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»الفضائيون« ينخرون مؤسسات العراق
بغداد ـ أكثم سيف الدين

العراق من  في  الشكاوى  تتزايد 
ظاهرة املوظفني الوهميني أو َمن 
»الفضائيني«،  بـ محليا  ُيعرفون 
والتي تستنزف موازنة الدوائر الحكومية، 
مسؤولون  بها  تقدم  مطالب  مع  بالتزامن 

حكوميون إلنهاء هذه املشكلة. 
التخطيط على اتخاذ  وفيما أقدمت وزارة 
ــراءات للتخلص مــنــهــم، عـــّد مــســؤولــون  ــ إجـ
تلك اإلجـــراءات »خجولة« وال تتناسب مع 
حجم األزمة. وتبلغ موازنة الرواتب نحو 5 
مليارات و500 مليون دوالر شهريا، تدفع 
ــراقـــي، مـــوزعـــني بـــني 6  لــنــحــو 10 مــايــني عـ
واملستفيدين  واملتقاعدين  موظف،  مايني 

من شبكة الرعاية االجتماعية.
وبرز مصطلح »الفضائيني« في مؤسسات 
عـــــام 2014، وهـــم  بـــعـــد  ــة  ــيـ ــراقـ ــعـ الـ ــة  ــ ــــدولـ الـ
األشــخــاص الــذيــن يــقــدمــون كــامــل رواتبهم 

تغّيبهم  مقابل  إلى مسؤوليهم  أو نصفها 
عن العمل لفترات طويلة، أو أسماء وهمية 
يقبض املسؤولون رواتبها، أو متوفون ولم 
يتم استخراج شــهــادات وفــاة لهم ومــا زال 
أفـــراد مــن أســرهــم يتقاضون  مسؤولون أو 

الرواتب بداًل منهم.
للتخلص  التخطيط سعيها  وأكــدت وزارة 
مــــن املـــوظـــفـــني الـــوهـــمـــيـــني فــــي املـــؤســـســـات 
الــحــكــومــيــة، الفــتــة إلـــى أنــهــا شــكــلــت لجنة 
تنفيذية بــرئــاســة رئــيــس الــجــهــاز املــركــزي 
ــراف مباشر مــن قبل وزيــر  لــإحــصــاء، وإشـ
التخطيط، إلعداد قاعدة بيانات للموظفني.
التخطيط  وزارة  بــاســم  للمتحدث  ووفــقــا 
عبد الزهرة الهنداوي، فإن »الوزارة أدخلت 
حتى اآلن أكثر من مليونني و500 ألف رقم 
تشكيل  تــم  كما  الــبــيــانــات،  لقاعدة  وظيفي 
ــر  ــ ــــرق جــــوالــــة لــــزيــــارة املـــؤســـســـات ودوائــ فـ
ــــوزارات واملـــحـــافـــظـــات،  ــلـ ــ الــــدولــــة الــتــابــعــة لـ
لــغــرض إكـــمـــال قـــاعـــدة الــبــيــانــات املـــذكـــورة 

ــاري«. وأوضـــــح في  ــجــ قــبــل نــهــايــة الـــعـــام الــ
تصريح متلفز، أن »قاعدة بيانات املوظفني 
ســتــعــطــي تــفــاصــيــل عـــن الــجــســد الــوظــيــفــي 
وعدد  للموظفني  الحقيقي  العدد  وتكشف 

الوهميني منهم«.
وقال مصدر في هيئة النزاهة، وهي هيئة 
ــن مـــتـــابـــعـــة الــفــســاد  مــســتــقــلــة مـــســـؤولـــة عــ
»العربي الجديد«، إنه »ال توجد إحصائية  لـ
واضحة بأعداد املوظفني الوهميني، لكننا 
املؤسسات  فــي  اآلالف  بعشرات  أنهم  نعلم 
ــــرة تخلو  الــحــكــومــيــة، وتـــكـــاد ال تــوجــد دائـ
ــتـــمـــرة مــن  ــاوى مـــسـ ــ ــكـ ــ ــقـــى شـ ــلـ ــتـ مـــنـــهـــم، ونـ
ــوزارات يـــشـــكـــون مــــن هـــذا  ــ ــ ــالـ ــ ــ مـــســـؤولـــني بـ
ــذا املــلــف  ــ ــإن »هـ ــق املـــصـــدر، فــ ــ ــلــــف«.  ووفـ املــ
هـــو تــركــة الــحــكــومــات الــســابــقــة وأحــزابــهــا 
املــتــنــفــذة، والــتــي كــانــت تــعــمــل عــلــى تعيني 
ــــدرج أســـمـــاء وهمية  مــوظــفــني بـــــاآلالف، وتـ
أيـــضـــا، لــلــحــصــول عــلــى مــرتــبــات لــوظــائــف 
وهمية«. وأكد أن »خطوات وزارة التخطيط 

ــدا، بـــل ال تـــعـــدو كــونــهــا مــجــرد  ــ ضــعــيــفــة جـ
تنفيذ«،  دون  من  لجنة  تشكيل  عن  حديث 
الفتًا إلى أن »هذا امللف يحتاج إلى موقف 
حاسم من قبل الحكومة والبرملان وتشكيل 
لجنة على مستوى عال بالتعاون مع هيئة 

النزاهة للتحرك وفتح هذا امللف«.
واعــتــبــر أنــــه »ال تــوجــد لــأســف أي جــديــة 
امللف، ال سيما  حكومية وبرملانية ملتابعة 
وأن  االنــتــخــابــات،  على  مقبلة  الحكومة  أن 
ــقــــوى الـــحـــزبـــيـــة الـــتـــي تــســبــبــت بـــوجـــود  الــ
هـــذا املــلــف، هــي ذاتــهــا مــن الــقــوى الكبيرة 
بـــــالـــــبـــــرملـــــان، ولـــــهـــــا نـــــفـــــوذ فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة 
الــســيــاســيــة، مـــا يــجــعــل الــتــخــلــص مـــن هــذا 

امللف أمرًا صعبًا للغاية«.
النائب عن التحالف »الكردستاني«، غالب 
محمد، أكد وجود آالف األسماء الفضائية، 
مــبــيــنــا فـــي تــصــريــح صـــحـــافـــي، أن »هــنــاك 
تــغــطــيــة عـــلـــى تـــلـــك األســــمــــاء مــــن األحــــــزاب 

الحاكمة ألسباب انتخابية«.

