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تصعيد الحرب التجارية
واشنطن ـ العربي الجديد

تــصــاعــدت الـــحـــرب الــتــجــاريــة ما 
األميركية  املتحدة  الــواليــات  بني 
الرئيس جو  توقيع  مع  والصني 
بــايــدن عــلــى أمـــر بتعديل الــحــظــر املــفــروض 
ــيـــركـــي فـــي الــشــركــات  عــلــى االســـتـــثـــمـــار األمـ
فــي عهد سلفه دونــالــد  بــدأ  الـــذي  الصينية 
تــرامــب، بتسمية 59 شــركــة لها عــاقــات مع 
محددة  صــنــاعــات  فــي  أو  الصيني  الجيش 
خــاصــة شــركــات تــكــنــولــوجــيــا املــراقــبــة، بما 
في ذلــك شركة هــواوي وأكبر ثــاث شركات 

اتصاالت في الباد.
سيسري الحظر على االستثمارات الجديدة 
 12:01 الـــســـاعـــة  فــــي  آب  أغـــســـطـــس/   2 فــــي 
ملسؤولي  ا 

ً
وفق نيويورك،  بتوقيت  صباًحا 

»بلومبيرغ«،  وكالة  وفــق  األميركية  اإلدارة 
ــدة  وســـيـــكـــون أمـــــام املــســتــثــمــريــن ســنــة واحــ
العديد  وكــانــت  بالكامل.  أعمالهم  لتصفية 

ــتــــي تــــم حـــظـــرهـــا مـــدرجـــة  ــات الــ ــركــ مــــن الــــشــ
بالفعل في قائمة إدارة ترامب، بما في ذلك 
أكبر شركات االتــصــاالت في الــبــاد  شاينا 

يونيكوم وشاينا موبايل وإنسبور.
ــة املــــدرجــــة  ــيــ ــاعــ ــدفــ ــــني الــــشــــركــــات الــ ومــــــن بـ
فـــي قــائــمــة بـــايـــدن شــركــة صــنــاعــة الــطــيــران 
ــــدة  الــصــيــنــيــة املـــــحـــــدودة، والــــتــــي تـــعـــد واحـ
مـــن أشـــهـــر الـــشـــركـــات الــعــســكــريــة الــعــمــاقــة 
الــصــيــنــيــة، وشـــركـــة مــجــمــوعــة الــصــنــاعــات 
الــشــمــالــيــة الــصــيــنــيــة؛ شــركــة الــصــني لعلوم 
وصناعة الطيران املحدودة؛ وشركة الصني 
بايدن  قائمة  السفن. وتشمل  بناء  لصناعة 
ـــا شـــركـــة هــانــغــزهــو، مـــطـــور كــامــيــرات 

ً
أيـــض

املــراقــبــة وتقنية الــتــعــرف عــلــى الــوجــه التي 
ســـاعـــدت الــســلــطــات الــصــيــنــيــة عــلــى إطـــاق 
مــبــادرات »املــديــنــة اآلمــنــة« فــي شينجيانغ، 

حيث واجه األويغور االضطهاد.
كانت الائحة األولى التي وضعت في عهد 
ترامب في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، تضم 

31 شركة يعتقد أنها تزود أو تدعم املجمع 
العسكري واألمني الصيني.

مــن  مــــزيــــد  إدراج  الـــجـــمـــعـــة  بـــكـــني  ودانـــــــــت 
الشركات الصينية بقرار من جو بايدن على 
الائحة السوداء األميركية. وردا على سؤال 
خال مؤتمر صحافي الجمعة، قال املتحدث 
وانــــغ  الــصــيــنــيــة  ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  بـــاســـم 
وينبني »إنــهــم ينتهكون قــوانــني الــســوق، ال 
يضرون فقط بالحقوق واملصالح املشروعة 
للشركات الصينية بل بمصالح املستثمرين 
ــــن صــمــنــهــم  فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم ومــ

املستثمرون األميركيون«.
وحذر وانع وينبني من أن »الصني ستتخذ 
اإلجراءات الازمة للدفاع بحزم عن الحقوق 

واملصالح املشروعة للشركات الصينية«.
ومــنــذ وصــولــه إلـــى الــبــيــت األبــيــض، اعتمد 
بــايــدن مــوقــفــا حــازمــا حــيــال الــصــني. وهــذه 
ــدة مـــن الــقــضــايــا الــقــلــيــلــة الـــتـــي تشكل  ــ واحــ
ترامب  لسياسة  استمرارية  فيها  سياسته 

ــذي شــــن حـــمـــلـــة فــعــلــيــة ضــــد بــــكــــني. لــكــن  ــ ــ الـ
القناة  استخدام  بايدن  يريد  لسلفه،  خافا 
مشتركة  جبهة  تشكيل  عبر  الدبلوماسية 
ضد الصني مع الشركاء الدوليني للواليات 
املتحدة. وتلقى هذه القضية أيضا إجماعا 
ــد نــشــر  ــ فــــي الـــكـــونـــغـــرس فــــي واشـــنـــطـــن. وقـ
ــان تـــــوم كـــوتـــون  ــهـــوريـ ــمـ ــاتــــوران الـــجـ ــنــ الــــســ
وماركو روبيو والديمقراطيان غاري بيترز 
ومارك كيلي، رسالة مشتركة في وقت سابق 
مــن هــذا األســبــوع، تدعو إلــى إصـــدار الئحة 

جديدة.
في عهد ترامب أدت املواجهة التجارية بني 
القوتني الكبريني في العالم إلى تبادل فرض 
املليارات  بمئات  سلع  على  تجارية  رســـوم 
من الدوالرات، ما أثر على االقتصاد العاملي.

مـــع ذلــــك وقـــعـــت بــكــني وواشـــنـــطـــن اتــفــاقــيــة 
تـــجـــاريـــة بــــدت شــكــا مـــن هـــدنـــة فـــي كــانــون 
وبـــاء  يــشــل  أن  قــبــل   ،2020 الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر 

كوفيد-19 العالم.

القاهرة ـ عبداهلل عبده

أطــلــقــت جــمــعــيــة حــمــايــة املــســتــهــلــك فـــي اإلســكــنــدريــة 
ــراء الــلــحــوم تــحــت عـــنـــوان »بــاهــا  حــمــلــة  ملــقــاطــعــة شــ
بهدف  دعــوتــهــا  الجمعية  وبـــررت  ده«.   الشهر  لحمة 
وقف جشع كبار تجار   »املجازر«، بعدما رفعوا سعر 
اللحم من 70 إلى 95 جنيهًا،  وهو ما سيصل بسعر 
قــدوم  موسم  مــع  180 جنيهًا  إلــى  للمستهلك  الكيلو 

عيد األضحى. 
ــادر عـــن قــطــاع الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة  وأظـــهـــر تــقــريــر صــ
الــتــابــع لــــوزارة  الـــزراعـــة املــصــريــة أن  مــعــدل استهاك 

مصر من اللحوم الحمراء  خال 2020 بلغ نحو 900 
ألف طن،  شملت 430 ألف طن  مستورد و470 ألف طن 

