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لبنان: غضب من إتالف حليب أطفال
بيروت ـ ريتا الجّمال

أغــــضــــبــــت مــــشــــاهــــد عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
ظهر إتالف كمية كبيرة من حليب 

ُ
االجتماعي، ت

األطفال في مستودع بإحدى املناطق في لبنان، 
الكثير من اللبنانيني الذين أعربوا عن امتعضاهم من هذه 
املــشــاهــد، بينما تعاني الــدولــة مــن أزمـــة فــي هــذه السلعة 
وغيرها من املواد الغذائية األساسية واألدوية، بينما قال 
إتالفه مسحوب  الــذي جــرى  »الحليب  إن  مصدر حكومي 
مــن األســــواق مــنــذ عـــام ونــصــف ولــيــس مــدعــمــا«. وأوضـــح 
على  املوافقة  أن  الجديد«  »العربي  لـ تصريح  فــي  املــصــدر 
اإلتــالف من جانب مجلس اإلنماء واإلعمار تأخرت حتى 
السوق  مــن  الكميات ُسحبت  تلك  بينما  املــاضــي،  اإلثــنــني 
واألجهزة  اللبنانية  السلطات  وتكتمت  عام ونصف.  قبل 
املعنية حول مكان املستودع وهوية مالكيه. لكن مواطنني 
إلى  تـــردي األوضــــاع، مشيرين  إزاء  أعــربــوا عــن سخطهم 
أن مشاهد إتــالف الحليب تأتي في ظل تخزين البضائع 
داخــــل املــســتــودعــات لــطــرحــهــا الحــقــا فــي الــســوق وبيعها 

أو  الــســوق  فــي  أربـــاح خيالية  بأسعار مضاعفة وتحقيق 
أن  املدعومة منها. ويــرى مواطنون  تهريبها، وخصوصا 
اإلتــالف  لعملية  اللبنانية  السلطات  جانب  من  تبرير  أي 
لـــن يــكــون مــقــنــعــا أو يــمــر عــلــيــهــم فـــي وقـــت يــعــيــشــون فيه 
بينما  لبنان،  تاريخ  في  اقتصادية ومعيشية  أزمــة  أســوأ 
ــّرج، بـــل واملـــســـّهـــل الحــتــكــار  ــفـ ــتـ تــقــف الـــدولـــة فـــي مـــوقـــع املـ
بهذا  بقاء كمية  مــن  استغرابهم  عــن  عــّبــروا  التجار. كذلك 
على  وتــشــارف صالحيتها  الــرفــوف  على  مكدسة  الحجم 
االنتهاء في حني أن هناك أزمــة طلب بــاألســاس. ويقترب 
املعيشي،  الوضع  تــردي  بسبب  انفجار شعبي  من  لبنان 
إذ يــعــانــي الــبــلــد مــن انــهــيــار اقــتــصــادي ومـــالـــي. ويستمر 
املــســار التصاعدي لألسعار فــي الــوقــت الـــذي تــجــاوز فيه 
سعر الدوالر 15 ألف ليرة، بينما كان يجرى تداول العملة 
البنوك واملتاجر وأماكن أخــرى عند  اللبنانية بحرية في 
أزمة  الـــدوالر، قبل أن تضرب االقتصاد  1500 ليرة مقابل 
ديون في أواخر عام 2019، بينما أسقطت األزمة شريحة 
واســعــة مــن املــواطــنــني فــي بــراثــن الفقر والــبــطــالــة. ومطلع 
يونيو/ حزيران الجاري، حذر البنك الدولي من أن »لبنان 

يــغــرق«، ورّجـــح أن تحتل األزمـــة املالية واالقــتــصــاديــة في 
البلد مرتبة من الثالث األولى من األزمات األكثر حدة على 
ووفقا  عشر.  التاسع  القرن  منتصف  منذ  العالم  مستوى 
لتقرير »املرصد االقتصادي اللبناني« الصادر عن البنك، 
فـــإن الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي للبنان انــخــفــض مــن نحو 
إلــى 33 مليار دوالر في 2020،  55 مليار دوالر عــام 2018 
كــمــا انــخــفــض نــصــيــب الــفــرد مــن إجــمــالــي الــنــاتــج املحلي 
االجتماعية  الــظــروف  أن  مــن  ر 

ّ
ــذ وحـ تقريبا.   %40 بنسبة 

نذر »بفشل وطني شامل له عواقب إقليمية 
ُ
واالقتصادية ت

وعاملية محتملة«.
ــهــا تعمل على حــل األزمــات 

ّ
إن اللبنانية  السلطات  وتــقــول 

الخانقة. وتابع الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، خالل 
اته في قصر بعبدا الجمهوري اإلجراءات التي اتخذت  لقاء
الطبية  واملستلزمات  واألدويــــة  املــحــروقــات  أزمــة  ملعالجة 
املختصة  واإلدارات  ــزة  ــهـ األجـ دعــــا  إذ  األطــــفــــال،  وحــلــيــب 
األوضــاع  ومستغلي  املحتكرين  مالحقة  فــي  التشدد  إلــى 
الراهنة لرفع األسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة، وفق 

بيان للرئاسة اللبنانية.

عمان ـ العربي الجديد

ــيـــة إلســقــاط اتفاقية  كــشــفــت الــحــمــلــة الــوطــنــيــة األردنـ
تقديم  اعتزامها  عن  اإلسرائيلي،  االحــتــالل  مع  الغاز 
ــد املــقــبــل، ضـــد رئــيــس  بـــالغ لــلــنــائــب الـــعـــام، يـــوم األحــ
الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء حكومته، الستمرار 
العمل باتفاقية الغاز مع االحتالل. وقالت الحملة في 
بيان صحافي، أمس، إنها في بداية عهد الخصاونة، 
وجــهــت إلــيــه رســالــة فــي األول مــن نــوفــمــبــر/ تشرين 
الثاني املاضي، طالبت فيها بعقد اجتماع مع ممثلي 
الحملة لوضع كافة التفاصيل املتعلقة باتفاقية الغاز 

املـــســـروق مـــن جــانــب االحـــتـــالل، لــيــعــمــل بــشــكــٍل جــدي 
وحقيقي على إبطالها، غير أن رئيس الوزراء تجاهل 
بشكل كامل هذه الرسالة.  وأضاف البيان أن الحملة 
ستتقدم أيضا ببالغ للنائب العام ضد مجالس إدارة 
العربية  الــبــوتــاس  وشــركــة  الوطنية  الكهرباء  شــركــة 
املتتالية منذ عام 2014 وحتى اآلن، من أجل التحقيق 

معهم بشأن صفقة الغاز . 
 إلبالغ سابق 

ً
ولفت إلى أن هذا اإلبالغ يأتي استكماال

تــم تقديمه نــهــايــة عـــام 2019، وشــمــل كــال مــن رئيس 
الوزراء السابق عمر الرزاز وجميع أعضاء حكوماته، 
ورئيس الــوزراء األسبق هاني امللقي وجميع أعضاء 

النسور  الله  األسبق عبد  الـــوزراء  حكوماته، ورئيس 
مجالس  أعــضــاء  وجميع  حكوماته،  أعــضــاء  وجميع 
إدارات شــركــة الــكــهــربــاء الــوطــنــيــة وشــركــة الــبــوتــاس 
الــعــربــيــة، ومـــدرائـــهـــا الـــعـــاّمـــني، املـــتـــوالـــني عــلــى إدارة 
الشركتني منذ عام 2014 وحتى ذلك العام، باعتبارهم 
جميًعا مسؤولني عن إبرام وتوقيع وتنفيذ اتفاقّيات 
الغاز مع االحتالل. ووفق االتفاقية، تحدد سعر الغاز 
املباع لألردن بـ 5.65 دوالرات للمليون وحدة حرارية 
)مقياس بيع الــغــاز( وذلــك في حــال كــان سعر برميل 
النفط 30 دوالرًا، أما إذا أصبح سعر البرميل من 50 
6 دوالرات  إلــى  الــغــاز  70 دوالرًا فسيرتفع سعر  إلــى 

أن األردن اكتشف  للمليون وحــدة حرارية، وفي حال 
حقول غاز فال يستطيع تخفيض الشراء من إسرائيل 
ألقل من 20% وإذا أراد األردن االنسحاب من الصفقة 

فيترتب عليه غرامة تصل إلى 1.5 مليار دوالر. 
إن دراســـة أعدتها بالشراكة  األردنــيــة  الحملة  وقــالــت 
مع مركز بالتفورم ألبحاث الطاقة ومقره لندن نهاية 
مـــلـــيـــارات دوالر   8.4 عـــن  يــقــل  ال  مـــا  أن  بــيــنــت   ،2014
االحــتــالل كضرائب ورســوم مختلفة  ستدخل خزينة 
ــــألردن، بينما ســيــذهــب مــا يــقــارب 3  مــن بــيــع الــغــاز لـ
مليارات دوالر كأرباح للشركات اإلسرائيلية الشريكة 

في استخراج الغاز.

حملة أردنية لوقف استيراد غاز االحتالل

العالم 
نحو فقاعة 

عقارية
تــنــذر أســعــار الــعــقــارات 
املتصاعدة حول العالم، 
فقاعة  ظــهــور  باحتمال 
ــم تــشــهــدهــا األســــــواق  لــ
ــي  ــ ــتـ ــ مــــــنــــــذ الـــــــفـــــــتـــــــرة الـ
ســـبـــقـــت األزمــــــــة املـــالـــيـــة 
 ،2008 عـــــــام  ــة  ــيــ ــاملــ ــعــ الــ
التحفيز  بــســبــب  وذلــــك 
املالي غير املسبوق في 
ــادات الـــكـــبـــرى  ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
عن  الناتجة  واملدخرات 
تسببت  ــــذي  الـ ــــالق  اإلغــ
فـــيـــه جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
كــــــــورونــــــــا، واملــــــخــــــزون 
ــازل.  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ املـــــــــحـــــــــدود لـ
لوكالة  تقرير  وبحسب 
األميركية،  »بلومبيرغ« 
ــــــــصــــــــنــــــــف 

ُ
أمــــــــــــــــــــــــــــــس، ت

ــدا، وكـــــنـــــدا،  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــــوزيـ ــيـ ــ نـ
ــلـــى أنــهــا  والــــســــويــــد، عـ
أكـــثـــر أســـــــواق املــســاكــن 
ــة  ــ ــرضــ ــ ــعــ ــ ــ

ُ
ــة امل ــ ــيــ ــ ــاملــ ــ ــعــ ــ ــ ال

لـــــفـــــقـــــاعـــــات، وتــــقــــتــــرب 
بــريــطــانــيــا والــــواليــــات 
املــتــحــدة أيــضــا مــن قمة 
تـــصـــنـــيـــفـــات املــــخــــاطــــر. 
ــلــــب عــلــى  ــطــ وتــــــزايــــــد الــ
الـــعـــقـــارات، خــاصــة ذات 
املساحات األكبر بسبب 
الـــجـــائـــحـــة، والــــحــــوافــــز 
الضريبية التي قدمتها 
ــات  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ بــــــعــــــض الــ

ملشتري املساكن.

