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بغداد ـ العربي الجديد

تستمر أزمــة الكهرباء في الضغط على العراقيني في 
ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة في البالد، ما دفع 
مــنــددة بانقطاع  احــتــجــاجــات  املــئــات، األحــــد، لتنظيم 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي فـــي مــحــافــظــتــي كـــربـــالء والــنــجــف، 
الكهرباء  دائــرة  مقر  وأغلق محتجون  البالد.  جنوبي 
بمحافظة كربالء باألقفال بعد إخراج جميع املوظفني، 
فيما واصل املتظاهرون بمحافظة النجف اعتصامهم 
وســـط املــديــنــة.  وقـــال كــاظــم حــســني، أحـــد املتظاهرين 
فــي كــربــالء لــوكــالــة »األنـــاضـــول«: »املــحــافــظــة ستشهد 

بإقالة  املطالبة  تتمثل في  أخــرى  إجـــراءات تصعيدية 
مــســؤولــي املــؤســســات الــحــكــومــيــة املــعــنــيــة بــالــكــهــربــاء 
الــعــراقــي،  الــجــيــش  أداء عــمــلــهــم«. وأعــلــن  فــي  لفشلهم 
األحـــــد، إحـــبـــاط هــجــمــات بــعــبــوات نــاســفــة اســتــهــدفــت 
أبراج نقل الطاقة الكهربائية، جنوب محافظة نينوى.

العراقية  السلطات  أعلنت  املاضية،  األيــام  وعلى مدى 
تعرض عدد من أبراج نقل الطاقة الكهربائية لهجمات 
في محافظات ديالى )شــرق(، وكركوك وصــالح الدين 

)شمال(.
والجمعة، أكدت وزارة الكهرباء إعادة تشغيل منظومة 
لساعات،  توقفها  بعد  الــبــالد  فــي  الكهربائية  الطاقة 

التالي،  اليوم  وفــي  الطاقة.  لنقل  أبــراج  استهداف  إثــر 
ف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قوات 

ّ
كل

الجيش بحماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية، 
وكانت قوات حماية منشآت الطاقة، وهي تتبع لوزارة 
الداخلية تتولى سابقا مسؤولية حماية خطوط نقل 

الطاقة الكهربائية ومنشآت الطاقة.
وكـــان وزيـــر الــكــهــربــاء مــاجــد حــنــتــوش قـــدم استقالته 
نهاية األسبوع املاضي، فيما تمت إقالة أحمد خيري 
مـــديـــر شـــركـــة نــقــل الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة )جــــنــــوب( من 
منصبه، إثر احتجاجات شعبية بسبب انقطاع التيار 
الكهرباء منذ  أزمــة نقص  العراق  الكهربائي. ويعاني 

عقود جراء الحروب املتعاقبة وعدم استقرار األوضاع 
األمنية في البالد، فضال عن استشراء الفساد.

كهرباء  مديرية  في  الصيانة  قسم  في  املهندس  وقــال 
العبيدي  أحمد  البالد،  الدين شمالي  محافظة صالح 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »أكــثــر من  فــي تصريح ســابــق لـــ
لعمليات  تعرضت  الكهربائية  الطاقة  لنقل  برجًا   28
تخريب عن طريق التفجير بعبوات ناسفة«. وأضاف 
أن »العراق كلما شهد تحسنًا في ملف الكهرباء وزيادة 
املمنهجة  التخريب  عمليات  زادت  التجهيز  ســاعــات 
املنتفعون  يكون  وقــد  الكهربائية،  الطاقة  نقل  ألبــراج 

من تجارة الكهرباء أحد أسباب تلك الهجمات«.

انقطاع الكهرباء يخنق العراقيين وسط استهداف أبراج الطاقة

النمو التركي المرتقب
تتزايد املؤشرات على اتجاه تركيا نحو تحقيق نمو اقتصادي 
ملحوظ في نهاية 2021. وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا 
 املعطيات كافة تشير إلى تحقيق االقتصاد 

ّ
مصطفى ورانك إن

العام. وأوضــح بحسب »األناضول«:  التركي نموًا كبيرًا هذا 

»بينما عــانــى االقــتــصــاد الــعــاملــي مــن االنــكــمــاش خـــالل فترة 
الوباء، شاهدنا كيف نما االقتصاد التركي، وفي الربع األول 
من العام الجاري حققنا نموًا بنسبة 7 في املائة، وهذا يشير 
إلــى احتمال نمو كبير فــي عــمــوم 2021«. وأشـــار ورانـــك إلى 

حدوث زيــادة ملحوظة في صــادرات املنتجات التكنولوجية 
خالل الفترة األخيرة. فيما أعلن وزير التجارة محمد موش 
 الــصــادرات زادت 40 في املائة في األشهر الستة 

ّ
منذ أيــام أن

األولى من العام الحالي، وبلغت 105 مليارات دوالر.

جيف بيزوس، أغنى رجل في العالم، يتنحى عن منصب 
اإللكترونية  التجزئة  لتجارة  أمازون  لشركة  العام  المدير 
سعيًا  جاسي،  آندي  األيمن  ساعده  لصالح  االثنين  اليوم 
إلى  رحلة  أولها  أخرى،  لمشاريع  نفسه  تكريس  إلى 

الفضاء في 20 تموز/يوليو.
لمجلس  تنفيذيًا  رئيسًا  دوره  على  بيزوس  وسيحافظ 
قيمة  وتبلغ  عامًا.   27 قبل  أسسها  التي  الشركة  إدارة 
مليار   1700 من  أكثر  البورصة  في  اليوم  »أمازون« 
دوالر، هي التي أطلقها بيزوس من مرآبه وكان يتولى 
 2020 عام  الشركة  وحققت  بنفسه.  الحزم  توضيب 

مبيعات بقيمة 386 مليار دوالر.

سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة 
لقطر  التنفيذي  والرئيس  المنتدب  العضو  القطرية، 

للبترول، علق على 
توتال  شركة  مع  اتفاقيات  للبترول  قطر  توقيع 
للطاقة الفرنسية تستحوذ بموجبها على حصص في 
جنوب  شواطئ  قبالة  بحرية  استكشاف  مناطق  ثالث 
أفريقيا، قائًال: »تشكل عمليات االستحواذ هذه إضافة 
ممتازة إلى محفظتنا في مجال التنقيب واالستكشاف 
كما  عام،  بشكل  المنطقة  وفي  أفريقيا  جنوب  في 
المناطق  التي حققناها في  الهامة  النتائج  تبني على 

االستكشافية«.

غادة شلبي، نائبة وزير السياحة واآلثار في مصر، أعلنت 
أن إيرادات القطاع سجلت ما بين 3.5 مليارات و4 مليارات 
دوالر في النصف األول من العام الحالي، في حين بلغ 
البالد نحو 3.5 ماليين  الذين استقبلتهم  السائحين  عدد 
دوالر  مليارات   4 نحو  السياحة  إيرادات  وكانت  سائح. 
في  مليار   13 من  المائة  في   70 بانخفاض  في2020، 
الذي ألحق  انتشار فيروس كورونا  السابق، وسط  العام 
زيادة  »نتوقع  شلبي:  وقالت  بالقطاع.  شديدا  ضررا 
السائحين الفترة المقبلة بين 45 و60 في المائة مقارنة 
في  السائح  إنفاق  متوسط  بلغ  كما  الماضي.  بالعام 

الليلة الواحدة نحو 95 دوالرًا«.

أسماء في األخبار

تهديد األمن الغذائي الليبي
طرابلس ـ أحمد الخميسي

تكّبد عدد من املزارعني في ليبيا خسائر ضخمة، 
التيار  انقطاع  مــع  تزامنًا  الــشــديــد،  الحر  نتيجة 
يوميًا،  ســاعــة   20 مــن  ألكــثــر  املستمر  الكهربائي 
التوقعات   

ّ
الليبي، في ظل الغذائي  ما يشكل تهديدًا لألمن 

بخروج الشبكة الكهربائية عن العمل بسبب زيادة األحمال. 
»العربي  وقال املزارع علي جلول، من منطقة قصر بن غشير، لـ
ـــه خسر كــامــل محصول الــفــواكــه والــخــضــروات 

ّ
الــجــديــد«، إن

لهذا الصيف، بسب الجفاف الذي تزامن مع التقنني الكبير 
في الكهرباء، وانعكاس ذلك على توفير املياه.

املزروعات  أكثر من خمسة هكتارات من   
ّ
أن وأوضــح جلول 

ضاعت تمامًا، فيما مدخوله صفر، في مقابل نفقاته الكثيرة 
الفالح  أكــد  الليبي،  الجنوب  املــوســم. ومــن  الـــزرع لهذا  على 
 املزارع يعاني خسائر كبيرة في املحاصيل 

ّ
بشير الفزاني، أن

الــزراعــيــة لــهــذا املــوســم، تــضــاف إلــى غــالء الــبــذور والعمالة، 

أكثر من خمس سنوات. وفي  الحكومي منذ  الدعم  وغياب 
ــزارع محمد املــصــبــاحــي، مــن مدينه  ــ الــســيــاق نــفــســه، قـــال املـ
التيار   مياه الري متوقفة تمامًا بسبب انقطاع 

ّ
ترهونة، إن

الــكــهــربــائــي: »الــجــفــاف قــضــى عــلــى املــحــصــول، والــخــســائــر 
كبيرة هذا العام، وال يوجد أّي دعم حكومي حتى اآلن«.

وأكــد رئيس مكتب اإلعــالم في الشركة العامة للكهرباء في 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن املــنــطــقــة الــشــرقــيــة، عـــادل الــبــيــجــو، لـــ
الشبكة تعاني من عجز كبير. ويأتي ذلك مع قيام الحكومة 
بقطع الطاقة الكهربائية عن كبار املستهلكني، مثل الشركة 
ــلـــب، ومـــصـــانـــع اإلســـمـــنـــت، بــهــدف  الــلــيــبــيــة لــلــحــديــد والـــصـ

تخفيف األحمال عن الشبكة.
وتمتد الطوابير أمام املساجد للحصول على مياه الشرب، 
وقـــال أحــد ســكــان عــمــارات زاويـــة الــدهــمــانــي، حسني كفالة، 
ــه ال كهرباء منذ نحو عشرة أيــام، إذ 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

تتوافر لساعات محدودة فقط. ومع انقطاع الكهرباء تنقطع 
مــيــاه الــبــلــديــة، فيعيش الــســكــان بــال مــيــاه، ســـواء الصالحة 

بلدية طرابلس،  املنزلي. شرح نائب  أو لالستخدام  للشرب 
 موجة الحّر التي تمّر 

ّ
»العربي الجديد«، أن ناصر الكريو، لـ

بها ليبيا هي األقسى منذ عام 1987، إذ وصلت في بعض 
ــك مـــع انــقــطــاع  ــة مــئــويــة، ويــتــزامــن ذلـ املــنــاطــق إلـــى 47 درجــ
 البلدية رصدت خسائر كبيرة 

ّ
التيار الكهربائي، موضحًا أن

للمواطنني، وسط ارتفاع كلفة تأمني الخدمات البديلة.
وتبلغ مساحة ليبيا 1.67 مليون كيلومتر مربع، منها 2 في 
املائة أراٍض صالحة للزراعة، بما يعادل 3.6 ماليني هكتار، 
وتمثل األراضـــي الــرعــويــة نسبة 7.5 فــي املــائــة مــن إجمالي 

املساحة الكلية، وفقًا لتقديرات وزارة الزراعة.
وكانت ليبيا تدعم الفالحني بـ 6 ماليني دينار ليبي، حسب 
تقارير رسمية. لكن بعد إجــراءات التقشف التي أعلن عنها 
للمزارعني  الــدعــم  توقف   ،2015 عــام  املــركــزي  ليبيا  مصرف 
من األعالف والسماد واليوريا )سماد عضوي(. كما توقف 
رك التسويق 

ُ
شراء إنتاجهم من محصول الشعير والقمح، وت

للعرض والطلب في السوق املحلي.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

تشهد عالقة الرياض وأبوظبي 
توترًا ال تخطئه عني مراقب، 

ظهرت مالمحه في التصعيد 
األخير املتعلق بوضع العاصمتني 
قيودًا على حركة سفر املواطنني 
من البلدين. فيوم السبت، قررت 
السلطات السعودية منع السفر 
من وإلى اإلمارات. القرار أزعج 

اإلمارات، ألسباب، من أبرزها أن 
السعودية وضعتها في قائمة 

واحدة مع دول لديها قطاع 
صحي متدهور مثل أفغانستان 

وإثيوبيا وفيتنام. كما أن اإلمارات، 
خاصة دبي، تعتبر من وجهات 

االستجمام الرئيسية للسعوديني، 
والقرار يعمق أزمة دبي املالية 

ويؤثر بشدة على قطاعها 
السياحي والعقاري.

