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خسائر ضخمة بسبب تفاوت التلقيح
لندن ـ العربي الجديد

ــاد  ــتــــصــ االقــ ــافــــي  ــعــ تــ أن  ــدو  ــ ــبـ ــ يـ
الـــعـــاملـــي ســـيـــخـــرج عــــن مـــســـاره 
بـــســـبـــب الــــتــــأخــــر فــــي الــتــطــعــيــم 
ــــدول الـــفـــقـــيـــرة  ــلـ ــ ــــروس كـــــورونـــــا لـ ــيـ ــ ــد فـ ــ ضـ
ــر ثـــــــراًء. وُيــظــهــر  ــثـ مـــقـــارنـــة بــنــظــرائــهــا األكـ
بـــرنـــامـــج »تــعــقــب الـــلـــقـــاح«، الـــــذي أطــلــقــتــه 
ــه يتم  وكـــالـــة »بــلــومــبــيــرغ« األمـــيـــركـــيـــة، أنــ
إعــطــاء 4.54 مــايــن  جــرعــة فــي املتوسط   

في جميع أنحاء العالم كل يوم على مدار 
الجرعات  املــاضــي، ولــكــن تشكل  األســبــوع 
التي أعطيت في الواليات املتحدة واململكة 
املــتــحــدة حـــوالـــي 40 فـــي املـــائـــة مـــن 119.8 
إعــطــاؤهــا على مستوى  تــم  مليون جــرعــة 

العالم.
وتـــتـــلـــقـــى األســـــــــواق الـــنـــامـــيـــة والـــنـــاشـــئـــة، 
بــشــكــل عــــام، الــلــقــاحــات بــشــكــل أقـــل بكثير. 
فـــي أفــريــقــيــا، تـــم تــســجــيــل مــصــر واملــغــرب 

أعطت  أنــهــا  عــلــى  فــقــط  وغينيا  وسيشيل 
آسيا  دول  مــن  الكثير  ملواطنيها.  لقاحات 
الــوســطــى وأمــيــركــا الــوســطــى لــم تــبــدأ بعد 
وهذا  ببطء.  تتحرك  أنها  أو  التطعيم،  في 
»بلومبيرغ«، أن االقتصادات  يعني، وفقًا لـ
الـــنـــاشـــئـــة تـــخـــاطـــر بـــالـــتـــخـــلـــف أكــــثــــر مــن 
الناحية االقتصادية في 2021، ال بل تحد 
مـــن االنــتــعــاش حــتــى فـــي الــبــلــدان امللقحة 
بــالــكــامــل مــن خـــال حــرمــانــهــا مــن سلعها 
وتوريد قطع غيار التصنيع. واألســوأ من 
كل  فـــي   19-Covid مــكــافــحــة  عــــدم  أن  ذلــــك، 
مكان قــد يعني أن طــفــرات الــفــيــروس التي 
أزمـــات صحية  يصعب احــتــواؤهــا ستولد 

واقتصادية جديدة.
ــة بــتــكــلــيــف مــن  ــثـ ــلـــصـــت دراســــــــة حـــديـ وخـ
غــرفــة الــتــجــارة الـــدولـــيـــة، إلـــى أن الــتــوزيــع 
ــافـــئ لــلــحــقــن يـــمـــكـــن أن يــحــرم  ــكـ ــتـ ــر املـ ــيـ غـ
ــتــــصــــاد الـــعـــاملـــي مـــمـــا يـــصـــل إلـــــى 9.2  االقــ
إلى  الــدراســة  وأشــــارت  دوالر.  تريليونات 

في   49 املتقدمة ستتحمل  االقتصادات  أن 
الكلفة االقتصادية للوباء، حتى  املائة من 
لو تمتعت بالتطعيم الكامل، في حال عدم 

التوزيع املتكافئ.
وقـــدر بــحــث مــمــاثــل أجــرتــه شــركــة رانـــد أن 
الكلفة السنوية قد تصل إلى 1.2 تريليون 
في  االقـــتـــصـــاديـــن  كــبــيــرة  وقـــالـــت  دوالر. 
الــدولــي كــارمــن رايــنــهــارت إن النمو  البنك 
العاملي هــذا العام قد يكون أقــل من نصف 
تقدير البنك الدولي البالغ 4 في املائة إذا 

لم يتحرك توزيع اللقاح بسرعة.
وشرح آخر تقرير لصندوق النقد الدولي، 
صــدر منذ أيــام، أن قــوة االنتعاش املتوقع 
ــلــــدان، مــع  ــبــ تــخــتــلــف بــشــكــل كــبــيــر عـــبـــر الــ
وجود اختافات كبيرة في خسائر اإلنتاج 
املتوقعة مقارنة بتوقعات ما قبل كورونا. 
عادت الصن إلى املستوى املتوقع ملا قبل 
الـــوبـــاء فـــي الـــربـــع األخـــيـــر مـــن عــــام 2020، 
الكبيرة.  االقتصادات  جميع  على  متقدمة 

الواليات املتحدة  أن تتجاوز  املتوقع  ومن 
العام، قبل  مستويات ما قبل كورونا هذا 
اليورو بكثير. فيما من املتوقع أن  منطقة 
يــرتــد أكــثــر مــن 50 فــي املــائــة مــن األســــواق 
التي كانت  النامية  الناشئة واالقتصادات 
تتجه نــحــو االقــتــصــادات املــتــقــدمــة فــي ما 

