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األردن يستبعد التقارب مع إيران
عمان ـ زيد الدبيسية

ــــي رفــيــع  اســتــبــعــد مـــســـؤول أردنــ
املــــــــســــــــتــــــــوى، حــــــــــــــدوث تــــــقــــــارب 
اقـــتـــصـــادي وتـــجـــاري مـــع إيــــران، 
فـــي ظـــل الــتــبــاعــد الــســيــاســي بـــن الــبــلــديــن، 
وذلك ردًا على تصريحات للسفير اإليراني 
لــــدى عـــمـــان مــحــبــتــي فــــردوســــي، الـــتـــي قــال 
فيها إنه يأمل في استئناف انعقاد اللجنة 
الكثير  املشتركة ملناقشة  اإليرانية  األردنية 
مـــن الــقــضــايــا الـــتـــي تــهــم الــبــلــديــن وتــعــزيــز 
عـــاقـــاتـــهـــمـــا بــمــخــتــلــف املـــــجـــــاالت. ويـــعـــود 
آخــــر اجـــتـــمـــاع لــلــجــنــة املــشــتــركــة إلــــى أكــثــر 
مــن 12 عــامــا. وشــهــدت الــعــاصــمــة األردنــيــة 
ــــوم الــخــمــيــس املــــاضــــي، افـــتـــتـــاح مــعــرض  يـ
أيــام،   10 ملــدة  اإليــرانــيــة يستمر  للمنتجات 
كما زار وفد من القطاع الصناعي األردنــي 
إيـــران فــي ديسمبر/ كــانــون األول املــاضــي، 

حــكــومــيــن وصــنــاعــيــن  مـــســـؤولـــن  أن  إال 
قالوا إن هذه التحركات جاءت بمبادرة من 
الحكومي  املــســؤول  الــخــاص. وقـــال  القطاع 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ في تصريح خــاص 
عــقــد االجــتــمــاعــات الــتــي تــســتــهــدف تعزيز 
املجاالت  في  البلدين  بن  الثنائي  التعاون 
من  قــرار سياسي  إلــى  يحتاج  االقتصادية 
قــبــل الــجــانــب األردنـــــي، مــضــيــفــا: »ال يوجد 
للجنة  قــريــب  انعقاد  على  مــؤشــرات  حاليا 
األردنية اإليرانية املشتركة، ال سيما في ظل 
االعتراض األردنــي على تدخات إيــران في 

بعض الدول العربية«.
وأشـــار إلــى تــواضــع الــعــاقــات االقتصادية 
بن البلدين، حيث ال يتجاوز حجم التبادل 
التجاري بينهما 140 مليون دوالر سنويا، 
ــادرات  ــ مــلــيــون دوالر صـ مــنــهــا حـــوالـــي 15 

أردنية و125 مليون دوالر واردات.
وتــأتــي تــصــريــحــات املــســؤول األردنــــي بعد 

أن قال السفير اإليراني لدى األردن محبتي 
ــتـــاح مــعــرض  ــتـ ــامـــش افـ ــي، عـــلـــى هـ ــ ــردوسـ ــ فـ
اللقاء  بعقد  يأمل  إنــه  اإليرانية  للمنتجات 
ــر لــلــجــنــة املـــشـــتـــركـــة بــــن الــبــلــديــن،  ــعـــاشـ الـ
مــشــيــرا إلـــى أن إقــامــة املــعــارض مــن شأنها 
تعزيز العاقات التجارية البينية. وأضاف 
فـــردوســـي: »نــأمــل أيــضــا فــي إقــامــة معرض 
منتجات أردنــيــة في إيــران واالســتــفــادة من 
السوق الواسع«، مطالبا بتسهيل اإلجراءات 

الجمركية أمام البضائع اإليرانية.
واردات  إن  قـــــال  األردنــــــــــي،  ــــؤول  ــــسـ املـ لـــكـــن 
للرسوم  اإليرانية تخضع  السلع  بــاده من 
الـــجـــمـــركـــيـــة، وال يـــوجـــد ســـقـــف مـــعـــن لــهــا، 
مضيفا: »ال توجد اتفاقيات تجارية ثنائية 
بــن الــبــلــديــن، كــمــا أن إيــــران لــيــســت عضوًا 
العاملية، وبالتالي يتم  التجارة  في منظمة 
فــرض رســوم جمركية على سلعها«. وكان 
وفــد من القطاع الصناعي األردنـــي، قد زار 

إيـــران فــي ديسمبر/ كــانــون األول املــاضــي، 
وبــحــث ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون االقــتــصــادي 
ــاري، وإزالـــــة  ــتـــجـ وزيـــــــادة حــجــم الـــتـــبـــادل الـ
الــتــي تقف  الــتــحــديــات واملــعــوقــات املختلفة 
ــام تــــطــــور الــــعــــاقــــات االقــــتــــصــــاديــــة بــن  ــ ــ أمـ

البلدين.
وقال عدنان أبو الراغب رئيس غرفة صناعة 
تصريحات  فــي  الـــوفـــد،  رأس  الـــذي  األردن، 
آنــذاك إن الجانب اإليــرانــي طالب  صحافية 
اإليرانين  املستثمرين  بمنح  الزيارة  خال 
ــال األعــمــال سمة الــدخــول إلــى األردن،  ورجـ
لـــاهـــتـــمـــام الـــكـــبـــيـــر الــــــذي يـــولـــيـــه الــجــانــب 
ــنـــي والــســيــاســي  ــي لــاســتــقــرار األمـ ــرانــ اإليــ
الجغرافي مع  القرب  األردن، واستغال  في 
الــعــراق وســوريــة فــي عملية إعـــادة اإلعــمــار 
بــالــشــراكــة مــع الــجــانــب األردنــــي، باإلضافة 
إلى فتح آفاق للصناعات اإليرانية للدخول 

إلى أسواق جديدة.