ريان محمد

أيام طويلة تمر على أصحاب السيارات في مناطق 
ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، قـــبـــل أن يــتــمــكــنــوا مــن 
الحصول على مخصصاتهم من الوقود، ما يتسبب 
في توقف أعمال شريحة واسعة يعد العمل في النقل 
مــصــدر رزقــهــا الــرئــيــســي، فــي حــني ضــاقــت خــيــارات 
الــوقــود من  فإما شــراء  الخاصة،  السيارات  أصحاب 
السوق السوداء بأسعار مضاعفة أو ركن سياراتهم 
تعرفتها،  التي ضاعفت  العامة  املركبات  واستخدام 
أزمته، ليتحمل في  النظام بترحيل  في حني يكتفي 

املــاديــة. ويشكو  املــزيــد مــن األعــبــاء  النهاية املجتمع 
أبو محمد عفيف )64 عاما(، سائق سيارة أجرة في 
ــدم حــصــولــه حتى  مــديــنــة دمــشــق، نــقــص الــوقــود وعـ
، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 

ً
عــلــى مــخــصــصــاتــه، قـــائـــا

الجديد«، »مخصصاتي 25 لترًا من البنزين كل أربعة 
أيام، وفق ما أعلنت الحكومة، فقبل نحو شهر قررت 
إبـــاغ صــاحــب الــســيــارة عــبــر رســالــة نصية بموعد 
استام مخصصاته واسم محطة الوقود التي عليه 
أن يــتــوجــه إلــيــهــا خـــال 24 ســاعــة، وقـــد أيـــد غالبية 
أصحاب السيارات هذه اآللية للتخلص من الوقوف 
ــة إلــى  ــافـ ــر، إضـ ــثـ ــام مــحــطــات الــــوقــــود لـــيـــوم أو أكـ ــ أمـ

التعرض لصدامات من أجــل الــدور واالبــتــزاز املــادي 
مــن قــبــل املــشــرفــني عــلــى املــحــطــة«. وتــابــع »لــكــن بعد 
أصبحنا  الجديدة،  التوزيع  آلية  تطبيق  على  شهر 
لم  فحاليا طاملا  الطوابير،  في  الوقوف  على  نترحم 
يتم استام الرسالة فالشخص ال يعلم إلى أين عليه 
الــتــوجــه، ومــضــى عــلــى آخـــر اســتــام ملخصصاتي 9 
أيام، أي أني خسرت حصة ودخلت في تهديد خسارة 
الــحــصــة الــثــانــيــة، وأنـــا مــتــوقــف عــن الــعــمــل بانتظار 

البنزين والسيارة هي مصدر رزقي الرئيسي«.
بدوره، قال مصدر متابع لقضية الوقود في دمشق، 
»العربي الجديد« إن  طلب عدم الكشف عن هويته، لـ

الشهر  الرسمية لكل سيارة أجــرة في  »املخصصات 
الواحد تبلغ 350 لترًا، موزعة كل أربعة أيام بواقع 25 
لترًا، والسيارات الخاصة مقرر لها 200 لتر شهريًا، 

توزع كل سبعة أيام بواقع 25 لتر بنزين«.
ــدًا، غالبًا  ــــاف »حــتــى هـــذه الــكــمــيــات الــقــلــيــلــة جــ وأضـ
من  الكثير  تسمع  حــيــث  عليها،  الــســائــق  يحصل  ال 
الــســائــقــني أنــهــم بــالــكــاد يحصلون عــلــى 20 لــتــرًا من 
 مــن املــحــطــة، وهــــذه الــكــمــيــة ال تسمح 

َ
أصـــل 25 لــتــرا

لــســيــارات األجــــرة بــالــعــمــل أكــثــر مــن يــومــني بأفضل 
ــال، مــا يجعل شــريــحــة واســعــة تــعــانــي الــعــجــز في  حـ

تأمني احتياجاتهم املعيشية األساسية«.

سورية: النظام يحتال على مخصصات الوقود للسيارات

انكماش اقتصاد تونس
أعلن املعهد الوطني لإلحصاء في 

تونس، أمس، أّن اقتصاد البالد 
انكمش بنسبة 3% في الربع 

األول من 2021، مقارنة بالفترة 
نفسها من العام املاضي، إذ 

تضرر قطاع السياحة الحيوي 
بسبب تداعيات جائحة فيروس 
كورونا. وخالل الربع األول من 

عام 2020، انكمش الناتج املحلي 
اإلجمالي لتونس بنسبة %1.7 
مقارنة بالفترة نفسها من عام 

.2019

ارتفاع الصادرات التركية إلى 
ليبيا %58

ارتفعت الصادرات التركية إلى 
ليبيا بنسبة 58% خالل األشهر 
األربعة األولى من العام الجاري، 
مقارنة بالفترة نفسها من عام 

2020، مسجلة 826 مليون 
دوالر. 

وفي إبريل/ نيسان املاضي 
فقط، زاد حجم الصادرات 

بنسبة 228% مقارنة بالشهر 
نفسه العام املاضي، وفق ما أكد 
مرتضى قرنفيل، رئيس مجلس 

العمل التركي - الليبي في مجلس 
العالقات االقتصادية الخارجية 

التركي. وأشار قرنفيل في 
تصريح لوكالة األناضول، أمس 

السبت، إلى أّن اهتمام حكومة 
الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة 
عبد الحميد الدبيبة، باملستثمرين 

األتراك، انعكس إيجابيًا على 
أرقام التبادل التجاري بني 

البلدين. ولفت إلى أّن الفرص 
متاحة في ليبيا لالستثمارات 
السريعة في بعض القطاعات، 

مثل الطاقة، والصناعات الدفاعية، 
واملواد الغذائية، وإعادة التدوير، 
مضيفًا أّن تركيا تسعى لرفع 

صادراتها إلى ليبيا، ملستوى 10 
مليارات دوالر سنويًا.

