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الكويت: عودة أزمة العالقين
الكويت ــ أحمد الزعبي

ــدان مــــســــؤول  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ قــــــــال عــــــــــادل الــ
الــســفــريــات الــخــارجــيــة فــي اتــحــاد 
ــة والــــســــفــــر فــي  ــاحـ ــيـ ــاتـــب الـــسـ ــكـ مـ
الــكــويــت إن مـــا يــقــرب مـــن 30 ألــــف وافــــد في 
دبــي وإســطــنــبــول والــبــحــريــن، غالبيتهم من 
الــجــنــســيــة املـــصـــريـــة ســيــصــبــحــون عــالــقــن 
لعدم تمكنهم من دخول الكويت، اعتبارًا من 
اليوم األحــد، بعد قــرار الحكومة منع دخول 
الــبــاد لــغــيــر الــكــويــتــيــن ملـــدة أســبــوعــن، في 
ــار إجـــــــراءات لــلــحــد مـــن انــتــشــار فــيــروس  ــ إطـ
ــــي تــصــريــح  كــــــورونــــــا. وأضـــــــــاف الــــعــــيــــدان فـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن شـــركـــات الــســيــاحــة  لــــ
والـــســـفـــر ســتــتــكــبــد خـــســـائـــر فــــادحــــة بــســبــب 
إلغاء الحجوزات خال األسبوعن القادمن، 
مــشــيــرا إلـــى أن هــنــاك 30 ألـــف بــطــاقــة سيتم 
استرجاعها بقيمة تصل إلى نحو 45 مليون 

دوالر. وأشــار إلى أنه بعد صــدور قــرار وقف 
استقبال الوافدين، يوم األربعاء املاضي، بلغ 
سعر البطاقة من دبي إلى الكويت ما يقرب 
مــن 5 آالف دوالر خــال األيـــام السابقة على 
بـــدء ســريــان قــــرار وقـــف اســتــقــبــال الــوافــديــن. 
ويــقــضــي آالف الــوافــديــن فــتــرة حــجــر مدتها 
التي تسمح  البلدان  العديد من  14 يومًا في 
خاصة  منها  املسافرين  باستقبال  الــكــويــت 
قــرار وقف  لكن  وتركيا،  والبحرين  اإلمـــارات 
اســتــقــبــال الـــوافـــديـــن، الــــذي اعــتــبــره االتــحــاد 
ــــي الـــــخـــــارج مـــفـــاجـــئـــا،  ــام لـــلـــمـــصـــريـــن فـ ــ ــعـ ــ الـ
يدفع هــؤالء للبقاء فــتــرات أطــول فــي الحجر 
إليها وقد ال يتمكنون  التي سافروا  بالدول 
مــن  الــعــودة إلــى الــكــويــت، وفــق بــيــان لــه يوم 
الــخــمــيــس املـــاضـــي. مـــن جــانــبــه، قــــال رئــيــس 
وحــــدة الــبــحــوث فـــي مــركــز الــكــويــت الــدولــي 
املزيني  العزيز  عبد  االقتصادية  لــلــدراســات 
»العربي الجديد« إن »القرارات التي تصدر  لـ

بصورة مفاجئة ستضر باآلالف من العمالة 
لم  التي  السياحة والسفر  الــوافــدة وشــركــات 
تتمكن من تعويض خسائرها بسبب جائحة 
الكويتية  »الــحــكــومــة  أن  مــعــتــبــرا  كــــورونــــا«، 

تصدر القرارات من دون دراسات مسبقة«.
وأضـــــاف املـــزيـــنـــي: »يــنــبــغــي عــلــى الــســلــطــات 
الذين  الوافدين  التعسف ضد  الكويتية عدم 
ــقــــرارات  أصـــبـــحـــوا بـــا مـــــأوى بــســبــب تــلــك الــ
العشوائية«، داعيا إلى االستفادة من تجارب 
دول الــــجــــوار فـــي تــعــامــلــهــا مـــع قــضــيــة فتح 
املــطــارات واإلجــــراءات االحــتــرازيــة الستقبال 
األجانب وخصوصا في ما يتعلق بإحضار 
فيروس  مــن  املسافرين  تثبت خلو  شــهــادات 
كورونا أو إخضاع القادمن للحجر الصحي.

الــوافــديــن ألسبوعن  استقبال  وقــف  ويــأتــي 
ضمن حــزمــة قــــرارات لكبح انــتــشــار كــورونــا، 
واألنــديــة  والصالونات  املقاهي  إغــاق  منها 
ووقف كافة التجمعات واملخيمات أو تأجير 

صــاالت األعـــراس. وقــال الباحث االقتصادي 
ــفـــي مــع  ــاتـ ــــال اتــــصــــال هـ ــيـــد، خــ ــهـ ــفـ عـــــــادل الـ
ــركــــات الــســيــاحــة  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن شــ
قد وفقت أوضاعها من خال  والسفر كانت 
ترويج ما يسمى بـ »باكدج الترانزيت« في ظل 
رفض السلطات الكويتية مقترحات استقبال 
الــوافــديــن مــع فــرض حجر صحي فــي فنادق 
الحجر  تكلفة  الــوافــديــن  تحميل  مــع  الــدولــة 
بــــدال مـــن ذهـــابـــهـــم إلــــى دبــــي أو إســطــنــبــول. 
ونـــاشـــد آالف املـــصـــريـــن الــعــالــقــن فـــي دبــي 
وإسطنبول، الحكومة املصرية للتدخل لحل 
األزمة، فيما دعت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم 
املــصــريــن الــراغــبــن فــي الــســفــر إلـــى الكويت 
إلى عدم السفر حاليا، كما طالبت املواطنن 
املــتــواجــديــن بـــصـــورة مــؤقــتــة كــتــرانــزيــت في 
إحـــدى الــــدول بــالــعــودة إلـــى مــصــر، حــيــث لن 
إقامات  لتوفير  بــدائــل  إيــجــاد  متيسرًا  يكون 

لهم في الدول التي يتواجدون فيها.

