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تدهور األمن يكبّل استثمارات العراق

بغداد ـ سالم الجاف

حــذر نــواب عراقيون من تأثير التراجع األمني
فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد ع ـل ــى خ ـط ــط ال ـح ـك ــوم ــة فـ ــي ق ـطــاع
االستثمار وجذب الشركات األجنبية والعربية،
مؤكدين أن التهديد لم يعد مقتصرًا على هجمات تنظيم
ّ
«داعش» فحسب ،بل إن فرض مليشيات مسلحة هيمنتها
ف ــي ع ــدد م ــن امل ـ ــدن ،خ ـصــوصــا ب ـغ ــداد وش ـمــالــي وغــربــي
العراق ،ضاعف مخاوف املستثمرين.
ّ
ّ
النائبة البرملانية ،نــدى شاكر جــودت ،قالت ،إنــه «رغــم أن
العراق ّ
يعد بلدًا واعدًا لالستثمار ،ويحتاج إلى النهوض
ّ
فــي الـقـطــاعــات الـصـحـيــة والتعليمية وغـيــرهــا كــافــة ،فــإن
غياب الجانب األمني أدى إلى عزوف املستثمرين عن العمل
ّ
فيه» .وأوضحت في تصريح إلذاعة محلية ،أن «االستهداف
امل ـت ـكــرر وعـ ــدم ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ال ــوض ــع ال ــداخ ـل ــي ،وخ ــرق
السيادة الخارجية واالستعراضات العسكرية ،إضافة إلى
لغة التهديد والوعيد (في إشــارة إلى الفصائل املسلحة)،
مـثـلــت رس ــائ ــل واض ـح ــة ،أدت إل ــى ت ــراج ــع االس ـت ـث ـمــار في

العراق» .واستغربت النائبة عدم كشف الحكومة ،الجهات
ّ
التي تقف خلف عمليات القصف الـصــاروخــي ،مؤكدة أن
ّ
«مــن غير املـعـقــول أن الحكومة إلــى اآلن لــم تـحــدد الفاعل
وأس ـبــاب اسـتـمــرار إط ــاق الـصــواريــخ على أمــاكــن حيوية
ومهمة .يضاف إلى ذلك نشاط داعش على أطراف عدد من
ّ
املحافظات» ،معتبرة أن «هذه العوامل جميعها انعكست
سلبًا على استثمار الشركات داخل العراق».
وال يتوقف تراجع االستثمار على امللف األمني فحسب ،بل
ّ
إن األحــزاب والفصائل املسلحة تؤثر في امللف أيضًا ،من
خالل تدخلها بعمل الشركات وابتزازها ،للحصول على
مكاسب مالية.
بــدوره ،أكد عضو لجنة االقتصاد واالستثمار البرملانية،
ّ
علي سعدون ،لـ«العربي الجديد» أن «الوضع االقتصادي
مرتبط بشكل مباشر بامللف األمني ،فيما رؤوس األموال
واملستثمرين والشركات غير مستعدة لدخول العراق إن لم
ّ
تكن هناك أجواء أمنية مناسبة» ،الفتًا إلى أن «ذلك يتطلب
من الحكومة أن تهيئ الظرف املناسب لحماية الشركات
وتمنع املساومات واالبتزاز ،مما تتعرض له من األحزاب

السياسية والجماعات املسلحة ،فكثير من الشركات غادر
ّ
الـعــراق بسبب املضايقات» .وأش ــار إلــى أن «تــراجــع امللف
األمني ال تتحمله الحكومة وحدها ،بل القوى السياسية
واألحـ ــزاب ،ومعالجة اإلخـفــاق بالجانب األمـنــي وانفالت
الـ ـس ــاح وال ـق ـض ــاء وب ـق ــاي ــا داعـ ـ ــش ،ي ـح ـتــاج إلـ ــى ت ـعــاون
الجميع مع الحكومة».
ّ
إال أن «تحالف الفتح» الجناح السياسي لـ«الحشد الشعبي»
ّ
حمل الحكومة مسؤولية هــذا الـتــراجــع األمـنــي ،وتأثيراته
السلبية عـلــى املـلــف االسـتـثـمــاري فــي ال ـبــاد .وق ــال النائب
ّ
عن التحالفّ ،
عباس الزاملي ،لـ«العربي الجديد» إن «تأثير
املضايقات التي تتعرض لها الشركات االستثمارية بالعراق
واضـ ـح ــة ف ــي امل ـل ــف االس ـت ـث ـم ــاري .م ــن امل ـف ـت ــرض أن تــوفــر
الحكومة بيئة آمنة للمستثمرين والشركات االستثمارية،
وأن تــدعــم ذلـ ــك ،ل ـكــن لــأســف ه ـنــاك إه ـم ــال ح ـكــومــي لـهــذا
ّ
املـلــف» .أضــاف أن «املـلــف األمـنــي جــزء مــن املضايقات التي
يـتـعــرض لـهــا املـسـتـثـمــرون ،وه ــي مـضــايـقــات كـثـيــرة ،منها
الـفـســاد واالب ـت ــزاز والــروتــن الـقــاتــل ،فالكثير مــن املشاريع
تأخر تنفيذها وتعطلت بسبب ذلك».