منتج محليًا.
وأثــــــارت هــــذه الــحــمــلــة غــضــب الــقــصــابــني وأصــحــاب 
املجازر، إذ اعتبر مصدر مسؤول في شعبة القصابني 
في االتحاد العام للغرف  التجارية املصرية أن الحملة 
لن تخرج عن  كونها دعوة لاستهاك اإلعامي، ولن 

تؤثر على أحوال السوق،  ولن تجد أدنى استجابة. 
ــزا املـــســـؤول، فـــي تــصــريــحــات خــاصــة لــــ »الــعــربــي  وعــ
الـــجـــديـــد«، اعـــتـــقـــاده بــعــدم نــجــاح الــحــمــلــة، إلــــى عــدة 
 أسباب، منها أن 60 في املائة من استهاك املصريني 

للحوم  يعتمد على املنافذ الكبرى، و40 في املائة على 
محات  الجزارة. وسأل: »هل يعقل أن تدعم الحكومة 
مثل هذا  التوجه الذي يغلق بعض منافذها، وخاصة 

التابعة لجهاز  الخدمة الوطنية؟«. 
وأشــــار كــذلــك إلـــى أنـــه مــن الــصــعــوبــة بــمــكــان تنفيذ 
ــع، خـــاصـــة أن مــصــر من  ــواقــ الــحــمــلــة عــلــى أرض  الــ
الــحــرة.   اتفاقية  التجارة  على  املوقعة  الـــدول  ضمن 
أنــه بالفعل تحركت أســعــار اللحوم داخــل  وأوضـــح 
ــازر«،  نــتــيــجــة ارتـــفـــاع أســـعـــار األعـــــاف، وقــلــة  ــجــ »املــ
املــعــروض فــي األســــواق مــن  املــواشــي، إذ إن التجار 
واملربني يحجمون عن البيع في مثل هذه  األيام من 

كل عــام، انتظارًا لقدوم موسم عيد األضحى.  وقال 
حسني أبوصدام، نقيب الفاحني، إن هذه الحمات 
لن تكون ذات تأثير كبير، »فأسعار اللحوم مستقرة 
إلــــى 150 جــنــيــهــًا  للكيلو  بـــني 110  مــنــذ عــامــني مـــا 
طــبــقــًا لـــلـــنـــوع«.  وأضـــــاف لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــه 
اللحم عقب صعود  ارتــفــاع أسعار  الرغم من  »على 
 أســعــار األعــــاف، إال أن هــنــاك اســتــقــرارًا فــي أسعار 
اللحوم الحمراء،  نتيجة وجود منافسة من اللحوم 
املستوردة والتي يتراوح سعرها  ما بني 70 إلى 80 
إلــى دخــول مصر  مرحلة  للكيلو، باإلضافة  جنيهًا 

االكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء«. 

»بالها لحمة«... حملة مصرية ُتغضب القصابين

معدات بناء مصرية إلى غزة
ذكر التلفزيون الرسمي املصري 

الجمعة أن مصر أرسلت قافلة من 
املهندسني ومعدات البناء إلى قطاع 
غزة لبدء إعادة اإلعمار في القطاع 
بعد القتال الذي وقع هناك مؤخرا. 

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون 
الحكومي عشرات الجرافات 

والرافعات والشاحنات التي تحمل 

األعالم املصرية تصطف على طول 
الحدود لبدء العبور إلى غزة.

تعافي االقتصاد الروسي
قال الرئيس الروسي فالديمير 

بوتني الجمعة إن االقتصاد 
ومستوى التوظيف في روسيا 
قريبان من مستويات ما قبل 

الوباء. ويشهد االقتصاد الروسي 
املعتمد على السلع األساسية 

ا بعد انكماش بنسبة 3 
ً
تحسن

في املائة في عام 2020، وهو أكبر 
مستوى له في 11 عاًما، على 

الرغم من أن املحللني يحذرون من 
أن االنتعاش سوف يفقد قوته 

بسبب االفتقار إلى اإلصالحات 
الهيكلية واالستثمارات. وأكد 

الرئيس الروسي فالديمير بوتني 
في منتدى اقتصادي أن روسيا 

أنهت مد الخط األول من خط 
أنابيب الغاز نورد ستريم 2 إلى 

أملانيا. وأضاف أن روسيا مستعدة 
لتنفيذ مشاريع مماثلة مع أوروبا.

بريطانيا متفائلة بشأن 
اتفاق ضريبي 

قال وزير الخزانة البريطاني ريشي 
سوناك إنه متفائل بأن أغنى دول 
العالم ستوافق على خطة لفرض 

ضرائب على شركات اإلنترنت 
وغيرها من الشركات متعددة 

الجنسيات على أرباحها العاملية 
خالل يومني من االجتماعات التي 
تبدأ الجمعة في لندن. وأكد وزير 
الخزانة »أنا متفائل للغاية بأننا 

سنحقق بعض النتائج امللموسة 
في نهاية هذا األسبوع. مًعا يمكننا 

إحداث تغيير حقيقي واملساعدة 
في توجيه املجتمع الدولي خالل 

املرحلة التالية من تعافينا«.

فرنسا ترحب بعودة السياح 
أعلنت الحكومة الفرنسية الجمعة 

أنها ستلغي الحاجة إلى نتائج 
اختبارات فيروس كورونا بالنسبة 

لألوروبيني الذين تلقوا اللقاح، 
والسماح للسائحني الذين تم 

تطعيمهم من معظم أنحاء العالم، 
بما في ذلك الواليات املتحدة، 
بمعاودة زيارة فرنسا أيضا، 

بشرط أن يحملوا نتائج اختبارات 
سالبة. ويبدأ العمل بالقواعد 

املخففة اعتبارا من األربعاء املقبل، 
ما سيوفر دفعة لقطاع السياحة. 
بيد أن الزيارات السياحية ستظل 
مغلقة أمام دول »القائمة الحمراء« 

التي تشمل 16 دولة. ويصنف 
كتيب قواعد السفر الجديد الذي 

أصدرته الحكومة الفرنسية الجمعة، 
معظم بقية دول العالم، خارج 

أوروبا، ضمن املؤشر »البرتقالي« 
الذي يعني أن الزائر الذي تلقى 

اللقاح، لن يكونوا بحاجة لدخول 
الحجر الصحي عند الوصول.

أخبار

نمو االقتصاد 
اليوناني

أظهرت بيانات وكالة اإلحصاءات اليونانية الجمعة أن االقتصاد اليوناني نما بنسبة 4.4 في املائة في الربع األول، على الرغم من اإلغاق ملدة ستة 
أشهر بسبب فيروس كورونا. وقالت الوكالة إن الناتج املحلي اإلجمالي ارتفع على أساس شهري، مدعوما بصادرات الخدمات وتراجع طفيف في طلب 
املستهلكني. وعلى أساس سنوي، انكمش االقتصاد بنسبة 2.3 في املائة. وانخفض الناتج القومي اليوناني بنسبة 8.2 في املائة في عام 2020 حيث 
أغلق الوباء قطاع السفر العاملي، وهو أحد مصادر الدخل الرئيسية للباد. وقال صندوق النقد الدولي هذا األسبوع إنه من املتوقع أن ينمو االقتصاد 

اليوناني بنسبة 3.3 في املائة هذا العام، وأن يتسارع إلى 5.4 في املائة في عام 2022.