ارتفاع التضخم في السعودية
السنوي  )التضخم(  المستهلك  أسعار  معدل   ارتفع 
 ،%5.7 بنسبة  الماضي  أيار  مايو/  خالل  السعودية،  في 
 ،2021 الثاني  كانون  يناير/  منذ  مستوى  أعلى  مسجًال 
الرقم نفسه، وذلك في استمرار النعكاس  حينما سجل 
لتبلغ  أمثالها  ثالثة  إلى  المضافة  القيمة  ضريبة  زيادة 
أسعار  زيادة  إلى  أدى  ما  وهو  الماضي،  العام   %15

السلع والخدمات. 
حيث  التوالي،  على   17 الـ  للشهر  التضخم   وارتفع 
بإبريل/  مقارنة   %0.2 بنسبة  أيضا  شهرية  زيادة  سجل 
العامة  الهيئة  عن  أمس،  صادرة،  بيانات  وفق  نيسان، 

لإلحصاء )حكومية(. 

»طيران اإلمارات« تخسر 5.5 مليارات دوالر
بقيمة  سنوية  خسارة  اإلمارات«،  »طيران  شركة  تكبدت 
في  المنتهية  المالية  السنة  في  دوالر  مليارات   5.5
أكثر من  األولى منذ  للمرة  الماضي، وذلك  آذار  مارس/ 
ثالثة عقود، على خلفية اإلغالقات المرتبطة بفيروس 
كورونا التي ضربت قطاع الطيران بشدة، بينما كانت قد 
سجلت أرباحًا بقيمة 288 مليون دوالر في السنة المالية 
مليارات   8.4 إلى   %66.4 اإليرادات  وانخفضت  السابقة. 
دوالر ، إذ انخفضت حركة الركاب بنحو 88.3% إلى 6.5 
أحد  »ال  أن  إلى  الفتا  أمس،  للشركة،  بيان  وفق  ماليين، 
يعلم متى سيتغلّب العالم على الجائحة، لكننا نعلم أّن 

التعافي سيكون غير منتظم«.

استثمارات كورية في التكنولوجيا
الحكومة  أن  الجنوبية،  كوريا  في  المالية  وزارة  أعلنت 
البحث  مجال  في  استثماراتها  لتوسيع  تخطط 
مثل  الرئيسية،  المستقبلية  التكنولوجيا  في  والتطوير 
الرقمية  السياسة  مشاريع  من  كجزء  الموصالت،  أشباه 

الرئيسية في البالد. 
في  كبير  مسؤول  عن  »يونهاب«  وكالة   ونقلت 
ستدعم  الحكومة  إن  أمس،  قوله،  المالية   وزارة 
االستمرار  على  لمساعدتها  الرقائق  صناعة   شركات 
الذاكرة  شرائح  قطاع  في  المبادرة  زمام  تولي  في 
والتي ترصد لها الدولة استثمارات بنحو 52 مليار دوالر 

بحلول 2025.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

قبل ثورة الزهور عام 2003، 
كانت جورجيا من بني أكثر 

الدول فساًدا في جميع بلدان 
أوراسيا. كان الفساد يسكن 
في كل ركن من أركان الدولة، 
كانت املصالح الحكومية تعج 

بالفاسدين واملرتشني، كان 
السياسيون يقدمون الرشاوى 

للحفاظ على مواقعهم املتقدمة في 
النظام الحاكم، كانت إدارة مهمة 
مثل املرور تعوم على بحار من 
الفساد والرشى، سيطر رجال 

األعمال على وسائل اإلعالم، 
كان الفساد منتشرا في قطاع 

التعليم خاصة الجامعي، فقد كان 
األساتذة يحصلون على رشى 

من الطالب. كانت نفقات الوزارات 
السيادية مثل الدفاع والداخلية 

ال تخضع ألي نوع من الرقابة أو 
التدقيق الداخلي، كانت الرقابة على 

ميزانية الدولة والنفقات العامة 
شبه معدومة. في عام 2002، 

بدأت بوادر التغير ودارت عجلة 
مكافحة الفساد، ظهرت لدى النظام 

الحاكم إرادة قوية لوأد الجرثومة 
التي أرهقت الدولة وأكلت مواردها 

املحدودة. وعملت الحكومات 
املتعاقبة بعد ثورة الزهور في 

2003 على وضع خطوات ملموسة 
ملكافحة الفساد واعتبار ذلك أولوية 

لكل الحكومات. تّم حل جهاز 
شرطة املرور الفاسد بالكامل في 
عام 2004، وصاحب ذلك اعتقال 

كبار املجرمني وشن هجوم 
مباشر على أوكار الفساد وتجار 

املخدرات، وفصل جميع أفراد 
الشرطة الفاسدين، واستخدام 

التكنولوجيا املتطورة في إنهاء 
اإلجراءات الحكومية، واملكننة في 

املدفوعات الحكومية، وتطوير 
القطاع املصرفي، وتبني أساليب 

غير تقليدية في الرقابة املالية، 
ووضع وزارة الداخلية ومراكز 

الشرطة في مكاتب زجاجية، وقد 
ملست ذلك بنفسي حينما زرت 

 ،)Justice House( مقر بيت العدل
في العاصمة تبليسي. ببساطة 

تحولت مكافحة الفساد إلى خطة 
عمل للحكومات املتعاقبة بغض 

النظر عن الحكومة القائمة، وكانت 
 مستوى 

ّ
النتيجة رائعة، حيث خف

الفساد بشكل كبير بعد ثورة 
الزهور. ومنذ عام 2004، أحرزت 
 في الحملة 

ً
جورجيا تقدًما هائال

ضد الفساد. وفي 2014 احتلت 
جورجيا املرتبة 11 من بني 197 
دولة في مؤشر مخاطر الرشوة 
لألعمال، متقدمة بذلك على دول 

مثل النرويج وفرنسا وهولندا 
وسويسرا وبريطانيا والنمسا. 

وفي عام 2010، قالت منظمة 
الشفافية الدولية )تي آي(، إن 

جورجيا كانت »أفضل ُمحاِربة 
للفساد في العالم«.

السؤال: هل يمكن تكرار تجربة 
جورجيا في مكافحة الفساد 

وتوفير مستوى أمن عال 
ملواطنيها وأسعار في متناول 
اليد وتناسب القدرة الشرائية 

للمواطن في دول املنطقة؟ وهل 
يمكن أن تكون جورجيا نموذجا 

حيا لبالدنا في تحقيق املعادلة 
الصعبة، بلد محدود املوارد، ورغم 

ذلك يتمتع املواطن فيه بأسعار 
سلع وخدمات رخيصة؟

كيف حاصرت 
جورجيا الفساد؟

Wednesday 16 June 2021
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اقتصاد

اتساع االحتجاجات على تردي المعيشة في اليمن

93
االقتصاد  خسائر  قــفــزت 
إلى  الحرب  بسبب  اليمني 
نهاية  في  دوالر  مليار   93
مليارًا   66 مقابل   ،2020
عليه،  السابق  العام  في 
أخيرًا  صـــادر  تقرير  ــق  وف
ــن قـــطـــاع الـــدراســـات  عـ
االقتصادية  والتوقعات 
مع  بالتعاون  )حكومي(، 

منظمة »يونيسف«.

تقرير

تعز تنضم لمحافظات 
جنوبية عديدة 

تشهد احتجاجات

اليمن يعتمد على 
االستيراد بنسبة %90 

لتغطية احتياجاته 

عدن ـ محمد راجح

تـــشـــهـــد مـــحـــافـــظـــة تـــعـــز جــنــوبــي 
الــيــمــن احــتــجــاجــات واســعــة منذ 
مـــنـــتـــصـــف شــــهــــر مــــــايــــــو/ أيــــــار 
ــــردي  ــــن تـ ــبـــني مـ ــاضـ املـــــاضـــــي، ملــــواطــــنــــني غـ
األوضـــــــاع املــعــيــشــيــة وعـــــدم تـــوفـــر الــعــديــد 
إلى  لتنضم  الكهرباء،  منها  الــخــدمــات،  مــن 
العديد من املحافظات الجنوبية التي تشهد 
ــام احــتــجــاجــات مــتــواصــلــة  ــعـ ــة الـ مــنــذ بـــدايـ
عــلــى تــــردي الـــظـــروف املــعــيــشــيــة، مــثــل عــدن 
الــــتــــي تـــتـــخـــذ مـــنـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة 
عاصمة مؤقتة وحضرموت ولحج. وتأتي 
اتفاق  مــع  بالتزامن  فــي تعز  االحــتــجــاجــات 
بــــني الــســلــطــة املــحــلــيــة والـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
الســـتـــغـــالل مـــحـــطـــات الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة 
للمستهلكني  الـــخـــدمـــات  وتـــقـــديـــم  الـــعـــامـــة 
بــاملــبــالــغ فيها  الــكــثــيــرون  بــأســعــار يصفها 
املواطنني  أعــبــاء  يــزيــد مــن  مــا  بشكل كبير، 
الذين يعانون من غــالء ال يتوقف وانهيار 
في القدرات املالية. يقول منصور عبده، من 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن وضــع  ســكــان تــعــز لـــ
مــعــظــم الـــنـــاس فـــي تـــدهـــور مــســتــمــر، بينما 
تتركز املوارد املتاحة في يد فئات محدودة 
ــرب. كــــذلــــك تــشــهــد  ــ ــحــ ــ تـــســـتـــغـــل أوضـــــــــاع الــ
مـــحـــافـــظـــات الـــيـــمـــن الــجــنــوبــيــة احــتــقــانــات 
واحتجاجات متواصلة منذ عودة الحكومة 
ــي، والـــتـــي  ــ ــاضـ ــ ــديــــدة نـــهـــايـــة الــــعــــام املـ الــــجــ
تسببت في إعادتها إلى الرياض مرة أخرى 
ــاورات إلرجــاعــهــا  ــ ــشـ ــ ــفـــاوضـــات ومـ وبـــــدء مـ
فيها  يستمر  الــتــي  املــؤقــتــة  إلــى عاصمتها 
املــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي الـــذي يــنــادي 
اإلمــارات بالتمدد  باالنفصال واملدعوم من 
وبسط نفوذه على مؤسسات الدولة العامة 
املواطنون  ويشكو  الجنوبية.  اليمن  ومــدن 
فــي عـــدن وبــقــيــة املــحــافــظــات الجنوبية من 
عدم وجود أي حل لتحسني خدمة الكهرباء 
ــل مــن  ــتـــواصـ الـــتـــي يـــضـــاعـــف انــقــطــاعــهــا املـ

