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االحتالل يهدم منشآت غزة
غزة ـ العربي الجديد

لـــــم تـــســـتـــثـــن وحـــشـــيـــة االحــــتــــال 
اإلســرائــيــلــي بــشــرًا وال حــجــرًا في 
قــطــاع غــــزة. قــصــف مــبــاشــر خلف 
ــثـــر مــــن 100 شــهــيــد ثــلــثــهــم مــــن األطــــفــــال.  أكـ
اســتــهــداف مــرّكــز عــلــى مــؤســســات وقــطــاعــات 
حــيــويــة اســتــطــاعــت االســـتـــمـــرار بــالــرغــم من 

الحصار اإلسرائيلي املفروض منذ 
ــراج  ــ ــدم لــلــبــيــوت واألبــ ــا. هــ أكـــثـــر مـــن 15 عـــامـ
واألراضي الزراعية. يد التخريب اإلسرائيلية 

عاثت بغزة دمارًا وموتا.
73 مليون دوالر حجم الخسائر االقتصادية 
نتيجة القصف اإلسرائيلي في القطاع حتى 
ــّصــــل املـــكـــتـــب اإلعـــامـــي  مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة. وفــ
ــام، فــي تقرير أعلنه  الحكومي فــي غــزة األرقــ
ــاول مـــجـــمـــل الـــخـــســـائـــر الـــنـــاجـــمـــة عــن  ــ ــنــ ــ وتــ
ــزة. فقد  ــعـــدوان اإلســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــ الـ

بلغ إجمالي األبراج واملنازل املهدمة كليا 32 
الــوحــدات املتضررة  مبنى، فيما وصــل عــدد 
إلـــى 500 وحـــدة سكنية وأكــثــر  كــامــل  بشكل 
3 آالف وحــدة متضررة بشكل متوسط،  مــن 
لــيــبــلــغ إجــمــالــي خــســائــر قــطــاع اإلســـكـــان 25 
ــتـــال 69  مــلــيــون دوالر. كــــذا، اســتــهــدف االحـ
مقرًا حكوميا، تدمرت كليا وجزئيا، بخسائر 
وصلت إلى 10 مايني دوالر، فيما تم تخريب 
الــقــطــاع الـــزراعـــي، عــبــر قــصــف شــبــكــات الــري 
الزراعية، مخلفا خسائر  واألراضــي والطرق 

بـ5 مايني دوالر.
الطرق  شبكات  شملت  التي  التحتية  البنى 
واملياه والصرف الصحي لم تسلم أيضا من 
قـــدرت حكومة غزة  االحــتــال، حيث  همجية 
خــســائــر هـــذه املــرافــق بــعــشــرة مــايــني دوالر. 
ولفتت الحكومة إلى أن االحتال تعمد املس 
الــكــهــربــاء  بــالــبــنــى التحتية خــاصــة شــبــكــات 
واملياه وقصفها بشكل واضح ومقصود، ما 

الخدمات  بهذه  املواطنني  إمـــدادات  على  أثــر 
والسلطات  البلديات  جــهــود  مــن  الــرغــم  على 

املعنية إلصاح األضرار. 
كذا، استهدف االحتال القطاعات اإلنتاجية 
والــتــجــاريــة واملــالــيــة وكـــان آخــرهــا استهداف 
عدد من البنوك في غزة، تاركا خلفه خسائر 
بقيمة 15 مليون دوالر تشمل هــدم املنشآت 
الـــتـــجـــاريـــة واالقـــتـــصـــاديـــة كــلــيــا أو جــزئــيــا. 
كــمــا تـــم تــســجــيــل خــســائــر واســـعـــة فـــي النقل 
واملــــــواصــــــات، فــيــمــا تــــضــــررت 100 ســـيـــارة 
ووسيلة نقل إما كليا أو جزئيا. ومن املتوقع 
املباشرة  وغير  املباشرة  الخسائر  تفوق  أن 
أضــــعــــاف هـــــذا الــــرقــــم إذا اســـتـــمـــر الــــعــــدوان 
اإلسرائيلي.  وتفجرت األوضاع في األراضي 
وحشية  اعـــتـــداءات  ــراء  جـ كــافــة  الفلسطينية 
ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، 
منذ شــهــر، بــالــقــدس، وخــاصــة منطقة »بــاب 
وحي  ومحيطه،  األقصى  واملسجد  العمود« 

إخاء  إسرائيل  تريد  جـــراح«، حيث  »الشيخ 
فلسطينية وتسليمها  12 منزال من عائات 

ملستوطنني إسرائيليني.
االقتصادية  الخسائر  تــتــراكــم  املــقــابــل،  وفــي 
اإلســرائــيــلــيــة،  حيث طــالــب اثــنــان على األقــل 
من مالكي الناقات التي تشحن النفط الخام 
ــود، تــحــويــل  ــ ــ ــى االحــــتــــال مـــن الــبــحــر األسـ إلــ
مـــســـاراتـــهـــم مـــن عــســقــان إلــــى مــيــنــاء حيفا 
األمنية على  املخاوف  نتيجة  املحتلة، وذلــك 
الشحنات. وأصيبت منطقة صناعية بالقرب 
من عسقان يوم الثاثاء بصاروخ من غزة، 
ــرارا بــصــهــريــج تــخــزيــن تابع  ــ مــمــا ألــحــق أضـ
لــشــركــة مــمــلــوكــة لــلــحــكــومــة تــديــر شــبــكــة من 
الوقود. ولــدى االحتال  أنابيب نقل  خطوط 
بــاز أويــل بالقرب  مصفاتان. واحــدة تديرها 
يوميا،  برميل  ألــف   100 بطاقة  مــن عسقان 
واألخرى تديرها مجموعة بازان بالقرب من 

حيفا بطاقة 200 ألف برميل يوميا.

بيروت ـ ريتا الجّمال

أعــلــنــت شــركــة »كــاربــاورشــيــب« الــتــركــيــة، الــتــي تــزود 
لبنان بالكهرباء، الجمعة، عن إطفاء مولدات بواخر 
السداد  متأخرات  بسبب  اإلمـــدادات  وتوقيف  الطاقة 
في  محطتيها  طــاول  الــذي  القانوني  التهديد  وبعد 

لبنان.
وتؤمن البواخر التركية ما بني 35 و40 في املائة من 
الكهرباء في لبنان، وينتهي عقد الدولة اللبنانية مع 
 

ّ
فــي ظل املقبل،  أيــلــول  فــي سبتمبر/  التركية  الشركة 
مــلــيــون دوالر   100 دفـــع  عــن  اللبناني  الــجــانــب  تعثر 