يتعلق بنصيب الفرد من الدخل.
ويــعــزى التعافي األســـرع فــي االقــتــصــادات 
املتقدمة جزئيًا إلى حزم التحفيز من جهة 
إلــى اللقاحات  الــوصــول األســرع  وإمكانية 

مقارنة بالعديد من البلدان النامية. 
النقد  البلدان، يشرح صندوق  حتى داخل 
أن وقــــع عــــبء األزمـــــة لــيــس مــتــســاويــًا بن 
املجموعات االجتماعية. لقد عانى العمال 
األقل تعليمًا والشباب والنساء والعاملون 
ــر غــيــر  ــائــ ــســ ـــن خــ ــ ــي مـ ــ ــمـ ــ ــر رسـ ــيــ بـــشـــكـــل غــ
املتوقع  الــدخــل. في حن من  متناسبة في 
أن يــدخــل مــا يــقــرب مــن 90 مليون فــرد في 

الفقر املدقع خال الفترة 2021-2020.

القاهرة ـ عبداهلل عبده

أكــــد مــديــر مــبــيــعــات فـــي إحــــدى شـــركـــات اإلســمــنــت 
املــصــريــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن ارتــفــاع صـــادرات 
اإلسمنت خال 2020 بنسبة 13 في املائة باملقارنة 
بعام 2019 يرجع إلى اضطرار بعض الشركات  إلى 
التصدير بأسعار أقل من سعر التكلفة. ولفت إلى أن 
خفض األسعار هذا يأتي نتيجة حالة الركود الذي 
يضرب السوق العقاري املصري، وحتى ال تتعرض 
الــشــركــات  إلــى خسائر أكــبــر حــال انــتــهــاء صاحية 

»الكلينكر«، املادة  الرئيسية في مكونات اإلسمنت. 

وأشار املصدر إلى أن أسعار اإلسمنت في البورصة 
الــعــاملــيــة تــصــل إلـــى  حــوالــي 570 جنيًها لــلــطــن، في 
حن أن سعر متوسط تكلفة اإلنتاج يصل  إلى 650 

جنيًها في مصر.  
وكشف أحدث تقرير صادر عن املجلس التصديري 
ملـــواد الــبــنــاء  والـــحـــراريـــات والــصــنــاعــات املــعــدنــيــة ) 
السيراميك بنسبة  تــراجــع  صــــادرات  حــكــومــي( عــن 
املائة خال عام 2020  باملقارنة بعام 2019،  17 في 
وكذلك الزجاج بنسبة 12 في املائة، واملواد  العازلة 
9 في املائة، واألدوات الصحية 8 في املائة، والحديد 
  3 فــي املـــائـــة.  وأظـــهـــرت الــبــيــانــات ارتـــفـــاع صــــادرات 

اإلســمــنــت 13 فــي املــائــة، واأللــومــنــيــوم 7 فــي املــائــة، 
 والنحاس 1 في املائة.  ومن جانب آخر، عزا مصدر 
مــســؤول فــي الــجــمــعــيــة املــصــريــة لــصــنــاعــة الــحــديــد 
»العربي الجديد« تراجع  والصلب في تصريحات لـ
العاملي،  كأحد  الطلب  إلــى هبوط  الحديد  صــادرات 
 تداعيات أزمة كورونا، وكذلك ارتفاع تكاليف إنتاج 
الــحــديــد  فــي  مــصــر، وهــو مــا يجعله غير قـــادر على 
أن  فــي  الــســوق  العاملي.  وأوضـــح  السعرية  املنافسة 
تــراجــع أســعــار الــحــديــد عــاملــًيــا  أحــد  أســبــابــه ارتــفــاع 

أسعار الطاقة املوردة للشركات املصرية.
فـــيـــمـــا أرجــــــــع مــــصــــدر مـــــســـــؤول فـــــي شــــركــــة مــصــر 

لأللومنيوم تقليص  خسائر الشركة خال النصف 
الثاني من 2020، بنسبة 42.7  في  املائة، إلى تحسن 
حركة املبيعات على  املستوين الداخلي والخارجي، 
الــبــورصــة العاملية، عقب  وارتــفــاع سعر املــعــدن  فــي 

زيادة الطلب على األلومنيوم من قبل الصن. 
وقــــــــال مــــصــــدر فـــــي شـــعـــبـــة الـــســـيـــرامـــيـــك بـــاتـــحـــاد 
الصناعات  املصرية إن ارتفاع أسعار الطاقة بشكل 
عام زاد تكلفة اإلنتاج في مصر، وبالتالي  خرجت 
من املنافسة السعرية في عدد من األسواق العاملية، 
بعد  أن كان ترتيب مصر السابع عاملًيا في صادرات 

 السيراميك. 

شركات إسمنت مصرية تصدر منتجاتها »بالخسارة«

اقتناص أسهم التكنولوجيا 
في وول ستريت

أظهرت بيانات التدفقات من 
بنك أوف أميركا، الجمعة، أن 

مستثمري وول ستريت األثرياء 
ضخوا مبلغا قياسيا قدره 

4.2 مليارات دوالر في أسهم 
شركات التكنولوجيا الكبيرة 

األسبوع املاضي، إذ استفادوا من 

التراجع الطفيف لوول ستريت 
بينما كان املتعاملون األفراد 

منشغلني بشراء أسهم مثل غايم 
ستوب. ودخل جيش من صغار 

املستثمرين األفراد في معركة 
مع محترفي وول ستريت، الشهر 

املاضي، عبر شراء أسهم كونت 
فيها صناديق التحوط مراكز 
مدينة كثيفة. وخالل الصراع، 

اضطرت بعض الصناديق لبيع 
مراكز دائنة كونتها في أسهم 

لتغطية الخسائر، ما تسبب في 
انخفاضات أوسع نطاقا ألسعار 

األسهم. وقال مايكل هارتنت، 
كبير استراتيجيي االستثمار 
لدى بنك أوف أميركا، إن كبار 
العمالء بوجه عام اشتروا على 

نحو واضح أسهما في فيسبوك 
وأمازون وأبل ونتفليكس 

ومايكروسوفت وألفابت املالكة 
لغوغل والتي سجلت أداء أقل من 

السوق.