صالح النعامي

ذكر موقع صحيفة »معاريف«، أمس السبت، أن وزير 
املالية اإلسرائيلي موشيه كحلون، وقع على مرسوم 
يسمح بالتجارة مع العراق. وأشارت الصحيفة إلى أن 
وزراء املالية في إسرائيل يوقعون سنويا منذ إسقاط 
نــظــام صــــدام حــســن عــــام 2003 عــلــى مـــرســـوم خــاص 
يسمح بالتجارة مع العراق، الفتة إلى أنه على الرغم من 
أن املرسوم يسمح بالتجارة مع العراق، إال أن األنشطة 
التجارية اإلسرائيلية تتم عبر إقليم كردستان. ولفت 
املــوقــع إلــى أن إســرائــيــل تقوم ببيع الــعــراق تجهيزات 

للري وآالت زراعية وأدوية وتجهيزات طبية وتقنيات 
اتــصــال يــتــم نقلها عــبــر كــردســتــان، مــؤكــدة أن رجــال 
بالنفط  االتــجــار  فــي مجال  عملوا  إسرائيلين  أعــمــال 
من مناطق اإلقليم. وذكرت الصحيفة أن هذا النفط تم 
تكريره في معامل حيفا. وكشفت عن أن إسرائيل تقوم 
التي  لــلــعــراق بسبب األضــــرار  الــتــمــر  حــالــيــا بتصدير 

لحقت بالنخيل العراقي جراء الحروب املتواصلة.
ولــفــتــت الــصــحــيــفــة األنـــظـــار إلـــى أن إســرائــيــل وجــهــت 
رجــــال األعـــمـــال والــعــســكــريــن ورجـــــال االســتــخــبــارات 
املــتــقــاعــديــن عــلــى الــتــعــامــل مــع املــنــاطــق الــتــي تخضع 
لــنــفــوذ عــائــلــة بــــرزانــــي وتــجــنــب الــتــعــامــل مـــع عــائــلــة 

طــالــبــانــي بــســبــب قــربــهــا مـــن إيــــــران، مــشــيــرة إلــــى أنــه 
تــم رفـــع دعــــوى ضــد أحـــد الـــقـــادة الــســابــقــن فــي جهاز 
املــخــابــرات اإلســرائــيــلــيــة الــداخــلــيــة »الــشــابــاك« بسبب 
أنــشــطــتــه الــتــجــاريــة فـــي مــديــنــة »الــســلــيــمــانــيــة« الــتــي 
تخضع لحكم عائلة طلباني. وأشــارت الصحيفة إلى 
أن أكــــراد الــعــراق يــشــعــرون بخيبة أمـــل كــبــيــرة بسبب 
الساح  توريد  اإلسرائيلية بحظر  الحرب  وزارة  قــرار 
والعتاد إلقليم كردستان، إلى جانب نكوص تل أبيب 
عــن تعهداتها بــدعــم االســتــقــال الــكــردي. ونــوهــت إلى 
إجــراء  سبقت  التي  العلنية  التصريحات  بخاف  أنــه 
االستفتاء على استقال كردستان في سبتمبر/ أيلول 

2017، فــقــد الــتــزمــت إســرائــيــل الــصــمــت بــعــدمــا وقفت 
إيران والحكومة املركزية في بغداد وتركيا ضد نتائج 
االســتــفــتــاء. وأوضــحــت أن إســرائــيــل مــا زالـــت تــرى في 
مكانتها  بسبب  حيوي  نفوذ  منطقة  كردستان  إقليم 

الجيواستراتيجية وقربها من إيران وتركيا.
اإلعـــان عــن إسرائيل  يذكر أن سلطات االحــتــال منذ 
عام 1948، أصدرت تعليمات بعدم االتجار مع كل من 
سورية، لبنان، العراق، مصر، واألردن باعتبارها دواًل 
ضيفت إيران إلى القائمة، بينما تم إخراج 

ُ
معادية، وأ

كل من مصر واألردن منها بعد التوقيع على اتفاقيتي 
»السام« معهما عامي 1979 و1994 على الترتيب.

إسرائيل تجدد مرسومًا يسمح بالتجارة مع العراق

قيود أميركية 
على الصلب الصيني

أوصت وزارة التجارة األميركية، 
الرئيس دونالد ترامب، بفرض 

قيود صارمة على واردات الصلب 
واألملنيوم من الصني ودول أخرى، 
تتراوح بني فرض رسوم جمركية 

وحصص للواردات. وتضمنت 

التوصيات فرض رسوم استيراد 
موحدة ال تقل عن 24% على 

جميع منتجات الصلب من كل 
الدول، ورسوم ال تقل عن %7.7 

على جميع منتجات األملنيوم 
من كل الدول. وانتقدت وزارة 

التجارة الصينية هذه التوصيات، 
مؤكدة أنها ستتخذ اإلجراءات 
الالزمة لحماية مصالحها، إذا 

أثر القرار النهائي عليها. وقدمت 
تلك املقترحات، بعد شكاوى من 
منتجني أميركيني من أن إغراقا 
أجنبيا للمعدنني يقلص بشكل 

حاد قدرتهم على املنافسة.
وكان ترامب قد أجاز إجراء 

مراجعات لوضع منتجات الصلب 
واألملنيوم بمقتضى قانون 

للتجارة يرجع إلى عام 1962 لم 
يجر تفعيله منذ 2001. وأمام 
ترامب حتى 11 إبريل/ نيسان 

املقبل كي يعلن قراره بشأن 
القيود على واردات الصلب، 
وحتى 20 من الشهر نفسه 

التخاذ قرار بشأن القيود على 
األملنيوم. 

ونقلت رويترز، أمس السبت، عن 
وزير التجارة األميركي ويلبور 

روس، أن ترامب سيكون له القرار 
النهائي، بما في ذلك احتمال 

استثناء دول معينة، مثل شركاء 
أميركا في حلف شمال األطلسي، 

من أي قيود.

