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االحتالل يهدم منشآت غزة
غزة ـ العربي الجديد

لـ ــم ت ـس ـت ـث ــن وحـ ـشـ ـي ــة االح ـ ـتـ ــال
اإلســرائـيـلــي بـشـرًا وال حـجـرًا في
ق ـطــاع غ ــزة .قـصــف مـبــاشــر خلف
أك ـث ــر م ــن  100ش ـه ـيــد ث ـل ـث ـهــم م ــن األطـ ـف ــال.
ّ
اسـتـهــداف مــركــز عـلــى مــؤسـســات وقـطــاعــات
ح ـيــويــة اس ـت ـطــاعــت االس ـت ـم ــرار بــالــرغــم من
الحصار اإلسرائيلي املفروض منذ
أك ـث ــر م ــن  15ع ــام ــا .ه ــدم لـلـبـيــوت واألب ـ ــراج
واألراضي الزراعية .يد التخريب اإلسرائيلية
عاثت بغزة دمارًا وموتًا.
 73مليون دوالر حجم الخسائر االقتصادية
نتيجة القصف اإلسرائيلي في القطاع حتى
م ـس ــاء ال ـج ـم ـع ــة .وف ـ ّـص ــل امل ـك ـت ــب اإلع ــام ــي
الحكومي فــي غــزة األرق ــام ،فــي تقرير أعلنه
وت ـ ـن ـ ــاول م ـج ـم ــل الـ ـخـ ـس ــائ ــر الـ ـن ــاجـ ـم ــة عــن
ال ـع ــدوان اإلســرائ ـي ـلــي عـلــى ق ـطــاع غ ــزة .فقد

بلغ إجمالي األبراج واملنازل املهدمة كليا 32
مبنى ،فيما وصــل عــدد الــوحــدات املتضررة
بشكل كــامــل إل ــى  500وح ــدة سكنية وأكـثــر
مــن  3آالف وحــدة متضررة بشكل متوسط،
لـيـبـلــغ إج ـمــالــي خـســائــر ق ـطــاع اإلس ـك ــان 25
مـلـيــون دوالر .كـ ــذا ،اس ـت ـهــدف االح ـت ــال 69
مقرًا حكوميًا ،تدمرت كليًا وجزئيًا ،بخسائر
وصلت إلى  10ماليني دوالر ،فيما تم تخريب
الـقـطــاع ال ــزراع ــي ،عـبــر قـصــف شـبـكــات الــري
واألراضــي والطرق الزراعية ،مخلفًا خسائر
بـ 5ماليني دوالر.
البنى التحتية التي شملت شبكات الطرق
واملياه والصرف الصحي لم تسلم أيضًا من
همجية االح ـتــال ،حيث ق ــدرت حكومة غزة
خـســائــر ه ــذه املــرافــق بـعـشــرة مــايــن دوالر.
ولفتت الحكومة إلى أن االحتالل تعمد املس
بــالـبـنــى التحتية خــاصــة شـبـكــات الـكـهــربــاء
واملياه وقصفها بشكل واضح ومقصود ،ما

أثــر على إم ــدادات املواطنني بهذه الخدمات
على الــرغــم مــن جـهــود البلديات والسلطات
املعنية إلصالح األضرار.
كذا ،استهدف االحتالل القطاعات اإلنتاجية
والـتـجــاريــة واملــالـيــة وك ــان آخــرهــا استهداف
عدد من البنوك في غزة ،تاركًا خلفه خسائر
بقيمة  15مليون دوالر تشمل هــدم املنشآت
ال ـت ـج ــاري ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ك ـل ـيــا أو جــزئ ـيــا.
كـمــا تــم تـسـجـيــل خـســائــر واس ـعــة فــي النقل
وامل ـ ــواص ـ ــات ،ف ـي ـمــا تـ ـض ــررت  100س ـي ــارة
ووسيلة نقل إما كليا أو جزئيًا .ومن املتوقع
أن تفوق الخسائر املباشرة وغير املباشرة
أضـ ـع ــاف ه ـ ــذا ال ــرق ــم إذا اس ـت ـم ــر الـ ـع ــدوان
اإلسرائيلي .وتفجرت األوضاع في األراضي
الفلسطينية كــافــة ج ــراء اع ـت ــداءات وحشية
ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون،
منذ شـهــر ،بــالـقــدس ،وخــاصــة منطقة «بــاب
العمود» واملسجد األقصى ومحيطه ،وحي
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أخبار

 10آالف وظيفة ألمازون
في بريطانيا

«الشيخ ج ــراح» ،حيث تريد إسرائيل إخالء
 12منزال من عائالت فلسطينية وتسليمها
ملستوطنني إسرائيليني.
وفــي املـقــابــل ،تـتــراكــم الخسائر االقتصادية
اإلســرائـيـلـيــة ،حيث طــالــب اثـنــان على األقــل
من مالكي الناقالت التي تشحن النفط الخام
إل ــى االحـ ـت ــال م ــن ال ـب ـحــر األس ـ ــود ،تـحــويــل
م ـس ــارات ـه ــم م ــن ع ـس ـقــان إلـ ــى م ـي ـنــاء حيفا
املحتلة ،وذلــك نتيجة املخاوف األمنية على
الشحنات .وأصيبت منطقة صناعية بالقرب
من عسقالن يوم الثالثاء بصاروخ من غزة،
مـمــا أل ـحــق أضـ ــرارا بـصـهــريــج تـخــزيــن تابع
لـشــركــة مـمـلــوكــة لـلـحـكــومــة تــديــر شـبـكــة من
خطوط أنابيب نقل الوقود .ولــدى االحتالل
مصفاتان .واحــدة تديرها بــاز أويــل بالقرب
مــن عسقالن بطاقة  100ألــف برميل يوميا،
واألخرى تديرها مجموعة بازان بالقرب من
حيفا بطاقة  200ألف برميل يوميا.