تركيا تسعى لدعم 
صادراتها

أعلنت وزيرة التجارة التركية 
روهصار بكجان أن تركيا 

تسعى لزيادة دعم الصادرات 
خالل العام الجاري إلى 27.7 في 

املائة، وبقيمة إجمالية تزيد عن 
50 مليار دوالر. جاء ذلك خالل 

مؤتمر صحافي عقدته في أنقرة، 
الجمعة، حيث أكدت أن بالدها 

تهدف إلى رفع حجم صادراتها 
خالل 2021 إلى 184 مليار 

دوالر. ولفتت إلى أن إجمالي قيمة 
الدعم املقدم من قبل بنك االئتمان 

إلى شركات التصدير التركية 
خالل 2020 بلغت 45.6 مليار 

دوالر. وأردفت أن عدد الشركات 
التي دعمها البنك ارتفع بنسبة 
أكثر من 4 في املائة خالل العام 

املاضي، ليصل 13 ألفا 102 
شركة تصدير.

ضغوط على أرباح 
»بي.إن.بي باريبا«

تسببت رسوم مرتبطة بجائحة 
كوفيد-19 في تآكل صافي ربح 

أكبر بنك مدرج في منطقة اليورو 
»بي.إن.بي باريبا« في الربع 

األخير من العام املاضي. إذ جنب 
البنك املزيد من املخصصات 

للقروض التي قد تصبح رديئة. 
وتتأهب البنوك ملشكالت في 

سداد مدفوعات قروض، على 
الرغم من أن األزمة أسفرت 

أيضا عن ازدهار نشاط التداول 
للبعض. وأبدى البنك نبرة أكثر 

إيجابية لعام 2021، قائال إنه 
يتوقع انخفاض كلفة املخاطر 

التي تعكس مخصصات القروض 
الرديئة، هذا العام، مع تحسن 

التوقعات للنصف الثاني.

أخبار

محاصرة 
مزارعي الهند

حاصرت الحكومة الهندية املزارعن برفض مطالبهم. حيث دافع وزير الزراعة ناريندرا سينغ تومار عن قوانن اإلصاح الزراعي الجديدة أمام البرملان 
الجمعة، ما يضعف األمل في التوصل إلى تسوية سريعة مع عشرات اآلالف من املزارعن الذين يطالبون بإلغاء تلك القوانن، ويغلقون باحتجاجاتهم 
ثاثة طرق سريعة تربط العاصمة بشمال الهند منذ أكثر من شهرين. ولم يبذل وزير الزراعة أي جهد جديد الستئناف املحادثات املعلقة مع املزارعن، 
البيع  وإجبارهم على  واألرز،  للقمح  املوحدة  التسعير  العمل بسياسة  إيقاف  أرباحهم، من خال  الجديد سيقضي على  التشريع  أن  يعتقدون  الذين 

لشركات واسعة النفوذ بأسعار أرخص. فيما قال سينغ إن القوانن ستؤدي إلى مزيد من االستثمار الزراعي.

اقتصاد

)Getty /أمال كاز(

Saturday 6 February 2021
السبت 6 فبراير/ شباط 2021 م  24  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2350  السنة السابعة
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اقتصاد

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ارتــفــعــت أســـعـــار الـــخـــضـــروات والـــفـــواكـــه فـــي أســـــواق ليبيا، 
بــمــعــدالت تـــتـــراوح مـــا بـــن 150 إلـــى 280 فـــي املـــائـــة لبعض 
املنتجات، منها الطماطم والفلفل والبطاطس باإلضافة إلى 
الفواكه املستوردة من الخارج، ما زاد الضغوط على القدرة 
الــشــرائــيــة للمواطنن. يــأتــي ذلـــك، فــي ظــل تــداعــيــات جائحة 
فيروس كــورونــا وارتــفــاع تكاليف املعيشة وزيـــادة معدالت 

البطالة وتدهور قيمة الدينار الليبي في السوق املوازية.
ــــى انــخــفــاض  ــاع إلـ ــ ــفـ ــ وأرجـــــــع خــــبــــراء وفــــاحــــون ســـبـــب االرتـ
اإلنتاج املحلي ونقص املستورد، باإلضافة إلى مشكات في 
الديزل في املناطق  املــدن بسبب نقص  عملية التسويق بن 
الجنوبية، ما تسبب في عزوف سائقي الشاحنات عن العمل. 
وأكد محسن البوعيشي، مورد سلع، لـ »العربي الجديد« أن 
املخصصات من االعتمادات املستندية الستيراد الخضروات 
مــمــا تسبب  املــحــلــيــة،  الــســوق  والــفــواكــه ال تغطي متطلبات 
فــي زيـــادة األســعــار، باإلضافة إلــى ارتــفــاع أســعــار املنتجات 

