمراء عالية 

املخاطر، وبالتالي التأثير سلبًا 
على القطاعات املهمة بها مثل 
السياحة والطيران والخدمات 

والتحويالت، واالستثمارات 
األجنبية.

وإذا كان املثل يقول »مصائب 
قوم عند قوم فوائد« وإّن ظهور 
الساللة الجديدة أدى إلى تراجع 
أسعار النفط والطاقة، وبالتالي 

تراجع أسعار املشتقات البترولية 
وكلفة اإلنتاج، فإّن خسائر الساللة 
الصحية واالقتصادية تفوق كثيرًا 

ها أعادت 
ّ
مكاسبها، إذ يكفي أن

أجواء الذعر حول العالم، وبالتالي 
زيادة املخاوف املتعلقة بالطلب 

والنمو.
يبدو أّن بدء حصر الدول 

خسائرها من كورونا ومتحوراته 
بات خطوة مستبعدة في املستقبل 

املنظور، وأّن طّي الصفحة لم يعد 
قريبًا، وأّن نزيف االقتصاد العاملي 
سيتواصل ومعه استنزاف املواطن 
وجيبه وحالته النفسية والصحية.

كابوس 
»أوميكرون«

Monday 29 November 2021
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

بــات املــهــاجــرون األفــارقــة فريسة 
ــلــــوســــطــــاء وســــمــــاســــرة  ــة لــ ــلـ ــهـ سـ
العمل، بعيدًا عن حــدود الرقابة 
ــبــــاد، مـــا يجعلهم  وقــــوانــــن الــعــمــل فـــي الــ
عرضة لكل أشكال االستغال االقتصادي. 
وخال الفترة األخيرة، زاد حضور العمالة 
األفريقية في تونس كقوة فاعلة تسهم في 
مختلف القطاعات، فيما ظلت جهود هذه 
ــام النمو  ــ ــقـــوى مــغــّيــبــة عــلــى مــســتــوى أرقـ الـ
القطاعية والعامة رسميًا بسبب استغال 
الــقــطــاع غــيــر املــنــظــم لــجــهــودهــم كــآلــة عمل 

خارج إطار القانون. 
ونــبــهــت مــنــظــمــات مــدنــيــة تــعــنــى بــشــؤون 
ــن مــــــن تــــصــــاعــــد االنــــتــــهــــاكــــات  ــ ــريـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ املـ
االقتصادية لحقوق هذه الفئة في العاصمة 

ــدد مــــن مـــحـــافـــظـــات الـــجـــنـــوب، مــطــالــبــة  ــ وعــ
باالنتباه لتنامي هذه الظاهرة واحتوائها 
ــهـــاجـــريـــن إلـــــى قـــوى  قـــانـــونـــيـــًا لـــتـــحـــويـــل املـ
عــامــلــة مــنــظــمــة. وكــشــفــت دراســـــة مشتركة 
حديثة، أعدها مركز الهجرة املختلطة في 
شــمــال أفريقيا ومــؤســســة »هاينريش بل« 
ــتـــي حــمــلــت عــــنــــوان »املـــصـــاعـــب املــخــفــيــة  الـ
للقوى العاملة الغائبة عن األنظار: الحياة 
ــئـــن واملــــهــــاجــــريــــن فــي  ــتــــصــــاديــــة لـــاجـ االقــ
تـــونـــس«، أن نــصــف الــاجــئــن واملــهــاجــريــن 
ــــن شـــهـــري  ــبــــيــــان بـ ــتــ ــــن شـــمـــلـــهـــم االســ ــذيـ ــ الـ
فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط وإبـــــريـــــل/ نـــســـيـــان 2021 
وجدوا فرص العمل بعد أقل من شهرين من 

وصولهم إلى تونس. 
ــدت الـــدراســـة أن الــاجــئــن واملــهــاجــريــن  وأكــ
قــــامــــوا بـــإيـــجـــاد فـــــرص عـــمـــل عـــبـــر قـــنـــوات 
مــخــتــلــفــة ويـــشـــمـــل ذلـــــك مــجــمــوعــة »ســــوق 
أفريقيا« املوجودة على منصات التواصل 
االجتماعي أو عن طريق الشبكات الوطنية 
املــشــتــركــة أو مـــن خــــال مــهــربــن. و»ســــوق 
أفــــريــــقــــيــــا«، بـــحـــســـب بــــحــــث ســــابــــق ملـــركـــز 

ــهــجــرة املــخــتــلــطــة، يعتبر مــركــزًا محوريًا  ال
للعثور على فرص عمل، حيث يعمل بعض 
الاجئن واملهاجرين كوسطاء أو سماسرة 
ــال ويــتــقــاضــون  ــمـ ــعـ بـــن أربــــــاب الــعــمــل والـ
ــًا لـــتـــحـــديـــد املــــرشــــحــــن املـــنـــاســـبـــن  ــ ــومـ ــ رسـ

لألعمال املطلوبة. 
ــلـــجـــوء الــــســــودانــــي، مــحــمــد  وأكــــــد طـــالـــب الـ
خــالــد، أن أغلب وســطــاء العمل يتواصلون 
ــع املـــهـــاجـــريـــن عـــلـــى مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل  مــ
االجتماعي التي تحولت إلى سوق مفتوحة 
للعمالة القادمة من دول جنوب الصحراء. 

»العربي الجديد« إن  وقــال طالب اللجوء لـ
»ســـوق أفــريــقــيــا« هــي فــي األصـــل مجموعة 
أسواق الستغال املهاجرين واليد العاملة 
»الــرخــيــصــة«، مــعــتــبــرًا أن املـــــرور عــبــر هــذه 
ــر األولــــــى لــإقــامــة في  ــهـ األســــــواق فـــي األشـ

تونس أمر حتمي. 
وأفـــاد بــأن األشــخــاص الــذيــن اعتمدوا على 
الــوســطــاء يــكــونــوا مثقلن بــالــديــون خــال 
الفترة األولى إلقامتهم في تونس، إذ يأخذ 
الوسطاء أجورهم لعدة أشهر أو يجبرونهم 
عــلــى املــشــاركــة فـــي أنــشــطــة وأعـــمـــال أخـــرى 

لسداد ديونهم.
وبـــيـــنـــت دراســـــــة ســـابـــقـــة ملـــنـــتـــدى الــحــقــوق 
االقتصادية واالجتماعية )منظمة مدنية( 
حصول العمال املهاجرين غير النظامين 
ــات مـــعـــيـــنـــة مــن  ــاعــ ــطــ ــي قــ ــ ــــف فـ ــائـ ــ عـــلـــى وظـ
االقتصاد املحلي كاملطاعم 34% والخدمات 
املــنــزلــيــة 21%، ثـــم الـــبـــنـــاء 20% والـــحـــرف 
واملــــهــــن الــــحــــرة 18%، فــــي حــــن تــســتــقــطــب 

الرباط ـ مصطفى قماس

ال تــلــهــي األمـــطـــار الــتــي هــطــلــت مــتــأخــرة في 
األيــام األخيرة، املغاربة عن االنشغال بندرة 
املياه التي تلوح في ظل التغيرات املناخية 
والجفاف الذي يخشى أن يمتد لسنوات كما 

حدث في الثمانينيات من القرن املاضي.
ــان تـــأخـــر الــتــســاقــطــات املــطــريــة أثــــر على  ــ وكـ
توفير مياه السقي لبعض املناطق، وساهم 
في التأثير على معنويات مزارعي الحبوب 
الذين ترددوا في اإلقبال على الحرث والزرع، 
وأجــــج مـــخـــاوف مــنــتــجــي الــخــضــر والــفــواكــه 
الذين يراهنون على أمطار أكتوبر/ تشرين 
األول ونــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي مـــن أجــل 

زيادة جودتها.