تركيا تخفف
قيود كورونا
تـخـفــف تــركـيــا ،اعـتـبــارًا
مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم االثـ ـ ـن ـ ــن،
ال ـق ـيــود ال ـتــي فرضتها
قبل نحو شهر ملواجهة
تفشي فيروس كورونا
ال ـجــديــد ،لـتـعــود مــراكــز
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــوق واألع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال
تــدريـجـيــا إل ــى الـنـشــاط
حتى األول من يونيو/
حزيران املقبل.
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد فـ ـ ـت ـ ــح
مـ ــراكـ ــز ال ـ ـت ـ ـسـ ــوق ،لـكــن
س ـت ـظ ــل ب ـع ــض امل ـح ــال
والـشــركــات مغلقة ،بما
في ذلك صاالت األلعاب
ال ــري ــاض ـي ــة واملـ ـق ــاه ــي،
لـكــن ستتمكن املـطــاعــم
م ـ ــن تـ ـق ــدي ــم ال ــوجـ ـب ــات
السريعة باإلضافة إلى
خدمات التوصيل.
وي ـ ـس ـ ـت ـ ـط ـ ـيـ ــع األتـ ـ ـ ـ ـ ــراك
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــودة إل ـ ـ ـ ــى أمـ ــاكـ ــن
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــم ،لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن
سيضطرون إلى البقاء
فــي امل ـنــازل مــن الساعة
الـتــاسـعــة مـســاء وحتى
ال ـخــام ـســة ص ـبــاحــا في
أي ــام األسـ ـب ــوع ،وط ــوال
أي ـ ـ ــام ال ـس ـب ــت واألح ـ ـ ــد،
بـ ـ ــاس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـنـ ـ ــاء املـ ـ ـش ـ ــي
إل ـ ـ ــى األسـ ـ ـ ـ ـ ــواق لـ ـش ــراء
ال ـط ـع ــام ،وفـ ــق مــرســوم
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـ ــداخ ـ ـل ـ ـي ـ ــة،
فـيـمــا سـ ُـيـعـفــى الـسـيــاح
األجــانــب والـعـمــال ذوو
التصاريح الخاصة من
التدابير.

(األناضول)

لقطات

نمو اقتصاد تايوان
قالت حكومة تايبه ،إن اآلفاق االقتصادية لتايوان تبعث
على التفاؤل ،وإن نمو العام الحالي سينسجم مع
التوقعات إذا تمكنت من سرعة السيطرة على كورونا.
ورفعت تايوان المعتمدة على التصدير مستوى
التأهب في العاصمة تايبه والمدن المحيطة بها ،يوم
السبت الماضي ،وفرضت قيودا لمدة أسبوعين تغلق
بموجبها العديد من األماكن وتقيد التجمعات بعد
تنامي اإلصابات .وفي بيان عقب اجتماع رئيس الوزراء
سو تسنغ-تشانغ مع كبار المسؤولين االقتصاديين،
ومن بينهم محافظ البنك المركزي ووزير االقتصاد،
قالت الحكومة في بيان ،أمس األحد ،إن الجميع

متفقون على أن النظرة المستقبلية جيدة .وتابعت أن
أرباح الشركات المدرجة زادت زيادة كبيرة العام الماضي،
وطلبات التصدير تسير على نحو جيد.
طيران الخليج تؤجل صفقات طائرات
قال زايد بن راشد الزياني ،رئيس مجلس إدارة طيران
الخليج ،إن الناقلة البحرينية توصلت إلى اتفاق مع
شركتي إيرباص األوربية وبوينغ األميركية لتأجيل تسليم
بعض الطائرات نحو ستة إلى تسعة أشهر .وأوضح
الزياني في تصريحات للصحافيين في دبي ،نقلتها
وكالة رويترز ،أمس األحد ،أن شركة الطيران أرجأت
طائرات كان من المقرر أن تتسلمها في  2020و.2021