الوقود سمحت الحكومة بدخولها، ويقول 
الحوثيون إنها سفن تجارية محتجزة في 
عرض البحر منذ أشهر. ويؤكد ياسر مقبل، 
»العربي  لـ الــحــديــدة  فــي جامعة  األكــاديــمــي 
التحمل  اليمنيني على  قــدرات  أن  الجديد«، 
تــتــقــلــص بــشــكــل كــبــيــر مـــع تـــوقـــف حــيــاتــهــم 
وفقدانهم مصادر دخلهم وما توفر يلتهمه 
التضخم وإيـــجـــارات املــســاكــن، مــشــيــرا إلــى 
ــــان  ــــال أمـ الـــيـــمـــنـــيـــني أصــــبــــحــــوا بـ ــــن  85% مـ
اجتماعي واقتصادي بسبب فقدان مختلف 

فرص الحياة املعيشية.   
ــــن احـــتـــجـــاجـــات  ــا يـــــــدور مـ ــ ــلــــى ضــــــوء مـ وعــ
ارتفعت األصـــوات املــحــذرة مــن ثــورة جياع 
قــادمــة، إذا مــا استمر الــوضــع الــراهــن بهذا 
الــتــردي املــتــواصــل مــع انــســداد أفــق الحلول 
الهادفة إلى توقف الحرب التي نتجت عنها 
تــبــعــات اقــتــصــاديــة كــارثــيــة وضــعــت ثلثي 
السكان على حافة الجوع. وكان اتحاد عمال 
نــقــابــات اليمن قــد طــالــب فــي شهر مــارس/ 
ـــب  ــل مــشــكــلــة رواتـ آذار املـــاضـــي بــســرعــة حـ
املوظفني لتشمل الجهاز اإلداري للدولة في 
والــعــمــل على  املــحــافــظــات،  صنعاء وجميع 
إعــــداد هيكل أجـــور مــوحــد لــكــافــة املوظفني 
والــدوائــر واملــؤســســات العامة يــراعــى فيها 
ــور بــمــا يـــعـــادل 300  ــ ــى مـــن األجـ ــ الــحــد األدنـ
دوالر شهريا، مشيرا إلى أن ضرورة إيجاد 
رؤية متكاملة تشمل أيضا معالجة أوضاع 
أعمالهم  مــن  واملــســرحــني  الفائضة  العمالة 

ووظائفهم في القطاع املدني.
وتستمر أسعار السلع الغذائية في االرتفاع 
ــقـــدرات  بــشــكــل قـــيـــاســـي، بــيــنــمــا تــتــالشــى الـ
الــشــرائــيــة ألغــلــب املــواطــنــني وســـط انــعــدام 
الــســيــولــة املــالــيــة، حــتــى أضــحــت الكثير من 
األســر تحت وطــأة الديون وأعباء إيجارات 
املساكن التي تأتي في طليعة األعباء التي 
الحياة  متطلبات  إلــى  إضافة  يواجهونها، 
 يعجز كثير 

ً
 ثقيال

ً
املعيشية التي غدت حمال

منظمات  وتـــرى  تحمله.  عــن  اليمنيني  مــن 

أممية أن أزمــات الوقود املتكررة والحصار 
ــد أهـــم  ــ املــــفــــروض عـــلـــى دخــــــول الــــوقــــود أحـ
األســـبـــاب فـــي األزمـــــة اإلنــســانــيــة املــتــفــجــرة 
فــي الــيــمــن، لــذا يطالب مــســؤولــون أمميون 
ــيــــود املــــفــــروضــــة عــلــى  ــقــ ــــرورة رفــــــع الــ ــــضــ بــ
التي  اليمنية لتسريع حركة السلع  املوانئ 
إليها واملساعدة في خفض  الحاجة  تشتد 
ــا. وتـــتـــوقـــف الـــجـــهـــود الــحــكــومــيــة  ــارهـ ــعـ أسـ
ــة هــــــذه االحــــتــــجــــاجــــات املـــرشـــحـــة  ــهــ ــواجــ ملــ
لالنفجار عند حدود كيفية تحسني خدمة 
الــكــهــربــاء، إذ تــــدرس عــــددًا مـــن الــخــيــارات، 
منها استئجار محطة كهرباء عائمة تعمل 

بوقود املازوت والنظر في عدد من العروض 
املقدمة من شركات عاملية بهذا الخصوص، 

والجدوى االقتصادية منها.
االقتصادي،  الخبير  الــقــواس،  منير  ويقول 
الــعــديــد مــن املـــدن واملناطق  إن »مــا تشهده 
من احتجاجات أمر طبيعي، إذ ال يعقل أن 
الفقر  يــعــانــون  يمني  مليون   25 نحو  يظل 
والجوع وتردي الخدمات، بينما يشاهدون 
فــي املــقــابــل تضخم أثــريــاء الــحــرب وزيـــادة 
ــوارد وثــــــروات الــيــمــن  ــ ثـــرواتـــهـــم ونــهــبــهــم ملــ
الصراع لتحقيق  أمد  إطالة  ويعملون على 

املزيد من مصالحهم الخاصة«.
ويـــعـــرب الــــقــــواس عـــن انـــدهـــاشـــه مـــن »عـــدم 
االلـــتـــفـــات ملـــعـــانـــاة الــــنــــاس فــــي الــتــحــركــات 
الـــدولـــيـــة الـــهـــادفـــة لــتــهــيــئــة أجــــــواء الـــحـــوار 
ملناقشة خطط تحقيق السالم في البالد، في 
الوقت الذي تتم فيه مناقشة تحقيق بعض 
مصالح طرفي الحرب دون االلتفات ملعاناة 
اليمنيني والذين يدفعهم ما يتعرضون له 
إلى مجرد رفع أصوات حناجرهم للتجاوز 
أصـــوات رصــاص ومــدافــع الــحــرب«.  وتأتي 
الذي  الوقت  في  الشعبي،  الغضب  موجات 
الــغــالء؛ فــإلــى جانب  تتصاعد فيه مــوجــات 
العوامل الداخلية املتمثلة في انهيار قيمة 
وانــفــالت  األجنبية  الــعــمــالت  مقابل  الــريــال 
ــار الـــســـلـــع الــعــاملــيــة  ــعــ األســــــــواق تــشــهــد أســ
ارتــــفــــاعــــا حــــــادًا مـــنـــذ بــضــعــة أشـــهـــر وســـط 
املقبلة  الفترة  بتزايد وتيرتها في  توقعات 
فــــي ظــــل تـــصـــاعـــد تــكــالــيــف الـــشـــحـــن وشـــح 
الــســلــع األســاســيــة مــع تــزايــد الــطــلــب عليها 
مــن قــبــل االقــتــصــادات الــكــبــرى الــتــي تشهد 
انــتــعــاشــا بــعــد الـــخـــروج مـــن اإلغـــــالق الـــذي 
العام  تسببت فيه جائحة فيروس كورونا 

املاضي.
ويعتمد اليمن على االستيراد بنسبة تصل 
األســاســيــة.  احــتــيــاجــاتــه  لتغطية  إلـــى %90 
فــي  الـــقـــمـــح،  مـــثـــل  ــــذاء،  ــغـ ــ الـ وتــــأتــــي واردات 
املرتبة األولى بني أهم 30 سلعة مستوردة.

شرارة ثورة جياع
اليمن، في موجة أشبه بشرارة  المعيشية في  األوضاع  تردي  تتسع رقعة االحتجاجات ضد 
ثورة جياع في البلد الذي دفعت الحرب أغلب سكانه نحو العوز، بينما ال تلوح في األفق أي 

بوادر إنقاذ لماليين األسر التي انزلقت إلى قاع الفقر

طرابلس ـ أحمد الخميسي

تقييما  الليبية  الحكومة  تجري 
ــيــــاجــــات  ــتــ ــوق الـــعـــمـــل واالحــ ــســ لــ
لــلــوظــائــف فــيــه تمهيدًا  الــفــعــلــيــة 
ــا دمــرتــه  ــار مـ ــمـ ــادة إعـ النـــطـــالق مــرحــلــة إعــــ
ــدار ســـنـــوات  ــ الــــصــــراعــــات املــســلــحــة عـــلـــى مــ
مــاضــيــة، فــيــمــا تــتــوقــع الــحــكــومــة املــصــريــة 
تــشــغــيــل قـــرابـــة ثـــالثـــة مـــاليـــني مـــصـــري في 
املرتقبة، ليستحوذوا على معظم  املشاريع 

الفرص التي تقدرها طرابلس.  
وقال عبد الناصر الرويمي، رئيس التفتيش 
الــعــمــل والــتــأهــيــل في  الــعــمــالــي فـــي وزارة 
حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إن السوق 
3.5 ماليني عامل  الليبي سيستوعب نحو 
ــار الــتــي  ــمـ أجــنــبــي فـــي مــشــاريــع إعـــــادة األعـ
تــحــتــاجــهــا الـــبـــالد، مــضــيــفــا فـــي حــديــث مع 
ــديــــد«، أنـــــه يـــجـــري تــوحــيــد  »الــــعــــربــــي الــــجــ

املؤسسات الحكومية، ومن ثم سيتم حصر 
العمالة األجنبية في السوق حاليا لتقدير 

االحتياجات الفعلية.
الــعــمــل ال  أن وزارة  إلــــى  الـــرويـــمـــي  وأشــــــار 
العمالة  بــشــأن  حاليا  دقيقة  بــيــانــات  تملك 
املــــوجــــودة، لــكــن آخــــر رصــــد لــــــوزارة الــعــمــل 
والــتــأهــيــل لــفــت إلـــى وجــــود نــحــو مليوني 

عامل أجنبي بنهاية العام املاضي، 2020.
ــنـــي فـــي الــبــالد  ــع األمـ ومـــنـــذ تـــدهـــور الـــوضـ
بدءًا من عام 2011 وتدني الفعالية اإلدارية 
ــبــــح وضـــع  ــة، أصــ ــيـ ــكـــومـ لـــلـــمـــؤســـســـات الـــحـ
العمالة الوافدة في ليبيا عرضة للخطر، ما 
أيضا  فــي مناطق ومــجــاالت  تتركز  جعلها 
والتأهيل.  العمل  وزارة  وفــق  غــيــرهــا،  دون 
وتؤكد تقارير متخصصة أن أكثر من %60 
من العمالة األجنبية في ليبيا غير قانونية، 

منها عمالة وافدة من دول الجوار.
وتـــأتـــي مــســاعــي الــحــكــومــة لــتــنــظــيــم ســوق 
البالد  فيه  الـــذي تستعد  الــوقــت  فــي  العمل 
النــطــالق مرحلة إعـــادة اإلعــمــار الــتــي تقدر 
فــيــمــا  دوالر،  مـــلـــيـــار   120 بــنــحــو  قــيــمــتــهــا 
ــم املـــتـــحـــدة االقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــانـــت لــجــنــة األمــ كـ

ــوا(، قد  ــ ــكـ ــ واالجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــغـــرب آســـيـــا )إسـ
ليبيا  فــي  للصراع  اإلجمالية  الكلفة  قــدرت 
منذ انــدالعــه قبل عشر ســنــوات بنحو 576 