بسرعة ردت اإلمارات على القرار 
السعودي، إذ أعلنت شركة طيران 

اإلمارات، األحد، أنها ستعلق جميع 
رحالت الركاب من وإلى السعودية 

حتى إشعار آخر. ليس هذا 
وجه الخالف األبرز بني الرياض 

وأبوظبي، فهناك خالف أعمق 
يحدث حاليًا داخل »أوبك+« وهو 
التحالف النفطي الذي يضم دول 
أوبك بقيادة السعودية ومنتجني 
من خارجه بقيادة روسيا، فقبل 

سنوات كان املوقف الخليجي شبه 
موحد داخل املنظمة، خاصة في 

القرارات املهمة املتعلقة بزيادة 
اإلنتاج أو خفضه، لكن في 

االجتماع األخير الذي عقد يوم 
الخميس اتسعت هوة الخالفات 

بني العاصمتني، وهو ما أدى إلى 
فشل االجتماع.

قبل اجتماع الخميس كان هناك 
ما يشبه االتفاق بني السعودية، 

التي تقود أوبك، وحلفائها بقيادة 
روسيا على زيادة اإلنتاج نصف 
مليون برميل يوميًا، مع إمكانية 
رفع السقف في وقت الحق، ومع 
ت السعودية 

ّ
انطالق االجتماع تبن

وروسيا رسميًا اقتراح الزيادة 
بدءًا من أغسطس/ آب، ثم زيادة 
اإلنتاج تدريجيًا بمليوني برميل 
حتى ديسمبر/ كانون األول، إال 
أن اإلمارات رفضت االتفاق، بل 

وعرقلته.
ال يقف الخالف السعودي 

اإلماراتي عند كورونا وأوبك، 
بل تلوح اإلمارات من وقت آلخر 
باالنسحاب من املنظمة النفطية، 

وهو ما قد ُيغضب السعودية التي 
تقودها أوبك باعتبارها أكبر منتج 

للنفط. ساحة خالفات أخرى بني 
البلدين ظهرت قبل شهور، إذ 

قال وزير املالية السعودي محمد 
الجدعان إنه اعتبارًا من 2024، 

ستتوقف الحكومة عن منح عقود 
حكومية ألي شركة أو مؤسسة 
تجارية أجنبية لها مقر إقليمي 
باملنطقة في أي دولة أخرى غير 

اململكة. القرار أغضب اإلماراتيني 
الذين اعتبروه محاولة من جانب 
الرياض النتزاع الريادة املالية من 

دبي.
الخالفات بني الدول أمر طبيعي 

ومتعارف عليه في األعراف 
الدولية، إذ إن كل دولة تبحث عن 
مصالحها وحماية أمنها القومي، 

املهم أن يكون الخالف ملصلحة 
الشعوب وليس مجرد رد فعل 
ومناكفات وألسباب شخصية.

عن خالفات 
الرياض وأبوظبي

Monday 5 July 2021
االثنين 5 يوليو/ تموز 2021 م  25  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2499  السنة السابعة

)أوزان كوزي/ فرانس برس(



1011
اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

البنكي  القطاع  ينفذ  أن  املقرر  من 
واملالي، اليوم االثنني، أول إضراب 
لــه فــي تــاريــخ تــونــس، بــدعــوة من 
املالية  واملــؤســســات  للبنوك  الــعــامــة  الــنــقــابــة 
التي طلبت من العاملني في البنوك وشركات 
الـــتـــأمـــني عــــدم الـــحـــضـــور إلــــى مـــقـــرات الــعــمــل 
يومي االثنني والثالثاء، واملشاركة بكثافة في 
اإلضراب بعد فشل مفاوضاتها مع الجمعية 
املهنية للبنوك واملؤسسات املالية. وأصدرت 
املالية  واملؤسسات  للبنوك  العامة  الجامعة 
)النقابة( الجمعة املاضية ترتيبات اإلضراب 
الذي سينفذ اليوم وغدًا )5 و6 يوليو/ تموز( 
بسبب تنّكر جمعية البنوك التفاقات سابقة 
بــشــأن الـــزيـــادة فــي رواتــــب املــوظــفــني لسنتي 
شهر  مــنــذ  الـــطـــرفـــان  ـــعـــهـــا 

ّ
وق و2021،   2020

إبريل/ نسيان املاضي.
ــــراب، لــن تفتح البنوك  ووفـــق تــرتــيــبــات اإلضـ
واملـــؤســـســـات املــالــيــة وشـــركـــات الــتــأمــني ملــدة 
يومني أبوابها، وستتوقف مختلف العمليات 
املــالــيــة فـــي مــحــافــظــات الـــبـــالد كـــافـــة، ليشمل 

اإلضراب البنوك املحلية والخارجية أيضًا. 
ــنــــوك  ــبــ ــة الــ ــعــ ــامــ وقــــــــــال الـــــكـــــاتـــــب الــــــعــــــام لــــجــ
واملؤسسات املالية، نعمان الغربي، إن النقابة 
إلــى إعــالن أول إضـــراب ينفذه القطاع  دفعت 
التفاوض  أفــق  انسداد  البالد بعد  تاريخ  في 
مع جمعية البنوك التي تراجعت في تعهدات 
ــمـــي يــقــضــي  ــــعــــت عــلــيــهــا فــــي مــحــضــر رسـ

ّ
وق

بتمكني أكثر مــن 21 ألــف موظف مــن زيــادات 
في الرواتب وفق طريقة احتساب تعتمد منذ 

عام 1993. 
»العربي الجديد«  وأفاد الغربي في تصريح لـ
بأن القطاع البنكي يمّر بفترة صعبة نتيجة 
غياب رغبة املالكني واملسيرين في اإلصالح، 

النقابات للمشاركة في تأهيل  رغم استعداد 
شامل يخدم مصلحة املؤسسات املالية التي 
ــدوالر  ــ حــقــقــت أكــثــر مـــن 1.2 مــلــيــار ديـــنـــار )الـ
الـــوضـــع  ــم  ــ = 2.78 ديــــنــــار( مــــن األربـــــــــاح، رغـ
االقتصادي الصعب في البالد. وأكد املسؤول 
الــنــقــابــي أن مـــن حـــق الــعــامــلــني فـــي الــقــطــاع 
الذين يواصلون تسيير الخدمات في أصعب 
ــبــــالد الــحــصــول  الــــظــــروف الـــتـــي تـــمـــّر بـــهـــا الــ
على زيــــادات فــي الــرواتــب، باعتبار أنــهــم آلة 
اإلنـــتـــاج الــتــي تــحــقــق أربــــاح الــقــطــاع، مشيرًا 
إلى أن كل الخدمات املالية ستتوقف ليومني، 
العمالء  أمـــام  أبــوابــهــا  لــن تفتح  الــبــنــوك  وأن 

واملودعني.
نـــحـــو 5 آالف  أكـــــد أن  وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، 
موظف في القطاع املالي واملصرفي أصيبوا 
بــفــيــروس كــــورونــــا، وســـّبـــب الـــفـــيـــروس وفـــاة 
في  الــالزمــة  الحماية  نقص  بسبب  منهم   20
إلــى أن النقابة لم  الــعــمــل. لكنه أشـــار  مــقــرات 
ــوار، وهــــي مــســتــعــدة إللــغــاء  ــحــ ــاب الــ تــغــلــق بــ
اإلضراب ورفعه الفوري في حال التوصل إلى 
االثنني  اليوم  األولــى من  الساعات  اتفاق في 

الذي يتزامن مع أول يوم في اإلضراب.
ويتكون القطاع املالي من البنوك والشركات 
املالية وشركات التأمني، وهي منضوية تحت 
وتمثل  املالية،  واملؤسسات  املهنية  الجمعية 
ــن هــــذه املــؤســســات  ــر مـ ــبـ ــزء األكـ ــجـ الـــبـــنـــوك الـ
. ويبلغ عدد البنوك 29 بنكًا، 

ً
وأكثرها تشغيال

من بينها 14 بنكًا مدرجًا في بورصة األوراق 
املالية.

وفي بيان لها، قالت الجمعية املهنية للبنوك 
واملؤسسات املالية الجمعة، إن أرباح البنوك 
باملائة سنة  بأكثر من 30  تراجعت  الصافية 
2020، مؤكدة في بيان لها أن البنوك وافقت 
ــن زيــــــادة بــنــســبــة 8  عــلــى تــمــكــني املـــوظـــفـــني مـ
دون   2021 بعنوان سنة  رواتبهم  في  باملائة 
مــفــعــول رجــعــي لــلــزيــادة لــعــام 2020. وأكـــدت 
ت على 

َ
الجمعية أن كل املقترحات التي ُعرض

النقابة قوبلت بالرفض، ما أفضى إلى إقرار 
اإلضــــــراب، مـــحـــذرة مـــن عـــواقـــب وخــيــمــة على 

القطاع في حال املضي قدمًا في تنفيذه.
وقال الخبير املالي، خالد النوري، إن اإلضراب 
 تـــامـــًا فـــي الــقــطــاع املــصــرفــي 

ً
ســيــســّبــب شـــلـــال

وتــوقــف عمل الــصــرافــات النقدية األلــيــة التي 
َعّبأ باألموال الالزمة، مشيرًا إلى أن هذا 

ُ
لن ت

ــراب ســيــربــك كـــل الــعــمــلــيــات املــالــيــة في  ــ اإلضــ
البالد املتعلقة بالدفوعات وخالص الشيكات 
ــد الـــنـــوري في  والــتــحــويــالت الــخــارجــيــة. وأكــ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« أن الــقــطــاع  تـــصـــريـــح لــــ
املصرفي واملالي هو عصب االقتصاد، منبهًا 
إلـــــى الـــخـــســـائـــر الـــتـــي يــمــكــن أن تـــتـــرتـــب عــن 

اإلضراب ملختلف األنشطة االقتصادية. 
ويــتــخــوف تــونــســيــون مـــن أن يــــؤدي إضـــراب 
الــعــامــلــني فـــي الــبــنــوك إلـــى تــوقــف املــعــامــالت 
املــصــرفــيــة، مــا يــؤثــر بالكثير مــن الــقــطــاعــات 
في الدولة التي تعاني صعوبات اقتصادية. 
والـــقـــطـــاع الــبــنــكــي فــــي تـــونـــس هــــو املـــقـــرض 
تمويل  في  األول  واملساهم  للدولة،  الرئيسي 
املــــوازنــــة بــعــد تــعــثــر الــحــصــول عــلــى قـــروض 
خارجية وبطء املفاوضات مع صندوق النقد 

الدولي. 
وتبرز البيانات الصادرة عن وزارة االقتصاد 
الــدولــة  ميزانية  تنفيذ  نتائج  حــول  واملــالــيــة 
في مــارس/ آذار 2021 أن حجم ديــون الدولة 
ارتفاعًا قياسيًا  التونسية شهد  البنوك  لدى 
بني مــارس/ آذار 2020 ومــارس 2021 بزيادة 

مقدرة 32.4 باملائة. 
وذكرت وكالة التصنيف االئتماني »ستاندرد 
ف 

ّ
آنــد بــورز« في مايو/ أيــار املاضي أن تخل

ف 
ّ
تــونــس عــن ســـداد ديــونــهــا الــخــارجــيــة، يكل

ــبـــالد خــســائــر تــنــاهــز 7.9 مــلــيــارات  بـــنـــوك الـ
ديــنــار.  مــلــيــار   21.567 يـــعـــادل  مـــا  أي  دوالر، 
وأوضـــحـــت وكـــالـــة الــتــصــنــيــف االئــتــمــانــي أن 
كلفة عجز الحكومة عن تسديد الديون تؤدي 
إلـــى خـــســـارة رأس مـــال الــقــطــاع الــبــنــكــي بما 
ل 17.3 باملائة من الناتج املحلي اإلجمالي 

ّ
يمث

للعام الحالي.