قفزة لخدمات البريد في الصين
أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للبريد في
الصين ،أن خدمات البريد في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم
سجلت نموا ملحوظا في األشهر األربعة األولى من العام
الجاري .وبلغت إيرادات األعمال لهذا القطاع نحو 397
مليار يوان (حوالي  61.5مليار دوالر) خالل الفترة المذكورة،
بزيادة قدرها  %28.5على أساس سنوي ،وفقا للبيانات التي
أوردتها وكالة شينخوا ،أمس .وفي إبريل /نيسان وحده،
حقق قطاع البريد  99.98مليار يوان ،بزيادة  %11.3على
أساس سنوي .ومن يناير /كانون الثاني إلى إبريل /نيسان،
تعامل مقدمو خدمات التوصيل السريع في البالد مع
إجمالي  30.43مليار طرد ،ما شكل قفزة بنسبة .%59.9

متى يحصي
االحتالل خسائره؟
مصطفى عبدالسالم

باألرقام ،فإن االقتصاد
اإلسرائيلي هو الخاسر األكبر من
الحرب البربرية التي تشنها دولة
االحتالل على الشعب الفلسطيني،
خاصة على قطاع غزة ،أما
االقتصاد الفلسطيني فهو
األقل خسارة ،ذلك ألن اقتصاد
االحتالل هو األكثر انفتاحا على
العالم ،خاصة في قطاعات مدرة
للنقد األجنبي مثل الصادرات
والسياحة واالستثمارات
املباشرة والتكنولوجيا الفائقة
والتحويالت واملساعدات ،وبالتالي
فإن خسائره هي األكبر نتيجة
هذا االرتباط الشديد مع الخارج،
واعتماد املوازنة العامة على جزء
مهم من اإليرادات الخارجية .في
حني يتسم االقتصاد الفلسطيني
بأنه منغلق إلى حد كبير بسبب
الحصار والتضييق الذي يفرضه
عليه االحتالل ،ولذا فإن تأثيرات
الحرب تظل أقل عليه إذا ما تمت
مقارنتها بخسائر إسرائيل.
ومنذ اندالع الحرب على غزة،
تلقت دولة االحتالل ضربات
اقتصادية موجعة ،زادت كلفتها
مع انطالق الهجمات الصاروخية
للمقاومة الفلسطينية على تل أبيب
وغيرها ،وعلى مفاصل االقتصاد
اإلسرائيلي من مطارات ومصانع
ومواقع إنتاج غاز وغيرها ،وكان
من أخطر تلك الضربات اهتزاز
ثقة املستثمرين الدوليني في
مناخ االستثمار داخل إسرائيل،
وسقوط أسطورة أن دولة االحتالل
هي املوقع األفضل لألموال من
حيث توفير فرص االستثمار
اآلمنة واملربحة وغيرها.
كما أنهت ضربات املقاومة صورة
إسرائيل كدولة قليلة املخاطر
يمكن ممارسة األعمال فيها
وضخ مليارات الدوالرات بها،
تتعمق تلك الضربة القوية لدى
املستثمرين األجانب في حال
فشل جيش االحتالل في تحقيق
نصر قوي وسريع على املقاومة،
واستمرار رشقات صواريخ
املقاومة على األراضي املحتلة،
وفشل القبة الحديدية في التصدي
لها ،وفشل جيش االحتالل في
تبرير الحرب على غزة لهؤالء
املستثمرين.
كما تتعمق الضربة مع زيادة
الضبابية السياسية الكثيفة
وفشل األحزاب في تشكيل
حكومة قادرة على الصمود
لسنوات ،وكذا مع كشف وسائل
إعالم عاملية عن بشاعة املمارسات
التي يرتكبها جيش االحتالل
بحق الفلسطينيني والتي ترقى
إلى جرائم حرب ،ذلك ألن تلك
املمارسات تكشف زيف ومزاعم
االحتالل املتعلقة باحترامه حقوق
اإلنسان ومراعاة قوانني الحرب.
وعلى الرغم من قيام مؤسسات
إسرائيلية بحصر الخسائر التي
تكبدها االقتصاد منذ اندالع
الحرب ،وتأكيد مؤسسات رسمية
أن االقتصاد خسر مليارات
الدوالرات خالل أيام ،وأن تلك
الخسائر تفوق نحو نصف
خسائر عملية «الجرف الصامد»
العدوانية تجاه القطاع التي امتدت
 51يوما عام  ،2014إال أن عملية
الحصر تلك ال تزال مبكرة.