تصويب السياسة الزراعية
ويذهب الخبير في القطاع الــزراعــي، محمد 
الــهــاكــش، فـــي تــصــريــح لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« 
إلــــى أنــــه يــفــتــرض مـــن أجــــل تـــجـــاوز جــــزء من 
املشاكل املطروحة على مستوى تدبير املياه 
إعــادة تصويب السياسة الزراعية بالتركيز 
على الزراعات التي تؤمن السيادة الغذائية، 
عـــوض الــلــجــوء أكــثــر إلـــى تشجيع الــزراعــات 

التصديرية املستهلكة بشكل مفرط للماء.
ويعتبر أنه يجب في مسألة تدبير السياسة 
ــرات الـــتـــغـــيـــرات  ــيــ ــأثــ ــار تــ ــتـــحـــضـ ــة، اسـ ــيــ ــائــ املــ
ــفــــاف الــــــذي يــنــعــكــس ســلــبــًا  املـــنـــاخـــيـــة والــــجــ
على حياة الفاحن الصغار، خصوصًا في 
األراضــي البورية التي تعتمد على األمطار، 
حيث يفترض إنجاز مشاريع تؤمن لهم املاء 
كي يستمروا في ممارسة الــزراعــة املعاشية 

التي تعول عليها األسر.
واســتــدعــى مــلــف املــــاء مــثــول وزيــــر التجهيز 
ــام الــغــرفــة الــثــانــيــة من  ــزار بــركــة، أمــ واملـــــاء، نــ
الـــبـــرملـــان، إذ عــبــر أعــضــاؤهــا عـــن انشغالهم 
بــنــدرة املــيــاه فــي الــعــديــد مــن املــنــاطــق، حيث 
يتخوفون من الخصاص على مستوى مياه 

الشرب أو السقي أو تلك املوجهة للصناعة.

تراجع حصة الفرد
ــي، فــــي ظــل  ــ ــائـ ــ ويـــنـــشـــغـــل املــــغــــرب بــــاألمــــن املـ
تـــوقـــعـــات تـــشـــيـــر إلـــــى تــــراجــــع حـــصـــة الـــفـــرد 
مــن املــيــاه مــن 3000 مــتــر مــكــعــب ســنــويــًا في 
الستينيات من القرن املــاضــي، إلــى 700 متر 

مكعب في أفق 2025، حسب تقارير رسمية.
ــة الـــتـــي يــنــهــجــهــا  ــيـ ــائـ ــهــــدف الـــســـيـــاســـة املـ وتــ
ــوازن بــن تأمن  ــتـ املــغــرب ضــمــان نـــوع مــن الـ

حاجيات الشرب والزراعة، التي تستوعب 85 
في املائة من املياه. ويرتقب أن يرتفع الطلب 
على املياه في اململكة، في األعوام املقبلة، في 
سياق متسم بتوسيع مساحة األراضي التي 

تعتمد على الري.
وقــــد شــــدد املــســتــشــار بــالــغــرفــة الــثــانــيــة من 
الـــبـــرملـــان، عــبــد الـــكـــريـــم مـــهـــدي، فـــي تــدخــلــه، 
على ضــرورة إيجاد حلول لندرة املياه، عبر 
تحلية مياه البحر، غير أنــه أكــد ضــرورة أن 
تكون كلفة تلك املياه متماشية مع إمكانيات 

املزارعن والشركات الزراعية.
وأوضـــــــح املـــســـتـــشـــار بـــالـــغـــرفـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
الــبــرملــان أن االســتــهــاك غير الــرشــيــد للمياه 
أثر على املخزونات املائية، خاصة في شرق 
 عــلــى تــقــريــر ملنظمة 

ً
وجــنــوب الــبــاد، مــحــيــا

الـــزراعـــة واألغـــذيـــة الـــذي أكـــد  أن نـــدرة املــيــاه 
يمكن أن تــؤثــر عــلــى االســتــقــرار االجتماعي 
في شمال أفريقيا، ومؤكدا أن مشكلة الندرة 
ستكلف املــغــرب مــا بــن 6 و14 فــي املــائــة من 

الناتج اإلجمالي املحلي.
ــربـــي لــلــشــغــل،  ــغـ ــر مــمــثــل االتــــحــــاد املـ ــبـ ــتـ واعـ
بوشعيب علوش، أن نقص املياه في بعض 
ــــى ضـــعـــف الـــحـــوكـــمـــة فــي  ــنـــاطـــق يـــعـــزى إلـ املـ
تدبير املياه، واالستغال املفرط في الزراعة، 
معتبرا أنه من غير املنطقي أن يخرج الناس 
لاحتجاج بسبب املــيــاه فــي مناطق تعرف 
وجــود ســدود، في حن يحفر البعض اآلخر 

اآلبار في منازلهم.
ويـــرى أنـــه يــتــوجــب اعــتــمــاد مــقــاربــة حــازمــة، 
التي من بينها إصــدار قانون للماء وتعزيز 
شــرطــة املـــيـــاه حــتــى تــتــولــى عــمــلــيــة املــراقــبــة، 
في الوقت نفسه، الــذي يفترض فيه تحويل 
فائض املياه الذي تعرفه بعض املناطق إلى 

تلك التي تعرف نقصًا حادًا من تلك املادة، مع 
فرض السقي املوضعي في الزراعة وتحلية 

مياه البحر.

مشاريع لمواجهة ندرة المياه
ــزار  ــاء الـــجـــديـــد، نـ ــ ــر الــتــجــهــيــز واملــ ــ ــدا وزيـ ــ وبـ
 أكــثــر بـــنـــدرة املـــيـــاه، حيث 

ً
الـــبـــركـــة، مــنــشــغــا

تحدث عن التأخر الذي حدث في السابق في 
إنجاز بعض املشاريع، مشددًا على املراهنة 
على سياسة املــيــاه الــتــي تغطي الــفــتــرة بن 
2020 و2027، والــتــي ستستدعي 12 مليار 

دوالر.
ــاك قـــنـــاعـــة تــتــمــثــل فــــي كـــون  ــنـ  هـ

ّ
واعـــتـــبـــر أن

اإلمكانية الوحيدة التي يتوفر عليها املغرب 
فـــي املــســتــقــبــل مـــن أجــــل مـــواجـــهـــة تــداعــيــات 
الــتــغــيــرات املــائــيــة، هــي الــتــركــيــز عــلــى تحلية 
مــيــاه الــبــحــر، بـــاملـــوازاة مــع املــضــي فــي بناد 
الــســدود، حيث يـــراد توفير 20 ســدًا جــديــدًا، 
تضاف إلى تلك التي تعبئ حاليًا 19 مليار 

متر مكعب.
وأكـــد تــوجــه املــغــرب نحو بــنــاء 120 ســدًا في 
الثاثة أعــوام املقبلة، ضمن خطة يراد منها 
توفير املــيــاه فــي األريــــاف الــتــي لــم تسلم من 
ــوام  ــ تـــأثـــيـــرات الـــتـــغـــيـــرات املـــنـــاخـــيـــة فــــي األعــ
األخــيــرة. وذهــب إلــى أنــه كــان يفترض إنجاز 
ثاثن عقدًا حول املياه الجوفية، غير أنه لم 
 تلك العقود 

ّ
يتم إبرام سوى عقدين، علمًا أن

ســتــؤدي إلــى تعبئة املــيــاه الجوفية بطريقة 
اصطناعية وتطعيم اإلمــدادات املائية بطرق 
مستمرة تحسبًا للفترات التي يحدث فيها 

نقص في كميات املياه.
ــــه يــجــب بـــذل مــجــهــود كبير 

ّ
ويـــشـــدد عــلــى أن

على مستوى شبكة توصيل املياه الصالحة 
 نسبة ذلك ال تتعدى 

ّ
للشرب للساكنة، إذ إن

60 في املائة، بل إن تلك النسبة تتراجع في 
األرياف إلى 40 في املائة.

وكشفت تقارير حديثة أن مياه نهر ملوية، 
أحد أكبر أنهار املغرب، تراجعت بشكل حاد 
ــة أنــه بــات عــاجــزًا عــن بــلــوغ مصبه  إلــى درجـ
فــي الــبــحــر األبــيــض املــتــوســط، ألول مـــرة في 
تاريخه، ما يهدد األراضي الزراعية والتنوع 
الــبــيــولــوجــي فــي املــنــطــقــة، حــســب خــبــراء في 

قطاع الزراعة. 
ويعاني املــغــرب الــذي تمثل الــزراعــة القطاع 
األســاســي فــي اقــتــصــاده، مــن تــوالــي مــواســم 
الجفاف في السنوات األخيرة، وسط إجراءات 
حكومية تستهدف الــحــد مــن تــداعــيــات شح 

املياه على هذا القطاع الحيوي.