عبد الرحمن خضر

في  كانت تستخدم  التي  الثلج  املياه وقوالب  أسعار  شهدت 
شمال شرقي سورية كحل ملواجهة درجات الحرارة املرتفعة 
ــــدد ســــاعــــات تــقــنــني  تـــراجـــعـــًا مـــلـــحـــوظـــًا، بــســبــب تــخــفــيــض عـ
لــإدارة  التابع  واالتــصــاالت  الطاقة  مكتب  قبل  مــن  الكهرباء 

الذاتية »الكردية« لشمال شرقي سورية.
ووصل سعر قالب الثلج الواحد إلى 5000 ليرة سورية )نحو 
1.54 دوالر(، لكنه عاد وانخفض ليصل سعره إلى نحو 2500 
ليرة )نحو 0.77 دوالر(، بينما تراجعت أسعار املياه بسبب 

توفر الكهرباء، وقيام األهالي بملء خزاناتهم املنزلية.
وكانت أبرز األسباب التي تدفع األهالي لشراء قوالب الثلج، 
هــي ســاعــات انــقــطــاع الــكــهــربــاء الــطــويــلــة فــي مــعــظــم مناطق 
سيطرة اإلدارة الذاتية، وعدم وجود مواعيد دقيقة وساعات 
وصــل مــحــددة للكهرباء، مــع ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة بشكل 
حاد في الفترة الحالية. وأعلن املكتب أول من أمس، عن تقليل 
الذاتية،  اإلدارة  سيطرة  مناطق  في  الكهرباء  تقنني  ساعات 
تعتمد  الــتــي  الــســدود،  فــي منسوب  الطفيف  للتحّسن  وذلـــك 

اإلدارة عليها في توليد الكهرباء.
وقال املدير العام للكهرباء في إقليم الجزيرة شرقي سورية، 
»العربي الجديد« إن الوارد املائي إلى السدود  أكرم سليمان، لـ
السورية من قبل تركيا شهد تحسنًا طفيفًا منذ نحو أسبوع، 

وهذا انعكس على كمية الكهرباء املولدة في املنطقة. 
وأشار سليمان إلى أن هناك زيادة بمعدل أربع ساعات يوميًا 
في عدد ساعات توصيل الكهرباء، إذ كان التيار الكهربائي 
يصل إلى املنطقة بمعدل ثماني ساعات، وبعد زيادة اإلنتاج 

سيصل عدد الساعات إلى 12 ساعة.
وأّكد املدير العام للكهرباء في إقليم الجزيرة شرقي سورية، 
أنــــه إذا مـــا تـــم فــتــح أكــبــر لــلــســدود الــتــركــيــة ووصـــلـــت املــيــاه 
بشكل جيد إلى السدود السورية على نهر الفرات، فإن واقع 
شمال  الواقعة  املناطق  في  كبير  بشكل  سيتحسن  الكهرباء 

شــرقــي ســـوريـــة. وبــــــدوره، قـــال دلــيــر حــمــو وهـــو مـــواطـــن من 
»العربي الجديد« إن معظم خزانات املدينة  مدينة القامشلي لـ
املنزلية امتألت باملياه بسبب توفر الكهرباء، ولم تعد هناك 
حاجة لشرائها من الصهاريج املتنقلة، ما أدى إلى انخفاض 

املياه في السوق بشكل ملحوظ.
ليرة  إلــى نحو 2500  انخفض  الثلج  قالب  أن سعر  وأوضـــح 
)الدوالر = نحو 3200 ليرة سورية( بعد أن كان قد وصل إلى 
نحو خمسة آالف ليرة، كما أن كثيرًا من السكان استغنوا عن 
مولدات الكهرباء الخاصة، وهذا سينعكس أيضًا على سعر 

األمبير الكهربائي في األيام القادمة.
وفــــي وقــــت ســـابـــق، اتــهــمــت اإلدارة الـــذاتـــيـــة تــركــيــا بــإغــالق 
سدودها في خطوة للضغط عليها، ما أثر على منسوب املياه 
 املدير السابق لسد الفرات عبد 

ّ
في سورية بشكل ملحوظ، لكن

الجواد سكران، أّكد في حديث لوسائل إعالم سورية محلية أن 
انخفاض مستوى املياه في هذا الوقت من العام أمر طبيعي، 
وأشــار حينها إلى أن السنوات التي سبقت الحراك السوري 
العديد  املياه، ووصــل في  شهدت تراجعًا كبيرًا في منسوب 

من السنوات إلى أقل من املستوى الذي بلغه هذا العام.
ويشكو الــســوريــون فــي أنــحــاء الــبــالد، وال سيما فــي املناطق 
التي تقع تحت سيطرة نظام بشار األســد، من تدهور واقع 
الكهرباء بشكل متسارع هذه األيام، في ظل موجة حر شديد، 
األمر الذي ترك أثرا كبيرا على أصحاب املهن واملصالح، في 
حــني كـــرر الــنــظــام ذرائـــعـــه بــعــدم وجـــود كــمــيــات وقـــود كافية 
وحـــاجـــة مــحــطــات تــولــيــد لــلــصــيــانــة، ووجــــــود حـــصـــار عبر 
الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة األحــاديــة الــجــانــب الـــذي يــحــول دون 
ذلك. وارتفع التقنني في مناطق سيطرة النظام خالل الفترة 
ــوزارة  األخـــيـــرة، بــشــكــل كــبــيــر، وهـــو مـــا أرجـــعـــه مــســؤولــون بــ
الــغــاز و%30  مــن املحطات تعمل على  أن %70  إلــى  الكهرباء 
على الفيول، مؤكدين أن هناك نقصًا بكميات الغاز، باإلضافة 
الرتفاع الحرارة وخروج محطات عن الخدمة، في الوقت الذي 

لم يتم وضع محطات توليد جديدة.

أول إضراب للبنوك في 
تاريخ تونس: شلل مالي

توفير الكهرباء يهبط بأسعار المياه في شمال شرق سورية )فرانس برس(البنوك تحقق أرباحًا رغم الظروف االقتصادية الصعبة )فتحي بلعيد/فرانس برس(

انخفاض أسعار المياه وقوالب الثلج

وفق ترتيبات إضراب 
البنوك المقرر أن يبدأ 

اليوم االثنين، لن تفتح 
المؤسسات المالية 

وشركات التأمين التونسية 
لمدة يومين أبوابها، 

في حالة عدم االستجابة 
لمطالب القطاع

قطر: تحديث نظام صناديق 
المستثمر

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورقة 
استشارية جديدة بشأن تحديث وتوسيع 
إطار عمل صناديق املستثمر املتخصص 

العاملة في مركز قطر للمال. وبحسب هيئة 
التنظيم، فإن القواعد املقترحة تنشئ بنية 
ز أعمالها على 

ّ
جديدة من الصناديق تترك

املستثمرين من أصحاب الثروات الكبيرة، 
عرف باسم صناديق املستثمر 

ُ
والتي ت

ضاف هذه الفئة 
ُ
املتخصص املعتمد. وت

الجديدة إلى مجموعة واسعة من فئات 
الصناديق الخاصة والعامة العاملة في مركز 

قطر للمال، حيث تهدف هذه التحديثات 
إلى تلبية مقتضيات النمو املستمّر لقطاع 

إدارة االستثمار في قطر، إضافة إلى الطلب 
املتزايد من قبل املستثمرين وجهات إدارة 
االستثمار على إنشاء الصناديق املزّودة 

سم باملرونة واالبتكار. وبّينت 
ّ
بهيكليات تت

هيئة التنظيم أنه حرصًا على تحقيق قيمة 
تاحة للقطاع 

ُ
مضافة وتعزيز الفرص امل

بشكل عام واملستثمرين بشكل خاص، 
فإنها أصدرت الورقة االستشارية الخاصة 

بالتحديثات املقترحة، بهدف الحصول 
على آراء ومالحظات الجهات املعنية من 
مستثمرين ومديري استثمار، على أن 

تنتهي فترة االستشارات بتاريخ 30 
سبتمبر/ أيلول املقبل.

النظام السوري يزيح شركة 
مخلوف »اإلنسانية«

أصدر الحارس القضائي لشركة »سيريتل« 
لالتصاالت الخلوية املعني من قبل حكومة 

النظام السوري قرارًا أسقط بموجبه 
عضوية شركة »راماك للمشاريع التنموية 

واإلنسانية« التي يملكها رامي مخلوف، 
من مركزها في رئاسة وعضو مجلس 
إدارة شركة »سيريتل«. ونشر »سوق 

دمشق لألوراق املالية«، قبل يومني، صورة 
عن القرار الصادر عن الحارس القضائي، 

وحمل رقم »27«، بتاريخ 15 من يونيو/ 
حزيران املاضي. ونص القرار على إلغاء 

املركزين اللذين كانت الشركة تشغلهما في 
مجلس إدارة »سيريتل«، وهما مركز رئيس 

مجلس اإلدارة، ومركز عضو مجلس اإلدارة، 
حيث يبلغ رأسمال »سيريتل« املعلن عنه 

مبلغ 3.350 مليارات ليرة )نحو 1.3 مليون 
دوالر(، تعود لـ6.308 مساهمني، أبرزهم 

»راماك للمشاريع التنموية واإلنسانية«، التي 
يرأس مجلس إداراتها رامي مخلوف، بنسبة 

تصل إلى %40.

نمو االقتصاد اإليراني 
3.6% في 2020

اعتبر البنك املركزي اإليراني أن التطورات 
االقتصادية في البالد خالل العام املالي 
املاضي تشير إلى األداء الجيد ومسيرة 

تحّسن األنشطة االقتصادية، رغم تشديد 
الحظر األميركي املفروض وتفشي 

فيروس كورونا. ويبدأ العام املالي اإليراني 
في 21 مارس/آذار من كل عام وينتهي في 

20 مارس/آذار من العام التالي له.
وأبدى الرئيس اإليراني، حسن روحاني، 

أول من أمس، خشيته من دخول إيران في 
موجة وبائية خامسة لفيروس كورونا، 
مرتبطة باملتحور »دلتا« شديد العدوى 
الذي بدأ ينتشر، خصوصًا في مناطق 

جنوب البالد. وأشار البنك املركزي، 
في تقرير نشرته وكالة األنباء اإليرانية 
»إرنا« أمس األحد، إلى أنه رغم الحظر 
االقتصادي املفروض من قبل اإلدارة 
األميركية، إال أن اقتصاد البالد حقق 

في العام املاضي نموا بنسبة 3.6 باملائة، 
ونموا اقتصاديا من دون النفط بنسبة 

2.5 باملائة.