فيتش تتوقع 
اقتصاد اليونان

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف 
االئتماني العاملية، أنها عدلت 

تصنيفها للدين السيادي 
لليونان، مشيرة إلى تراجع دين 

هذا البلد خالل العام الجاري 
.2018

ورفعت الوكالة درجة اليونان من 
»بي سلبي« إلى »بي« العالمة التي 

تبقى في فئة الخطر. لكن فيتش 
رأت أن وضع الديون سيتحسن 
ومعه الوضع االقتصادي العام 

بعد سنوات من األزمة. من جهة 
أخرى، قالت الوكالة في بيان، 

أوردته فرانس برس، أمس السبت، 
إنها تتوقع نموًا مستمرًا إلجمالي 

الناتج الداخلي و«تراجع املخاطر 
السياسية«. وأشارت إلى أن 

التوقعات بإنجاز املراجعة الثالثة 
لبرنامج اليونان بهدوء تقلل 

املخاطر من تعرض االنتعاش 
االقتصادي للخطر بسبب 

فقدان الثقة. وأرفقت »فيتش« 
تصنيفها بآفاق »إيجابية« ما 

يعكس توقعات الوكالة التي 
تفيد أن املراجعة الرابعة لبرنامج 

التصحيح سيجري بدون 
أن يسبب أي زعزعة بحلول 

أغسطس/ آب املقبل، وأن مجموعة 
اليورو ستضمن تخفيفا كبيرًا 

في الدين في 2018. 

أخبار

وظائف 
مقابل أغذية 

في فنزويال

مع إدراكها أن السلع الغذائية شحيحة واألسعار تقفز في اقتصاد يعاني أزمة، تسعى شركة أطلس سيكيورتي، في والية زوليا في غرب فنزويا، إلى توظيف 
حراس لألمن براتب شهري يبلغ مليوني بوليفار )10 دوالرات( بسعر السوق السوداء، إضافة إلى عاوة »تحفيزية« تشمل 144 بيضة. ولكي يحصلوا كل 
أسبوع على 36 بيضة، قيمتها حوالي دوالريــن بسعر السوق السوداء، يتعن على العاملن أن يصلوا في الوقت املحدد، وأال يغيبوا عن نوبات العمل، وأن 
يرتدوا مابس أنيقة. ونقلت رويترز عن مدير املوارد البشرية في الشركة قوله: »تلقينا الكثير من الطلبات منذ أن نشرنا اإلعان«. وأصبحت عاوات الغذاء 

واملواصات ضرورية للعمال، بعد أن انهارت العملة املحلية إلى درجة أن الحد األدنى لألجور يبلغ حاليا حوالي دوالر واحد شهريا بسعر السوق السوداء.

اقتصاد
األحد 18  فبراير/ شباط   2018 م  2  جمادى اآلخر 1439 هـ  ¶  العدد 1266  السنة الرابعة
Sunday 18 February 2018

)فرانس برس(
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تونس ـ إيمان الحامدي

التونسي  الشباب  تهافت  ي 
ّ
يغذ

على عقود التوظيف في الخارج 
جــشــع شـــركـــات تــوظــيــف تنشط 
عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي تبيع 
منهم  تلهف  أن  بعد  عقودًا وهمية  الشباب 
آالف الدينارات مقابل عقود ال سند قانوني 
أخــيــرًا،  التونسية  السلطات  وانتبهت  لــهــا. 
ــدد الـــشـــركـــات الــوهــمــيــة الــتــي  إلــــى تــفــاقــم عــ
تنشط في هذا املجال واعدة الشباب العاطل 
عن العمل بفرص توظيف في دول خليجية 
يــقــع بيعها بأسعار  ــيـــة عــبــر عــقــود  وأوروبـ
تــــتــــراوح بــــن ألـــفـــن وخـــمـــســـة آالف ديـــنـــار 

)الدوالر = 2.4 دينار(.
ــتــــونــــســــي، مـــاهـــر  وأكــــــــد عـــضـــو الــــبــــرملــــان الــ
ــداول مــعــلــومــات  ــ ــًرا، تــ ــيــ ــه تـــم أخــ مـــذيـــوب، أنــ
عــن وقـــوع نــحــو 5 آالف تــونــســي فــي شباك 
مكاتب تشغيل محتالة ليجدوا أنفسهم في 
وضعية غير قانونية في الخارج، وخاصة 

في دول الخليج.
لـ«العربي الجديد«،  وقال مذيوب في حديث 
الــقــنــوات  مــطــالــبــة بتفعيل  الـــدولـــة  إن عــقــود 

للتونسين في  لتوفير عقود عمل  الرسمية 
الــشــركــات التي  الــخــارج وقــطــع الطريق على 
تــســتــغــل حـــاجـــة الـــشـــبـــاب الــتــونــســي للعمل 

لتسويق عقود وهمية، حسب تعبيره.
وبــســبــب تــفــشــي ظــاهــرة الــتــوظــيــف الــوهــمــي 
ــتـــكـــويـــن املــهــنــي،  أعـــلـــن وزيــــــر الــتــشــغــيــل والـ
الـــوزارة عرض  فــوزي عبد الرحمان، عن نية 
ــان يــنــظــم عمل  ــرملـ ــبـ مـــشـــروع قـــانـــون عــلــى الـ
ــيـــف فــــي الـــــخـــــارج لــحــمــايــة  ــتـــوظـ شــــركــــات الـ
الشباب من الوقوع في براثن املحتالن. وقال 
»الـــوزارة تعمل على وضع  الرحمان إن  عبد 
التوظيف  عملية  ينظم  جديد  قانوني  إطــار 
بالخارج من قبل املؤسسات الخاصة سيقع 

عرضة على مجلس نواب الشعب«.
ــد وزيـــر الــتــكــويــن املــهــنــي والــتــشــغــيــل في  وأّكــ
 6 مؤسسات ناشطة 

ّ
تصريحات إعالمية »أن

بالخارج  القانوني  غير  التشغيل  مجال  في 
عبر عقود وهمية من بن 35 مؤسسة بادرت 
فــي وقــت ســابــق بــاالتــصــال بــــوزارة التكوين 

املهني والتشغيل لتسوية وضعياتها«.
وأضاف: »أجلنا شكاوى ضّد هذه املؤسسات 
لوزارة الداخلية من أجل تنفيذ قرارات غلق، 
ــلـــب هــــذه املـــؤســـســـات ال يــتــم غلقها  لــكــن أغـ
نظرًا لغياب نص قانوني للقيام بالضابطة 

اإلدارية للغلق‹‹.
ويدفع انحسار سوق العمل في تونس وقلة 
فرص التوظيف في القطاع العمومي الشباب 
إلى البحث عن بدائل في الدول األجنبية دون 