الخافات بني  املاضي. وتفاقمت  العام  متأخرات من 
أصدر  بعدما  خصوصا  والتركي،  اللبناني  الطرفني 
إبراهيم  علي  القاضي  اللبناني  املالي  العام  النائب 
»منع البواخر التركية من مغادرة لبنان  قرارًا قضى بـ
والحجز عليها وااللتزام بدفع مبلغ خمسة وعشرين 
مليون دوالر أميركي للدولة اللبنانية في حال تبنّي 
وجود سمسرات أو فساد في صفة البواخر املنتجة 
لــلــكــهــربــاء«، عــدا عــن توقيف ممثل »كــاراديــنــيــز« في 
ــَوْيـــن فــاضــل مــحــمــد رعــد  لــبــنــان رالــــف فــيــصــل واملـــدعـ
ــز، عـــلـــى خــلــفــيــة دفـــــع عـــمـــوالت  ــهــ وحـــســـن مــحــمــد أمــ
وقالت  الطاقة.  بواخر  إتمام صفقة  بهدف  ورشــاوى 

»كارباورشيب«: »واضبت الشركة على توفير الطاقة 
وجــود  أو  تتقاضى مستحقاتها  أن  دون  مــن  للبنان 
خطة للدفع، وكان التعامل طيلة 18 شهرًا مرنا ولّينا 
الــوضــع  اللبنانية، آخــذيــن بــاالعــتــبــار  الــســلــطــات  مــع 
ــذي يــمــّر بـــه لــبــنــان، بــيــد أنــه  االقـــتـــصـــادي الــصــعــب الــ
مليئة  بيئة  في  تعمل  أن  أي شركة  باستطاعة  ليس 

باملخاطر املباشرة وغير املبّررة«.
وقال رئيس لجنة األشغال العامة في لبنان، النائب 
ــاء، إن »الـــشـــركـــة الــتــركــيــة أبــلــغــت  ــثـــاثـ نـــزيـــه نـــجـــم، الـ
الجانب اللبناني بأنها ستتوقف عن تشغيل املعامل، 
الكاملة«.  العتمة  الــذي قد يؤثر علينا ويجلب  األمــر 

وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، الجمعة، أنه 
عند حوالي الساعة الثامنة صباحا، أوقفت البواخر 
التركية في معملي الذوق والجية املولدات العكسية 
لديها كافة، ما أدى إلى انخفاض القدرات اإلنتاجية 
اإلجمالية املتوافرة على الشبكة الكهربائية اللبنانية 

بحوالي 240 ميغاواط.
ــلـــى تــشــغــيــل بــعــض  وقــــالــــت إن املـــؤســـســـة عـــمـــلـــت عـ
املجموعات اإلنتاجية في معملي املحركات العكسية 
فــي الــــذوق والــجــيــة ورفـــع قـــدرة معمل الــــذوق القديم 
ووضع مجموعة إنتاجية في معمل صور الحراري، 

ما سيوفر 130 ميغاواط.

بواخر تركية توقف إمداد لبنان بالكهرباء

10 آالف وظيفة ألمازون 
في بريطانيا

أعلنت مجموعة أمازون العمالقة 
في مجال التجارة اإللكترونية أنها 

ستستحدث أكثر من 10 آالف 
وظيفة في بريطانيا، وذلك غداة 

إطالق حملة توظيف في الواليات 
املتحدة بموازاة االرتفاع الكبير 
للطلب على التسوق اإللكتروني 

خالل الجائحة. والتوسع الذي 
يوازي خمس اليد العاملة ألمازون 

في بريطانيا، سيرفع العدد 
اإلجمالي ملوظفيها في هذا البلد 

إلى أكثر من 55 ألفا بحلول نهاية 
العام. ويأتي اإلعالن غداة كشف 

أمازون خططا إلضافة 75 ألف 
وظيفة في الواليات املتحدة وكندا.

زيادة استثمار هيونداي 
في أميركا

أكدت »هيونداي موتور« خطتها 
الستثمار 7.4 مليارات دوالر 

في الواليات املتحدة بحلول 
2025، لدعم إنتاج السيارات 

الكهربائية وتطوير اإلنتاج وتعزيز 
استثماراتها في مجال حلول النقل 

الذكي. وقالت الشركة اليابانية 
إنها تنوي تقديم مجموعة من 
السيارات الكهربائية أميركية 

الصنع للمستهلكني في البالد 
اعتباًرا من العام املقبل. وأعلنت 
»هيونداي« في األسبوع املاضي 

ارتفاع مبيعاتها من السيارات 
بأكثر من الضعف في أبريل/ 

نيسان عند 345.7 ألف سيارة.

نمو اإلنتاج النفطي 
في قازاخستان

قالت وزارة الطاقة في قازاخستان 
الجمعة إن البالد أنتجت 1.483 
مليون برميل من النفط يوميا 

في أبريل/ نيسان، مضيفة أنها 
ستعوض عن اإلنتاج الزائد عند 

إغالق بعض الحقول الكبيرة 
بسبب أعمال صيانة هذا الصيف. 

وتجاوز هذا البلد حصة بالغة 
1.457 مليون برميل يوميا 

يحددها اتفاق مجموعة أوبك+ 
ملنتجي النفط العامليني.

اتهامات تجارية ما بين 
الصين وأميركا

اتهمت الصني الجمعة الواليات 
»دبلوماسية اإلجبار«  املتحدة بـ

بعد تصريحات وزير الخارجية 
أنتوني بلينكني لنظيره األسترالي 

بأن الواليات املتحدة »لن تترك 
أستراليا وحدها في امللعب في 

مواجهة إكراه الصني االقتصادي«.
وقالت املتحدثة باسم وزارة 

الخارجية الصينية هوا تشون 
ينغ إن الواليات املتحدة تفرض 

عقوبات اقتصادية وتسلح دوال 
أخرى بقوة بشأن قضايا التجارة 
لتحقيق »أهدافها اإلستراتيجية«.

واعتبرت هوا أن االتصاالت 
السلكية والالسلكية في الصني 

وغيرها من الصناعات عالية 
التقنية تقع اآلن ضحية »إكراه 
اقتصادي« أميركي، في إشارة 

واضحة إلى الشركات بما في ذلك 
هواوي وزد تي إي التي واجهت 

قيوًدا أميركية.

أخبار

خطر على 
السيارات

أعلنت شركة االستشارات »أليكس بارتنرز« أن العجز العاملي في رقائق أشباه املوصات سيكبد شركات صناعة السيارات فاقدا في اإليــرادات بقيمة 110 
مليارات دوالر هذا العام، وذلك ارتفاعا من تقدير سابق عند 61 مليار دوالر، إذ تتوقع أن تؤثر األزمة على إنتاج 3.9 مايني سيارة. وقالت الشركة الجمعة إن 
أزمة الرقائق تؤكد حاجة شركات صناعة السيارات ألن تكون »استباقية« في الوقت الحالي، وأن تخلق »مرونة في ساسل التوريد« على مدى أطول لتجنب 
اضطرابات في املستقبل. وقال مارك ويكفيلد الرئيس املشارك لقسم السيارات العاملية في »أليكس بارتنرز«، إن »الخطر حقيقي. إنه ليس خطرًا محتما«، في 

ما يتعلق بفاقد اإلنتاج بسبب عجز أشباه املوصات. 

