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سورية تترقب موسم قمح وفيرًا
عدنان عبد الرزاق

زادت الـــهـــطـــوالت املــطــريــة أخـــيـــرًا اآلمـــــال بــمــوســم 
القمح، بعد  زراعــي وفير في سورية وخاصة من 
تراجع اإلنتاج خالل السنوات املاضية. وأعلن كل 
من النظام السوري واملعارضة عن أن نسبة تنفيذ خطة زراعة 
الــجــاري. وكان  القمح بلغت أكثر من 90 باملئة خــالل املوسم 
املواسم  طــوال  يواجه بعجوزات مستمرة  األســد  نظام بشار 

السابقة، ما دفعه الستيراد القمح من روسيا.
وقال مدير اإلنتاج النباتي في وزارة الزراعة بحكومة النظام 
السوري أحمد حيدر، أول من أمس، إنه تم االنتهاء من  زراعة 
لــهــذا املــوســم بنسبة تنفيذ 93 بــاملــئــة من  الــقــمــح  مــحــصــول 
الخطة املقدر زراعتها  والبالغة 1550865 هكتارًا بعد زراعة 
1436767 هكتارًا، مبينًا أن  زراعــة محصول القمح بــدأت في 
15 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي مــن الــعــام املــاضــي واســتــمــرت 
 لغاية 31 يناير/ كانون الثاني 2021، بزيادة نسبة املساحة 
الزراعة  وتــراجــع  الخطة،  من   %105 إلــى  )باألمطار(  البعلية 
املروية إلى 79% من املخطط له. من جهته، أكد مدير مؤسسة 

ــبـــوب بــحــكــومــة املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة حـــســـان املــحــمــد،  الـــحـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه »تـــم االنــتــهــاء مــن زراعــــة محصول  لـــ
القمح باملناطق التي تسيطر عليها املعارضة، بنسبة تنفيذ 
كبيرة بلغت أكثر من 90 باملائة بعد زراعــة 100 ألف هكتار 
بالقمح، إضافة لزراعة محاصيل أخرى، كالشعير والعدس 
والنباتات العطرية )كمون وحبة ســوداء(«. وبّي املحمد أن 
»مؤسسة إكــثــار الــبــذار بحكومة املــعــارضــة، أّمــنــت األســمــدة 
والبذور للفالحي بسعر الكلفة لزيادة تشجيعهم على زراعة 
القمح خاصة، حتى ال نعاني الحقًا من تأمي الرغيف ملناطق 
شمال غرب سورية«. وفي حي عادت طوابير السوريي إلى 
األفـــران بمناطق سيطرة األســـد، بعد تخفيض كميات  أمــام 
الطحي لألفران، يؤكد املحمد أن مناطق املعارضة »ال تعاني 
من أي نقص، بل توجد مخزونات تكفي حتى موسم حصاد 
بــاملــئــة، وأن  تــؤمــن 50  الــحــبــوب  أن »مــؤســســة  2021«، مبينًا 
باملئة،  تــؤمــن 40  )آفــــاد(،  التركية  والـــطـــوارئ  الــكــوارث  إدارة 
وتــأتــي 10 باملئة مــن منظمات دولــيــة، وهــو مــا حّصننا من 
أزمـــات نقص الخبز ورفــع األســعــار، فالربطة زنــة 800 غــرام 
لم يــزل سعرها ليرة تركية واحــدة )الـــدوالر = 7.2 لــيــرات(«.  

وكان وزير الزراعة في حكومة النظام السوري محمد حسان 
قطنا قد وعد، في أواخر عام 2020، بأن يكون عام 2021 عام 
القمح، مبينًا أن »حاجة سورية تصل لنحو مليوني طن من 
القمح سنويًا لتأمي حاجتها من الخبز، حسب عدد السكان 
الزراعة(،  )بــذور  البذار  الحالي، إضافة إلى 360 ألف طن من 
ــن لــالســتــخــدامــات األخــــــرى مـــن صــنــاعــة  ونـــحـــو 800 ألــــف طـ

البرغل، واملعكرونة، والفريكة، والسميد، وغيرها«.
وترى املهندسة الزراعية بتول األحمد أنه »من املبكر ألوانه 
الــتــوقــع بــإنــتــاج الــقــمــح لــلــمــوســم الـــجـــديـــد، ألن ذلــــك يتعلق 
بالهطوالت املطرية، وأهمها خالل شهر مارس/ آذار، فاملوسم 
اإلنــبــات  وبمرحلة  املــســاحــات  لبعض  اإلشــطــاء  بمرحلة  اآلن 
الحقًا  ويحتاج  املتأخرة،  املساحات  لبقية  الخضري  والنمو 
إنتاج  بكميات  التنبؤ  يمكن  لــذا ال  عــدة وســمــاد،  لــهــطــوالت 
»الــعــربــي  املــوســم. وتــلــفــت املــهــنــدســة الــســوريــة فــي حديثها لـــ
الجديد«، إلى أن هناك مفاجآت عدة يمكن أن تحصل، سواء 
يتكرر،  الــذي  األصــفــر  كالصدأ  بإصابات حشرية،  يتعلق  مــا 
أو الــحــرائــق خـــالل مــوســم الــحــصــاد الــتــي شــهــدتــهــا املــواســم 

السابقة، ومدى توفر املازوت.

بغداد ــ محمد علي

ــاء، عن  أعــلــنــت هيئة الــنــزاهــة الــعــراقــيــة، أمـــس األربـــعـ
ضــبــط مـــســـؤول رفــيــع فـــي وزارة اإلعـــمـــار واإلســـكـــان 
رشوة  بتسلم  متلبسًا  بــغــداد،  بالعاصمة  االتحادية 
مالية قدرها 15 مليون دينار عراقي )نحو 10 آالف 
الــــوزارة. ونجحت  داخــل  معاملة  تمرير  لقاء  دوالر(، 
العراقية في األشهر األخيرة في فتح عدة  السلطات 
مــلــفــات فــســاد أســفــرت عــن اعــتــقــال مــا ال يــقــل عــن 30 
 عن 

ً
مسؤواًل بدرجات وكيل وزيــر ومدير عــام، فضال

منع هــدر مــالــي فــي الــبــالد يــقــدر بماليي الــــدوالرات، 

ــــك ضــمــن تــعــهــدات حــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي  وذلـ
بمعالجة ملف الفساد بالبالد. ووفقًا لبيان أصدرته 
هيئة النزاهة في بغداد، فإنها تمكنت من ضبط مدير 
عام بــوزارة اإلعمار واإلسكان متلبسًا بعملية تسلم 
رشوة مالية لتمرير معاملة صرف مستحقات إلحدى 
قد  الهيئة  وكــانــت  ديــنــار.  مليون   75 بقيمة  الجهات 
أعلنت أمس عن إلقاء القبض على عدٍد من املسؤولي 
في بوزارة النفط ضمن محافظة واسط، على 

َّ
وظ

ُ
وامل

ة شبهات اختالس كمياٍت كبيرٍة من مواّد زيت  خلفيَّ
الغاز والبنزين والنفط. ووفقًا لبيان الهيئة، فقد بلغ 
فًا في شركة 

َّ
عدد من تم اعتقالهم 13 مسؤواًل وُموظ

ة في محافظة واسط. ونهاية  نتجات النفطيَّ
ُ
توزيع امل

العراقي  الـــوزراء  رئيس  أعلن  املاضي،  آب  أغسطس/ 
الكبرى  الفساد  بملفات  عليا  تحقيق  لجنة  تشكيل 
وأضـــاف:  شخصيًا.  بــه  ترتبط  الجنائية،  والــجــرائــم 
»ستمنح اللجنة جميع الصالحيات الستعادة هيبة 

الدولة وحقوقها«.
لــكــن جــهــود الــكــاظــمــي فــي مــحــاربــة الــفــســاد مــا زالــت 
تــالقــي انـــتـــقـــادات واســـعـــة بــشــأن انــتــقــائــيــتــهــا، إذ إن 
الــتــي تتعلق بكبار  املــلــفــات  مــن  أيـــًا  لــم تفتح  اللجنة 
ــاء الــكــتــل الــكــبــيــرة فـــي الــبــرملــان  ــمــ الــســيــاســيــي وزعــ
ورؤساء الحكومات السابقة، إذ اقتصرت على من هم 

بدرجات وكيل وزيــر ومدير عام فما دون. ومحاربة 
الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة تشهدها 
البالد منذ أكتوبر/ تشرين األول 2019، حيث يصنف 
الـــعـــراق مـــن بـــي أكـــثـــر دول الــعــالــم فـــســـادًا، بــمــوجــب 
مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات 
املــاضــيــة. وفــي إيــجــاز صحافي مطلع هــذا األســبــوع، 
الــســابــق، سعيد  الــفــســاد  قــال عضو مجلس مكافحة 
يـــاســـي مـــوســـى، فـــي حـــديـــث أوردتـــــــه وســـائـــل إعـــالم 
محلية عراقية إن »محاربة الفساد في العراق تعني 
محاربة الدولة، فالفساد مدمج بهيكلية الدولة فهو 

يملك املال والنفوذ والسلطة والسالح«.

العراق يواصل مالحقة مسؤولين متورطين في قضايا فساد

الخطوط 
القطرية: 

المصالحة 
توفر 1.2 مليار 

دوالر
التنفيذي  الــرئــيــس  قــال 
ــــوط الـــــجـــــويـــــة  ــطــ ــ ــخــ ــ ــلــ ــ لــ
الـــقـــطـــريـــة أكـــبـــر الــبــاكــر 
مــع  األجـــــــــــــواء  ـــح  ــتـ فــ إن 
ــة بــعــد  ــيــ ــربــ ــعــ الـــــــــــدول الــ
املــصــالــحــة الــخــلــيــجــيــة، 
لــه تــأثــيــر إيــجــابــي على 
األداء املالي، إذ يخفض 
بـــنـــحـــو 1.2  الـــتـــكـــالـــيـــف 
ــاف  وأضــ دوالر.  مــلــيــار 
الــــبــــاكــــر، خـــــالل مــقــابــلــة 
الرسمي  التلفزيون  مــع 
لدولة قطر، أول من أمس 
الثالثاء، أن فتح األجواء 
ســيــســاعــد عــلــى خفض 
الــكــلــفــة الــتــشــغــيــلــيــة من 
خالل استخدام طائرات 
ــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
مسارات أقصر للطيران. 
يأتي فتح األجــواء أمام 
رحــــــــــــالت »الـــــقـــــطـــــريـــــة« 
اســتــجــابــة لــلــمــصــالــحــة 
الخليجية في 5 يناير/ 
كــانــون الــثــانــي املــاضــي، 
بعد أكثر من 3 سنوات 
ــة مـــن  ــ ــنــ ــ ــســ ــ ونـــــــصـــــــف الــ
ــة.  ــيــ ــيــــجــ ــلــ األزمـــــــــــــــة الــــخــ
وأشــــــــــار الــــبــــاكــــر خــــالل 
أن جائحة  إلــى  املقابلة، 
كــــــــــورونــــــــــا ســـتـــســـتـــمـــر 
لـــــــــبـــــــــعـــــــــض الـــــــــــــوقـــــــــــــت، 
وســيــكــون هــنــاك الكثير 
مــــن الـــضـــغـــط، مــتــوقــعــًا 
أن يقوم عــدد من الــدول 
بــعــدم الــســمــاح بــدخــول 

األجانب لقرابة عام.