الزراعية املستوردة من تونس ومصر.
ــة فــــي املــنــطــقــة  ــ ــــزراعـ ــال هـــاشـــم فـــضـــيـــل، مــــراقــــب وزارة الـ ــ وقــ
إن أسباب  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ  فــي تصريحات  الجنوبية، 
ارتفاع أسعار الخضروات ترجع إلى مشكات التسويق من 
التنقل  إلــى صعوبة  أزمــة مؤقتة. ولفت  الفاحن وهــي  قبل 
بن الجنوب والشمال مع ارتفاع سعر ليتر الديزل إلى أربعة 
دنانير، وذلك لعدم توفره في محطات الوقود، باإلضافة إلى 

الوضع األمني غير املستقر في املنطقة.
واعتبر أن هناك تحسنًا في الشبكة الكهربائية في املنطقة 
ــــودة املــــزارعــــن لــاســتــصــاح  الــجــنــوبــيــة، مـــا ســـاهـــم فـــي عـ
الــزراعــي. وقــال إن سعر صندوق الطماطم 20 كيلو وصل 
إلى 170 ديناًرا، فيما الدوالر يساوي 4.48 دنانير، متوقعا 
هبوط سعره في أقل من شهر إلى 70 ديناًرا بسبب دخول 

كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــطــمــاطــم إلـــى الــســوق. مــن جــانــبــه، أكــد 
أستاذ االقتصاد الزراعي عامر املقرحي أن هناك سماسرة 
بشأن  األزمـــات  وافتعال  السعر  في  يتحكمون  ومضاربن 
ــفـــاع أســـعـــار الــخــضــروات  ــعـــرض. وأوضـــــح أن نــســبــة ارتـ الـ
وصلت إلــى 280 في املائة. وأشــار إلــى أن الفئات الجشعة 
من التجار قد استولت على كل درهم حصل عليه املواطن 
ـــا لــتــغــطــيــة احــتــيــاجــاتــه 

ً
الــلــيــبــي الــــذي أصــبــح يــجــري الهـــث

الضرورية.
األســـعـــار عاملًيا  أن  أحــمــد  االقــتــصــادي محمد  املــحــلــل  ورأى 
 100.9 الــغــذاء  الــفــاو ألســعــار  مرتفعة، وبلغ متوسط مؤشر 
نقطة في أكتوبر/ تشرين األول 2020، بزيادة 3.1 في املائة 

عن سبتمبر/ أيلول. 
وأوضح لـ »العربي الجديد« أن ليبيا تعتمد على االستيراد 
ــة، والــتــضــخــم فـــي ليبيا  ــائــ ــارج بــنــســبــة 85 فـــي املــ ــخــ مـــن الــ
املحلية  التأثيرات  تأتي  ثم  ومــن  األولـــى،  بالدرجة  مستورد 
على األسعار. وكانت ليبيا تدعم الفاحن بنحو 6 ماين 
دينار ليبي لتوفير اليوريا والسماد وتوفير الحبوب بسعر 
مدعوم. ولكن بعد إجراءات التقشف، التي أعلن عنها املصرف 
املركزي عام 2015، تم وقف دعم الفاحن. كما توقفت عملية 
تصدير املنتوجات الفاحية التونسية نحو ليبيا منذ مطلع 
شهر سبتمبر املاضي بسبب احتجاجات تجار بمدينة بن 
قردان بوالية مدنن، حيث تم منع الشاحنات املحملة بعدة 
أصناف من الغال من الوصول إلى األراضي الليبية، ما أدى 
أهــم سوق  الليبية  الــســوق  املنتجات. وتمثل  هــذه  تلف  إلــى 
هذه  تستأثر  حيث  التونسية،  الــزراعــة  ملنتجات  تصديرية 
الــفــواكــه الفصلية.  الــســوق بنحو 60 فــي املــائــة مــن منتجات 
وعــادت حركة نقل األشخاص والسلع بن تونس وجارتها 
الجنوبية ليبيا، عقب أشهر من الغلق، حيث تقررت في إطار 
املعابر  فتح  إعـــادة  البلدين  سلطات  بــن  ثنائية  مفاوضات 

الحدودية بن البلدين.

)Getty( تستورد ليبيا 85% من غذائها

ارتفاع أسعار الخضروات %280
رفع الدعم على طاولة 

برلمان لبنان
بحثت لجنة االقتصاد والتجارة والصناعة 

والتخطيط في البرملان اللبناني، مع 
جمعية تجار بيروت واملجلس االقتصادي 

واالجتماعي ترشيد الدعم والبطاقة 
التمويلية وانعكاس اإلقفال على األسواق 

التجارية واإلنتاجية وعلى العمال واملشاكل 
التي يعانون منها نتيجة االنقطاع عن العمل 

واستفحال األزمة املعيشية. وأكد رئيس 
جمعية تجار بيروت نقوال شماس »ضرورة 
إعطاء البطاقة التمويلية لكل األسر اللبنانية 

املحتاجة، وهي من ضمن سياسة الدرع 
االجتماعية ملدة ثالث سنوات، وذلك إلى حني 
إحداث النهوض االقتصادي املطلوب، وقبل 

رفع الدعم الذي من شأنه وقف التهريب 
وتخفيض العجز إلى ملياري دوالر سنويا«. 