الكافية التي تمكنهم  التثبت من الضمانات 
من ضمان حقوقهم في عقود شغل  تحترم 

قوانن العمل.
ويبحث الشباب التونسي عن بدائل عمل في 
األسواق الخارجية بسبب تعطل آلة اإلنتاج 
الــخــالــقــة لــفــرص الــعــمــل فـــي الـــبـــالد وتعليق 
الحكومي  الــقــطــاع  فــي  للتوظيف  الــحــكــومــة 
إلى أجل غير معلوم. وحسب تقارير رسمية، 
يبلغ عدد العاطلن عن العمل في تونس 665 
ألــف عــاطــل، مــن بينهم 250 ألــفــا مــن حاملي 
تضاعف  املقابل،  وفي  الجامعية،  الشهادات 
القطاع الحكومي 16 مــرة منذ  عــدد موظفي 
االســتــقــالل، إذ ارتــفــع مــن نــحــو 36 ألــفــا عــام 

1956 إلى أكثر من 690 ألفا عام 2017.
عن  البحث  أن  التونسية  السلطات  وتعتبر 
بـــدائـــل لــتــشــغــيــل شــبــابــهــا فـــي دول أجــنــبــيــة 
ــلـــول املـــهـــمـــة الـــتـــي يــمــكــن الــتــعــويــل  ــن الـــحـ مــ
عليها عبر القنوات الرسمية، غير أن تشتت 
الجهود وغياب القنوات الرسمية الواضحة 
لتوفير هذا الصنف من العقود فسح املجال 
أمام الشركات الخاصة لنشاط غير قانوني، 
فيما تذهب السلطات القضائية إلى أن هذه 
العقود الوهمية أو غير الواضحة صنف من 

أصناف االتجار بالبشر .
ــتــــي يــحــقــقــهــا  ــو الــ ــمـ ــنـ وال تـــســـمـــح نـــســـبـــة الـ
االقتصاد التونسي حالًيا إال بتوفير 70 ألف 
فرصة عمل سنوية بحسب خبراء االقتصاد 
مــا يــغــذي رغــبــة الشباب العاطل عــن العمل 
في الهجرة ولو بطرق غير شرعية بحثا عن 

أفق أرحب.
ويـــرى رئــيــس مــنــتــدى الــحــقــوق االقــتــصــاديــة 
واالجتماعية، مسعود الرمضاني، أن نشاط 
شـــركـــات الــتــوظــيــف الــوهــمــي تــســتــغــل حــالــة 
اإلحباط واليأس التي تسود في تونس لبيع 
ــام، مشيرًا إلــى أن نحو 3500  تونسي  األوهـ
ــار غــيــر شــرعــي ســنــة 2017.  هـــاجـــروا فـــي إطــ

الكويت ـ محمود بدير

كــشــفــت وثــيــقــة حــكــومــيــة، عــن اعـــتـــزام الــكــويــت 
بناء أول مدينة سكنية ذكية في جنوب البالد 
ينتظر  مــلــيــارات دوالر،   4.5 إلــى  بقيمة تصل 
الثاني من  النصف  تنفيذها خــالل  فــي  الــبــدء 

العام الجاري 2018.
وذكرت الوثيقة الصادرة عن املؤسسة السكنية 
الكويتية، التي حصلت »العربي الجديد« على 
نسخة منها، أن شركة اإلسكان الكورية إحدى 
أكــبــر الــشــركــات الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، ستقوم 
خــارج  الــذكــيــة  للمدينة  نــمــوذج  أول  بتصدير 

بالدها وتطبيقه في الكويت.
ــر الـــدولـــة لـــشـــؤون اإلســـكـــان يــاســر  ــ ــــان وزيـ وكـ
ــــل، وقــــع مـــذكـــرة تــفــاهــم فـــي مـــجـــال الــرعــايــة  أبـ
السكنية مــع وزيـــر األراضــــي والــنــقــل والبنية 
التحتية الــكــوري فــي الــتــاســع مــن مــايــو/أيــار 
تــأســيــس  2017. وبــمــوجــب االتــفــاقــيــة ســيــتــم 
شــركــة كــويــتــيــة - كـــوريـــة لــلــبــنــاء، وفــقــا لنظم 
ــكــــويــــت لـــتـــبـــاشـــر الـــشـــركـــة  وقـــــوانـــــن دولـــــــة الــ
نشاطها في تخطيط وتصميم وتنفيذ أعمال 
الـــطـــرق والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. وأشـــــارت الــوثــيــقــة 

مساحة  على  ستقام  السكنية  املدينة  أن  إلــى 
 40 نحو  تشمل  مــربــعــا،  كيلومترا   59 قــدرهــا 
النظم  أحـــدث  ــدة سكنية تبنى وفـــق  ألـــف وحـ
الذكية املعمول بها في العالم، حيث سيرتبط 
كامل  تغطي  إنترنت  بشبكة  بكامله  املشروع 
بالكويت  ذكــيــة  مــديــنــة  أول  لتصبح  مــرافــقــه، 
وأول مدينة أيضا صديقة للبيئة في املنطقة، 
الـــحـــديـــثـــة  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  إذ تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى 

واملجسات مع استخدام الطاقة الشمسية.
مـــن جــهــتــه قـــال ولــيــد الـــقـــالف، عــضــو مجلس 
لـــالتـــصـــاالت في  الـــعـــامـــة  الــهــيــئــة  فـــي  اإلدارة 
تصريح لـ«العربي الجديد«، إن تطبيق مفهوم 
املــديــنــة الــذكــيــة سيساهم فــي خــلــق مــزيــد من 
واالقتصادي  االجتماعي  األثر  ذات  الوظائف 

اإليـــجـــابـــي. وأضـــــاف أن إدخـــــال تــكــنــولــوجــيــا 
املعلومات في جميع مؤسسات البالد بطريقة 
سليمة وصحيحة يعمل على زيادة اإلنتاجية 
والدخل القومي، وتحسن مستوى الخدمات، 
التكاليف  تخفيض  فــي  املساهمة  عــن  فضال 
الــحــكــومــيــة. وأشـــــار تــوفــيــق الــــجــــراح، رئــيــس 
نــقــابــة الــعــقــاريــن، إلــــى ضـــــرورة وضــــع خطة 
لضم القطاع الخاص إلى السياسة اإلسكانية 
في الدولة، متوقعا ارتفاع الطلب على السكن 
إلى  ليصل  املقبلة،  عاما  العشرين  مــدى  على 
طلب  آالف   108.2 مــقــابــل  طـــلـــب،  ألــــف   342.9
حــالــيــا، مــؤكــدا أن مــثــل هـــذا الــتــوســع يتطلب 