السعودية تضغط من أجل تخفيف ديون السودان
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ق ـ ــال م ـ ـسـ ــؤول سـ ـ ـع ـ ــودي ،سـ ـيـ ـش ــارك مـ ـب ــاش ــرة فــي
ّ
محادثات إعــادة هيكلة ديــون الـســودان ،إن اململكة
ستضغط مــن أج ــل ات ـفــاق واس ــع لتخفيض ديــون
الخرطوم التي تبلغ نحو  60مليار دوالر.
وتكابد الحكومة االنتقالية فــي ال ـســودان ،برئاسة
عـبــد الـلــه ح ـمــدوك ،أزم ــة اقـتـصــاديــة خــانـقــة وتطبق
إصــاحــات صعبة مــع سعيها لتخفيف عــبء الدين
املـسـتـحــق ل ــدول أجـنـبـيــة ومــؤس ـســات مــالـيــة عاملية
ومقرضني تجاريني .وقال املسؤول السعودي لوكالة

«رويـ ـت ــرز» قـبــل مــؤتـمــر بــاريــس امل ـقــرر ع ـقــده ،الـيــوم
اإلثـنــن ،للدعوة لالستثمار فــي الـســودان وتخفيف
عــبء الــديــن ،مشترطًا عــدم الكشف عــن هويته« :في
مــا يخص إع ــادة الهيكلة ،سنضغط أكثر كــي يعيد
الجميع هيكلة الديون وإتاحة مجال أكبر للسودان
اللتقاط األنفاس ودعم اإلصالحات» .وتابع« :سندعم
ّ
أي جهود من جانب املجتمع الدولي لتحقيق ذلك».
ّ
وتفيد بيانات صندوق النقد الدولي أن السعودية
أكـبــر دول ــة دائـنــة لـل ـســودان ،بـحــوالــي  4.6مـلـيــارات
ّ
دوالر .وت ــوج ــه كـ ــل م ــن رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـس ـي ــادة
ال ـســودانــي ،عبد الـفـتــاح الـبــرهــان ،ورئـيــس ال ــوزراء

ع ـبــد ال ـل ــه حـ ـم ــدوك ،وعـ ــدد م ــن امل ـس ــؤول ــن ورج ــال
األع ـم ــال ،إل ــى فــرنـســا ،أم ــس األح ــد ،لـلـمـشــاركــة ،في
مــؤت ـمــر ب ــاري ــس ل ــدع ــم االن ـت ـق ــال الــدي ـم ـقــراطــي في
السودان ،املقرر عقده ،اليوم اإلثنني.
ويشارك في املؤتمر الذي تنظمه الحكومة الفرنسية
ع ــدد م ــن رؤس ـ ــاء ال ـ ــدول وال ـح ـك ــوم ــات واملـنـظـمــات
اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدولـ ـي ــة ،ك ـم ــا س ـت ـج ــرى ال ـع ــدي ــد مــن
اللقاءات الثنائية على هامش املؤتمر.
كـمــا ي ـشــارك ح ـمــدوك فــي مــؤتـمــر لــدعــم االسـتـثـمــار
الفرنسي في أفريقيا ،ويلتقي مع عــدد من مديري
الشركات الكبرى لبحث آفــاق االستثمار في بالده.
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وواف ــق ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي ،األس ـبــوع املــاضــي،
ع ـلــى خ ـط ــة ت ـم ــويــل س ـت ـســاعــد ف ــي تـع ـبـئــة امل ـ ــوارد
الالزمة ،لكي يغطي الصندوق حصته في تخفيف
عــبء ديــون ال ـســودان .ولقي ال ـســودان دعمًا لحملة
تخفيض الــديــن مــن دائـنــن مثل الــواليــات املتحدة
وفرنسا وبريطانيا.
وتأمل حكومة السلطة االنتقالية في السودان في
أن يخرج مؤتمر باريس بقرارات مهمة تعيد البالد
إلــى املنظومة العاملية وإع ــادة إدمــاجــه ،خصوصًا
بـعــد رف ــع اس ــم ال ـس ــودان مــن قــائـمــة الـ ــدول الــراعـيــة
لإلرهاب ،وإعفاء كامل ديونه ،أو جزء منها.
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نقل