واشنطن ــ العربي الجديد

والتي  بالنفط،  الغنية  الكندية  ألبرتا  مقاطعة  تــدرس 
الرئيس األميركي جو بايدن،  قــرار  تضررت بشدة من 
إلغاء خط أنابيب »كيستون إكــس إل«، طلب تعويض 
مـــن الـــواليـــات املــتــحــدة مـــن خـــال بــنــد تتيحه اتفاقية 
البند  )نــافــتــا(، وهــو  الــحــرة ألميركا الشمالية  التجارة 
الذي ال يزال ساريًا. وقال رئيس وزراء »ألبرتا« جيسون 
كيني إن املقاطعة، التي أنفقت 1.5 مليار دوالر كندي 
)1.2 مليار دوالر أميركي( للمساهمة في سرعة إنشاء 
املــشــروع، قد تلجأ إلــى بند في اتفاقية التجارة الحرة 

ألمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة يــســمــح بــطــلــب الــتــعــويــضــات عن 
االستثمارات الضائعة. ورغم استبدال اتفاقية »نافتا« 
بــاتــفــاقــيــة أخــــرى تــشــمــل الـــواليـــات املــتــحــدة واملكسيك 
السابق دونــالــد  الرئيس األمــيــركــي  إدارة  وكــنــدا خــال 
التعويضات عن  القاعدة الخاصة بطلب  ترامب، ظلت 
االستثمارات الضائعة سارية خال فترة انتهاء سريان 
االتــفــاقــيــة تــدريــجــيــًا. وقـــال كيني فــي بــث مــبــاشــر على 
موقع »فيسبوك«، إن »إلغاء موافقة الجهات التنظيمية 
بــأثــر رجــعــي، بعدما تــم ضــخ االســتــثــمــارات، فــي رأيــي، 
يسهل املطالبة بالحصول على تعويض عن األضــرار 
)نافتا(«.  اتفاقية  في  املستثمر  أحكام حماية  بموجب 

وأضـــاف: »نعتقد أن لدينا مــبــررا قويا جــدًا للحصول 
على تعويضات، وسنواصل العمل مع شركة تي سي 
إنرجي بشأن التعويضات«. وشكل إلغاء خط األنابيب 
»كــيــســتــون إكــــس إل« ضـــربـــة جـــديـــدة ملــقــاطــعــة ألــبــرتــا 
الكندية التي تعتمد على النفط، بينما تعاني باألساس 

من تداعيات انهيار سوق النفط الخام منذ عام 2014.
املــمــلــوك لشركة » تي  إكــس إل«  وكـــان خــط »كيستون 
سي إنرجي« سينقل 800 ألف برميل يوميا من النفط 
الخام من ألبرتا إلى مصافي التكرير األميركية. ودفع 
توقف املــشــروع شركة »تــي سي إنــرجــي« إلــى التخلي 
عن حوالي 1000 عامل. وبعدما أوقف بايدن مشروع 

البيت األبيض  يــوم من دخوله  أول  األنابيب في  خط 
فـــي 20 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي املـــاضـــي، أعــلــن كيني 
ــراء قــانــونــي، وحــث  ــ إن ألــبــرتــا ســتــنــظــر فـــي اتـــخـــاذ إجـ
رئــيــس الـــــــوزراء الــكــنــدي جــاســن تـــــرودو عــلــى فــرض 
عقوبات تجارية على واشنطن إذا لم تتفاوض اإلدارة 
ــر. وفــي عــام 2016،  األميركية الــجــديــدة حــول هــذا األمـ
سعت شركة »تي سي إنرجي« للحصول على تعويض 
اتفاقية ) نافتا( بعد  بقيمة 15 مليار دوالر في إطــار 
رفض الرئيس األميركي األسبق باراك أوباما املشروع 
وافق  أن  بعد  القضية  إسقاط  تم  لكن  بيئية،  ألسباب 

ترامب على املشروع في وقت مبكر من واليته.

مقاطعة كندية تريد تعويضًا أميركيًا بسبب إلغاء أنبوب نفط

مزارعون هنود يوسعون 
احتجاجاتهم 

أغلق آالف من املزارعني الهنود 
املحتجني طرقًا سريعة في جميع 
أنحاء البالد، لعدة ساعات، أمس 

السبت، للضغط على مطالبهم إللغاء 
القوانني الزراعية الجديدة. ونشرت 

السلطات اآلالف من قوات األمن 
بشكل أساسي خارج العاصمة 

الهندية، حيث خّيم املزارعون في 
ثالثة مواقع رئيسية ألكثر من 

شهرين. ويقولون إنهم لن يغادروا 
حتى تلغي الحكومة القوانني التي 

تقول إنها ضرورية لتحديث الزراعة 
الهندية. وفشلت عدة جوالت من 

املحادثات بني املزارعني مع الحكومة 
في تحقيق أي اختراقات. يشكل 

عملهم تحديًا كبيرًا لرئيس الوزراء 
ناريندرا مودي. والجمعة املاضي، 
دافع وزير الزراعة ناريندرا سينغ 

تومار، عن القوانني في البرملان، 
ما أضعف اآلمال في التوصل 

إلى تسوية سريعة، حيث لم يقدم 
عرضًا جديدًا الستئناف املحادثات 

مع املزارعني. وقال سينغ إن القوانني 
ستؤدي إلى مزيد من االستثمار 

الخاص في الزراعة وزيادة األرباح 
عبر إنشاء مستودعات، حيث يمكن 
املزارعني تخزين املحاصيل وبيعها 

عندما تكون األسعار مناسبة.

42 ألف غرفة فندقية 
جديدة في قطر

ذكر تقرير عقاري أن عدد الغرف 
الفندقية من فئات 3 و4 و5 نجوم 
في قطر، املتوقع االنتهاء منها في 
غضون عامني، ستصل إلى قرابة 
42 ألف غرفة، الفتًا إلى أن الفنادق 

من فئة 5 نجوم توفر حاليًا نحو 14 
ألف غرفة، إلى جانب زهاء 9 آالف 

غرفة فئة 4 نجوم، وأكثر من  6 
آالف غرفة فئة 3 نجوم. وقال تقرير 

شركة »األصمخ« للمشاريع العقارية، 
الصادر، أمس السبت، إن خطط 
االستثمار في املشاريع املرتبطة 

باستضافة كأس العالم لكرة القدم 
2022، باإلضافة إلى األحداث 

الرياضية األخرى السابقة للبطولة. 
وأضاف أن قطاع الضيافة شهد 

نموًا ملحوظًا، بفضل االستثمارات 
التي خططت لها الحكومة وشركات 

القطاع الخاص في هذا القطاع 
الحيوي. وتسعى استراتيجية 

املجلس الوطني للسياحة في قطر 
2030، الستقطاب 5.6 ماليني سائح 

بحلول عام 2023.

تقليص موازنة العراق
قال رئيس اللجنة املالية في البرملان 
العراقي، هيثم الجبوري، إن »اللجنة 

صّوتت على خفض نسبة العجز 
في املوازنة االتحادية للعام الجاري 

من 47% إلى 19%«. وأشار 
الجبوري في تصريحات لوكالة 

»األناضول« إلى أن »العجز املالي 
في املوازنة املحالة من قبل الحكومة 
كان 76 تريليون دينار )نحو 32.4( 

فض إلى 25 
ُ
مليار دوالر، واآلن خ

تريليون دينار )نحو 17.2( مليار 
دوالر«. وأوضح أن اللجنة صوتت 

أيضًا على خفض موازنة الرئاسات 
الثالث )الجمهورية والحكومة 

والبرملان( بنسبة %20.