بورصة مسقط تضاعف 
مكاسبها

ضاعفت بورصة مسقط، 
األسبوع املاضي، املكاسب التي 
سجلتها في األسابيع السابقة، 

وسط أجواء متفائلة بمزيد 
من التحسن في أداء االقتصاد 

الوطني وتسجيل الشركات 
املدرجة في السوق نتائج 

جيدة. وسجل املؤشر الرئيسي 
للبورصة واملؤشرات القطاعية، 

وفق وكالة األنباء العمانية، أمس 
السبت، أرقامًا قياسية جديدة 

في األسبوع الذي انتهى مبكرًا، 
الثالثاء املاضي، بسبب إجازة 

عيد الفطر، ووصل املؤشر 
الرئيسي بنهاية تداوالت األسبوع 

إلى مستوى 3835 نقطة، وهو 
أفضل مستوى له منذ 8 مارس/ 

آذار 2020.
وسجل مؤشر قطاع الصناعة 
أعلى صعود مرتفعا 92 نقطة 

 
ً
وأغلق على 5521 نقطة، مسجال

أفضل مستوى له منذ 4 أكتوبر/ 
تشرين األول 2018، واستطاع 

مؤشر القطاع املالي كسر حاجز 
5900 نقطة، ليغلق عند مستوى 

5901 نقطة.

أخبار

الصينيون 
ينعشون 

االستهالك

أنفق املستهلكون الصينيون 692.8 مليار يوان )107.2 مليارات دوالر( خال مهرجان التسوق عبر اإلنترنت، الذي بدأ في 28 إبريل/ نيسان املاضي واستمر 
ملدة 15 يومًا على مستوى الباد، حسب ما أظهرت البيانات الرسمية. ونقلت وكالة شينخوا، عن املتحدث باسم وزارة التجارة، قاو فنغ، قوله إن اإلنفاق خال 
املهرجان زاد بنسبة 26.7% على أساس سنوي. ويهدف مهرجان التسوق عبر اإلنترنت، الذي تطلقه الحكومة، إلى إنعاش االستهاك في ثاني أكبر اقتصاد 
في العالم. وأظهرت البيانات أن عائدات مبيعات السلع ارتفعت بنسبة 25.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 562 مليار يوان، حيث شكلت العامات التجارية 

الصينية 73.8% من إجمالي املبيعات، فيما قفزت مبيعات املنتجات السياحية بنسبة %330.

اقتصاد
Sunday 16 May 2021
األحد 16 مايو/ أيار 2021 م  4  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2449  السنة السابعة

)Getty(
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اقتصاد

القطاع المأزوم يشهد رواجًا في األعياد

18.6
في  المشتركين  عدد  يصل 
في  النقال  الهاتف  خدمات 
رسمية،  بيانات  بحسب  اليمن، 
مشترك.  مليون   18.6 ــى  إل
موبايل«  »يمن  شركة  وتأتي 
ثالث  بين  األول  الترتيب  في 
السوق،  في  عاملة  شركات 
حيث يتجاوز عدد مشتركيها 

7.4 ماليين مشترك.

تحقيق

يدفع اليمنيون فاتورة 
اتصاالت عالية في مقابل 

خدمات سيئة

تتبادل أطراف الصراع 
االتهامات حول استغالل 

قطاع االتصاالت

صنعاء ـ محمد راجح

ــر  ــ ــن تـــخـــلـــي األســ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــلــــى الــ عــ
املتطلبات  مــن  كثير  عــن  اليمنية 
الــدخــل،  لــتــردي  نتيجة  املعيشية 
التي  التقاليد  بعض  على  حافظت  أنــهــا  إال 
اعتادت اتباعها في مناسبات األعياد، إذ ال 
االتصاالت  عن خدمات  االستغناء  تستطيع 
ــارب في  فــي العيد للتواصل مــع األهـــل واألقــ
الــداخــل والــخــارج، فــي ظــل ارتــفــاع نسبي في 
اإلقــبــال على خــدمــات االتــصــاالت وأجهزتها 

ومستلزماتها املتعددة.
ــــواق فــي املــنــاســبــات، مــثــل عيد  وتــشــهــد األسـ
خدمات  على  اليومي  الطلب  ارتــفــاع  الفطر، 
االتصاالت. يشمل ذلك، إلى جانب اإلنترنت، 
بطاقات الشحن واالتصاالت الثابتة وتداول 
الهواتف املحمولة. كذا يطاول الطلب خدمات 
مـــتـــعـــددة مــــن بــــرامــــج وأغـــلـــفـــة وزيــــنــــة وكـــل 
املتطورة،  الخدمات  عبر  التواصل  متعلقات 
التحديثات املستمرة للهواتف  التي تقدمها 

النقالة وأجهزة الكمبيوتر املحمول.
ويـــــرزح قـــطـــاع االتــــصــــاالت فـــي الــيــمــن تحت 
أطــراف الصراع،  املتواصل بني  الجدل  دائــرة 
التي تتبادل االتهامات فيما بينها باستغال 
هذا املورد الواعد. إذ ينخر قطاع االتصاالت 
فـــســـاد واســـــع بــالــنــظــر إلــــى املـــــــوارد الــهــائــلــة 
الـــتـــي يــجــنــيــهــا طـــرفـــا الـــحـــرب مـــنـــه، فـــي ظل 
تغييب األرقــام الفعلية املحققة منه. ويشكو 
مــســتــهــلــكــو خـــدمـــات االتــــصــــاالت فـــي الــيــمــن 
مــن اســتــغــال كبير ونــهــب واســـع لجيوبهم، 
مــن خـــال الــتــعــرفــة املــرتــفــعــة لــلــحــصــول على 
خـــدمـــات االتــــصــــاالت أو اإلنـــتـــرنـــت، وســرعــة 
انتهائها. حيث يشعر املواطنون وكأن هناك 
القطاع  املتعاملني في هذا  اتفاقًا بني جميع 
ــاح  ــ ــه عــلــى االســـتـــغـــال وجـــنـــي األربـ ــواقــ وأســ
الـــطـــائـــلـــة، فــــي ظــــل رقــــابــــة غـــائـــبـــة وســلــطــات 

منقسمة ومتناحرة.