اقتصاد
Saturday 15 May 2021
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عدنان عبد الرزاق

ــنــــزل بــالــنــســبــة  ــبــــح اقـــتـــنـــاء مــ أصــ
لـــلـــســـوريـــن رفـــاهـــيـــة املـــقـــتـــدريـــن، 
بعدما تعدى متوسط سعر البيت 
في دمشق 200 مليون ليرة سورية، في حن 
ال يزيد متوسط األجــر الشهري عن 60 ألف 
ليرة. واقــع وّســع األزمــة السكنية في البالد، 
وســط أرقــام صاخبة تــدل على قسوة األزمــة 
املعيشية الــتــي تــطــاول الــســكــان، خــاصــة مع 
تزايد الفقر، وارتفاع معدل البطالة إلى أكثر 
ــائــــة، وتـــوقـــف مــعــظــم مــنــشــآت  مـــن 83 فـــي املــ

القطاع الخاص عن العمل.
فؤاد  محمد  السوري  العقاري  الخبير  يقول 
العقارات لم ترتفع بن عــام 2011  إن أسعار 
واليوم إذا قيست بالعمالت األجنبية، فسعر 
املــنــزل بدمشق كــان بــن 50 و60 ألــف دوالر، 
وهـــو يــبــاع بــالــســعــر ذاتــــه الـــيـــوم. بمعنى أن 
ــــرف الـــلـــيـــرة  املـــشـــكـــلـــة هــــي تــــراجــــع ســـعـــر صــ
الـــســـوريـــة مـــن 50 مــقــابــل الــــــدوالر قــبــل عشر 

سنوات، إلى نحو 3000 ليرة اليوم.
ويشير فؤاد إلى أن نظام األسد يواصل رفع 
املــحــلــيــة، إذ زاد مطلع  الــبــنــاء  مــــواد  أســـعـــار 
الشهر الــجــاري سعر طن اإلسمنت إلــى 150 
ألف ليرة سورية، ما أوصل سعر املتر املكعب 
إلــى نحو  املجبول  )الخرسانة(  الباطون  من 
120 ألـــف لــيــرة ســـوريـــة، كــمــا رفـــع ســعــر طن 
الــحــديــد إلـــى 2.3 مــلــيــون لـــيـــرة، فــيــمــا وصــل 
سعر ربطة األسالك الكهربائية اليوم إلى 85 
ألف ليرة وسعر باب األملنيوم إلى 400 ألف 

ليرة.
السوري: »األسعار  املختص  ولكن، يستدرك 
والعقارات  البناء  مــواد  في سورية، وأسعار 
ضــمــنــا، ال تــأخــذ الـــدخـــل بــاالعــتــبــار، فــمــواد 
إال  مــرة،  مائة  أسعارها نحو  ارتفعت  البناء 
أن الــطــلــب ال يـــزال كــبــيــرًا، خــاصــة فــي بعض 

مــنــاطــق دمــشــق وحــلــب«. أمـــا الــســبــب الثاني 
الرتــفــاع أســعــار الــعــقــارات، فيعود إلــى »رفــع 
مــســتــوى األســـعـــار بــســبــب إقـــبـــال اإليــرانــيــن 
ــا يـــقـــولـــه صــاحــب  ــيــــن«، بــحــســب مــ ــراقــ ــعــ والــ
املكتب العقاري في دمشق، مصطفى الدالي، 
التي يشتريها غير  املــنــازل  أســعــار  إن  حيث 
الــــســــوريــــن صـــعـــدت بـــمـــســـتـــويـــات األســـعـــار 
بشكل عام، وهذه األسعار أعلى من تكاليف 
البناء واألسعار الرائجة، ولكن معظم املكاتب 
العقارية وأصحاب املنازل املعروضة للبيع، 

وضعوها كمقياس لتحديد أسعار املنازل.
»الــعــربــي  ــدالـــي مـــن مــنــطــقــة دمــــر لـــ ويــشــيــر الـ
الــجــديــد« إلـــى أن أســعــار املــنــازل فــي مناطق 
ــال فـــي الــحــريــقــة وعــمــوم  ــحــ حـــي األمـــــن واملــ
ــقـــديـــمـــة، بـــاتـــت بــمــلــيــارات  ــاء دمـــشـــق الـ ــيــ أحــ
الليرات، فهناك »سعي محموم لشراء املنازل 
التجارية بأي ثمن، وحينما يمتنع  واملحال 
أو  بيته  االختيار على  وقــع   

ْ
إن املالكن  أحــد 

محله، يتم حرق العقار أو تلفيق تهم أمنية«. 
البزورية  في ســوق  »رأينا حرائق  ويضيف: 
ودمشق القديمة ومنازل كثيرة بعدما رفض 

أصحابها بيعها لإليرانين«.
وتأثير  دمشق  في  السكانية  الكثافة  وحــول 
زيـــــــادة الــــوافــــديــــن إلـــيـــهـــا مــــن املــــــدن املــهــدمــة 

املكتب  األســعــار، يلفت صاحب  ارتــفــاع  على 
الـــعـــقـــاري، إلــــى أن مــعــظــم ســكــان دمــشــق من 
املــدن السورية، ال طاقة لهم على الــشــراء، إال 
أن »هـــؤالء ساهموا فــي رفــع أســعــار اإليجار 
الشهري إلى أكثر من 200 ألف ليرة للمنزل«.

ــانــــون الـــرســـوم  وُيـــعـــتـــبـــر بــحــســب خــــبــــراء، قــ
الـــعـــقـــاريـــة، الــعــامــل الــثــالــث الرتـــفـــاع أســعــار 
العقارات، حيث أصدر رئيس النظام السوري 
القانون  الــجــاري،  الشهر  األســد مطلع  بشار 
رقم 15 لعام 2021 القاضي بتنظيم استيفاء 
ضريبة البيوع العقارية والتي يتم تحديدها 
بــمــعــدل مـــن الــقــيــمــة الـــرائـــجـــة لــلــمــتــر املــربــع 
ــالـــي لــلــعــقــار وفــق  ــى الـــوصـــف املـ اســـتـــنـــادًا إلــ
السكنّية  العقارات  من  لكل  وعــوامــل  معايير 
أو الــتــجــارّيــة أو الــصــنــاعــّيــة أو الــزراعــّيــة أو 

السياحية.
ــرى الــخــبــيــر الـــعـــقـــاري عـــمـــار يـــوســـف من  ــ ويـ
دمشق، أن أسعار العقارات باملجمل ارتفعت 
منذ أكثر من شهر حتى تاريخه بن 30 و40 
في املائة، معتبرًا هــذا االرتــفــاع غير حقيقي 