وأعلن »ضرورة إعفاء التجار من ضريبة 
2020 ووضع تسوية ضريبية عن متأخرات 

ما قبل 2019«. وجرى التداول في مسألة 
انعكاس رفع الدعم على ارتفاع األسعار 
وانخفاض القوة الشرائية لليرة، وأبقت 
اللجنة اجتماعاتها مفتوحة الستكمال 

اللقاءات مع جميع املعنيني من قطاع خاص 
ورسميني وممثلي العمال.

حصة لـ»قطر لالستثمار« 
في »كيورفاك«

أعلنت شركة »كيورفاك« األملانية لتصنيع 
اللقاحات استحواذ جهاز قطر لالستثمار 

على حصة فيها، مقابل 200 مليون دوالر. 
وقالت الشركة األملانية في بيان، إن صندوق 

الثروة السيادي القطري »اشترى حصة 
ضمن مجموعة مستثمرين«.

وأضافت الشركة األملانية أن التمويل القطري 
هو الرابع الذي حصلت عليه منذ بدء جائحة 
كورونا، بإجمالي 640 مليون دوالر. وتطور 
الشركة، املتخصصة بالتكنولوجيا الحيوية، 

لقاحا مضادا لفيروس كورونا، وقالت 
في البيان إنها تتوقع بدء إنتاج اللقاح في 

2021. وفي يونيو/حزيران املاضي حصلت 
الشركة على 343 مليون دوالرمن الحكومة 

االتحادية األملانية، وفي يوليو/تموز، حصلت 
على قرض من بنك االستثمار األوروبي 

بحوالي 86 مليون دوالر.
وقبل حوالي شهرين، اشترت شركة 

العقاقير البريطانية »جي.إس.كيه«، حصة 
بنسبة 10 باملئة بشركة »كيورفاك« مقابل 

171 مليون دوالر.

أخبــار 
      العرب

ليبيا

عدن ـ محمد راجح

تــعــانــي مــديــنــة املــخــا الــيــمــنــيــة الــواقــعــة في 
األحمر  البحر  على  املطل  الغربي  الساحل 
إذ  الجغرافي،  عــن محيطها  تامة  عزلة  مــن 
تــتــبــع مــحــافــظــة تــعــز جــنــوب غــربــي الــيــمــن، 
إضـــافـــة إلــــى تـــــردٍّ مــعــيــشــي وتـــوســـع الــفــقــر 
والبطالة وانعدام الخدمات العامة. ويشكو 
ــزارعــــون مـــن مــعــانــاة  ــيــــادون ومــ عــمــال وصــ
يتعرضون لها من جراء توقف أعمالهم، ما 
دفعهم إلى النزوح واالنتقال إلى محافظات 

أخرى للبحث عن فرص للعيش.
عاصم محسن الذي كان يمتهن الصيد في 
املخا الغنية شواطئها وسواحلها بالسمك، 
مــن الــذيــن دفعتهم األوضــــاع املــتــرديــة إلــى 
الـــنـــزوح والــتــشــرد عــن بيئته وعــمــلــه وبــدء 
لم  محسن  بالشاقة.  يصفها  جــديــدة  حياة 
يستطع االستقرار منذ انتقاله إلى صنعاء 
»الــعــربــي  ــام ونـــصـــف. يـــقـــول لـــ قــبــل نــحــو عــ

الـــجـــديـــد« إن الـــطـــوق الــعــســكــري املـــفـــروض 
املخا  ملدينة  الساحلي  الــشــريــط  طــول  على 
بسبب الــحــرب والــصــراع الــدائــر فــي الباد 
واملـــواجـــهـــات الــعــســكــريــة والـــتـــوتـــرات الــتــي 
عاشتها وتعيشها مناطق الساحل الغربي 
لليمن أّدى إلى منعهم من ممارسة عملهم 

في الصيد.
حاول محسن إيجاد مشروع خاص يقتات 
منه، لكن تردي األوضاع وانعدام الخدمات 
فـــي هـــذه املــنــطــقــة الــيــمــنــيــة الــتــي كــانــت من 
صعوبة  يخلق  الحيوية  التجارية  املناطق 

بالغة ملمارسة األعمال، وهو ما أدى إلى بدء 
رحلة نزوح شاقة وقاسية. ويؤكد مواطنون 
وتــجــار على تـــردي الــخــدمــات الــعــامــة، مثل 
اليوم،  التي تنقطع طوال ساعات  الكهرباء 
الــذي يؤثر بشكل بالغ على أعمالهم  األمــر 
ومــشــاريــعــهــم ومــصــالــحــهــم الــيــومــيــة الــتــي 
ــه  ــواجـ ــا يـ ــ ــانــــب مـ ــا، إلــــــى جــ ــهـ ــنـ ــاتـــون مـ ــتـ ــقـ يـ
الحصول  املواطنون هناك من صعوبة في 
الغذائية  املـــواد  وبعض  الخبز  رغيف  على 
ــع تــقــلــص نـــشـــاط املــنــظــمــات  األســــاســــيــــة مــ
ــة واملــحــلــيــة  ــيــ ــيـــة والــــدولــ ــمـ اإلنـــســـانـــيـــة األمـ
ــة اإلنـــســـانـــيـــة.  ــ ــاثـ ــ الـــعـــامـــلـــة فــــي مــــجــــال اإلغـ
ــرات مــن  ــذيـ ــحـ وأطـــلـــقـــت مــنــظــمــات أمـــمـــيـــة تـ
تردي األوضاع املعيشية وانعدام الخدمات 
وتــفــاقــم مـــعـــدالت الـــجـــوع بـــصـــورة كــارثــيــة 
تــطــاول جــمــيــع املــنــاطــق الــيــمــنــيــة. وتــتــزايــد 
املسجلة  القياسية  املستويات  مع  األزمـــات 