تراجع السياحة في إسبانيا
استقبلت إسبانيا 19 مليون سائح أجنبي فقط في عام 
تحت   2019 عام  عن   %77 نسبته  بلغت  بتراجع   ،2020
اقتصادها  يعتمد  بينما  كورونا،  فيروس  جائحة  تأثير 
بشكل كبير على السياحة. وبلغت عائدات السياحة 19.7 
بانخفاض  الماضي،  العام  )23.7 مليار دوالر(  مليار يورو 
أمس  نشرت  حكومية  بيانات  وفق   ،2019 عن   %78.5

األربعاء، بحسب وكالة فرانس برس. 

السعودية  في  النفطي  غير  االقتصاد  توسع 
واإلمارات

أظهرت بيانات مؤسسة »آي إتش إس ماركت« العالمية 

في  النفطي  غير  الخاص  القطاع  توسع  لألبحاث 
الماضي،  الثاني  كانون  يناير/  خالل  واإلمارات  السعودية 
الجديدة.  والطلبات  التجارية  األنشطة  تحسن  بدعم 
وبحسب تقرير المؤسسة، أمس، استقرت قراءة مؤشر 
نقطة،   51.2 عند  باإلمارات  الخاص  المشتريات  مديري 
الماضي. ويعني  األول  دون تغيير عن ديسمبر/ كانون 
انخفاض المؤشر، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير 
النفطي، عن مستوى 50 نقطة، أن ثمة انكماشًا، في 
حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع. وأشار 
التقرير إلى تحسن طفيف في ظروف التشغيل للقطاع 
غير المنتج للنفط بداية 2021، حيث ساهمت التوسعات 
في كل من اإلنتاج والطلبات الجديدة في حدوث زيادة 

نموًا  المؤشر  أظهر  السعودية،  التوظيف.وفي  في 
النشاط  ارتفع  حيث   ،2021 من  األول  الشهر  خالل  قويًا 

التجاري في ظل زيادة مستويات األعمال الجديدة. 

ارتفاع أسهم اليابان
أغلقت األسهم اليابانية على ارتفاع، أمس، حيث قادت 
المعنويات  تلقت  إذ  المكاسب،  النقل  شركات  أسهم 
في السوق الدعم من موجة صعود بقيادة شركات 
قوية  بأرباح  وتوقعات  ستريت،  وول  في  التكنولوجيا 
للشركات المحلية. وصعد المؤشر نيكي القياسي بنسبة 
توبكس  المؤشر  قفز  بينما  نقطة،   28646.50 إلى   %1

األوسع نطاقًا 1.3% إلى 1871.09 نقطة.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

قبل أيام، تمكنت مجموعة من 
صغار املستثمرين من إهانة 
»حيتان وول ستريت« الذين 

يستثمرون تريليونات الدوالرات 
في األسهم والبورصات، ولديهم 
خبرات في إدارة األموال وقنص 

الصفقات والتالعب بأسعار األوراق 
املالية، ونجح الصغار في تكبيد 

صناديق التحوط خسائر تجاوزت 
70 مليار دوالر خالل فترة وجيزة 

ال تتعدى أيام.
القصة بدأت مع سهم »غيم ستوب« 

وهي واحدة من الشركات التي 
راهنت العديد من صناديق التحوط 

على أن تشهد انخفاضًا في قيمة 
أسهمها. ولدعم التوقع، وفي توقيت 

متزامن، قرر كبار املضاربني 
إجراء عمليات »بيع على املكشوف« 

ألسهم الشركة وإعطاء انطباع 
للصغار بأن السهم سيتراجع، 

وبالتالي يسارع الصغار للتخلص 
منه وبيعه، على أن يقوم الحيتان 

بإعادة الشراء لكن بعد تدهور 
السعر، وتحقيق أرباح سريعة.. 
لكن الرياح لم تأت كما تشتهي 

سفن الحيتان. فقد قررت مجموعة 
من صغار املستثمرين والهواة 

 ،reddit األفراد املتابعني ملوقع رديت
ومنصة »وول ستريت بتس« التي 

تضم نحو 6 ماليني شخص، 
تحدي حيتان وول ستريت وشراء 

سهم غيم ستوب، ساعدهم 
في ذلك أن كل واحد من هؤالء 

استفاد من مئات الدوالرات من 
أموال الحوافز التي قررت الحكومة 

صرفها للعاطلني عن العمل في 
إطار تخفيف أعباء كورونا، وقرروا 

بهذه األموال البسيطة التكاتف 
وتنفيذ عمليات شراء ضخمة 

للسهم فاجأت حيتان وول ستريت 
وأربكت خططهم وكبدتهم خسائر 

بمليارات الدوالرات.
ورغم أن معظم هؤالء لم يشتروا 

أسهمًا سوى بمبالغ زهيدة تصل 
إلى مئات الدوالرات، إال أن األعداد 

الكبيرة التي لبت النداء دعمت سعر 
»غيم ستوب« وجعله يقفز بشكل 

مفاجئ من أقل 18 دوالرًا ليتخطى 
عتبة الـ400 دوالر خالل أيام . وقاد 

املستثمرون غير املحترفني سعر 
السهم لالرتفاع بأكثر من %700. 

كانت النتيجة مبهرة وما يشبه 
الثورة في وول ستريت، خاصة 

بعد أن قفزت أسعار أسهم شركة 
ألعاب الفيديو بصورة حادة، وهو 

ما لم يتوقعه أحد.  السؤال: هل 
يمكن أن تنتقل تلك الظاهرة الفريدة 

من حي وول ستريت الشهير إلى 
البورصات العربية، وبالتالي أن 

تكسر احتكار كبار املستثمرين 
العرب، وتلحق الخسائر بالحيتان 

الكبار الذين يمارسون سياسة 
خداع صغار املستثمرين 

واملضاربة على أسعار األسهم 
والتالعب بها، وتحقيق مليارات 
الدوالرات على حساب الصغار؟

بالطبع، يستطيع هؤالء الصغار 
فعل ذلك، فالبورصات العربية 
ليست أقوى من وول ستريت، 

وحيتان العرب ليسوا أقوى من 
نظرائهم في نيويورك، واملنطقة 

العربية شبه خالية من صناديق 
املخاطر والتحوط وبنوك 

االستثمار املحترفة.

المستثمرون 
الهواة وحيتان 

العرب
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اقتصاد

E E

موظفون يواجهون البطالة بالعمل في الحقول 
وتربية المواشي

%75
من   %75 نــحــو  ــش  ــي ــع ي
اليمن  في  السكان  إجمالي 
منهم  الريفية،  بالمناطق 
بيانات  وفق  فقراء،   %84
ساهمت  ــد  وقـ ــة.  رســمــي
منذ  اندلعت  التي  الــحــرب 
تكبيد  في  سنوات   5 نحو 
خسائر  الـــزراعـــي  الــقــطــاع 

باهظة.

تحقيق

القطاع يستوعب %53 
من إجمالي القوى 

العاملة في البالد

الثروة الحيوانية 
تشكل 25% من دخل 
العاملين في األرياف

صنعاء ـ محمد راجح

بــــيــــنــــمــــا تــــنــــشــــغــــل الــــســــلــــطــــات 
الــيــمــن بأزماتها  املــتــصــارعــة فــي 
فئة  تكابد  الــخــاصــة،  ومشاكلها 
كــبــيــرة مـــن املــوظــفــي املــدنــيــي فـــي الــجــهــاز 
الــعــيــش  شـــظـــف  ــبـــعـــات  تـ لـــلـــدولـــة  اإلداري 
الــقــاســيــة مـــع فـــقـــدان غــالــبــيــتــهــم لــرواتــبــهــم، 
ــك تــزامــنــًا مـــع انــحــســار مــصــادر  ــأتـــي ذلــ ويـ

الدخل ملوظفي القطاع الخاص.
الرئيسية  الــبــوابــة  الــدولــة  مؤسسات  كانت 
في عملية التشغيل، إذ تم استيعاب أعداد 
ــن املـــوظـــفـــي فــــي جـــهـــاز الــخــدمــة  هـــائـــلـــة مــ
ــفـــت بـــشـــكـــل هــــائــــل خـــالل  املــــدنــــيــــة، تـــضـــاعـ
الــحــرب، في  السنوات األخــيــرة التي سبقت 
ــــذه املـــؤســـســـات مــــن مــظــاهــر  ــانـــت هـ حــــي عـ

العمالة الفائضة والوهمية واملزدوجة.
ومع محدودية الخيارات املتاحة الستمرار 
الحياة واملعيشة في اليمن، هناك من قرروا 
خـــوض غــمــار حــيــاة شــاقــة لـــم يــألــفــوهــا أو 
يعتادوا عليها، خصوصًا املوظفي ممن ال 
مــن خالل  اآلن  رواتبهم متوقفة حتى  تــزال 
الــتــوجــه إلــــى األريــــــاف والــعــمــل فـــي حــراثــة 
أراضـــيـــهـــم الـــزراعـــيـــة، مــثــل خـــالـــد الــطــويــل، 
الــــذي قـــرر الــبــدء بــحــيــاة جــديــدة فــي قريته 
أن  بعد  اليمن،  شــمــال  املــحــويــت،  بمحافظة 
كـــان مــوظــفــًا فــي إحـــدى الـــدوائـــر الحكومية 

العامة في العاصمة اليمنية صنعاء.
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه لم  يــقــول الــطــويــل لـــ
يــعــد بــمــقــدوره الــبــقــاء فــي صــنــعــاء وتحمل 
تكاليف وأعباء مضنية، مثل إيجار العقار 
املكونة من خمسة  الــذي يسكنه مع أسرته 
أفـــراد وفــواتــيــر املـــاء والــكــهــربــاء ومتطلبات 
 الـــحـــيـــاة املــعــيــشــيــة، بــعــدمــا فــقــد األمـــــل في 
الــذي ينتظره منذ نحو أربعة  عــودة راتبه 

أعوام.
ال يــتــوقــف األمـــر عــنــد تــوقــف الـــرواتـــب لــدى 
جــــزء كــبــيــر مـــن املــوظــفــي املـــدنـــيـــي، بـــل في 
ضآلة الراتب والــذي لم يعد أكثر من كونه 
موظفون  يشكو  كما  اجتماعية«،  »معونة 
أعــــادت الــحــكــومــة اليمنية فــي عـــدن صــرف 

رواتبهم منذ نحو عامي، إذ ظل الراتب كما 
هــو بــحــدود 60 ألــف ريـــال )الــــدوالر = نحو 
الوظيفي  الــســلــم  فــي  للعاملي  ــاال(  ريــ  850
املــتــوســط واملــتــدنــي وفـــق نــظــام األجــــور في 
الــخــدمــة املــدنــيــة املــعــمــول بـــه مــنــذ مـــا قبل 
الـــحـــرب الــــدائــــرة فـــي الــيــمــن والـــتـــي دخــلــت 