اقتصاد

)Getty /ميلوس بيكانسكي(

Saturday 5 June 2021
السبت 5 يونيو/ حزيران 2021 م  24  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2469  السنة السابعة
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اقتصاد

الخرطوم ـ هالة حمزة

يــتــخــوف الــــســــودان مـــن مــخــاطــر 
شـــــــديـــــــدة وتـــــــداعـــــــيـــــــات ضـــخـــمـــة 
ــراء إقـــامـــة ســـد الــنــهــضــة  ــ عــلــيــه جـ
وفي  للسد،  الثاني  املــلء  وصدمة  اإلثيوبي 
الوقت الذي تتعثر فيه املفاوضات املتعلقة 
بالسد مع إصرار أديس أبابا على اإلضرار 
بــحــقــوق مــصــر والــــســــودان املـــائـــيـــة، شــرعــت 
وزارة الري واملوارد املائية السودانية فعليا 
للمياه بخزانات  في عمليات تخزين كبرى 
البالد لتوفير احتياطي مقدر من مياه النيل 
تــحــســبــا لــالنــحــســار املــحــتــمــل فـــي يــولــيــو/ 
القادمني،  تموز وحتى أغسطس/ آب 2021 
اإلثيوبية  السلطات  من  املعلن  املوعد  وهــو 
يــؤدي  والـــذي  النهضة،  لسد  الــثــانــي  للملء 
لتناقص حصتي السودان ومصر من مياه 
النيل بمقدار 13.5 مليار متر مكعب، حسب 

تقديرات رسمية.
وثــارت مخاوف في أوســاط السودانيني من 
النهضة  لسد  املتوقعة  الكارثية  التداعيات 
أزمــات غذائية، واملعاناة  الغرق في  وأبرزها 
ــي الـــكـــهـــربـــاء، بــســبــب شح  ــن نــقــص حــــاد فـ مـ
املياه املرتقب، وتأثيرات خطيرة على الزراعة 
ــادرات والــصــيــد  واإلنـــتـــاج الــحــيــوانــي والــــصــ

وإنتاج الطاقة وغيرها.

االستعداد ألسوأ االحتماالت
وقال وزير الطاقة والنفط السوداني، جادين 
»العربي الجديد« إن تأثير امللء  علي عبيد، لـ

الجزائر ـ حمزة كحال

لم يكن الفالح الجزائري، عيسى لعياط، من 
يتوقع  العاصمة،  جنوبي  البويرة  محافظة 
إلــى كابوس يؤرقه،  الثوم  أن يتحول موسم 
ليس لشحه، وإنما لوفرته وعدم القدرة على 
تصريفه في األســواق التي تشهد تخمة في 

املعروض.
يقول لعياط لـ »العربي الجديد«، إن محصوله 
مــن الــثــوم لهذا الــعــام فــاق 300 طــن، واضطر 
إلـــى تــوجــيــه نــصــف الــكــمــيــات فـــي شــاحــنــات 
نحو املصانع املنتجة للمواد الغذائية، بينما 

بغداد ـ عمار حميد

رغـــم إقـــــرار الــبــرملــان الــعــراقــي نــهــايــة آذار/ 
مارس، املوازنة املالية العامة للبالد، إال أن 
الــجــزء املــتــعــلــق بــدفــع حــصــة مـــوازنـــة إقليم 
ــراق، لــــم يــنــفــذ لـــغـــايـــة اآلن،  ــ ــعـ ــ كـــردســـتـــان الـ
لقاءات  املــاضــي،  االثنني  نهار  وتجري منذ 
مــوســعــة بـــني مــســؤولــني فـــي اإلقــلــيــم الـــذي 
منذ  بــغــداد  عــن  يتمتع بحكم شبه مستقل 
عـــام 2003، بغية  لــلــبــالد  األمــيــركــي  الـــغـــزو 

التوصل لتفاهمات تنهي الخالف.
وبحسب مسؤولني في بــغــداد، فــإن السبب 
وراء عدم دفع بغداد حصة اإلقليم يعود إلى 
تــراجــع حكومة أربــيــل فــي عــدد مــن امللفات 
الـــتـــي تـــم الــتــفــاهــم عــلــيــهــا قــبــل الــتــصــويــت 
على املــوازنــة، ومنها مــوضــوع إجـــراء جرد 
مــيــدانــي لــعــدد املــوظــفــني الكلي فــي اإلقليم. 
إذ تــشــكــك بـــغـــداد بــــاألعــــداد املــقــدمــة والــتــي 
ــع املـــلـــيـــون مـــوظـــف،  ــ تـــتـــجـــاوز املـــلـــيـــون وربــ
ــذا املــلــف  ــ ــادا فــــي هـ وتــعــتــبــر أن هـــنـــاك فــــســ
ووظائف وهمية، وتطالب بإعادة النظر به، 
النفط  واردات  تسليم  مــوضــوع  عــن  فــضــال 

إلى بغداد.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  وأكــــــدت املــــصــــادر لــــ
الحكومة  بــغــداد يضغط على  فــي  الــبــرملــان 

إرسال  قبل  باالتفاقات  اإلقليم  إيفاء  بشأن 
دينار  ترليون   11 من  أكثر  البالغة  حصته 
العراقي  البرملان  النائب في  عــراقــي«. وقــال 
مــحــمــد الــصــيــهــود لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
املــفــاوضــات الــجــاريــة فــي بــغــداد بــني الــوفــد 
الـــكـــردي املـــفـــاوض والــحــكــومــة الــعــراقــيــة لم 
تــكــن واقــعــيــة وغـــيـــر مــرضــيــة لــغــايــة اآلن«، 
تــزال  ال  كردستان  إقليم  »حكومة  أن  مبينًا 
النفط إلى الحكومة  ترفض تسليم واردات 
العراقية وترفض الكشف عن عدد املوظفني 
كاملة  طالب بحصتها 

ُ
ت نفسه  الوقت  وفــي 

من املوازنة«.
وأضــاف إن« إقليم ُكردستان يصّدر يوميًا 
ألــف برميل نفط من دون العودة  أكثر 600 
ــة، وخــــالفــــًا لــكــل  ــ ــاديـ ــ ــــحـ إلـــــى الـــحـــكـــومـــة االتـ
االتــفــاقــيــات فـــإن اإلقــلــيــم لـــم يــســلــم واردات 
النفط إلى بغداد منذ 2014 ولغاية اللحظة«.