من انعدام األمن الغذائي الحاد.
وتسببت الحرب والصراع الدائر في اليمن 

مــنــذ عــــام 2015 فـــي تــعــطــيــل مــيــنــاء املــخــا 
االســتــراتــيــجــي كــغــيــره مــن املــوانــئ اليمنية 
الـــواقـــعـــة عـــلـــى الـــبـــحـــر األحــــمــــر، وبــالــتــالــي 
حــرمــان خــزيــنــة الـــدولـــة مــن االســتــفــادة من 
العامة وتحسن  عائداته لتوفير الخدمات 
األوضــاع املعيشية، إذ ال يتوقف األمر عند 
هذا امليناء، بل يشمل مختلف موانئ اليمن 
الخارجة عن السيطرة الحكومية الرسمية.

ــد« إلـــى  ــديـ ــجـ ــربـــي الـ ــعـ وتـــشـــيـــر مــــصــــادر »الـ
املـــواقـــع، مــثــل مــيــنــاء املخا  أن تعطيل هـــذه 
ــــدب، يـــحـــرم  ــنــ ــ وذوبـــــــــــاب ومـــضـــيـــق بــــــاب املــ
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة ومــحــافــظــة تــعــز الــتــي 
تتبعها هذه الرقعة الجغرافية من إيرادات 
تقدر بمليارات الرياالت، إذ تعتمد املحافظة 
كبيرة  بدرجة  اليمن  غربي  جنوب  الواقعة 
على بعض القنوات اإليرادية مثل الجمارك 
والـــتـــي تــعــتــمــد بـــدورهـــا عــلــى مــيــنــاء املــخــا 
وهذه املمرات املائية والبضائع والــواردات 

التي تأتي عبرها.
ويـــــؤكـــــد مـــــســـــؤول فـــــي الـــســـلـــطـــة املـــحـــلـــيـــة 
»العربي الجديد« استمرار  بمحافظة تعز لـ
خـــروج مــيــنــاء املــخــا عــن الــخــدمــة مــنــذ نحو 
خــمــس ســـنـــوات، وبــالــتــالــي حــرمــان خزينة 
ــذا املـــيـــنـــاء فــــي ظــل  ــ الــــدولــــة مــــن إيـــــــــرادات هـ
أوضاع مالية صعبة يمر بها اليمن، إذ أدى 
تعطيل هــذا املــيــنــاء إلــى حــرمــان اليمن من 
إجمالي  ريـــال،  مليار   600 على  يزيد  مبلغ 
اإليـــــرادات املــقــدرة مــن هـــذا املــيــنــاء للخمس 

السنوات املاضية.
ويعتبر ميناء املخا من أقدم املوانئ، ليس 
في اليمن فحسب وإنما على مستوى شبه 
الجزيرة والخليج، وتأتي أهمية هذا امليناء 
نتيجة قربه من املمر الدولي بمسافة ستة 
غربي  االستراتيجي  ومــوقــعــه  كيلومترات 

اليمن.
املوانئ  املخا يعتبر من أشهر  وكــان ميناء 
فــــي الــــعــــالــــم، ومـــــن أهـــــم املــــراكــــز الــتــجــاريــة 
الواقعة على البحر األحمر، ويعود الفضل 
إلى ميناء املخا في التعريف باليمن وبالنب 
اليمني الــذي كــان يصدر عبره، والــذي كان 
ذا جــودة عالية تميزه عن غيره، فقد عرف 
وما زال يعرف باسمها »موكا« حتى اليوم.
ويقول مصدر لـ »العربي الجديد« إن ميناء 
املــخــا يعتبر أشــهــر املـــراكـــز الــتــجــاريــة على 
الــبــحــر األحــمــر، وهـــو مــيــنــاء كبير املساحة 

مــفــتــوح مـــن جــمــيــع الـــجـــوانـــب، إضـــافـــة إلــى 
موقعة الجغرافي املتميز بالنسبة للمناطق 
الــجــنــوبــيــة واملــنــاطــق الــوســطــى فـــي اليمن 
القرن  املندب ودول  بــاب  وقربه من مضيق 

األفريقي والبحر العربي.
في هذا اإلطــار، يتحدث الناشط االجتماعي 
»الـــعـــربـــي  ــالــــب لــــ ــا بــــــال غــ ــخــ ــــي مـــديـــنـــة املــ فـ
من  املدينة  في  السكان  معاناة  عن  الجديد« 
تردٍّ معيشي كبير، إذ »أصبحت هذه املدينة 
وتفتقد  للحياة  صالحة  غير  االستراتيجية 
مــن كهرباء ومياه  العامة  الــخــدمــات  ألبــســط 
ــك بــشــكــل مــتــعــمــد«  ــ وشـــبـــكـــات اتــــصــــاالت وذلـ
بحسب غالب، »بهدف جعلها منطقة طاردة 
لــألعــمــال والــحــيــاة الــبــشــريــة، وســـط تــدهــور 
الفقر  املهن واألعــمــال وتوسع رقعة  مختلف 
والـــبـــطـــالـــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــــي هـــــذه املــنــطــقــة 
ــاورة، مثل  ــ ــجـ ــ ــنـــاطـــق الــتــابــعــة لــهــا أو املـ واملـ
ذوباب وباب املندب وكذلك الخوخة والبرح«.