أخبار

198 مليار دوالر 
لإلنترنت 

في الصين

سجلت كبرى شركات اإلنترنت الصينية نموًا في إيرادات أعمالها بنسبة 12.5% على أساس سنوي خال العام 2020، وفق ما أظهرت بيانات رسمية. 
وذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا املعلومات، أن كبرى الشركات سجلت عائدات بلغت قيمتها 1.28 تريليون يوان )حوالي 198 مليار دوالر أميركي(. 
ونمت األربــاح التشغيلية لصناعة اإلنترنت بواقع 13.2% على أســاس سنوي إلى 118.7 مليار يــوان، بينما بلغ إجمالي إنفاق القطاع على البحوث 
والتطوير 78.8 مليار يــوان، بزيادة بنسبة 6% مقارنة مع عام 2019. وتغطي إحصاءات الــوزارة، وفق وكالة شينخوا، الشركات التي بلغت إيراداتها 

السنوية من خدمات اإلنترنت أكثر من 5 ماين يوان.

اقتصاد
Sunday 7 February 2021
األحد 7 فبراير/ شباط 2021 م  25  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2351  السنة السابعة

)Getty/في معرض لصناعات اإلنترنت في شنيانغ، الصين، أكتوبر الماضي )هوان جين كون
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اقتصاد

طرابلس  ـ أحمد الخميسي

ــاد،  ــتــــصــ ــراء اقــ ــ ــبــ ــ ــــات خــ ــعـ ــ ــــوقـ ــن تـ ــايــ ــبــ رغـــــــم تــ
حــيــال نــجــاح الــســلــطــة االنــتــقــالــيــة الــجــديــدة 
بــدا  مــتــراكــمــة،  مــشــكــات  فــي معالجة  بليبيا 
الصراع  إنهاء  بآمال  تشبثًا  أكثر  املواطنون 
الــــذي أدخــلــهــم فــي صــعــوبــات معيشية غير 
الخدمات  نــال من مختلف  أن  بعد  مسبوقة، 
ــائــــدات الــنــفــط  الــرئــيــســيــة، وســـّبـــب حــجــب عــ
وانهيار العملة الوطنية، ما أدى إلى انفات 
األســعــار بــاألســواق واخــتــفــاء سلع أساسية 
بـــن الــحــن واآلخــــــر. ونــجــح مــلــتــقــى الــحــوار 
يـــوم الجمعة  الليبي فــي جــنــيــف،  الــســيــاســي 
انتقالية جديدة،  اختيار سلطة  املاضي، في 
نهاية  النتخابات  التحضير  عليها  سيكون 
العام الحالي. واعتبر خبراء اقتصاد أن قصر 
الجديدة  االنتقالية  للحكومة  الزمنية  املــدة 
قـــد ال يــســعــفــهــا فـــي إعــــــادة تــوحــيــد الـــبـــاد، 
خاصة في ظل عدم وجود استقرار أمني في 
 عن حجب اإليــرادات 

ً
مختلف املناطق، فضا

عمان ـ زيد الدبيسية

أعرب نواب في البرملان األردني عن مخاوفهم 
من اندالع غضب شعبي جراء إقرار مشروع 
التي  املباني  بــإزالــة  للحكومة  يسمح  قانون 
تدخل فــي إطــار االعــتــداء على أمــاك الــدولــة، 
أو مهل  لــلــتــســويــات  فــرصــة  أي  إعـــطـــاء  دون 

لتوفيق األوضاع.
ــاء مــجــلــس  ــن أعــــضــ ــــراض عـــــدد مــ ــتـ ــ ورغــــــم اعـ
النواب على العديد من البنود التي وضعتها 
قــانــون املحافظة على  فــي مــشــروع  الحكومة 
أمــاك الدولة، إال أن املجلس أقــره باألغلبية، 
يـــوم األربـــعـــاء املــاضــي، بــاســتــثــنــاء تخفيض 
األراضــي  على  باالعتداء  الخاصة  العقوبات 

ِرَعت بالحبوب واألشجار.
ُ
التي ز

وقال النائب صالح العرموطي، رئيس كتلة 
ــــاح فـــي مــجــلــس الـــنـــواب واملــحــســوبــة  اإلصـ
الجديد«،  »العربي  لـ اإلســامــي  التيار  على 
ــروع الــــقــــانــــون يــتــضــمــن نــصــوصــًا  ــشــ إن مــ
ســتــولــد حـــالـــة مـــن الــغــضــب لــــدى شــريــحــة 
ــــصَّ على 

ُ
واســعــة مــن املــواطــنــن، ذلـــك أنـــه ن

إزالــــــة االعــــــتــــــداءات، بــمــا فـــي ذلــــك املــبــانــي، 
أي  إعطاء  دون  القانون  نفاذ  بعد   

ً
مباشرة

فرصة للتسويات، أو حتى تمكن أصحاب 
الشأن من تدبير أمورهم.

أنــه »قــدم مداخلة خال  وأضــاف العرموطي 
مــنــاقــشــات مجلس الــنــواب لــلــقــانــون نــّبــه من 
ثــورة  التشريع سيشكل  أن هــذا  إلــى  خالها 
اجــتــمــاعــيــة كــبــيــرة، وســـيـــؤدي إلـــى خــلــل في 
أنــه بموجب  إلــى  االجتماعي«، مشيرًا  األمــن 
إزالـــة أي بناء  الــدولــة  القانون تستطيع  هــذا 
بينما  عــام،   100 كــان عمره  وإن  للمواطنن، 
يفترض منح املعتدين على األراضــي فرصة 

لتدبير أمورهم.
ووفق محللن، فإن القانون الذي أقره مجلس 
الـــنـــواب يــمــهــد ملــشــهــد شــبــيــه بــمــا حــــدث في 
الحكومة  أقدمت  عندما  املاضي  العام  مصر 
ــة الــكــثــيــر مـــن املــبــانــي فـــي مختلف  ــ عــلــى إزالـ
املحافظات وفرض غرامات مالية كبيرة على 
مــايــن املــواطــنــن، بــدعــوى مــخــالــفــة قــوانــن 
البناء واالعــتــداء على أمــاك الــدولــة، مــا أدى 
إلى انــدالع تظاهرات غاضبة في العديد من 
املــحــافــظــات، تــراجــعــت عــلــى إثــرهــا الحكومة 

على  حاليًا  الحكومة  تعتمد  حيث  النفطية، 
السحب من احتياطي النقد األجنبي لتغطية 
الخبير االقتصادي بشير  املصروفات. وقال 
ملفات  هناك  إن  الجديد«  »العربي  لـ مصلح 
ثقيلة أمام الحكومة االنتقالية، منها تجميد 
اإليــــــــرادات الــنــفــطــيــة لــــدى »املـــصـــرف الليبي 
الـــخـــارجـــي«، وانــهــيــار ســعــر صـــرف الــديــنــار 
أمــــام الــعــمــات األجــنــبــيــة، ونــقــص الــســيــولــة 
ــار مع  ــعــ ــاملـــصـــارف الـــتـــجـــاريـــة وغـــــاء األســ بـ
ــعــــدد األزمــــــــات املــعــيــشــة،  نـــقـــص األدويــــــــة وتــ
ورغــم ذلك هناك تفاؤل بشأن هذه الحكومة 
َعّد عائدات 