أعلنت مجموعة أمازون العمالقة
في مجال التجارة اإللكترونية أنها
ستستحدث أكثر من  10آالف
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  55ألفا بحلول نهاية
العام .ويأتي اإلعالن غداة كشف
أمازون خططا إلضافة  75ألف
وظيفة في الواليات املتحدة وكندا.
زيادة استثمار هيونداي
في أميركا

أكدت «هيونداي موتور» خطتها
الستثمار  7.4مليارات دوالر
في الواليات املتحدة بحلول
 ،2025لدعم 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
ً
اعتبارا من العام املقبل .وأعلنت
«هيونداي» في األسبوع املاضي
ارتفاع مبيعاتها من السيارات
بأكثر من الضعف في أبريل/
نيسان عند  345.7ألف 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
 1.457مليون برميل يوميا
يحددها اتفاق مجموعة أوبك+
ملنتجي النفط العامليني.
اتهامات تجارية ما بين
الصين وأميركا

(فيتشير شينا)Getty /

خطر على
السيارات

أعلنت شركة االستشارات «أليكس بارتنرز» أن العجز العاملي في رقائق أشباه املوصالت سيكبد شركات صناعة السيارات فاقدا في اإليــرادات بقيمة 110
مليارات دوالر هذا العام ،وذلك ارتفاعا من تقدير سابق عند  61مليار دوالر ،إذ تتوقع أن تؤثر األزمة على إنتاج  3.9ماليني سيارة .وقالت الشركة الجمعة إن
أزمة الرقائق تؤكد حاجة شركات صناعة السيارات ألن تكون «استباقية» في الوقت الحالي ،وأن تخلق «مرونة في سالسل 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 محتمال» ،في
ما يتعلق بفاقد اإلنتاج بسبب عجز أشباه املوصالت.

اتهمت الصني الجمعة الواليات
املتحدة بـ«دبلوماسية اإلجبار»
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
ً
قيودا أميركية.

بواخر تركية توقف إمداد لبنان بالكهرباء
الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

أعـلـنــت شــركــة «كــاربــاورش ـيــب» الـتــركـيــة ،الـتــي تــزود
لبنان بالكهرباء ،الجمعة ،عن إطفاء مولدات بواخر
الطاقة وتوقيف اإلم ــدادات بسبب متأخرات السداد
وبعد التهديد القانوني الــذي طــاول محطتيها في
لبنان.
وتؤمن البواخر التركية ما بني  35و 40في املائة من
الكهرباء في لبنان ،وينتهي عقد الدولة اللبنانية مع
ّ
الشركة التركية فــي سبتمبر /أيـلــول املقبل ،فــي ظل
تعثر الـجــانــب اللبناني عــن دف ــع  100مـلـيــون دوالر

متأخرات من العام املاضي .وتفاقمت الخالفات بني
الطرفني اللبناني والتركي ،خصوصًا بعدما أصدر
النائب العام املالي اللبناني القاضي علي إبراهيم
قرارًا قضى بـ«منع البواخر التركية من مغادرة لبنان
والحجز عليها وااللتزام بدفع مبلغ خمسة وعشرين
مليون دوالر أميركي للدولة اللبنانية في حال ّ
تبي
وجود سمسرات أو فساد في صفة البواخر املنتجة
لـلـكـهــربــاء» ،عــدا عــن توقيف ممثل «كــاراديـنـيــز» في
لـبـنــان رال ــف فـيـصــل وامل ــدع ـ َـو ْي ــن فــاضــل مـحـمــد رعــد
وحـ ـس ــن م ـح ـمــد أمـ ـه ــز ،ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة دف ـ ــع ع ـم ــوالت
ورشــاوى بهدف إتمام صفقة بواخر الطاقة .وقالت

«كارباورشيب»« :واضبت الشركة على توفير الطاقة
للبنان مــن دون أن تتقاضى مستحقاتها أو وجــود
خطة للدفع ،وكان التعامل طيلة  18شهرًا مرنًا ّ
ولينًا
مــع الـسـلـطــات اللبنانية ،آخــذيــن بــاالعـتـبــار الــوضــع
االق ـت ـص ــادي الـصـعــب ال ــذي ي ـمـ ّـر ب ــه ل ـب ـنــان ،بـيــد أنــه
ليس باستطاعة أي شركة أن تعمل في بيئة مليئة
باملخاطر املباشرة وغير ّ
املبررة».
وقال رئيس لجنة األشغال العامة في لبنان ،النائب
ن ــزي ــه ن ـج ــم ،ال ـث ــاث ــاء ،إن «ال ـش ــرك ــة ال ـتــرك ـيــة أبـلـغــت
الجانب اللبناني بأنها ستتوقف عن تشغيل املعامل،
األمــر الــذي قد يؤثر علينا ويجلب العتمة الكاملة».

وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان ،الجمعة ،أنه
عند حوالي الساعة الثامنة صباحًا ،أوقفت البواخر
التركية في معملي الذوق والجية املولدات العكسية
لديها كافة ،ما أدى إلى انخفاض القدرات اإلنتاجية
اإلجمالية املتوافرة على الشبكة الكهربائية اللبنانية
بحوالي  240ميغاواط.
وقـ ــالـ ــت إن امل ــؤسـ ـس ــة ع ـم ـل ــت ع ـل ــى ت ـش ـغ ـيــل بـعــض
املجموعات اإلنتاجية في معملي املحركات العكسية
فــي ال ــذوق والـجـيــة ورف ــع ق ــدرة معمل ال ــذوق القديم
ووضع مجموعة إنتاجية في معمل صور الحراري،
ما سيوفر  130ميغاواط.
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مال وسياسة

عقارات

اقتناء منزل في سورية
محصور بالمقتدرين
تسجل أسعار المنازل
في سورية ،خاصة في
دمشق ،مستويات
تفوق قدرات غالبية
السوريين الشرائية ،وسط
انهيار سعر صرف الليرة
وتزايد األزمات المعيشية
عدنان عبد الرزاق