استغالل المهاجرين 
في تونس

خطر ندرة المياه يهّدد زراعة المغرب

األفارقة فريسة السماسرة 
في سوق العمل

نبّهت منظمات مدنية 
تعنى بشؤون المهاجرين 

في تونس من تصاعد 
االنتهاكات االقتصادية 

لحقوق العمالة 
األفريقية التي تتعرض 

البتزاز السماسرة

إنتاج تشغيل

هشاشة وضع العمالة 
المهاجرة... وتشغيلهم 

بأجور ضعيفة

مخاوف من امتداد 
التغيرات المناخية 

والجفاف لسنوات مقبلة

توقعات بتراجع حصة 
الفرد من المياه إلى 700 

متر مكعب

قـــطـــاعـــات أخــــــرى نــســبــًا ضــعــيــفــة مــــن الــيــد 
العاملة املــهــاجــرة. وبينت ذات الــدراســة أن 
فــئــة تــحــصــل، بطريقة غــيــر شرعية،  هـــذه الــ

على فرصة القيام بعمل غير نظامي. 
وقـــــــال املـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــــاســــم مــنــتــدى 
الحقوق االقتصادية واالجتماعية، رمضان 
بن عمر، أن املنتدى يسعى إلى مساعدة اليد 
العاملة املــهــاجــرة على مكافحة كــل أشكال 
االستغال االقتصادي التي يتعرضون لها. 
ـــ«الـــعـــربـــي  ــر فــــي تـــصـــريـــح لـ ــمـ وأفــــــــاد بــــن عـ
الــجــديــد« بـــأن املــجــتــمــع املــدنــي يــقــوم بــدور 
مــهــم فــي هـــذا الــشــأن فــي تــأطــيــر املهاجرين 

ومساعدتهم قانونيًا على حماية حقوقهم، 
غير أن وضع إقامتهم الهش يجعل الكثير 
منهم يفرطون في حقوقهم. ويــرى الخبير 
االقـــتـــصـــادي، مــحــمــد مــنــصــف الــشــريــف، أن 
ــلـــدان الــعــالــم املــســتــقــبــلــة لــلــمــهــاجــريــن  كـــل بـ
ــّول هــذه  والـــاجـــئـــن مــطــلــوب مــنــهــا أن تـــحـ
الفئة إلى قوى عاملة منتجة ويتم إدماجها 
اقــتــصــاديــًا عــبــر الــقــوانــن املــنــظــمــة لعملهم 

وتصاريح الشغل التي تقدم لهم. 
»الـــعـــربـــي  ــريـــف فــــي تـــصـــريـــح لــــ وأفـــــــاد الـــشـ
الـــجـــديـــد« بــــأن ســــوق عــمــل املــهــاجــريــن في 
تـــونـــس ال تـــــزال تــتــســم بــالــفــوضــى رغــــم أن 

وجودهم في الباد أصبح أمرًا واقعًا بفعل 
تــحــّولــهــا إلـــى منطقة عــبــور رئــيــســيــة نحو 

شمال املتوسط أو دولة إقامة دائمة لهم. 
ــدأ االتــــحــــاد الـــعـــام  ــ ــثـــر مــــن ســـنـــة بـ ــنـــذ أكـ ومـ
 في 

ً
التونسي للشغل )النقابة األكثر تمثيا

ــتـــواء الــنــقــابــي للعمالة  تــونــس( مــســار االحـ
ـــل ضــمــان  ــ األفـــريـــقـــيـــة فــــي تــــونــــس، مــــن أجـ
حقوقهم االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة، بعد 
ــن قـــبـــل مــؤجــريــن  ــاكـــات لـــهـــا مــ ــهـ ــتـ رصـــــد انـ
يــســتــغــلــون هــشــاشــة وضــعــهــم لتشغيلهم 
ــــي مـــوقـــع  ــــور ضـــعـــيـــفـــة. الـــتـــفـــاصـــيـــل فـ ــــأجـ بـ

»العربي الجديد«

المهاجرون يتوزعون 
على عدد من 
القطاعات )فتحي 
بلعيد/ فرانس برس(

المليشيات تطارد المربين... وتناقص كبير في المراعي

%60
ــروة  ــثـ ــع حـــجـــم الـ ــ ــراج ــ ت
ــة،  ــوري الــحــيــوانــيــة فــي س
الزراعة  نات وزارة  ا ي ب ل وفقًا 
التابعة للنظام السوري، من 
غنم  أس  ر ن  و ي ل م  2 5 و  ح ن
إلى  سنويًا قبل عام 2011، 
رأس،  10 ماليين  ن  ــ أقــل م

بهبوط بلغت نسبته %60.

تحقيق

ارتفاع كبير ألسعار 
العلف في مناطق 

النظام

فقدان األمن 
دفع كثيرًا من المربين 

إلى الهجرة

جالل بكور

تـــعـــانـــي الـــــثـــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة فــي 
البادية السورية من مشكات كبيرة 
تضعها أمام خطر التراجع بشكل 
كبير، خاصة مع فقدان النظام السوري القدرة 
االقــتــصــاديــة لــدعــم املــربــن فــي مناطق نفوذه 
وسيطرته، إضافة الستمرار األعمال الحربية 
وفقدان األمن الذي دفع الكثير من املربن إلى 
ترك املراعي والهجرة أو التفكير بأعمال أخرى. 
وكانت الثروة الحيوانية في البادية السورية 
سابقا تلعب دورا غاية في األهمية في األمن 
الغذائي للسورين، كما تلعب دورا اقتصاديا 
كبيرا في الدخل وتأمن فرص العمل، وتدخل 
منتجاتها في العديد من الصناعات النسيجية 
الرائدة في سورية، التي انحسرت بسبب حرب 
النظام على السورين خال األعوام املاضية. 
ويعد الجفاف ونقص املياه أول املخاطر التي 
تواجهها عملية تربية الحيوانات في البادية 
السورية، وخاصة قطعان الغنم واملاعز والبقر، 
وهــــذه الــحــالــة ال عــاقــة لــهــا بــالــواقــع األمــنــي 
الذي يعد سبب التراجع األبرز، إنما هي حالة 
مرتبطة باألحوال الجوية، وفق ما يقوله محمد 
الصليبي، أحد العاملن في تربية الغنم بناحية 

سلمية شمال شرقي حماة.

نقص المراعي
يعد نقص املراعي في هذه األيام مشكلة كبيرة 
تواجه تربية األغنام في منطقة سلمية أو في 
أي منطقة أخرى من البادية السورية، ويضيف 
الصليبي »كنا سابقا نقوم بنقل األغنام من 
منطقة ألخرى بهدف الرعي، لكن اليوم انعدام 
األمــــن واســـتـــمـــرار املـــعـــارك فـــي عــمــوم مناطق 
البادية سببا خسارة واسعة في حجم املراعي، 
وهناك نقص في الغذاء ال يعوض بالعلف«. 
وأضاف أن تركيز الرعي في مناطق محدودة 
أدى إلى فقر هذه املراعي، وعدم هطول كميات 
وفيرة من األمطار والجفاف ال يساهما بشكل 
جيد في تجددها، وذلك يدفع املربي إلى شراء 
العلف الغالي، وهناك نقص في العلف املورد 
مــن قبل حكومة الــنــظــام، فضا عــن عــدم دعم 

املربي ماديا بشكل جيد.
ــنـــام أن اســتــمــرار الــغــارات  يــضــيــف مــربــي األغـ
الروسية وهجمات »داعش« التي تقابل الغارات 
وهجمات من اللصوص املجهولن دفع املربن 
إلى اقتصار رعيهم على املناطق القريبة من 
مراكز املدن، وهي مراع غير وفيرة باألعشاب 
وفيها مشكلة توفير املياه أيضا، أضف إلى ذلك 
أن وجــود األلغام وعــدم التمشيط من النظام 
بشكل جيد أديـــا إلــى مقتل وجـــرح العشرات 

الزور الشمالي والشرقي، مضيفا أنهم أيضا 
كانوا ينقلون القطعان سابقا للرعي في مناطق 
أخرى، إال أن سيطرة »قسد« عليها حالت دون 
ذلك، وهذا األمر مستمر منذ سنوات. ويضيف 
في حديث مع »العربي الجديد« أن هجمات 
»داعش« مستمرة واأللغام منتشرة في كل مكان 
والقصف أيضا، يرافق كل ذلك الغاء في األعاف 
وقلة املياه في نهر الفرات هذا العام والجفاف، 
كلها أسلحة تواجه مهنة تربية الحيوانات أو 
املواشي في عموم البادية السورية، التي كانت 
املوطن املناسب لهذه املهنة على مر العصور. 
ويذكر أن عــدد القطعان والـــرؤوس في عموم 
سورية انخفض خال السنوات املاضية جراء 
الحرب بالدرجة األولى، وفق تقارير عديدة عن 

منظمات ووسائل إعام. 