خدمات متردية
»الــعــربــي  ــيـــان، لـــ ويـــؤكـــد املــــواطــــن مــحــمــد غـ
ــتــــغــــااًل بـــشـــعـــًا فــي  الــــجــــديــــد«، أن هــــنــــاك اســ
ارتفعت  التي  أســواق االتصاالت وخدماتها، 

ــات  ــدمــ ــخــ ــل تـــــــــردي الــ ــابــ ــقــ ــي مــ ــ أســـــعـــــارهـــــا فــ
ــو مـــا يــشــكــل أعـــبـــاء مضاعفة  املـــتـــواصـــل، وهـ

على املستهلكني.
ــقـــول املــــواطــــن عــــدنــــان الـــواســـعـــي،  بــــــــدوره، يـ
»العربي الجديد«، إن الكثير من أفراد األسر  لـ
في أغلب البيوت اليمنية مستعدون للتنازل 
عن أغلب متطلبات العيد من كسوة ومابس 
ــات، مـــقـــابـــل الـــحـــصـــول عـــلـــى »كــــرت  ــويــ ــلــ وحــ
شــحــن« للهاتف الــنــقــال أو خــدمــة اإلنــتــرنــت. 
لأبناء  فرصة سانحة  األعــيــاد  تشكل  حيث 
على هاتف  للحصول  أســرهــم  على  للضغط 
أو  محمول، خصوصًا لدى األســر امليسورة، 
إنفاق ما يحصلون عليه من أمــوال )عيدية( 
على خدمات االتصاالت املتنوعة واملتعددة، 
الــتــي تــشــهــد ازدهــــــارًا الفــتــًا وحـــركـــة واســعــة 

يبدآن قبل حلول مناسبة العيد بيومني.
ويشهد هذا السوق تضخمًا كبيرًا لم تستطع 
تــبــعــات الــحــرب الـــدائـــرة الــحــد مــنــه. إذ يصل 
عـــدد املــشــتــركــني فــي خــدمــات الــهــاتــف النقال 
في اليمن، بحسب بيانات رسمية صادرة في 
العام 2019، إلى 18 مليونًا و597 ألف مشترك. 

وتـــتـــصـــدر شـــركـــة يــمــن مـــوبـــايـــل الــحــكــومــيــة 
الئحة مــوردي هــذه الخدمات بأكثر من 7.4 
مـــايـــني مـــشـــتـــرك، تــلــيــهــا شـــركـــة »ســـبـــأفـــون« 
»إم تي  تأتي شركة  ثم  5.5 مايني،  بحوالي 

إن« بحوالي 4.9 مايني مشترك.
األســـواق ومختصون  فــي  ويــقــدر متعاملون 
فــي هــذا الــقــطــاع حجم اإلنــفــاق الــيــومــي على 

يتعدى  بأنه  واإلنترنت  االتــصــاالت  خدمات 
ــال، ويـــتـــجـــاوز اإلنـــفـــاق خــال  ــ 80 مــلــيــون ريــ

األيام األولى للعيد نحو 30 مليون ريال.

أزمات متعددة
ويــــــعــــــدد رامــــــــــي قــــــاســــــم، عـــــامـــــل فــــــي ســــوق 
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  فــي  االتــصــاالت، 
عليها  يقبل  التي  واملنتجات  الخدمات  أبــرز 
املــنــاســبــات وفــي  املستهلكون فــي مــثــل هـــذه 
مـــعـــظـــم األيــــــــام األخـــــــــرى، وأهـــمـــهـــا بـــطـــاقـــات 
الشحن املسبقة الدفع، وذلك لكثرة استعمال 
بهذه  والتهنئة  للتواصل  النصية  الرسائل 
ــهـــاك خـــدمـــات  ــتـ ــزايـــد اسـ ــتـ ــبـــة. كـــــذا يـ ــنـــاسـ املـ
اإلنــتــرنــت على الــرغــم مــن الــشــكــاوى الكثيرة 
من رداءة الخدمة املقدمة، ثم أجهزة الهواتف 
املــحــمــولــة ومــلــحــقــاتــهــا بــاعــتــبــارهــا السلعة 
األكـــثـــر رواجـــــا بـــني املــســتــهــلــكــني الســتــيــعــاب 
ــا يــحــصــلــون  مــخــصــصــات الــعــيــد املـــالـــيـــة ومــ

علية من هدايا في العيد.
العديد من  مــن  القطاع يعاني  يــزال هــذا  وال 
الهائلة.  عــائــداتــه  املشاكل واالخــتــاالت رغــم 

النقال  الهاتف  خــدمــات  انتشار  معدل  إن  إذ 
املعايير  بحسب  ومترد  منخفض  اليمن  في 
ــيـــة، ويــتــركــز بـــدرجـــة كــبــيــرة فـــي املـــدن  الـــدولـ
الرئيسية. إضافة إلى ارتفاع أسعار املكاملات 
الــتــي تعد أعــلــى بكثير مــن املعايير  الــدولــيــة 
اإلقليمية، وكذا تردي خدمات اإلنترنت الذي 
يشكل عائقا رئيسيا أمام قطاع األعمال في 
الباد. كذا تعاني شركات الهاتف النقال في 
الــيــمــن مــن اخـــتـــاالت مــخــتــلــفــة. حــيــث تشهد 
صــراعــًا طــاحــنــًا لــاســتــحــواذ عليها مــن قبل 
أطــــــراف الــــحــــرب، فـــي ظـــل جـــهـــود مــتــواصــلــة 
للسيطرة عليها عن طريق ضخ استثمارات 
خــــاصــــة أو عـــبـــر شـــــركـــــات عــــامــــة كـــواجـــهـــة 
ــذه الــخــطــوة حصلت  لــاســتــحــواذ عــلــيــهــا. هـ
أخــيــرًا مــع إحـــدى الــشــركــات الــتــي كـــان قــد تم 
اإلعــان عن إفاسها، عقب أنباء تم تداولها 
ــن إقـــــــدام مــســتــثــمــريــن عـــلـــى شــــــراء مــعــظــم  عــ
أســهــمــهــا واالســـتـــعـــداد لــنــقــل عــمــلــيــاتــهــا إلــى 

عدن، العاصمة املؤقتة للحكومة اليمنية.
ويـــرى الخبير الــفــنــي فــي مــجــال االتــصــاالت 
وتقنية املعلومات وديع ردمان أن هناك نهبًا 
واسعًا لعائدات االتصاالت الضخمة، والتي 
تعد من أهم أموال الحرب التي يسعى خلفها 
جميع املتصارعني لاستفادة منها لتمويل 
ــة. ويـــســـتـــغـــرب حــجــم  ــلــ ــتــــواصــ مـــعـــاركـــهـــم املــ
االستغال الذي يتعرض له اليمنيون الذين 
يــدفــعــون تــكــالــيــف بــاهــظــة مــقــابــل الــحــصــول 

على خدمات رديئة للغاية.