أصـ ـب ــح اقـ ـتـ ـن ــاء مـ ـن ــزل بــال ـن ـس ـبــة
ل ـل ـس ــوري ــن رف ــاه ـي ــة امل ـق ـت ــدري ــن،
بعدما تعدى متوسط سعر البيت
في دمشق  200مليون ليرة سورية ،في حني
ال يزيد متوسط األجــر الشهري عن  60ألف
ليرة .واقــع ّ
وســع األزمــة السكنية في البالد،
وســط أرقــام صاخبة تــدل على قسوة األزمــة
املعيشية الـتــي ت ـطــاول الـسـكــان ،خــاصــة مع
تزايد الفقر ،وارتفاع معدل البطالة إلى أكثر
م ــن  83ف ــي امل ــائ ــة ،وت ــوق ــف م ـع ـظــم مـنـشــآت
القطاع الخاص عن العمل.
يقول الخبير العقاري السوري محمد فؤاد
إن أسعار العقارات لم ترتفع بني عــام 2011
واليوم إذا قيست بالعمالت األجنبية ،فسعر
املـنــزل بدمشق كــان بــن  50و 60ألــف دوالر،
وه ــو ي ـبــاع بــالـسـعــر ذات ــه ال ـي ــوم .بمعنى أن
امل ـش ـك ـل ــة هـ ــي تـ ــراجـ ــع س ـع ــر ص ـ ــرف ال ـل ـي ــرة
ال ـس ــوري ــة م ــن  50م ـقــابــل الـ ـ ــدوالر ق ـبــل عشر
سنوات ،إلى نحو  3000ليرة اليوم.
ويشير فؤاد إلى أن نظام األسد يواصل رفع
أس ـع ــار مـ ــواد ال ـب ـنــاء املـحـلـيــة ،إذ زاد مطلع
الشهر الـجــاري سعر طن اإلسمنت إلــى 150
ألف ليرة سورية ،ما أوصل سعر املتر املكعب
من الباطون (الخرسانة) املجبول إلــى نحو
 120أل ــف ل ـيــرة س ــوري ــة ،كـمــا رف ــع سـعــر طن
ال ـحــديــد إل ــى  2.3مـلـيــون ل ـي ــرة ،فـيـمــا وصــل
سعر ربطة األسالك الكهربائية اليوم إلى 85
ألف ليرة وسعر باب األملنيوم إلى  400ألف
ليرة.
ولكن ،يستدرك املختص السوري« :األسعار
في سورية ،وأسعار مــواد البناء والعقارات
ض ـم ـنــا ،ال تــأخــذ ال ــدخ ــل بــاالع ـت ـبــار ،ف ـمــواد
البناء ارتفعت أسعارها نحو مائة مــرة ،إال
أن الـطـلــب ال ي ــزال كـبـيـرًا ،خــاصــة فــي بعض

مـنــاطــق دمـشــق وح ـلــب» .أمــا الـسـبــب الثاني
الرتـفــاع أسـعــار الـعـقــارات ،فيعود إلــى «رفــع
مـسـتــوى األس ـع ــار بـسـبــب إق ـب ــال اإليــران ـيــن
والـ ـع ــراقـ ـي ــن» ،ب ـح ـســب م ــا ي ـق ــول ــه صــاحــب
املكتب العقاري في دمشق ،مصطفى الدالي،
حيث إن أسـعــار املـنــازل التي يشتريها غير
الـ ـس ــوري ــن صـ ـع ــدت ب ـم ـس ـت ــوي ــات األسـ ـع ــار
بشكل عام ،وهذه األسعار أعلى من تكاليف
البناء واألسعار الرائجة ،ولكن معظم املكاتب
العقارية وأصحاب املنازل املعروضة للبيع،
وضعوها كمقياس لتحديد أسعار املنازل.
ويـشـيــر ال ــدال ــي م ــن مـنـطـقــة دم ــر لــ«الـعــربــي
الـجــديــد» إل ــى أن أس ـعــار امل ـنــازل فــي مناطق
ح ــي األم ـ ــن واملـ ـح ــال ف ــي ال ـحــري ـقــة وع ـمــوم
أحـ ـي ــاء دمـ ـش ــق ال ـق ــدي ـم ــة ،ب ــات ــت ب ـم ـل ـيــارات
الليرات ،فهناك «سعي محموم لشراء املنازل
واملحال التجارية بأي ثمن ،وحينما يمتنع
ْ
أحــد املالكني إن وقــع االختيار على بيته أو
محله ،يتم حرق العقار أو تلفيق تهم أمنية».
ويضيف« :رأينا حرائق في ســوق البزورية
ودمشق القديمة ومنازل كثيرة بعدما رفض
أصحابها بيعها لإليرانيني».
وحــول الكثافة السكانية في دمشق وتأثير
زي ـ ـ ــادة ال ــواف ــدي ــن إل ـي ـه ــا م ــن املـ ـ ــدن امل ـهــدمــة
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نسبة ارتفاع أسعار العقارات
في دمشق ،حيث زادت
منذ أكثر مــن شهر حتى
تــاريــخــه بين  30و 40في
المائة ،فيما ال يتوافق ذلك
مع نسبة تراجع العملة
الـــســـوريـــة أمــــام الــــدوالر
األميركي