عامها السادس.
من هؤالء يعقوب القباطي، املوظف املدني، 
والذي قرر ترك العاصمة املؤقتة للحكومة 
الــيــمــنــيــة عـــدن والــتــوجــه إلـــى بــلــدتــه، وهــي 
ــــرى الـــتـــابـــعـــة ملـــحـــافـــظـــة لـــحـــج،  ــقـ ــ إحــــــــدى الـ
جــنــوب الــيــمــن، لــلــعــيــش بـــي أهــلــه وأســرتــه 
»العربي الجديد«،  ومساعدتهم، كما يقول لـ
فــي بــعــض األعـــمـــال الــريــفــيــة، وتــحــديــدًا في 
ــــم كـــونـــهـــا مــهــمــة شــاقــة  ــــي، رغـ ــــواشـ ــــي املـ رعـ
حــيــث واجــــه صــعــوبــات بــالــغــة فــي التكيف 

واالعتياد عليها.
فــيــمــا عــــاد كــثــيــر مـــن املـــوظـــفـــي كـــذلـــك إلــى 
مناطقهم وقراهم في ريف تعز التي يغلب 
عــلــى كــثــيــر مـــن مــنــاطــقــهــا الـــطـــابـــع الــريــفــي 
والــكــثــافــة الــســكــانــيــة.  يــؤكــد مــســؤولــون في 

أنــه تــم رصد  الــزرعــة والـــري اليمنية  وزارة 
تــزايــد عــدد املشتغلي بــاألراضــي الــزراعــيــة 
ــثـــالث املـــاضـــيـــة، بــعــدمــا  خــــالل الـــســـنـــوات الـ
فــي تغيير نمط  املــدن  إلــى  الهجرة  تسببت 
حياة األسر الريفية وتخلي كثير منها عن 
تقاليد الريف اليمني املعتمدة على الزراعة 

وتربية املواشي.
وأضــــاف املــســؤولــون أن ذلـــك يــأتــي فــي ظل 

ــزء مــــن الـــعـــائـــديـــن لــــألريــــاف إلـــى  ــ ــه جـ تـــوجـ
زراعــة نبتة »القات« ملا لها من مرود مادي 
مناسب، لكن نسبة ال بأس بها من النازحي 
العائدين للعيش في األرياف يعملون على 
حــراثــة وزراعـــــة حــقــولــهــم بــبــعــض الــحــبــوب 

كالذرة والشعير والخضروات.
وتعتبر الثروة الحيوانية سلة غذاء رئيسية 
إذ  اليمنية،  واملحافظات  املناطق  أغلب  في 
يستوعب القطاع الزراعي النسبة األكبر من 
الثروة  اليمن، وتشكل  في  العاملة  األيــادي 
الحيوانية نحو 25% من دخل العاملي في 

األرياف. 
ــإن الــيــمــن  وحـــســـب إحــصــائــيــات حـــديـــثـــة، فــ
يمتلك ثروة حيوانية تقدر بنحو 70 مليون 
رأس من املاعز وماليي الرؤوس من األبقار 
ــــل مـــن مــلــيــون رأس مـــن الـــجـــمـــال، فيما  وأقـ
يصل إنتاج البالد من اللحوم إلى نحو 187 
ألف طن، وحوالي 234 ألف طن من األلبان 
و16 ألف طن من الجلود ونحو 5 آالف طن 
تقارير رسمية. ورغــم  الــصــوف، حسب  مــن 
مـــا أحــدثــتــه الــهــجــرة مـــن الـــريـــف إلــــى املـــدن 

خالل الفترات السابقة من إهمال لألراضي 
ــقــــات«،  الـــزراعـــيـــة وتـــوســـع زراعــــــة نــبــتــة »الــ
وتــراجــع االهــتــمــام بتربية املــواشــي بسبب 
اإلقـــبـــال املــوســمــي عــلــيــهــا، إال أن مــا يتوفر 
الحيوانية  والثروة  املزروعة  املساحات  من 
يساهم فــي إنــعــاش دخــل الكثير مــن األســر 
تحسي  فــي  تجتهد  الــتــي  املنتجة  الريفية 
الحيوانات،  تربية  خــالل  مــن  عيشها  سبل 
مــن األبــقــار، واألغـــنـــام، واملــاعــز، والــدواجــن، 

والنحل. 
وُيــعــد الــقــطــاع الـــزراعـــي مــن أهـــم القطاعات 
اإلنتاجية في االقتصاد اليمني، وتنبع هذه 
الرئيسية  املــجــاالت  أحــد  مــن كونه  األهمية 
إذ  اإلجــمــالــي،  املحلي  الناتج  فــي  املساهمة 
تصل مساهمته إلى نحو 12%، إضافة إلى 
الخام  وللمواد  للغذاء  املنتج  القطاع  كونه 

الالزمة للعديد من الصناعات.
ـــر  ــثـ ــــات األكــ ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــدر الــــــــزراعــــــــة الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ وتـ
اســتــيــعــابــًا لـــأليـــدي الــعــامــلــة فـــي الــيــمــن مع 
نحو  يشكلون  عــامــل  مليوني  نحو  وجـــود 
53% من إجمالي القوى العاملة في البالد. 

مــا نسبته %94  املــزروعــة  املساحة  وتشكل 
مـــن إجــمــالــي املــســاحــة الــصــالــحــة لــلــزراعــة، 
باستخدامه  الــزراعــي  القطاع  يتصف  فيما 
إمكانيات قاعدة املوارد الطبيعية من مياه 
تــقــاريــر  وفــــق  مــــحــــدودة،  بـــصـــورة  وأراض 

رسمية.  
فإن  الزراعي حمزة ناصر،  الخبير  وحسب 
القطاع الزراعي يمتلك كل املقومات الالزمة 
التي يمكن أن تستند إليها خطط وجهود 
والتي  اليمن،  فــي  والبطالة  الفقر  مكافحة 
تــوســعــت بــشــكــل كــبــيــر مـــع انــضــمــام مــئــات 
ااَلالف مــن املــوظــفــي مــمــن فــقــدوا رواتــبــهــم 
ومــصــادر دخــلــهــم وأصــبــحــوا مــشــرديــن من 
أعــمــالــهــم وحــيــاتــهــم املــدنــيــة الــتــي اعـــتـــادوا 

عليها. 
»العربي الجديد«، إلى طابع  وأشار ناصر لـ
الوثيق  واالرتباط  الريفي  اليمني  املجتمع 
ــــاف من  بــــاألرض والـــزراعـــة، لـــذا كــانــت األريـ
العيش  فــقــدوا سبل  ملــن  الرئيسية  املـــالذات 
فــي املـــدن، وهــو مــا يتطلب تركيز االهتمام 
الــريــفــيــة وتــســويــق منتجاتها  ــر  عــلــى األســ

وتأهيلها المتالك املهن اإلنتاجية.
الــذي يقترب  اليمني،  ويغلب على املجتمع 
مـــن 30 مــلــيــون نــســمــة، الــطــابــع الــريــفــي، إذ 
في  السكان  إجمالي  مــن  يعيش نحو %75 
املــنــاطــق الــريــفــيــة، مــنــهــم 84% فـــقـــراء، وفــق 

أحدث تقارير دولية. 
ويعيش ما يقرب من 50% من فقراء األرياف 
فـــي 12 مــحــافــظــة )صـــعـــدة وعـــمـــران وحــجــة 

وتــعــز ولــحــج وأبــــي والــحــديــدة واملــحــويــت 
وريــمــة وحــضــرمــوت وإب واملـــهـــرة(، بينما 
معظمها  السكانية،  التجمعات  آالف  هناك 
يقع في املنطقة الجبلية الغربية من البالد، 
وهــــي مــجــتــمــعــات ريــفــيــة مــعــزولــة يصعب 

الوصول إليها. 
وتــقــدر وزارة األشــغــال الــعــامــة والــطــرق أن 
ربـــع األســـر الــريــفــيــة فــقــط تعيش عــلــى بعد 
ــطـــرق  ــــن جـــمـــيـــع الـ ــــي كـــيـــلـــومـــتـــريـــن مـ ــــوالـ حـ
يتطابق  التقدير  املعبدة واملرصوفة، وهــذا 
مــع مــؤشــر الــبــنــك الـــدولـــي لــلــطــرق الــريــفــيــة، 
الذي قدر أنها تمثل 21% من إجمالي سكان 

اليمن. عودة إلى األرياف 
في اليمن

مع محدودية الخيارات المتاحة الستمرار الحياة في اليمن، هناك من قرروا خوض غمار حياة 
شاقة لم يألفوها أو يعتادوا عليها، خصوصًا الموظفين ممن ال تزال رواتبهم متوقفة، من 

خالل التوجه إلى األرياف والعمل في حراثة أراضيهم الزراعية
تعزيز المشروعات التنموية المستدامة

التقى وزير الخارجية وشؤون املغتربني أحمد عوض بن مبارك، في 
لألمم  اإلنمائي  للبرنامج  املقيم  املمثل  نائبة  عــدن،  املؤقتة  العاصمة 
املتحدة، ناهد حسني. وبحسب وكالة »سبأ« بنسختها التي تديرها 
الحكومة، اطلع وزير الخارجية »على طبيعة الخطط واملشاريع التنموية 
التي تقدمها برامج األمم املتحدة وكيفية تعظيم االستفادة منها في 
إطار التوجه العام لبرنامج الحكومة«، مؤكدًا أن »العالقات اإليجابية مع 
منظمات األمم املتحدة تقوم على الشراكة االستراتيجية في التخطيط 
التعاون املشترك في  والتنفيذ، وهو ما تحقق عبر تاريخ طويل من 

البناء املؤسسي والتنمية« وفق سبأ. ووفق خبر الوكالة، شدد الوزير 
املستدامة، وخلق  التنمية  على مشاريع  التركيز  »أهمية  على  اليمني 
الصغيرة  املشاريع  فــي  واالستثمار  لــلــقــدرات،  والبناء  العمل،  فــرص 
إلى  مشيرًا  فــقــط«،  اإلغاثية  الجوانب  على  التركيز  وليس  للمجتمع، 
»استقرار  لخلق  يسعى  االقتصادي  الجانب  في  الحكومة  توجه  أن 
قائم على الشراكة بينها وبني القطاع الخاص، وستستعني الحكومة 
بالخبرات املحلية والدولية لتحقيق نتائج إيجابية، ونعّول كثيرا على 

دعم منظمات األمم املتحدة في هذا الجانب«

الزراعة تساهم 
بنحو 12% من 
الناتج المحلي 
اإلجمالي 
للبالد )محمد 
حويس/فرانس 
برس(

عّمان ـ زيد الدبيسية

ما زالت قضية التعثر املالي لعدد 
كــبــيــر مـــن املـــواطـــنـــي والـــشـــركـــات 
بسبب  تـــصـــاعـــد،  فـــي  األردن  فـــي 
تداعيات جائحة كورونا وعجز مديني عن 
تسديد التزاماتهم املالية للبنوك ومؤسسات 

التمويل وغيرها.
واســتــنــادا إلـــى بــيــانــات رســمــيــة صــــادرة عن 
ــــي ومــؤســســات مالية،  الــبــنــك املـــركـــزي األردنـ
فإن عدد املتعثرين ماليا في األردن يتجاوز 
مــلــيــون شــخــص مــديــنــي لــبــنــوك أو جــهــات 