استراتيجية مدروسة من قبل الدولة.
وقال الجراح لـ«العربي الجديد«، إن من ضمن 
تطبيقها،  للحكومة  يمكن  الــتــي  الــســيــاســات 
تــطــويــر ســـوق الــتــمــويــل الـــعـــقـــاري، وبــالــتــالــي 

استفادة العديد من القطاعات االقتصادية.
مـــن جــانــبــه، تـــوقـــع ســـعـــود الـــعـــازمـــي الــخــبــيــر 
العقاري، أن يساهم املشروع السكني الجديد 
ــفــــاض أســـــعـــــار الـــــعـــــقـــــارات وتــلــبــيــة  ــخــ فـــــي انــ
ــيـــاجـــات املــــواطــــنــــن فــــي الـــحـــصـــول عــلــى  ــتـ احـ

مسكن في وقت مناسب.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

عــادت عــالوة العائلة فــي ليبيا إلــى األضــواء 
بها منذ نحو  العمل  تــوقــف  أن  بعد  مــجــددًا، 
ثــالث ســنــوات، فــي ظــل الضغوط املالية التي 
أنهكتها  الــتــي  النفطية  الــدولــة  لها  تعرضت 

الصراعات املسلحة والسياسية.
وطـــلـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــدولـــة عــبــدالــرحــمــن 
الــســويــحــلــي، فـــي مــخــاطــبــة إداريـــــة للمجلس 
اطلعت  الــوطــنــي،  الــوفــاق  الــرئــاســي لحكومة 
صرف  باستئناف  الجديد«،  »العربي  عليها 
عــــالوة الــعــائــلــة، داعــيــا إلـــى ضــــرورة تضمن 

منح العائلة في موازنة 2018 املقترحة.
ــيـــة،  ــالـ املـ فــــي وزارة  مــــســــؤول  مــــصــــدر  وقـــــــدر 
ــذه الــــعــــالوة مــنــذ  ــهـ املــســتــحــقــات املـــتـــراكـــمـــة لـ
 8.9 ( ديــنــار  مــلــيــار  بــنــحــو 12.25  عـــام 2014 
مليارات دوالر(، موضحا أنها لم تصرف مند 
عالوة  وكانت   .2013 الثاني  نوفمبر/تشرين 
العائلة إبان فترة حكم معمر القذافي )1969 ــ 
2011( بقيمة أربعة دنانير للزوجة ودينارين 
إلى  عــام 2013، لتصل  لألبناء، وتــم تعديلها 
100 دينار لكل طفل، وتستحق الزوجة الليبية 
التي ال تتقاضى أي مرتب أو أجر أو منحة أو 
عــالوة ومــا فــي حكمها منحة شهرية قدرها 
150 ديــنــارًا شــهــريــا. لكن املــســؤول فــي وزارة 

املالية استبعد إمكانية استئناف صرف هذه 
تقشفية   2018 مــوازنــة  أن  الــعــالوة، موضحا 

وليس بها بنود ملصروفات مالية جديدة.
وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط لتأمن أكثر 
وتــمــّول منها  العامة،  من 95% من موازنتها 
الحكومين  املــوظــفــن  رواتـــب  رئيسي  بشكل 
ــم الـــســـلـــع األســـاســـيـــة والــــوقــــود  ــ ــقـــات دعـ ــفـ ونـ
والــعــالج. ولجأت الــدولــة منذ عــام 2015، إلى 

املوازنة  إجـــراءات تقشفية، بسبب عجز  عــدة 
نحو  إلــى  األجنبي  النقد  احتياطي  وتــراجــع 
67.5 مليار دوالر نهاية 2017، مقابل 123.5 
لــتــقــديــرات  وفــقــا   ،2012 نــهــايــة  دوالر  مــلــيــار 

البنك الدولي.
التقشف  فــي ظــل  املعيشية  األعــبــاء  وتفاقمت 
واســتــمــرار الــصــراعــات، حــيــث تــصــل مــعــدالت 
التضخم إلى 30%، ما دعا البنك الدولي إلى 
املطالبة فــي دراســـة لــه مــؤخــرا بـــإدراج آليات 
مالية مختلفة، مثل عالوة العائلة وتحويالت 
الــقــاصــريــن، قــبــل وضـــع صــيــغــة نــهــائــيــة، ألي 
ــلـــى املــــحــــروقــــات  ــرفــــع الــــدعــــم عـ مـــخـــطـــطـــات لــ
والــســلــع. وأعـــلـــن مــصــرف لــيــبــيــا املـــركـــزي في 
وقــت ســابــق مــن فــبــرايــر/ شــبــاط الــجــاري أنه 
بصدد وضع برنامج متكامل للمساهمة في 
تحريك عجلة التنمية االقتصادية بالتنسيق 
ــي لـــحـــكـــومـــة الــــوفــــاق،  ــاســ ــرئــ ــلـــس الــ مــــع املـــجـ

للخروج من حالة الركود االقتصادي.
وأشـــــــار إلـــــى اعـــتـــزامـــه تـــوفـــيـــر املــخــصــصــات 
ــة لــلــمــشــاريــع اإلنـــتـــاجـــيـــة والــخــدمــيــة  الــــالزمــ
فــي قــطــاعــات اإلســـكـــان والــكــهــربــاء والــحــديــد 
والــصــلــب واإلســمــنــت والــصــنــاعــات املختلفة 
ــــالت، واملــســاهــمــة في  ــواصـ ــ واالتــــصــــاالت واملـ
تطوير أدائــهــا وعــوائــدهــا وتوفير املــزيــد من 

فرص العمل للمواطنن.