ُ
لحلحلة املشكات االقتصادية. وت

الــنــفــط املـــحـــرك الــرئــيــســي ملــخــتــلــف الــقــضــايــا 
االقــتــصــاديــة، حيث تمثل أكــثــر مــن 90% من 
إيــــــرادات املـــوازنـــة الــعــامــة لــلــدولــة، لــكــن هــذه 
ــدات تـــراجـــعـــت كــثــيــرًا بــســبــب اإلغــــاق  ــائـ ــعـ الـ
 عن 

ً
املتكرر للحقول واملوانئ النفطية، فضا

الــخــطــوة األخـــيـــرة الــتــي اتــخــذتــهــا املــؤســســة 
العام املاضي بحجب  الوطنية للنفط نهاية 
وإيداعها  املــركــزي  البنك  عــن  النفط  عــائــدات 
لــــدى املـــصـــرف الــلــيــبــي الـــخـــارجـــي، وهــــو ما 
بـــررتـــه حــيــنــهــا بــانــتــظــار تــســويــة ســيــاســيــة 
شــامــلــة وتـــوافـــق بــن األطـــــراف الــلــيــبــيــة على 
النفط  لعائدات  شفافة  إلدارة  جديد  نموذج 
ــاز.  وتــمــتــلــك لــيــبــيــا أكـــبـــر احــتــيــاطــات  ــ ــغـ ــ والـ
مــؤكــدة مــن الــنــفــط الــخــام فــي أفــريــقــيــا، وهــي 
واحـــدة مــن أعــضــاء منظمة الــبــلــدان املصدرة 
التخفيضات  املستثناة من  )أوبــك(،  البترول 
التي أقّرها ما يعرف بتحالف »أوبك+« الذي 
يــضــم بــجــانــب األعـــضـــاء فـــي املــنــظــمــة الـــدول 
الكبرى املنتجة للخام، وعلى رأسها روسيا.

الخسائر  أن  إلى  الرسمية  البيانات  وتشير 
الناجمة عن اإلقفاالت غير القانونية للحقول 
واملوانئ النفطية، خال الفترة من 2013 إلى 
2020، تقدر بحوالى 180 مليار دوالر. ويأمل 
الليبيون تحسن اإلنتاج والتصدير من إجل 
إحـــداث انــفــراجــة اقــتــصــاديــة فــي البلد الــذي 
املواطنن.  الصراعات فيه من معيشة  نالت 
الفيتوري  عطية  االقــتــصــادي  الخبير  وقــال 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن هــنــاك ملفات ثقيلة  لـــ
ــديـــدة، أبــــرزهــــا انــهــيــار  ــام الــحــكــومــة الـــجـ ــ أمـ
الدينار  انحدار قيمة  املعيشية مع  مستوى 
املواطن عجز عن توفير  أن  الليبي، مضيفًا 
احــتــيــاجــاتــه األســاســيــة، مــع تفشي جائحة 
كورونا، و»األماني الوردية لن تحل املشاكل 

الحالية«.
لــكــن املــحــلــل املــصــرفــي كــمــال املـــزوغـــي، أعــرب 
عـــن تــفــاؤلــه بــالــســلــطــة الــتــنــفــيــديــة الــجــديــدة، 
الليبي  االقتصاد  في  األهــم  »الخطوة   :

ً
قــائــا

تــوحــيــد مــصــرف ليبيا املـــركـــزي واســتــكــمــال 
ــقـــاذ ســفــيــنــة االقـــتـــصـــاد من  ــات إلنـ اإلصــــاحــ
الغرق«. وأعــرب عيسى العزابي، الــذي يعمل 
سائق أجرة في طرابلس عن أمله في انفراج 
املــشــهــد الــســيــاســي لــوجــود أشــخــاص خــارج 
الــصــراعــات املـــوجـــودة حــالــيــًا، مــا يــســهــم في 
العمل بأريحية وتحّسن األوضــاع املعيشية 
لــلــمــواطــنــيــن. وكــــان تــقــريــر صــــادر عــن األمــم 

املاضي،  األول  كانون  ديسمبر/  في  املتحدة 
قـــد حــــذر مـــن تـــجـــاوز خــســائــر لــيــبــيــا بسبب 
الصراع، التريليون دوالر، مشيرًا إلى تعرض 
االقــتــصــاد النــكــمــاش حـــاد فـــي ظـــل الــتــدمــيــر 
ــول فـــي الــكــثــيــر من  ــ ــذي تــعــرضــت لـــه األصــ ــ الـ
الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة. وقــالــت لجنة األمــم 
املــتــحــدة االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة لغربي 
آســيــا »إســـكـــوا«، فــي تــقــريــر لــهــا نــشــرتــه على 
مــوقــعــهــا اإللــكــتــرونــي، إن الــكــلــفــة اإلجــمــالــيــة 
للصراع في ليبيا منذ اندالعه في عام 2011 
ر بــنــحــو 783 مــلــيــار ديــنــار  حــتــى الـــيـــوم تـــقـــدَّ
لسعر  وفقًا  دوالر  مليار   576 )حــوالــى  ليبي 

الصرف الرسمي(.
وأشــــــار الــتــقــريــر الــــصــــادر بـــعـــنـــوان »الــكــلــفــة 
االقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــصـــراع فـــي لــيــبــيــا«، إلــــى أن 
مــلــيــار دوالر،   462 بنحو  الــخــســائــر ســتــزيــد 
إذا استمر الصراع حتى عام 2025، ما يرفع 
إجمالي الخسائر منذ انــدالع األزمــة الليبية 

إلى نحو تريليون و38 مليار دوالر.
ولــفــت إلــى أن األزمـــة أدت إلــى انــكــمــاٍش حاد 
فــــي االقــــتــــصــــاد، فــانــخــفــض الـــنـــاتـــج املــحــلــي 
اإلجـــمـــالـــي وتـــراجـــعـــت مـــعـــدالت االســتــثــمــار، 
ص االستهاك بسبب عودة العمال 

َّ
كذلك تقل

األجانب إلى بلدانهم األصلية وتراجع دخل 
انقسمت   ،2014 ومــنــذ  الــلــيــبــيــن.  املــواطــنــن 
وتحالفن  متنافستن  حكومتن  بــن  ليبيا 
عسكرين في طرابلس وفي الشرق، وهو ما 
أثر في مؤسسات رئيسية مثل البنك املركزي 