نمو إيرادات شركات اإلنترنت 
الرئيسية بالصين

أظهرت نتائج بيانات من وزارة الصناعة 
وتكنولوجيا املعلومات أن قطاع اإلنترنت 
والقطاعات ذات الصلة في الصني شهدت 
نموا في إيراداتها التجارية خالل األشهر 
الخمسة األولى من العام الجاري. وحسب 
الوزارة، ازدادت إيرادات شركات اإلنترنت 

الرئيسية بنسبة 24.4 في املائة على 
أساس سنوي إلى 598.1 مليار يوان 

)حوالي 92.43 مليار دوالر أميركي( أثناء 
الفترة بني يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار.

ووفقًا للبيانات، سجلت هذه الشركات 
إجمالي 60.66 مليار يوان من أرباح 

التشغيل أثناء هذه الفترة، بينما بلغ إنفاق 
القطاع على البحوث والتطوير 29.01 

مليار يوان، بزيادة 16.3 في املائة. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

29
ــوك في  ــن ــب ــدد ال يــبــلــغ عـ
بينها  من  بنكًا،   29 تونس 
بنكًا مدرجًا في بورصة   14
حسب  ــيــة،  الــمــال األوراق 
 2020 وعام  رسمية.  بيانات 
المصرفي  القطاع  حقق 
أرباحًا بقيمة 1.2 مليار دينار.

تقارير عربية

سوريةمصارف

أظـــهـــرت بــيــانــات حــكــومــيــة، أمــس 
األحــــــد، انـــكـــمـــاش الـــنـــاتـــج املــحــلــي 
بنسبة  البحرين  ململكة  اإلجمالي 
األول  الـــربـــع  خــــالل  بــاملــئــة   2.11
ســــنــــوي،  أســــــــــاس  عــــلــــى   2021
بضغط استمرار تداعيات جائحة 
كــورونــا وتــراجــع االقــتــصــاد غير 
الــنــفــطــي. وحـــســـب بــيــانــات هيئة 
اإللكترونية،  والحكومة  املعلومات 
انــكــمــش الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي 
مـــلـــيـــارات   3.06 إلــــــى  لــلــمــمــلــكــة 
دوالر(،  مـــلـــيـــارات   8.16( ــنـــار  ديـ
مــلــيــارات ديــنــار )8.35  مــن 3.13 
املــمــاثــل  بــالــربــع  مــلــيــارات دوالر( 
الــبــيــانــات  ورصــــــدت   .2020 مـــن 
النفطي  غير  االقــتــصــاد  انكماش 
الفترة  خــالل  باملئة   2.97 بنسبة 
ارتفع  فيما  أســـاس ســنــوي،  على 
 2.04 بنسبة  النفطي  االقــتــصــاد 
ــلــــى أســـــــاس فــصــلــي،  بـــاملـــئـــة. وعــ
البحرين بنسبة  اقتصاد  انكمش 
الـــربـــع  ــع  مــ ــقـــارنـــة  مـ بـــاملـــئـــة   0.10

األخير من 2020.

انكماش 
اقتصاد 
البحرين

الخرطوم ــ عاصم إسماعيل

توحيد  سياسات  إنــجــاح  لجنة  اجتماع  قــرر 
ســعــر الــصــرف الــتــصــدي ملــا يــحــدث فــي ســوق 
الــعــمــالت األجــنــبــيــة بــعــد االنــخــفــاض الكبير 
الـــــذي شــهــدتــه الــعــمــلــة الـــســـودانـــيـــة، وطــالــب 
الكافي  األجنبي  النقد  بتوفير  الــســودان  بنك 
ــنـــوك عــــبــــر ســــيــــاســــة املــــــــــزاد الــــتــــي صــــدر  ــبـ ــلـ لـ
اللجنة خالد  مــؤخــرًا. وأكــد رئيس  منشورها 
التي تجري في  عمر يوسف، بأن املضاربات 
أســــواق الــعــمــالت األجــنــبــيــة تــمــثــل حــربــًا ضد 
اقتصاد البالد ومعاش الناس. وأعلن تصدي 

الحكومة لها بكل السبل.
السوداء  السوق  في  الـــدوالر  أسعار  وسجلت 
أرقاما جديدة مقابل الجنيه حيث بلغ سعره 

460 جنيها، في حني يبلغ رسميًا 451 جنيها.
وأصدر بنك السودان املركزي منشورًا لتنظيم 
عمليات مــــزادات الــنــقــد األجــنــبــي بــعــد مضي 
حوالي ثالثة أشهر من إطالق سياسة توحيد 

سعر الصرف.
وقال إن عقد مزادات النقد األجنبي من جانب 
املــركــزي خطوة أولــى للتدخل،  الــســودان  بنك 

وســيــتــبــعــهــا قــريــبــًا إطـــــالق نـــظـــام إلــكــتــرونــي 
النقد  املتعاملني في ســوق  كافة  محكم يمكن 

األجنبي من التداول بكل سهولة وشفافية.
وأرجع مختصون تراجع الجنيه أمام الدوالر 
رغــــم تــحــريــر ســعــر الـــصـــرف إلــــى الــســيــاســات 
الحكومية التي اعتمدت على وصفة صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي دون أن تــتــحــســب إلصــالحــات 
داخــلــيــة مطلوبة، األمـــر الـــذي أدى إلــى زيــادة 
إلى  بــصــورة غير مسبوقة  التضخم  مــعــدالت 
ــــرون أن  أكــثــر مـــن 363 بــاملــائــة، فــيــمــا يـــرى آخـ
ضغوط صندوق النقد لم تصحبها إجراءات، 
رغـــم أن املــؤســســة الــدولــيــة تــطــلــب مـــن الـــدول 
تخفف  لــكــي  لسياساتها  مصاحبة  خــطــوات 

وطأة األوضاع االجتماعية.
العزيز  االقــتــصــادي، عبد  الخبير  يــتــفــاءل  لــم 

إســحــاق، بـــاألوضـــاع الــحــالــيــة، لكنه يـــرى في 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــفــوضــى في  حــديــثــه لـــ
السياسات النقدية غير املدروسة ربما تصل 
بالدوالر إلى مستويات عالية تزيد من معاناة 
الـــســـودانـــيـــني، وتــقــلــل مـــن قــدرتــهــم الــشــرائــيــة 
وتصعد بعدد الفقراء وتصبح املعادلة صعبة 
لإصالح. ومع ذلك ال يرى إسحاق تقدما في 
ما يتعلق باإلجراءات التي اتخذتها الحكومة 
بــالــنــســبــة لــتــعــويــضــات األســـــر الــفــقــيــرة عبر 
برنامج ثمرات أو دعم األسر محدودة الدخل 
في وقت تتآكل فيه قيمة الجنيه السوداني، ما 

يجعل كل اإلجراءات املتخذة بال فائدة.
ــي عــبــر  ــودانــ ــســ وتـــخـــفـــيـــض قــيــمــة الـــجـــنـــيـــه الــ
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي يتطلب  تــوجــيــهــات صـ
املركزي  الــســودان  إصالحات هيكلية في بنك 
والــحــصــول على »وديــعــة – منحة » دوالريـــه 
لضمان تنفيذ السياسة، ولكن لم يحدث ذلك 
النتيجة زيــادة في التضخم ومعاناة  وكانت 
السوداني  الجنيه  وفقدان  السودانية  لألسر 
الزين  محمد  املصرفي  حديث  حسب  قيمته، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«. وأكــــد الـــزيـــن أن الــقــفــزة  لـــ
الـــكـــبـــيـــرة فــــي تــخــفــيــض الــعــمــلــة الـــســـودانـــيـــة 
بنسبة غير مسبوقة غير مبررة على اإلطالق، 
وسيظل املركزي يجاري السوق املوازية علما 

بأنه ال توجد احتياطات في البنك. 
ــنـــوك  ــبـ ــك بــــجــــانــــب أن الـ ــ ــ وأضـــــــــــاف: يــــأتــــي ذلـ
الــســودانــيــة أيــضــا لـــم تــكــن مــهــيــأة الســتــقــبــال 
األموال من الخارج، وحتى هذه اللحظة هنالك 
بالعملة  مصرفية  حــســابــات  لفتح  إجـــــراءات 
الــــحــــرة غـــيـــر مـــتـــوافـــرة لــكــثــيــر مــــن املـــصـــارف 
ال  السابقة  الطريقة  أن  يعنى  مــا  الــســودانــيــة، 
تزال مفعلة في السوق السوداء التي ما زالت 
تستقبل أمــوال املغتربني حيث أعلنت الدولة 
عـــن 24 حـــافـــزا لــلــمــغــتــربــني، ولــكــنــهــا تــنــاســت 
الــطــرق الــتــي يمكن بــهــا جـــذب تــلــك املــدخــرات 
التي  الداخل  املوظفني في  أو حتى تحويالت 
ــارج نــطــاق النظام  تــتــم عــبــر طـــرق مــتــعــددة خـ

املصرفي.
ــة لـــشـــهـــور فــــي تــرقــب  ــ ــوازيـ ــ ــلـــت الــــســــوق املـ وظـ
ــــرف ومـــعـــرفـــة  ــــصـ لـــســـيـــاســـة تـــحـــريـــر ســـعـــر الـ
اإلجـــــــراءات املــقــبــلــة مـــن الــحــكــومــة، خــاصــة أن 

اتخذوا  العمل  عــن  العاطلني  مــن  كثيرا  هناك 
من تجارة الدوالر مهنة لهم في ظل األوضاع 
ــــذى يجعلهم  الـ ــر  ــ االقـــتـــصـــاديـــة الــســيــئــة، األمـ
حريصني على عدم نجاح تلك السياسة، فيما 
ينتهز بعض التجار الكبار أي فرصة إلعادة 
تـــوزيـــع خـــارطـــة الـــســـوق املـــوازيـــة عــبــر سحب 
العملة املحلية من البنوك بكميات كبيرة، ما 
جعل كثيرا من البنوك غير قــادرة على تلبية 
طــلــبــات تــغــيــيــر الــــــدوالر إلــــى الــجــنــيــه خــاصــة 

الكميات الكبيرة.
ويقول االقتصادي السوداني، عبد املعني عبد 
أزمــة سيولة  الــجــديــد«: هناك  »العربي  لـ الــلــه، 
في البنوك السودانية ربما تعيدنا إلى سابق 
الـــعـــهـــد، مــضــيــفــا: املـــالحـــظ أن الــنــقــد املــحــلــي 
فــي الــبــنــوك الــســودانــيــة مــن الــفــئــات الصغيرة 
وغـــيـــر الــقــابــلــة لـــلـــتـــداول عــمــرهــا االفــتــراضــي 
انتهي، وكثير من املتعاملني يرفضون الفئات 
ــى الــســوق  الــصــغــيــرة املــهــتــرئــة ويـــلـــجـــؤون إلــ
ــة الــتــي تــلــبــي رغــبــاتــهــم بــفــئــات كبيرة  املـــوازيـ
جــيــدة بــال عــنــاء. وتــابــع: الــغــريــب فــي األمـــر أن 
الــفــئــات الــجــديــدة تــجــدهــا مــخــتــومــة بــأخــتــام 
الــبــنــوك الــتــي تــتــعــذر بــعــدم وجــــود الــنــقــد، ما 
يشير إلى وجود مؤامرة إلفشال تلك السياسة 

التي أضرت بكثير من تجار العملة.
وما يحدث اآلن هو فوضى في سوق العمالت 
تنعكس  لن  باريس  مؤتمر  أن  كما  األجنبية، 
مخرجاته على االقتصاد السوداني ما لم يكن 
هناك مفهوم واقعي لتطبيق سياسة التحرير 