فلسطين

تعطل خط بحري ومطارات إسرائيلية

 4جرائم حرب إسرائيلية
تستهدف اقتصاد غزة
ارتكب االحتالل اإلسرائيلي
 4جرائم حرب استهدفت
اقتصاد سكان غزة
ومعيشتهم بهدف
الضغط على المقاومة
الفلسطينية ووقف
هجماتها الصاروخية
غزة ـ يوسف أبو وطفة

م ـنــذ ب ــداي ــة الـ ـع ــدوان اإلســرائ ـي ـلــي
الـحــالــي على قـطــاع غــزة املحاصر
واملنهك اقتصاديًا ،يركز االحتالل
ع ـل ــى ت ــدم ـي ــر ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـيــة ال ـص ـنــاع ـيــة
والخدمية ،مــع تعزيز القيود املفروضة منذ
ب ــداي ــة ال ـح ـصــار ع ــام  ،2006وت ــأزي ــم معيشة
أكثر من مليوني نسمة يعيشون في البقعة
الجغرافية الـتــي ال تــزيــد مساحتها عــن 365
ك ـي ـلــوم ـت ـرًا م ــرب ـع ــا .وش ـم ـلــت ج ــرائ ــم ال ـحــرب
اإلســرائـيـلـيــة  4م ـجــاالت وه ــي :ه ــدم املساكن
وامل ـبــانــي ال ـت ـجــاريــة ،نـســف الـبـنـيــة التحتية
وتعطيل الـخــدمــات ومـنـهــا الـكـهــربــاء ،إغــاق
املعابر ومنع دخول الغذاء ،ضرب الصيد.
وركز االحتالل منذ بداية عدوانه على تدمير
أكبر قدر ممكن من املساكن واملباني التجارية
املوجودة في قلب مدينة غزة واألحياء األكثر
ً
نـشــاطــا عـلــى الـصـعـيــد ال ـت ـج ــاري ،ف ـضــا عن
الـتــأثـيــر عـلــى بـعــض ال ـخــدمــات امل ـقــدمــة ،مثل
التيار الكهربائي الواصل للسكان.
وفــرضــت سلطات االح ـتــال إجـ ــراءات خانقة
منذ اليوم األول للتصعيد ،تمثلت في إغالق
بحر غزة كليًا وضرب مهنة الصيد وحرمان
أكثر من  5500شخص يعملون في هذه املهنة،
بشكل
مــن بينهم  4000صياد و 1500عــامــل،
ٍ
كلي من مصدر دخلهم الوحيد.
في الوقت ذاته ،يمنع االحتالل إدخال دفعات
ال ــوق ــود الـ ـخ ــاص بـمـحـطــة تــول ـيــد ال ـك ـهــربــاء
ال ــوح ـي ــدة ،وه ــو م ــا م ــن ش ــأن ــه أن يـسـهــم في
ت ــوق ـف ـه ــا ب ـش ـكــل ك ـل ــي وي ـع ـم ــق أزم ـ ــة ال ـت ـيــار
الكهربائي ،إذ ال يزيد عــدد ســاعــات التغذية
حاليًا عن  3ساعات فقط ،واالنقطاع يتجاوز
 16ســاعــة .وب ـمــوازاة إغــاق املعابر والصيد،
ف ــإن الـسـلــع الـغــذائـيــة منعت هــي األخ ــرى من
الــوصــول إلــى القطاع املحاصر منذ  15عامًا