مليار دوالر.
الليبية بشأن تنظيم  وجاءت التصريحات 
ســــوق الــعــمــل عــقــب تــوقــعــات حــكــومــيــة في 
قرابة ثالثة ماليني مصري  مصر بتشغيل 
ــمـــار. إذ قـــال وزيـــر  ــــادة اإلعـ فـــي مــشــاريــع إعـ
في  املصري محمد سعفان،  العاملة  القوى 
مقابلة مع فضائية »صدى البلد« املحلية، 
مساء االثنني، إن ثالثة ماليني عامل مصري 
إعــادة  فــي  للمشاركة  ليبيا  إلــى  سيعودون 

إعمارها.
وذكــــر ســعــفــان أن هـــذا الـــرقـــم يـــعـــادل حجم 
الــعــمــالــة املـــصـــريـــة الـــتـــي عـــــادت مـــن ليبيا 
املاضية،  العشر  السنوات  إلــى مصر خــالل 
نتيجة مــعــارك ضــاريــة بــني الــفــرقــاء، عقب 
ــة بــنــظــام الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق معمر  اإلطــــاحــ
القذافي. ومساء اإلثنني، وصل وزير العمل 
والــتــأهــيــل الليبي عــلــي الــعــابــد الــرضــا إلــى 
الليبية  الحكومة  مــن  وفــد  يرافقه  الــقــاهــرة، 
لبحث التنسيق بخصوص مذكرة التفاهم 
حول تنظيم وتسهيل انتقال األيدي العاملة 

املوقعة بني البلدين.
وبــحــســب بـــيـــان صـــــادر عـــنـــه، قــــال ســعــفــان 
خـــالل اســتــقــبــالــه الـــوزيـــر الــلــيــبــي، إن وزارة 
القوى العاملة تتخذ حاليا إجــراءات عودة 
غلقه  بعد  لليبيا،  العمالي  التمثيل  مكتب 
في الفترة األخيرة نتيجة األحداث األمنية.

وتابع: »عودة الطيران بني البلدين ستكون 
الــعــامــل األســـاســـي لتسهيل عــودة  بــمــثــابــة 

ريان محمد

يــعــانــي الــكــثــيــر مـــن املـــواطـــنـــني فـــي مــنــاطــق 
سيطرة النظام السوري من عدم القدرة على 
إمــا الرتفاع أسعاره  الـــدواء،  الحصول على 
الوقت  في  الصيدليات،  في  توفره  لعدم  أو 
الــذي حذر فيه املجلس العلمي للصناعات 
الــدوائــيــة مــن تــوقــف اإلنــتــاج بسبب ارتــفــاع 
الـــتـــكـــالـــيـــف. لــــم تــســتــطــع أم أحــــمــــد مــســتــو 
ـــراء وصـــفـــة الــطــبــيــب كــامــلــة  )51 عــــامــــا(، شــ
بــالــرغــم مـــن إحــســاســهــا بــاإلعــيــاء الــشــديــد، 
بسبب ارتفاع سعر األدويــة املوصوفة لها، 
الجديد«،  »العربي  مع  في حديث  موضحة 
الــطــبــي بــلــغــت 8 آالف  الــفــحــص  أن »قــيــمــة 
ألـــفـــا، بينما  الـــــــدواء نــحــو 24  لـــيـــرة وثـــمـــن 
راتــب زوجــي التقاعدي 55 ألف ليرة، لذا لم 
ــة كــلــهــا، فقمت  ــ أســتــطــع تــدبــيــر قيمة األدويـ
بشراء جزء منها، ووضعت الوصفة الطبية 
تقدم  الــتــي  الخيرية  الجمعيات  إحـــدى  فــي 
مساعدة لتأمني الدواء على أمل أن تؤمن ما 
تبقى منها، لكن مــرت على األمــر عــدة أيــام 

ولم تتصل الجمعية بي«. 
ــافــــت »ارتـــفـــعـــت أســـعـــار األدويـــــــة منذ  وأضــ
الرسمي  فالسعر  الفــت،  بشكل  العام  بداية 
شـــيء والــســعــر الحقيقي فــي الــســوق شــيء 
املواطن سوى  آخــر، وبالنهاية ال يستطيع 
ليست  املشكلة  ألن  الــواقــع  بــاألمــر  التسليم 
في الصيدلي بل في الشركات ومستودعات 
ــه، يـــشـــعـــر أبـــو  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ  بـــيـــع األدويـــــــــــــة«. مـ
مــهــنــد أيــــوب )40 عـــامـــا(، بــالــصــدمــة جـــراء 
 أســـعـــار الـــــدواء املــرتــفــعــة، قــائــال فـــي حــديــث 
ــربـــي الـــجـــديـــد«: »لــــم تــعــد أســعــار  ــعـ مـــع »الـ
الشهري،  للراتب  بالنسبة  األدويــة منطقية 
فــــأن أدفـــــع ثــمــن الـــوصـــفـــة الــطــبــيــة لــطــفــلــني 
مــصــابــني بــالــرشــح وبـــعـــض االحـــتـــقـــان في 
األذن 17 ألف ليرة، هناك أمر غير منطقي، 
 وراتـــبـــي فـــي الـــدولـــة ال يــصــل إلــــى 50 ألــف 
لـــيـــرة، ولـــــوال أن لــــدي أخـــويـــن الجـــئـــني فــي 
ــا مــا كـــان مــن املــمــكــن لــنــا أن نحصل  ــ أوروبـ
على العالج بل ما كنا لنتمكن من الحصول 

على الخبز«. 
وأضــــــــاف »والـــــدتـــــي مـــريـــضـــة غـــــدة أيـــضـــا، 
وإال ستتعرض  يومي  دواء  تناول  وعليها 
ــد تـــهـــدد  ــ ــفــــات الــــتــــي قـ ــاعــ ــن املــــضــ ــ لـــكـــثـــيـــر مـ
حياتها، واملشكلة أن هذه األدويــة وغيرها 
من أدويــة األمــراض املزمنة لم تعد متوفرة 
العائلة قد  أفــراد  بشكل دائــم، فتجد جميع 
ودائما  وعياراتها،  األدويــة  أسماء  حفظوا 

مـــا نـــســـأل كـــل صــيــدلــيــة نـــمـــر مـــن أمـــامـــهـــا، 
كــمــا نـــوصـــي الــبــعــض مــنــهــا بــــأن تــخــبــرنــا 
فـــي حــــال تـــوفـــرت، وبـــعـــض األحـــيـــان نــدفــع 
من  كنوع  عليها  للحصول  إضافية  مبالغ 

التعويض عن هذه الخدمة«. 
الراتب في سورية عام  كــان  وتابع »عندما 
2011 يعادل نحو 400 دوالر في املتوسط، 
كـــان املــوظــف مــديــونــا بشكل دائـــم وعــاجــزا 
عن تأمني أبسط احتياجاته، فتجده يعمل 
فـــي عـــدة وظـــائـــف لــيــؤمــن نــحــو ألـــف دوالر 
ــى، أمـــا الـــيـــوم فــراتــب  ــ لــيــعــيــش بــالــحــد األدنــ
املوظف نحو 17 دوالرا، في وقت زاد النظام 
الــرســوم والــضــرائــب بشكل كبير وانــهــارت 
الــقــيــمــة الـــشـــرائـــيـــة لـــلـــيـــرة، فــتــخــيــلــوا كيف 
يمكن أن يعيش«. وبينما يشكو املواطنون 
ــدواء، طالب  ــ مــن االرتـــفـــاع الــحــاد ألســعــار الـ
ــلـــس الـــعـــلـــمـــي لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــدوائـــيـــة  املـــجـ
الــتــابــعــة  الــصــحــة  تـــدخـــل وزارة  بــــضــــرورة 
للنظام مــن أجـــل زيــــادة أســعــار الــعــديــد من 
ــة، مــــحــــذرا مــــن تــوقــف  ــ ــيـ ــ ــــدوائـ ــاف الـ ــ ــنـ ــ األصـ
املــعــامــل )املــصــانــع( بــســبــب ارتـــفـــاع أســعــار 
املواد األولية وسعر الصرف، وفق ما نقلت 
قبل  للمجلس  اجــتــمــاع  عــن  صحف محلية 

أيام.
املــعــامــل تعاني من  فــإن  املــجــلــس،  وبحسب 
ارتفاع أسعار املواد األولية لدى دول املنشأ، 
وارتــفــاع أجــور الشحن 3 أضعاف وأسعار 
الــطــاقــة، فــي حــني تــســاءل أصــحــاب املعامل 
ــاذا تــم الــتــدخــل بــرفــع أســعــار الــعــديــد من  ملــ

املواد والسلع بشكل كبير؟ 
ــار  ــعـ ــم يــــحــــدث أي تــــدخــــل بـــتـــعـــديـــل أسـ ــ ــ ول
الـــــــــدواء بـــشـــكـــل يـــنـــصـــف عــمــلــيــة اإلنــــتــــاج، 
 ويــنــصــف املـــواطـــن فـــي نــهــايــة املـــطـــاف، ما 

ــنــــاف  ــرار إنــــتــــاج األصــ ــمــ ــتــ ــم فــــي اســ ــاهـ يـــسـ
الدوائية ووجودها في الصيدليات، ويمنع 
دخـــول الــــدواء املــهــرب الـــذي يــبــاع بــأســعــار 

مضاعفة.
األدويــة  وخاصة  الصحي،  الدعم  وأضحى 
أولويات  من  الجراحية،  العمليات  وإجــراء 
واملبادرات  الخيرية  الجمعيات  من  الكثير 
املجتمعية اإلغاثية، إال أن نقص اإلمكانات 
ــــردي الــقــطــاع  مــقــارنــة مـــع االحــتــيــاجــات وتـ
الـــصـــحـــي الــــعــــام وتــــراجــــع خـــدمـــاتـــه وعــــدم 
توفر األدوية للمرضى تتسبب في معاناة 
غالبية املواطنني الذين يعيشون تحت خط 
الفقر مع االنهيار االقتصادي الذي تشهده 
ــام 2011. وبـــخـــالف ارتــفــاع  ســـوريـــة مــنــذ عـ
فاتورة الدواء بشكل حاد، يعاني السوريون 
مـــن ارتـــفـــاع أســـعـــار الــســلــع، حــيــث ارتــفــعــت 
املؤلفة من خمسة  األســرة  تكاليف معيشة 
»قاسيون«  ملركز  تقرير  بحسب  أشخاص، 
للدراسات، من العاصمة دمشق، في إبريل/ 
نيسان املــاضــي، مــن 773 ألــف لــيــرة، مطلع 
ــاري، إلـــى مــلــيــون وأربـــعـــني ألــف  الـــعـــام الـــجـ
من  )مستقل(،  قاسيون  مركز  ويــبــنّي  لــيــرة. 
إنفاق  أســعــار سلة  أن  الــســوريــة،  العاصمة 
األسرة السورية املكونة من ثماني حاجات 
أساسية )غذاء، سكن، صحة، تعليم، لباس، 
أثــــــاث، نــقــل واتـــــصـــــاالت(، ارتـــفـــعـــت بسبب 
النفطية  واملشتقات  الــغــذاء  أســعــار  ارتــفــاع 