االتجار في 
بطالة تونس

تزايد األعباء المعيشية لألسر في ظل الصراعات 
)Getty( والتقشف الحكومي

مدينة »ذكية« بـ 4.5 مليارات دوالر

مطالبات بصرف 8.9 مليارات دوالر للعائالت

عاطلون في شباك عقود 
التشغيل الوهمية

انفصاليو الجنوب يجنون األرباح من اإلتاوات

واكب زيادة البطالة 
التونسية ارتفاع في 

أعداد شركات التشغيل 
الوهمية في تونس 

وسط مساٍع حكومية 
للحد من هذه الظاهرة 

عبر العديد من اإلجراءات

الكويت مال وناس

ليبيا

%50
 %50 حــــوالــــي  يـــعـــيـــش 
البالغ  الــيــمــن،  ســكــان  مــن 
مليون   26 نحو  عددهم 
نسمة، في مناطق متأثرة 
أدى  الــذي  بالنزاع،  مباشرة 
ــار الــمــؤســســات  ــي ــه ــى ان إلـ
ــة، وصــعــود  ــادي ــص ــت االق
المواد  أسعار  في  قياسي 

الغذائية والوقود.

تحقيق

وقوع نحو 5 آالف 
تونسي في شباك مكاتب 

تشغيل محتالة

250 نقطة تفتيش 
خاضعة لسيطرة 

المسلحين في الجنوب

كلفة تهريب 
المسافر إلى عدن تصل 

إلى 7 آالف ريال

المدينة ستقام 
على مساحة

59 كيلومترًا مربعًا

عدن ـ فاروق الكمالي

ــــون يــــــنــــــادون  ــــحـ ــلـ ــ ــــسـ يــــــفــــــرض مـ
رسوما  اليمن  جنوب  بانفصال 
مالية على الشمالين عند مئات 
نــقــاط الــتــفــتــيــش الــتــي يــســيــطــرون عــلــيــهــا، 
وذلــــك مــقــابــل الــســمــاح لــهــم بــالــتــوجــه إلــى 
الذي  عــدن،  مطار  أو  الجنوبية  املحافظات 
بعد  لليمنين  الوحيد  الــجــوي  املنفذ  بــات 
إغالق مطار صنعاء. وبذلك باتت الحواجز 
ــرف مـــحـــلـــيـــا بــــ«نـــقـــاط  ــعــ ــا يــ ــ ــة أو مـ ــيــ ــنــ األمــ
مناطق  فــي  مهما  ماليا  مـــوردًا  التفتيش«، 
ــيـــطـــرة املـــخـــتـــلـــفـــة، فــــــاإلتــــــاوات يــجــري  الـــسـ
التجار  ابــتــزاز شاحنات  جمعها من خــالل 
ــارات الــنــقــل الــداخــلــي  ــيــ أو املــســافــريــن وســ
بــن املـــدن. وفــي ظــل غياب الــدولــة، تتفاوت 
الــرســوم الــتــي تــفــرضــهــا الــقــوات املسيطرة 
ــــحــــدد وفـــق 

ُ
ــــذه املـــنـــافـــذ، فـــاملـــبـــالـــغ ت عـــلـــى هـ

األهـــــواء، أمـــا عــقــوبــات االمــتــنــاع عــن الــدفــع 
فــتــبــدأ مـــن عـــدم الــســمــاح بـــاملـــرور وتنتهي 
ُيفرج عنها  الشاحنة وال  أو  املركبة  بحجز 
النقاط  إال بعد دفع فدية مالية. وإن كانت 
لتدبير مصاريف  االبــتــزاز  مــمــارســة  بـــدأت 
أفـــرادهـــا، فــإنــهــا تــحــولــت الحــقــا إلـــى مــورد 
اليومية  ثابت ومصدر دخل تقدر عائداته 
ــوال الــنــقــاط  ــ ــريــــاالت، وبـــاتـــت أمـ بــمــاليــن الــ
ــرى، ويــمــكــنــهــا  ــ ــ ــوارد أخـ ــ ــ تـــعـــوض تـــوقـــف مـ

تمويل أنشطة الجماعات املختلفة.
تحدثت  محلية  تقديرات ملصادر  وبحسب 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــــإن نـــقـــاط تفتيش  لـ
تبلغ  الرئيسية  الــطــرقــات  عــلــى  املــســافــريــن 
نقطة   300 منها  تفتيش  نقطة   550 نــحــو 
تتبع  والــبــقــيــة  لــلــحــوثــيــن،  تــابــعــة  تفتيش 
جــمــاعــات مــســلــحــة انــفــصــالــيــة فـــي مــنــاطــق 
النفتيش  حواجز  وتــدر  الشرعية.  السلطة 
ــيـــة« نــحــو  ــنـــوبـ ملــــا يـــســـمـــى »املــــقــــاومــــة الـــجـ
ألـــف دوالر(  يــومــيــا )132  ريــــال  مــلــيــون   50
أمني  لكل حاجز  ريــال  ألــف   200 بمتوسط 

)530 دوالرا(، وفق مصادر محلية.
ابتزاز  لتجنب  اليمنين  محاوالت  وخلقت 
نقل  لشركات  رائجا  التفتيش، سوقا  نقاط 
ــاب والـــشـــاحـــنـــات أيـــضـــا الـــتـــي غــيــرت  ــركــ الــ

مــســارهــا إلـــى مــنــاطــق بــديــلــة مــن املــســارات 
التقليدية، لترتفع التكاليف التي يتحملها 
ــــون. ويــــقــــوم مــســلــحــو »املـــقـــاومـــة  ــنـ ــ ــواطـ ــ املـ
الــجــنــوبــيــة« بــمــنــع الــشــمــالــيــن مـــن دخـــول 
الشخصية  بالبطاقة  الفرز  عــدن، من خالل 
إنــزال عشرات  ويتم  الهوية،  إثبات  وأوراق 
ــنـــاح« بمحافظة  نــقــطــة »سـ فـــي  املــســافــريــن 
عـــــدن(،  شـــمـــال  كـــيـــلـــومـــتـــرا   115( الـــضـــالـــع 
ونـــقـــطـــة الــحــبــيــلــن بــمــحــافــظــة لـــحـــج )75 