نتيجة إلغــاق معبر كــرم أبــو سالم التجاري
الوحيد الخاص ،وهو ما من شأنه أن يخلق
أزمة أمن غذائي حال واصل االحتالل قيوده.
ف ــي األثـ ـن ــاء ،ي ـق ــول رئ ـي ــس امل ـك ـتــب اإلع ــام ــي
ال ـح ـكــومــي ف ــي ق ـطــاع غـ ــزة ،ســامــة م ـعــروف،
إن قيمة الخسائر املـبــاشــرة ج ــراء استهداف
املــؤسـســات االقـتـصــاديــة حتى الـيــوم السابع
للعدوان اإلسرائيلي بلغت  21مليون دوالر،
ف ــي ح ــن ب ـل ـغــت ق ـي ـمــة ال ـخ ـســائــر ف ــي الـبـنـيــة
التحتية  24مليون دوالر ،بما يشمل شبكات
الطرق واملياه والكهرباء .ويوضح معروف لـ
«العربي الجديد» أن قيمة الخسائر في القطاع
ً
الزراعي وحده بلغت  17مليون دوالر ،فضال
عما لحق بقطاع البنية التحتية واإلسكان من
تدمير طاول أبراجًا ووحــدات سكنية وصلت
قيمتها اإلجمالية إلــى  36مليون دوالر ،أما
قطاع النقل واملواصالت ،فشهد تضرر مئات
السيارات واملركبات بقيمة خسائر  5ماليني
دوالر ،فــي الــوقــت ال ــذي كــانــت فـيــه الخسائر
االقـتـصــاديــة فــي قـطــاع االت ـص ــاالت  6ماليني
دوالر .وحـســب امل ـســؤول الـحـكــومــي فــي غــزة،
فإن مجموع الخسائر املباشرة التي رصدتها
الجهات الحكومية في تقديرها األولــي يزيد

170

بــلــغ مــجــمــوع الــخــســائــر
المباشرة للعدوان اإلسرائيلي
على غـــزة ،الــتــي رصدتها
الــجــهــات الحكومية في
تقديرها األولـــي ،أكثر من
 170مليون دوالر أميركي،
وسط تركيز إسرائيلي متعمد
على تدمير البنية التحتية
والقطاعات االقتصادية.

عن  170مليون دوالر ،وسط تركيز إسرائيلي
متعمد على تدمير البنية التحتية ومقومات
العمل االقتصادي في القطاع.
وعلى مدار أسبوع ،تعمد االحتالل استهداف
املنشآت االقتصادية ،وحتى بعض املصارف،
ت ـح ــت م ــزاع ــم أن ـه ــا م ــؤس ـس ــات م ــال ـي ــة تـتـبــع
ل ـح ــرك ــة حـ ـم ــاس وتـ ــوفـ ــر ال ـت ـم ــوي ــل لـ ـه ــا ،إذ
دمـ ــر ال ـق ـصــف الـ ـص ــاروخ ــي مـ ـق ــرات لـبـنـكــن،
ه ـم ــا اإلن ـ ـتـ ــاج وال ـب ـن ــك ال ــوط ـن ــي اإلس ــام ــي،
بشكل كامل فــي القطاع .ووفـقــا ملـعــروف ،فإن
ٍ
ال ـس ـل ــوك اإلس ــرائ ـي ـل ــي يـعـتـمــد ع ـلــى ارت ـك ــاب
جــرائــم ح ــرب مــرك ـبــة ،فــإلــى جــانــب الـحـصــار،
أقــدم االحـتــال على خنق القطاع كليًا ومنع
ً
الدخول والخروج ،فضال عن وقوف اإلمدادات
األساسية من الغذاء والدواء والوقود ،ليضمن
إلحاق الضرر الجماعي بالسكان.
وع ـل ــى م ـ ــدار س ـن ــوات ال ـح ـص ــار اإلســرائ ـي ـلــي
وج ـ ـ ـ ــوالت الـ ـ ـح ـ ــروب الـ ـت ــي ش ـن ـه ــا االحـ ـت ــال
على القطاع ،ارتفعت معدالت االعتماد على
ً
املساعدات الغذائية لنحو  80في املائة ،فضال
ع ــن ان ـخ ـفــاض مـتــوســط دخ ــل ال ـف ــرد الـيــومــي
لنحو دوالر أمــريـكــي فـقــط ،وتـعـطــل أكـثــر من
 250ألف شخص .في موازاة ذلك ،يؤكد نائب
رئـيــس جمعية رج ــال األع ـمــال الفلسطينيني
فــي غــزة ،نبيل أبــو معليق ،أن تدمير األبــراج
ينعكس بالسلب على االقتصاد الفلسطيني
املتهالك من األســاس نتيجة للضغط الهائل
ع ـل ـي ــه ب ـف ـع ــل الـ ـحـ ـص ــار وتـ ــاحـ ــق ال ـ ـحـ ــروب
وجـ ـ ــوالت ال ـت ـص ـع ـيــد .ويـ ـق ــول أبـ ــو مـعـلـيــق لـ
«العربي الجديد» إن هناك سياسة إسرائيلية
واضـحــة لتدمير األب ــراج واملـنـشــآت السكنية
املـ ــركـ ــزيـ ــة ،ب ــاع ـت ـب ــاره ــا مـ ــراكـ ــز اس ـت ـث ـمــاريــة
مرتبطة بأموال استثمارية ضخمة ،والهدف
مــن ذلــك تعزيز األزم ــات االقـتـصــاديــة وزي ــادة
الضغط على االقتصاد الغزي.
وتضرر عــدد من املصانع واملـخــازن الخاصة
بالقطاع الزراعي والغذائي ،في حني ال توجد
إحصائيات دقيقة بأعداد هذه املنشآت نظرًا
الستمرار الـعــدوان اإلسرائيلي على القطاع،
وس ــط خـشـيــة م ــن ارت ـف ــاع كـبـيــر ف ــي مـعــدالت
الفقر والبطالة في أعقاب هــذه الجولة ،وفقًا
لنائب رئيس جمعية رجال األعمال.
وي ــرج ــح أب ــو مـعـلـيــق أن تــرت ـفــع نـسـبــة الـفـقــر
والـبـطــالــة وال ـعــوز الـجـمــاعــي فــي أع ـقــاب هــذه
الـجــولــة مــن ال ـعــدوان اإلســرائـيـلــي ،خصوصًا
أن إعادة اإلعمار ستتطلب مدة زمنية ليست
ق ـص ـي ــرة ،وت ــدش ــن ص ـن ــادي ــق إعـ ـم ــار عــربـيــة
ودول ـيــة لتعويض األض ــرار وه ــو مــا يتطلب
وقتا لن يكون قصيرًا.