أخرى بموجب شيكات بدون رصيد.
وكشف مقرر اللجنة املالية في مجلس النواب 
األردنـــــــي ضـــــرار الـــحـــراســـيـــس، فـــي تــصــريــح 
»العربي الجديد«، عن توجه ملجلس النواب  لـ
ــانـــون  ــكـــومـــة لـــتـــعـــديـــل قـ ــلـــى الـــحـ لــلــضــغــط عـ
في  املساهمة  يتيح  بما  القضائي،  التنفيذ 
خصوصا  ماليا،  املتعثرين  مشكلة  معالجة 
في هذه املرحلة التي تنطوي على كثير من 
التحديات والصعوبات الناتجة عن جائحة 

كورونا.
وقـــال إن الــتــوجــهــات تنصب بــاتــجــاه إعــطــاء 
املتعثر ماليا فرصة كافية لتصويب وضعه 
مع الجهات الدائنة، في الوقت الذي تتوجب 

فــيــه املــحــافــظــة عــلــى حــقــوق الـــدائـــن. وأضـــاف 
يطالب  التي  التعديالت  أن  البرملاني  النائب 
الـــنـــواب بــإدخــالــهــا عــلــى الــقــانــون تستهدف 
معالجة أوضاع شريحة كبيرة من املتعثرين 
مــالــيــا مــن املــواطــنــي والــقــطــاعــات املختلفة، 

بدال من إبقاء الوضع على ما هو عليه.
املدين  بــإلــغــاء حبس  املــطــالــب  وفيما يخص 
ــيـــس أنـــــه ســيــتــم اإلبــــقــــاء عــلــى  بـــــّي الـــحـــراسـ
لضمان  بذلك  املتعلقة  القانونية  النصوص 
حـــق الــــدائــــن، ولــكــن ضــمــن مـــحـــددات معينة 
وبعد إعطاء املتعثر الفرصة لتسوية الحقوق 

املالية املترتبة عليه.
وحـــســـب تـــقـــريـــر لــلــبــنــك املـــــركـــــزي، فـــقـــد بــلــغ 
ــاط املـــؤجـــلـــة مـــن قبل  ــســ مــجــمــوع حــجــم األقــ
الــبــنــوك لــكــل مــن الــعــمــالء األفــــراد والــشــركــات 
الــفــتــرة مــن شهر مـــارس/ آذار ولغاية  خــالل 
يونيو/ حزيران من العام املاضي حوالي 1.7 
مليار دينار )2.4 مليار دوالر تقريبًا(، منها 
573.186 مليون دينار لألفراد، و1.113 مليار 

دينار للشركات.
كذلك أصدر البنك املركزي أوامــر تم السماح 
قــروض  أقــســاط  بتأجيل  للبنوك  بموجبها 
الــعــمــالء املــتــأثــريــن بــالــجــائــحــة حــتــى نهاية 
عـــام 2020، وذلــــك بــــدون فــوائــد أو عــمــوالت، 
ملديونيات  جدولة  بإجراء  للبنوك  والسماح 
العمالء الذين ينطبق عليهم مفهوم الجدولة 

بدون دفعة نقدية وبدون فوائد تأخير.
ورغــــم تــلــك اإلجـــــــراءات الــتــي قـــام بــهــا البنك 
املركزي إال أن عضو غرفة تجارة عّمان، عالء 
ديرانية، يؤكد ضرورة اتخاذ قرارات مماثلة 

هذا العام لتأجيل األقساط وتخفيض أسعار 
الفائدة، وذلك للحد من حاالت التعثر املالي 

املرتفعة جدا وغير املسبوقة.
»العربي الجديد« إن الوضع  لـ وقال ديرانية 
االقتصادي في األردن بشكل عام ما زال يمر 
بــمــرحــلــة صــعــبــة، خــاصــة مــع آثــــار الجائحة 
ــخـــذت ملــواجــهــتــهــا، ما  واإلجــــــــــراءات الـــتـــي اتـ
يعني أن أعــداد املتعثرين ســواء من أفــراد أو 
أعمال وغيرهم سيرتفع بشكل مؤكد  رجــال 

خالل العام الحالي.
ارتفعت  فقد  املــركــزي،  البنك  لبيانات  ووفقا 
قــيــمــة الــشــيــكــات املــرتــجــعــة مـــن قــبــل الــبــنــوك 
األردنية العام املاضي لتبلغ 2.3 مليار دوالر 
وبــزيــادة نسبتها 4 في املائة عن عــام 2019، 
املــتــداولــة  وذلـــك مــن إجــمــالــي قيمة الشيكات 
مليار   48.4 قيمتها  بلغت  والــتــي  األردن  فــي 

دوالر.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ـــ ــال مـــصـــدر مــطــلــع لـ ــ وقــ
املتعثرين  بعض  محاكمة  استئناف  »سيتم 
مــالــيــا واملــقــامــة ضــدهــم قــضــايــا فــي املــحــاكــم، 
األشهر  فيها خــالل  النظر  توقف  بعد  وذلــك 

املاضية بسبب جائحة كورونا«.
وحــســب بــيــانــات رســمــيــة، ارتــفــعــت مديونية 
األفــراد في األردن لتتجاوز 15 مليار دوالر، 
وتتوقع مواصلتها االرتفاع بشكل كبير هذا 

العام.
ــواب ســـابـــقـــا بـــمـــذكـــرة  ــ ــنـ ــ ــّدم عـــــدد مــــن الـ ــ ــقـ ــ وتـ
املاضي، إلجــراء تعديالت تضمن عدم  العام 
تطبيق عقوبة الحبس بحق الشخص املدين 
لــه إلجـــراء التسويات املالية  وإتــاحــة املــجــال 
الالزمة مع الدائن. ونبه الخبير االقتصادي، 
محمد الــرواشــدة، إلــى خطورة ارتفاع أعــداد 
املتعثرين ماليا والــذي يعكس حالة التردي 
ــتـــصـــادي الـــتـــي يــمــر بــهــا األردن حــالــيــا،  االقـ

وتفاقمت بسبب أزمة كورونا.
وأشــــــار إلــــى ضــــــرورة إيـــجـــاد آلـــيـــة ملــعــالــجــة 
هــذه املشكلة حتى يتم تــفــادي تــأزم أوضــاع 
أعـــداد كبيرة مــن األفـــراد وأصــحــاب األعــمــال. 

الجزائر ـ حمزة كحال

دفــــع تــفــاقــم أزمــــة نــــدرة األدويــــــة فـــي الــجــزائــر 
التي  األزمـــة  ملواجهة  التحرك  إلــى  بالحكومة 
لـــم تـــغـــادر رفـــــوف الـــصـــيـــدلـــيـــات، عــبــر إنــشــاء 
»مركز يقظة« والذي يضم ناشطي في مجال 
األدويـــــة، مهمته رصـــد الــطــلــب الــداخــلــي على 

األدوية ومراقبة مستويات مخزون األمان.
ويــأتــي ذلـــك الســتــبــاق الــحــلــول قــبــل حــدوث 
نـــدرة فــي األدويــــة فــي الــســوق املحلية التي 
اهتزت مؤخرا، بعد اختفاء عشرات األنواع، 
ــا عــلــى  ــهـــودهـ ــل تـــركـــيـــز الـــحـــكـــومـــة جـ فــــي ظــ
تـــداعـــيـــات الـــفـــيـــروس وتــوفــيــر املــســتــلــزمــات 
ــراج عن  ــ ملــواجــهــتــه، مــا أدى إلـــى تــأخــيــر اإلفـ
ــيـــراد  ــتـ ــم بـــمـــوجـــبـــهـــا اسـ ــتـ ــتــــي يـ الــــرخــــص الــ
ــيـــة للتصنيع.  ــواد األولـ ــ املـ األدويــــــة، وكـــذلـــك 
من  مستعجلة  حكومية  مــراســلــة  وبــحــســب 
وزيــــر الــصــنــاعــة الــصــيــدالنــيــة أحــمــد لطفي 
بــن بــاحــمــد، تــحــوز »الــعــربــي الــجــديــد« على 
نــســخــة مــنــهــا، فــقــد قــــررت الــحــكــومــة إنــشــاء 
»مــرصــد يــقــظــة لــتــوفــر املــــواد الــصــيــدالنــيــة« 
تابع مباشرة لوزارة الصناعة الصيدالنية. 
ومن مهامه، حسب املادة الثانية من مرسوم 

إلــى تخفيف  تدابير تهدف  اقــتــراح  إنشائه، 
الصعوبات أو توترات في التوريد.

ــرتــــي فــي  ــد الـــــــذي يـــجـــتـــمـــع مــ ــ ــــرصـ ــم املـ ويــــضــ
وزارة  عـــــــن  مــــمــــثــــلــــي  »وجــــــــــوبــــــــــا«،  ــــر  ــهـ ــ ــــشـ الـ
الــصــنــاعــة الــصــيــدالنــيــة، والــوكــالــة الــجــزائــريــة 
لــلــمــواد الــصــيــدالنــيــة، والــصــيــدلــيــة املــركــزيــة 
األطــبــاء  عــمــادة  عــن  وممثلي  للمستشفيات، 
ــاء  ــبـ والـــصـــيـــادلـــة ونـــقـــابـــات الــصــيــادلــة واألطـ
مـــســـتـــوردون  الـــصـــحـــة. ودق  قــــطــــاع  وعــــمــــال 
نهاية  الخطر،  نــاقــوس  محليون  ومصنعون 
ــراب نـــفـــاد مــخــزون  ــتــ ــة، مـــن اقــ ــيـ الــســنــة املـــاضـ
األمــان من األدويــة بعدما لجأوا إلــى السحب 
مــنــه لتلبية احــتــيــاجــات الــســوق، فــي حــي تم 
ــة منذ  تسجيل نـــدرة فــي 200 نــوع مــن األدويــ
منتصف 2020. وتسوق في السوق الجزائرية 

في  ســـــواء  دواء،  عــلــبــة  مــلــيــون   800 ســنــويــا 
املستشفيات أو الصيدليات، 300 مليون علبة 

يتم استيرادها، بحسب منتجي األدوية.
ــم الـــنـــقـــابـــة الـــجـــزائـــريـــة  ويــــقــــول الـــنـــاطـــق بـــاسـ
لــلــصــيــادلــة بــالــقــطــاع الـــخـــاص، عــبــد الحميد 
لتوفر  يقظة  »إنشاء »مرصد  إن  القرفي،  عبد 
املــــواد الــصــيــدالنــيــة« يــعــد خــطــوة إيــجــابــيــة ال 
ألنها  فيها،  واملــشــاركــة  مرافقتها  إال  يمكننا 
تمس صحة املواطن بالدرجة األولــى، وثانيا 
ســتــنــظــم ســــوق األدويــــــة مـــن فـــوضـــى اإلنـــتـــاج 
واالســــتــــيــــراد الـــتـــي أحـــدثـــت خــلــال فـــي رفـــوف 
الصيدليات  وحــتــى  املستشفيات  صيدليات 

الخاصة«.
وأوضح القرفي لـ »العربي الجديد« أن »إشراك 
الــفــاعــلــي فــي ســـوق األدويـــــة مــن مــســتــورديــن 
ــة بـــاإلضـــافـــة  ــادلـ ــيـ ــوزعــــي ومــنــتــجــي وصـ ومــ
لــألطــبــاء سيسمح بــرســم صـــورة دقيقة حول 
وضعية الــســوق الــجــزائــريــة لــألدويــة، وأيضا 
التي  ــراءات اإلداريـــــة  ــ بــاخــتــزال اإلجــ سيسمح 

كانت تعطل عمليات االستيراد سابقا«. 
ــة  ــ الـــجـــزائـــر مـــن األدويـ وبــلــغــت قــيــمــة واردات 
عـــام 2019،  مــلــيــار دوالر خـــالل  الــبــشــريــة 1.3 

مقابل 1.2 مليار دوالر في 2018.