واملؤسسة الوطنية للنفط.
وبــمــقــتــضــى الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة الـــجـــديـــدة، 
التي اختيَرت الجمعة املاضي، اختير محمد 
يــونــس املــنــفــي رئــيــســًا لــلــمــجــلــس الــرئــاســي، 
وعــبــد الــلــه الــافــي ومــوســى الــكــونــي نائبن 
لرئيس املجلس، وعبد الحميد دبيبة رئيسًا 
بكر  أبــو  االقتصادي  املحلل  وقــال  للحكومة. 
الكثير  هناك  إن  الجديد«  »العربي  لـ الــهــادي 
مــــن الـــتـــحـــديـــات ســـتـــواجـــه عـــمـــل الــحــكــومــة 
االنــتــقــالــيــة الــجــديــدة فــي األشــهــر املــقــبــلــة، ما 
يــســتــدعــي تــرتــيــب األولـــــويـــــات، مــشــيــرًا إلــى 
بـــغـــرض تطبيق  ت 

َ
ــذ ــ ــِخـ ــ ـ

ُّ
ات قـــــــرارات  أن هـــنـــاك 

ــتــــصــــاديــــة، لــكــنــهــا لــــم تــشــهــد  إصـــــاحـــــات اقــ
الــدخــل،  مــحــدودي  لحماية  مكملة  ــراءات  ــ إجـ
العملة  املثال خفض سعر  على سبيل  منها 
الــواحــد،  لــلــدوالر  الوطنية إلــى 4.45 دنــانــيــر 

بداًل من 1.4 دينار للدوالر في السابق.

عــن هـــدم املــبــانــي، وقــلــصــت قيمة الــغــرامــات، 
 متكررة لسداد قيمتها.

ً
ومنحت مها

وفي مقابل تخوف نواب في البرملان األردني 
مـــن انــــــدالع غــضــب شــعــبــي فـــي حــــال تنفيذ 
ــة، يــرى  ــــاك الــــدولــ قـــانـــون املــحــافــظــة عــلــى أمـ
آخرون أنه جاء لوضع حد لاعتداءات التي 

يقف وراءها متنفذون في الدولة.
وقال النائب فواز الزعبي، إن هناك »اعتداءات 
ــن قـــبـــل مــتــنــفــذيــن  ــ عـــلـــى أراضـــــــــي الـــــدولـــــة مـ
وأقـــاربـــهـــم وبــمــســاحــات كــبــيــرة، خــاصــة في 

منطقة األغوار الزراعية دون أن ُيحاَسبوا«.
ف القانون أماك الدولة بأنها »األموال  وُيعرِّ
الخزينة أصالة  باسم  املسجلة  املنقولة  غير 
أو بالنيابة عمن لهم منفعة فيها أو املقيدة 
ــة عـــقـــارات وأمـــاك  فـــي ســجــل املــحــلــوالت وأيــ

أخرى للدولة، وإن لم يجِر تسجيلها«.
اعــتــداءات  أعلنت وقــوع  الحكومة قد  وكانت 
ــلــــى أراضـــــــي  ــبــــل مــــواطــــنــــن عــ ــيــــرة مـــــن قــ ــبــ كــ
لـــغـــايـــات  ــة  ــلــــدولــ لــ ــنــــة، أي املـــمـــلـــوكـــة  الــــخــــزيــ
ــبــــاٍن ســكــنــيــة  مــخــتــلــفــة، مــــن بــيــنــهــا إقــــامــــة مــ
من  التحجير  عمليات  لغايات  أو  ولــلــزراعــة 
ــركــــات مــــقــــاوالت. ولــم  قــبــل مــســتــثــمــريــن وشــ
تتمكن الحكومة طوال السنوات املاضية من 
وضـــع حــد لتلك االعــــتــــداءات، رغـــم الحمات 
أنها لم  فــي عــدة مناطق، إال  التي قامت بها 

تنجح في وقف التجاوزات.
مــدة ال  الــقــانــون، يعاقب بالحبس  وبموجب 
 عن 

ّ
تقل ال  بغرامة  أو  أشهر  على ستة  تزيد 

ألف دينار لكل من أقــام منشآت ومباٍن على 
أماك الدولة. ورفض النواب معاقبة املعتدي 
ــة املـــحـــاصـــيـــل أو  ــزراعــ ــة بــ ــدولــ ــــاك الــ عـــلـــى أمــ
األشجار، حيث كان تعديل اللجنة القانونية 
بــالــزراعــة  املــعــتــدي  بحبس  يقضي  النيابية 
مــدة ال تــزيــد على ثــاثــة أشــهــر أو بــغــرامــة ال 
تقل عن 50 دينارًا )70 دوالرًا( وال تزيد على 

300 دينار أو بكلتا العقوبتن معًا.
املالية محمد العسعس في  وبحسب وزيــر 
القانون  فــإن  أخــيــرًا،  صحافية  تصريحات 
ــًا، مــا  ــامــ ــر قـــبـــل 60 عــ ــ لـــيـــس بـــجـــديـــد، بــــل أقـ
استدعى تحديث أحكامه حاليًا بما يتوافق 
والــواقــع واألســبــاب املوجبة لــه، مشيرًا إلى 
أن العقوبات املوجودة في القانون األصلي 

غير رادعة.

األردن: قانون لحماية أمالك الليبيون يتشبثون باألمل... وعقبات في طريق السلطة الجديدة
الدولة يُقلق برلمانيين

العمل  ألماكن  االستيعابية  الطاقة  على  القيود  بعض  أبوظبي  اإلماراتية  العاصمة  أعادت 
كورونا،  بفيروس  اإلصابة  حاالت  ارتفاع  من  للحد  السينما  دور  وأغلقت  الترفيهية  واألنشطة 
إقليمي  مركز  وهي  المجاورة،  دبي  إمــارة  فرضتها  قيود  مجموعة  أعقاب  في  وذلك 

للسياحة واألعمال.

ــيــــروس كـــورونـــا  ■ جـــمـــدت جـــائـــحـــة فــ
الكثير من األنشطة االقتصادية ومنها 
السياحة على وجه الخصوص، فما هو 

حجم الخسائر الناجمة عن الوباء؟
للجائحة تأثير كبير على السياحة العاملية 
ولـــيـــس الـــتـــونـــســـيـــة فـــحـــســـب، حـــيـــث بــلــغــت 
دوليًا نحو 730  السياحة  إيـــرادات  خسائر 
الــســيــاح في  تــراجــع عــدد  مليار دوالر، كما 
الــعــالــم أكــثــر مــن 70%، وهـــي تــقــريــبــا نفس 
األرقــــــــام املــســجــلــة فــــي تـــونـــس وفـــــي أغــلــب 

الوجهات السياحية.
ــــس، شـــهـــدنـــا خــــــال عــــــام 2020  ــونـ ــ وفــــــي تـ
تـــراجـــعـــًا حـــــادًا فـــي املــــؤشــــرات الــســيــاحــيــة، 
العالم، وسجلنا  في  بسبب تفشي كورونا 
انــخــفــاضــا فــي عـــدد الــوافــديــن بنسبة %78 
64.5% وكذلك  الــعــائــدات بنحو  وتــراجــعــت 
تــراجــعــت نــســبــة الــلــيــالــي الــســيــاحــيــة الــتــي 
الــزائــرون 80%، لكن فــي كــل أزمــة  يقضيها 
هناك فرصة لإلصاح والتطوير، وهــذا ما 
نسعى إلى تحقيقه عبر إعــادة بناء منوال 

جديد للسياحة التونسية. 