وتراجع سعر صرف الليرة.
 2900 من  السورية  العملة  قيمة  وتراجعت 
الــواحــد فــي نهاية عام  الـــدوالر  ليرة مقابل 
وفــــق سعر  حـــالـــيـــا،  لـــيـــرة   3200 إلــــى   2020
الــصــرف فــي الــســوق املـــوازيـــة. وكـــان رئيس 
مــجــمــوعــة عـــمـــل اقـــتـــصـــاد ســــوريــــة أســـامـــة 
الــقــاضــي قــد تــوقــع، فــي تصريحات سابقة 
ــد«، أن تـــــــزداد مــعــانــاة  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
الــســوريــني املــعــيــشــيــة خـــالل الــفــتــرة املقبلة 
مع عــودة تهاوي سعر صرف الليرة »التي 
قوتها، وعجز نظام  فقدت جميع محددات 
بــشــار األســــد عـــن اإليـــفـــاء بــــأي وعــــد قطعه 

لناخبيه«.
وكان تقرير صادر حديثا عن »نقابة عمال 
املصارف« في دمشق قد قدر قيمة خسائر 
ــة الــــحــــرب فــــي 2011  ــدايــ االقـــتـــصـــاد مـــنـــذ بــ
وحــتــى 2021 بــأكــثــر مــن 530 مــلــيــار دوالر، 
أي مــا يــعــادل 9.7 أضــعــاف الــنــاتــج املحلي 
لــســوريــة عــام 2010. لكن تقارير  اإلجــمــالــي 
دولية أشارت إلى وصول الخسائر إلى 1.2 

تريليون دوالر.

إعمار ليبيا
فواتير الدواء تزيد أوجاع السوريين

3 ماليين مصري ينتظرون... 
وطرابلس تحصي االحتياجات

ينتظر ثالثة ماليين 
مصري دخول ليبيا للعمل 
في مشاريع إعادة اإلعمار 
التي ينتظر انطالقها، في 

الوقت الذي تجري فيه 
طرابلس تقييمًا لحصر 

االحتياجات

معيشة مال وسياسة

معدل البطالة
 في مصر بلغ %7.4 

بنهاية الربع األول من 
العام الجاري

تكاليف معيشة 
األسرة تتجاوز المليون 

ليرة شهريًا

خسائر االقتصاد 
تزيد عن نصف تريليون 

دوالر

الدولة  إلــى  رسمي  بشكل  املصرية  العمالة 
الــلــيــبــيــة، مــع ضــمــان تــوفــيــر األمــــان الــكــامــل 
والحماية  القطاعات  مختلف  في  للعاملني 

الالزمة«.
ــــي، قـــــال الـــجـــهـــاز املــــركــــزي  ــــاضـ والـــشـــهـــر املـ
الــعــامــة واإلحـــصـــاء فــي مــصــر، إن  للتعبئة 
معدل البطالة في البالد سجل 7.4% بنهاية 
الربع األول من العام الجاري، بعدد 2.155 

مــلــيــون مــتــعــطــل عـــن الـــعـــمـــل. وقـــبـــل انــــدالع 
فــبــرايــر/ شــبــاط 2011،  فــي  الليبية  الــثــورة 
كـــانـــت لــيــبــيــا مـــن أهــــم الـــوجـــهـــات لــلــعــمــالــة 

املصرية املهاجرة.
ــوات، عـــانـــت لــيــبــيــا مـــن صـــراع  ــنــ ولـــعـــدة ســ
بالنفط  الــغــنــي  الــبــلــد  مــســلــح، بينما شــهــد 
انفراجا سياسيا قبل أشهر، حيث تسلمت 
 16 فــي  مــهــامــهــا،  انــتــقــالــيــة منتخبة  سلطة 

مـــــارس/ آذار املـــاضـــي، لــقــيــادة الـــبـــالد إلــى 
إجراء االنتخابات بنهاية 2021.

ــالـــح، الــبــاحــث املــخــتــص في  ــال عــلــي صـ ــ وقـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  شـــؤون ســـوق الــعــمــل، لـــ
إن الــــســــوق يـــحـــتـــاج إلـــــى حـــصـــر وتــنــظــيــم 
الوافدة بشكل قانوني، مشيرا إلى  العمالة 
أن املـــشـــاريـــع املــرتــقــبــة ســتــســتــوعــب عــمــالــة 

أجنبية من دول الجوار وغيرها.

مصريون يغادرون 
ليبيا قبل ست سنوات 
بسبب التدهور األمني 
)فرانس برس(

معاناتهم مع دخول فصل الصيف وارتفاع 
ــرارة بــشــكــل غـــيـــر مـــســـبـــوق عــن  ــ ــــحـ ــة الـ ــ درجــ

األعوام املاضية.
يقول املواطن هايل الشتري من سكان عدن 
في حديث مع »العربي الجديد«: »الوضع ال 
يطاق وعبارة عن جحيم ال يمكن احتماله، 
إذ ال كهرباء وال مياه وال خــدمــات صحية 
الئقة وال تعليم وال أعمال متوفرة مع تردٍّ 
كبير للدخل، وما يتم صرفه من رواتــب لم 

تعد أكثر من مسكنات ال تسد الجوع«.
ــــدن واملـــنـــاطـــق مـــن غــالء  وتــعــانــي مــعــظــم املـ
ــردٍّ كــبــيــر فـــي الــخــدمــات الــعــامــة  ــ فــاحــش وتـ
ــع لــلــفــقــر والــــجــــوع والــبــطــالــة،  ــ  واسـ

ٍّ
ــفـــش وتـ

توسع  من خطورة  أممية  تحذيرات  وســط 
رقــعــة املــجــاعــة لتشمل بــــؤرًا جــديــدة بــدأت 

بالظهور في أكثر من منطقة بالدولة.
ــهـــرت األســــبــــوع املـــاضـــي مــــؤشــــرات عن  وظـ
وساطة عمانية بعد زيارة معلنة نادرة لوفد 
صــنــعــاء،  اليمنية  الــعــاصــمــة  السلطنة  مــن 
التي يسيطر عليها الحوثيون، وسط أنباء 
عن تهيئة الظروف املواتية لبدء حوار بني 
األطـــــراف الــيــمــنــيــة إليــقــاف الـــحـــرب، تتمثل 
فـــي فــتــح مــطــار صــنــعــاء ومــيــنــاء الــحــديــدة 
ــددًا مـــن شــحــنــات  ــ ــــذي اســتــقــبــل عـ ــــرب( الـ )غــ

Wednesday 16 June 2021 Wednesday 16 June 2021
األربعاء 16 يونيو/ حزيران 2021 م  6  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2480  السنة السابعة األربعاء 16 يونيو/ حزيران 2021 م  6  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2480  السنة السابعة
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تــــواصــــل الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة 
بـــنـــاء الـــفـــضـــاء الـــتـــجـــاري الــخــاص 
بــهــا بــعــد انــفــصــالــهــا عـــن عضوية 
أكثر من  اآلن  األوروبــيــة ووقعت حتى  الكتلة 
60 اتفاقية تجارية مع دول العالم، ولكنها ال 
الــشــراكــة مع  اتفاقية  توقيع  انتظار  فــي  تـــزال 
االقــتــصــاد األمــيــركــي األكــبــر فــي الــعــالــم الــذي 
الــخــدمــات املالية  الــبــاب أمـــام تــجــارة  سيفتح 

وانتعاش البورصة وحي املال البريطاني. 
ــاري، أعــلــنــت  ــجـ ــتـ وفــــي إطـــــار بـــنـــاء الـــفـــضـــاء الـ
املــمــلــكــة املــتــحــدة وأســتــرالــيــا أمــــس الــثــالثــاء، 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق تــجــاري مــتــكــامــل يشمل 
الدولتني  الحر للبضائع بني  التجاري  املــرور 
واالستثمارات والوظائف واألعمال التجارية. 

ويتوقع محللون أن يفيد االتفاق سعر صرف 
الــذي واصــل االرتــفــاع مقابل كل  اإلسترليني 
ــيـــورو خـــالل الــشــهــر الــجــاري،  مــن الـــــدوالر والـ
عــلــى الـــرغـــم مـــن إعــــالن بــريــطــانــيــا تــأجــيــل فك 

اإلغالق من شهر يونيو/ حزيران الجاري إلى 
شــهــر يــولــيــو/ تــمــوز املــقــبــل، بسبب املــخــاوف 
من عودة التفشي لفيروس كوفيد 19. وتمكن 
اإلسترليني من املحافظة على موقعه املرتفع 
الثالثاء مدعوما باالتفاق  في تعامالت أمس 
الـــتـــجـــاري وبـــيـــانـــات الـــوظـــائـــف الــتــي أظــهــرت 

أمس تحسنا في سوق العمل.
وقال محلل العمالت بمصرف »يو أو بي بنك« 
اآلســــيــــوي، كــويــك ســيــر لــيــنــغ، ملــوقــع »بــاونــد 
ستيرلنغ« الثالثاء، »خفت الضغوط التنازلية 
على العملة البريطانية، ومن غير املتوقع أن 
يــتــراجــع اإلســتــرلــيــنــي عــن مــســتــواه الــحــالــي«. 
ويذكر أنه تم التعامل في الجنيه اإلسترليني 
في لندن عند 1.4111 مقابل الدوالر و1.1660 
ــفــــاق الـــجـــديـــد، قــــال وزيـــر  يــــــورو. وبـــشـــأن االتــ
الــتــجــارة األســـتـــرالـــي، دان تــيــهــان، إن رئــيــس 
ــانـــي، بــــوريــــس جـــونـــســـون،  ــطـ ــريـ ــبـ الــــــــــوزراء الـ
اتفقا  األسترالي، سكوت موريسون،  ونظيره 
التجارية  للشراكة  العريضة  الــخــطــوط  على 
يوم اإلثنني، ومن املتوقع أن تكشف بريطانيا 
عن كامل التفاصيل الحقا. وزار رئيس الوزراء 
ــتـــرالـــي بــريــطــانــيــا لــحــضــور اجــتــمــاعــات  األسـ
التي عقدت في منتجع كورنويل  السبع  قمة 
جنوب غربي إنكلترا واجتماعات حلف شمال 
األطلسي التي ستعقد في بروكسل. وأضاف، 
تــيــهــيــان فـــي تــصــريــحــات الـــثـــالثـــاء: »عــقــد كل 
مـــن جــونــســون ومـــوريـــســـون اجــتــمــاعــا مثمرًا 

شراكة 
بريطانية أسترالية

بوريس جونسون 
وسكوت وريسون 

)Getty( في لندن
مع  وشاملة  متكاملة  تجارية  اتفاقية  الثالثاء  أمس  بريطانيا  وقعت 
منذ  عليه  تعمل  الذي  الجديد  التجاري  الفضاء  بناء  إطار  أستراليا في 