الكويت ـ أحمد الزعبي

ذكر تقرير صــادر عن مركز الكويت الدولي 
ــاديــــة  ــتــــصــ ــــوث االقــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــارات والـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــالسـ لـ
الــجــديــد« على  »الــعــربــي  )مستقل(، حصلت 
نسخة منه، أن هناك ما يقرب من 900 ألف 
وافد غــادروا سوق العمل بسبب اإلجــراءات 
الحكومة من إغالق  التي تبنتها  والقرارات 

املطار وعدم القدرة على تجديد اإلقامات.
وأكــد التقرير أن مــن بــي الـــ 900 ألــف الذين 
ــام املـــاضـــي،  ــعـ ــن الـــكـــويـــت خــــالل الـ ــوا عـ ــلـ رحـ
يوجد أكثر من 300 ألف وافد غادروا بشكل 
طـــوعـــي بـــعـــد الـــبـــحـــث عــــن فـــــرص عـــمـــل فــي 
املـــجـــاورة أو فــي بــالدهــم.  الــــدول الخليجية 
وأوضح التقرير أن التضييق على الوافدين 
كــان خصوصًا فــي خــالل فــتــرة فــرض حظر 
العمالة  التي تقنطها  التجول على املناطق 
ــى قـــــــــــرارات إنــــهــــاء  ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ ــدة بـ ــ ــ ــوافـ ــ ــ الـ

الخدمات.
من جانبه، قال الخبير االقتصادي الكويتي، 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  حـــجـــاج بـــوخـــضـــور، لـ
ــه يـــرفـــض تــكــثــيــف الــضــغــوط والــحــمــالت  إنــ
ضــد العمالة الــوافــدة، إال أنــه بــارك خطوات 
الحكومة بشأن سياسة »التكويت« وإحالل 
املواطني في القطاعات الحكومية املختلفة.

املواطن أحــق بالوظيفة  أن  وأكــد بوخضور 
الــوافــديــن  تــوظــيــف  الــحــكــومــيــة، وال ينبغي 
الكويتي  يستطيع  الــتــي  التخصصات  فــي 
ــدا اســـتـــغـــرابـــه مــــن أن هــنــاك  شــغــلــهــا، مــــؤكــ
مواطني يبحثون عــن فــرص عمل، فــي ظل 
سياسية تــوظــيــف الــوافــديــن الــتــي كـــان يتم 

العمل بها خالل الفترة املاضية.
من جهة أخرى، قال مصدر حكومي كويتي 
لـ »العربي الجديد« إن ديوان الخدمة املدنية 

ــلـــوزارات  أصــــدر تــعــمــيــمــا فـــي وقـــت ســابــق لـ
الوافدين  تعيي  بعدم  الحكومية  والهيئات 
إال فـــي الــتــخــصــصــات الــتــي ال يــوجــد فيها 
مواطنون لشغلها. وأضاف املصدر أن هناك 
الوافدين  أعــداد  لتخفيض  حكومية  خططا 
إلى أدنــى مستوى ممكن في كافة الــوزارات 
ــيـــة  ــتـــربـ والـ ــة،  الــــصــــحــ وزارات  ــاء  ــنـ ــثـ ــتـ بـــاسـ

والتعليم، والعدل.
ــد الـــبـــاحـــث االقـــتـــصـــادي  ــ ــل، أكــ ــابــ ــقــ ــي املــ ــ وفــ
الــكــويــتــي، عــمــر الــرشــيــدي، أن ســـوق العمل 
الشديد  الــنــقــص  بسبب  كــبــيــرة  هـــزة  يشهد 
في الكفاءات واأليدي العاملة، مشيرا إلى أن 
هناك مئات اآلالف في الوافدين في بلدانهم 
وينتظرون إعادة فتح املطار بشكل طبيعي 

من أجل العودة إلى استئناف أعمالهم.
ــال الــرشــيــدي، خـــالل اتــصــال هــاتــفــي مع  وقــ
اإلقامات  إن هناك مئات  الجديد«،  »العربي 
الــتــي تــســقــط يــومــيــًا بــســبــب انــتــهــاء مدتها 
وهذا سيؤثر بالطبع على سير األعمال في 

شركات القطاع الخاص.
وحـــســـب األرقـــــــــام الـــرســـمـــيـــة الـــــصـــــادرة عــن 
)حـــكـــومـــيـــة(،  لـــإحـــصـــاء  ــة  ــزيــ املــــركــ اإلدارة 
الجهات  فــي  الــعــامــلــي  الكويتيي  عـــدد  فـــإن 
الحكومية يبلغ نحو 233 ألفًا، في حي يبلغ 

عدد الوافدين 72 ألفًا فقط.

ديون األردنيين 
تتفاقم

تراجع كبير في أعداد العمالة األجنبية في 
الكويت )ياسر الزيات/ فرانس برس(

الجزائر تواجه نقص األدوية عبر »مرصد يقظة«

900 ألف وافد غادروا بال عودة خالل عام

عدد المتعثرين ماليًا 
يتجاوز مليون شخص

تجاوز عدد المتعثرين 
ماليًا في األردن مليون 
شخص مدينين لبنوك 

أو جهات أخرى بموجب 
شيكات بدون رصيد، 
بحسب بيانات صادرة 

عن البنك المركزي 
ومؤسسات مالية

أسواق بنوك

الكويت

ارتفاع قيمة الشيكات 
المرتجعة في 2020 إلى 

2.3 مليار دوالر

1.3 مليار دوالر قيمة 
واردات األدوية خالل 

عام 2019

ووفــــــــــــق تـــــوصـــــيـــــة صــــــــــــــادرة عـــــــن املــــجــــلــــس 
استشارية  )هيئة  واالجتماعي  االقتصادي 
تــقــدم لــلــحــكــومــة اســتــشــارات حـــول القضايا 
والــســيــاســات االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة(، 
التنفيذ  قانون  إلــى تعديل  فــإن هناك حاجة 
إلى  مشيرًا  منه،  الغاية  لتحقيق  القضائي، 

أنه ال يجوز حبس املدين، إال إذا كان ميسورًا 
رافضًا لدفع حقوق الدائن دون سبب مقبول، 

ألنه بذلك يلحق الظلم بالدائن.
وتــوقــع الــبــنــك الــدولــي أن يــزيــد عـــدد الــفــقــراء 
في األردن خالل العام الحالي جراء تأثيرات 
جائحة كورونا، ومن املتوقع أن تزيد نسبة 

الذين يعيشون على أقل من 1.3  األشخاص 
الفقر  )1.83 دوالر(، وهــو خــط  ديــنــار يوميًا 
ــــالل الــــعــــام الـــحـــالـــي 2021  املــــدقــــع عـــاملـــيـــًا، خـ
ــاع عــدد  ــفــ عـــن 27%. كـــذلـــك تـــوقـــع الــبــنــك ارتــ
األشخاص الذين يعيشون على أقل من 2.25 

دينار يوميًا إلى %19.

ترّدي األوضاع 
المعيشية دفع 
المواطنين نحو 
زيادة االقتراض )خليل 
مزراوي/فرانس برس(

Thursday 4 February 2021 Thursday 4 February 2021
الخميس 4 فبراير/ شباط 2021 م  22  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2348  السنة السابعة الخميس 4 فبراير/ شباط 2021 م  22  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2348  السنة السابعة
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B B

مبيعات التجزئة 
بالصين عبر اإلنترنت 
بلغت 1.82 تريليون 

دوالر العام الماضي

الجواز الرقمي سيكون 
متاحًا على هواتف 

المواطنين بعد التطعيم

المطاعم من بين األنشطة المتضررة من قيود كورونا )فرانس برس(مقر شركة آنت في شنغهاي )فرانس برس(

بكين ـ العربي الجديد

تــشــهــد أزمـــــة شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا املــالــيــة 
الــعــمــالقــة فـــي الــصــي انـــفـــراجـــة، بــعــد تــوصــل 
»آنــــــت غـــــــروب« املـــمـــلـــوكـــة لـــلـــمـــلـــيـــارديـــر جـــاك 
ــا، مــؤســس مــجــمــوعــة عــلــي بـــابـــا، إلـــى خطة  مـ
ــع املـــشـــرعـــي الـــصـــيـــنـــيـــي، يــجــري  هــيــكــلــيــة مــ
بمقتضاها إخضاع الشركة الشتراطات رأس 
مطلعة  وقالت مصادر  للبنوك.  مشابهة  مــال 
إن الخطة تتطلب وضــع جميع أعمال »آنــت« 
ــك املــنــتــجــات  ــ ــركـــة قـــابـــضـــة بـــمـــا فــــي ذلـ فــــي شـ
التكنولوجيا  مثل  مجاالت  في  التكنولوجية 
ــــى أن  املـــالـــيـــة وتـــوصـــيـــل الـــطـــعـــام، مـــشـــيـــرة إلـ
ــــت« على  أحـــد املــقــتــرحــات الــتــي طــرحــتــهــا »آنـ
املالية  العمليات  هــو وضــع جميع  املــشــرعــي 
ــافــــت املــــصــــادر، وفــق  فـــي هــيــكــل جـــديـــد. وأضــ
وكــالــة بلومبيرغ األمــيــركــيــة، أمـــس األربــعــاء، 
قد  الهيكلة  إعـــادة  على  الرسمية  املــوافــقــة  أن 
تــأتــي قــبــل عــطــلــة الـــعـــام الــقــمــري الــجــديــد في 
الــصــي األســبــوع املــقــبــل. وعــوضــت مجموعة 
عــلــي بـــابـــا، الـــتـــي تــمــتــلــك حـــوالـــي ثــلــث أســهــم 
»آنت«، خسائرها في بورصة هونغ كونغ في 
تداوالت أمس، بعدما أغلق السهم على ارتفاع 
الــحــد من  إلــى  الــصــي  بنسبة 0.4%. وتسعى 
تعمق الشركات الخاصة واحتكارها لخدمات 
باتت حيوية في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. 