االقتصادي في السودان، حسب عبد الله.
ومــن جــانــبــه، يــرى املحلل املــالــي، عبد الــرؤف 
عــــــوض، أن هـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر مــــن اإلصــــالحــــات 
غير  وأخـــرى  متخذة  غير  املطلوبة  الداخلية 
مفعلة، فالحكومة تراهن على املنح والقروض 
الداخلية  البيئة  إلـــى  الــنــظــر  دون  الــخــارجــيــة 
التي تتطلب جراحات عميقة، ولذلك إن دخلت 
ــوال إلـــى الــخــزيــنــة الــعــامــة فــلــن تــجــد واقــعــا  أمــ
يدعم  حقيقيا  دافــعــا  أو  معه  تتعامل  مثاليا 
ــوال املــنــتــظــرة. وأشــــار إلـــى اســتــمــرار  ــ تــلــك األمـ
عــمــلــيــات الــتــهــريــب لـــلـــوقـــود، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
مــعــانــاة الــقــطــاع املــصــرفــي مـــن قــلــة الــخــبــرات 

وتصاعد النزاعات والخالفات السياسية.
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البنوك السودانية تعاني من نقص سيولة )أشرف شاذلي/فرانس برس(

صنعاء ـ محمد راجح

والتقليدية  الــيــدويــة  األعــمــال  تــتــراجــع 
ــا املـــجـــتـــمـــع الـــيـــمـــنـــي  ــهـ ــيـ ــــي بـــــــرع فـ ــتـ ــ الـ
وبــاتــت مــهــددة بــاالنــقــراض، عــلــى وقــع 
تراجع حرف يدوية وانخفاض عددها 
ومــســتــويــات انــتــشــارهــا وإنــتــاجــيــتــهــا، 
املفروشات  كما هو حــال مهنة تنجيد 
واألثاث، والتي يطلق عليها في بعض 
املــنــاطــق الــيــمــنــيــة »الـــنـــدافـــة«. فـــي تعز 
جـــنـــوب غـــربـــي الــيــمــن، يـــالحـــظ تــراجــع 
عـــديـــد األعــــمــــال واملــــهــــن، والـــتـــي مثلت 
االنتشار  نحو  انطالقتها  املدينة  هــذه 
متنوعة  فترات  خــالل  كانت  بمنتجات 
محل رواج وإقبال كبير لدى اليمنيني، 
املـــنـــّجـــديـــن تجد  ــفـــروشـــات  كـــانـــت مـ إذ 
طريقها إلى مختلف مساكن اليمنيني 
فــي مختلف املناطق واملـــدن واألريـــاف. 
يـــقـــول الـــحـــاج عــبــد الـــلـــه الــــعــــزي، وهــو 
فــي مدينة تعز،  الــقــدمــاء  املنجدين  مــن 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــــه اضــطــر إلــى  لـــ
تــرك هــذه املهنة بعد أن تــراجــع الطلب 
لوسائل  افتقدت  التي  منتجاتها  على 
الـــتـــرويـــج والــتــســويــق والــتــحــديــث في 
وغزل  التنجيد  في  املستعملة  األدوات 
الــقــطــن الــثــقــيــل، إلـــى جــانــب الــتــطــورات 
الحديثة، وعدم قدرة كثير من العاملني 
في هذه املهنة على مجاراتها والتعامل 
مــع غـــزو اإلســفــنــج، كــمــا يــؤكــد الــعــزي، 

لألسواق اليمنية.
ــال املــرتــبــطــة  ــمـ واخــتــفــت كــثــيــر مـــن األعـ
ــانـــت مــنــتــشــرة فــي  ــتـــي كـ بــالــتــنــجــيــد الـ
أســــــــواق تـــعـــز الـــقـــديـــمـــة أو فــــي مــحــال 
خاصة بالتنجيد وإعادة تأهيل األثاث 
كانت  والقطنية،  القديمة  واملفروشات 
تنتشر فــي شـــوارع وأحــيــاء املدينة، أو 
مزارا  كانت  التي  الريفية  في مناطقها 
العاملني  لــلــحــرفــيــني واملــهــنــيــني  دائــمــا 
فـــي الــتــنــجــيــد مــمــن يــفــضــلــون الــتــجــول 
فـــي الـــقـــرى واملــنــاطــق الــريــفــيــة. ويلفت 
قايد، من سكان إحدى  املواطن حسان 

املــنــاطــق الــريــفــيــة فــي تــعــز، إلـــى توقف 
املنجدين أو »الندافني« )املصطلح الذي 
اليمنية  الريفية  املناطق  يفضل سكان 
ــن زيـــــــــارة مــنــاطــقــهــم  ــ اســــتــــخــــدامــــه(، عـ
الــريــفــيــة الــتــي اعــــتــــادوا الــتــجــول فيها 
مــن فــتــرة ألخـــرى، لتنجيد املــفــروشــات 
القطنية وإعادة تأهيل مختلف األثاث 
ــام بــتــنــجــيــدهــا  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــات والـ ــ ــروشــ ــ ــفــ ــ واملــ
و»نــدفــهــا« أو غــزلــهــا عــلــى آالت يــدويــة 
اندثارا  املهنة  قديمة. كما شهدت هذه 
في مدن أخرى مثل صنعاء وعدن، في 
ظل ما واجهه بعض املهنيني املنجدين 
السنوات  بالعمل خــالل  استمروا  ممن 
ــعــــوبــــات وتـــحـــديـــات  ــــن صــ ــة مـ ــيــ املــــاضــ
أجــبــرتــهــم عــلــى الــتــوقــف والــبــحــث عن 
التحول للعمل في مجال  أو  آخــر  عمل 
التنجيد بالطرق الحديثة املعتمد على 

اآلالت واملعدات املتطورة.
ويــفــيــد حــرفــيــون وعـــامـــلـــون فـــي املــهــن 
التقليدية في صنعاء، بأن هناك عديد 
الــتــغــيــرات الــتــي طـــرأت فــي هـــذا املــجــال 
العوامل  هــذه  اليدوية. من  األعمال  من 
والــتــغــيــرات بـــروز اإلســفــنــج املضغوط 
»الفرشان«  تكوين  في  رئيسية  كمادة 
املضغوطة  واملــجــالــس  األثـــاث  ومعظم 
واملــوكــيــتــات ومــخــتــلــف مــكــونــات أثــاث 

املنازل.
ــــواق صــنــعــاء  ويـــالحـــظ مـــا تــعــانــيــه أســ
في  كبير  ركـــود  مــن  الــقــديــمــة  الشعبية 
األعــمــال املهنية والــحــرفــيــة والــيــدويــة، 
ــــدرات الــعــامــلــني فـــي هــذه  وانــخــفــاض قـ
املــهــن واألعــمــال فــي مــقــاومــة التجريف 
ومستوى  ومهنهم  ألعمالهم  الحاصل 
تأثير الحرب عليهم وانتشار املنتجات 
ــدم االهــتــمــام  ــ ــتـــوردة واملـــقـــلـــدة وعـ املـــسـ
الصدد  في هذا  بمنتجاتهم. ويتحدث 
الضبيبي،  محمد  الجديد«،  »العربي  لـ
ــا لــتــنــجــيــد  ــزا تـــجـــاريـ الــــــذي يـــديـــر مــــركــ
األثـــاث واملــفــروشــات، عــن أن كثيرا من 
املــركــز واملـــحـــال الــتــجــاريــة الــعــامــلــة في 
هذا النوع من األعمال أصبحت تعتمد 

القطع  وبــقــايــا  اإلسفنجية  املـــواد  على 
مـــن األقـــمـــشـــة فـــي مــنــتــجــاتــهــا، والــــذي 
يختلف عما كان معموال به في مجال 
التنجيد »الندافة« اليدوية، والتي كان 
يــتــم فــيــهــا غــــزل املـــفـــروشـــات الــقــطــنــيــة 
في  التي يطلق عليها  القديمة  الثقيلة 
بعض املناطق اليمنية »العطب«، وهي 

آلة تقليدية يدوية.
اليدوي  التنجيد  الرأي عامل  ويخالفه 
ــم، والـــــــذي يـــكـــاد يـــكـــون مــن  ــاســ عـــلـــي قــ
الـــنـــادريـــن الـــذيـــن يــتــم مــشــاهــدتــهــم في 
صــنــعــاء ال يــــزالــــون يــعــمــلــون فـــي هــذه 
املــهــنــة، بــقــولــه إن مــنــتــجــات الــتــنــجــيــد 
ــدرات تــنــافــســيــة  ــ ــقــ ــ ــــدوي تـــتـــمـــيـــز بــ ــيــ ــ ــ ال
واملشاغل  املــراكــز  استحدثته  مــا  تفوق 
الــــحــــديــــثــــة،  اآلالت  ــــى  ــلـ ــ عـ ــــدة  ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ املـ
ــلــــى الـــبـــقـــاء  ــا وقـــــدراتـــــهـــــا عــ ــهــ بــــجــــودتــ
ــن املـــنـــتـــجـــات األخـــــرى  لـــفـــتـــرة أطــــــول مــ
لــلــحــرفــيــة الـــعـــالـــيـــة الـــتـــي تــعــمــل عــلــى 
غــزلــهــا وتــكــويــنــهــا وإعــــدادهــــا. ويــصــر 
قـــاســـم عــلــى مـــقـــاومـــة كـــل الــصــعــوبــات 
ــتـــي لــــم يــســتــطــع غــيــره  ــتـــحـــديـــات الـ والـ
مــن الــعــامــلــني فــي هـــذه املــهــنــة التعامل 
»العربي  لـ ويوضح  ومقاومتها.  معها 
ــزال هــنــاك »زبـــائـــن«  الـــجـــديـــد«، أنـــه ال يــ
الــيــدوي،  التنجيد  يفضلون  عــمــالء  أو 
ــــني  ــنـ ــ ــواطـ ــ خــــصــــوصــــًا مــــــن األســــــــــر واملـ
محدودي الدخل ممن أصبحوا في ظل 
قادرين  غير  الصعبة  الراهنة  الظروف 
أو  باملفروشات  مساكنهم  تأثيث  على 
تجديدها، وبالتالي يلجأ بعضهم إلى 
ــادة تــأهــيــل مـــا يــمــتــلــكــونــه مـــن أثـــاث  ــ إعـ
القديمة،  القطنية  بــالــذات  ومفروشات 
وبــالــتــالــي تــوفــيــر مــبــالــغ طــائــلــة يمكن 
التجارية  املراكز  منتجات  على  دفعها 
باهظة الثمن. وتشهد األسواق املحلية 
في اليمن ارتفاعات قياسية في أسعار 
ــات الــــتــــي يـــالحـــظ  ــ ــــروشــ ــفــ ــ األثــــــــــاث واملــ
انتشار عملية بيعها في محال ومراكز 
تــجــاريــة كــبــيــرة وواســـعـــة فـــي مختلف 

املدن.