ألنه ال يواكب سعر الصرف حاليا.
السوري خالل تصريحات  الخبير  ويضيف 
ــراء الــعــقــارات  ــ صــحــافــيــة، أن حــركــة بــيــع وشـ
الحالية  الفترة  ازدادت بشكل ملحوظ خالل 
ومـــع الــقــفــزات الــكــبــيــرة الــتــي حصلت بسعر 
ــرًا اتـــجـــهـــت نــســبــة كـــبـــيـــرة مــن  ــيــ الــــصــــرف أخــ
الـــنـــاس لـــشـــراء الـــعـــقـــارات، الفــتــا إلـــى أنـــه من 
املالحظ أن بيع وشراء العقارات يتّمان حاليا 
أن  إلى  بالذهب. ويلفت  أو  الصعبة  بالعملة 
معظم الناس يلجؤون لشراء العقارات ليس 
بــغــرض السكن أو االســتــثــمــار، إنــمــا بغرض 
إلى  يمتلكونها  التي  النقدية  الكتلة  تحويل 
عقار باعتبار أنه أضمن من العملة الصعبة 
ــــالذ آمـــن  ــذهــــب ويـــعـــتـــبـــرون أن الـــعـــقـــار مـ والــ

ملدخراتهم.
الضريبة بمعدل من  مــقــدار  الــقــانــون  وحـــدد 
الــقــيــمــة الـــرائـــجـــة لــلــوحــدة الــعــقــاريــة لــتــكــون 
واثنن  السكنية،  للعقارات  املــائــة  فــي  واحـــدًا 
فــي املــائــة لــأراضــي الــواقــعــة داخـــل املخطط 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــي املـــــصـــــدق وواحــــــــــــدًا فـــــي املــــائــــة 
التنظيمي  املخطط  خــارج  الواقعة  لأراضي 
املــصــدق وثــالثــة فــي املــائــة عــن بيع العقارات 
غير السكنية وواحــدًا في املائة لأسطح في 

العقارات السكنية.
وأما نسبة الضرائب على العقارات، فنصت 
ــادة الــســابــعــة مـــن الـــقـــانـــون الــجــديــد على  ــ املــ
تــحــديــدهــا عــنــد خــمــســة عــشــر فـــي املـــائـــة من 
املعدل املنصوص عليه في القانون إذا كانت 

لأصول والفروع واألزواج.

عمان ـ زيد الدبيسية

اشـــتـــدت فـــي األردن دعــــــوات وقــــف الــتــطــبــيــع مـــع االحـــتـــالل 
االســرائــيــلــي ومــطــالــبــة الــحــكــومــة بــإلــغــاء كــافــة االتــفــاقــيــات 
املوقعة معه، وبخاصة اتفاقيتا السالم وشراء الغاز. ووجهت 
قوى حزبية والنقابات املهنية ونشطاء نداءات إلى الحكومة 
التعامل مع إسرائيل كافة، ردا على  إلى وقف أشكال  تدعو 
والفلسطينين  املقدسين  بحق  بها  يقوم  التي  االنتهاكات 
بشكل عام، معتبرين أنه يجب اتخاذ اجراءات ناجعة إزاء ما 
تقوم به قــوات االحتالل من أعمال قتل وتدمير واقتحامات 

للمسجد األقصى.
وقال عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب األردني، النائب 
موسى هنطش، لـ “العربي الجديد« إن مواجهة االعتداءات 
اإلسرائيلية تتطلب قوة ردع مناسبة من الدول العربية من 
خالل إلغاء االتفاقيات املوقعة من قبلها مع االحتالل، ووقف 
كافة املشاريع املتفق عليها أو التي تبحث في إطار العالقات 

التطبيعية التي أقامتها مؤخرا بعض البلدان العربية.
اتخاذ خطوات توجه مباشرة ضربة  يفترض  أنــه  وأضــاف 
ــتــــالل مـــن خــــالل عــلــى األقـــــل الــتــهــديــد عــربــيــا  لــحــكــومــة االحــ
ومنها  االقتصادية،  واالتفاقيات  السالم  اتفاقيات  بتجميد 
اتــفــاقــيــة شــــراء الــغــاز ملـــدة 15 عــامــا مــن الــكــيــان الصهيوني 

وبقيمة مقدرة بحوالي 15 مليار دوالر واملوقعة مع األردن.
ــاك مـــشـــاريـــع تــطــبــيــعــيــة ضــخــمــة  ــنـ ــه »لــــأســــف، هـ ــ ــابــــع أنـ وتــ
بلدان عربية وحكومة  والتفاهم حولها بن  النقاش  يجري 
االحـــتـــالل ســتــخــدم فـــي املــحــصــلــة مــصــلــحــة الـــكـــيـــان، وتــزيــد 
قــدرتــه االقــتــصــاديــة الــتــي تــوجــه بــاألصــل للتنكيل بالشعب 

الفلسطيني وتحقيق أطماعه في البالد العربية«.
وأشار الى أن لغة الشجب واالستنكار وإصدار البيانات هي 
تمر  غير مسبوقة  حالة ضعف  عــن  وتعبر  روتينية  أشــيــاء 
بها الدول العربية، في الوقت الذي تملك فيه خطوات تضرب 
إلى محاصرتها  العودة  العمق من خالل  فيها إسرائيل في 
اقتصادية وسياسيا وعدم إقامة أي عالقات تطبيعية معها.

الغاز  اتفاقية  املــثــال  »عــلــى سبيل  إنــه  النائب هنطش  وقـــال 
ــتـــراجـــع عــنــهــا ال يـــؤثـــر عــلــى أمــن  تـــخـــدم الــكــيــان املــحــتــل والـ
الطاقة في األردن على اإلطــالق لوجود عدة مصادر للتزود 
بالطاقة، كمشاريع الطاقة املتجددة ومشاريع زيادة القدرات 
االســتــخــراجــيــة مـــن حــقــول الـــغـــاز فـــي املــنــاطــق الــشــرقــيــة من 

األردن«.
مـــن جــانــبــه، شـــرح رئــيــس لــجــنــة مــقــاومــة الــتــطــبــيــع الــتــابــعــة 
»العربي  لـــ  مجلي  مناف  األردنــيــة  املهنية  النقابات  لتجمع 
الجديد« أنه على املستوى الشعبي ورجال األعمال في األردن 
توجد تعامالت ضئيلة جدًا مع االحتالل وذلــك انطالقا من 
قــنــاعــة لـــدى الــنــاس بــرفــض الــتــعــامــل مــع االحـــتـــالل. وأضـــاف 
أهــدافــهــا في  التطبيع سبق وأن حققت  مــقــاومــة  أن حــمــالت 
األردن، مشيرا إلى أن املخاطر تكمن في مشاريع االتفاقيات 
الضخمة املوقعة أو التي ستوقع بن دول عربية واالحتالل.