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــن تــوافــقــهــا مع  ــارك عـ ــمـ ــدنـ أعــلــنــت حــكــومــة الـ
املــشــرعــي عــلــى إصــــدار »جــــواز ســفــر كــورونــا 
ــادة فــتــح املــجــتــمــع  ــ ــمـــي«، فـــي خـــطـــوة إلعــ ــرقـ الـ
بــمــخــتــلــف أنـــشـــطـــتـــه، حـــيـــث تــشــكــو قــطــاعــات 
مختلفة مــن جــمــود وخــســائــر فــادحــة بسبب 
اإلغــــــالقــــــات والــــقــــيــــود الــــتــــي تـــســـبـــبـــت فــيــهــا 
جــائــحــة كـــورونـــا. وقـــال وزيـــر املــالــيــة، مــورتــن 
ــافـــي، أمـــس  بــــرودســــكــــوف، فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـ
الرقمي سيكون متاحًا  األربــعــاء، إن »الــجــواز 
التطعيم،  ي 

ّ
تلق بعد  املــواطــنــي  هــواتــف  على 

ــاق الـــضـــمـــان  وتــــخــــزن مـــعـــلـــومـــاتـــهـــم فــــي نــــطــ
الدنماركية،  الصحي«. وأكــدت دوائــر الصحة 
 إصــــــدار هــذا 

ّ
املــتــابــعــة لــتــطــور الـــجـــائـــحـــة، أن

الجواز ربما يتم خالل الشهر املقبل، أو نهاية 
فــبــرايــر/ شــبــاط الــحــالــي، بــالــنــســبــة ملستوى 

التجارة واألعمال.
تواجه  التي  الــوســط،  يسار  حكومة  وتتمنى 
بسبب  انــتــقــادات  فريدركسن  ميتا  رئيستها 
استمرار سياسة اإلغالق، أن يكون هذا اإلجراء 

مقدمة إلعادة فتح املجتمع بمختلف أنشطته، 
بــحــيــث يــشــارك حــامــلــو الـــجـــواز فــي األنــشــطــة 
الـــعـــاديـــة الـــتـــي كـــانـــت تــتــم بــحــضــور جــمــهــور 
الـــعـــبـــادة  ودور  الــســيــنــمــا  ودور  كـــاملـــتـــاحـــف 

ومختلف األنشطة الرياضية والثقافية.
ومــنــذ أشــهــر ومــجــتــمــع األعـــمـــال الــدنــمــاركــي 
يــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة لــتــوفــيــر جــــواز مــرور 
لـــرجـــال األعــــمــــال فـــي ســفــرهــم نــحــو الـــخـــارج، 
وارتــــــأت الــحــكــومــة واألحـــــــزاب أن يــعــم جـــواز 
ــيـــس فـــقـــط رجــــال  ــبــــالد ولـ املـــــــرور مـــواطـــنـــي الــ
األعـــمـــال. ورحــبــت غــرفــة الــتــجــارة والصناعة 
فــي كــوبــنــهــاغــن بــاالتــفــاق الـــذي سيخفف من 
خسائر الدنمارك، خالل أشهر اإلغالق املمتدة 

على األقـــل حتى 28 فــبــرايــر/ شــبــاط، بعد أن 
تسبب انتقال الفيروس املتحور من مسافرين 

إلى دبي في تمديد اإلغالق. 
عمليًا، تطبيق فكرة جواز سفر كورونا سيتم 
على نحو »يستغل التقدم التقني والرقمي في 
البلد«، بحسب ما أعلن، خالل املؤتمر، بحيث 
إلــى موقع  الــولــوج  اللقاح  يستطيع مــن تلقى 
»الصحة.دي كي« ليقوم بعد تأكيد االنتهاء من 
 ،Corona Pass السفر  التطعيم بتحميل جواز 
وإنكليزية  دنماركية  باللغات  سيكون  الــذي 
السفر  صاحبه  سيمكن  وبالتالي  وفرنسية، 
أو املــشــاركــة فــي مختلف األنــشــطــة. األحــــزاب 
البرملانية، من معسكري السياسة في اليسار 
واليمي، اتفقت على أن تكون الدنمارك األولى 
أوروبيًا في تبني جواز السفر من هذا النوع، 
ــــي فشلت  بــعــد نــقــاشــات فــي االتـــحـــاد األوروبــ
فــي الــوصــول إلــى تــوافــق حــول الفكرة. ويأمل 
السياسيون تحقيق تلك الفكرة »إلعــادة فتح 
الناس  يستطيع  بحيث  لــلــدنــمــارك،  تدريجي 
الذهاب إلى املطاعم واملؤتمرات واملهرجانات 
ما  بحسب  الرياضية«،  واألحـــداث  املوسيقية 
أعــلــنــت الــســلــطــات فـــي مــؤتــمــرهــا الــصــحــافــي، 

صباح اليوم.
ووفـــقـــًا لــخــطــة الــحــكــومــة لــتــطــعــيــم الــبــالــغــي 
الــراغــبــي فــي ذلـــك، فــإنــه ومـــع نــهــايــة يونيو/ 
ــران املــقــبــل ســيــكــون الــجــمــيــع، مــواطــنــي  ــزيـ حـ
ومقيمي، قد تلقوا اللقاح. وربما تنقذ خطوة 
الــجــواز الــرقــمــي مــوســم الصيف الــثــانــي الــذي 
الــجــائــحــة، إذ تشتكي  الــبــالد فــي ظــل  تعيشه 
قطاعات مختلفة من جمود وخسائر فادحة، 
ال سيما مع تشديد اإلجــراءات األخيرة بشأن 
فرض حجر 10 أيام على الداخلي إلى البالد، 
وهـــي إجــــــراءات كـــان قـــد بــشــر مــخــتــصــون في 
األوبئة بأنها ستستمر إلى وقت طويل، حيث 
يأمل الدنماركيون أن تتبنى دول الجوار التي 
والفندقة  السياحة  لقطاع  مهمًا  مصدرًا  تعد 
خطوة إصــدار جــواز كــورونــا لتسهيل دخول 

وخروج املواطني الذين أتموا التطعيم.

وفي سبتمبر/ أيلول 2020، استحدثت الصي 
إطارًا للشركات املالية القابضة، وال يزال العمل 
الــعــديــد مــن التفاصيل. ورغـــم أن  جــاريــًا على 
القواعد ستعطي في النهاية بعض الوضوح 
الــتــنــظــيــمــي لــشــركــة »آنــــــت«، فــإنــهــا بــالــتــأكــيــد 
ستجبر الــشــركــة عــلــى إبــطــاء وتــيــرة التوسع 
الــهــائــلــة الــتــي جــعــلــتــهــا العــــب الــتــكــنــولــوجــيــا 
املــالــيــة املهيمن فــي الــصــي وواحــــدة مــن أكثر 
الشركات الناشئة قيمة في العالم. وتعد خطة 
هيكلة »آنــت« جــزءًا من حملة حكومية أوسع 
التكنولوجي  القطاعي  لزيادة اإلشــراف على 
واملالي، حيث استهدف املشرعون في الشهور 
املـــاضـــيـــة كـــل شـــــيء، مـــن الــتــمــويــل الــجــمــاعــي 
ــة إلــــــى الــــقــــروض  ــيـ لـــقـــطـــاع الــــرعــــايــــة الـــصـــحـ
االســتــهــالكــيــة، واقــتــرحــوا فــي يــنــايــر/ كــانــون 
في  التركز  مــن  للحد  تدابير  املــاضــي،  الثاني 
ســوق مــدفــوعــات اإلنــتــرنــت حيث تعد »آنــت« 
ــر الـــالعـــبـــي.  ــبـ و»تـــنـــســـنـــت هـــولـــديـــنـــغ« مــــن أكـ
ــــارت هـــذه الــحــمــلــة الــتــكــهــنــات حـــول وضــع  وأثـ
جــــاك مــــا، الــــذي أســــس »آنـــــت« و»عـــلـــي بــابــا«، 
كــمــا واجـــهـــت عــمــالقــة الـــتـــجـــارة اإللــكــتــرونــيــة 
 في الشهور املاضية، 

َ
تدقيقا حكوميًا متزايدا

 لتحقيقات مكافحة االحتكار 
َ
وأصبحت هدفا

في ديسمبر/ كانون األول 2020.
وســـاعـــد ظـــهـــور »جـــــاك مــــا« فـــي مــؤتــمــر عبر 
الــفــيــديــو، نــهــايــة الــشــهــر املــاضــي، بــعــد شهور 
عـــديـــدة مـــن اخــتــفــائــه عـــن الــظــهــور عــلــنــًا، في 
أعماله،  إمبراطورية  مــآل  عن  الحديث  تهدئة 
ومع ذلــك، تبقى العديد من أوجــه عدم اليقي 

حــتــى بــعــد مــكــاســب الــســهــم أمـــــس، وال تـــزال 
أسهم »علي بابا« في هونغ كونغ تتداول دون 
مستواها القياسي في أكتوبر/ تشرين األول 
بنسبة 15%. وفق بنك الشعب الصيني )البنك 
املــــركــــزي( فـــي نــهــايــة يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
املاضي، فإن أي شركة مدفوعات غير مصرفية 
عبر  للمعامالت  الــســوق  حصة  نصف  لديها 
اإلنترنت، أو أي كياني لهما حصة مجتمعة 
ــثـــي، قــــد يـــخـــضـــعـــان لــتــحــقــيــقــات  ــلـ ــثـ تـــبـــلـــغ الـ
مكافحة االحتكار. وتتحكم خدمة »علي باي« 
قــاعــدة مستخدمي  تملك  التي  املجموعة  مــن 
تــبــلــغ حــوالــي مــلــيــار مــســتــخــدم، فــي 55% من 
ــبـــر الـــهـــاتـــف املـــحـــمـــول.  ــــوق املــــدفــــوعــــات عـ ســ
وأظهرت موجة اإلجــراءات ضد شركتي جاك 
ما »علي بابا« و»آنت« أن بكي فقدت صبرها 
مع القوة الهائلة ألقطاب التكنولوجيا، والتي 
لالستقرار  تهديد  أنها  على  اآلن  إليها  ُينظر 
بــه الرئيس  الـــذي يحظى  الــســيــاســي واملـــالـــي 
شـــي جـــي بــيــنــغ، وفــــق تــقــريــر ســابــق لــوكــالــة 
بلومبيرغ.  في األثناء، أظهرت بيانات صادرة 
عن مركز معلومات شبكة اإلنترنت الصيني، 
أمس، أن عدد مستخدمي الدفع عبر اإلنترنت 
فــي الــصــي بــلــغ 854 مــلــيــون مــســتــخــدم حتى 
ديسمبر/ كانون األول املاضي، وهو ما يمثل 

86.4% من إجمالي مستخدمي اإلنترنت.
اإلنترنت  املركز في تقرير عن تطوير  وأشــار 
ــــالد، أوردتـــــــــه وكــــالــــة شـــيـــنـــخـــوا، إلـــى  ــبـ ــ فــــي الـ
الـــرقـــم يــمــثــل زيـــــادة بــأكــثــر مـــن 86 مليون  أن 
مــارس/  منذ  اإلنــتــرنــت  عبر  للدفع  مستخدم 
تــتــصــدر  الــــصــــي  أن  إلـــــى  الفــــتــــا   ،2020 آذار 
العالم من حيث الجهود املبذولة لالستخدام 
الصي،  وشهدت  الرقمية.  للعملة  التجريبي 
أكبر سوق للبيع بالتجزئة عبر اإلنترنت في 
الــعــالــم لــلــعــام الــثــامــن عــلــى الــتــوالــي، إجمالي 
مــبــيــعــات عــبــر الــشــبــكــة الــدولــيــة بلغت 11.76 
في  دوالر(،  تــريــلــيــون   1.82( ــوان  يــ تــريــلــيــون 
2020، بزيادة 10.9% على أساس سنوي، وفق 

مركز معلومات شبكة اإلنترنت.