من جانبه، قال مقرر اللجنة املالية النيابية 
أحـــمـــد الـــصـــفـــار فـــي تــصــريــح صــحــافــي إن 
أن تستقطع  عــلــى  اتــفــقــا مــســبــقــًا  الــطــرفــني 
الحكومة االتحادية شهريًا واردات 250 ألف 
الــخــام املــصــدر مــن أربيل  برميل مــن النفط 
باإلضافة  ســومــو،  لشركة  املــحــدد  بالسعر 
ُكردستان تسليم  إقليم  أنــه يجب على  إلــى 
ــه غــيــر الــنــفــطــيــة  ــائـــداتـ 50 فـــي املـــائـــة مـــن عـ

األخيرة بصرف حصته من  لتقوم  لبغداد، 
املـــوازنـــة الــعــامــة. وشــرحــت عــضــوة اللجنة 
املالية في الدورة البرملانية السابقة نجيبة 
نجيب في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
»املفاوضات الجارية ما بني حكومة بغداد 
إقليم كردستان  املــفــاوض لحكومة  والــوفــد 
اللحظة  لغاية  لكن  إيجابية  نتائج  حققت 
لم تصل أيــة مبالغ إلــى اإلقليم رغــم انتهاء 
لنجيب  ووفقًا   .»2021 لسنة  األول  النصف 
فإن »تأخر وصول حصة اإلقليم من املوازنة 
أثـــر بشكل كبير عــلــى الــوضــع االقــتــصــادي 
ــع رواتـــب  ــل اإلقــلــيــم، نــتــيــجــة لــتــأخــر دفـ داخــ
ــر  ــا بـــني شــهــر وآخـ املـــوظـــفـــني أو صــرفــهــا مـ
وأحيانا لشهرين«، مبينة أنه تم استقطاع 
21 في املائة من رواتب املوظفني لعدم قدرة 

حكومة اإلقليم على تأمينها كاملة«.
وأشارت نجيب إلى األسباب التي ساهمت 
بتأخر إرسال حصة اإلقليم  وأنها »لم تكن 
الــبــعــض، وإنــمــا فنية  يـــروج  سياسية كــمــا 
ـــحـــل ســـريـــعـــًا«، فــيــمــا دعــــت الــحــكــومــة 

ُ
وســـت

العراقية إلى« اإلسراع بإرسال حصة إقليم 
ُكردستان وعدم املماطلة أكثر من ذلك«.

املــوازنــة العامة االتــحــاديــة العراقية  ــقــدر 
ُ
وت

دينار،  ترليون   129 مــن  بأكثر   2021 لسنة 
وبـــهـــذا تــبــلــغ حــصــة إقــلــيــم ُكـــردســـتـــان من 

ترليونًا   11 السنة  لهذه  االتحادية  املوازنة 
و482 مليارًا و394 مليون دينار.

وقــــال املــســتــشــار الــســابــق لــرئــيــس حــكــومــة 
حديث  في  محمود،  كفاح  كردستان،  إقليم 
ــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن »مــعــظــم الــكــتــل  مـ
والـــقـــوى الــســيــاســيــة تــوصــلــت قــبــيــل إقــــرار 
ــفــــاق يــضــمــن حــصــة  اتــ ــى  ــ إلـ مــــوازنــــة 2021 
ــا  اإلقـــلـــيـــم مــــن املـــــــوازنـــــــة«. وأوضــــــــح أن »مـ
اعــتــراضــات حكومية على  اآلن هــو  يــجــري 
بعض بنود املــوازنــة وال عالقة لها بحصة 
اإلقــلــيــم«، مــعــتــقــدًا بــأنــهــا الــســبــب فــي تأخر 
إرسال املستحقات املالية إلقليم كردستان«، 
منوهًا بأن »حكومة إقليم كردستان ترغب 
ــول املــــوازنــــة،  ــ بـــإنـــهـــاء الــــجــــدل الـــحـــاصـــل حـ
ولهذا أرسلت وفدًا للتفاوض مع الحكومة 
االتـــحـــاديـــة بــرئــاســة نــائــب رئــيــس حكومة 
اإلقليم«. وأشار محمود إلى »أن املفاوضات 
وصلت إلى مراحل متقدمة ومن املتوقع إن 
رسل مستحقات اإلقليم في األيام املقبلة«، 

ُ
ت

مشددا على ضــرورة إرسالها خالل الشهر 
الــــجــــاري، وذلـــــك ألن عــــدم إرســـالـــهـــا يعني 
عـــدم تطبيق قــانــون املـــوازنـــة والـــدخـــول في 
نفق مظلم جديد من اإلشكاالت بني بغداد 
على  مقبل  الــعــراق  وأن  واإلقــلــيــم، ال سيما 

انتخابات برملانية جديدة«. 

الثاني لسد النهضة على التوليد الكهربائي 
بدأ فعليا، مشيرًا إلى ترتيبات تجريها آنيا 
بالتخزين  والــخــاصــة  ــوارد  ــ واملــ الــــري  وزارة 
املائي، تحسبا ألسوأ االحتماالت التي يسفر 
عنها املــلء، مشيرا إلــى تسبب هــذا التخزين 
فــي شــح الــتــولــيــد وتـــزايـــد قــطــوعــات اإلمــــداد 

الكهربائي بالبالد.
وبلوغه  التوليد  استمرار شح  عبيد  وتوقع 
القادم،  ذروتــه من اآلن وحتى أغسطس /آب 
ما لم يتم التوافق بني الدول الثالث خالل هذا 

الشهر على برنامج واضح ومحدد للملء.
ــال الـــوزيـــر فـــي تــصــريــحــاتــه الــخــاصــة إن  ــ وقـ
يبلغ  بالبالد  الكهرباء  على  الحالي  الطلب 
3200 مــيــغــاواط، وحــجــم اإلنـــتـــاج والــتــولــيــد 
املتاح 2700 ميغاواط، مشيرا إلى أن وزارته 
تعمل حاليا على تغطية الفجوة باالستعانة 
بــالــتــولــيــد مـــن ســــدي مـــــروي وجـــبـــل أولـــيـــاء 
ــادر األخـــــــرى، ورفـــــع مــســتــوى  وبـــعـــض املــــصــ
ــري وبــــحــــري وجــبــل  ــ ــد بـــمـــحـــطـــات قــ ــيـ ــتـــولـ الـ

األولياء وأم دباكر بربك.
وقال السودان يوم 25 مايو املاضي، إن إثيوبيا 
بدأت فعليا في امللء الثاني لسد النهضة من 
دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم. وقال كبير 
املفاوضني السودانيني في ملف سد النهضة 
مصطفى حــســني الــزبــيــر إن »إثــيــوبــيــا بــدأت 
فــي املـــلء الــثــانــي، وهــو أول مــخــالــفــة«. ولفت 
الثاني للسد سيكتمل نهائيا  »املــلء  أن  إلــى 

وضع النصف الثاني من املحصول في غرف 
إلى  التكاليف،  ارتــفــاع  وســط  خــاصــة  تبريد 
ــن. وحـــســـب األمـــــني الــعــام  ــائــ حـــني إيـــجـــاد زبــ
الجزائريني، محمد  للفالحني  العام  لالتحاد 
ــه أزمــــــة وفــــرة  ــإن الـــجـــزائـــر تــــواجــ ــ ــيـــوي، فـ ــلـ عـ
محاصيل  لسيناريو  مشابهة  الــثــوم،  إنــتــاج 
ــم« الــــتــــي تــســجــل  ــ ــاطـ ــ ــمـ ــ ــطـ ــ »الــــبــــطــــاطــــا« و»الـ
ســنــويــا نــســبــا قــيــاســيــة، دفـــعـــت بــالــحــكــومــة 
الجزائرية للتدخل لشراء املحاصيل وإيجاد 
»العربي  لـ عليوي،  وقــال  لتصديرها.  حلول 
الــجــديــد«، إن »إنــتــاج الــثــوم بلغ فــي الهكتار 
الــواحــد )10 آالف متر مربع( بني 500 و600 
قنطار، مقابل معدل موسمي ال يتعدى 300 
قــنــطــار«. مــن جــانــبــه، كــشــف رئــيــس املجلس 
مــعــزوزي  الــزراعــيــة،  الشعب  متعدد  الوطني 
مــصــطــفــى، أن إنــتــاج الــجــزائــر مــن محصول 
ــة، ســـيـــبـــلـــغ 10 مـــاليـــني  ــنــ ــوم لــــهــــذه الــــســ ــ ــثـ ــ الـ
ــن، مــنــهــا 6 مـــاليـــني طـــن مــوجــهــة لــإنــتــاج  طــ
الــصــنــاعــي، كــاشــفــا فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الــجــديــد« إلـــى أن »27 وحــــدة صــنــاعــيــة فقط 
تحتاج لهذه املادة سواء إلنتاج »ثوم مفروم« 