لـ »العربي الجديد«  وأكــد الخبير االقتصادي حسام عايش 
أنه يوجد اليوم مواجهات ربما غير مسبوقة بن االحتالل 
واملرابطن في القدس ومختلف املناطق الفلسطينية، والرد 
عــربــيــا يــجــب أن يــرتــقــي الـــى حــجــم املــشــكــلــة الــتــي ال تحلها 

بيانات الشجب واإلدانة واالستنكار.
وأضــــاف أن الــحــل األمــثــل يــكــمــن بــإلــغــاء االتــفــاقــيــات ووقــف 
العاملية  للشركات  املقاطعة  إطــالق حمالت  التطبيع وإعــادة 
يلزم ملحاصرتها  ما  كل  واتــخــاذ  إسرائيل  مع  تتعامل  التي 
اقــتــصــاديــا عــربــيــا وعــاملــيــا، سيما وأنــهــا تسعى إلـــى إقــامــة 
مشاريع اقتصادية كبرى مع دول عربية أخرى غير اتفاقيات 
الــغــاز والكهرباء واملــيــاه وهــذا مــا نخشى منه خــالل الفترة 

املقبلة.
مع  األردنــيــة  الحكومة  وقعتها  التي  الغاز  اتفاقية  وقوبلت 
االحـــتـــالل االســرائــيــلــي بــالــرفــض مــن قــبــل الـــشـــارع األردنــــي، 
الحكومة تمسكت  لكن  مــرتــن،  الــنــواب  كــذا رفضها مجلس 
بــتــنــفــيــذهــا، حــيــث بــــدأت إمــــــدادات الــغــاز مــن االحـــتـــالل نحو 
األراضــــي األردنـــيـــة مــنــذ الــعــام املــاضــي، مــا أطــلــق مــوجــة من 

التحركات تحت عنوان: »غاز العدو احتالل«.

اقتناء منزل في سورية 
محصور بالمقتدرين

خالل تحرك ضد اتفاقية الغاز )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(زيادة في أسعار مواد البناء )لؤي بشارة/ فرانس برس(

األردنيون يرفعون الصوت ضد التطبيع

تسجل أسعار المنازل 
في سورية، خاصة في 

دمشق، مستويات 
تفوق قدرات غالبية 

السوريين الشرائية، وسط 
انهيار سعر صرف الليرة 

وتزايد األزمات المعيشية

ارتفاع مديونية األردن
واصلت مديونية األردن ارتفاعها لتبلغ 
مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث 

بلغت حوالي 47 مليار دوالر بارتفاع 
مقداره 280 مليون دوالر مقارنة بحجمها 
لة ما نسبته 

ّ
مع نهاية العام املاضي، مشك

106 في املائة من الناتج املحلي اإلجمالي.
وتشمل املديونية الديون املترتبة على 

كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة 
املياه التي تبلغ حوالي 11 مليار دوالر، 

إضافة إلى الديون العائدة إلى املؤسسة 
العامة للضمان االجتماعي. ووفقا لبيانات 

وزارة املالية األردنية، فقد بلغت خدمة 
الدين الخارجي خالل شهر كانون الثاني/ 
يناير 2021 حوالي 85 مليون دوالر، في 
حني بلغت تسديدات األقساط الخارجية 

حوالي 46 مليون دوالر. وبلغ رصيد الدين 
الخارجي بعد استثناء ما يحمله صندوق 

استثمار أموال الضمان االجتماعي في 
نهاية شهر يناير من العام الحالي حوالي 
19.3 مليار دوالر، كما بلغ رصيد الدين 
العام الداخلي حوالي 18.4 مليار دوالر.

معالجة عشوائيات العراق
أعلنت وزارة التخطيط العراقية خطة ملعالجة 

ملف العشوائيات الذي يخص 12 في املائة 
من سكان العراق، فيما أشارت إلى أن 

الشروع بهذه الخطة مشروط بإقرار قانون 
تسوية السكن العشوائي. وقال عبد الزهرة 

الهنداوي املتحدث باسم الوزارة ، لوكالة 
األنباء العراقية )واع(، إن »وزارة التخطيط 

سبق وأن أعدت خطة متكاملة ملعالجة 
ملف العشوائيات، بالتعاون مع وزارة 

اإلسكان واإلعمار والبلديات ومنظمة األمم 
املتحدة  للمستوطنات البشرية«، مبينا أن 
»هذه الخطة تمثل خارطة طريق للمعالجة 
تتضمن محورين: األول، الحد من انتشار 

العشوائيات والثاني هو املعالجة«. 
وأضاف أن »الشروع بتنفيذ الخطة مرتبط 

بإقرار قانون معالجة وتسوية السكن 
العشوائي في العراق والذي قدمته الوزارة 

إلى مجلس النواب وتمت قراءته قراءة 
أولى وما زلنا ننتظر أن يقرأ قراءة ثانية 

ومن ثم يصوت عليه«، مشيرا إلى أن »هذا 
القانون يتضمن معالجات جذرية وواقعية 

مللف العشوائيات«. وأكد الهنداوي أن 
»العشوائيات تمثل عامل ضغط كبير على 
مستوى الخدمات سواء املاء أو الكهرباء أو 

املجاري أو الصحة أو التعليم وغيرها، ألنها 
أنشئت في أماكن كانت تفوق حجم الطاقة 

االستيعابية ملستوى الخدمات املوجودة«.

ارتفاع أرباح 
»روسنفت« الروسية

أعلنت روسنفت، أكبر منتج للنفط في 
روسيا، الجمعة، تسجيل صافي دخل بلغ 

149 مليار روبل )ملياري دوالر(، في الربع 
األول من العام، بدعم من تعافي أسعار 

الخام، وذلك بعد خسارة 2.1 مليار دوالر 
قبل عام. وانخفضت اإليرادات في ربع 

السنة، من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ 
آذار، 1.2%، لتصل إلى 1.7 تريليون روبل 
بسبب انخفاض املبيعات، بينما ارتفعت 

األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالكات 
واستهالك الديون إلى 445 مليار روبل.

استعادة الطاقة في تايوان 
عادت الطاقة الكهربائية ملنازل ماليني 

األشخاص في تايوان بعدما تسبب عطل 
في إحدى املعدات بمحطة للطاقة في 

انقطاع واسع للتيار الكهربائي في جميع 
أنحاء الجزيرة. وقالت وكالة االنباء املركزية 

الرسمية في تايوان إن الكهرباء عادت 
تدريجيا ابتداء من الساعة الثامنة من مساء 

الخميس. وتسبب انقطاع التيار الكهربائي 
في تعطيل اإلحاطة اليومية التي يقدمها 

مسؤولون حول الوضع الوبائي في الجزيرة. 

اليونان تفتح أبوابها 
السياحية

أطلقت اليونان، الجمعة، املوسم السياحي مع 
عودة حرية التنقل بعد حجر استمر سبعة 
أشهر. وقال وزير السياحة اليوناني هاري 

ثيوخاريس: »نترك وراءنا غيوم الخوف 
السوداء«. فقد ُرفع منع التنقل بني املناطق 
أو التوجه إلى الجزر ونظام الحصول على 

اذن خروج عبر الرسائل النصية القصيرة. 
وأعادت متاحف اليونان، التي فرضت 

إجراءات إغالق منذ السابع من تشرين 
الثاني/ نوفمبر، فتح أبوابها، الجمعة. وبات 
الشرط الوحيد لزيارة اليونان هو الحصول 

على اللقاح أو اختبار لتشخيص اإلصابة 
بكوفيد-19 سالب النتيجة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%40
نسبة ارتفاع أسعار العقارات 
زادت  حيث  دمشق،  في 
حتى  شهر  مــن  أكثر  منذ 
في  و40   30 بين  تــاريــخــه 
المائة، فيما ال يتوافق ذلك 
العملة  تراجع  نسبة  مع 
الـــســـوريـــة أمــــام الــــدوالر 