برمجة  العاملية  الــرحــات  متعهدي  كبار  يربط   ■
الــبــلــدان ملكافحة  ــواق الــســيــاحــيــة بــســيــاســة  ــ األســ
للفيروس،  املضادة  اللقاحات  توفير  كورونا عبر 
فأي حظوظ لتونس اليوم إلنقاذ املوسم السياحي 
الــقــادم فــي ظــل تــأخــر حــمــات التطعيم إلــى الربع 

الثاني من السنة؟
املوسم  إلنــقــاذ  قائمة  تبقى  تونس  حظوظ 
وزارة  بعد وضــع  الــقــادم خاصة  السياحي 
الصحة الستراتيجية وطنية للتلقيح وهي 
عملية  وستنطلق  طــمــوحــة.  اســتــراتــيــجــيــة 
فــبــرايــر/  شــهــر  أواســــط  بموجبها  التلقيح 
شباط الجاري، وهو تاريخ يبعث برسائل 
طــمــأنــة ملــتــعــهــدي الـــرحـــات فــي الــعــالــم بــأن 
السياح  الستقبال  جــاهــزة  ستكون  تــونــس 

من جديد خال األشهر القادمة.

■ ما هي خطة وزارة السياحة إلنقاذ املوسم على 
املدى القريب؟

إبريل/  في  الجائحة،  تداعيات  ظهور  منذ 

الحبيب عمار

إصدار قرارات أخرى أكثر فاعلية تضمنها 
قانون املالية )موازنة( العام الجاري 2021، 
اإللكترونية  املنصة  فتح  إعــادة  إلــى جانب 

لإلحاطة باملؤسسات املتضررة من الوباء.
وهـــذه اإلجــــــراءات ســتــســاهــم فــي التخفيف 
من حدة الجائحة على العاملن في القطاع 
الــســيــاحــي، عــلــى أمـــل اســتــرجــاع الــســيــاحــة 
القليلة  األشــهــر  خــال  لنشاطها  التونسية 
ــور الـــلـــقـــاحـــات  ــهــ ــة بـــعـــد ظــ ــاصــ املـــقـــبـــلـــة، خــ

املضادة لهذا الوباء.

■ مــاذا عن دعم العمال في قطاع السياحة، وهل 
هناك حصر دقيق ألعداد املسرحني؟

املؤسسات  شمل  للقطاع  الحكومي  الــدعــم 
املساعدات  وكــل  العمال  وأيــضــا  السياحية 
ــــنــــزل واملـــؤســـســـات 

ُ
الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا ال

السياحية تم ربطها بالحفاظ على مواطن 
الشغل )فرص العمل( أو التسوية القانونية 
للعمال بالتعويض أو اإلحالة على البطالة 
الفنية من أجل حفظ حقوقهم كطاقة بشرية 

مهمة للقطاع. 
ق بعدد املسرحن أو املحالن 

ّ
وفي ما يتعل

إلـــى الــبــطــالــة الــفــنــيــة فسيتم تــحــديــد الــرقــم 
بــعــد انــتــهــاء آجــــال الــتــســجــيــل عــلــى املنصة 
اإللكترونية لاحاطة باملؤسسات املتضررة 
الــهــيــاكــل املهنية ووزارة  قــبــل  وضــبــطــه مــن 

الشؤون االجتماعية.

■ يرى مسؤولون وخبراء في القطاع أن صناعة 
ــن تــكــون  ــا بــعــد كــــورونــــا لـ الــســيــاحــة فـــي فـــتـــرة مـ
ذاتها قبل الجائحة، ماذا أعــّدت الــوزارة للتحديات 
التوقعات  ظل  في  القطاع  على  املطروحة  الجديدة 
بــــأن مــخــلــفــات الــجــائــحــة الــصــحــيــة ســتــمــتــد إلــى 

سنوات قادمة؟
بالفعل، السياحة في العالم ستكون حتما 
مــغــايــرة ملـــا كــانــت عــلــيــه بــســبــب مـــا خلفته 
ــراءات  ــة الصحية ومــا فرضته مــن إجـ األزمـ

مغايرة  ستكون  الــســيــاح  فطلبات  جــديــدة، 
حيث  السياحية،  الــوجــهــات  وكــذلــك  تماما، 
ــلــــبــــات نــــحــــو وجــــهــــات  ســــتــــوجــــه هـــــــذه الــــطــ
تفشي  على  السيطرة  من  تمكنت  سياحية 
الـــــوبـــــاء ولــــديــــهــــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واضـــحـــة 
للتلقيح، كما سيكون التوجه نحو منتجات 
سياحية بديلة وبعيدة عن األطر املغلقة في 

مرحلة أولى.
وسياحة  الشاطئية  السياحة  ستظل  لكن 
ــادق الـــــعـــــمـــــود الـــــفـــــقـــــري لـــلـــســـيـــاحـــة  ــ ــنــ ــ ــفــ ــ ــ ال
ــتـــدعـــي تــأهــيــل  الـــتـــونـــســـيـــة، وهــــــو مـــــا يـــسـ
هـــذا الــقــطــاع وتــدعــيــمــه عــبــر تــنــويــع املنتج 
السياحي. وفــي هــذا اإلطــار، وضعت وزارة 
ــع مــهــنــيــي قــطــاع  ــة مــ ــراكـ ــالـــشـ ــة، بـ ــيـــاحـ الـــسـ
الــســيــاحــة والـــصـــنـــاعـــات الــتــقــلــيــديــة خطة 

عــمــل اســتــراتــيــجــيــة ومــتــكــامــلــة تــهــدف إلــى 
وإعــادة  السياحي  القطاع  استدامة  تدعيم 
الجديدة  يتماشى واملتطلبات  بما  هيكلته 
لــلــســيــاحــة الــعــاملــيــة بــهــدف إضـــفـــاء صــابــة 
للقطاع والتخفيف من حدة تأثره باألزمات 
ــة األطــــــــر الـــقـــانـــونـــيـــة  ــعــ ــراجــ ــى جــــانــــب مــ ــ ــ إلـ
والــتــشــريــعــيــة لــتــطــويــر الــســيــاحــة الــبــديــلــة 

ملواكبة التطور الحاصل في هذا املجال.
 