كيلومترا شمال عدن(.
وتبلغ املسافة بن صنعاء وعدن نحو 363 
كــيــلــومــتــرًا، لــكــن نــقــاط االنــفــصــالــيــن تــقــوم 
بــإنــزال عــشــرات املــســافــريــن يوميا مــن على 
حافالت النقل البري الجماعي، بعد قطعهم 
مسافة 200 كيلومتر من صنعاء إلى مدينة 
الضالع، التي كانت جغرافيا ضمن جنوب 

اليمن قبل الوحدة بن شطري البالد.
وقال مسافر يدعى أحمد ثابت، إن »حافلة 
النقل الجماعي خرجت من صنعاء باتجاه 
إلى  راكبا، وعندما وصلت  عــدن وفيها 53 
مدينة عــدن كــان عــدد ركــابــهــا قــد انخفض 

إلــى 18 راكــبــا فقط ، بقية الــركــاب وعددهم 
الجنوبية  املدينة  تم منعهم من دخــول   35
وإنزالهم في نقطة تفتيش سناح بمحافظة 

الضالع«.
نقاط  فــي  االنفصاليون  املسلحون  ويضع 
التفتيش شروطا للسماح بعبور املسافرين 
الــشــمــالــيــن إلـــى عــــدن، مــنــهــا أن يــحــمــل كل 

مسافر جواز السفر ويقدم صورة من تذكرة 
السفر  السفر عبر مطار عــدن وغــرضــه مــن 
إلى الخارج، ويمنعون دخول عدن للزيارة 
أو للعمل. ورغم ذلك فإن عشرات املسافرين 
بحمل  قيامهم  رغــم  للتعسف،  يتعرضون 
تــؤكــد سفرهم  الــتــي  الــثــبــوتــيــة  األوراق  كــل 
إلــى الــخــارج، ويتم ابتزازهم لدفع املــال، أو 

منعهم، وفق مصادر لـ«العربي الجديد«.
وال يزال مطار صنعاء مغلقا منذ منتصف 
أغسطس/ آب 2016، من قبل قوات التحالف 
ــقــــوده الـــســـعـــوديـــة والـــــــذي يــفــرض  الــــــذي تــ
حظرًا جويا على اليمن منذ بدء العمليات 

العسكرية في مارس/ آذار 2015.
اليمنين في  ويخدم مطار صنعاء مالين 
مناطق وســط وشــمــال وغــرب الــبــالد، التي 
الــذيــن  الــســكــان  مــن  مرتفعة  بكثافة  تتميز 
يشكلون ما يزيد عن 65% من إجمالي عدد 

السكان البالغ 26 مليون نسمة.
الجديد«  لـ«العربي  محلية  مصادر  وقالت 
ــافــــريــــن داخـــلـــيـــا  املــــســ تـــهـــريـــب  ــارة  ــ ــجـ ــ تـ إن 
ــدر أمــــواال طــائــلــة يــومــيــا ويــديــرهــا  بــاتــت تـ

الــزريــقــي،  الــجــنــوب. أحــمــد  انفصاليون فــي 
مــوظــف حــكــومــي، مــن مــوالــيــد عـــدن ولــديــه 
مـــنـــزل فــــي مــنــطــقــة الـــتـــواهـــي ونـــشـــأ فــيــهــا 
أسرته  مــع  ينتقل  أن  قبل  وعــاش لسنوات، 
بعد الوحدة إلى العاصمة صنعاء، وتخرج 
من جامعتها ويعمل في إحدى املؤسسات 
الحكومية فيها ويحمل بطاقة صادرة من 
تم منعه من دخول  السبب  صنعاء، ولهذا 
عــــدن وإنــــزالــــه فـــي نــقــطــة تــفــتــيــش بمنطقة 

»الحبيلن« بمحافظة لحج.
وقال الزريقي لـ«العربي الجديد« »تم إنزال 
البري  للنقل  حافلة  من  املسافرين  عشرات 
في نقطة تفتيش الحبيلن بمديرية يافع، 
وليس  الــخــدمــات  إلـــى  تفتقر  منطقة  وهـــي 
بـــهـــا فــــنــــادق، لـــكـــن فــيــهــا مـــطـــاعـــم صــغــيــرة 

وتجارة تزدهر لتهريب املسافرين«.
ــى مـــطـــعـــم لـــتـــنـــاول  ــ وأضــــــــاف »تــــوجــــهــــت إلــ
العشاء وبيدي حقيبة السفر، وكنت قررت 
العودة إلى صنعاء قبل أن يقترب مني أحد 
األشـــخـــاص ويــخــبــرنــي بــإمــكــانــيــة تهريبي 
إلـــــى عـــــدن مـــقـــابـــل ســبــعــة آالف ريــــــال )18 
الرحلة  تــذكــرة  قيمة  دفعت  وكنت  دوالرا(، 
مــن عـــدن إلـــى صــنــعــاء بقيمة خــمــســة آالف 

ريال )13 دوالرًا(.
ويــقــطــع املـــهـــربـــون طـــرقـــا وعــــرة بــعــيــدًا عن 
نقاط التفتيش في رحلة شاقة تستغرق 10 
الرحلة ساعتن  فيما ال تستغرق  ساعات، 

عبر الطريق الرئيسي إلى عدن.
ــنــــت أحــــمــــل كــل  وقـــــــال مـــحـــمـــد اآلنـــــســـــي: »كــ
وثائق إثبات الهوية وتذكرة السفر، لكنهم 
أنـــزلـــونـــي مـــن الــحــافــلــة ورفـــضـــوا الــســمــاح 
بـــدخـــولـــي، وقــــد تــمــكــنــت مـــن الـــوصـــول إلــى 

عدن بزي عسكري وبمبلغ 5 آالف ريال«.
وبالنسبة للمسافرين بسياراتهم الخاصة، 
ــبــــور نـــقـــاط  فــــــان مــعــظــمــهــم يـــتـــمـــكـــن مــــن عــ
االنفصالين  للمسلحن  التابعة  التفتيش 
ودخول عدن بعد دفع مبالغ مالية تتراوح 
التفتيش  نــقــاط  فــي  ريـــال  بــن 500 و1000 
األمنية من الضالع إلى عدن، وعددها نحو 