اليمنعمالت

مسؤول: المضاربات 
تمثل حربًا ضد اقتصاد 

البالد ومعاش الناس
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

ارتــبــاكــًا  أوبــــك+  مجموعة  تعيش 
جــــديــــدًا. أبـــوظـــبـــي تــــواجــــه اتـــفـــاق 
الـــســـعـــوديـــة وروســــيــــا بـــالـــرفـــض. 
االجــتــمــاعــات الــتــي كــان مــن املــقــرر أن تنتهي 
ــيـــوم اإلثـــنـــني.  ــى الـ ــوم الــخــمــيــس تــأجــلــت إلــ يــ
صــــراع الــحــلــفــاء يــتــصــاعــد واملـــخـــاوف بـــدأت 
الفترة  خــالل  النفط  سعر  على  ليس  تتزايد 
أيــضــًا عــلــى مستقبل  املقبلة فــحــســب، وإنــمــا 
صناعة الطاقة، وسط شد الحبال املتواصل 
ــام  ــــذي حــصــل فـــي األيــ بـــني املــنــتــجــني. فــمــا الـ
ــن املـــمـــكـــن أن تــقــود  ــيــــة؟ وإلــــــى أيـــــن مــ املــــاضــ

الخالفات القائمة؟
نمو الطلب من العالم املتقدم، الذي ظل راكدًا 
اليقني ألنه  لسنوات، يمر فــي حالة مــن عــدم 
يــخــرج بــقــوة مــن عــمــلــيــات اإلغــــالق الطويلة 

لـــألســـواق. فـــي غــضــون ذلــــك، ال يــــزال الــعــالــم 
النامي، مصدر كل الطلب الجديد على النفط 
تقريبًا في السنوات املاضية، يتالشى، وفقًا 

لتقرير »وول ستريت جورنال«. 
وذكرت الصحيفة أن منظمة أوبك وحلفاءها 

بقيادة روسيا قبل أسبوع كانوا يميلون إلى 
برميل  مليون  بمقدار نصف  اإلنــتــاج  زيـــادة 
يــومــيــًا، مـــع املـــزيـــد مـــن اإلضــــافــــات املحتملة 
في وقــت الحــق من العام. ومــع بــدء املــداوالت 
الفعلي  الزعيم  السعودية،  وافقت  الرسمية، 
ــا، أكــبــر املــنــتــجــني مـــن خـــارج  ــيـ ــــك، وروسـ ألوبـ
املنظمة النفطية، على تبني اقتراح يتضمن 
زيادة بنحو نصف مليون برميل يومًيا بدءًا 
مــن أغــســطــس/ آب، ثــم زيــــادة إنــتــاج أوبـــك+ 
برميل حتى  مليونا  بما مجموعه  تدريجيًا 

ديسمبر/ كانون األول.
إال أن اإلمارات عرقلت يوم الخميس املاضي 
اتفاق أوبك + الذي أبرمته روسيا والسعودية 
مـــن أجــــل زيــــــادة اإلنــــتــــاج، مــطــالــبــة بــشــروط 
أفـــضـــل لــنــفــســهــا مـــن حــيــث زيــــــادة حصتها 
اإلنتاجية. بعد يومني من املحادثات املريرة، 
ــة الـــوحـــيـــدة الــرافــضــة  ــدولـ ــارات الـ ــ ــ بــقــيــت اإلمـ
حتى  املفاوضات  أوقفت  وبالتالي  لالتفاق، 

يوم االثنني، وسط ارتباك األسواق.
موقف  اتخاذ  على  حلفاءها  أبوظبي  تجبر 
األميركية:  »بلومبيرغ«  وكــالــة  وفــق  صعب، 
قبول مطالبها، أو املخاطرة بتفكيك تحالف 
ــفـــشـــل فــــي الـــتـــوصـــل  ــد يـــــــؤدي الـ ــ أوبـــــــــك+. وقــ
إلــــى اتـــفـــاق إلــــى الــضــغــط عــلــى ســــوق ضيقة 
بالفعل، مما قــد يـــؤدي إلــى ارتــفــاع حــاد في 
أســـعـــار الــنــفــط الـــخـــام. لــكــن هــنــاك ســيــنــاريــو 
ــًا، فقد  أيـــضـ يــلــعــب دوره  أكـــثـــر درامــاتــيــكــيــة 
تنهار وحــدة أوبــك+ بالكامل، مما قد يؤدي 
إلــى انــهــيــار األســعــار فــي تــكــرار لــألزمــة التي 

»أوبك+« 
على المحك

الخالفات 
تنعكس ارتباكًا 

في األسواق 
)جيوسيبي 

كايكاس/ فرانس 
برس(

اتفقت السعودية وروسيا على قيادة موقف مجموعة أوبك+ نحو 
زيادة اإلنتاج النفطي بنحو نصف مليون برميل يوميًا بدءًا من أغسطس/ 

آب، إال أن اإلمارات اعترضت مطالبًة بزيادة حصتها اإلنتاجية

تضع أبوظبي 
حلفاءها أمام موقف 
صعب يتضمن احتمال 

تفكيك أوبك+

17% ارتفاع الدخل 
الوارد من منتجات 
المدارس المهنية

ارتفاع الزخم بعد 
تراجع إصابات كورونا 

وفتح األسواق

نزاع نفطي 
جديد يعرقل 

االتفاق

تقديم طلبات للتوظيف في كاليفورنيا )باتريك فالون/ فرانس برس(مساهمة واسعة في إنتاج الكمامات الطبية )عارف هدفردي يمن/ األناضول(

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تصّدر التعليم املهني، مواقع تركيا الصناعية 
خــــــالل عــــامــــي كــــــورونــــــا، فـــدخـــلـــت الــــصــــروح 
الــتــعــلــيــمــيــة مـــنـــافـــســـًا حــقــيــقــيــًا فــــي صــنــاعــة 
املــعــقــمــات والــكــحــول الــطــبــي والــكــمــامــات، بل 
أثـــمـــرت دراســـــات الــتــطــويــر املــتــعــلــقــة بــأجــهــزة 
إنــتــاج أول جهاز  التنفس االصــطــنــاعــيــة، عــن 
تـــركـــي، مـــن صــنــع املـــــدارس املــهــنــيــة فـــي واليـــة 

هاتاي على الحدود التركية السورية.
وبــحــســب حــديــث مــصــادر تــركــيــة رســمــيــة مع 
»العربي الجديد«، فقد ساهم تداول رأس املال 
الــذي أطلقته  املتجدد«  عن طريق »الصندوق 
ــادة الــطــاقــة  ــ وزارة الــتــعــلــيــم الـــوطـــنـــي، فـــي زيــ
املهني، وتنمية  التعليم  اإلنتاجية ملؤسسات 
التعليم املهني،  لــدى طــالب  العملية  املــهــارات 
املـــدارس  مــن منتجات  الــــوارد  الــدخــل  ليرتفع 
الـــثـــانـــويـــة املــهــنــيــة فـــي تــركــيــا خــــالل األشــهــر 
األربــعــة األولـــى مــن الــعــام الــجــاري بنسبة 17 
فـــي املـــائـــة، بــاملــقــارنــة مـــع الــفــتــرة نــفــســهــا من 
عام 2020، ليصل إلى 135 مليون ليرة تركية 

)الدوالر 8.5 ليرات(. 
ــركــــي ايـــــرجـــــان كــوكــلــو  ــتــ ــالــــب الــ ــول الــــطــ ــ ــقـ ــ ويـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن الــكــثــيــر مـــن الــطــالب  لـــ
ــى الـــتـــعـــلـــيـــم املـــهـــنـــي،  ــ ــهـــون إلــ ــتـــوجـ األتــــــــــراك يـ
ألنــــه أســــرع فـــي الـــوصـــول إلــــى الــتــخــصــصــات 
ــرة خـــالل  ــبــ ــالــــب خــ ــعـــطـــي الــــطــ الـــجـــامـــعـــيـــة ويـ

واشنطن ـ العربي الجديد

لم يشهد كبار االقتصاديني في البيت األبيض 
الـــذيـــن يــتــفــحــصــون بــيــانــات الــوظــائــف خــالل 
األشهر العديدة املاضية أي تقدم ملموس في 
هــذا املــقــيــاس الــرئــيــس للصحة االقــتــصــاديــة. 
قدمها  التي  التحفيز  تمرير خطة  بعد  حتى 
الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دوالر، 
األميركيني  للموظفني  املــئــويــة  النسبة  ظلت 
ــفــوا، أو الذين 

ِّ
األصــغــر سنًا، ســواء الــذيــن ُوظ

يبحثون عن وظيفة من دون تغيير، ما قّوض 
مزاعم اإلدارة بشأن التعافي السريع.

لــكــن ذلــــك تــغــيــر فـــجـــأة عــنــدمــا أظـــهـــر تــقــريــر 
الوظائف في يونيو/ حزيران قفزة كبيرة في 
أعمارهم بني  تــراوح  الذين  نسبة األميركيني 
25 و54 عامًا في سوق العمل، حيث ارتفعت 
اقتصاديو  حــدد  بـــذا،  األولــــى.  للمرة  النسبة 
الــبــيــت األبــيــض هـــذا املـــؤشـــر، بــاعــتــبــاره أحــد 
االقتصاد  أن  إلــى  الــتــي تشير  البيانات  أبـــرز 
لتقرير  وفقًا  بالحياة،  ينبض  بــدأ  األميركي 

ــيـــة.   ــيـــركـ ــطــــن بــــوســــت« األمـ ــنــ صــحــيــفــة »واشــ
وتزامن هذا املؤشر مع بيانات وتصريحات 
أخـــــرى أعــــــادت إحـــيـــاء اآلمــــــال بـــخـــروج أكــبــر 
اقتصاد في العالم من كبوته. فقد توقع مكتب 
سيظل  التضخم  أن  الكونغرس  في  امليزانية 
سينخفض  لكنه  الــعــام،  هـــذا  معظم  مرتفعًا 
أدى على  مــا  عـــام 2022،  فــي  مــلــحــوظ  بشكل 
األقــل إلى تخفيف بعض القلق بشأن ارتفاع 

األسعار. 
الدولي توقعاته  النقد  كــذا، ضاعف صندوق 
للنمو االقــتــصــادي لــلــواليــات املــتــحــدة، حيث 
يقّدر أن االقتصاد سيتوسع بأكثر من 7 في 

املــائــة هــذا الــعــام، وستكون هــذه أعلى وتيرة 
ــة  الـــدولـ تــــحــــاول  بــيــنــمــا  إذ   .1984 ــام  ــ عـ مـــنـــذ 
التعافي من الوباء، تعّرض فريق بايدن لرياح 
اقــتــصــاديــة تــهــدد بعرقلة جـــدول أعــمــالــه في 
التحذيرات  جــاءت  لقد  لرئاسته.  األول  العام 
ســريــعــة وغــاضــبــة بـــشـــأن ارتـــفـــاع الــتــضــخــم، 
وأرقام الوظائف الهزيلة، واختناقات سلسلة 
الـــتـــوريـــد، ونــقــص الــســلــع، وانــفــجــار الــديــون 
الــتــهــديــدات األخــرى  الحكومية والــعــديــد مــن 
الـــتـــي تـــهـــدد الــرفــاهــيــة االقـــتـــصـــاديـــة لــلــبــالد. 
وهـــاجـــم الـــنـــقـــاد، بــمــن فــيــهــم زمــــالء ســابــقــون 
للعديد من املسؤولني الديمقراطيني البارزين، 
حجم ونطاق خطة اإلنقاذ في البيت األبيض 

على أنها تبذير وغير فعالة.
ولكن تظهر دالئــل اآلن على أن االقتصاد قد 
بدأ في مسار الصعود، وفق واشنطن بوست، 
ويشير تقرير الوظائف لشهر يونيو/حزيران 
الذي جاء أفضل بكثير مما كان متوقعًا، إلى 
أن االقتصاد أضاف 850 ألف وظيفة، ارتفاعًا 
مــن 583 ألــفــًا فــي مــايــو/ أيــــار و269 ألــفــًا في 
إبريل/ نيسان. وانخفضت مطالبات البطالة 
فــي وقـــت ســابــق مــن هـــذا األســبــوع إلـــى أدنــى 
ــو أيــضــًا  ــاء، وهــ ــوبــ ــدء الــ مــســتــوى لــهــا مــنــذ بــ

أفضل بكثير من التوقعات.
ــزال  وبـــالـــرغـــم مـــن جـــرعـــة الـــتـــفـــاؤل هـــــذه، ال تـ
ــرار االقــتــصــاديــة الــنــاجــمــة عــن فــيــروس  ــ األضـ
ــا هـــائـــلـــة. الــــواليــــات املـــتـــحـــدة ال تـــزال  كــــورونــ
منخفضة بــمــا يــقــرب مـــن 7 مــاليــني وظــيــفــة، 

 بفترة ما قبل الوباء.
ً
مقارنة

ــاه، كــبــيــرة االســتــراتــيــجــيــني  وقـــالـــت ســيــمــا شــ
فـــي بــريــنــســيــبــال غـــلـــوبـــال إنــفــســتــورز ملــوقــع 
»ســــي أن بـــي ســــي« األمـــيـــركـــي: »مــــن مــنــظــور 
للوظائف.  إيجابيًا  تقريرًا  هــذا  كــان  الــســوق، 
الــتــحــســن انخفاضًا  املــحــتــمــل أن يــعــكــس  مــن 
التي  العمالة  مــن  املــعــروض  فــي قيود  طفيفًا 
ــت ســوق الــوظــائــف فــي األشــهــر األخــيــرة، 

َ
عــاق

 عن الزخم املستمر من إعــادة االنفتاح 
ً
فضال

االقتصادي«.