على ارتـفــاع األس ـعــار ،يلفت صاحب املكتب
ال ـع ـق ــاري ،إل ــى أن مـعـظــم س ـكــان دم ـشــق من
املــدن السورية ،ال طاقة لهم على الـشــراء ،إال
أن «ه ــؤالء ساهموا فــي رفــع أسـعــار اإليجار
الشهري إلى أكثر من  200ألف ليرة للمنزل».
ُ
وي ـع ـت ـب ــر ب ـح ـســب خ ـ ـبـ ــراء ،ق ــان ــون ال ــرس ــوم
ال ـع ـق ــاري ــة ،ال ـعــامــل ال ـثــالــث الرتـ ـف ــاع أس ـعــار
العقارات ،حيث أصدر رئيس النظام السوري
بشار األســد مطلع الشهر الـجــاري ،القانون
رقم  15لعام  2021القاضي بتنظيم استيفاء
ضريبة البيوع العقارية والتي يتم تحديدها
ب ـم ـعــدل م ــن ال ـق ـي ـمــة ال ــرائ ـج ــة لـلـمـتــر املــربــع
اس ـت ـن ــادًا إل ــى ال ــوص ــف امل ــال ــي ل ـل ـع ـقــار وفــق
ّ
السكنية
معايير وعــوامــل لكل من العقارات
أو الـتـجـ ّ
ـاريــة أو الـصـنــاعـ ّـيــة أو الــزراعـ ّـيــة أو
السياحية.
ويـ ــرى ال ـخ ـب ـيــر ال ـع ـق ــاري ع ـم ــار ي ــوس ــف من
دمشق ،أن أسعار العقارات باملجمل ارتفعت
منذ أكثر من شهر حتى تاريخه بني  30و40
في املائة ،معتبرًا هــذا االرتـفــاع غير حقيقي
ألنه ال يواكب سعر الصرف حاليًا.
ويضيف الخبير السوري خالل تصريحات
صـحــافـيــة ،أن حــركــة بـيــع وشـ ــراء ال ـع ـقــارات
ازدادت بشكل ملحوظ خالل الفترة الحالية
وم ــع ال ـق ـفــزات الـكـبـيــرة الـتــي حصلت بسعر
الـ ـص ــرف أخـ ـيـ ـرًا ات ـج ـه ــت ن ـس ـبــة ك ـب ـي ــرة مــن
ال ـن ــاس ل ـش ــراء ال ـع ـق ــارات ،الف ـتــا إل ــى أن ــه من
املالحظ أن بيع وشراء العقارات ّ
يتمان حاليًا
بالعملة الصعبة أو بالذهب .ويلفت إلى أن
معظم الناس يلجؤون لشراء العقارات ليس
بـغــرض السكن أو االسـتـثـمــار ،إنـمــا بغرض
تحويل الكتلة النقدية التي يمتلكونها إلى
عقار باعتبار أنه أضمن من العملة الصعبة
وال ــذه ــب وي ـع ـت ـب ــرون أن ال ـع ـق ــار مـ ــاذ آمــن
ملدخراتهم.
وح ــدد الـقــانــون مـقــدار الضريبة بمعدل من
الـقـيـمــة ال ــرائ ـج ــة ل ـلــوحــدة ال ـع ـقــاريــة لـتـكــون
واح ـدًا فــي املــائــة للعقارات السكنية ،واثنني
فــي املــائــة لــأراضــي الــواقـعــة داخ ــل املخطط
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــي املـ ـ ـص ـ ــدق وواح ـ ـ ـ ـ ـ ـدًا ف ـ ــي امل ــائ ــة
لألراضي الواقعة خــارج املخطط التنظيمي
املـصــدق وثــاثــة فــي املــائــة عــن بيع العقارات
غير السكنية وواحـدًا في املائة لألسطح في
العقارات السكنية.
وأما نسبة الضرائب على العقارات ،فنصت
امل ـ ــادة ال ـســاب ـعــة م ــن ال ـق ــان ــون ال ـجــديــد على
ت ـحــديــدهــا عـنــد خـمـســة عـشــر ف ــي امل ــائ ــة من
املعدل املنصوص عليه في القانون إذا كانت
لألصول والفروع واألزواج.

األردنيون يرفعون الصوت ضد التطبيع
عمان ـ زيد الدبيسية

اشـ ـت ــدت ف ــي األردن دعـ ـ ــوات وقـ ــف ال ـت ـط ـب ـيــع م ــع االح ـت ــال
االســرائ ـي ـلــي وم ـطــال ـبــة ال ـحـكــومــة بــإل ـغــاء كــافــة االتـفــاقـيــات
املوقعة معه ،وبخاصة اتفاقيتا السالم وشراء الغاز .ووجهت
قوى حزبية والنقابات املهنية ونشطاء نداءات إلى الحكومة
تدعو إلى وقف أشكال التعامل مع إسرائيل كافة ،ردا على
االنتهاكات التي يقوم بها بحق املقدسيني والفلسطينيني
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.
وأضــاف أنــه يفترض اتخاذ خطوات توجه مباشرة ضربة
ل ـح ـكــومــة االحـ ـت ــال م ــن خـ ــال ع ـلــى األق ـ ــل ال ـت ـهــديــد عــربـيــا
بتجميد اتفاقيات السالم واالتفاقيات االقتصادية ،ومنها
اتـفــاقـيــة ش ــراء ال ـغــاز مل ــدة  15عــامــا مــن الـكـيــان الصهيوني
وبقيمة مقدرة بحوالي  15مليار دوالر واملوقعة مع األردن.
وت ــاب ــع أنـ ــه «لـ ــأسـ ــف ،ه ـن ــاك م ـش ــاري ــع تـطـبـيـعـيــة ضـخـمــة
يجري النقاش والتفاهم حولها بني بلدان عربية وحكومة
االحـ ـت ــال س ـت ـخــدم ف ــي املـحـصـلــة مـصـلـحــة ال ـك ـي ــان ،وتــزيــد
قــدرتــه االقـتـصــاديــة الـتــي تــوجــه بــاألصــل للتنكيل بالشعب
الفلسطيني وتحقيق أطماعه في البالد العربية».
وأشار الى أن لغة الشجب واالستنكار وإصدار البيانات هي
أشـيــاء روتينية وتعبر عــن حالة ضعف غير مسبوقة تمر
بها الدول العربية ،في الوقت الذي تملك فيه خطوات تضرب
فيها إسرائيل في العمق من خالل العودة إلى محاصرتها
اقتصادية وسياسيا وعدم إقامة أي عالقات تطبيعية معها.

زيادة في أسعار مواد البناء (لؤي بشارة /فرانس برس)