البيع والهجرة
ومع ضعف قدرة النظام السوري على حماية 
املــــراعــــي وعــــــدم وجــــــود دعـــــم مــــــادي واألزمــــــة 
االقــتــصــاديــة واســتــمــرار املــعــارك، يــرى الكثير 
مــن املــربــن أن الحل األمــثــل هــو بيع القطعان 
ــدن لــلــعــمــل فـــي مــهــن أخـــرى،  والــهــجــرة إلـــى املــ
أو الهجرة مــن ســوريــة بشكل نهائي إليجاد 
مكان أفضل وآمن للعمل والعيش. وقال املربي 
وليد العيسى إنه باع كامل قطيعه من األغنام 
واملــاعــز، الــبــالــغ عـــدده قــرابــة ألــف رأس، وتــرك 
ناحية مسكنة في ريف حلب الغربي وانتقل 
إلى مدينة حلب، ثم غادر سورية بشكل نهائي 

إلى تركيا بعد دفع مبلغ للمهربن.
»العربي الجديد« أنه لم يعد هناك  وأضاف لـ
مجال للعمل في هذه املهنة، ومن يعمل فيها 

يواجه خطر املوت هو وأغنامه أو يواجه خطر 
الخسارة، هناك أسباب كثيرة، منها األمراض 
وتأمن األدوية لها، وذلك تكلفته االقتصادية 
باتت كبيرة، كما أن انــعــدام األمــان بــاب آخر، 
مــؤكــدا أن الــعــديــد مــن الــرعــاة مــاتــوا قــتــا في 
البادية على يد عناصر من مليشيات النظام 
نفسه الذي يدعي حماية املنطقة. وكانت البادية 
السورية قد شهدت عدة حوادث أليمة، قتلت 
فيها عــائــات بأكملها كــانــت تعمل فــي رعي 
األغنام بالبادية في حلب والرقة وحماة. وتقول 
»العربي الجديد« إن معظم  مصادر محلية لـ
الهجمات كانت بدافع السرقة، أو االنتقام، من 
موتورين من عناصر النظام يحّملون األهالي 

مسؤولية هجمات تنظيم »داعش«.

القطعان تتناقص
ويقول العيسى: »في السابق كنا نبيع الغنم 

لنربح، أما األيام املاضية فكنا نبيع لنأكل فقط 
أو لنطعم القطيع«، مضيفا: »كنت أبيع بعض 
األغــنــام كــي أوفــر ثمن العلف لبقية القطيع، 
وبالتالي ينقص القطيع للحفاظ عليه، أي أن 
الغنم يأكل بعضه، وهذا يعني الخسارة، ولم 
يعد باإلمكان تحمل هذه الخسارة«. وتابع أنه 
فكر في االنتقال بقطيعه إلى مناطق »قسد«، 
لكن الحال هناك لم تكن أفضل، ألن السلطة 
هناك، وفق أقربائه، أشبه بسلطة النظام، وقد 

سيطرت على كل شيء وأوقفت الدعم. 
وأكـــــــد أن »قــــســــد« كــــانــــت قــــد ســـيـــطـــرت عــلــى 
مــســتــودعــات األعـــــاف الــتــابــعــة لــلــنــظــام قبل 
عــام تقريبا، وذلــك أفقد الكثير مــن العاملن 
فـــي مــنــاطــقــهــا فــرصــة الــحــصــول عــلــى الــدعــم 
باألعاف. وأوضح أن سعر العلف في مناطق 
النظام تجاوز مليونًا ونصف مليون ليرة لطن 
الشعير، في حن تجاوز سعر طن التنب نصف 
مــلــيــون لــيــرة ســوريــة، مضيفا أن كــل خــروف 
يحتاج في اليوم الواحد إلى غذاء بقيمة 7 آالف 
ليرة على األقــل، أي أنه بحاجة إلى 7 ماين 
ليرة كل يوم إلطعام القطيع، لكنه ال يحتاج 
إلــى هــذه املبالغ في املراعي الطبيعية. وقبل 
عــام 2011، كانت القطعان فــي ســوريــة تكفي 
السوق املحلية وتصدر املواشي إلى الخارج، 
أما اليوم فقد تناقص عدد القطعان واملراعي 
واملنشآت املعنية بتربية املواشي والرعي إلى 

ما دون النصف.
وتراجعت أعداد الثروة الحيوانية في سورية، 
وفقًا لبيانات وزارة الــزراعــة التابعة للنظام 
السوري، من نحو 25 مليون رأس غنم سنويًا 

قبل عام 2011، إلى أقل من 10 ماين رأس.

إهدار ثروة سورية 
الحيوانية

مخاطر عديدة أدت إلى تدهور الثروة الحيوانية في البادية السورية، أبرزها هجمات المليشيات 
المسلحة والجفاف ونقص المراعي وارتفاع أسعار العلف، وقد أدى ذلك إلى هجرة جماعية 

للمربين بعد تكبدهم خسائر باهظة خالل الفترة األخيرة

ــاء عملية الــرعــي، فضا عــن الهجمات من  ن ــ أث
قبل مجهولن، التي أدت أيضا إلى مقتل عاملن 
في الرعي ونفوق قطعان بأكملها، كل ذلك يقف 
عائقا في وجــه استمرار عملية الرعي. يقول 
وائل الربيعي، من ناحية الشحيل في ريف دير 
الزور، إنهم فقدوا مساحات واسعة من املراعي 
بــســبــب تــســلــط »قــســد« عليها بــحــجــة املــواقــع 
العسكرية وقواعد التحالف ضد »داعش«، وهي 
مواقع كثيرة على طول نهر الفرات وريفي دير 

Monday 29 November 2021 Monday 29 November 2021
االثنين 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  24  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2646  السنة الثامنة االثنين 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  24  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2646  السنة الثامنة



1213
اقتصاد

لندن ــ العربي الجديد

عــــادت الــعــمــلــة الــتــركــيــة لــلــتــراجــع 
مــجــددًا، إذ انــخــفــض ســعــر صــرف 
الــــلــــيــــرة، أمـــــس األحـــــــد، إلـــــى نــحــو 
12.5 لــيــرة لـــلـــدوالر الــــواحــــد، بــعــد التحسن 
الــذي شهدته في اليومن املاضين وصــواًل 
إلى 11.5 ليرة للدوالر، ليطرح أسئلة منها: 
هل ستواجه الليرة مزيدًا من التهاوي خال 
األسابيع املقبلة، وكيف استجابت املصارف 
الــتــجــاريــة فــي تــركــيــا النــهــيــار الــعــمــلــة خــال 
 
ً
ــَم تـــراجـــع الــلــيــرة أصـــا ــ ــاري، ولـ الــشــهــر الــــجــ

رغـــم تــحــســن املـــؤشـــرات االقــتــصــاديــة الكلية 
خصوصًا معدل النمو وأنشطة الــصــادرات 

والسياحة والعقارات؟
هــذه األسئلة وغيرها باتت تطرح نفسها 
ــاح فــــــي ســــــــوق الــــــصــــــرف األجــــنــــبــــي  ــ ــحـ ــ ــإلـ ــ بـ
وردهـــــات املـــصـــارف االســتــثــمــاريــة الغربية 
التي استثمرت بكثافة في ســوق القروض 
التركية خال السنوات األخيرة. حتى اآلن 
تعاني الليرة التركية من مجموعة عوامل 
تضغط على مستقبل سعرها بينما يراهن 
الرئيس التركي رجــب طيب إردوغـــان على 
نـــجـــاح ســـيـــاســـة »االســــتــــقــــال االقـــتـــصـــادي 
واملــــالــــي« الـــتـــي دشــنــهــا عــبــر خــفــض سعر 
ــرى أنـــهـــا ســتــخــرج االقــتــصــاد  ــ ــائـــدة، ويـ ــفـ الـ
ــان لــضــغــوط املـــصـــارف  ــهــ الــتــركــي مـــن االرتــ
االستثمارية التي أرهقت األعمال التجارية 
واملستهلك وتسببت في غاء املعيشة. يذكر 
أن تركيا تمكنت منذ صعود حزب »التنمية 
والعدالة« للحكم من تسديد كامل ديونها 
لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي فـــي الـــعـــام 2015، 
وخــرجــت مــن هيمنة الــصــنــدوق وشــروطــه 
القاسية على سياساتها املالية والنقدية، 
وتبعًا لهذا النجاح يرغب أردوغـــان حاليًا 
فــي فــك أســـر االقــتــصــاد الــتــركــي مــن هيمنة 
املصارف التجارية الغربية التي تربح كثيرًا 
من الفائدة املرتفعة بباده، التي بلغت %19 
في وقت تقارب فيه الفائدة صفرا وأقل من 