بـــوادر عــن عـــودة قريبة لاستثمار  ■ هــل هــنــاك 
الــســيــاحــي؟ ومـــا هــي نــوعــيــة املــشــاريــع املــطــروحــة 

وقيمتها وجنسية املستثمرين؟
بوادر عودة االستثمار في القطاع السياحي 
مــــوجــــودة بـــالـــفـــعـــل. فـــبـــالـــرغـــم مــــن جــائــحــة 
األجانب  املستثمرين  ثقة  تــزال  ال  كــورونــا، 

موجودة.  السياحة  قطاع  في  والتونسين 
فــقــد ســجــلــنــا فـــي 2020، رقــمــا قــيــاســيــا في 
نــوايــا االســتــثــمــار فــي الــقــطــاع ليبلغ مليار 
أكــثــر  وهــــــو  دوالر(  ــيـــون  ــلـ مـ  750( ديــــنــــار 
نــوايــا االســتــثــمــار املسجلة في  مــن  بمرتن 
السياحي  القطاع  أهمية  يؤكد  مما   ،2019
فــي دفــع التنمية وإحـــداث املــشــاريــع وخلق 
مواطن الشغل، كما يعكس الصورة الجيدة 
لــتــونــس بــالــخــارج، وهـــو مــا شــجــع العديد 
مــــن الـــعـــامـــات الـــكـــبـــرى والـــعـــاملـــيـــة إلقـــامـــة 
غــرار  على  تــونــس  فــي  منتجعات سياحية 
سلسلة »أنــتــرا« و»مــاريــوت« و»راديــســون« 

و»فور سيزون« وغيرها.

الــضــيــافــة،  )دور  الـــبـــديـــلـــة  الـــســـيـــاحـــة  أظــــهــــرت   ■
ــدرة عــلــى الــصــمــود النسبي  اإلقـــامـــات الــريــفــيــة( قـ
فــي مــواجــهــة كــورونــا، فــأي مستقبل لــهــذا املنتج 

السياحي الجديد؟
نحن نولي أهمية خاصة للسياحة البديلة 
وهي التوجه الجديد الذي ستنهجه الوزارة 
املــســتــقــبــلــيــة للنهوض  فـــي االســتــراتــيــجــيــة 
آنفا، نحن  بالقطاع السياحي. وكما ذكــرت 
بصدد مراجعة األطر القانونية التي تنظم 
مشاريع  وخــاصــة  البديلة  السياحة  قــطــاع 
اإليواء السياحي البديل على غرار اإلقامات 
الريفية ودور الضيافة وذلك بالتنسيق مع 
الــوزارات والجهات املعنية على غرار وزارة 
البحري.  والصيد  املائية  واملـــوارد  الفاحة 
ــكـــون لــــه مــســتــقــبــل كــبــيــر  ــيـ ــتـــج سـ ــنـ ــذا املـ هــــ
وسنعمل على دعم املشاريع في هذا املجال 
ــة لــلــمــســتــثــمــريــن  ــة الــــازمــ ــاطــ وتـــقـــديـــم اإلحــ

لبعث مشاريعهم.
 

من  الليبية(  ـ  )الجزائرية  املغاربية  السوق  تعد   ■
األســـواق لسياحة تونس. هل هناك تخطيط  أهــم 

إلنقاذ املوسم الحالي عبر هاتني السوقني؟
الـــســـوق املـــغـــاربـــيـــة تــعــد مـــن أهــــم األســـــواق 
كانت  ولطاملا  التونسية  للوجهة  بالنسبة 
من األسواق املنقذة للسياحة التونسية. فقد 
سجلنا خال 2019 توافد حوالي 2.9 مليون 
سائح جــزائــري وحــوالــي 1.9 مليون سائح 
ليبي واألرقــــام كــانــت مرجحة لــارتــفــاع في 
ذلك.  لكن جائحة كورونا حالت دون   2020

ونحن بصدد وضع خطة ترويجية متكاملة 
خــاصــة بــالــســوق املــغــاربــيــة لــحــث األشــقــاء 
الــجــزائــريــن والــلــيــبــيــن عــلــى زيــــارة تونس 
بــأعــداد كبيرة خــال فــتــرة مــا بعد كــورونــا، 
لــكــن فـــي الـــوقـــت الــحــالــي نــتــمــنــى ألشــقــائــنــا 

تجاوز هذه األزمة في أقرب اآلجال. 

ــي تـــوقـــعـــاتـــكـــم بـــخـــصـــوص الـــحـــجـــوزات  ــا هــ ■ مــ
للموسم الصيفي القادم؟

اللقاحات ووضــع وزارة الصحة  مع ظهور 
للتلقيح  وطــنــيــة  الستراتيجية  التونسية 
واضـــحـــة املـــعـــالـــم، نــأمــل أن يــعــود الــنــشــاط 
العاملي  السياحي والرحات على املستوى 
وسيكون له انعكاس إيجابي على السياحة 
الحجوزات  بــأن  ثقة  كلنا  ونحن  التونسية 
ســتــرتــفــع شــيــئــا فــشــيــئــا مـــع انـــقـــشـــاع هــذه 

الجائحة. 
والعاقة املهنية مع كبار متعهدي الرحات 
الــعــالــم طيبة ومــتــيــنــة، كــمــا أن لتونس  فــي 
تمثيليات في عدد الدول التي تمثل أسواقا 
هـــامـــة بــالــنــســبــة لـــبـــادنـــا بــــاإلضــــافــــة إلـــى 
الــســيــاحــي في  الــقــطــاع  مــجــهــودات مهنيي 
تــوطــيــد الــعــاقــات مــع نــظــرائــهــم فــي العالم 

للحفاظ على الوجهة التونسية.

■ بــدأت بعض الــدول املجاورة وال سيما الجزائر 
في ترتيبات عودة السياحة الدينية )العمرة( ماذا 

بالنسبة لتونس؟
نفس الشيء بالنسبة لتونس، انطلقنا في 
تــرتــيــبــات عـــودة الــعــمــرة. وفـــي هـــذا اإلطـــار، 
ــة لــلــعــمــرة مـــن قبل  ــيــ تــلــقــيــنــا الـــعـــقـــود األولــ
بعض وكاالت األسفار التي تنشط في هذا 
الــقــطــاع ويــتــم املــصــادقــة عــلــى هـــذه العقود 
املخصص  املبلغ  تحديد  انتظار  في  تباعًا 
البنك  السنة من قبل مصالح  للعمرة لهذه 

املركزي التونسي.

القطاع السياحي  إلــى أي مــدى يمكن أن يتأثر   ■
بالتوتر السياسي واالجتماعي في الباد، وما هي 
انعكاسات ذلك على صورة الوجهة التونسية في 

الخارج وقدرتها التنافسية؟
ليست  واالحتجاجات  السياسية  التوترات 
ظــاهــرة تقتصر عــلــى تــونــس فــقــط، بــل هي 
ظـــاهـــرة عــاملــيــة مــــوجــــودة فـــي أكـــبـــر الــــدول 
ديمقراطية  تعتبر  وتــونــس  الــديــمــقــراطــيــة. 
ناشئة والتجربة التونسية القت استحسان 
ــــدول، والــبــلــد يتمتع بسمعة  الـ الــعــديــد مــن 
طيبة على الصعيد العاملي وأنا على يقن 
بــه بادنا  ملــا تمر  بــأن هــنــاك تفهما عامليا 

وتعاطفا مع التجربة التونسية.