وقــال النائب هنطش إنــه «عـلــى سبيل املـثــال اتفاقية الغاز
ت ـخ ــدم ال ـك ـيــان امل ـح ـتــل وال ـت ــراج ــع عـنـهــا ال ي ــؤث ــر ع ـلــى أمــن
الطاقة في األردن على اإلطــاق لوجود عدة مصادر للتزود
بالطاقة ،كمشاريع الطاقة املتجددة ومشاريع زيادة القدرات
االس ـت ـخــراج ـيــة م ــن ح ـقــول ال ـغ ــاز ف ــي امل ـنــاطــق الـشــرقـيــة من
األردن».
م ــن جــان ـبــه ،ش ــرح رئ ـيــس لـجـنــة م ـقــاومــة الـتـطـبـيــع الـتــابـعــة
لتجمع النقابات املهنية األردن ـيــة مناف مجلي ل ـ «العربي
الجديد» أنه على املستوى الشعبي ورجال األعمال في األردن
توجد تعامالت ضئيلة جدًا مع االحتالل وذلــك انطالقا من
قـنــاعــة ل ــدى ال ـنــاس بــرفــض الـتـعــامــل مــع االح ـت ــال .وأض ــاف
أن حـمــات مـقــاومــة التطبيع سبق وأن حققت أهــدافـهــا في
األردن ،مشيرا إلى أن املخاطر تكمن في مشاريع االتفاقيات
الضخمة املوقعة أو التي ستوقع بني دول عربية واالحتالل.
وأكــد الخبير االقتصادي حسام عايش لـ «العربي الجديد»
أنه يوجد اليوم مواجهات ربما غير مسبوقة بني االحتالل
واملرابطني في القدس ومختلف املناطق الفلسطينية ،والرد
عــربـيــا يـجــب أن يــرتـقــي ال ــى حـجــم املـشـكـلــة ال ـتــي ال تحلها
بيانات الشجب واإلدانة واالستنكار.
وأضـ ــاف أن ال ـحــل األم ـثــل يـكـمــن بــإلـغــاء االت ـفــاق ـيــات ووقــف
التطبيع وإعــادة إطــاق حمالت املقاطعة للشركات العاملية
التي تتعامل مع إسرائيل واتـخــاذ كل ما يلزم ملحاصرتها
اقـتـصــاديــا عــربـيــا وعــامل ـيــا ،سيما وأن ـهــا تسعى إل ــى إقــامــة
مشاريع اقتصادية كبرى مع دول عربية أخرى غير اتفاقيات
الـغــاز والكهرباء واملـيــاه وهــذا مــا نخشى منه خــال الفترة
املقبلة.
وقوبلت اتفاقية الغاز التي وقعتها الحكومة األردنـيــة مع
االح ـت ــال االســرائ ـي ـلــي بــالــرفــض مــن قـبــل ال ـش ــارع األردنـ ــي،
كــذا رفضها مجلس الـنــواب مــرتــن ،لكن الحكومة تمسكت
بـتـنـفـيــذهــا ،حـيــث ب ــدأت إم ـ ــدادات ال ـغــاز مــن االح ـت ــال نحو
األراضـ ــي األردن ـي ــة مـنــذ ال ـعــام املــاضــي ،مــا أطـلــق مــوجــة من
التحركات تحت عنوان« :غاز العدو احتالل».

خالل تحرك ضد اتفاقية الغاز (خليل مزرعاوي /فرانس برس)

تقارير عربية
مؤشرات

 93مليار دوالر فرص نمو ضائعة في اليمن
عدن ـ محمد راجح

وصلت خسائر نمو االقتصاد اليمني بسبب
الـحــرب والـصــراع الــدائــر فــي الـبــاد منذ ست
سنوات إلــى  93مليار دوالر في نهاية العام
امل ــاض ــي ،ارت ـف ــاع ــا م ــن  66م ـل ـيــار دوالر في
ال ـع ــام  ،2019وف ــق أحـ ــدث نـسـخــة م ــن تقرير
ق ـط ــاع الـ ــدراسـ ــات وال ـت ــوق ـع ــات االق ـت ـصــاديــة
(حكومي) ،والــذي يصدر تقاريره بالتعاون
مع منظمة «اليونيسف» .ولفت التقرير إلى
أن ه ــذه ال ـخ ـســائــر نــات ـجــة ع ــن زي ـ ــادة كلفة
الفرص الضائعة في الناتج املحلي اإلجمالي،
ف ــي اق ـت ـصــاد ي ـعــانــي م ــن ان ـك ـمــاش وت ــده ــور
متواصل فــي ظــل تفاقم األوض ــاع اإلنسانية

وان ـه ـي ــار األمـ ــن ال ـغ ــذائ ــي وت ــده ــور مختلف
القطاعات االقتصادية والتنموية.
ويعيش اليمن على وقع حرب وصراع طاحن
منذ الـعــام  .2015وذك ــر التقرير أنــه كــان من
امل ـتــوقــع أن يـتـجــه ن ـمــو ال ـنــاتــج امل ـح ـلــي إلــى
التزايد فــي ظــل الـظــروف الطبيعية مــن 33.2

أكثر من  %100نسبة
الدين العام إلى الناتج
المحلي في اليمن

األزمات المعيشية تزيد اتساعًا (عيسى أحمد /فرانس برس)

مليار دوالر عام  2014إلى  34.6مليار دوالر
في عــام  2015ثم إلــى  42.1مليارا عــام 2019
 .إال أن اسـتـمــرار ال ـحــرب وال ـص ــراع أدى إلــى
تراجعه من  33.2مليار دوالر إلى  23.1مليار
دوالر ثم إلى  19.9مليار دوالر على التوالي.
ويرى الباحث االقتصادي أمني 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
مــن اليمنيني ومعاناتهم مــن ضيق معيشي
لــم يـعــد باستطاعتهم تـحـمـلــه .ويـضـيــف أن
الصراع تركز منذ ثالث سنوات على الجانب
االق ـت ـص ــادي والـ ــذي تـسـبــب بـتـضـخــم منافذ
الفساد والنهب وتوسع حجم املستفيدين من