ذلك في بعض الدول الغربية. 
في شأن مستوى سعر الليرة خال األسابيع 
املــقــبــلــة، يــتــوقــع املــحــلــل بــمــصــرف »جيفريز« 
ــي، بــــــراد بــيــكــتــل، أن  ــركــ ــيــ االســـتـــثـــمـــاري األمــ
تــتــراجــع الــلــيــرة إلـــى أدنــــى مـــن مستوياتها 

الحالية خال األسابيع املقبلة. 
من جانبه، يرى املحلل املالي كريغ أيرالم في 
تعليقات لصحيفة »وول ستريت جورنال« 
أن نتائج »اقتصاد إردوغان« بدأت تظهر في 
ــدة على الليرة  ــائ ــف تركيا، فقد أدى خفض ال
إلى ارتفاع معدل التضخم بنسبة 20%، كما 
خسر سعر الليرة نحو 30% منذ سبتمبر/ 

أيلول املاضي. 
 املــــصــــارف الـــتـــجـــاريـــة الــغــربــيــة 

ّ
ويـــاحـــظ أن

تستدين بهذه الفوائد الصفرية من بنوكها 
املركزية بالدوالر أو اليورو أو الن الياباني 
وتــقــرض البنوك والــشــركــات التركية بنسبة 
ــبــــنــــوك الـــتـــجـــاريـــة  ــــإن الــ ـ 19%، وبــــالــــتــــالــــي فـ
الغربية تحقق أرباحًا ضخمة من الفارق بن 
الفائدة املنخفضة جدًا في بلدانها والفائدة 
ــدا  ــا حـ ــ ــيــــا. وهـــــــذا مـ ــــي تــــركــ ــة جــــــدًا فـ ــعـ ــفـ ــرتـ املـ
ــان إلـــى اإلصــــرار عــلــى خــفــض الــفــائــدة  ــ أردوغـ
رغـــم كــل االنـــتـــقـــادات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، 
ولكن هل سينجح في ذلك دون حــدوث هزة 
فـــي االقــتــصــاد والــقــطــاع املــصــرفــي والــســوق 

االستهاكي بالباد؟ 
وتــتــهــم تــركــيــا مــضــاربــن محلين وشــركــات 
ــــدوالر »بــشــكــل كــبــيــر« األمـــر  كــبــرى بـــشـــراء الــ
الذي دفع أردوغــان، يوم السبت، إلى اإلعان 
ــي تـــاعـــب مــحــتــمــل فــي  ــن فـــتـــح تــحــقــيــق فــ عــ
العملة، بعد عودة تراجع سعر الصرف خال 
اليومن املاضين، إثر التعافي الذي شهدته 

بعد سلسلة من الهبوط الحاد.
وكــلــف إردوغـــــان مجلس الــرقــابــة الحكومي 
بــتــحــديــد املـــؤســـســـات الـــتـــي اشـــتـــرت كــمــيــات 
كبيرة من العمات األجنبية، وتحديد ما إذا 
 هبوط سعر 

ّ
 إن

ً
كان قد حدث أي تاعب، قائا

الليرة يأتي جراء »تاعبات من أولئك الذين 
يريدون إخراج بادنا من املعادلة«.

في املقابل، يقدم مصرف »غولدمان ساكس« 

فيينا ــ العربي الجديد

فــعــل ظـــهـــور املــتــغــيــر الــجــديــد مـــن فــيــروس 
كــورونــا »أومــيــكــرون« ما لم يفعله السحب 
من االحتياطات االستراتيجية من الخامات 
البترولية في أسعار النفط التي تراجعت 
أمـــس األحـــد لــعــقــود يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
72.22 دوالرًا، بــيــنــمــا  ــى  ـ ـ ـ ـــت إلـ ــرنـ ـ ــام بـ ـ ـــخـ لـ
تــراجــعــت عــقــود خـــام غـــرب تــكــســاس لنفس 
الشهر إلى 68.15 دوالرًا. وقال تجار لوكالة 
 مــن املــرجــح أن 

ّ
»بــلــومــبــيــرغ« األمــيــركــيــة إن

االســتــثــمــاري األمــيــركــي مـــبـــررات اقــتــصــاديــة 
لتراجع سعر الليرة حيث يــرى أن التراجع 
الذي حدث كان بسبب املبيعات املكثفة التي 
تعرضت لها بسبب الخفض السريع بسعر 
الفائدة خال الشهر الجاري، ولكنه يرى أن 
الــعــجــز فــي الــحــســاب الـــجـــاري تحسن كثيرًا 
مــقــارنــة بــالــعــام املـــاضـــي، ويــقــول »غــولــدمــان 
ســاكــس« إن عجز الــحــســاب الــجــاري بتركيا 
تـــراجـــع أكــثــر مـــن 50% مــقــارنــة بــحــجــمــه في 

العام املاضي. 
 مــا يــدعــم اســتــراتــيــجــيــة خــفــض الــفــائــدة 

ّ
لــكــن

وعــلــى خــاف مــا يعتقد مصرفيون أجــانــب، 
فــإن البنك املــركــزي التركي لــديــه احتياطات 
ــا أن قــــدرة  ــمـ ــد األجــــنــــبــــي، كـ ــقـ ــنـ ــة مــــن الـ ــيـ ــافـ كـ
املـــصـــارف الــتــركــيــة عــلــى مــقــاومــة الــصــدمــات 

املالية جيدة. وحسب بيانات البنك املركزي 
التركي التي نشرها يوم الجمعة على موقعه، 
فــإن إجمالي االحتياطات باملركزي ارتفعت 
بنسبة 2.2% إلى 123.9 مليار دوالر بما في 
ذلك احتياطات النقد األجنبي التي ارتفعت 
بنسبة 2.0% إلى 76.4 مليار دوالر. وتشير 
هــذه البيانات إلــى أن البنك املــركــزي التركي 
ــم يــســتــخــدم  تــعــلــم مـــن الــــــدروس املــاضــيــة ولــ
احتياطاته هــذه املـــرة فــي الــدفــاع عــن الليرة 
وخــســارة احــتــيــاطــات النقد األجــنــبــي مثلما 

حدث في السنوات املاضية.
وتقول بيانات »ستاندرد آند بورز غلوبال 
 ارتفاع عمليات 

ّ
إنتيلجينس« في تحليل، إن

ــراد والــشــركــات في  ــ االقـــتـــراض مــن قــبــل األفـ
الــــعــــام املــــاضــــي 2020، وهـــــو عـــــام اإلغـــــاق 

يــتــخــذ تــحــالــف »أوبـــــك+« مــوقــفــًا حــــذرًا هــذا 
األســبــوع عندما يجتمع ليقرر إذا مــا كان 
ــتـــاج النفط  ســيــمــضــي قــدمــًا فـــي زيــــــادات إنـ
ــهـــور مــتــغــّيــر جــديــد  ــا، بـــعـــد ظـ ــهـ املـــخـــطـــط لـ
لفيروس كورونا أّدى إلى انخفاض أسعار 

الخام، وفقًا ملجموعة »فيتول«.
ــدة آســـيـــا في  ــ ــال مـــايـــك مـــولـــر، رئـــيـــس وحـ ــ وقـ
»فيتول« أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط 
 الطلب 

ّ
 هــنــاك دالئــــل عــلــى أن

ّ
فــي الــعــالــم، إن

ــواق  ــ ــ الـــنـــفـــطـــي قــــد يـــضـــعـــف فــــي بـــعـــض األسـ
ــي آســـيـــا وأوروبـــــــــا،  خـــــال أشـــهـــر الـــشـــتـــاء فــ

 املتغير الجديد لفيروس كورونا 
ّ
ُمضيفًا أن

»أوميكرون« من املحتمل أن يؤدي إلى مزيد 
من إلغاء الرحات الجوية هذا األسبوع.