األميركي

تقارير عربية

مال وسياسةعقارات

إلى  العماني  االقــتــصــاد  يستعد 
الحظر، بعدما  تخفيف إجــراءات 
قررت اللجنة العليا املكلفة ببحث 
آلية التعامل مع التطورات الناتجة 
في سلطنة  كورونا  انتشار  عن 
بقرار حظر  العمل  إنهاء  ُعــمــان، 
اعتبارًا  األفــراد واملركبات  حركة 
مــن الــســبــت حــتــى إشــعــار آخــر. 
أبــقــت عــلــى حظر  الــلــجــنــة  أن  إال 
املحالت  داخــل  الزبائن  استقبال 
ــــرابــــعــــة  ــة مــــســــاًء وال ــنـ ــامـ ــثـ بــــني الـ
الــســمــاح بخدمتي  مـــع  صــبــاحــا 
ــة، مــبــيــنــة أنــه  ــنـــاولـ الــتــوصــيــل واملـ
يستثنى من الحظر محالت بيع 
الغذائية. ويستمر تقليص  املواد 
ــلــمــجــمــعــات واملـــحـــال  ــول ل ــ ــدخـ ــ الـ
ملا  واملــقــاهــي  واملــطــاعــم  التجارية 
مــن طاقتها  يــزيــد على %50  ال 
اللجنة  االستيعابية. فيما أعلنت 
اســتــئــنــاف قـــــرار تــقــلــيــص عــدد 
املــوظــفــني فــي مــقــرات الــعــمــل إلــى 

نسبة %50.

االقتصاد 
الُعماني 
يتنفس

عدن ـ محمد راجح

وصلت خسائر نمو االقتصاد اليمني بسبب 
الــحــرب والــصــراع الــدائــر فــي الــبــالد منذ ست 
العام  إلــى 93 مليار دوالر في نهاية  سنوات 
مــلــيــار دوالر في  مـــن 66  ــا  ــاعـ ــفـ ارتـ ــي،  ــاضــ املــ
الـــعـــام 2019، وفـــق أحــــدث نــســخــة مـــن تقرير 
قـــطـــاع الــــدراســــات والـــتـــوقـــعـــات االقــتــصــاديــة 
بالتعاون  تقاريره  يصدر  والــذي  )حكومي(، 
إلى  التقرير  ولفت  »اليونيسف«.  منظمة  مع 
ــادة كلفة  ــ ــن  زيــ ــذه الــخــســائــر نــاتــجــة عــ أن هــ
الفرص الضائعة في الناتج املحلي اإلجمالي، 
فـــي اقــتــصــاد يــعــانــي مـــن انــكــمــاش وتـــدهـــور 
اإلنسانية  األوضـــاع  تفاقم  فــي ظــل  متواصل 

ــن الـــغـــذائـــي وتــــدهــــور مختلف  ــ وانـــهـــيـــار األمـ
القطاعات االقتصادية والتنموية.

ويعيش اليمن على وقع حرب وصراع طاحن 
كــان من  أنــه  التقرير  الــعــام 2015. وذكـــر  منذ 
املــتــوقــع أن يــتــجــه نــمــو الــنــاتــج املــحــلــي إلــى 
الــظــروف الطبيعية مــن 33.2  التزايد فــي ظــل 

مليار دوالر عام 2014 إلى 34.6 مليار دوالر 
في عــام 2015 ثم إلــى 42.1 مليارا عــام 2019 
. إال أن اســتــمــرار الــحــرب والـــصـــراع أدى إلــى 
تراجعه من 33.2 مليار دوالر إلى 23.1 مليار 
دوالر ثم إلى 19.9 مليار دوالر على التوالي. 

ويرى الباحث االقتصادي أمن الحميري، في 
حديثه مع »العربي الجديد«، أن هذه األرقام ال 
تعكس ما يحصل على أرض الواقع، من حيث 
حجم الفقر والجوع الذي يطاول نسبة كبيرة 
معيشي  مــن ضيق  ومعاناتهم  اليمنين  مــن 
أن  تــحــمــلــه. ويــضــيــف  يــعــد باستطاعتهم  لــم 
الصراع تركز منذ ثالث سنوات على الجانب 
ــــذي تــســبــب بــتــضــخــم منافذ  االقـــتـــصـــادي والـ
الفساد والنهب وتوسع حجم املستفيدين من 

هذه األوضــاع وسعيهم الدائم إلى عرقلة أي 
جهود لتحقيق التوافق والسالم.

ولـــفـــت إلــــى املـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي رافـــقـــت الــحــرب 
وتـــغـــيـــر ســـيـــاســـة واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــحــالــف 
ــم والــتــمــويــل  ــدعـ الـــعـــربـــي، وتـــركـــيـــز عــمــلــيــة الـ
عــلــى فــئــات سياسية وعــســكــريــة أشـــرف على 
تــكــويــنــهــا، مــا أدى إلـــى تــقــويــض املــؤســســات 
وبالتالي  وانقسامها  وتشتتها  الحكومية 
اهــتــزاز عــالقــة الــشــراكــة مــع مجتمع املانحن 
الــتــمــويــلــيــة. إذ انــعــكــســت مختلف  والــجــهــات 
االقتصاد  العوامل استمرارًا في تدهور  هذه 
االقتصادية  الخسائر  تتضمن  ولــم  اليمني. 
األضـــــرار املـــاديـــة والــبــشــريــة والــتــدمــيــر الـــذي 
اإلنتاجية  واملــنــشــآت  التحتية  بالبنى  لحق 
ــــن األنـــشـــطـــة  والــــخــــدمــــيــــة وتـــعـــطـــيـــل كـــثـــيـــر مـ
ــات  ــذا األزمــ االقــتــصــاديــة واالســتــثــمــاريــة. وكــ
املشتقات  وفــي  النقدية  السيولة  فــي  الــحــادة 
والنقل  واملــيــاه  والـــغـــذاء  والــكــهــربــاء  النفطية 
حيث  وغيرها.  الصحية  والرعاية  والتعليم 
يــتــطــلــب حــصــرهــا تــنــفــيــذ مــســوحــات شــامــلــة 
دقــة  أكــثــر  بــصــورة  األضــــرار  لتقييم مختلف 

وموضوعية.
ويــعــانــي االقــتــصــاد الــيــمــنــي مـــن الــعــديــد من 
الــتــحــديــات الــهــيــكــلــيــة واملــزمــنــة واملــســتــجــدة، 
السياسي  االستقرار  فيها تحديات عدم  بما 
واألمـــــنـــــي وظــــــــروف الـــــصـــــراع املـــحـــتـــدم مــنــذ 
حوالي ست سنوات والتي تفاقمت على نحو 
إلــى انكماش  الواقع  غير مسبوق. وأدى هــذا 
النشاط االقتصادي وتراجع قدرات االقتصاد 
اإلنــتــاجــيــة وتــبــديــد طــاقــاتــه املـــاديـــة وتــراجــع 
حاد في املؤشرات االقتصادية الكلية بدرجة 