بداية الفترة االنتقالية قبل 18 شهرًا

الشراكة التجارية البريطانية 
مع أميركا ال تزال مؤجلة 

في عهد بايدن

يتوقع أن ينهي بايدن 
الخالف حول صادرات الصلب 

واأللومنيوم األوروبية

أنقرة تزيد صادراتها 
إلى أوروبا وتبحث 

في تحسين الشروط

اتفاقية 
شاملة تنظم 

التجارة واالستثمار 
والوظائف 

واألعمال

)Getty( بايدن في بروكسل مع زعماء الكتلة األوروبية)Getty( مزرعة فراولة بتركيا التي تنشط في تصدير الخضر والفاكهة
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ربــمــا تــكــون الــصــني الــعــامــل املــهــم فــي تغيير 
ــار الـــعـــالقـــات الـــتـــجـــاريـــة بــــني الــــواليــــات  مـــسـ
املتحدة وأوروبــا في عهد الرئيس األميركي 
ــو بــــايــــدن، الـــــذي يـــرغـــب فـــي بـــنـــاء تــحــالــف  جـ
الرأسمالية  الديمقراطيات  مــع  استراتيجي 
ضــد الــصــني. فقد أكــد مــســؤولــون أوروبــيــون 
وأمـــيـــركـــيـــون، أمــــس الـــثـــالثـــاء، الــتــوصــل إلــى 
اتــــفــــاق بــــني االتــــحــــاد األوروبـــــــــي والــــواليــــات 
املتحدة لحل خالفهما القديم حول اإلعانات 
إيرباص  لشركتي  املمنوحة  القانونية  غير 
وبــويــنــغ لــصــنــاعــة الـــطـــيـــران. وقـــالـــت رئيسة 
املفوضية األوروبية أورسوال فون ديراليني، 
ــعـــد وصـــــــول بــــايــــدن إلــــــى بــــروكــــســــل لــعــقــد  بـ
قــمــة بــني االتـــحـــاد والـــواليـــات املــتــحــدة: »بــدأ 
كنا  الطائرات.  تقدم بشأن  بإحراز  االجتماع 
قد قررنا معا حل هذا الخالف. اليوم التزمنا 
بــوعــدنــا«. وأضـــافـــت أن »هـــذا االتـــفـــاق يفتح 
ننتقل من  فــي عالقاتنا، ألننا   جــديــدًا 

ً
فصال

الخالف إلى التعاون في مجال الطيران بعد 
نــزاع استمر 17 عاما«. ووافــق الطرفان على 
تعليق الرسوم الجمركية العقابية املفروضة 
في إطار هذا الخالف ملدة خمس سنوات، كما 
قالت املمثلة األميركية للتجارة كاثرين تاي 
الواليات  »تحاول  بروكسل  في  للصحافيني 
ــي في  املــتــحــدة كسب تأييد االتــحــاد األوروبــ
صراع القوة الذي تخوضه مع الصني، وتريد 
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ــارة الـــتـــركـــي مــحــمــد مـــوش،  ــتـــجـ قــــال وزيـــــر الـ
الـــجـــمـــركـــي  ــاد  ــ ــحــ ــ اتـــفـــاقـــيـــة االتــ إن تـــحـــديـــث 
ســتــعــزز الـــعـــالقـــات الــتــجــاريــة واالقــتــصــاديــة 
بـــني تــركــيــا واالتــــحــــاد األوروبـــــــــي، وســيــوفــر 
فـــوائـــد لــلــجــانــبــني. وأوضـــــح مــــوش أن وضــع 
تركيا  القائمة بني  للعالقات  إيجابية  أجندة 
واالتــــحــــاد األوروبــــــــي، ســيــعــود بــالــنــفــع لكال 
االستراتيجية  األهمية  إلــى  مشيرًا  الطرفني، 
لعالقات الطرفني. وأكد أن تركيا تؤيد دائما 
العالقة، وأنها  املشاكل  الدولي لحل  التعاون 
الــرفــاه  تــقــوم بــكــامــل مــســؤولــيــاتــهــا لتحقيق 
والرخاء. وكان الوزير التركي قد عقد مؤتمرا 
ــثـــالثـــاء فـــي مــقــر املــمــثــلــيــة  صــحــافــيــا أمــــس الـ
التركية الــدائــمــة لــدى االتــحــاد األوروبــــي في 
يشارك  بروكسل، حيث  البلجيكية  العاصمة 
في اجتماعات رسمية وفق وكالة األناضول 
التركية. تجدر اإلشارة إلى أن اتفاقية االتحاد 

الــجــمــركــي، مــعــمــول بــهــا مــنــذ ربــــع قــــرن )فــي 
نطاق  بتوسيع  تركيا  وتطالب   ،)1996 العام 
وقطاع  الزراعية  املنتجات  لتشمل  االتفاقية 
الــخــدمــات والــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة. وبموجب 
ــوم الــجــمــركــيــة في  االتــفــاقــيــة تـــم إلـــغـــاء الـــرسـ
تجارة السلع الصناعية وإلغاء تقييد كميات 
الــبــضــائــع وبـــــدء تــطــبــيــق تــعــريــفــة جــمــركــيــة 
مشتركة للدول الخارجية. وبينما تخطط كل 
مــن واشنطن ودول االتــحــاد األوروبـــي لبناء 
تــحــالــف ملــواجــهــة الـــصـــني، يـــرى مــحــلــلــون أن 
أنقرة ستكون نقطة مهمة في منطقة الشرق 

املهم كسبها  األوســط، وبالتالي سيكون من 
تجاريا بداًل من محاربتها. 

كما أن دول االتحاد األوروبي التي تجاهد من 
أجل إخراج اقتصاداتها من جائحة كورونا، 
تــحــتــاج إلـــى ســـوق كــبــيــر فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
األوسط في وقت تحطمت فيه معظم األسواق 
الرئيسية، وترزح إيران تحت العزلة التجارية 
والحظر االقتصادي. وشهدت تركيا ارتفاعا 
ــادرات إلــــى الـــســـوق األوروبـــــــي.  ــ ــــصـ بــحــجــم الـ
وقال مجلس املصدرين األتراك في 5 يونيو/ 
حزيران الجاري، إن قيمة الصادرات التركية 
إلـــى دول االتـــحـــاد األوروبــــــي ارتــفــعــت خــالل 
إبريل/نيسان املاضي وحده بنسبة %128.4، 
مـــقـــارنـــة بــالــشــهــر نــفــســه مــــن الــــعــــام املـــاضـــي 
2020، لتبلغ قيمتها 7 مليارات و180 مليونا 
املــصــدريــن  بــيــانــات  ألـــف دوالر. ووفـــق  و520 
األتــــــراك، فـــإن قــيــمــة الــــصــــادرات الــتــركــيــة إلــى 
دول االتحاد األوروبــي خالل األشهر األربعة 
األولى من العام الجاري، ارتفعت 35%، لتبلغ 
دوالر.  ألـــف  و585  مــلــيــونــا  و860  مــلــيــارًا   26
وحــل قطاع الــســيــارات فــي مقدمة الــصــادرات 
ــاد األوروبـــــــــــي، إذ  ــ ــــحـ إلـــــى دول االتـ الـــتـــركـــيـــة 
بــلــغــت قــيــمــة صـــــادرات قــطــاع الـــســـيـــارات إلــى 
األوروبـــي مليارًا و668 مليونا  االتــحــاد  دول 
التجاري  الفائض  أن  ُيذكر  ألــف دوالر.  و714 
التي تضم )19 دولـــة( تراجع  الــيــورو  ملنطقة 
بنسبة 51 بــاملــئــة خـــالل إبــريــل املــاضــي على 
أســـاس شــهــري، وســـط اســتــمــرار الصعوبات 
الناجمة عن جائحة كورونا، وتأثيرها على 
الــتــجــارة الــعــاملــيــة. وحــســب تــقــديــرات املكتب 
اإلحصائي األوروبي »يوروستات«، الصادرة 
التجاري 10.9  الفائض  الثالثاء، سجل  أمس 
خــالل  دوالر(  مــلــيــار   13.2( ــورو  ــ يـ مـــلـــيـــارات 
يـــورو )27 مليار  مــلــيــار  مــقــابــل 22.3  إبـــريـــل، 
ــه. وعــلــى  لــ دوالر( فـــي مـــــــــارس/آذار الــســابــق 
أساس سنوي، ارتفع الفائض التجاري خالل 
مليار   2.3 مــقــابــل  بــاملــئــة،  إبــريــل بنسبة 374 

يورو )2.78 مليار دوالر( في إبريل 2020.

االستفادة من هذه القمة لتهدئة العالقات بني 
توترًا شديدًا  التي شهدت  األطلسي  جانبي 
خالل عهد دونالد ترامب«. وقالت تاي »بداًل 
من محاربة أحد أقرب حلفائنا، نلتقي أخيرًا 
مــعــا فـــي مــواجــهــة تــهــديــد مــشــتــرك«. وأكـــدت 
املــســؤولــة األمــيــركــيــة تــمــديــد الــتــهــدئــة الــتــي 
تقررت في هذا امللف، والتي كان يفترض أن 
تنتهي في يوليو/تموز. وأضافت »إنه مثال 
لــلــتــعــاون مــن أجـــل مــواجــهــة تــحــديــات أخــرى 

مثل التحدي الذي تمثله الصني«.
من جهتها، رحبت فرنسا باالتفاق ووصفته 
ــد« بــــني الــــطــــرفــــني، داعـــيـــة  ــيــ ــاق »جــ ــفــ بـــأنـــه اتــ
الــى إغـــالق هــذا املــلــف »بشكل نــهــائــي«. وفي 
أعـــقـــاب تــحــقــيــق الــهــدنــة فـــي الـــخـــالف الــقــائــم 
ــربـــاص وبــويــنــغ، من  مــنــذ 17 عــامــا حـــول إيـ
الخالف حول  كذلك  بايدن  ينهي  أن  املتوقع 
ــيـــة،  صـــــادرات الــصــلــب واأللــومــنــيــوم األوروبـ
ــل االتـــــحـــــاد األوروبــــــــــــي تـــســـويـــة هـــذه  ــ ــأمـ ــ ويـ
القضية بحلول ديسمبر/كانون األول املقبل. 
الــرســوم  زيـــادة  عــن  بروكسل  وبعدما تخلت 
املــفــروضــة عــلــى املــنــتــجــات األمــيــركــيــة، يــرى 
واشنطن.  ملعب  فــي  اآلن  الــكــرة  أن  محللون 
ودعــــــت 113 مــنــظــمــة أمـــيـــركـــيـــة وأوروبـــــيـــــة، 
والــدراجــات  والكحول  النبيذ  قطاعات  تمثل 
النارية واملالبس وسواها، إلى إلغاء الرسوم 
املصدرة  منتجاتها  على  املرتفعة  الجمركية 
نــهــائــي«. وحــســب وكالة  أميركا »بشكل  إلــى 
فــرانــس بــرس، يــرى إريــك مــوريــس مــن معهد 
أن بايدن يعتزم »تسوية الخالف  »شومان« 