هذه األوضــاع وسعيهم الدائم إلى عرقلة أي
جهود لتحقيق التوافق والسالم.
ول ـف ــت إلـ ــى امل ـت ـغ ـي ــرات ال ـت ــي رافـ ـق ــت ال ـحــرب
وت ـغ ـي ــر س ـي ــاس ــة واس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـت ـحــالــف
ال ـع ــرب ــي ،وت ــرك ـي ــز عـمـلـيــة ال ــدع ــم وال ـت ـمــويــل
عـلــى فـئــات سياسية وعـسـكــريــة أش ــرف على
تـكــويـنـهــا ،مــا أدى إل ــى تـقــويــض املــؤسـســات
الحكومية وتشتتها وانقسامها وبالتالي
اه ـتــزاز عــاقــة الـشــراكــة مــع مجتمع املانحني
وال ـج ـهــات الـتـمــويـلـيــة .إذ انـعـكـســت مختلف
هذه العوامل استمرارًا في تدهور االقتصاد
اليمني .ولــم تتضمن الخسائر االقتصادية
األض ـ ــرار امل ــادي ــة والـبـشــريــة والـتــدمـيــر الــذي
لحق بالبنى التحتية واملـنـشــآت اإلنتاجية
والـ ـخ ــدمـ ـي ــة وت ـع ـط ـي ــل ك ـث ـي ــر مـ ــن األن ـش ـط ــة
االق ـت ـصــاديــة واالس ـت ـث ـمــاريــة .وك ــذا األزم ــات
الـحــادة فــي السيولة النقدية وفــي املشتقات
النفطية والـكـهــربــاء وال ـغــذاء وامل ـيــاه والنقل
والتعليم والرعاية الصحية وغيرها .حيث
يـتـطـلــب ح ـصــرهــا تـنـفـيــذ م ـســوحــات شــامـلــة
لتقييم مختلف األضـ ــرار ب ـصــورة أكـثــر دقــة
وموضوعية.
وي ـعــانــي االق ـت ـصــاد الـيـمـنــي م ــن ال ـعــديــد من
الـتـحــديــات الـهـيـكـلـيــة واملــزم ـنــة واملـسـتـجــدة،
بما فيها تحديات عدم االستقرار السياسي
واألم ـ ـنـ ــي وظـ ـ ـ ــروف ال ـ ـصـ ــراع املـ ـحـ ـت ــدم مـنــذ
حوالي ست سنوات والتي تفاقمت على نحو
غير مسبوق .وأدى هــذا الواقع إلــى انكماش
النشاط االقتصادي وتراجع قدرات االقتصاد
اإلنـتــاجـيــة وتـبــديــد طــاقــاتــه املــاديــة وتــراجــع
حاد في املؤشرات االقتصادية الكلية بدرجة
عالية.
وكـمــا ج ــرت ال ـعــادة تلجأ الـحـكــومــة اليمنية
لتمويل عجز املوازنة عبر االقتراض املباشر
م ــن ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي ال ـي ـم ـنــي ،م ــع م ــا يحمله
االقـ ـت ــراض م ــن مـخــاطــر كـثـيــرة عـلــى الــوضــع
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،م ـث ــل زيـ ـ ـ ــادة الـ ـضـ ـغ ــوط عـلــى
ميزان املدفوعات وإضعاف العملة الوطنية،
وارتفاع معدالت التضخم ،وتدني مستويات
امل ـع ـي ـشــة .وت ــوق ــع امل ـح ـلــل االق ـت ـص ــادي م ــراد
منصور أن يشهد الوضع االقتصادي املزيد

مــن ال ـتــدهــور بــالـنـظــر إل ــى م ـس ــارات ال ـصــراع
امل ـح ـت ــدم ع ـل ــى األرض ،وكـ ـ ــذا م ــع اس ـت ـم ــرار
الوضع االستثنائي دون الوصول إلى سالم
مستدام.
وأوضح لـ«العربي الجديد» ،أن هناك تعطيال
تاما للمؤسسات العامة وتوقف أهم املنابع
الــرئ ـي ـس ـيــة ال ـت ــي ي ـع ـت ـمــد ع ـل ـي ـهــا االق ـت ـص ــاد
الـيـمـنــي ،مـثــل امل ــوارد النفطية الـتــي تسببت
الـ ـح ــرب ف ــي ت ــوق ــف إن ـت ــاج ـه ــا وت ـص ــدي ــره ــا،
وسـ ــط ع ـجــز ال ـح ـكــومــة الـيـمـنـيــة ع ــن ال ـق ـيــام
بــأي إج ــراءات لتحسني الــوضــع االقـتـصــادي
واملعيشي وإي ـقــاف تــدهــور العملة الوطنية
التي فقدت قيمتها بشكل كبير.
وتضاعفت خسائر االقتصاد اليمني بسبب
استمرار السوق الـســوداء للوقود وتقويض
مؤسسات الــدولــة فــي كــل مــن صنعاء وعــدن،
وفق مصادر «العربي الجديد» ،وظهور أزمة
السيولة الحادة في املوازنة العامة والنظام
امل ـصــرفــي ،إل ــى جــانــب مــا راف ــق ه ــذه الـحــرب
الدائرة في البالد من إغالق للمنافذ الجوية
وال ـبــريــة وتـقـيـيــد حــركــة ال ـت ـجــارة الـخــارجـيــة
وت ـع ـثــر إن ـت ــاج وت ـصــديــر ال ـن ـفــط الـ ــذي مثل
شريان الحياة لالقتصاد الوطني في اليمن.
وتعتبر أزمة املالية العامة أخطر التحديات
ال ـ ـتـ ــي ي ــواجـ ـهـ ـه ــا ال ـ ـي ـ ـمـ ــن ،وض ـ ـمـ ــن أخ ـط ــر
تــداع ـيــات ـهــا اس ـت ـم ــرار أزمـ ــة م ــرت ـب ــات ال ـجــزء
األك ـبــر مــن مــوظـفــي ال ــدول ــة ألك ـثــر مــن أربـعــة
أع ـ ــوام ،وت ـع ـل ـيــق سـ ــداد خ ــدم ــة ال ــدي ــن ال ـعــام
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
ل ـل ــدول ــة ،ل ـج ــأت ال ـح ـكــومــة إل ــى ال ــدي ــن ال ـعــام
الــداخـلــي لتمويل الـعـجــز املـتـفــاقــم .وتــزايــدت
نسبة الدين إلى الناتج املحلي اإلجمالي من
 44.5فــي املــائــة عــام  2014إلــى أعلى مستوى
لـهــا ع ــام  2017مسجلة  102.3فــي املــائــة ،ثم
ت ــراج ـع ــت ق ـل ـيــا إلـ ــى  100.3ف ــي امل ــائ ــة ع ــام
 2019وبمتوسط سنوي بلغ  93.2في املائة
منذ بداية الـحــرب ،أي ضعف ما كانت عليه
النسبة في العام .2014