أو أكالت وصلصات جاهزة«.
وأمـــــــــام هــــــذه املــــعــــطــــيــــات، أضــــحــــت مــصــانــع 
األغذية، الحل األمثل للفالحني من أجل إنقاذ 
مــوســمــهــم، حــيــث ال يــكــاد يخلو طــريــق مــؤد 

املقبلني«.  يــولــيــو/تــمــوز وأغــســطــس/آب  فــي 
ونقلت وكالة »رويترز« عن مصدر سوداني 
رفــيــع املـــســـتـــوى، أن إثــيــوبــيــا بــــدأت املــرحــلــة 
الــثــانــيــة مــن مـــلء ســد النهضة فــي األســبــوع 

األول من مايو/ أيار.

آثار سلبية كبرى على الكهرباء
ومــــن جـــانـــبـــه، حــــذر مــســتــشــار وزيـــــر الـــري 
الـــســـابـــق، عــثــمــان الــــتــــوم، مـــن أضــــــرار املـــلء 
الثاني لسد النهضة على السودان الذي بدأ 
إن  الجديد«  »العربي  لـ التوم  وقــال  بالفعل. 
يبلغ حاليًا  النهضة  بــحــيــرة ســد  مــنــســوب 
561 مـــتـــرًا فــــوق ســطــح الـــبـــحـــر، وســتــشــرع 
إثيوبيا في امللء الثاني فور بلوغ املنسوب 
565 مترًا فوق سطح البحر، وتوقع أن يتم 
املقبل،  حــزيــران  يونيو/  شهر  بنهاية  ذلــك 
ــار ســالــبــة  ــ ــــدوث آثـ مـــا يـــنـــذر بــاحــتــمــاالت حـ
بالسودان،  الكهربائي  التوليد  على  كبرى 

خاصة من سد مــروي والــذي بــدأت كميات 
املياه تتناقص فيه منذ األشهر الـ4 املاضية 
نتيجة اعتماد الدولة عليه في سد النقص 

الراهن في التوليد الكهربائي الحراري. 
وأشـــــار الـــتـــوم إلــــى االتـــفـــاق املــبــدئــي لــلــجــان 
ــــودان  ــــسـ ــثــــالث مـــصـــر والـ ــــدول الــ ــالـ ــ الـــفـــنـــيـــة بـ
وإثــيــوبــيــا عــلــى املــرحــلــة الــثــانــيــة ملـــلء الــســد، 
شريطة أن تتم وفق برنامج متفق عليه بني 

األطراف.
وقال إن السودان أكثر حاجة لهذا البرنامج 
مــــقــــارنــــة بـــــدولـــــة مــــصــــر والـــــتـــــي أكـــــــد وزيـــــر 
خــارجــيــتــهــا ســامــح شــكــري، أخـــيـــرا، أن املــلء 
الــثــانــي لـــخـــزان ســـد الــنــهــضــة لـــن يــؤثــر على 
املصالح املائية لبالده ألن لديها رصيدا من 
األمان املتوفر في خزان السد العالي بأسوان 
السعات  أن  مبينا  مكعب(،  متر  مليار   160(
ــالـــســـدود الــســودانــيــة  الــتــخــزيــنــيــة لــلــمــيــاه بـ
صغيرة وال تستوعب كميات ضخمة كالسد 
الــعــالــي مـــا يــفــاقــم مـــن مــســتــوى تـــضـــرره من 

تناقص حصته من مياه النيل.
وكـــشـــف الـــتـــوم عـــن تــكــويــن لــجــنــة فــنــيــة من 
وزارة الـــري للنظر فــي أســـوأ االحــتــمــاالت ملا 
قـــد يـــحـــدث جـــــراء املـــــلء الـــثـــانـــي، وتــحــســبــهــا 
بعدم إفراغ سدي الروصيرص وجبل أولياء 
مــن املــيــاه لــالســتــفــادة منها فــي ســد النقص 

املتوقع.
ودعا السودان في وقت سابق إثيوبيا لعدم 

الثانية  املــــلء  فــي تنفيذ خــطــة  قــدمــًا  املــضــّي 
 غـــيـــاب آلــيــة 

ّ
بــشــكــل أحـــــــادي، مــشــيــرًا إلــــى أن

يؤثر  أن  يمكن  الــبــيــانــات  لتنسيق  واضــحــة 
عــلــى ســـالمـــة ســـد الـــروصـــيـــرص الـــســـودانـــي 
ــن الــســد  الــــواقــــع عــلــى بــعــد 100 كــيــلــومــتــر مـ
فــي نقص  أن يتسبب  كــمــا يمكن  اإلثــيــوبــي، 
ــرار مـــا حــدث  حـــاد فـــي مــيــاه الـــشـــرب، عــلــى غــ
إثيوبيا، بشكل  أقدمت  املاضي عندما  العام 
مفاجئ، على امللء األول لبحيرة سّد النهضة 

بمقدار 4.9 مليارات متر مكعب.

أضرار بالغة بقطاعات عديدة
ولفتت وزارة الري واملوارد املائية السودانية 
إلـــى تــحــوطــهــا فــنــيــًا لــلــمــلء الــثــانــي بتخزين 
كمية إضافية من املياه بخزان الروصيرص 
لــري املــشــاريــع الــزراعــيــة ومــيــاه الــشــرب، عند 
الـــواردة من سد النهضة، كما  تناقص املياه 
أنه لن يتم تفريغ جبل أولياء كامال ألول مرة 

منذ 100 عام.
الثاني دون التوصل  املــلء  وأكـــدت أن إجـــراء 
التـــفـــاق قـــانـــونـــي مـــلـــزم يــضــطــرهــا ملــقــاضــاة 
إثيوبيا والشركة اإليطالية املنفذة للتعويض 
عن األضرار التي ستلحق بالسودان، إضافة 
لــعــدم دراســـــة اآلثـــــار الــبــيــئــيــة واالجــتــمــاعــيــة 

واملخاطر األخرى املحتملة للسد.
وقال وزير الزراعة السابق، أحمد علي قنيف، 
ــديـــد« إن تــمــســك الــســلــطــات  »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ لـ

تصحيح  فــي  وتعنتها  بموقفها  اإلثــيــوبــيــة 
األخــطــاء التي صاحبت إنــشــاء ســد النهضة 
وعــــدم اتــبــاع األســــس الــســلــيــمــة لــلــمــلء تؤثر 
حتما على موقف التوليد الكهربائي بالبالد 
والذي تستفيد منه املشاريع الزراعية كذلك، 

وستؤثر على القطاع ككل بالبالد. 
وأشـــــار قــنــيــف إلـــى أن الــســد كـــان سيحقق 
مرور  من  باالستفادة  للزراعة  كبرى  فوائد 
ــدار الــعــام  ــ ــيـــاه فـــي مـــجـــرى الــنــهــر عــلــى مـ املـ
وبمستوى واحد وُيحدث استقرارا في الري 
باملشاريع املروية واملشاريع الصغيرة على 
طول النيل حتى دولة مصر ويشجع كذلك 
اإلنتاجية  والــــدورات  الــزراعــة  تكثيف  على 
التزمت إثيوبيا بالطرق  ألكثر من مــرة، إن 
الصحيحة فــي إنــشــاء السد واملـــلء وفــق ما 
تم االتفاق عليه مع دولتي مصر والسودان 

خالل التفاوض.