وكــان مولر قــد قــال فــي نــدوة عبر اإلنترنت، 
لــف إنتليجنس« لــاســتــشــارات  نظمتها »غــ
 أوبك+ يبالغ في الحذر. وأضاف 

ّ
في دبي، إن

 »األمـــر الــواقــع أثــبــت أنــهــم على حــق، ومن 
ّ
أن

املــرجــح أن يــأخــذوا فــي الحسبان التطورات 
األخيرة وإمكانية زيــادة الطلب خال أشهر 
الــشــتــاء«. وتجتمع منظمة البلدان املصدرة 
لــلــبــتــرول )أوبـــــــك( وشـــركـــاؤهـــا فـــي تــحــالــف 
»أوبــك+«، وعلى رأسها السعودية وروسيا، 
ــبـــوع لــبــحــث مــا إذا كــانــت ستطبق  هـــذا األسـ
زيـــــادة مــزمــعــة فـــي اإلنـــتـــاج بـــواقـــع 400 ألــف 

برميل يوميًا.
وكان التحالف يرسل املزيد من النفط ببطء 
إلـــى األســـــواق الــعــاملــيــة بــعــد خــفــض اإلنــتــاج 
ــا.  الـــعـــام املـــاضـــي فـــي بـــدايـــة جــائــحــة كـــورونـ
ــمــكــن لتحالف »أوبــــــك+«، الـــذي سيناقش  وُي
إنتاج يناير، إيقاف الزيادات الشهرية مؤقتًا 
ملراعاة التقلبات في الطلب، إذ تفضل بعض 

الدول األعضاء هذا النهج.
 »السوق اهتزت بسبب الخوف 

ّ
ورأى مولر أن

مــن املــجــهــول، لكن الهبوط كــان مفرطًا نظرًا 
لعدم توفر معرفة كافية حول متغير كورونا 

الجديد«. 
ــراءات مبكرة ملحاصرة  وبـــدأت عــدة دول إجــ
املــتــحــور الــجــديــد مــن الــجــائــحــة. وقــــال وزيــر 
الــصــحــة الــبــريــطــانــي ســـاجـــد جـــافـــيـــد، أمــس 
األحـــد، إنــه ربــمــا تــكــون هــنــاك حـــاالت إصابة 
ــر بــمــتــحــور »أومــــيــــكــــرون« مــــن فـــيـــروس  ــثـ أكـ
كورونا بخاف الحالتن اللتن تم رصدهما 
 الــحــكــومــة تــبــذل مـــا في 

ّ
فـــي بــريــطــانــيــا، لــكــن

وسعها في محاولة وقف انتشاره.

ــبـــر/ تــشــريــن  ــمـ ــر نـــوفـ ــهـ ــلــــيــــرة خــــــال شـ ــــن الــ عـ
الثاني الــجــاري الـــذي شهدت فيه الليرة أكبر 
تــراجــعــاتــهــا، إذ عــــادة مــا يــنــصــب املــضــاربــون 
ــــي الــــعــــمــــات الــتــي  ــار املـــســـتـــثـــمـــريـــن فـ ــبــ ــــن كــ مـ
تعاني من اضــطــراب في سعرها هــذه الشراك 
لتحقيق أرباح طائلة، مثلما حدث في املاضي 

لعمات عريقة مثل الجنيه االسترليني في 
التسعينيات حينما كسب امللياردير جــورج 
ســــورس، مــلــيــار دوالر مــن املــضــاربــة عــلــيــه، إذ 
تعلمت مــن خسائر األعـــوام املــاضــيــة. وحسب 
ه خسر نحو 21.5 

ّ
بيانات املركزي التركي، فإن

مليار دوالر بــن يناير/ كــانــون الثاني 2019 
ويــنــايــر 2020.  أمـــا املـــخـــاوف األخــــرى التي 
تكتنف مستقبل الليرة فهي ارتفاع الديون 
الخارجية التركية قصيرة األجل، التي يحل 
ــا فــي فــتــرة عـــام أو أقــــل، إذ إن  أجـــل ســـدادهـ
تسديد فــوائــد هــذه الــديــون مــرهــق للبنوك 
التجارية واألعمال التجارية حينما تكون 
الـــفـــائـــدة مــرتــفــعــة. وحـــســـب بـــيـــانـــات الــبــنــك 
املركزي التركي املنشورة على موقعه في 19 
أغسطس/ آب املاضي، فإن الديون الخارجية 

التركية قصيرة األجــل التي تخص القطاع 
الخاص بلغت حتى نهاية سبتمبر/أيلول 
املاضي 124.9 مليار دوالر بزيادة 9.4% عن 
مستوياتها في نهاية العام املاضي 2020. 
وارتفعت ديون املصارف التجارية قصيرة 
األجل في نفس الفترة بنسبة 1.2% إلى 58 
مليار دوالر، أمــا ديـــون القطاعات األخــرى 
فــي االقــتــصــاد فقد ارتــفــعــت بنسبة %15.1 

إلى 40.9 مليار دوالر. 
 إجمالي 

ّ
وحسب بيانات البنك املركزي فإن

الــديــون قــصــيــرة األجـــل للقطاعن الــخــاص 
والـــعـــام فــي تــركــيــا بــلــغــت بــنــهــايــة سبتمبر 
نــهــا  يــ ــن بــ ـ ـ ـار دوالر، مـ ـ يـ ـ ـ لـ ـ ـ 168 مـ ــي  ـ ـ ــاضـ ـ ـ املـ
17.3 مليار دوالر ديـــون البنوك التجارية 
وفــــروعــــهــــا الــــخــــارجــــيــــة، والــــبــــاقــــي ديـــــون 

ــة إلـــى  ــافــ ــام، إضــ ــ ــعـ ــ الـــقـــطـــاعـــن الــــخــــاص والـ
ديــون البنك املــركــزي البالغة نسبة %15.5 
ـيــار دوالر. بـــنـــاء على  لـ ـ أي نــحــو 26.88 مـ
 املصارف 

ّ
بيانات املركزي التركي ال يبدو أن

الــتــجــاريــة تــعــانــي حــتــى اآلن، لــكــن هــنــالــك 
عوامل أخــرى ربما تؤثر على سعر صرف 
الليرة التركية في املستقبل من بينها التوتر 
الــجــاري بــن أنــقــرة وواشــنــطــن وحلفائها، 
وتداعيات املتحور »أوميكرون« على دخل 
الــســيــاحــة فــي تــركــيــا، وانــعــكــاس املستقبل 
ــنــقــديــة على  ــيــة وال املــجــهــول للسياسة املــال
تسعير األصول التركية حتى تتم املتاجرة 
فيها وحــســاب املــخــاطــر، وذلـــك إضــافــة إلى 
هـــروب االســتــثــمــارات مــن الــبــاد ومــخــاوف 

املستثمرين من تآكل ثرواتهم بالليرة.

مستقبل 
العملة التركية

»أوميكرون« يهدد استراتيجية أوبك+

)Getty( انهيار الليرة يفاقم الغالء بينما التضخم 20% في تركيا

)Getty( متسوقون في متجر بنيويورك)Getty( مقر منظمة أوبك في فيينا

)Getty( سياح في مطار المالديف قبل ظهور أوميكرون

عجز الحساب الجاري 
لتركيا تحسن كثيرًا، لكّن 

المخاوف هي من الديون 
قصيرة األجل

بسبب جائحة كــورونــا، ســاهــم فــي ارتــفــاع 
أربـــاح الــبــنــوك الــتــجــاريــة بتركيا إلــى أعلى 
مستوياتها، فقد بلغت األرباح في املتوسط 
11.0%. وكانت الجائحة قد أجبرت  نسبة 
املواطنن واألعمال الصغيرة على استخدام 
ــتــــدانــــة  ــمــــان بـــكـــثـــافـــة واالســ ــتــ بـــطـــاقـــات االئــ
لتغطية النقص في الدخل. وحسب بيانات 
شركة »ياتريم فاينانس« املتخصصة في 
 حجم القروض 

ّ
البيانات املالية التركية، فإن

الشخصية بتركيا ارتــفــع بنسبة 42% في 
العام املاضي 2020 ونما بنسبة 11% حتى 

نهاية سبتمبر/ أيلول من العام الجاري.
على صعيد الضغوط املتوقعة لاحتياطات 
األجــنــبــيــة بــالــبــنــك املــــركــــزي الـــتـــركـــي، يــاحــظ 
 تــركــيــا تـــفـــادت »شـــبـــاك املـــضـــاربـــة« لــلــدفــاع 