االقتصاد
العماني
ُ
يتنفس

يستعد االقـتـصــاد العماني إلى
تخفيف إجــراءات الحظر ،بعدما
قررت اللجنة العليا املكلفة ببحث
آلية التعامل مع التطورات الناتجة
عن انتشار كورونا في سلطنة
ُعـمــان ،إنهاء العمل بقرار حظر
حركة األفــراد واملركبات اعتبارًا
مــن الـسـبــت حـتــى إش ـعــار آخــر.
إال أن الـلـجـنــة أب ـقــت عـلــى حظر
استقبال الزبائن داخــل املحالت
بـ ــن ال ـث ــام ـن ــة م ـ ـسـ ـ ًـاء وال ــرابـ ـع ــة
ص ـبــاحــا م ــع ال ـس ـمــاح بخدمتي
الـتــوصـيــل وامل ـن ــاول ــة ،مـبـيـنــة أنــه
يستثنى من الحظر محالت بيع
املواد الغذائية .ويستمر تقليص
الـ ــدخـ ــول ل ـل ـم ـج ـم ـعــات واملـ ـح ــال
التجارية واملـطــاعــم واملـقــاهــي ملا
ال يــزيــد على  %50مــن طاقتها
االستيعابية .فيما أعلنت اللجنة
اس ـت ـئ ـنــاف ق ـ ــرار تـقـلـيــص عــدد
املــوظـفــن فــي م ـقــرات الـعـمــل إلــى
نسبة .%50

الجزائر :الرسوم الجمركية ترفع األسعار
قفزت أسعار املواد الغذائية املستوردة
واسعة االستهالك في الجزائر ،بمعدل
تخطى  100فــي املــائــة ،بــالـتــزامــن مع
تــراجــع كـبـيــر فــي االس ـت ـهــاك فــي ظل
ضعف القدرة الشرائية.
ويؤكد محمد تونسي ،الناطق باسم
ش ـع ـبــة امل ـ ـ ــواد ال ـغ ــذائ ـي ــة ف ــي ال ـغــرفــة
ال ـت ـجــاريــة ف ــي الـعــاصـمــة ال ـجــزائــريــة،
أن «ه ـنــاك حــالــة مــن ال ــرك ــود تضرب
األس ـ ـ ــواق هـ ــذا الـ ـع ــام ب ـس ـبــب ارت ـف ــاع
األسعار».
وي ـض ـي ــف ل ـ ـ «الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن
«مـ ـعـ ـظ ــم ال ـ ـت ـ ـجـ ــار ل ـ ــم ي ـت ـم ـك ـن ــوا مــن
ت ـصــريــف أك ـث ــر م ــن  30ف ــي امل ــائ ــة من
جملة مشترياتهم ،بالرغم مــن مــرور
رم ـ ـ ـضـ ـ ــان ،الـ ـ ـ ــذي ي ــرتـ ـف ــع فـ ـي ــه ع ـ ــادة
اإلق ـبــال على عــدد مــن الـسـلــع ،خاصة
املكسرات والفواكه املجففة واألجبان
والحلويات».
وي ـ ــرج ـ ــع ت ــونـ ـس ــي أس ـ ـب ـ ــاب ارت ـ ـفـ ــاع
األسعار إلى عدة عوامل منها «زيادة
ال ـت ـع ــرف ــة ال ـج ـم ــرك ـي ــة ع ـل ــى ع ـ ــدد مــن
ال ـس ـلــع بــاع ـت ـبــارهــا س ـل ـعــا ك ـمــال ـيــة»،
الفتا إلــى أن «هناك أيضا سببا غير
مباشر ،فعند ارتفاع األسعار يضطر
التاجر إلى تقليل حجم مشترياته ،ما
يعني ارتفاع التكاليف الثابتة ،والتي
تنعكس ب ــدوره ــا عـلــى املستهلك في
النهاية ،باإلضافة إلى ارتفاع أسعار
الـنـقــل ال ـتــي أث ــرت بـشـكــل مـبــاشــر في
أسعار كافة السلع في الجزائر».
وي ـق ــول ع ـمــر زي ـ ــان ،ت ــاج ــر ف ــي ش ــارع
«املنظر الجميل» املشهور ببيع املواد
ال ـغ ــذائ ـي ــة ل ـ ـ «الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إن
«حجم املبيعات في تراجع عن العام
املــاضــي بمعدل  40إلــى  50فــي املائة،
ب ـس ـبــب ارت ـ ـفـ ــاع األس ـ ـعـ ــار ،وت ـض ــاؤل
القدرة الشرائية».
ويـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرح أن أصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب امل ـ ــداخـ ـ ـي ـ ــل

أخبــار
العرب
ارتفاع مديونية األردن
واصلت مديونية األردن ارتفاعها لتبلغ
مستويات قياسية غير مسبوقة ،حيث
بلغت حوالي  47مليار دوالر بارتفاع
مقداره  280مليون دوالر مقارنة بحجمها
ّ
مع نهاية العام املاضي ،مشكلة ما نسبته
 106في املائة من الناتج املحلي اإلجمالي.
وتشمل املديونية الديون املترتبة على
كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة
املياه التي تبلغ حوالي  11مليار 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  2021حوالي  85مليون دوالر ،في
حني بلغت تسديدات األقساط الخارجية
حوالي  46مليون دوالر .وبلغ رصيد الدين
الخارجي بعد استثناء ما يحمله صندوق
استثمار أموال الضمان االجتماعي في
نهاية شهر يناير من العام الحالي حوالي
 19.3مليار دوالر ،كما بلغ رصيد الدين
العام الداخلي حوالي  18.4مليار دوالر.
معالجة عشوائيات العراق
أعلنت وزارة التخطيط العراقية خطة ملعالجة
ملف العشوائيات الذي يخص  12في 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».