اتهامات متبادلة
وتــــتــــهــــم الــــحــــكــــومــــة الــــيــــمــــنــــيــــة الـــحـــوثـــيـــني 
بــاســتــغــال مــــوارد قــطــاع االتـــصـــاالت نتيجة 
ــرًا غير  ــــذي تــعــتــبــره أمــ ســيــطــرتــهــم عــلــيــه، والـ
شـــرعـــي والقـــانـــونـــيـــًا. إذ يــجــنــي الــحــوثــيــون 
سنويًا موارد ضخمة تستخدم في »املجهود 
الـــحـــربـــي« فــــي ظــــل تـــوقـــف رواتـــــــب مــوظــفــي 
ــة، الـــتـــي مـــن املــفــتــرض أن تـــصـــرف من  الــــدولــ
ــة الـــتـــي يــســيــطــر  ــامـ ــعـ مــخــتــلــف اإليـــــــــــرادات الـ

الحوثيون على معظمها.
في السياق، تسعى وزارة االتصاالت وتقنية 
لتنفيذ خطة  عــدن  في  الحكومية  املعلومات 
من  االتــصــاالت وتحسينها،  تطوير خدمات 
خال تنفيذ مجموعة من املشاريع بالشراكة 
مــع القطاع الــخــاص، والــتــعــاون مــع الشركاء 
الــدولــيــني فــي مــجــاالت الــتــدريــب، والــتــأهــيــل، 

وإعداد الدراسات، واألبحاث.
وتــم إطــاق مــشــروع »عــدن نــت« فــي محاولة 
لكسر احــتــكــار الــحــوثــيــني فــي صــنــعــاء لهذه 
الخدمة، إذ يؤكد القائمون على هذا املشروع 
ــاتـــه ورفــــــع عـــدد  الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــوســـعـــة خـــدمـ

املــشــتــركــني وتــطــويــر كــفــاءة خــدمــة اإلنــتــرنــت 
املــقــدمــة، والــتــي يــشــكــو كــثــيــر مــن املشتركني 

فيها من ترديها منذ أن تم إطاقها.
ــي الــيــمــن  ــات االتـــــصـــــاالت فــ ــركــ ــهـــــت شــ ــ وواجـ
تحديات عــديــدة خــال ســنــوات الــحــرب التي 
استهداف  تــم  حيث  الخامس،  عامها  دخلت 
أكثر  فــي  الــخــدمــات  وأبـــراج  التحتية  بنيتها 
ــاع الــكــهــربــاء  ــطـ ــقـ ــع، إلـــــى جـــانـــب انـ ــوقــ ــن مــ مــ

وارتفاع أسعار الوقود.
العام  مطلع  اليمن  عن  اإلنترنت  انقطع  كما 
املــــاضــــي، وبــقــيــت الـــبـــاد شــبــه مـــعـــزولـــة عن 
العالم ألكثر من شهر ونصف من جراء قطع 
كــابــل اإلنــتــرنــت الــبــحــري الـــذي تعتمد عليه 

اليمن في التغذية. االتصاالت 
في اليمن

تعتبر  اليمن، حيث  الفطر في  عيد  قبل وخالل عطلة  االتصاالت  على خدمات  الطلب  يتزايد 
من الوسائل القليلة لتواصل األسر المشتتة. إال أن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة من حيث 

مشكالت التشغيل، فيما يدفع المستهلكون تعرفات عالية في مقابل خدمات رديئة
خسائر كبيرة بسبب الحرب

اليمن قطاع االتصاالت، خاصة بعد استهداف  ضربت الحرب في 
الكثير من املنشآت واملرافق املرتبطة به من قبل طرفي الصراع. 

الخدمات،  جــودة  فــي تحسني  اليمنيني  مطالب  تتزايد  املــقــابــل،  فــي 
الـــذي يعاني مــن ضعف وانــقــطــاعــات متواصلة،  خــاصــة اإلنــتــرنــت 

إضافة إلى الدعوات املتواصلة لخفض تعرفة االتصاالت. 
ويــقــدر تــقــريــر صــــادر عــن الــشــركــة الــيــمــنــيــة لــالتــصــاالت خسائر 
الــحــرب بنحو 4.1 مــلــيــارات دوالر، بسبب  قطاع االتــصــاالت جــراء 
االستهداف املباشر ألكثر من 500 موقع وشبكة اتصاالت، منها 

333 محطة إرسال هوائية خاصة بالتغطية لهواتف النقالة التابعة 
لشركة يمن موبايل الحكومية والشركات األخرى الخاصة. 

القطاع لنحو  ورصــدت وزارة االتــصــاالت في صنعاء تعرض هــذا 
التحالف،  طيران  ناتج عن قصف  معظمها  استهدافًا،  و398  ألفني 
والخاصة  العامة  البريد  ومراكز  اتصاالت  ت 

ّ
منشا استهدف  الــذي 

بشكل مباشر.
ما أدى إلى تدمير كلي لنحو 31 في املائة من اإلجمالي العام للبنية 

التحتية لشبكة االتصاالت الوطنية.