الــدراســة ويفتح لــه مجال الــدخــول إلــى سوق 
الــعــمــل: »نــتــعــاقــد ونـــحـــن فـــي الـــصـــف الــثــانــي 
الـــثـــانـــوي مـــع شـــركـــات أو ورشـــــــات، وتــتــكــفــل 
املدرسة بجزء من الضمان االجتماعي ونأخذ 

جزءًا من الراتب«.
وتــشــيــر مـــصـــادر تــركــيــة رســمــيــة إلـــى أن عــام 
الـــــــــوارد مــن  الــــدخــــل  2020 شـــهـــد زيــــــــادة فــــي 
مــنــتــجــات املـــــدارس الــثــانــويــة املــهــنــيــة بنسبة 
املــائــة مــقــارنــة بــعــامــي 2019 و2018،  100 فــي 
ــك رغـــم إغــالق  ببلوغه 503 مــاليــني لــيــرة، وذلـ
ــدارس لــفــتــرة طــويــلــة بسبب وبـــاء كــورونــا،  املــ
إال أن إنــــتــــاج املــــــــدارس املــهــنــيــة حـــافـــظ عــلــى 
اتــجــاهــه الــتــصــاعــدي فـــي عـــام 2021. ويــقــول 
أوزر،  مــحــمــود  الــوطــنــي  التعليم  نــائــب وزيـــر 
إن الــــوزارة اتــخــذت خــطــوات تتضمن تحويل 
الــطــالــب، عن  لـــدى  إلـــى مهنة  املــهــنــي  التعليم 
التعليم واإلنتاج  طريق تعزيز وتقوية دورة 
والــتــوظــيــف، وأن إحــــدى الـــخـــطـــوات املــتــخــذة 
الصندوق  عبر  اإلنتاجية  الــطــاقــة  ــادة  زيـ هــي 
ــــالل تــصــريــحــات  ــفـــت مــــؤخــــرا خـ املـــتـــجـــدد. ولـ
إلــى أن زيــادة الدخل اإلنتاجي من  صحافية، 
مدارس التعليم املهني، جاءت وفقا للتواريخ 
والخطط الــتــي ُوضــعــت فــي هــذا الــصــدد، كما 
جريت تغييرات كبيرة في امللفات اإلنتاجية، 

ُ
أ

وتم أيضا توجيه الطاقة اإلنتاجية املتزايدة 
في  الــتــحــتــيــة  بنيتنا  لــتــعــزيــز  عـــام 2021  فـــي 
ورشات العمل، وفقا ملا حّددته املديرية العامة 

للتعليم املهني والتقني.
ــــول تــرتــيــب الــــواليــــات الـــتـــي حــقــقــت أعــلــى  وحـ
املـــداخـــيـــل مـــن إنـــتـــاج املــــــدارس املــهــنــيــة خــالل 

الــثــلــث األول مــن الــعــام الـــجـــاري، بـــنّي أوزر أن 
أعلى دخل إنتاجي جاء من أنقرة وإسطنبول 
وشانلي أورفا على التوالي. ويقول: »حصلنا 
في هذه الفترة على دخل من إنتاج مؤسسات 
أنقرة  فــي  والتقني  املهني  التعليم  ومــــدارس 
ومـــن  ــرة،  ــيــ لــ ألـــــف  مــلــيــونــا و269   16 ــادل  ــعــ يــ
ومن  لــيــرة،  ألــف  و229  مليونا   14 إسطنبول 

شانلي أورفا 8 ماليني و878 ألف ليرة«.
باأللواح  املتخصص  التصميم  أستاذ  ويــرى 
ــاداش يـــاشـــام« للتعليم  ــ الــذكــيــة بــمــدرســة »جـ
املـــهـــنـــي بـــإســـطـــنـــبـــول، أرســــــني بـــامـــوكـــجـــو أن 
ــن كـــلـــمـــات ســر  خـــريـــجـــي املــــــــدارس املــهــنــيــة مــ
ــلـــون ســـوق  الـــصـــنـــاعـــة الـــتـــركـــيـــة، ألنـــهـــم يـــدخـ
الــعــمــل مــؤهــلــني ومـــدربـــني، وتــركــيــا تــعــي هــذه 
ليدرسوا  للطالب  التشجيع  فتقدم  الحقيقة 
الــعــمــلــيــة. ويــضــيــف باموكجو  الــتــخــصــصــات 
»الــعــربــي الــجــديــد«: يلقى خــريــجــو املـــدارس  لـــ
املهنية، وهم في مراحل التدريب ترحيبًا من 
أصــحــاب الـــورش واملــنــشــآت وحــتــى الشركات 
املــدراس  واملحاسبة، ألن  اإلدارة  لتخصصات 
ــزء مــــن الـــتـــأمـــني وأجـــــــور الـــطـــالب  تــتــكــفــل بـــجـ
العمل«.  وحول  باملقارنة مع طــالب  رخيصة 
تــبــريــر زيـــــادة إنـــتـــاج املــــــدارس املــهــنــيــة خــالل 
أنه  إلــى  التركي  املـــدرس  فترة كــورونــا، يشير 
»باإلضافة إلى شبه التفرغ ملنتجات الوقاية 
وزارة  تدخلها  مناقصات  تــوجــد  الــوبــاء،  مــن 
 
ً
التعليم الوطني وترسو على مدارسنا، فمثال

الــعــام املــاضــي صيانة  املـــدارس املهنية  تولت 
وإصالح األلواح الذكية املوزعة على املدارس 
الـــتـــركـــيـــة، وغــــيــــر ذلـــــك مــــن أعــــمــــال الــتــجــهــيــز 
ــواء فـــي املــــــدارس أو املــنــشــآت  ــ والـــصـــيـــانـــة، سـ
العامة«. وتحول التعليم املهني في تركيا، من 
د لألموال، 

ّ
مستنزف مليزانية الــوزارة إلى مول

ــــورش داخــــل  ــالـ ــ ــام الـــحـــكـــومـــي بـ ــمــ ــتــ بـــعـــد االهــ
املــدارس ودعم الطالب خالل العمل والتوسع 
باالتفاقات والشراكات مع الورش واملصانع، 
إلى  حتى  لتصل  بالتخصصات  الــتــوســع  أو 

الطيران املدني.

مؤشرات ُتحيي آمال االقتصاد األميركي»مهنيّات« تركيا تنافس في الصناعات الوقائية

ــــي بـــعـــد الـــحـــرب  ــــاضـ ــام املـ ــ ــعـ ــ ــــي الـ حـــصـــلـــت فـ
النفطية الروسية ــ السعودية.

ــفـــاوضـــات، قد  كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي جــمــيــع املـ
يكون هناك عنصر خداع، وفق »بلومبيرغ«. 
فــي أواخــــر الــعــام املـــاضـــي، طــرحــت أبــوظــبــي 
فكرة مــغــادرة أوبـــك. فــي حــني أن اإلمـــارات لم 
تكرر التهديد هــذه املـــرة، فــال أحــد، حتى من 

مــن اآلخــريــن«، إذ تريد اإلمــــارات ضــخ املزيد 
من النفط بعد إنفاق املليارات لزيادة الطاقة 

اإلنتاجية.
وســـط هـــذا الـــنـــزاع، هــنــاك كلمة أســاســيــة في 
اتفاقيات أوبك+: خطوط األساس. يقيس كل 
مقابل  الــزيــادات  أو  اإلنــتــاج  بلد تخفيضات 
خط األســاس. وكلما زاد هذا الرقم، زاد عدد 

يمكن  مما  متأكد  املحادثات،  قلب  في  الذين 
أن يحدث إذا فشلت املفاوضات يوم االثنني، 
لكنه مــن شبه املــؤكــد أن يــؤدي ذلــك إلــى بدء 
حـــرب أســـعـــار، وفـــي هـــذا الــســيــنــاريــو يخسر 

الجميع.
األميركية، »هو إظهار  الوكالة  الخداع، وفق 
أفضل  األلـــم بشكل  لتحمل  بــلــدك مستعد  أن 

البلدان املسموح لها بالضخ. تقول اإلمارات 
إن مــســتــواهــا الــحــالــي، املـــحـــدد عــنــد حــوالــي 
3.2 ماليني برميل يوميًا في إبريل/ نيسان 
ــه يــجــب أن  ــدًا، وتـــقـــول إنـ 2020، مــنــخــفــض جــ

يكون 3.8 ماليني.
وقال بن كاهيل، الباحث في مركز الدراسات 
االستراتيجية والدولية في واشنطن: »كانت 

هــــذه مــعــركــة حــتــمــيــة. االخـــتـــالفـــات حقيقية 
واإلمـــارات ستستمر في إحــداث ضجة حتى 

تحقق خط أساس أعلى«.
عمليًا، تنتهي اتفاقية إنتاج أوبك+ الحالية 
في إبريل 2022، عندما تكون كل دولة قادرة 
ــادة الــتــفــاوض بــشــأن خـــط األســـاس  ــ عــلــى إعـ
الخاص بها. لكن اآلن، تريد كل من السعودية 
وروسيا، بدعم من الجميع في أوبك+، تمديد 
املــقــبــل. رفضت  الــعــام  االتــفــاقــيــة حتى نهاية 
اإلمارات فكرة تمديد االتفاق ما لم يتم تغيير 
خــط األســــاس الــخــاص بــهــا، مــمــا أدى فعليًا 
إلـــى قــتــل االقـــتـــراح الـــذي تــفــاوضــت عليه كل 
من موسكو والرياض قبل اجتماع الخميس 

املاضي.
استراتيجية  رئيسة  كروفت،  هيليما  وقالت 
الـــســـلـــع الـــعـــاملـــيـــة فــــي آر بــــي ســــي كــابــيــتــال 
ماركتس، في مذكرة نشرها موقع »ماركتس 
ــــش« املــتــخــصــص، إن الـــخـــالف جــوهــري  ووتـ
وعميق الــجــذور بــني اإلمــــارات والــســعــوديــة. 
ا أن إطــالق خام مربان للنفط 

ً
والحظت أيض

الــخــام فــي اإلمـــارات أدى إلــى تــســاؤالت حول 
الـــتـــزام الـــدولـــة بــالــبــقــاء فــي أوبــــك+ وتعطيل 

طاقتها الفائضة. 
البلدان تصريحات غريبة  وغالبًا ما تصدر 
ــتـــي يــمــكــنــهــا إنــتــاجــهــا،  عــــن كــمــيــة الـــنـــفـــط الـ
ــة أفـــــضـــــل. قـــلـــيـــلـــون  ــقـ ــفـ ــلــــى صـ لـــلـــحـــصـــول عــ
يأخذون هذه التصريحات على محمل الجد. 
أن لديها  املاضي  العام  أثبتت  اإلمـــارات  لكن 

براميل إضافية وفقًا لتحليل »بلومبيرغ«. 
خــالل حــرب األســعــار، ضخت أبوظبي 3.84 
أوبــك،  لتقديرات  وفقًا  يوميًا،  برميل  ماليني 
ــا تــمــتــلــك  ــهـ وبـــالـــتـــالـــي يــمــكــنــهــا أن تــثــبــت أنـ
البراميل اإلضافية، وهــذا يقوي موقفها في 
املــفــاوضــات. فــي الــواقــع، ســوف يفيد اقــتــراح 
الــتــي يمكن أن تؤمن  الــســعــوديــة،  ــارات،  ــ اإلمــ
لنفسها أيضًا خط أساس أعلى، لكن الرياض 
الخاسر  ذلـــك، فيما ستكون روســيــا  رفــضــت 
ــر، حـــيـــث ســتــشــهــد هــــدفــــا أقـــــل بــكــثــيــر  ــ ــبـ ــ األكـ
لإنتاج. والسعودية بحاجة إلى روسيا إلى 

جانبها.
وامــتــنــع مــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة الــروســيــة 
التعليق عندما سئل عما إذا كان املأزق  عن 
الحالي يمكن أن يؤدي إلى أزمة مماثلة لتلك 
الــتــي شهدها الــعــالــم فــي آذار/مـــــارس 2020. 
بــني مــوســكــو والــريــاض  حينها أدى خـــالف 
إلى تدهور سعر الخام األميركي إلى ما دون 

الصفر للمرة األولى في التاريخ.