في جنوب  االستراتيجية  املدينة  وتخضع 
غـــربـــي الــيــمــن لــســيــطــرة فــصــائــل عــســكــريــة 
مــــوالــــيــــة لـــلـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة والـــتـــحـــالـــف 
العربي، وهــي في حالة صــراع ومواجهات 
مع  متواصلة  وتــوتــرات  متقطعة  عسكرية 
الـــقـــوات الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لــلــحــوثــيــن، إذ 
عامن  قبل  استوكهولم  اتــفــاق  توقيع  أدى 
إلى توقف املواجهات العسكرية التي كانت 
ضــاريــة بــن الــطــرفــن عــلــى امـــتـــداد مناطق 

الساحل الغربي من اليمن.
ــان عـــلـــيـــه تــضــمــن  ــ ــامـ ــ ــر عـ ــ االتـــــفـــــاق الـــــــذي مـ
الــتــوتــرات وتحسن  بــنــودًا عــديــدة لخفض 
املناطق  هــذه  لسكان  واملعيشية  الــخــدمــات 
ــى املـــنـــاطـــق  ــ ــزح الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــم إلــ ــ الــــذيــــن نــ
واملحافظات اآلمنة من الحرب، مثل صنعاء 
وإب ولحج والضالع أو التي تراجعت فيها 
حدة املواجهات العسكرية، مثل مدينة تعز.

لكن وبعد مرور عامن على توقيع االتفاق 
ــيـــرة  ــبــــح مــــهــــددًا مــــع ارتـــــفـــــاع وتـ الـــــــذي أصــ
الـــتـــوتـــرات والــحــشــد الــعــســكــري مـــؤخـــرًا، لم 
ــذه املـــنـــاطـــق أي تــحــســن  ــ يـــلـــمـــس ســــكــــان هــ
فـــي أوضـــاعـــهـــم املــعــيــشــيــة، مـــع تــفــاقــم أكــبــر 
من  الكثير  وبقاء  العامة  الخدمات  لتدهور 
الصيادين عاطلن عن العمل، وبقاء غيرهم 
بسبب  فقدوها  التي  أعمالهم  عــن  بعيدين 
ــــى ســـاحـــات  الــــحــــرب وتــــحــــول مــنــاطــقــهــم إلـ

مفتوحة للمواجهات العسكرية.
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معاناة مستمرة منذ خمس سنوات )عبد الناصر الصديق/ األناضول(

تقارير عربية
اقتصاد الناس

حرمان الخزينة 
من إيرادات الميناء 

بمليارات الرياالت

عمان ـ زيد الدبيسية

أكدت منظمات واتحادات نقابية 
عمالية في األردن اعتراضها على 
بدأ  التي  العمل  قــانــون  تعديات 
مجلس النواب بمناقشتها قبل أيام، معتبرة 
العمال  انتهاكًا واضحًا لحقوق  أنها تشكل 

وتضعف قدرتهم على املطالبة بحقوقهم.
وقال رئيس املرصد العمالي األردني أحمد 
عــوض لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن التعديات 
عــلــى قـــانـــون الــعــمــل ال تــصــب فـــي مصلحة 
نــصــوص تكبل  الــعــمــال، حيث تشتمل على 
وتحسن  بحقوقهم  املــطــالــبــة  فــي  حريتهم 
أوضاعهم من خال الحد من إنشاء الهيئات 
النقابية التي تدافع عنهم وتتابع شؤونهم.

وأضاف أنه وجه مذكرة إلى مجلس النواب 
ــعـــدم املـــوافـــقـــة عـــلـــى تــعــديــات  لــلــمــطــالــبــة بـ
قانون العمل املحالة إليه من قبل الحكومة، 
لــضــررهــا الــكــبــيــر عــلــى الــعــمــال، فـــي الــوقــت 
الــــــــذي يـــتـــوجـــب فـــيـــه تـــحـــســـن أوضـــاعـــهـــم 
لانتهاكات  والــتــصــدي  حــقــوقــهــم  وحــمــايــة 
الــتــي يــتــعــرضــون لــهــا. وأكـــد ضــــرورة إعـــادة 
الحماية  يوفر  بحيث  العمل  قانون  تطوير 
االجــتــمــاعــيــة الـــضـــروريـــة، والــتــعــامــل معها 
بــاعــتــبــارهــا حــقــًا مــكــتــســبــًا وتـــنـــدرج ضمن 
التي طّورتها منظمة  العمل الائق  معايير 
 لتحقيق 

ً
العمل الدولية، والتي تشكل أرضّية

التوازنات في عاقات العمل.
والحمايات  املعايير  أن  إلــى  عــوض  ــار  وأشـ
ل في توفير 

ّ
تتركز في جملة من املبادئ، تتمث

الحمايات االجتماعية املنصوص عليها في 
اتــفــاقــيــة منظمة الــعــمــل الــدولــيــة رقـــم )102( 
االجتماعي  للضمان  الُدنيا  املعايير  بشأن 
ـــة أشـــكـــال الــتــمــيــيــز في 

ّ
والـــقـــضـــاء عــلــى كـــاف

املرصد  رئيس  أكد  كما  واملهنة.  االستخدام 
أشكال  جميع  على  القضاء  أهمية  العمالي 
الــعــمــل الــجــبــري )الــقــســري( وتــطــويــر آلــيــات 
الــحــوار االجــتــمــاعــي واملــفــاوضــة الجماعية 
 