عالية.
الــحــكــومــة اليمنية  الــعــادة تلجأ  وكــمــا جـــرت 
لتمويل عجز املوازنة عبر االقتراض املباشر 
مـــن الــبــنــك املــــركــــزي الــيــمــنــي، مـــع مـــا يحمله 
االقـــتـــراض مـــن مــخــاطــر كــثــيــرة عــلــى الــوضــع 
ــثـــل زيــــــــادة الــــضــــغــــوط عــلــى  ــادي، مـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
الوطنية،  العملة  املدفوعات وإضعاف  ميزان 
وارتفاع معدالت التضخم، وتدني مستويات 
ــتـــصـــادي مـــراد  املــعــيــشــة. وتـــوقـــع املــحــلــل االقـ
املزيد  منصور أن يشهد الوضع االقتصادي 

مــن الــتــدهــور بــالــنــظــر إلـــى مـــســـارات الــصــراع 
اســـتـــمـــرار  مــــع  عـــلـــى األرض، وكــــــذا  ــتـــدم  املـــحـ
الوضع االستثنائي دون الوصول إلى سالم 

مستدام.
»العربي الجديد«، أن هناك تعطيال  وأوضح لـ
املنابع  أهم  العامة وتوقف  تاما للمؤسسات 
ــتـــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا االقـــتـــصـــاد  الــرئــيــســيــة الـ
الــتــي تسببت  ــوارد النفطية  املــ الــيــمــنــي، مــثــل 
ــوقـــف إنـــتـــاجـــهـــا وتـــصـــديـــرهـــا،  الــــحــــرب فــــي تـ
وســــط عــجــز الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة عـــن الــقــيــام 
بــأي إجــــراءات لتحسن الــوضــع االقــتــصــادي 
الوطنية  العملة  تــدهــور  وإيــقــاف  واملعيشي 

التي فقدت قيمتها بشكل كبير.
وتضاعفت خسائر االقتصاد اليمني بسبب 
وتقويض  للوقود  الــســوداء  السوق  استمرار 
مؤسسات الــدولــة فــي كــل مــن صنعاء وعــدن، 
وفق مصادر »العربي الجديد«، وظهور أزمة 
والنظام  العامة  املوازنة  في  الحادة  السيولة 
ــذه الــحــرب  املــصــرفــي، إلـــى جــانــب مـــا رافــــق هـ
الدائرة في البالد من إغالق للمنافذ الجوية 
والــبــريــة وتــقــيــيــد حــركــة الــتــجــارة الــخــارجــيــة 
ــــذي مثل  ــتـــاج وتــصــديــر الــنــفــط  الـ وتــعــثــر إنـ
شريان الحياة لالقتصاد الوطني في اليمن. 

التحديات  أخطر  العامة  املالية  أزمة  وتعتبر 
ــر  ــطـ ــــن، وضـــــمـــــن أخـ ــمـ ــ ــيـ ــ الـــــتـــــي يــــواجــــهــــهــــا الـ
تــداعــيــاتــهــا اســـتـــمـــرار أزمـــــة مـــرتـــبـــات الــجــزء 
األكـــبـــر مـــن مــوظــفــي الـــدولـــة ألكــثــر مـــن أربــعــة 
ــن الــعــام  ــديـ أعـــــــوام، وتــعــلــيــق ســـــداد خـــدمـــة الـ
املحلي والــذي عــرض القطاع املصرفي ألزمة 
سيولة خانقة. وفي ظل تفاقم العجز ووجود 
صعوبة فــي تمويل عجز املــوازنــة مــن مــوارد 
حقيقية بسبب فقدان أغلب اإليــرادات العامة 
ــى الـــديـــن الــعــام  لـــلـــدولـــة، لـــجـــأت الــحــكــومــة إلــ
الــداخــلــي لتمويل الــعــجــز املــتــفــاقــم. وتــزايــدت 
نسبة الدين إلى الناتج املحلي اإلجمالي من 
44.5 فــي املــائــة عــام 2014 إلــى أعلى مستوى 
املــائــة، ثم  فــي  عـــام 2017 مسجلة 102.3  لــهــا 
ــــى 100.3 فــــي املــــائــــة عـــام  تـــراجـــعـــت قــلــيــال إلـ
املائة  في   93.2 بلغ  وبمتوسط سنوي   2019
الــحــرب، أي ضعف ما كانت عليه  منذ بداية 

النسبة في العام 2014.

الجزائر: الرسوم الجمركية ترفع األسعار93 مليار دوالر فرص نمو ضائعة في اليمن

األزمات المعيشية تزيد اتساعًا )عيسى أحمد/ فرانس برس(

الجزائر ـ حمزة كحال

قفزت أسعار املواد الغذائية املستوردة 
واسعة االستهالك في الجزائر، بمعدل 
تخطى 100 فــي املــائــة، بــالــتــزامــن مع 
تــراجــع كــبــيــر فــي االســتــهــالك فــي ظل 

ضعف القدرة الشرائية.
الناطق باسم  ويؤكد محمد تونسي، 
شــعــبــة املـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة فــــي الــغــرفــة 
الــتــجــاريــة فـــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، 
أن »هــنــاك حــالــة مــن الـــركـــود  تضرب 
األســـــــواق هــــذا الـــعـــام بــســبــب ارتـــفـــاع 

األسعار«. 
ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  ويـــضـــيـــف لــ
ــنـــوا مــن  ــكـ ــمـ ــتـ »مــــعــــظــــم الــــتــــجــــار لـــــم يـ
تــصــريــف أكـــثـــر مـــن 30 فـــي املـــائـــة من 
مــرور  مــن  بالرغم  مشترياتهم،  جملة 
ــيــــه عـــــادة  ــفــــع فــ رمــــــضــــــان، الــــــــذي يــــرتــ
اإلقــبــال على عــدد مــن الــســلــع، خاصة 
واألجبان  املجففة  والفواكه  املكسرات 

والحلويات«.
ــاع  ــ ــفـ ــ ــاب ارتـ ــ ــبــ ــ ــع تــــونــــســــي أســ ــ ــرجــ ــ ويــ
األسعار إلى عدة عوامل منها »زيادة 
ــلـــى عـــــدد مــن  الـــتـــعـــرفـــة الـــجـــمـــركـــيـــة عـ
الــســلــع بــاعــتــبــارهــا ســلــعــا كــمــالــيــة«، 
أن »هناك أيضا سببا غير  إلــى  الفتا 
مباشر، فعند ارتفاع األسعار يضطر 
التاجر إلى تقليل حجم مشترياته، ما 
يعني ارتفاع التكاليف الثابتة، والتي 
في  املستهلك  عــلــى  بـــدورهـــا  تنعكس 
ارتفاع أسعار  النهاية، باإلضافة إلى 
ــرت بــشــكــل مــبــاشــر في  الــنــقــل الــتــي أثــ