ّ
أن

الليرة تعاود التراجع رغم التحرك 
الحكومي وتحسن المؤشرات

لندن ـ العربي الجديد

منعت جزر املالديف دخول املسافرين 
مــن سبع دول أفريقية بــدايــة مــن أمس 
األحـــد، بسبب مــخــاوف بــشــأن متحور 
»أومـــــيـــــكـــــرون« مــــن فــــيــــروس كــــورونــــا 
ــســــب »رويـــــــتـــــــرز« قـــالـــت  الــــجــــديــــد. وحــ
ـــــه لـــن يتم 

ّ
وزارة الــصــحــة فـــي بـــيـــان إن

السماح للمسافرين من جنوب أفريقيا 
وبــوتــســوانــا وزيــمــبــابــوي وموزامبيق 
ونــامــيــبــيــا ولـــيـــســـوتـــو وإيــســواتــيــنــي 

)سوازياند سابقًا( بدخول الباد. 
ويتعن على املسافرين الذين وصلوا 
ــيــــومــــن  ــدان خــــــــال الــ ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ــ مــــــن هــــــــذه ال
املــاضــيــن الــخــضــوع للحجر الصحي 
ملدة 14 يومًا. وأعلنت منظمة الصحة 
 النسخة املتحورة 

ّ
العاملية الجمعة أن

ــديـــدة »مـــثـــيـــرة لــلــقــلــق«. وفــرضــت  الـــجـ

الــــعــــديــــد مـــــن الـــــــــدول مـــــن بـــيـــنـــهـــا دول 
الخليج واملغرب قيودًا على السفر من 
دول أفريقية مختلفة. وأربـــك متحور 
»أومــــيــــكــــرون« أســــــواق الــعــالــم لتشهد 
اضـــطـــرابـــًا حـــــادًا فـــي نــهــايــة تــعــامــات 
األســبــوع يــوم الجمعة املــاضــي، وسط 
خــطــوات متسارعة فــي مختلف الــدول 

نحو فرض قيود على السفر.
وقالت دراسة أجراها علماء رياضيات 
 الــــصــــن قــد 

ّ
فـــــي جـــامـــعـــة »بـــــكـــــن« إن

تشهد أكثر من 630 ألف إصابة يوميًا 
بكوفيد-19 إذا تخلت عــن سياساتها 

الصارمة من خال رفع قيود السفر. 
وقـــال العلماء فــي التقرير الـــذي نشره 
املــــركــــز الـــصـــيـــنـــي ملـــكـــافـــحـــة األمـــــــراض 
 الصن ال تستطيع 

ّ
والــوقــايــة منها إن

رفـــع قــيــود الــســفــر دون تــوفــر لــقــاحــات 
أكثر كفاءة أو عاجات محددة.

أظــــهــــر مــــؤشــــر »أدوبـــــــــــــي« لـــاقـــتـــصـــاد 
الرقمي في أميركا أن إنفاق يوم »باك 
فـــرايـــدي« أو »الــجــمــعــة الـــســـوداء« الــذي 
يلي عيد الشكر، تراجع إلى 8.9 مليارات 
دوالر فــي الــواليــات املــتــحــدة. وهــو رقم 
كان عند النهاية املنخفضة للتوقعات 
 من العام املاضي، وفقًا آلخر 

ً
وأقل قليا

حصيلة للمؤشر. وقــال فيفيك بانديا، 
كــبــيــر املــحــلــلــن فـــي »أدوبــــــي ديــجــيــتــال 
إنــســايــتــس«، فـــي تــقــريــر عـــن اتــجــاهــات 
ــات  ــي الــــواليــ ــيـــة فــ ــتـــرونـ ــكـ الــــتــــجــــارة اإللـ
املــتــحــدة: »لــلــمــرة األولـــى على اإلطـــاق، 
شهد يوم باك فرايدي انعكاسًا التجاه 
ــيـــة«. وبــلــغ  الــنــمــو فـــي الـــســـنـــوات املـــاضـ
إجمالي اإلنفاق عبر اإلنترنت في العام 
املاضي يوم الجمعة السوداء 9 مليارات 

دوالر. في هذا العام، كانت املبيعات في 
يوم عيد الشكر ثابتة عند 5.1 مليارات 
دوالر، وكــان األداء البطيء ملــدة يومن 
»عــامــة عــلــى أن املستهلكن بــــدأوا في 
تحويل إنفاقهم إلــى التسوق فــي وقت 
مبكر مــن املــوســم، استجابة للعروض 
الــتــرويــجــيــة والـــصـــفـــقـــات الـــتـــي قــدمــهــا 
ــدأت فــــي أكـــتـــوبـــر/ ــ ــ تـــجـــار الـــتـــجـــزئـــة وبـ

تشرين األول« على حد قول »أدوبي«.
وتعتمد تــجــارة التجزئة فــي الــواليــات 
املتحدة على مبيعات األعياد ومواسم 
الــعــطــات الــتــي تــقــدر أدوبـــــي أن تبلغ 
207 مليارات دوالر. ويعتمد االقتصاد 
األمــيــركــي فــي الــنــمــو االقــتــصــادي على 

حجم االستهاك املحلي.
)العربي الجديد(

المالديف تحظر مسافري 
7 دول أفريقية

تراجع مبيعات »الجمعة 
السوداء« في أميركا

أسواق الصرف

التركي حول قدرة  المركزي  البنك  نشرها  التي  اإليجابية  ات  ن ا ي ب ل ا رغم 
من حيث حجم  المالية  الصدمات  مقاومة  تجارية على  ل ا رف  لمصا ا
الليرة ومستقبلها  تراجع  فإّن  المحلي واألجنبي،  بالنقد  اطات  ي الحت ا

المجهول يقلقان المستثمرين في االقتصاد التركي

الخارج  من  واليورو  بالدوالر  بضائع  يشترون  الذين  ــراك  األت ار  ج ت ل ا ي  ن ا ع ي
واضطرابات  العملة  استقرار  عدم  من  التركي،  السوق  في  ا  ه ن و ع ي ب ي و
سوق الصرف، إذ يضطرون إلى رفع 
أسعار السلع تبعًا لسعر الدوالر. وأدى 
المدخرين  خسارة  إلى  ة  ر ي ل ل ا ط  و ب ه
بالعملة المحلية في البنوك التركية، 
كما رفع الهبوط كذلك من حجم 
الصعبة.  بالعمالت  ات  ك ر ش ل ا ن  و ي د
في  تحقيقًا  ومة  ك ح ل ا ي  ر ــ ج ــ ت و
بعض المضاربات في سوق الصرف 
الليرة  ــرت بسعر  أض ا  ــ ــه ّ ن أ رى  ــ ت لتي  ا

مقابل الدوالر.

معاناة المستوردين
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رؤية

علي نور

ال يبدو أن آثــار األزمــة املالّية التي يمر بها لبنان ستقتصر على 
على  وال  يــومــّيــا،  املقيمون  بها  يشعر  الــتــي  املعيشّية  ـــرات 

ّ
ـــؤش مل ا

القطاع املصرفي ومالّية  بواقع  قة 
ّ
املتعل واملالّية  النقدّية  رات 

ّ
ملؤش ا

ــدولــة والعملة املحلّية. إذ يبدو أن األزمــة بــدأت تترك أثرها على  ل ا
بنية املجتمع اللبناني وتركيبته، سواء من خالل أعداد املهاجرين 
وخــصــوصــا مــن فــئــة الــشــبــاب، أو عــبــر فــقــدان الــبــالد لــكــوادرهــا 
ى من جّراء الهجرة 

ّ
املؤّهلة في القطاعات األكثر حساسّية، أو حت

املعاكسة باتجاه األرياف. وجميع هذه التحّوالت، ستترك آثارها 
االستراتيجّية لعقود قادمة. أرقام مطار بيروت تشير إلى أّن أعداد 
ى نهاية شهر أكتوبر/

ّ
املغادرين عبر املطار قاربت هذا العام وحت

تشرين األّول املاضي حــدود 1.79 مليون مغادر، فيما تجاوزت 
أعداد الوافدين مستوى الـ 1.67 مليون وافد. بمعنى آخر، تدل هذه 
األرقام إلى أن أعداد الذين غادروا أو هاجروا لبنان باتجاه واحد 
قاربت مستوى الـ 120 ألف شخص خالل فترة زمنّية ال تتجاوز 
10 أشــهــر. وهـــذا الــرقــم، يعكس تــســارعــا فــي وتــيــرة الــهــجــرة من 
لبنان خالل السنة الحالّية مقارنة باألعوام السابقة. فخالل السنة 
ف عــّداد املغادرين باتجاه 

ّ
املاضية، وعلى امتداد عــام كامل، توق

واحد عند مستوى 113 ألف شخص. وخالل سنة 2019، لم يكن 
قد تجاوز هذا الرقم حدود الـ40 ألف شخص فقط. 