يتمتع  كان  زايد  بن  محمد  أبوظبي  عهد  ولي  أن  »بلومبيرغ«  تشرح 
بعالقات وثيقة مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، لكن يبدو 
أن العالقة بين الوريثين قد ارتبكت 
في األشهر األخيرة، إذ إن أبوظبي 
سوق  خارج  عضالتها  تستعرض 
جيوسياسية  بتحركات  الــنــفــط، 
كبيرة من اليمن إلى إسرائيل. وفي 
مع  الــتــوتــر  على  ــرى  أخـ عــالمــة 
اشتداد أزمة أوبك مساء الجمعة، 
سفر  لتقييد  السعودية  تحركت 
ورّدت  اإلمـــارات،  إلى  المواطنين 

ذلك إلى الوباء.

تفسير سياسي لألزمة

طاقة

دخلت المدارس المهنية 
التركية إلى ساحة 

المنافسة مع المصانع 
خالل إغالقات كورونا، 

عبر إنتاج المواد الوقائية 
من الوباء
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رؤية

عبد الحافظ الصاوي

الــدول، تتطلب مسؤولني ذوي  التي تعاني منها  الكبرى  القضايا 
السلبية، وكيفية  القضايا وتأثيراتها  تلك  بواقع  كفاءة، يحيطون 
يأتي  مــن  هــو  األداء،  وهـــذا  املجتمع،  على  تكلفة  بــأقــل  معالجتها 
بحكومات ويطيح أخرى، ولعل تجارب لوال دا سيلفا في البرازيل 
وتــعــامــلــه مــع قضية الــفــقــر خــيــر مــثــال عــلــى اإلدارة االقــتــصــاديــة 
والسياسية الناجحة، إذ كان أمام هدف محدد وهو معدل صفر 
بــالده. كذلك مهاتير محمد في ماليزيا، وغيرهما في  للفقر في 
الــدول الصاعدة، التي غيرت وجهة تلك الــدول من دول نامية إلى 
الــواقــع في  املتقدمة، لكن  الــدول  دول صــاعــدة، تستهدف مزاحمة 
اإلدارة  التنمية، ومــدى كفاءة  مصر، يجعلنا نقلق على مستقبل 
زادت  الحالية،  اإلدارة  أن  املرحلة، خاصة  هذه  إلدارة  االقتصادية 
زيــادة  من خــالل  واالجتماعية،  االقتصادية  من مشكالت مصر 
الديون العامة، أو استمرار التبعية للخارج في املجال االقتصادي، 
املــوارد االقتصادية االستراتيجية، مثل مياه نهر  التفريط في  أو 
النيل، وآبار غاز شرق املتوسط، والتعامل بجرأة غير محسوبة مع 

أصول قطاع األعمال العام بالتصفية أو الخصخصة.
في قضية مهمة مثل الديون، وجدنا هالة السعيد وزيرة التخطيط 
والتنمية االقتصادية، تصرح مؤخًرا، بأن األجيال القادمة هي من 
 عن تصريح بأن عملية االقتراض 

ً
ستقوم بسداد القروض، فضال

ال تتم من أجل اإلنفاق على الطعام والشراب، وهي تصريحات ال 
 عن غياب تقديم رؤية 

ً
العامة، فضال املــوازنــة  أداء  تتفق مع واقــع 

الــالزم  التمويل  تدبير  الــديــون، من حيث كيفية  للتعامل مع ملف 
لتمويل التنمية بعيًدا عن آلية الديون. لقد قفزت الديون املحلية من 
1.57 تريليون جنيه في يونيو/حزيران 2013 إلى 4.7 تريليونات 
جنيه في ديسمبر/كانون األول 2020، والديون الخارجية من 43 

مليار دوالر إلى 129.1 مليار دوالر.
إلى  الديون تم توجيهها  أن كل هذه  املعقول استيعاب  ومن غير 
العامة  املــوازنــة  عجز  أن  اإلنتاجية، خاصة  واملــشــروعــات  البرامج 
يدور في فلك 30 مليار دوالر سنوًيا على مدار السنوات املاضية، 
واملعلوم أن بنود املوازنة وأبوابها الستة لإلنفاق العام ال تحتوي 
ســـوى نــســبــة تــقــل عــن 10% مــن إجــمــالــي اإلنـــفـــاق الـــعـــام، توجه 
لالستثمار الحكومي، وغالبيتها تذهب لإلنشاءات والطرق واملباني 
ملعالجة  الحكومة  رؤيــة  الــوزيــرة  تقدم  أن  املنتظر  كــان  الحكومية. 
ظــل حديث  فــي  مــنــهــا، خــاصــة  التخلص  الـــديـــون، وكيفية  قضية 
الحكومة عن معدالت النمو املتزايد، والتي ال يوجد لها أثر ملموس 
أنــه في ظل حديث الحكومة  الــنــاس، ويصدق على ذلــك  في حياة 
التضامن  النمو، نجد تصريح وزيــرة  بزيادة معدالت  وتفاخرها 
االجتماعي مطلع عام 2021، بوجود 8.5 ماليني أسرة فقيرة في 
معدالت  زيـــادة  تجتمع  فكيف  مليون شخص،   32 تضم  مصر، 
النمو مع زيادة معدالت الفقر؟ إال إذا كان هناك غياب لعدالة توزيع 
معدالت  زيــادة  من  تستفيد  معينة  قليلة  فئات  واحتكار  الــثــروة، 
برنامج  إعــالن  التخطيط،  وزيـــرة  مــن  ينتظر  كــان  املجتمع  النمو. 
زمني للتعامل مع قضية الديون، لتعود إلى معدالتها الطبيعية عن 
اإلجمالي، وليس  املحلي  الناتج  أقــل من 60% كنسبة من  سقف 
الديون  القادمة مسؤولية سداد  األجيال  لألمام وتحميل  الهروب 

التي ورطتها فيها حكومات السيسي.
أيـــام،  قــبــل  الــريــف  بتنمية  متعلقان  للسيسي  تــصــريــحــان  وثــمــة 
أولها  الريف،  في  التنمية  إدارة  تصوره  حــول  االستغراب  يثيران 
وأنه  الريف،  ملباني  دهــان  بعمليات  بالقيام  تمنياته  ذكــره عن  ما 
التموين  بطاقات  إلــغــاء  هــو  املقابل  فــإن  بذلك  الحكومة  لفت 

ُ
ك إذا 

ملــدة ثــالث ســنــوات. وأكــبــر آفــة يمكن رصــدهــا فــي طريقة تعامل 
السيسي مع مشكالت وقضايا مصر، أنه يفكر بمفرده، وتخيله 
فالتجارب  السليم.  القرار  واتخاذ  التفكير  مقومات  كل  أوتــي  أنــه 
الناجحة في إدارة التنمية تركز على ما يعرف بالتنمية باملشاركة، 
التخطيط وترتب  املجتمع في عملية  حيث تساعد كافة مكونات 
األولويات، لتتناسب مع طبيعة املوارد املتاحة، أما أن يخير الناس 
بني بديلني، أحدهما ضروري يمس حياة قطاع كبير من الفقراء 
ــو الــدعــم الــخــاص بــالــســلــع الــتــمــويــنــيــة، وأحــــالم لــحــكــومــة غير  وهـ
فهذه  املــنــازل،  كدهان  وتعبر عن مطالب غير ضرورية  منتخبة، 
للتنمية، وســـواء اإلدارة  الــرؤيــة السليمة  صــورة مــن صــور غياب 

االقتصادية.
أما املقترح الثاني للسيسي الذي أتى من خالل سؤاله وزير الدفاع، 
بإمكانية أن يتم الدفع بضابط من القوات املسلحة، ليشرف على 
الفارق بني منجزات اإلدارة  الناس  دهان املنازل في الريف، ليرى 
املدنية، ومنجزات ضباط الجيش، فهذا أمر عجيب. طريقة التفكير 
املجتمع  في  الثقة  فقدان  عن  تنم  السيسي  يطرحها  والتي  هــذه، 
املــدنــي، ومــمــارســة احــتــكــار السلطة والــثــروة فــي مصر ملصلحة 
املــصــري، بجوار  الــريــف  فــي  التنمية ضــروريــة  املسلحة.  الــقــوات 
لــلــشــرب، والــصــرف  ــداده بالبنية األســاســيــة مــن مــيــاه صالحة  إمــ
التعليمية والــصــحــيــة، وأن  املــؤســســات  الــصــحــي اآلمــــن، ومــرافــق 
كما  اإلنــتــاج  إلــى محاضن  تعيده  إنتاجية،  أنشطة  للريف  يتوفر 
الحكومات على مــدار نحو  أن حولته سياسات  كــان سالفًا، بعد 

خمسة عقود إلى مجرد مجتمع استهالكي.
الــحــريــة والــحــيــاة  الــريــف إلـــى أن يتمتع بحقوقه فــي  كــمــا يــحــتــاج 
السياسية التي تتسم بالديمقراطية، حتى يمكنه مراقبة الحكومة 
عبر املؤسسات الديمقراطية املنتخبة، ويعرف طريقه إلى مكافحة 
الفساد داخل الجهاز اإلداري الحكومي، فالتنمية في أجل صورها 
هي اإلنسان وحريته، وليس مجرد مباٍن يتم طالؤها بلون واحد، 
فداخل البيوت املزينة، مصر بحاجة إلى إنسان قادر على صناعة 
التنمية في ظل مناخ إيجابي، وليس إلى مجرد قرارات عسكرية، 
يعيشها في ظلها أجواء الرعب، واستمرار العمل تحت وطأة عصا 

األمن الغليظة.
التمتع بحياة كريمة،  الــريــف  املــصــري وساكني  الــفــالح  مــن حــق 
وبيوت آدمية، ولكن هذا ال يتأتى في ظل تهديد كبير للفالحني، 
بسبب العجز املنتظر في مياه النيل في ضوء استمرار إثيوبيا في 
تشييد سد النهضة، وفي ظل املوقف السلبي للحكومة املصرية، 
ــــذي ينبئ عــن تــنــازلــهــا عــن جـــزء كبير مــن حــصــة مــصــر من  وال
املياه، بسبب القرارات املنفردة للسيسي بالتصديق على اتفاقية 
املبادئ مع إثيوبيا ومصر في عام 2015. كما يحتاج الفالح إلى 
بالنسبة  األعباء عليه  الحكومة من خالل تخفيف  اإلنصاف من 
لتكاليف اإلنتاج الزراعي، فبعد أن أصبح مجرًدا من كل أنواع الدعم 
لتحاسبه  األخيرة،  التشريعات  أتت  الزراعة،  في مجال  الحكومي 
أعباء صيانة وتطوير  العامة، وتحميله  الترع  الري من  على مياه 

وتبطني الترع.

االقتصاد المصري وتصريحات 
المسؤولين المقلقة