ً
وحماية الحق في التنظيم النقابي، إضافة

إلى احترام معايير العمل األساسية املتعلقة 
بـــســـاعـــات الـــعـــمـــل واإلجــــــــــازات األســبــوعــيــة 
والــرســمــيــة والــســنــويــة واملــرضــيــة وشـــروط 
الــســامــة والــّصــحــة املــهــنــيــة. كــمــا وتضمن 
عبر  إنــفــاذه،  فّعالة لضمان  أدوات  الــقــانــون 
تعزيز قوة أصحاب املصلحة في تنفيذه من 

عّمال وأصحاب عمل.
وبــــّن أن الـــقـــانـــون ال يــــزال يــســتــثــنــي عــّمــال 
ــن الــــحــــمــــايــــات االجــــتــــمــــاعــــيــــة،  ــ الـــــــزراعـــــــة مــ
رغــــم وجـــــود عـــشـــرات اآلالف مـــن الــعــامــلــن 
يعانون  والذين  القطاع  في هذا  والعامات 
بشكل كبير من الحرمان واالستغال بسبب 

عدم شمولهم في قانون العمل.
ــال الـــخـــبـــيـــر االقــــتــــصــــادي مــنــيــر  ــ بــــــــــدوره، قــ
حــمــارنــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه يجب أن 
يحمل قانون العمل في طياته حدا واضحا 
مــن الــعــدالــة لــلــعــمــال، وهــــذا الــحــد تــلــتــزم به 

املؤسسات الرقابية والتي يجب أن تمنع من 
أو تخطيه. وأضـــاف حمارنة:  الــخــروج عنه 
»لــديــنــا قضيتان مــهــّمــتــان تــخــصــان قــانــون 
العامل  الخاف بن  األولــى  القضية  العمل. 
ورب العمل على الحقوق وهي قضية تجب 
معالجتها، ويجب أيضا حل مشكلة األجور 
عبر رفــع الحد األدنـــى )260 ديــنــاًرا حالًيا( 

بما يتوافق مع غاء املعيشة«.
أّما القضية الثانية »فهي حماية العامل من 
الفصل وإنهاء الخدمات، وذلك عبر السماح 
نصوص  إلــى  اســتــنــاًدا  النقابات  بتأسيس 
قـــانـــونـــيـــة واضــــحــــة، فـــالـــنـــقـــابـــات هــــي الــتــي 

تستطيع حماية العامل وحقوقه«.
وقـــال مــديــر بــيــت الــعــمــال حــمــادة أبونجمة 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه »يــفــتــرض فــي أي 
العمل،  قــانــون  توجه إلجـــراء تعديات على 
أن تتم مــراعــاة الــقــواعــد األســاســيــة لحقوق 
الـــعـــمـــل الـــتـــي ضــمــنــهــا الـــدســـتـــور األردنــــــي 
الدولية  العمل  ومعايير  الدولية،  والشرعة 
ــــروط الـــعـــمـــل الـــائـــق  فــــي ضـــمـــان تـــوفـــيـــر شــ
في  التمييز  على  والــقــضــاء  العمال  لجميع 
االســتــخــدام واملــهــنــة والــقــضــاء عــلــى جميع 
أشكال العمل الجبري أو اإللزامي والقضاء 

الفعلي على عمل األطفال«.
وأكد أن صياغة التعديات املقترحة في املواد 
ذات العاقة بتشغيل األردنين تنطوي على 
توجهات تتعامل مع عنصر العمل وتشغيل 
القوى العاملة بمنظور اقتصادي بحت، أي 
إلــى االعــتــبــارات االجتماعية  دون االلــتــفــات 

واإلنسانية ومتطلبات األمن املجتمعي.
وانــتــقــدت مــجــمــوعــة مــن مــنــظــمــات املجتمع 
املدني ومراكز الدراسات، في بيان صحافي 
مشترك، تعديات قانون العمل لسنة 2020 
املعروضة حاليا على مجلس النواب. وقالت 
املنظمات إن هذه التعديات جاءت مجتزأة 
كما  العمل.  لسوق  مائمة  وغير  وانتقائية 
اعــتــبــرت أنــهــا لــم تستند إلـــى نــظــرة شاملة 
للقواعد األساسية ملتطلبات عملية إصاح 

تشريعات العمل.
وطــالــبــت املــنــظــمــات الـــبـــرملـــان بــــرد الــقــانــون 
ــهـــدف إجـــــــراء عــمــلــيــة  وإعــــــــادة مـــراجـــعـــتـــه، بـ
إصــــاح شــامــلــة ألحــكــامــه. ودعــــت إلـــى فتح 
حـــــوار وطـــنـــي فـــعـــال عــلــى قـــاعـــدة املــعــايــيــر 
األردن  بها  الــتــزم  التي  الصلة  ذات  الــدولــيــة 
اتباعها في  الــواجــب  واملــبــادئ واملنهجيات 

دعوات الحترام معايير العمل )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(عملية اإلصاح.

انتقدت النقابات األردنية 
التعديالت على قانون 

العمل، التي يدرسها 
البرلمان وتتضمن جملة 

من النصوص التي 
تتعارض مع حقوق 

العمال

%25
األردن  في  البطالة  نسبة 
وفق   ،2020 نهاية  في 
ــادي  ــص ــت ــتــدى االق ــمــن ال
أظهرت  فيما  األردنــــي، 
النسبة  أن  رسمية  بيانات 
 %23 إلى  بالفعل  وصلت 
العام  الثالث من  الربع  في 
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