الجديد«،  »العربي  مع  مقابلة  في  عمار،  الحبيب  التونسي  السياحة  وزير  قال 
إن حظوظ بالده تبقى قائمة إلنقاذ الموسم السياحي هذا العام بعد إعالن 
السلطات الصحية عن خطة لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرًا 

إلى أن الوباء خلق بدائل سياحية جديدة

مقابلة
أجرتها

إيمان الحامدي

كورونا يخلق بدائل سياحية 
جديدة ونعمل على 

مواكبة هذا التغير

العائدات انخفضت %64.5 
بسبب الوباء والتوتر السياسي 

غير مؤثر

¶ حاصل على شهادة 
الدراسات العليا من المدرسة 
الوطنية لإلدارة، والماجستير 

في العلوم اإلدارية، وشهادة 
الدراسات الجامعية العامة في 

االقتصاد من جامعة باريس.
¶ شغل مناصب عدة في 

مؤسسات بالقطاع السياحي، 
منها رئيس ديوان وزير السياحة 

التيجاني الحداد، في الفترة 
من 2008 ـ 2010، وكذلك خالل 
فترة وزير السياحة جمال قمرة 

في 2013.
¶تولى وزارة السياحة في 2 

سبتمبر/أيلول 2020، وجرى 
تكليفه باإلشراف على وزارة 

الثقافة بالنيابة منذ أكتوبر/
تشرين األول الماضي، بعد 

إقالة الوزير وليد الزيدي.

نيسان 2020، حرصت وزارة السياحة على سيرة
أن تكون سباقة فــي وضــع خطة عمل على 
من  السياحي  القطاع  العاجل إلنقاذ  املــدى 
فــيــه. ومكنت  العاملن  االنــهــيــار ومــســاعــدة 
ــى مـــن اتــخــاذ  ــ ــذه الــخــطــة فـــي مــرحــلــة أولـ هــ
ذات صبغة  الحكومية،  الــقــرارات  من  جملة 
اجتماعية ومالية وجبائية، لفائدة القطاع 
بعد  الجائحة،  تأثير  حــدة  تقليص  بــهــدف 
وتمكن  السياحي،  للنشاط  الكلي  التوقف 
ــتــــرجــــاع  ــات الـــســـيـــاحـــيـــة مـــــن اســ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ املـ

نشاطها بعد فترة كورونا. 

اليوم  تــواجــه  السياحية  املــؤســســات  أغلب  لكن   ■
الحصول  في  مساعدتها  في  البنوك  من  تصلبا 
ــة قـــروض  ــادة جـــدولـ ــ ــــروض جـــديـــدة أو إعــ عــلــى قـ
ســابــقــة مـــا يــهــدد بــغــلــقــهــا نــهــائــيــا فــكــيــف سيتم 

تجاوز هذا االشكال؟
لفائدة  عنها  املعلن  الــقــرارات  فعا شــهــدت 
ــا في 

ّ
الــقــطــاع فــي مــايــو/ أيــــار 2020، تــعــط

مرتبطًا  كــان  أغلبها  أن  باعتبار  تنفيذها، 
أســاســا بــمــدى انـــخـــراط الــبــنــوك التونسية 
استوجب  مما  الــقــروض،  توفير  في عملية 

رفع أسعار الوقود لخفض العجز
رفعت وزارة الطاقة التونسية أسعار الوقود بنحو 2%، وهي أول 
العامة،  املــوازنــة  زيـــادة فــي عــامــني، إذ تــحــاول الحكومة كبح عجز 
وسط توقعات بأن تساهم هذه الخطوة في رفع معدالت التضخم، 
بينما كانت قد سجلت استقرارًا على مدار األشهر الثاثة املاضية.

ــوزارة الــطــاقــة، فــي وقـــت مــتــأخــر مــن مــســاء الجمعة،  ــ ووفـــق بــيــان ل
دوالر(   0.69( ديــنــار   1.915 مــن  البنزين سيرتفع  لتر  فــإن سعر 
إلى 1.955 دينار. وقلصت تونس أسعار الوقود ثاث مرات العام 
املاضي، لكن صندوق النقد طالب في يناير/ كانون الثاني املاضي 
بالسيطرة على دعم الطاقة، محذرًا من أن عجز املوازنة قد يتجاوز 

9% من الناتج املحلي اإلجمالي. وتواجه تونس مصاعب اقتصادية 
أعلى  وهــو  املالي 11.5% في 2020،  العجز  بلغ  إذ  غير مسبوقة، 
مستوى في قرابة أربعة عقود. وتستهدف ميزانية 2021 خفض 

العجز املالي إلى %6.6.
مع  )التضخم(  املستهلكني  أسعار  ارتفاع  يتوقعون  محللني  لكن 
يناير/  فــي  التضخم  أن استقر معدل  بعد  الــوقــود،  أســعــار  زيـــادة 
الــتــوالــي عند مستوى  الــثــالــث على  الــثــانــي املــاضــي للشهر  كــانــون 
4.9%، مقابل 5.4% في أكتوبر/ تشرين األول 2020، وفق بيانات 

صادرة عن معهد اإلحصاء الحكومي يوم الجمعة.

2.9

730

تعد  الــمــغــاربــيــة  ــوق  ــس ال
بالنسبة  ــواق  األس أهم  من 
للوجهة التونسية، وسجلنا 
تــوافــد   2019 عـــام  خـــالل 
سائح  مليون   2.9 حــوالــي 
جزائري وحوالي 1.9 مليون 
كانت  واألرقــام  ليبي،  سائح 
مرشحة لالرتفاع في 2020 
حالت  كورونا  جائحة  لكن 

دون ذلك.

على  كبير  تأثير  للجائحة 
حيث  العالمية،  السياحة 
مليار   730 نــحــو  ــرت  ــس خ
عدد  تــراجــع  كما  دوالر، 
 ،%70 ــن  م بــأكــثــر  ــســيــاح  ال
نسبة  نفس  تقريبا  ــي  وه

تراجع الزائرين في تونس.

576 مليار دوالر 
خسائر الصراع في

ليبيا منذ 2011

أبوظبي 
تعيد قيود 

كورونا

عقاراتمال وسياسة

يتشبث الليبيون بآمال 
انفراج المشهد السياسي 

مع تشكيل سلطة 
تنفيذية جديدة، في 
خطوة إلنهاء الصراع 

الذي نال من معيشة 
المواطنين الذين أضحوا 

يعانون في تدبير 
احتياجاتهم األساسية، 
رغم ثروات النفط التي 
حبس الصراع مواردها

ليبيون يصطفون للحصول على الخبز في طرابلس )فرانس برس(
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