االتصاالت تعتبر 
من الضروريات 
خالل األعياد 
)محمد 
حويس/ فرانس 
برس(

غزة ـ يوسف أبو وطفة

أكثر من مليوني  تتفاقم معاناة 
ــطـــاع  مــــــواطــــــن يــــعــــيــــشــــون فــــــي قـ
غــــــزة، مــــع اشــــتــــداد أزمــــــة الــتــيــار 
اإلسرائيلي  الــعــدوان  جــراء  مــن  الكهربائي، 
عــلــى شــبــكــات الــكــهــربــاء وإغــــاق معبر كــرم 
ــو ســـالـــم الــــواقــــع أقـــصـــى جـــنـــوب الــقــطــاع  أبــ

ومنع إدخال الوقود واألغذية منذ أيام.
املتواصل  اإلسرائيلي  القصف  أعقاب  وفي 
التيار  انقطاع  ارتــفــع عــدد ســاعــات  للقطاع 
الكهربائي يوميًا لتسيطر حالة من الظام 
على مختلف األحــيــاء واملـــدن، فيما يعتمد 
السكان إما على املولدات البديلة أو وسائل 
ــتــــي يــســتــخــدمــونــهــا  اإلنـــــــــارة الـــبـــســـيـــطـــة الــ

كبدائل منذ سنوات.
وتشهد شوارع القطاع التي تعرضت فيها 

املباني للقصف اإلسرائيلي أضرارًا فادحة 
املحوالت  أو  الكهربائي  التيار  خطوط  في 
الــخــاصــة بــنــقــل الــتــيــار مــن مــكــان إلـــى آخــر، 
وهــــو مـــا فــاقــم مـــن انــقــطــاع الــتــيــار لــفــتــرات 
طويلة وصعوبة وصولها لبعض املناطق 

في املطلق.
وبـــمـــوازاة الــضــرر الـــذي تعرضت لــه شبكة 
فــإن هــنــاك عــدة خطوط  الــتــيــار الكهربائي، 
االحتال  حــدود  من  ناقلة  رئيسية  كهرباء 
ــو مــا  ــ اإلســـرائـــيـــلـــي تــعــطــلــت بـــالـــكـــامـــل، وهـ
أدى إلــــى انــخــفــاض حــجــم كــمــيــات الــطــاقــة 
الــواصــلــة إلـــى الــقــطــاع ألدنـــى مــســتــوى منذ 
أكثر من عامني. ويحتاج القطاع في الوضع 
إلـــى 500 مــيــغــاواط  لــقــرابــة 400  الــطــبــيــعــي 
 220 

ّ
ال يتوفر منها فــي أفــضــل األحــــوال إال

الحصار  الستمرار  نتيجة  فقط،  ميغاواط 
ــدم تـــطـــويـــر مــحــطــة الـــتـــولـــيـــد الـــوحـــيـــدة  ــ وعــ
املوجودة في غزة، إذ ال يزيد جدول توزيع 
الكهرباء عن 8 ساعات وصل وأخرى فصل 

في أفضل األحوال.
ــــت، مـــديـــر  ــابـ ــ ــقــــول مـــحـــمـــد ثـ ــــي األثــــــنــــــاء، يــ فـ
العاقات العامة واإلعــام في شركة توزيع 
 إجــمــالــي الــطــاقــة املــتــوفــرة 

ّ
كــهــربــاء غـــزة، إن

حــالــيــًا ال يــزيــد عــن 70 مــيــغــاواط فــقــط، في 
ظــــل تــعــطــل الـــخـــطـــوط الــرئــيــســيــة املــغــذيــة 
لــلــقــطــاع وتـــوقـــف أحــــد املــــولــــدات الــخــاصــة 

ثابت  العمل. ويوضح  التوليد عن  بمحطة 
الوقود  أن  الجديد«  »العربي  لـ تصريح  في 
الطاقة  مــخــازن محطة توليد  فــي  املــوجــود 
متوقع أن ينفذ بسقف زمني ال يتجاوز 24 
منذ  فقط  مولدين  على  تعمل  فيما  ســاعــة، 
إغاق معبر كرم أبو سالم وتم إيقاف مولد 

الستغاله في إطالة أمد التشغيل.
ــــق االحـــــتـــــال مـــعـــبـــر كــــــرم أبــــــو ســـالـــم  ــلـ ــ وأغـ
التجاري منذ قرابة 7 أيام ومنع إدخال كافة 
السلع والبضائع، بما في ذلك املستلزمات 
كهرباء  بمحطة  الخاصة  والــوقــود  الطبية 
ــمـــن اإلجــــــــــــراءات الـــعـــقـــابـــيـــة الــتــي  غـــــــزة، ضـ
اتـــخـــذهـــا لــلــضــغــط عــلــى فــصــائــل املــقــاومــة 

الفلسطينية في القطاع.
وبحسب املسؤول في شركة توزيع كهرباء 
 هناك 10 خطوط رئيسية تغذي 

ّ
فــإن غــزة، 

املحتلة  األراضـــي  من  آتية  بالتيار،  القطاع 
 خــط منها تــتــراوح مــا بــني 12 إلى 

ّ
قــدرة كــل

15 مــيــغــاواط، فــي الــوقــت الــذي تعطلت فيه 
8 خــطــوط بــقــدرة إجــمــالــيــة تــصــل إلـــى 100 
مـــيـــغـــاواط فــيــمــا تــبــقــى خــطــني فــقــط بــقــدرة 
ال تــزيــد عـــن 24 مـــيـــغـــاواط. وتـــوفـــر محطة 
إلــى 45 ميغاواط، في  الوحيدة 40  التوليد 
املتوفرة  الكمية  الذي يصل إجمالي  الوقت 
في أفضل الظروف قرابة 70 ميغاواط، وفي 
هذه الفترة من العام يقدر حجم الطلب على 
الطاقة من قبل السكان بنحو 400 ميغاواط 

مع ارتفاع درجات الحرارة، بحسب ثابت.
ــقـــدر حــجــم الــخــســائــر املـــبـــاشـــرة لــشــركــة  ويـ
تـــوزيـــع كـــهـــربـــاء الـــقـــطـــاع بــنــحــو 5 مــايــني 
الــذي تزيد الخسائر غير  دوالر، في الوقت 
 عـــن عــدم 

ً
ــذا املــبــلــغ، فـــضـــا املـــبـــاشـــرة عـــن هــ

قـــدرة الــشــركــة على إصـــاح كــامــل الخطوط 
ــواد  ــ ــرًا لـــخـــلـــو مــــخــــازن الــــشــــركــــة مــــن املــ نــــظــ

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

اإلســرائــيــلــي ضرباته  االحــتــال  يكثف  بينما 
ــــي مـــحـــاولـــة  ــاع غـــــــزة، فـ ــطــ ــلـــى قــ ــة عـ ــيـ ــشـ الـــوحـ
لتحقيق أكبر قدر من الخسائر، فإنه أضحى 
أكــثــر فــزعــًا مــن طــول أمــد الــحــرب الــتــي تكبده 
لــم يكن يتوقعها  فــادحــة  اقــتــصــاديــة  خسائر 
بـــســـبـــب الــــرشــــقــــات الــــصــــاروخــــيــــة املـــوجـــعـــة 
للمقاومة الفلسطينية والتي طاولت منشآت 
االحتال  حكومة  دعــا  ما  حيوية،  اقتصادية 
إلى استدعاء خبراء اقتصاد ألول مرة ملتابعة 