ثروات زراعية هائلة مهّددة
يــوجــد فــي الــســودان، نحو 200 مليون فــدان 
)الفدان يساوي 4200 متر مربع( من األراضي 
الصالحة للزراعة، وأكثر من 100 مليون رأس 
مــن املــاشــيــة، حــســب تــقــاريــر رســمــيــة سابقة. 
ــــودان تـــوجـــد مـــســـاحـــات مــن  ــــسـ كــــذلــــك، فــــي الـ
الغابات واملناطق الصالحة للرعي، بواقع 52 
مليون فدان، وأزيد من 400 مليار متر مكعٍب 

معدل هطول األمطار سنويًا. 
ــــي مـــيـــدانـــًا واســـعـــًا  ــزراعـ ــ وُيـــشـــّكـــل الـــقـــطـــاع الـ
ــلـــة، فــيــمــا تــمــثــل  الســـتـــقـــطـــاب األيـــــــدي الـــعـــامـ
إيرادات القطاع الزراعي ما نسبته 48 باملائة 
وفقًا  للسودان،  اإلجمالي  املحلي  الناتج  من 
ــة. ورغــــــم الــخــطــط  ــقـ ــابـ ــٍة سـ ــيـ ــمـ ــانـــاٍت رسـ ــيـ ــبـ لـ
الحكومية الطموحة لتطوير القطاع، تواجه 
الـــزراعـــة فـــي الـــســـودان تــحــديــات كــبــيــرة، من 
أهمها سد النهضة الذي سيتسبب في شح 
اإلرشــاد  إلــى ضعف  للمياه، باإلضافة  كبير 
ــتــــخــــدام األســـالـــيـــب الــتــقــلــيــديــة وتـــأخـــر  واســ

تأهيل قنوات الري في املساحات املروية.
وقــال الخبير الــســودانــي فــي الــري املهندس، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن مــلء  ــاب حـــســـن، لــــ ــ ديـ
ــــي لـــلـــســـودان  ــائـ ــ الـــنـــهـــضـــة يـــقـــلـــل اإليــــــــــراد املـ
ــلـــى الــــزراعــــة  وســـتـــنـــســـحـــب آثــــــــاره فــــوريــــا عـ
والكهرباء ومياه الشرب اعتبارا من يوليو / 

تموز القادم.
وأشــــار حــســن إلـــى تــزايــد إيــــراد الــنــيــل وبــدء 
هطول األمطار بالهضبة اإلثيوبية، ما يؤدي 
لحدوث تخزين إجباري للمياه بسد النهضة 
السد  بناء منتصف  عمليات  اســتــمــرار  حــال 
وصب الخرسانة لعدم سماح أبوابه بتمرير 
ــــؤدي  ــه ويـ ــيـ اإليــــــــراد الــــقــــادم مــــن الــهــضــبــة إلـ

للتخزين.
ولفت إلــى األثــر املباشر على املــواطــن بــدون 
تــعــويــض فـــي نــقــص املـــيـــاه الــجــوفــيــة والـــري 
الــفــيــضــي، واملــخــاطــر السلبية عــلــى الــغــابــات 

والقطاع الغذائي.
وحـــســـب مـــراقـــبـــني، ســــتــــؤدي تـــداعـــيـــات ســد 
الـــنـــهـــضـــة إلـــــــى صــــعــــوبــــات إضــــافــــيــــة عــلــى 
املــواطــنــني، إذ يعاني الــشــارع الــســودانــي من 
فــي مــوجــات  أزمــــات معيشية خــانــقــة تتمثل 
غــالء متتالية ونــقــص الــخــدمــات الــضــروريــة 

كالوقود والكهرباء. 
مــن جــانــبــه، أشـــار املــهــنــدس الـــزراعـــي، أحمد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــى  ــيـــم الـــنـــقـــي، لــــ إبـــراهـ
األضرار البالغة التي سببها سد النهضة في 
امللء األول والذي أحدث تدفقًا ضخمًا للمياه 
بوالية النيل األزرق أدى لتدمير وإغراق كامل 
لإنتاج البستاني من حــدود الوالية وحتى 
والية الجزيرة بصورة غير مسبوقة نتيجة 
لعدم اتباع إثيوبيا للطرق السليمة في امللء، 
فــي حجز  الــثــانــي  املــــلء  مــتــوقــعــًا أن يتسبب 

كميات كبيرة من مياه الفيضان.

لــهــذه املــصــانــع مــن الــطــوابــيــر الــطــويــلــة التي 
الــشــاحــنــات والـــجـــرارات ومــركــبــات  تصنعها 

النقل في رحلة تفريغ حمولتها.
وتوصل املزارعون واملصانع إلى اتفاق يحفظ 
حقوق الطرفني، يتم من خالله تحديد السعر 
املرجعي للتسويق بـ 200 دينار )1.50 دوالر( 
الــطــرفــني مــن دعم  للكيلوغرام، مــع اســتــفــادة 
الدولة املقدر بـ 1.5 دينار للكيلوغرام الواحد 
لــلــمــزارع.  لــلــكــيــلــوغــرام  وديـــنـــاريـــن  للمصنع 
وقــال حمود دربــاشــي، مسؤول التخزين في 
علبة، 

ُ
امل املنتجة للصلصات  الشركات  إحدى 

إن الـــعـــرض بــــات يــفــوق الــطــلــب بــكــثــيــر، بما 
يــتــجــاوز طــاقــات تخزين الــشــركــات. وأضــاف 
دربــاشــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن »هــنــاك من 
أيــام في الطابور لكي  الفالحني من يمكث 4 
يبيع محصوله، وهناك من يضطر إلى شراء 
األمـــاكـــن، فــعــال األمــــر مــؤســف، لــكــن هـــذه هي 

قواعد السوق«.
وعكس الحلول التي تم التوصل إليها خالل 
أزمــــة وفــــرة مــحــاصــيــل الــبــطــاطــا والــطــمــاطــم 
ــنــــوات املـــاضـــيـــة،  ــه فــــي الــــســ ــفــــواكــ وبــــعــــض الــ
استبعد ناصر باي، رئيس جمعية املصدرين 
ممكنا  حال  التصدير  »يكون  أن  الجزائريني 
في الوقت الراهن، وذلــك لعدم توفر الجزائر 
آليات تساعد في ذلــك، بداية من غياب  على 

النقل بسبب جائحة كورونا، باإلضافة إلى 
البيروقراطية التي تجمد طلبات التصدير«.