الدنمارك توافق على »باسبور كورونا«انفراج أزمة شركات التكنولوجيا المالية في الصين
توصلت شركة »آنت 

غروب« التابعة 
لمجموعة علي بابا، 

إلى خطة هيكلية مع 
المشرعين الصينيين، يجري 

بمقتضاها إنهاء القيود 
التي تعرضت لها أخيرًا

رؤية

جواد العناني

ــام 2020 مــثــخــن الـــجـــراح، مــقــروح  خـــرج الــوطــن الــعــربــي مــن عـ
التي  والــنــوازل  انتابته،  التي  الهموم  كثرة  مــن  مشّوهًا  الجسم، 
حــلــت بـــأرضـــه. ولــقــد تــراجــعــت مـــوازنـــات الــحــكــومــات، حــتــى لم 
النواتج املحلية   موازنة عامة واحــدة بدون عجز، وتقهقرت 

َ
تبق

اإلجمالية لكل الدول بنسبة عامة تبلغ حوالي 8%، بينما وصل 
بعضها إلى 26%. وارتفعت البطالة لتتجاوز في مجموعها ربع 
القوى العاملة، ولترتفع مساحة الفقر والفقر املدقع، ولنشهد في 
والنظم حتى أضحت غير  املؤسسات  في  كًا 

ّ
تفك الــدول  معظم 
قابلة لالستمرار.

ولسنا هنا بصدد رسم لوحة تفصيلية للمآسي واملواجع، بدءًا 
بــحــال األطــفــال، والــالجــئــني، والــنــســاء، وارتــفــاع نسبة الجريمة، 
وزيادة حاالت الطالق، وتدهور مكانة األقليات، حتى بات كثير 
باتت ال  الحياة  وأن  أزفـــت،  قــد  الساعة  أن  يعتقدون  الــنــاس  مــن 

عاش. 
ُ
تستحق أن ت

ــــذي يــثــيــره كــتــاب ومــؤلــفــون كــثــيــرون  ولــذلــك يــصــبــح الـــســـؤال ال
أمامنا فرصة  العميق. هل  والتفكر  والتأمل  للتحليل  مستحقًا 
لــلــنــهــوض، ونــفــض الـــتـــراب الـــذي عــالنــا وغــطــى أبــدانــنــا، أم أننا 
أصبحنا في حكم الدول التي انتهى دورها، وحان اندثارها كما 

حصل لكثير من سالف األمم؟ 
هل نقدر نحن العرب، في هذا الزمان الحرج القاتم، أن نعيد خلق 
أنفسنا، وأن نستنهض هممنا، أم أن الدمار السرطاني قد تغلغل 
في األبدان، فلم يعد ينفع معه الكي وكاسات الهواء والعالجات 

الكيماوية والحيوية؟ 
العربي، بما فيه من خيرات، أصبح رجل  هل نصّدق أن عاملنا 
العالم املريض الذي تتكاثر األمم األخرى على قصعته، ولن يذره 

ِهبت منه كل مقومات الحياة، أو إعادة الحياة؟
ُ
إال وقد ن

لدينا  نلملم ما تبقى  وأمامنا خيار االستنهاض والسعي لكي 
من َعْزم وُمرّوة، أو أن نستسلم للواقع ونخّدر أرواحنا املستهلكة 
عة، أو أن نرمي أنفسنا في أحضان اآلخرين، قائلني  ببريق الدَّ
لهم »هاكم كل ما تريدونه منا، ودعونا نحيا ما تبقى لدينا من 

العمر املنكود«.
علمنا التاريخ أنها ليست الحالة األولى التي تراجعنا وتدهورنا 
الله  فيها إلى ما يشبه ما نحن عليه اآلن. ولكننا عدنا، ويّسر 
ا نعتقد أن الفرج سيأتي منه. ولكنه 

ّ
لنا الفرج من مكاٍن ما كن

التحديد  والعراق على وجه  أتى من كردستان وشمال سورية 
 بصالح الدين من ناحية، وباملماليك من بعد ذلك بأكثر 

ً
ممثال

وت من ناحية أخرى. وشكلت حطني 
ُ
من نصف قرن في عني َجال

عــام 1187 عندما  ــوت عالمتني فارقتني. وال ننسى 
ُ
َجــال وعــني 

انتصر أمير املرابطني يوسف بن تاشفني على القشتاليني في 
معركة الزالقة.

عــام 1492 بسقوط غرناطة  األنــدلــس  الــعــرب  أن يخسر  وقــبــل 
الثاني  السلطان محمد  ن 

ّ
تمك إيزابيال،  للملك فيرداند وزوجته 

العثماني من إحقاق معجزة احتالل األستانة )إسطنبول( بعد 
أكثر من ثمانية قرون من املحاوالت الحتاللها. كان هنالك نصر 
كبير في الشرق عام 1452 وهزيمة نكراء عام 1492، ومع هذا 
استمر العثمانيون يهّددون أوروبــا، بعدما هددتنا ثالثة قرون 

ونيف في بالد الشام ومصر.
العثمانية،  الــدولــة  الــعــاملــيــة األولــــى، سقطت  الــحــرب  نــهــايــة  ــي  وِفـ
وكّون العرب ممالكهم، بعدما تقاسمتها قوى االستعمار التي 
توغلت في جسد األمة، كما تفعل أسنان قرش البحر في جسد 
أن مستقبلنا  السرية،  بيكو«  بعد »سايكس  ضحيتها، وظننا، 
الثانية،  العاملية  الــحــرب  بعد  التحرير،  ولكن حــركــات  ـــوي، 

ُ
ط قــد 

 عربية كثيرة من التحّرر. ولكن إسرائيل خلقت لكي 
ً
نت دوال

ّ
مك

 في الخاصرة، تفسد كل مباهج التحّرر واالستقالل. 
ً
تكون بلطة

ــة غير حصينة وال  بــدت إسرائيل دول وبعد حــرب عــام 1973، 
منيعة إلى ذلك الحد.

وبعد الربيع العربي، بدأ الزعماء يدركون )أو بعضهم( أن إهمال 
الشعوب سيؤدي إلى إهمال الشعوب لهم باملقابل وسقوطهم. 
وإذا اســتــمــر الــحــال الــعــربــي عــلــى مــا هــو عــلــيــه بــــدون إصـــالح، 
الشعوب  فــإن  هممها،  واستنهاض  للشعوب،  الــكــرامــة  وإعـــادة 
ــور بنفسها. وهـــذا مــا انــطــوت عليه أحـــداث  ســـوف تــتــولــى األمــ
الربيع العربي. وها نحن نشهد بوادر امللملة والتحّرك في كثير 
أننا  نعتقد  من  نحن معشر  وعلينا،  العربي.  الوطن  أقطار  من 
ّر بما نراه من 

َ
ْغت

َ
املفكرون وقادة الرأي، أن ننبه إلى أننا يجب أال ن

دموع، فإن نحت الضلوع داًء دوّيًا. 
العالم مقبل على مواجهات بني الدول العظمى، وعلينا أن نتوقع 
اســتــلــطــافــًا مــن الــقــوى لــكــي يــســانــدهــا فــي صــراعــهــا مــع الـــدول 
ــوازن، فــكــيــف نستثمرها  ــتـ ــــرى. هـــذه فــرصــة الســتــعــادة الـ األخـ
َحق بني األمم؟ وعلى العالم العربي 

َ
ْست

ُ
جميعًا لكي نأخذ دورنا امل

أن يستذكر أن السنوات املقبلة ستشهد اشتدادًا في التنافس بني 
والتجارة  والتكنولوجيا  العمالت  على  للهيمنة  والغرب،  الصني 
واملــوارد، وأن سباق الفضاء سيحصل، وأن الغلبة قد ال تكون 
ألحد. وسواء أّدت هذه املنافسات الحامية إلى حرٍب عسكرية أم 
، فإن الوطن العربي، بإمكاناته الهائلة، وموارده العظيمة،  لم تؤدِّ

لن يكون في منأى عن هذه املنافسات.
عـــدد الــســكــان فــي الــوطــن الــعــربــي يبلغ 5% مــن ســكــان الــعــالــم، 
ولكنه يحتوي على 40% من احتياطي النفط األحفوري، وعلى 
مصادر الطاقة البديلة، والعناصر املشعة، واملوقع االستراتيجي، 
ويضم في أنحائه أهم املمّرات املائية في العالم. ويطل على عدد 
مــن الــبــحــور، مــثــل املــحــيــط الــهــنــدي، واألطــلــســي وبــحــور الــعــرب 
واملتوسط واألحمر، ومضائق باب املندب، وتيران، وهرمز، وقناة 
الغذاء  القدرة على إنتاج  السويس، ومضيق جبل طــارق، ولديه 

النباتي منه والحيواني. 
لذلك علينا أن نصلح ذات البني، وأن نعيد بناء دوٍل ذات أرصدة 
عالية مفيدة، مثل الصومال، والسودان، واليمن، وسورية، وليبيا 
هذا  وكل  والتزويدية،  اإلنتاجية،  قدراتنا  نستعيد  وأن  والعراق، 

ممكن لو تصالحنا. 
من الذي يعلق الجرس؟ 

، وكل الدول التي تمكنت 
ً
الجواب عند الدول العربية الكبيرة أوال

من الحفاظ على هويتها وتماسكها وسط العواصف. آن الوقت 
لكي ندرك أننا من أكثر الشعوب تعّرضًا للتهديد. ولكننا أقواها 
صغرها  على  املــدمــرة  خالفاتنا  مــن  أهــم  حياتنا  أن  قبلنا  إن 

وتفاهتها.