وتقييم الخسائر الناجمة عن الوضع.
الفرنسية  األنباء  األنباء  ووفق تقرير لوكالة 
فإنه »للمرة األولــى منذ حــرب غــزة في 2014 
األضـــرار،  مــن  الحجم  لهذا  إسرائيل  تتعرض 
ــيـــث مــــنــــازل مــــهــــدمــــة، وســــــيــــــارات مــــدمــــرة،  حـ

وإصابة منشأة نفطية وغيرها«.
وحــــــذرت مـــؤســـســـات لــلــتــصــنــيــف االئــتــمــانــي 
مـــن تــضــرر االقــتــصــاد اإلســرائــيــلــي، إذ قــالــت 
وكــالــة »ســتــانــدرد أنــد بــــورز«، فــي تقرير لها 
ــاء الـــجـــمـــعـــة، إن الــضــبــابــيــة الــســيــاســيــة  ــسـ مـ
الــكــثــيــفــة لــم تــؤثــر حــتــى اآلن عــلــى االقــتــصــاد 

أن الضغوط قد  اإلســرائــيــلــي، لكنها أضــافــت 
أمــد املخاطر  إذا طــال  التصنيف  تتزايد على 
األمنية والسياسية املرتبطة بالصراع الدائر 
حــالــيــًا، بــمــا يــؤثــر عــلــى االقــتــصــاد والــوضــع 
وكالة  أشــارت  كما  املدفوعات.  وميزان  املالي 
»فيتش«، في تقرير لها، يوم الخميس املاضي، 
ــى أن املـــخـــاطـــر الــســيــاســيــة واألمـــنـــيـــة ذات  إلــ
االقتصاد  على  األمــد  طويل  الخطير  التأثير 
قد تكون دافعًا »لتحرك نحو تقييم سلبي«. 
وتعاني إسرائيل باألساس من ارتفاع نسبة 
الدين إلى الناتج املحلي اإلجمالي لتصل إلى 
بسبب   2019 فــي   %60 مــن   2020 فــي   %72.4
العجز  ارتــفــع  كــورونــا، كما  فــيــروس  جائحة 
فــي املــيــزانــيــة الــعــام املــاضــي إلـــى 11.6% من 

الــعــام السابق عليه، وفــق بيانات  3.7 % فــي 
املــقــاومــة  ــربـــات  املـــالـــيـــة. وتــســبــبــت ضـ وزارة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي تــدمــيــر وتــعــطــيــل الــعــديــد 
مــن املـــرافـــق االقــتــصــاديــة الــحــيــويــة. وأعــلــنــت 
ســلــطــات الــطــيــران املــدنــي اإلســرائــيــلــي، أمــس 
كــان من  إلغاء نحو 40 رحلة جوية،  السبت، 
اللد )بــن غوريون(  إلــى مطار  املقرر أن تصل 

في تل أبيب، حسب إعام عبري.
اإلسرائيليني  املصنعني  اتــحــاد  ذكــر  وبينما 
قبل يومني أن الضرر، الذي لحق باالقتصاد 
خــال 3 أيـــام فقط مــن إطـــاق الــصــواريــخ من 
غزة، فاق 160 مليون دوالر، يؤكد محللون ان 

الخسائر أكبر بكثير من هذه التقديرات.
وإلـــــى جـــانـــب تــلــك األضـــــــرار والـــخـــســـائـــر في 
املـــمـــتـــلـــكـــات، تــســتــنــزف الــعــمــلــيــات الــحــربــيــة 
خــزيــنــة إســـرائـــيـــل. وقـــالـــت املــحــاســبــة الــعــامــة 
لــوزارة املالية شيرا غرينبرغ في تصريحات 
صــحــافــيــة مـــؤخـــرًا: »إذا دخــلــت إســرائــيــل في 
إلى  تصل  شاملة  ومــواجــهــة  عسكرية  حملة 
شــهــر، فـــإن الــخــســائــر ســتــكــون مــضــاعــفــة في 
كــافــة املـــجـــاالت، وقـــد تــصــل املــبــالــغ إلـــى عــدة 

مليارات من الدوالرات«.

عمان ـ زيد الدبيسية

ومقهى  آالف مطعم   4 نحو  أن  أظهر مسح 
بسبب جائحة  أبــوابــهــا  أغــلــقــت  األردن  فــي 
فيروس كورونا الجديد، ليخسر ما يقارب 
50 ألـــــف شـــخـــص وظـــائـــفـــهـــم فـــيـــهـــا، وســـط 
املتضررة  املنشآت  أعــداد  بارتفاع  توقعات 
في القطاع في ظل استمرار تداعيات الوباء.

وقال أحمد عوض، رئيس املرصد العمالي 
)مــــؤســــســــة مــجــتــمــع مــــدنــــي( فــــي تــصــريــح 
الــصــادرة  البيانات  الــجــديــد« إن  »الــعــربــي  لـــ
عـــن نــقــابــة أصـــحـــاب املــطــاعــم والــحــلــويــات، 
ــــى أن »قــــطــــاع املـــطـــاعـــم واملـــقـــاهـــي  تــشــيــر إلـ
ــع مـــريـــر بــســبــب الــخــســائــر  ــ يـــعـــانـــي مــــن واقــ
التي تعرض لها منذ بداية الجائحة، حيث 
تفرض الحكومة إجراءات مشددة للحد من 
انتشار الوباء منها الحظر الجزئي املطبق 
والسادسة  مساء  السادسة  الساعة  بني  ما 
صــبــاحــًا مـــع الــســمــاح بــخــدمــات الــتــوصــيــل 

وهو أمر غير مجد«.
ومنذ مــايــو/ أيــار مــن الــعــام املــاضــي 2020، 
يصنف هـــذا الــقــطــاع مــن الــقــطــاعــات األكــثــر 
املتخذة من قبل  لــإجــراءات  تضررًا نتيجة 
ــا بــمــا فـــي ذلــك  الــحــكــومــة ملـــواجـــهـــة كــــورونــ
اإلغاقات والحظر الشامل والجزئي. وتوقع 