أسعار كافة السلع في الجزائر«.
ويـــقـــول عــمــر زيـــــان، تـــاجـــر فـــي شـــارع 
»املنظر الجميل« املشهور ببيع املواد 
ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  الـــغـــذائـــيـــة لــ
العام  عن  تراجع  في  املبيعات  »حجم 
املــاضــي بمعدل 40 إلــى 50 فــي املائة، 
ــار، وتـــضـــاؤل  ــ ــعـ ــ بــســبــب ارتــــفــــاع األسـ

القدرة الشرائية«. 
املـــــداخـــــيـــــل  أصـــــــحـــــــاب  أن  ويـــــــشـــــــرح 

ــوا  ــ ــانـ ــ ــة، كـ ــ ــــضـ ــفـ ــ ــخـ ــ ــنـ ــ ــة واملـ ــ ــطـ ــ ــــوسـ ــتـ ــ املـ
حريصن خالل األعــوام املاضية على 
عــدم حــرمــان طــاوالتــهــم مــن املكسرات 
واألجبان وغيرها من املواد الكمالية، 
أوزان بسيطة منها،  مــن خــالل شـــراء 
أما اآلن، فإن األوزان القليلة أصبحت 
عصية عليهم، ما اضطر البعض إلى 

اإلحجام عن الشراء نهائيا«.
، وهـــو 

ً
ــال ــثــ ــاد عـــمـــار زبــــــار مــ ــتــ فـــقـــد اعــ

موظف في إحدى الشركات العمومية، 
على شراء املكسرات وغيرها من املواد 
»العربي  لـ  ويؤكد  الثانوية،  الغذائية 
الجديد« أن »األسعار ارتفعت بمعدل 
300 فـــي املـــائـــة عــلــى بــعــض املــــــواد«، 
ــقــــدرة  ــفــــاض الــ ــــى أن »انــــخــ ــيـــرا إلــ مـــشـ
ــــى تــقــلــيــل  ــه إلـ ــعـ الـــشـــرائـــيـــة لـــراتـــبـــه دفـ

الكميات التي كان يشتريها«.
ويقول املواطن الجزائري إن »الدخل ال 
يكفي اآلن لشراء مثل هذه الكماليات، 
والــــشــــوكــــوال  املــــكــــســــرات  إذ خــــرجــــت 
ــن الـــقـــائـــمـــة بــعــد  وبـــعـــض األجــــبــــان مــ
ــة إلـــى  ــافــ ــاإلضــ ارتـــــفـــــاع أســــعــــارهــــا، بــ
ـــواع الـــعـــصـــائـــر الــصــنــاعــيــة  ــ بـــعـــض أنــ

املستوردة«.
قررت  قد  الجزائرية  الحكومة  وكانت 
ــع الــتــجــمــيــد عـــن الــعــديــد مـــن املـــواد  رفـ
املـــــســـــتـــــوردة، عـــلـــى غــــــــرار املـــنـــتـــجـــات 
ــه،  ــ ــواكـ ــ ــفـ ــ ــة والــــــزراعــــــيــــــة، والـ ــيــ ــذائــ ــغــ الــ
ومــواّد  واملشروبات  للعصائر  إضافة 
التجميل والرخام والسيراميك واملواّد 

البالستيكية.
وفرضت الحكومة على استيراد هذه 
تحت  جمركية  أعــبــاًء  وغيرها  السلع 
مــســمــى »الـــرســـم الــجــمــركــي الــوقــائــي 
املــؤقــت«، يــتــراوح مــا بــن 30 إلــى 200 
ــا اضـــطـــر املـــســـتـــورديـــن  ــة، مــ ــ ــائـ ــ ــي املـ فــ
وتّجار الجملة لرفع أسعار املنتجات 
لضمان هامش ربــح جيد مع تطبيق 

اإلجراءات الجديدة. 
ويــرى عبد الله عــوادي، تاجر تجزئة 
الــركــود ضربت تجارته  أن »حالة من 

بـ 50 في املائة نتيجة ارتفاع األسعار، 
بسبب عــدم تمكن الــنــاس مــن الــشــراء 

نتيجة األوضاع املعيشية السائدة.
للتّجار  الــجــزائــريــة  الجمعية  وأبــــدت 
ــرســـوم  ــيـــن، تــحــفــظــا عـــلـــى الـ ــرفـ ــحـ والـ
املرتفعة التي مّست املواّد املستوردة، 
املجال  فتحت  الــرســوم  هــذه  أن  ورأت 
األسعار،  ارتفاع  إلــى  وأدت  لالحتكار 
ــقـــدرة الــشــرائــيــة  مـــا أثــــر ســلــبــا عــلــى الـ
وخـــاّصـــة إذا لـــم تــســتــطــع املــؤســســات 

تسديدها. 
ويرى رئيس الجمعية طاهر بولنوار 
هذه  بمراجعة  مطالبة  »الحكومة  أن 
ــاءت مــرتــفــعــة على  ــ الــــرســــوم، الـــتـــي جـ
 ماّدة اللوز واسعة 

ً
بعض املواّد، فمثال

ــــالك عـــلـــيـــهـــا رســـــــم جـــمـــركـــي  ــهـ ــ ــتـ ــ االسـ
ــة، يــضــاف  ــائـ إضـــافـــي بــأربــعــن فـــي املـ
إليه الرسم الجمركي األصلي بخمسة 
وعـــشـــريـــن فــــي املــــائــــة، أي ســـعـــر هـــذه 
ــاّدة ارتــفــع بــأكــثــر مــن 70 فــي املــائــة  ــ املـ
على التاجر إذا احتسبنا هامش ربح 
ــــك مـــن دون احــتــســاب  املـــســـتـــورد، وذلـ

هوامش ربح التجار«. 
ــه لـــ  ــثــ ــوار فـــــي حــــديــ ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــيــــف بـ ويــــضــ
»العربي الجديد«، أن السيناريو ذاته 
يتكرر مع الكاكاو والشوكوال، اللذين 
تــعــدى رســمــهــمــا الــجــمــركــي اإلضــافــي 
50 في املــائــة، ما يعني أننا أمــام رفع 

عة بالحمائية«.
ّ
األسعار بطريقة مقن

وتــحــاول الــحــكــومــات الــجــزائــريــة منذ 
الــــــــواردات  فــــاتــــورة  مــــن  الــــحــــّد   ،2016
ــة تـــــآكـــــل احــــتــــيــــاطــــي الـــنـــقـــد  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ملـ
عمليات  إخضاع  من  بداية  األجنبي، 
االســتــيــراد لرخص إداريـــة مسبقة ثم 
الــتــجــمــيــد الــكــلــي لــالســتــيــراد، غــيــر أن 
النتائج  إلــى  تــؤِد  تلك الطرق كلها لم 

املتوقعة. 
ــورة الــــــــــــواردات عــنــد  ــ ــاتـ ــ فـــقـــد بـــقـــيـــت فـ
مستويات مرتفعة، وال سيما ما تعلق 
ــواّد الــخــام،  ــ بــاملــعــّدات الــصــنــاعــيــة واملــ

وكذا السلع واسعة االستهالك.
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