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

جاء النقل البحري والجوي في مقدمة القطاعات األكثر خسارة
في إسرائيل من هجمات املقاومة الفلسطينية الصاروخية.
وقــررت شركة «روي ــال كاريبيان» لتنظيم الــرحــات البحرية
إلغاء خط جديد كان من املقرر أن ينطلق من فلسطني املحتلة
إلــى اليونان وقبرص اعتبارًا من الشهر املقبل ،وذلــك بسبب
مخاوف أمنية في املنطقة.
وكان من املقرر أن تنطلق رحالت السفينة الجديدة «أوديسي
أوف ذا سيز» التابعة للشركة من ميناء حيفا للمرة األولــى
بـهــدف االسـتـفــادة مــن ممر للسفر تعكف ال ــدول الـثــاث على
فتحه لخدمة املسافرين الــذيــن تلقوا تطعيمات الــوقــايــة من
كــوف ـيــد .19-وقــالــت روي ــال كــاريـبـيــان ،فــي ســاعــة مـتــأخــرة من
مساء السبت« :لم تتمكن أوديسي من استكمال االستعدادات
املطلوبة بسبب االضطرابات في إسرائيل واملنطقة» في إشارة
إلى القتال في غزة ،والتوتر على الحدود مع لبنان .وأضافت
ّ
السفينة ستقضي موسمها
في بيان ،وفقًا لوكالة «رويترز» أن ّ
االفتتاحي فــي فـلــوريــدا ،وأوضـحــت أنـهــا «مــا زالــت تــأمــل في
العودة إلى هذه الوجهة بسفنها في املستقبل».
وتسببت ضربات املقاومة الفلسطينية في تدمير وتعطيل
ال ـعــديــد مــن امل ــراف ــق االق ـت ـصــاديــة الـحـيــويــة ومـنـهــا ال ـط ـيــران.
وأعـلـنــت سلطات الـطـيــران املــدنــي اإلســرائـيـلــي ،أول مــن أمس
السبت ،إلغاء نحو  40رحلة جوية ،كان من املقرر أن تصل إلى
مطار اللد (بــن غــوريــون) في تل أبيب ،بحسب وسائل إعالم
إسرائيلية.
وحـ ـ ـ ــذرت م ــؤسـ ـس ــات ل ـل ـت ـص ـن ـيــف االئـ ـتـ ـم ــان ــي مـ ــن ت ـضــرر
االقتصاد اإلسرائيلي ،إذ قالت وكالة «ستاندرد أند بورز»
ّ
سـيــة
ف ــي ت ـقــريــر ل ـهــا م ـســاء ال ـج ـم ـعــة ،إن الـضـبــابـيــة الـسـيــا ّ
الكثيفة لم تؤثر حتى اآلن في االقتصاد اإلسرائيلي ،لكنها
ّ
أضافت أن الضغوط قد تتزايد على التصنيف إذا طال أمد
املخاطر األمنية والسياسية املرتبطة بالصراع الدائر حاليًا،