بمعنى آخر، ومع تفاقم جميع تداعيات األزمة االقتصادّية، كانت 
ّدالت الهجرة من لبنان تتصاعد بشكل سريع جــّدًا بني عام  عــ مــ
وآخر. وفي حصيلة كل هذه األرقام، يمكن القول إن نحو 273 ألف 
شخص غادروا البالد نهائّيا منذ عام 2019، بالتوازي مع حصول 
االنهيار املالي الذي تشهده البالد اليوم. من الناحية العملّية، لطاملا 
الكفاءات  اللبناني ومنذ عقود على مبدأ تصدير  اعتمد املجتمع 
العلمّية إلى الخارج، مقابل االستفادة من تحويلها املالّية من بالد 
االغتراب إلى النظام املالي. ال بل من املعروف أن هذه التحويالت 
بالذات كانت أحد مصادر السيولة التي ساهمت بانتفاخ النظام 
مه إلى مستويات ال تتناسب مع حجم 

ّ
املصرفي اللبناني، وتضخ

ي وقدرته على امتصاص سيولة املصارف. ولهذا 
ّ
االقتصاد املحل

املالي سنة 2019، كان  االنهيار  بالتحديد، ومــع حصول  لسبب  ا
اللبنانّية، لكونها امتلكت  خيار الهجرة متاحا للكثير من األسر 
تاريخّيا عالقات عائلّية باملغتربني املوجودين أساسا في الخارج، 
حــيــث ســاهــمــت هـــذه الــعــالقــات بــتــســهــيــل االســـتـــقـــرار فـــي الـــدول 
األجنبّية والعثور على فرص العمل. كما امتلكت الكثير من األسر 
اللبنانّية جنسّيات أجنبّية، اكتسبتها بفضل إقامتها سابقا في 

الخارج، وهو ما سّهل عليها أيضا اللجوء إلى الهجرة.
ــر اللبنانّية تــاريــخــّيــا عــلــى خيار  ــكــن وبــالــرغــم مــن اعــتــيــاد األسـ ل
الهجرة، لم يحدث منذ عقود أن تسارعت وتيرة الهجرة من لبنان 
على النحو الذي حصل خالل العامني املاضيني. بل ويمكن القول 
ــداعــيــات االجتماعّية ملــوجــة الهجرة األخــيــرة،  ت ــ ل ا إن نوعّية ا ــضــ أي
ستكون أقسى بــأشــواط مــن كــل مــوجــات الهجرة التي شهدتها 
الـــبـــالد ســابــقــا. فــبــحــســب أرقـــــام األمــــم املــتــحــدة، تـــجـــاوزت نسبة 
ـــ16.54 ألفا، مقارنة  املهاجرين من لبنان خالل هذا العام حدود ال
بنحو 12.52 ألفا خــالل الــعــام املــاضــي، و4.49 آالف خــالل العام 
2019. وهذه األرقام لم يسبق للبنان أن سّجلها منذ موجة الهجرة 

التي حصلت في أولى فترات الحرب األهلّية سنة 1975.
بخالف موجة الهجرة التي حصلت في بدايات الحرب، والتي نتجت 
عــن التهجير القسري الــذي طــاول مناطق لبنانّية عـــّدة، تحصل 
موجة الهجرة الحالّية كنتيجة ألزمــة اقتصادّية، وليس كنتيجة 
ز موجة 

ّ
ألحداث أمنّية أو عسكرّية. ولهذا السبب بالتحديد، تترك

الهجرة التي يعيشها لبنان اآلن في فئة الكوادر املؤّهلة التي تعمل 
في قطاعات حيوّية، والتي يرتفع الطلب عليها في أســواق العمل 
في الخارج. وهذه الفئة بالتحديد، هي التي امتلكت املرونة الالزمة 
إليجاد فرص العمل في األسواق الخارجّية. أرقام نقابة املهندسني 
ــيــروت تشير إلــى أن نحو نصف املهندسني املسّجلني في  ــي ب ف
النقابة باتوا يعملون خارج البالد، كنتيجة لألزمة الحالّية التي أّدت 

إلى نقل مكاتب وشركات هندسة معروفة إلى الخارج.
في القطاع الصّحي، وبحسب أرقــام نقابتي األطباء واملمّرضني، 
هناك نحو ألف طبيب وممّرض من الذين غادروا لبنان خالل العام 
ي قيمة رواتبهم املقّومة بالليرة اللبنانّية، في 

ّ
املاضي، بفعل تدن

ي وباء 
ّ

مقابل ارتفاع الطلب على خدماتهم في الخارج بعد تفش
كورونا. أما في القطاع التعليمي، فتشير أرقام الجامعة األميركّية 
في بيروت، أعــرق جامعات العاصمة اللبنانّية، إلــى أن 12% من 
طاقمها التعليمي غادر لبنان خالل العام املاضي، بحثا عن أجور 
أفضل في ظل تدهور القيمة الشرائّية لرواتبهم. مع اإلشارة إلى أن 
قطاع التعليم الجامعي سيكون األكثر تضررًا خالل الفترة املقبلة، 
نظرًا لوجود منافسة شرسة بني كبرى الجامعات املعروفة على 
مستوى الشرق األوســط وشمال أفريقيا، الستقطاب األساتذة 

والباحثني في مختلف الجامعات.
ــم تنتج مــن انــتــعــاشــة مــا فــي الــقــطــاعــات الــزراعــّيــة  وهـــذه املــوجــة ل
ــريــف اللبناني، بــل مــن غــالء املعيشة فــي املدينة  والــحــرفــّيــة فــي ال
م املرتفعة. فتقديرات األمم املتحدة تشير اليوم 

ّ
ومعدالت التضخ

إلى أن كلفة املعيشة على األسر التي تقيم في املدن اللبنانّية باتت 
تفوق بنسبة 30% كلفة املعيشة التي تتكّبدها األسر في األرياف، 
وهو ما يدفع شريحة واسعة من املقيمني إلى االنتقال إلى القرى 

ن من تغطية نفقاتهم اليومّية.
ّ
للتمك

ولهذا السبب بالتحديد، تشير اإلحــصــاءات إلــى أن نحو 77 ألف 
لبناني غــــادروا املـــدن بــاتــجــاه الــقــرى، فــي ظــاهــرة نـــزوح معاكس 
يشهدها لبنان ألّول مــّرة فــي تــاريــخــه. أمــا املسألة التي سّرعت 
من وتيرة هذا النوع من النزوح القسري، فكانت انتقال نحو ثلث 
الطبقة الوسطى التي اعتادت السكن في املدن إلى صفوف الفئات 
غير القادرة على تغطية نفقاتها اليومّية، بفعل تراجع قيمة العملة 
ي قيمة الرواتب الشرائّية، وهو ما دفعها إلى البحث 

ّ
املحلّية وتدن

عن أنماط حياة مختلفة خارج املدن.
الهجرة نحو الريف، وخسارة الفئة الشاّبة بفعل الهجرة، مجّرد 
ــرأت عــلــى لــبــنــان كنتيجة  نــمــاذج مــن الــتــحــوالت الــســريــعــة الــتــي طـ
ألزمته املالّية، والتي تركت آثارها على جميع مفاصل الحياة في 

هذا البلد.
ا اإلشكالّية األهــم، فتكمن في تأثير هذه التطورات على املدى  ــ ّم أ
البعيد، وخصوصا من جهة التداعيات االقتصادّية لخسارة لبنان 
شريحة واسعة من أصحاب الشهادات واملهارات القادرين على 

اإلسهام في نهضة البالد إذا دخلت مسار التعافي املالي.

تحّوالت في بنية 
المجتمع اللبناني