البيع كما  أمــام محصول ثقيل  وقــال: »نحن 
ُيــقــال، رغــم أهميته واســتــقــرار استهالكه في 
ــة ملــنــافــســة دول  ــافـ األســـــــواق عـــاملـــيـــا، بـــاإلضـ
الــبــحــر األبــيــض املــتــوســط لــلــجــزائــر كاملغرب 
وإســـبـــانـــيـــا والــــيــــونــــان«. وكــــانــــت الــحــكــومــة 

من  صنفا   20 استيراد  منعت  قد  الجزائرية 
منذ  والفصلية،  املوسمية  والخضر  الفواكه 
وذلــك  املنصرم،  الثاني  يناير/كانون  مطلع 
فاتورة  املحلي وكبح  اإلنــتــاج  بهدف حماية 
الــــــــواردات«. وتــمــتــد مـــدة تجميد االســتــيــراد 
ــاف إلــــى غـــايـــة 31  ــنــ بــالــنــســبــة لــبــعــض األصــ

ديسمبر/ كانون األول 2021.

السودان يخّزن المياه خوفًا من كوارث سد النهضة

انتكاسة جديدة بتفاهمات بغداد وأربيل الماليةمحاصيل الثوم تؤرق منتجي الجزائر

مخاوف من بوار ماليين األفدنة )محمد حجاج/األناضول(

تصاعدت المخاوف في 
السودان من التداعيات 

الكارثية المرتقبة للملء 
الثاني لسد النهضة، 

وأبرزها الغرق في أزمات 
غذائية ونقص حاد في 

الكهرباء

تسببت وفرة محاصيل 
الثوم هذا العام بأزمة 
للمنتجين الجزائريين، إذ 

إن ُكثرًا من المزارعين غير 
قادرين على تصريف 

اإلنتاج، فيما يرفع التخزين 
تكاليف اإلنتاج

رحالت روسية 
إلى مصر

نقلت وكالة إنترفاكس لألنباء 
الجمعة عن رئيس شركة إيروفلوت 

الروسية قوله إن من املتوقع 
استئناف رحالت الطيران العارض 
إلى املنتجعات املصرية في غضون 

أيام بعد توقف دام سنوات.
وجرى تعليق الرحالت إلى الوجهات 
السياحية في شرم الشيخ والغردقة 
بعد تحطم طائرة ركاب روسية فوق 

سيناء في أكتوبر/ تشرين األول 
2015 مما أسفر عن مقتل 224 

شخصا.
كانت الطائرة تنقل سياحا روسا 

من شرم الشيخ إلى سان بطرسبرغ 
في عام 2015 عندما تحطمت فوق 
شبه جزيرة سيناء، مما أسفر عن 

مقتل جميع من كانوا على متنها في 
حادث أعلنت جماعة مرتبطة بتنظيم 

داعش مسؤوليتها عنه.

ضريبة الشركات 
يحتل مشروع الضريبة العاملية 
الدنيا على أرباح الشركات التي 

أعادت إدارة الرئيس األميركي جو 
بايدن طرحها وتحظى بدعم القوى 

األوروبية الكبرى، صدارة جدول 
أعمال وزراء املال في مجموعة السبع 
الجمعة في لندن. ويجتمع وزراء املال 
في مجموعة الدول الصناعية السبع 
الكبرى للمرة األولى حضوريا منذ 
بدء انتشار الجائحة. ويسبق هذا 

االجتماع قمة قادة مجموعة السبع 
في كورنويل في جنوب غرب إنكلترا 

األسبوع املقبل.
وفي صدارة البحث مسألة فرض 

ضريبة عاملية دنيا تندرج في إطار 
إصالح ضريبي أوسع تطرحه 

منظمة التعاون والتنمية في امليدان 
االقتصاد مع شق ثان ينص على 

فرض ضريبة على أرباح الشركات 
متعددة الجنسيات الكبرى وال سيما 

تلك العاملة في القطاع الرقمي في 
البلدان التي تحقق فيها األرباح 
وليس في الدول املسجلة فيها.

وقال وزير املال البريطاني ريشي 
سوناك في بيان نشرته الخزانة 

في افتتاح االجتماع »نريد أن تدفع 
الشركات املستوى العادل من 

الضرائب وأتمنى التوصل إلى اتفاق 
عادل مع شركائنا«.

وجاء في مقال رأي نشر الجمعة في 
صحيفة »ذي غارديان« البريطانية 

أن وزراء املال في أملانيا وفرنسا 
وإيطاليا وإسبانيا سيدافعون عن 

موقف مشترك حول هذ املسألة.

منطقة اليورو 
أظهرت بيانات الجمعة أن مبيعات 

التجزئة في منطقة اليورو تراجعت 
بأكثر من املتوقع في أبريل/ نيسان، 

وقال مكتب إحصاءات االتحاد 
األوروبي يوروستات إن مبيعات 

التجزئة في 19 دولة تتعامل باليورو 
تراجعت 3.1 في املائة على أساس 

شهري في أبريل، لكنها ارتفعت 
23.9 في املائة مقارنة بالفترة 

نفسها قبل عام.

موسكو وأوبك+ 
قال نائب رئيس الوزراء الروسي 

ألكسندر نوفاك الجمعة إن امتثال 
روسيا التفاق أوبك+ إلنتاج النفط 

اقترب من 100 في املائة الشهر 
املاضي، وهو أعلى بكثير مما كان 

عليه في أبريل / نيسان. وبحسب 
أوبك، كان مستوى التزام روسيا في 

أبريل عند 91 في املائة. 

مناقصات إيرانية 
قال متعاملون أوروبيون الجمعة 

إن املؤسسة الحكومية للتجارة في 
إيران اشترت نحو 60 ألف طن من 
زيت الصويا و30 ألف طن من زيت 

دوار الشمس في مناقصة أغلقت 
األربعاء املاضي. وكانت املناقصة 
تطلب 30 ألف طن من كل نوع من 

الزيوت للتوريد في يونيو / حزيران 
ويوليو/ تموز. ولم تتسن معرفة 

األسعار. وجرى شراء زيت الصويا 
على شحنتني حجم الواحدة 30 

ألف طن، ومن املرجح أن املنشأ من 
أميركا الجنوبية.