50 نقطة تفتيش.
وانعكس التهريب إيجابا على عمل شركات 
النقل البري الداخلي، التي بدأت في تسيير 
رحــــالت مـــن صــنــعــاء إلــــى مــنــطــقــة الـــراهـــدة 
بن  السابقة  الــحــدود  على  تعز  بمحافظة 
شطري البالد، وهي طريق أخرى للوصول 
التي يسيطر  إلــى عــدن غير طريق الضالع 

عليها املسلحون االنفصاليون.
وقال ماجد الشرعبي، موظف حكومي، إن 
كثيرًا من املسافرين بدأوا في تحويل طريق 
سفرهم إلــى عــدن عــن طــريــق الــراهــدة، لكن 

تصبح التكلفة مضاعفة، وتستغرق يومن 
إلــى عــدن تستغرق 6  بعد أن كانت الرحلة 

ساعات فقط.
ــد«:  ــديــ ــجــ وقــــــــال الــــشــــرعــــبــــي لـــــ«الــــعــــربــــي الــ
تقل  التي  البري  النقل  »ســافــرت مع حافلة 
كــثــيــرا مــن املــســافــريــن إلـــى منطقة الــراهــدة 
الــجــنــوب وبسعر خمسة  الــحــدود مــع  على 
ــاك أقـــمـــت فــــي فــنــدق  ــنــ ــتـــذكـــرة، وهــ ــلـ آالف لـ
أبحث  بــدأت  حــن  الصباح  متواضع حتى 
عن مهربن للوصول إلى عدن، وقد وجدت 
سيارة قديمة تقوم بتهريب املسافرين عبر 
ــــرة وجــبــلــيــة حــتــى الـــوصـــول إلــى  طــــرق وعـ
مــدخــل مدينة عـــدن، حيث نــدفــع 500 ريــال 

لكل راكب من أجل العبور«. رسوم الحواجز 
في اليمن

مالية  مبالغ  اليمن،  بانفصال جنوب  ينادون  أقامها مسلحون  التي  التفتيش،  نقاط  مئات  توفر 
كبيرة لهم لفرضهم رسوما مالية على المسافرين الذين يتوجهون إلى عدن سواء للعمل 
أو اإلقامة، أو السفر خارج البالد، بعد أن أضحى مطارها المنفذ الجوي الوحيد العامل هناك

ركود تجاري في عدن
تشهد عدن العاصمة املؤقتة لليمن، حيث مقر الحكومة )جنوب البالد( 
ركـــودًا تــجــاريــا، رغــم تــوقــف املــعــارك الــتــي اندلعت مــؤخــرا بــن الــقــوات 
املجلس  وقـــوات  هـــادي،  ربــه منصور  للرئيس عبد  املــوالــيــة  الحكومية 
اإلمــــارات. وبـــدأت شركات  الــداعــي لالنفصال واملــدعــوم مــن  الجنوبي 
تجارية في مغادرة املدينة، فيما توقفت مشاريع مختلفة في قطاعات 
ــبــنــاء واملــــدن الــســكــنــيــة، نتيجة تــخــوف املــســتــثــمــريــن بعد  الــتــرفــيــة وال
لـ«العربي  تجارية  مصادر  وقالت  األخيرة.  واملعارك  األمنية  الفوضى 
الجديد«، إن عشرات الشركات التجارية بدأت في نقل مقارها الرئيسية 

من عدن إلى مدينة املكال في محافظة حضرموت على البحر العربي 
كانت على وشك  بينما  توقفت  وإن مشاريع  الــبــالد(،  )جنوب شــرق 
االفتتاح، منها مصانع ومراكز للتسوق. وشهدت املدينة نهاية يناير/

الثاني املاضي، معارك طاحنة بعد أن هاجم مسلحو املجلس  كانون 
الجنوبي، قوات الحماية الرئاسية التابعة لهادي وسيطروا على مناطق 
ومؤسسات حكومية داخل املدينة، في محاولة إلقالة حكومة أحمد بن 
دغــر، بدعوى ما سّموها »االخــتــالالت في املحافظات والـــوزارات التي 

انعكست سلبا على توفير الخدمات للمواطن«.

ـــ »الــعــربــي  ــا الــرمــضــانــي فـــي تــصــريــح لـ ــ ودعـ
املهني  والــتــكــويــن  التشغيل  وزارة  الــجــديــد« 
ــة مـــكـــاتـــب الــتــشــغــيــل  ــبـ ــراقـ ــيــــات مـ لــتــفــعــيــل آلــ
النشاط  رخــص  منحها  وبــعــد  قبل  الخاصة 
إلـــى جــانــب الــتــدخــل لــفــائــدة الــشــبــاب الــذيــن 
وقــعــوا فــي شــبــاك الــشــركــات املــحــتــالــة ســواء 
بــمــســاعــدتــهــم عــلــى الــحــصــول عــلــى وظــائــف 
ــدول الــتــي هـــاجـــروا إلــيــهــا أو مساعدة  فــي الــ

العالقن منهم على العودة إلى تونس. وفي 
تــصــريــح ســـابـــق لـــوكـــالـــة األنــــبــــاء الــرســمــيــة 
»وات« أكد  كاتب الدولة للهجرة والتونسين 
أنــه تمت، حتى  الجربوعي  عــادل  بالخارج، 
بن  مــن  تونسيا   130 اآلن، تسوية وضعية 
بــعــض مكاتب  احــتــيــال  200 وقــعــوا ضحية 
التشغيل بالخارج كانت مكنتهم من عقود 
الحكومي،  املــســؤول  شغل وهمية. وأضــاف 

أن هــنــاك 200 حــالــة وقـــع الــتــغــريــر بــهــم عن 
طــريــق تمكينهم مــن عــقــود شــغــل وهــمــيــة«، 
مــضــيــفــا أنـــه يــتــم حــالــيــا الــبــحــث عـــن حــلــول 
لنحو 70 شخصا آخــريــن وقــعــوا فــي شباك 
والهجرة«.  التشغيل  مكاتب  بعض  احتيال 
وال توجد أرقام رسمية حول عدد الضحايا 
املــغــرر بــهــم أو مــن وقـــع إيــهــامــهــم بــعــقــود ال 

وجود لها في الواقع.
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