العرب... 
حياة أم ممات؟
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لندن ـ العربي الجديد

يــــتــــكــــبــــد االتـــــــــحـــــــــاد األوروبـــــــــــــــي 
املليارات  بعشرات  تقدر  خسائر 
ــات بـــســـبـــب تــأخــر  ــ ــــوروهـ ــيـ ــ مــــن الـ
ــات املــــــضــــــادة لــــفــــيــــروس كــــورونــــا  ــاحــ ــقــ ــلــ الــ
الجديد، والتي تعيده إلى موجة اإلغالقات 
الــتــي أنــهــكــت اقــتــصــادات دولــــه واســتــنــزفــت 
في  العاملة  ال سيما  الــشــركــات،  مــن  الكثير 
قـــطـــاعـــات الــــخــــدمــــات، مــــا يــجــعــل اقــتــصــاد 
املنطقة في وضع متأخر مقارنة بالواليات 
املــتــحــدة الــتــي تحصل عــلــى جــرعــات أســرع 
من اللقاحات، وكذلك بريطانيا التي غادرت 

االتحاد األوروبي مطلع العام الجاري.
ــأن اإلغـــــــالق أن يــفــقــد اإلنــــتــــاج فــي  ــ ــن شـ ــ ومـ
الــكــتــلــة األوروبـــيـــة، وفـــق تــقــديــرات نشرتها 

األربعاء،  أمس  األميركية،  بلومبيرغ  وكالة 
حــوالــي 12 مــلــيــار يـــورو )14 مــلــيــار دوالر( 
الناجمة  الــخــســائــر  بينما  فــقــط،  أســبــوعــيــًا 
إلى  الــلــقــاحــات مــن شهر  عــن تأخير تسليم 

بـــي 50 و100 مــلــيــار  ــتــــراوح  تــ ــد  قـ شــهــريــن 
ــام الـــضـــوء على  ــ ــ ــذه األرقـ ــورو. وتــســلــط هــ ــ يــ
املخاطر الهائلة للمفوضية األوروبية، التي 
دخلت في مواجهة عامة مع شركة األدويــة 
البريطانية ـ السويدية »أسترازينيكا« التي 
تــخــلــفــت عـــن الـــتـــزامـــهـــا بــتــســلــيــم الــجــرعــات 
مليون   100 تبلغ نحو  والتي  عليها  املتفق 
الجاري 2021،  العام  األول من  للربع  جرعة 
في  الصحة  إدارة  رئيسة  تصريحات  وفــق 
أمــام  غالينا،  ســانــدرا  األوروبـــيـــة  املفوضية 

البرملان األوروبي، يوم االثني املاضي.
 Bruegel مركز  مدير  وولـــف،  وقــال جونترام 
لألبحاث في بروكسل لوكالة بلومبيرغ: »كل 
أسبوع يتم فيه تمديد اإلغــالق، ألن السكان 
للخطر،  عرضة  ويكونون  تطعيمهم  يتم  ال 
يعني تكبد تكاليف اقتصادية كبيرة، وهذه 
التكاليف أعلى بكثير من تكاليف اللقاحات 
نفسها«.  حتى اآلن، قــام االتــحــاد األوروبــي 
بــإعــطــاء 3 جــرعــات فــقــط لــكــل 100 شخص، 
وهـــــو أقـــــل بــكــثــيــر مــــن 15 جـــرعـــة لـــكـــل 100 
شخص في اململكة املتحدة و10 جرعات في 
الواليات املتحدة، بينما تنتشر في غضون 
ذلك سالالت أكثر عدوى من فيروس كورونا، 
مما يجبر الحكومات األوروبية على تمديد 

اإلغالق.
االقتصاديي  كبير  راش،  جيمي  وبحسب 
إيكونوميكس،  بلومبيرغ  فــي  األوروبـــيـــي 

خسائر 
تأخر اللقاحات

)Getty( استمرار قيود كورونا ُتدخل االقتصادات األوروبية في انكماش جديد

األوروبي نحو تكبد خسائر كبيرة، في  االتحاد  تتّجه اقتصادات دول 
اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والخشية من أن  ظل تأخر توزيع 
يؤدي انتشار سالالت جديدة منه إلى عدم فعالية اللقاحات التي جرى 

التعاقد عليها، ما يُدخل الدول في موجة أطول من اإلغالقات 

12 مليار يورو 
خسائر أسبوعية من تأخر 

اللقاحات

أوروبا 
مرشحة لتكبّد 

عشرات المليارات 
اإلضافية

فإن »التقدم املبكر في منح التطعيمات في 
تعافيًا  نــتــوقــع  أنــنــا  يعني  املــتــحــدة  اململكة 
أقــرب مما  اقتصاديًا قويًا يتجذر فــي وقــت 
هــــو عــلــيــه فــــي بــقــيــة بــــلــــدان أوروبـــــــــا، حــيــث 
يــؤدي ارتــفــاع معدل انتقال ســالالت كوفيد 
ـ 19 الجديدة إلى اتخاذ تدابير احتواء أكثر 
صرامة في معظم أنحاء أوروبــا، مما يرفع 

تكلفة تأخير اللقاح«.
في املقابل يتوقع االتــحــاد األوروبـــي زيــادة 
في إمــدادات اللقاحات في الربع الثاني من 
من   %70 لتحصي  يخطط  يـــزال  وال   ،2021
السكان البالغي بحلول الصيف. وهذا هو 
للحكومات  يسمح  أن  يجب  الــذي  املستوى 
بــإلــغــاء الــعــديــد مـــن الــقــيــود الــحــالــيــة الــتــي 
أغلقت املتاجر واملــطــاعــم والــســفــر. مــع ذلــك، 
تــقــدر مــؤســســة ألــيــانــز لــلــخــدمــات املــالــيــة أن 
ــدان مـــتـــأخـــرة خــمــســة أســـابـــيـــع فــــي مــا  ــلـ ــبـ الـ
ــهــــدف، ويـــجـــب أن  يــتــعــلــق بــتــحــقــيــق هــــذا الــ

في حي تترقب االفتتاح الجزئي في عطلة 
عيد الفصح في بداية إبريل/ نيسان املقبل 
والتي يتوقع أن تحقق عائدات تشتد الحاجة 
ا لرينهارد كلوز، االقتصادي في 

ً
إليها، وفق

بنك االســتــثــمــار الــســويــســري »يــو بــي اس«. 
وقال كلوز وفق ما نقلت بلومبيرغ إنه »مع 
الــتــقــدم الــبــطــيء فــي الــتــطــعــيــمــات، لــيــس من 
الواضح أننا سنحظى بموسم عيد الفصح 
أيضًا  مــعــرض  الصيف  أن  الــجــيــد«، مضيفًا 
املسافرين  العديد من  للخطر، حيث يحجز 
البقاء  يــخــتــارون  وقــد  الربيع  فــي  عطالتهم 

بالقرب من منازلهم لسنة أخرى.
ــي يــخــضــع  ــ ــافـ ــ ــوع إضـ ــ ــبـ ــ ــل أسـ ــ ــع أن كـ ــ ــابـ ــ وتـ
االقــتــصــاد لــلــقــيــود خــاللــه، يكبر خــطــر دفــع 
الشركات التي تآكلت مصادرها املالية العام 
اإلفــالس،  الهاوية وطلب  إلــى حافة  املاضي 
وهــــذا مــن شــأنــه أن يــرفــع مــعــدالت البطالة 
ــقــــوض احـــتـــمـــاالت االنـــتـــعـــاش الـــســـريـــع. ويــ

تــحــدث الــتــطــعــيــمــات بــمــعــدل ســتــة أضــعــاف 
الــســرعــة الــحــالــيــة لــلــحــاق بــالــركــب. وقـــدرت 
التكلفة بـ 90 مليار يــورو، مع مراعاة اآلثار 

غير املباشرة في وقت الحق من العام. 
االقتصاديي  كبير  لودوفيك سوبران  وقال 
ــه أخــــــيــــــرًا: »فــــي  ــ ــر لــ ــريــ ــقــ ــــي تــ ــــي ألــــيــــانــــز فــ فــ
اقتصاديات اللقاحات، هناك فقط أسود أو 
الــتــي تنهي السباق  أبــيــض، فــاالقــتــصــادات 
إيجابية  مضاعفة  بــتــأثــيــرات  ستكافأ  أواًل 
ــاط  ــشــ ــنــ ــن االســـــتـــــهـــــالك والــ ــ ــد مــ ــ ــزيـ ــ ــة تـ ــ ــويـ ــ قـ
 ،2021 من  الثاني  النصف  في  االستثماري 
بــيــنــمــا ســيــبــقــى املــتــخــلــفــون عــــن الــتــطــعــيــم 
عالقي في وضع األزمة ويواجهون تكاليف 
ــًا«.  ــتــــصــــاديــــة وســـيـــاســـيـــة أيــــضــ بـــاهـــظـــة اقــ
ــنـــوب، بــمــا فـــي ذلــك  وســتــعــانــي بـــلـــدان الـــجـ
إســبــانــيــا وإيــطــالــيــا، األكــثــر تــضــررًا بالفعل 
اللقاحات، بينما  أكثر من تأخر  الوباء،  من 
فادحة،  لخسائر  يعرضها  السياحة  ضــرب 

اللحاق  يــزال بإمكان االتحاد األوروبـــي  وال 
الــــدول في  قــد تنغمس جميع  أو  بــنــظــرائــه، 
أزمـــة أخـــرى، فـــإذا ظــهــرت طــفــرات فيروسية 
تــقــاوم الــلــقــاحــات الــحــالــيــة، فـــإن ذلـــك يجعل 
الــقــارة األوروبــيــة تتجه نحو حساب مؤلم. 
وقــال كلوز: »إلــى الحد الــذي ال نحصل فيه 
على معدالت التشغيل الالزمة في األسابيع 

واألشهر املقبلة، فإن مخاوفنا ستكبر«.
لــكــن إريـــك مــامــر املــتــحــدث بــاســم املفوضية 
األوروبـــيـــة كـــان قــد قـــال يـــوم األحـــد املــاضــي 

»نــتــوقــع أن نــتــلــقــى 300 مــلــيــون جــرعــة في 
الـــربـــع الـــثـــانـــي، وبــالــطــبــع أكــثــر إذا ظــهــرت 
الكتلة األوروبية  لقاحات أخرى«. واتخذت 
ــــوات ســـريـــعـــة نـــحـــو تـــنـــويـــع مـــصـــادر  ــطـ ــ خـ
األملانية  املستشارة  قالت  حيث  اللقاحات، 
أنــغــيــال مــيــركــل، يــــوم الـــثـــالثـــاء املـــاضـــي، إن 
اللقاحات املضادة لكورونا »مرحب  جميع 
بـــهـــا«، مــشــيــرة إلــــى أنـــهـــا تــحــدثــت مــؤخــرًا 
ــــى الـــرئـــيـــس الــــروســــي فـــالديـــمـــيـــر بــوتــي  إلـ
بــشــأن لــقــاح ســبــوتــنــيــك الــــروســــي.  وعــانــى 
ــي مـــن االنـــكـــمـــاش الـــذي  ــ ــ االقـــتـــصـــاد األوروبـ
بلغت نسبته 6.8% خالل عام 2020، بسبب 
وفقًا  الوباء،  تفشي  الناجمة عن  اإلغالقات 
لبيانات صادرة الثالثاء املاضي عن وكالة 
إحصاءات االتحاد األوروبي )يوروستات(، 
وســط تــوقــعــات بــاســتــمــرار االنــكــمــاش لهذا 
الــعــام فــي حــال عــدم السيطرة سريعًا على 

تداعيات كورونا.

المجمع  ماركت«  »آي.اتـــش.إس  مؤشر  عن  ــادرة  ص بيانات  أظهرت 
في  االقتصادي  التراجع  تفاقم  األربعاء،  أمس  المشتريات،  لمديري 
الضرر  ظــل  فــي  ــيــورو  ال منطقة 
الكبير الذي لحق بقطاع الخدمات 
جــراء  المنطقة  فــي  المهيمن 
انتشار  معاودة فرض قيود لكبح 
فيروس كورونا. وانخفض المؤشر 
كانون  يناير/  في  نقطة   47.8 إلى 
نقطة   49.1 الماضي مقابل  الثاني 
في ديسمبر/ كانون األول. ويعني 
 50 مستوى  عن  المؤشر  هبوط 

نقطة تسجيل انكماش. 

عودة القيود تفاقم االنكماش

مال وسياسة