أخبار مخاطر

مالية عامةزراعة

بروفايل

ماتياس كورمان
مصطفى قماس

الــذي كان يواجه  اضطر األسترالي ماتياس كورمان، 
بـــشـــراســـة املـــدافـــعـــني عـــن الــبــيــئــة إلــــى صــبــغ قــنــاعــاتــه 
الناخبني  وخطابه باألخضر مــن أجــل جــذب أصـــوات 
لتولي أمر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، التي 
تضم كبار العالم، حيث شرع في ممارسة مهامه في 

األول من يونيو/ حزيران الجاري.
ــر املــالــيــة الــســابــق، يـــرى أن  بــعــدمــا كـــان كـــورمـــان، وزيــ
الــســعــي إلــــى تــقــلــيــص انـــبـــعـــاثـــات غــــــازات االحــتــبــاس 
الحراري نوع من التطرف، أضحى ملتزما ببلوغ ذلك 
النشطاء  ينس  لم  بينما  الجديد،  منصبه  في  الهدف 

دفاعه الشرس أيضا عن التبادل الحر.
واخــتــيــر األســـتـــرالـــي، الــبــالــغ مــن الــعــمــر 50 عــامــًا، كي 
يــخــلــف املــكــســيــكــي أنــخــيــل غـــوربـــا عــلــى رأس األمــانــة 
ــة،  ــاديـ ــتـــصـ ــة ملــنــظــمــة الــــتــــعــــاون والـــتـــنـــمـــيـــة االقـ ــامـ ــعـ الـ
ــتـــي يــقــع مــقــرهــا في  ــًا، والـ ــامـ الـــتـــي أســـســـت قــبــل 60 عـ
التقدم  تحفيز  وتتولى  بــاريــس،  الفرنسية  العاصمة 
الذي  كورمان،  ودرس  العاملي.  والتجاري  االقتصادي 
ولد في بلجيكا، القانون واختار وهو في سن الثالثة 
والعشرين، الهجرة إلى أستراليا، التي عقد العزم على 
املكوث فيها سنة واحدة، قبل أن يطيب له املقام هناك. 
وتدرج في مراكز القرار في ذلك البلد الذي يدين بتقدمه 
للمهاجرين، حتى التحق بالحزب الليبرالي، ومارس 
أربعة  قبل  ينتخب سيناتورا  أن  قبل  مهام مستشار، 
عشر عامًا. وتمكن في عام 2013 من أن يصبح وزيرًا 
للمالية، حيث قضى في ذلك املنصب سبعة أعوام، كما 
الــوزراء( بالنيابة.  تولى منصب الوزير األول )رئيس 
وجرى انتخاب كورمان لتولي رئاسة منظمة التعاون 
تكن  لم  بأغلبية بسيطة، حيث  االقتصادية  والتنمية 
املــعــركــة مــن أجـــل تــولــي ذلـــك املــنــصــب ســهــلــة، إذ واجــه 
السابقة  األوروبــيــة  املفوضة  أبرزهم  أربعة مرشحني، 
في التجارة السويدية سيسلي مالستروم، وفق تقرير 
نت حملة من أجل 

ُ
لصحيفة ليزيكو الفرنسية. وقد ش

مسألة  أثيرت  حيث  كــورمــان،  انتخاب  دون  الحيلولة 
إتاحته دعما بنحو 30 مليار دوالر عندما كان وزيرًا 
للمالية في أستراليا لقطاع الطاقة األحفورية، علما أن 
الصناعة في بلده ترتهن كثيرًا للفحم، الذي يستخرج 

من مناجم بكلف بسيطة. غير أنه أكد في سعيه لتولي 
األمانة العامة ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 
أنــه سيعيد النظر في سياسته. فقد وعــد بــأن يتبنى 
ســيــاســة طــمــوحــة وفــعــالــة عــلــى الــصــعــيــد الــعــاملــي في 
إلــى تقليص  الوصول  املناخي من أجــل  التغير  مجال 
إلــي الصفر في  الــحــراري  غــازات االحتباس  انبعاثات 
التغيرات  مكافحة  تــكــون  أن  وينتظر   .2050 عــام  أفــق 
املناخية إحدى أهم األولويات التي ستلقى على عاتق 
األمني العام الجديد للمنظمة، علما أن القوى العظمى 
تأخرت في احترام التزاماتها في هذا املجال. وعمدت 
حوالي عشرين منظمة غير حكومية إلى التعبير عن 
رفــضــهــا لــتــرشــيــح كـــورمـــان عــلــى رأس املــنــظــمــة، التي 
تمثل البلدان السبعة والثالثني املنتمية إليها حوالي 
الــنــاتــج اإلجــمــالــي املــحــلــي. وتستحضر تلك  60% مــن 
املنظمات تصريحاته التي تعتبر أن املطالبة بتقليص 
انبعاثات غازات االحتباس الحراري نوع من التطرف، 
بل إنه دعا طلبة كانوا قد شاركوا في مظاهرة عاملية 
من أجل الدفاع عن البيئة للبقاء في مدارسهم. وُعرفت 
عن الوزير األسترالي، الذي يتمتع بنفوذ كبير داخل 
الحزب الليبرالي الحاكم بأستراليا، معارضته لنظام 
فرض تعرفة على الكربون بهدف تقليص االنبعاثات 
في الصناعة في أستراليا، وهو النظام الذي تم حذفه.

غـــازات  انــبــعــاثــات  تقليص  عــلــى  بالتأكيد  يكتف  ولـــم 
االحتباس الحراري خالل العمل في منصبه الجديد، 
بــل حــدد أولــويــات أخــرى ال تقل أهمية، مثل التربية، 
والكفاءات وتقليص الفوارق في املجال الجبائي، حيث 
سيكون عليه قيادة إصالح جبائي للشركات املتعددة 
قبل مجموعة  مــن  املنظمة  بــه  كلفت  الــذي  الجنسيات 
العشرين، وهو ما تتطلع إليه إدارة الرئيس األميركي 
جو بادين، التي تهدف إلى فرض جباية بنسبة %15 
على الشركات العاملية من أجل توفير إيرادات تساعد 

على مواكبة مشاريع اإلنعاش االقتصادي. 
عــنــدمــا كــــان يـــقـــود حــمــلــتــه مـــن أجــــل الـــفـــوز بمنصب 
أمــني عــام للمنظمة، استعمل طائرة عسكرية  ســادس 
بــهــدف الــتــرويــج لــتــرشــحــه، مــا أثـــار غــضــب مواطنيه، 
غير أن الحكومة األسترالية دافعت عنه، معتبرة أنها 
استهدفت تجنيبه اإلصابة بفيروس كورونا حال لجأ 

إلى طائرات عادية.

قلق من أزمات 
غذائية خانقة ونقص 

حاد في الكهرباء

السابق  األســتــرالــي  المالية  وزيـــر  تخلى 
المستميت  دفاعه  عن  كورمان  ماتياس 
عن الوقود األحفوري ومواجهة دعاة 
ــودًا  وع ليحمل  البيئة،  على  الحفاظ 
غــازات  انبعاثات  تقليص  على  بالعمل 
رئاسة  إلــى  للوصول  الــحــراري  االحتباس 

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

معيشية  أزمــات  السودانيون  يواجه 
أسعار  في  كبير  ارتفاع  وسط  صعبة 
معدل  ارتفع  إذ  االستهالكية.  السلع 
نقطة   21 ــودان  ــس ال فــي  التضخم 
تبلغ  قياسية  مــعــدالت  ــى  إل مئوية 
الماضي،  إبريل/نيسان  في   %363.14
مــارس/  فــي   %341.78 مــن  صــعــودا 
أظهرته  لما  وفقا  المنصرم،  آذار 
بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء. وعزا 
إلى  التضخم  معدل  ارتفاع  الجهاز 
األغذية  مجموعة  أسعار  في  زيــادة 
 %526.88 بلغت  التي  والمشروبات، 
في إبريل/نيسان، مقابل 469.83% في 

مارس/آذار.
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