الصني«.  احــتــواء  استراتيجية  على  للتركيز 
ــــون »ملــعــرفــة  ــيـ ــ فـــي املـــقـــابـــل، ســيــســعــى األوروبـ
املــنــاورة املتاح لهم ضمن هذا  ما هو هامش 
الــتــحــالــف ضـــد بـــكـــني«. وحـــتـــى اآلن، هــنــالــك 
إلــى جانب  تماما  االصطفاف  بشأن  خــالفــات 
الـــواليـــات املــتــحــدة، بعضها تــبــديــهــا بــاريــس 
ــبــــاب جـــيـــوســـيـــاســـيـــة، وأخـــــــرى تــتــبــنــاهــا  ألســ
برلني ألسباب اقتصادية متمثلة في مصالح 
التجارية الضخمة مع الصني. وإن  شركاتها 
كانت أوروبا تجاهد لحماية سوقها الواسعة 
مـــن املــنــافــســة غــيــر الــنــزيــهــة الـــتـــي تــمــارســهــا 
الــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة، فـــإنـــهـــا تــــتــــردد بــشــأن 

املواجهة التي تريدها واشنطن ضد الصني. 
 بــروكــســل حــتــى اآلن عــن االتــفــاق 

ّ
ولـــم تــتــخــل

ــــذي أبــرمــتــه  االســـتـــثـــمـــاري مـــوضـــع الـــجـــدل الـ
بهدف  بــكــني،  مــع  األول  ديسمبر/كانون  فــي 
بالدخول  األوروبــيــني  للمستثمرين  السماح 
كان  أو  بوجههم  مغلقة  كــانــت  قطاعات  إلــى 
نــشــاطــهــم مــقــّيــدا فــيــهــا. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
االتفاق االستثماري مجمد حاليا بعد فرض 
ــقـــوبـــات عـــلـــى الــصــني  االتــــحــــاد األوروبـــــــــي عـ
األقلية  األويــغــور،  لحقوق  انتهاكات  بسبب 

املسلمة في الصني، فإنه لم يلغ بعد. 
وتــود الــواليــات املتحدة واالتــحــاد األوروبــي 
ــالــــي  ــجــ ــة مــــــــوحــــــــدة فــــــــي مــ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ تــــشــــكــــيــــل جـ
العمالق  بمواجهة  والــتــجــارة  التكنولوجيا 
اآلســيــوي، الــذي يهدد التفوق األمــيــركــي في 
الغربية  واملعايير  الرقمي،  االقتصاد  مجال 
البيانات  وســريــة  املراقبة  مثل  مواضيع  فــي 
وغيرها، كما يعتزم الطرفان اعتماد تقنيات 
جـــديـــدة مــبــنــيــة عــلــى »الـــقـــيـــم الــديــمــقــراطــيــة 
املــشــتــركــة«. وســيــتــم إنــشــاء مــجــلــس مشترك 
لــلــتــجــارة والــتــكــنــولــوجــيــا لـــوضـــع مــعــايــيــر 
مــشــتــركــة، هــدفــهــا، بــحــســب الــبــيــت األبــيــض، 
املتسلطة«.  األنــظــمــة  بهيمنة  الــســمــاح  »عـــدم 
على صعيد الوباء، سيتم إنشاء »فريق عمل« 
للقاحات، ال  العاملي  اإلنــتــاج  لــزيــادة  مشترك 

سيما من خالل عمليات نقل تكنولوجيا.

تحديث االتفاق الجمركي التركي مع أوروبااتفاق أميركي أوروبي على إنهاء النزاعات التجارية

فــي لــنــدن وتــوصــال إلـــى حــل لــلــنــقــاط العالقة 
بـــني الـــدولـــتـــني« مـــن جــانــبــهــا أكــــدت الــحــكــومــة 
البريطانية أن االتفاق يشير إلى أن تكلفة بيع 
منتجات الشركات املصنعة في بريطانيا مثل 
أقل  ستكون  والحلويات  السيارات  صناعات 

حني تصديرها إلى أستراليا. 
ووصـــــــف مــــســــؤولــــون بـــريـــطـــانـــيـــون االتــــفــــاق 

ــإن االتــفــاقــيــة تــمــنــح الــشــركــات  الـــخـــارجـــيـــة، فــ
والــشــبــاب الــبــريــطــانــي فــرصــا لــالنــتــقــال الحر 
والعمل في أستراليا بحرية كاملة ومن دون 
من  الزراعية  املنتجات  تحمي  كما  قيود،  أيــة 
كما  املنافسة.  األسترالية  املنتجات  منافسة 
التجارة  زيـــادة حجم  فــي  االتفاقية  ستساهم 
بني الدولتني، الذي بلغ في العام املاضي نحو 

عالقات  تربطها  التي  أستراليا  مع  التجاري 
ــع املـــمـــلـــكـــة املـــتـــحـــدة بــأنــه  ســـيـــاســـيـــة قـــويـــة مــ
مــهــم وســيــفــتــح املـــجـــال التــفــاقــات مــمــاثــلــة مع 
ــيــــا عـــضـــو فــي  ــتــــرالــ اقــــتــــصــــادات كــــبــــرى. وأســ
منظومة الكومنولث التي أسستها بريطانيا 
التاج  كــانــت تحت  الــتــي  الـــدول  بعد استغالل 
الــتــجــارة  الــبــريــطــانــي. وحـــســـب مـــوقـــع وزارة 

13.9 مليار دوالر.  وحظي االتفاق بدعم واسع 
مــن كــبــار أعــضــاء حـــزب املــحــافــظــني، ووصــف 
النائب البريطاني والزعيم السابق املؤثر في 
الــحــزب، جــون ريــد وود، االتــفــاق فــي تغريدة 
 « الــثــالثــاء، بقوله  أمــس  على حسابه بتويتر 
إنه اتفاق جيد وعادل مع دولة صديقة مقارنة 
بـــالـــنـــزاعـــات الـــتـــي تــفــتــعــلــهــا دول املــجــمــوعــة 

األوروبـــيـــة مــع بــريــطــانــيــا«، وذلــــك فــي إشـــارة 
الـــوزراء  إلــى املشاجرة التي جــرت بــني رئيس 
الـــبـــريـــطـــانـــي، بـــوريـــس جـــونـــســـون والــرئــيــس 
الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، عــلــى هــامــش 
قمة السبع. وكانت دول االتحاد األوروبي قد 
أيــرلــنــدا  اتــهــمــت بريطانيا بــخــرق »بــرتــوكــول 
الشمالية« الخاص بالفحص التجاري، بينما 
تــــرى بــريــطــانــيــا أن الــفــحــص املــكــثــف يــعــرقــل 
حــركــة الــتــجــارة. وفـــي ذات الــشــأن قـــال رئيس 
ديفيد  البريطانية،  األسترالية  التجارة  غرفة 
ماكريدي، في تغريدة على تويتر، إن االتفاقية 
انــتــصــار لــلــجــانــبــني وســتــوفــر فــرصــا عــديــدة 

للدولتني في التجارة واالستثمار«. 
وتــعــد االتــفــاقــيــة الــتــجــاريــة مــع أســتــرالــيــا أول 
اتــفــاقــيــة تــجــاريــة مــتــكــامــلــة وشــامــلــة توقعها 
ــا مــن  ــهـ ــروجـ الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مـــنـــذ خـ
الحكومة  وتــأمــل  األوروبـــيـــة.  الكتلة  عضوية 
األبـــواب  االتــفــاقــيــة  هــذه  تفتح  أن  البريطانية 
بسهولة أكبر لالنضمام إلى معاهدة التجارة 
ــهــــادئ الـــتـــي تــضــم 11 دولــــة،  عــبــر املــحــيــط الــ
وســمــحــت دول االتــفــاقــيــة لــلــمــمــلــكــة املــتــحــدة 
فـــي أوائـــــل يــونــيــو/ حـــزيـــران بـــبـــدء إجـــــراءات 
االنضمام إلى هذه املنطقة الواسعة للتجارة 
اتفاقيات  وقعت  قد  بريطانيا  وكانت  الــحــرة. 
ــاد األوروبــــــــــي والـــيـــابـــان  ــ ــــحـ ــع االتـ تـــجـــاريـــة مــ
ــات مـــــع الـــهـــنـــد  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــنــــذ مـــــــدة مـ وتـــــجـــــري مــ
الشراكة  بريطانيا  تنتظر  ولكن  ونيوزيلندا. 
ــات املــتــحــدة الـــتـــي ســتــفــتــح أبــــواب  مـــع الــــواليــ
ــعـــاش بــالــقــطــاع  ــتـ االســتــثــمــار األجـــنـــبـــي واالنـ
الكبير إلدارة  التعاطف  أن  املالي. ولكن يبدو 
بــــايــــدن مــــع أيـــرلـــنـــدا يـــعـــرقـــل حـــتـــى اآلن هـــذه 
ــا فـــي االجــتــمــاع  ــرد ذكـــرهـ ــم يــ االتـــفـــاقـــيـــة، إذ لـ
الـــذي عــقــد بــني بــوريــس جــونــســون والــرئــيــس 
األميركي جو بايدن عشية اجتماع مجموعة 

السبع في كورنويل بجنوب غربي إنكلترا.
كـــانـــت بــريــطــانــيــا مــشــمــولــة تلقائيا  وبــيــنــمــا 
بــاالتــفــاقــات الــتــجــاريــة الــتــي عــقــدتــهــا الكتلة 
فإنها بخروجها  الــعــالــم،  مــع دول  األوروبـــيـــة 
ــة يــنــايــر/  ــدايــ مــــن عـــضـــويـــة املـــجـــمـــوعـــة فــــي بــ
االتفاقات  هــذه  الثاني، خسرت جميع  كانون 
التجارية، وبات عليها التفاوض على شروط 
تجارية جديدة مع دول العالم وبناء الفضاء 
ــاقـــات  ــفـ ــا. وكــــانــــت اتـ ــهــ ــاري الــــخــــاص بــ ــجــ ــتــ الــ
الــتــجــارة الــدولــيــة مــع الكتلة األوروبـــيـــة التي 
االنفصال  قبل  بها  مشمولة  بريطانيا  كانت 
تــغــطــي مــعــظــم تــجــارتــهــا الـــخـــارجـــيـــة. وربــمــا 
التفاوض  خــالل  صعوبات  بريطانيا  تــواجــه 
أميركا والصني  الكبرى مثل  االقتصادات  مع 
والهند بسبب الفارق في الحجم االقتصادي 
ــذه االقـــتـــصـــادات  ــاوف مـــن اســـتـــغـــالل هــ ــخــ واملــ

الكبرى ملوقع بريطانيا ومركزها العاملي.