رئــيــس املــرصــد الــعــمــالــي، أن تــرتــفــع أعـــداد 
املــطــاعــم واملـــقـــاهـــي الــتــي ســتــغــلــق أبــوابــهــا 
خال العام الحالي، ما يعني خسارة املزيد 
من فــرص العمل في هــذا القطاع الــذي يعد 

 .
ً
من أكثر القطاعات تشغيا

وكــان املرصد قد أشــار في تقرير له أخيرًا، 
ألــف فرصة   140 األردن خسر نحو  أن  إلــى 
الجائحة  تــداعــيــات  عــام بسبب  عمل خــال 

تتوزع على مختلف القطاعات.
وفــي الــســيــاق، أكــد نقيب أصــحــاب املطاعم 
العمال  آالف  أن  الــعــواد،  والــحــلــويــات، عمر 

فـــقـــدوا وظــائــفــهــم بــعــد إغــــاق مـــا يـــقـــارب 4 
آالف مطعم ومقهى في قطاع يضم 22 ألف 
منشأة يعمل فيها أكثر من 300 ألف عامل 

وعاملة.
ــار الـــعـــواد، إلـــى أن املــطــاعــم لــم تستفد  وأشــ
كثيرًا من برامج الدعم الحكومي ألن القطاع 
يعتمد على أكــثــر مــن 150 ألــف عــامــل وافــد 
الكثير  أن  إلــى  الفــتــا  منها،  استثناؤهم  تــم 
من املطاعم واملقاهي باتت معروضة للبيع 

بسبب األوضاع االقتصادية السيئة.
ووفق جمعية املطاعم السياحية، فإن عدد 
املطاعم املنتسبة لها يبلغ نحو 796 مطعمًا 
كامل  أغــلــق منها بشكل  ومــقــهــى ســيــاحــيــًا 
عــامــا وعــامــلــة  لــيــفــقــد 6718  مــنــشــأة،   395
وظــائــفــهــم فــيــهــا. وقـــالـــت مـــديـــرة الجمعية، 
مــرارًا  طالبت  الجمعية  إن  إليانا جعنيني، 

بتحفيز القطاع وإعادة إحيائه.
املالية حديثًا،  كــان تقرير صــادر عن وزارة 
إن  قــال  قد  الجديد«،  »العربي  عليه  اطلعت 
أثـــر سلبي عميق على  كـــورونـــا  لــتــداعــيــات 
االقــتــصــاد األردنــــي الـــذي سجل وألول مرة 
مــنــذ عــقــود انــكــمــاشــا فــي الــنــاتــج اإلجــمــالــي 
 ،2020 لـــعـــام   %3 بــنــحــو  يـــقـــدر  الــحــقــيــقــي 
مــقــارنــة بنمو بــلــغ بــاملــتــوســط 2.4% خــال 

السنوات العشر املاضية.

االحتالل 
يخنق غزة

آالف المطاعم والمقاهى أغلقت أبوابها بسبب 
كورونا )فرانس برس(

إسرائيل تخشى استنزاف اقتصادها

إغالق وتسريح للعمالة في آالف المطاعم

العدوان يقطع الكهرباء ويمنع 
الوقود واألغذية

بينما ال يتوقف 
العدوان الوحشي 

لالحتالل اإلسرائيلي على 
قطاع غزة، يعمد 

االحتالل إلى خنق القطاع 
باستهداف شبكات 

الكهرباء ومنع إدخال 
األغذية والوقود للسكان 

البالغ عددهم 
مليونا نسمة

أسواق مال وسياسة

األردن

تعطل 8 خطوط 
كهرباء من أصل 

10 رئيسية

مؤسسات التصنيف 
تحذر من مخاطر 
اقتصادية ومالية

الــفــنــيــة وعـــــدم قـــــدرة الـــشـــركـــة املـــالـــيـــة على 
ــاء، يــحــذر مــاهــر الــطــبــاع،  ــنـ ــراء. فــي األثـ الـــشـ
مدير العاقات العامة في الغرفة التجارية 
بغزة، من تبعات اشتداد األزمة الكهربائية 
واالجتماعية،  االقتصادية  القطاعات  على 
ــاد ســاعــات االنــقــطــاع اليومية   ازديــ

ّ
فــي ظــل

وعـــدم وجـــود مــصــادر بديلة تــعــوض حالة 
»العربي  لـ الطباع  ويقول  الحاصلة.  العجز 
 األزمة الحالية للتيار الكهربائي 

ّ
الجديد« إن

غــيــر مسبوقة كــونــهــا تــتــزامــن مــع الــعــدوان 
اإلســـرائـــيـــلـــي املـــتـــواصـــل عــلــى الــقــطــاع منذ 
أيــام وحاجة السكان امللحة للحصول على 
 وجــودهــم داخــل منازلهم 

ّ
الكهرباء فــي ظــل

الغرفة  فــي  املــســؤول  ويـــرى  بشكل مستمر. 
التيار  أزمــة  استمرار   

ّ
أن غــزة  فــي  التجارية 

على  كارثية  تبعات  له  ستكون  الكهربائي 
االقتصاد الفلسطيني وسيسهم في إتاف 
كثير مــن املــخــزون الــغــذائــي ال سيما الــذي 

 عن 
ً
يحتاج إلى تخزين في الثاجات، فضا

.
ً
تعطل األيدي العاملة مستقبا

الـــتـــيـــار  ــات وصـــــــل  ــ ــاعــ ــ ــد عـــــــدد ســ ــ ــزيـ ــ وال يـ
الـــكـــهـــربـــائـــي حـــالـــيـــًا لـــبـــعـــض املـــنـــاطـــق عــن 
ــاعـــات فـــقـــط، وســــط خــشــيــة مـــن فــقــدان  3 سـ
ســاعــات الــوصــل كليًا حـــال تــوقــفــت محطة 
 عـــن حــاجــة 

ً
الــتــولــيــد بــشــكــٍل نــهــائــي، فــضــا

الـــشـــركـــة لــفــتــرة طــويــلــة إلصـــــاح األضـــــرار 
الحادثة بفعل العدوان.

أضرار واسعة سببها 
عدوان االحتالل على 
)Getty( غزة
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