أخبــار
العالم

تجارة
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امل ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة وامل ـ ـن ـ ـخ ـ ـف ـ ـضـ ــة ،كـ ــانـ ــوا
حريصني خالل األعــوام املاضية على
عــدم حــرمــان طــاوالتـهــم مــن املكسرات
واألجبان وغيرها من املواد الكمالية،
مــن خــال ش ــراء أوزان بسيطة منها،
أما اآلن ،فإن األوزان القليلة أصبحت
عصية عليهم ،ما اضطر البعض إلى
اإلحجام عن الشراء نهائيًا».
ً
ف ـق ــد اعـ ـت ــاد عـ ـم ــار زبـ ـ ــار مـ ـث ــا ،وه ــو
موظف في إحدى الشركات العمومية،
على شراء املكسرات وغيرها من املواد
الغذائية الثانوية ،ويؤكد لـ «العربي
الجديد» أن «األسعار ارتفعت بمعدل
 300ف ــي امل ــائ ــة ع ـلــى ب ـعــض املـ ـ ــواد»،
م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن «انـ ـخـ ـف ــاض الـ ـق ــدرة
ال ـش ــرائ ـي ــة ل ــرات ـب ــه دف ـع ــه إلـ ــى تـقـلـيــل
الكميات التي كان يشتريها».
ويقول املواطن الجزائري إن «الدخل ال
يكفي اآلن لشراء مثل هذه الكماليات،
إذ خـ ــرجـ ــت امل ـ ـك ـ ـسـ ــرات والـ ـش ــوك ــوال
وبـ ـع ــض األج ـ ـبـ ــان م ــن ال ـق ــائ ـم ــة بـعــد
ارتـ ـ ـف ـ ــاع أس ـ ـعـ ــارهـ ــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
ب ـع ــض أن ـ ـ ــواع ال ـع ـص ــائ ــر الـصـنــاعـيــة
املستوردة».
وكانت الحكومة الجزائرية قد قررت
رف ــع الـتـجـمـيــد عــن ال ـعــديــد مــن امل ــواد
املـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوردة ،عـ ـل ــى غـ ـ ـ ــرار امل ـن ـت ـج ــات
ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة والـ ـ ــزراع ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وال ـ ـفـ ــواكـ ــه،
إضافة للعصائر واملشروبات ومـ ّ
ـواد
ّ
واملواد
التجميل والرخام والسيراميك
البالستيكية.
وفرضت الحكومة على استيراد هذه
السلع وغيرها أعـبـ ً
ـاء جمركية تحت
مـسـمــى «ال ــرس ــم ال ـج ـمــركــي الــوقــائــي
املــؤقــت» ،يـتــراوح مــا بــن  30إلــى 200
ف ــي املـ ــائـ ــة ،م ــا اضـ ـط ــر امل ـس ـت ــوردي ــن
ّ
وتجار الجملة لرفع أسعار املنتجات
لضمان هامش ربــح جيد مع تطبيق
اإلجراءات الجديدة.
ويــرى عبد الله عــوادي ،تاجر تجزئة
أن «حالة من الــركــود ضربت تجارته

بـ  50في املائة نتيجة ارتفاع األسعار،
بسبب عــدم تمكن الـنــاس مــن الـشــراء
نتيجة األوضاع املعيشية السائدة.
ّ
للتجار
وأب ــدت الجمعية الـجــزائــريــة
والـ ـح ــرفـ ـي ــن ،ت ـح ـف ـظــا ع ـل ــى ال ــرس ــوم
ّ
املرتفعة التي ّ
املواد املستوردة،
مست
ورأت أن هــذه الــرســوم فتحت املجال
لالحتكار وأدت إلــى ارتفاع األسعار،
م ــا أث ــر سـلـبــا ع ـلــى ال ـق ــدرة الـشــرائـيــة
وخ ـ ّ
ـاص ــة إذا ل ــم تـسـتـطــع املــؤسـســات
تسديدها.
ويرى رئيس الجمعية طاهر بولنوار
أن «الحكومة مطالبة بمراجعة هذه
ال ــرس ــوم ،ال ـت ــي جـ ــاءت مــرتـفـعــة على
ً
فمثال ّ
ّ
مادة اللوز واسعة
املواد،
بعض
االس ـ ـت ـ ـهـ ــاك ع ـل ـي ـه ــا رس ـ ـ ــم ج ـم ــرك ــي
إض ــاف ــي بــأرب ـعــن ف ــي امل ــائ ــة ،يـضــاف
إليه الرسم الجمركي األصلي بخمسة
وع ـش ــري ــن ف ــي املـ ــائـ ــة ،أي س ـع ــر ه ــذه
املـ ـ ّ
ـادة ارت ـفــع بــأكـثــر مــن  70فــي املــائــة
على التاجر إذا احتسبنا هامش ربح
امل ـس ـت ــورد ،وذلـ ــك م ــن دون احـتـســاب
هوامش ربح التجار».
ويـ ـضـ ـي ــف ب ـ ــول ـ ـن ـ ــوار ف ـ ــي ح ــديـ ـث ــه ل ـ
«العربي الجديد» ،أن السيناريو ذاته
يتكرر مع الكاكاو والشوكوال ،اللذين
تـعــدى رسـمـهـمــا الـجـمــركــي اإلضــافــي
يعني أننا أمــام رفع
 50في املــائــة ،ما ّ
األسعار بطريقة مقنعة بالحمائية».
وت ـحــاول الـحـكــومــات الـجــزائــريــة منذ
 ،2016الـ ـح ـ ّـد م ــن فـ ــاتـ ــورة الـ ـ ـ ــواردات
ملـ ــواج ـ ـهـ ــة ت ـ ــآك ـ ــل اح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــي ال ـن ـق ــد
األجنبي ،بداية من إخضاع عمليات
االسـتـيــراد لرخص إداري ــة مسبقة ثم
الـتـجـمـيــد الـكـلــي لــاس ـت ـيــراد ،غـيــر أن
ـؤد إلــى النتائج
تلك الطرق كلها لم تـ ِ
املتوقعة.
ف ـق ــد ب ـق ـي ــت فـ ــاتـ ــورة الـ ـ ـ ـ ـ ــواردات عـنــد
مستويات مرتفعة ،وال سيما ما تعلق
بــامل ـعـ ّـدات الـصـنــاعـيــة وامل ـ ـ ّ
ـواد ال ـخــام،
وكذا السلع واسعة االستهالك.

ارتفاع أرباح
«روسنفت» الروسية
أعلنت روسنفت ،أكبر منتج للنفط في
روسيا ،الجمعة ،تسجيل صافي دخل بلغ
 149مليار روبل (ملياري دوالر) ،في الربع
األول من العام ،بدعم من تعافي أسعار
الخام ،وذلك بعد خسارة  2.1مليار دوالر
قبل عام .وانخفضت اإليرادات في ربع
السنة ،من يناير /كانون الثاني إلى مارس/
آذار ،%1.2 ،لتصل إلى  1.7تريليون روبل
بسبب انخفاض املبيعات ،بينما ارتفعت
األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالكات
واستهالك الديون إلى  445مليار 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.