أّن  الثالثاء،  أمس  البريطاني،  الوطني  اإلحصاء  مكتب  بيانات  أظهرت 
معدل البطالة تراجع خالل الفترة من فبراير إلى إبريل/ نيسان. وانخفض 
المعدل بواقع 0.3 نقطة مئوية 
توقعات  حسب   ،%4.7 إلى  ليصل 
الوقت،  نفس  وفي  االقتصاديين. 
ارتفع معدل التوظيف بواقع 0.2 
 .%75.2 إلى  ليصل  مئوية  نقطة 
األخيرة  البيانات  إّن  المكتب  وقــال 
تظهر دالالت على تعافي سوق 
العاملين  عــدد  وارتفع  العمل. 
أيــار  مــايــو/  الــســادس خــالل  للشهر 

الماضي بواقع 197 ألف عامل.

بريطانيا: ارتفاع معدل التوظيف

أسواق

تتجه واشنطن للتخلي 
عن النزاعات التجارية 

الخاصة بالرسوم 
والعقوبات ضد الشركات 

األوروبية في سبيل بناء 
تحالف رأسمالي ضد بكين

رؤية

عصام شعبان

بينما تحاصر دولة االحتالل غزة، استطاعت فصائل املقاومة، 
خـــالل عــمــلــيــة »ســيــف الـــقـــدس«، مــجــابــهــة حــصــارهــا بحصار 
إسرائيل،  أدركــتــهــا  التي  والنتيجة  الــجــديــد،  امللمح  هــذا  مــضــاد، 
النقل، صعوبة الوصول والحركة، نتائج تؤكد  تضرر قطاعات 
أن دولة االحتالل ال يمكن أن تحظى باألمن، ما دامت انتهاكاتها 
مستمرة، وفي مقابل دمار وخسائر سببها العدوان على غزة، 
أضرار  إلحاق  واملكثفة،  املتالحقة  املقاومة  استطاعت ضربات 
متنوعة، من قبيل تعطيل قطاعات النقل الجوي كليا، والبحري 
جزئيًا، مما أثر في عمليات الشحن، وحركة األسواق، ومعدالت 
االرتــبــاك في  عــدا  الصرف،  انخفاض سعر  التشغيل، وزاد من 
الغاز  يشمل  الــذي  الطاقة  قطاع  فــي  الــخــدمــات، وخسائر  قطاع 

والكهرباء.
ساهمت دقــة االســتــهــداف واخــتــيــار املــواقــع املــؤثــرة، فــي زيــادة 
للحرب، والتي تتضح من حجم الضرر في  املباشرة  التكاليف 
املباني واملنشآت، والتركيز على مؤسسات ومشاريع اقتصادية 
ــاز، وكـــأن  بــعــضــهــا، أجــنــبــي، كــاســتــهــداف شـــركـــات وحـــقـــول غــ
املقاومة باستهدافها املؤسسات االقتصادية، ترد على حصار 
وحصار  الفلسطيني  االقــتــصــاد  لبنية  إسرائيلي  واســتــهــداف 
غزة، ليتجرع العدو الكأس نفسها، وهو امللمح االقتصادي الثاني 
في املواجهة بني املقاومة ودولة االحتالل، استهداف املؤسسات 
اقتصادية  الــعــدو خسائر  لتكبيد  االقــتــصــاديــة  واالســتــثــمــارات 
ضــخــمــة والــتــلــويــح بــقــدرة املــقــاومــة عــلــى تــهــديــد االســتــثــمــارات 

الحيوية، وتعطيل بعض مصادر الدخل من الغاز والسياحة.
لـــم يــكــن عـــامـــل تـــطـــور مــــدى صـــواريـــخ املـــقـــاومـــة جـــغـــرافـــّيـــا، أو 
املــؤثــرة وحسب،  الــطــائــرات والــغــواصــات املسيرة هــي  استخدام 
لكن هناك أيضا، اجتهاد وتدريب ومهارات وخبرات اكتسبت، 
منذ  املقاومة  فصائل  بني  املشتركة  والتدريبات  التنسيق  منذ 
عامني، ومعها تطور في قدرات التوجيه والتخطيط، وهي ترتبط 
بالعامل البشري، استطاعت املقاومة محاصرة الحياة في دولة 
االحتالل، وساهم التوظيف الجيد للموارد املتاحة، والقدرة على 
االستهداف الدقيق، في تعظيم النتائج، وهو ملمح ثالث يشتبك 
املــوارد، من أجل زيــادة تكاليف الحرب  فيه التخطيط وتوظيف 
املقاومة  استخدمته  الــذي  التكتيك  الـــردع،  من  كنوع  العدو  على 

في تنسيقها وكأنها جيش، صنع فرق في قدراتها وتأثيرها.
ــوارد  ــع عـــن كــيــفــيــة إدارة وتــوظــيــف املــ وفـــي الــســيــاق مــلــمــح رابــ
املحدودة، وتحقيق أقصى نتيجة منها، دون هدر، وهذا الجانب 
ــوال شــعــوبــهــم مـــن أجـــل شـــراء  ــ بـــالـــذات يــضــع مـــن يــكــرســون أمـ
األســلــحــة فــي حـــرج، وأســئــلــة تتعلق بحجم اإلنــفــاق العسكري 
بني  مقارنة  االعتبار  فــي  يضع  أن  املتأمل  ويستطيع  وجـــدواه، 
الدفاعية،  أدواتها  بناء  املقاومة في  تكاليف ضئيلة استثمرتها 
وبــني دول رغــم مــا تمتلكه مــن مــؤهــالت لــم تــشــرع فــي تطوير 
أراد  ملــن  آخـــر  ومــلــمــح  وهـــو درس  والــتــقــنــيــة،  الصناعية  بنيتها 
التفكر، يفتح أسئلة عن إمكانيات التصنيع، بما فيها من أسلحة 
مؤثرة بتقنيات ممكنة وتكلفة معقولة، كما فعلت املقاومة والتي 
بنت حــائــط صــد وتــحــاول خلق حــالــة مــن تـــوازن الــقــوة، وبذلك 
 ،

ً
أعادت املقاومة، شعورًا مفتقدًا بالعزة، وبأن هناك شعبًا باسال

وأهله محاصرون،  قطاع مفقر  في  ولديه  بكل مكوناته،  يقاوم 
وبني شبابه ونسائه وفي أحيائه أبطال وبطالت، أصحاب عزم 
وتفاؤل وأمل في االنتصار، شعب يقاوم غطرسة العدو الساعي 

للهيمنة على املنطقة العربية.
وفي ضوء مجمل التأثيرات، ومنها االقتصادية، كانت النتائج، 
الحرب على غــزة، واالستجابة لوساطات  الــعــدوان، وإنهاء  صد 
عربية ودولــيــة مــن أجــل التهدئة، ورغـــم كــل الــصــعــوبــات، يمكن 
الحرب  فــي  وتأثيراتها  ردع،  أداة  أصبحت  املــقــاومــة،  إن  الــقــول 
ــرة، مــتــعــددة األوجــــــه، مــنــهــا تـــأثـــيـــرات اقــتــصــاديــة أشـــار  ــيــ األخــ
اإلعــالم  أن سلوك  رغــم  العبرية،  الصحف  في  إليها مسؤولون 
اإلسرائيلي غالبا متحفظ في إعالن حجم الخسائر واألضرار، 
 Debts of Honor, Costs of وهي سمه رصدتها ورقة بحثية
أبيب،  تــل  القومي بجامعة  األمــن  أبــحــاث  War أصــدرهــا مركز 
كما   ،2014 لــحــرب  صحف  ثــالث  تغطية  تحليل  على  وتعتمد 
 The Defense أصدر املركز أول شهر مارس املاضي، دراسة
Budget for 2021 تحلل تكلفة اإلنفاق العسكري في ظل أزمة 

اقتصادية بني مالمحها تداعيات كورونا.
أقل  النهاية  في  لكنه  مستديمة،  غــزة، حرباص  ويمثل حصار 
آثـــار مباشرة  الــحــرب، ومــا تتضمنه مــن  تكلفة إلســرائــيــل مــن 
يرتبط  ومــا  العسكري،  اإلنــفــاق  بجانب  مباشرة،  غير  وأخـــرى 
بها من تكاليف األمن والتعويضات وأجور العاملني في القطاع 
بتقلص  تتعلق  متوقعة،  وهناك خسائر مستقبلية  العسكري، 
مــســاحــات بــعــض األنــشــطــة الــتــجــاريــة واالســتــثــمــاريــة، وحسب 
العامة  السياسات  أجــراهــا مركز  الحرب  تكاليف  دراســة حــول 
للشرق األوســط، فإن »إسرائيل لديها مكاسب مطلقة أكبر مع 
وفعليا  العنف«،  ناجمة عن  أكبر  السلم، وخسائر مطلقة  حالة 
فــي إســرائــيــل  العسكرية  الــصــنــاعــات  قــطــاع  يــتــضــرر  أن  يمكن 
في جانبه املتعلق باملبيعات، رغم أنه سينشط إلعــادة تصنيع 
وتعويض ما استهلك في الحرب، لكن ستؤثر صورة مواجهة 
ارتفعت  والــتــي  الــســالح،  مــن  مبيعاتها  على  املقاومة إلسرائيل 
خالل األعــوام الخمسة األخيرة ملا يقارب 60 في املائة، وبلغت 
عــام 2017 ما يزيد عن 9 مليارات دوالر، خاصة أن إسرائيل 
ضــمــن أكــبــر عــشــر دول مــصــدرة لــلــســالح، وحــســب تــقــديــرات 
العاملي  السوق  باملائة من  معهد استوكهولم بلغت مبيعاتها 3 
عام 2019، وتسوق مبيعاتها عبر الترويج لتقدمها في صناعة 
والــدفــاع  والتجسس  املــراقــبــة  وأنظمة  التقني،  واملــجــال  الــســالح، 
الـــصـــاروخـــي، وســتــتــأثــر مــبــيــعــاتــهــا بــكــل تــأكــيــد مـــع انــخــفــاض 
قــدرتــهــا فــي صــد صـــواريـــخ املــقــاومــة، وإخــفــاقــهــا فــي عمليات 
التجسس، بينما على الجانب اآلخر، استطاعت املقاومة تطوير 
نظم الدفاع والتخفي، وجمع املعلومات بتقنيات تكلفتها ضئيلة، 
كاختراق كاميرات املراقبة وتصميم شبكة اتصال مغلقة! وكل 
للمقاومة، يقابل بعجز إسرائيلي، يرسم صورة  تأثير وتطور 
معاكسة للدعاية اإلسرائيلية، ويؤثر في مبيعات السالح، وهذا 
يــؤثــر فــي املــيــزان الــتــجــاري، ويضيف إلــى عجز املــوازنــة والتي 
القطاع  تجاوزت 50 مليار دوالر خــالل عــام 2020، خاصة أن 

العسكري جزء رئيسي في االقتصاد اإلسرائيلي.

عن تكتيك المقاومة 
وخسائر العدو
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األربعاء 16 يونيو/ حزيران 2021 م  6  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2480  السنة السابعة األربعاء 16 يونيو/ حزيران 2021 م  6  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2480  السنة السابعة