بما يؤثر في االقتصاد والوضع املالي وميزان املدفوعات.
وعلقت شــركــات الـطـيــران العاملية رحــاتـهــا إلــى مـطــار «بن
غوريون» الذي أصبح هدفًا في املتناول لصواريخ املقاومة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي ق ـطــاع غـ ــزة .ول ـل ـمــرة الـثــالـثــة ف ــي أق ــل من
أسـبــوع ،تصل صــواريــخ املـقــاومــة الفلسطينية إلــى محيط
مطار «بن غوريون» آخرها مساء السبت.
ووصفت صحيفة «كالكيست» اإلسرائيليةّ ،أول من أمس ،قرار
شركات الطيران العاملية تعليق رحالتها ،بأنها «خطوة تركت
إسرائيل وشركات طيرانها املحلية ،وحيدة في الساحة».
والخميس املــاضــي ،أعلنت شــركــات طـيــران «دلـتــا إيــراليـنــز»
و«يــونــاي ـتــد إي ــرالي ـن ــز» و«لــوف ـت ـهــانــزا» و«ال ـن ـم ـس ــاوي ــة» ،عن
تغييرات في جدول الرحالت.
ُومع ذلك ،يتضح من جدول الرحالت أنه على الرغم من تصريح
ق ــدم لـشــركــات الـطـيــران الـعــاملـيــة للهبوط فــي مـطــار «رام ــون»
(جنوب) ،لكن ترفض الشركات األجنبية السفر إلى إسرائيل
على األقل حتى يوم غد الثالثاء ،بحسب «كالكيست».
ّ
ووفقًا لجدول الرحالت ،فإن الرحلة األولــى املقررة مغادرتها
أمس ،تعود لشركة «إسرا إير» إلى دبي؛ بعد ذلك من املقرر أن
تغادر رحلة لشركة «العال» إلى الواليات املتحدة.
والـسـبــت ،أعلنت شــركــات طـيــران إمــاراتـيــة ،إلـغــاء رحالتها
إلى تل أبيب ،مع استمرار العدوان االسرائيلي ورد املقاومة
شركة طيران االتحاد للطيران (الناقل
الصاروخي .وقالت ّ
ال ــرس ـم ــي ألب ــوظ ـب ــي) ،إن ـه ــا عـلـقــت جـمـيــع رحـ ــات ال ــرك ــاب
وال ـب ـضــائــع اع ـت ـب ــارًا م ــن أم ــس األح ـ ــد ،بـسـبــب ال ــوض ــع في
بالكامل لحكومة
إسرائيل.كما قررت «فالي دبي» (اململوكة
دب ــي) ،إلـغــاء الــرحــات اعـتـبــارًا مــن أمــس ،علمًا ّأنـهــا ّ
سيرت
رحلتني أول من أمس .ومنذ اإلثنني املاضي ،تشن إسرائيل
عــدوانــا بــالـطــائــرات واملــدافــع على الفلسطينيني فــي قطاع
غزة ،أسفر عن عشرات الشهداء بينهم أطفال ونساء إضافة
ملئات الجرحى ،كما تم استهداف عشرات املباني السكنية
واملنشآت االقتصادية.

قررت «فالي دبي» إلغاء رحالتها إلسرائيل (فرانس برس)

دمار هائل للمباني السكنية والتجارية (عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد)

تقارير عربية
فساد

مشاريع الطرق :منافذ لتبديد األموال في اليمن
صنعاء ـ محمد راجح

في الوقت الذي يعاني اليمن من دمار واسع
ف ــي الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة وخ ـط ــوط س ـيــر مــدمــرة
وم ـت ـهــال ـكــة ،تـنـتـشــر م ـش ــاري ــع كـثـيـفــة تـتــركــز
فــي إع ــادة تــرمـيــم ط ــرق وشـ ــوارع داخ ــل املــدن
الرئيسية والـتــي تستهلك تمويالت ضخمة
خالل سنوات الحرب املاضية.
وتثير هذه املشاريع عديد التساؤالت بالنظر
إلــى عــدم جدواها االقتصادية والتنموية ،إذ
يجري في بعض املــدن رصــف وترميم بعض
ال ـ ـشـ ــوارع أكـ ـث ــر م ــن مـ ــرة ف ــي الـ ـع ــام ال ــواح ــد
والـتــي تشاهد اخ ـتــاالت فــي مــوســم األمـطــار
وم ــا يــرافـقـهــا مــن س ـيــول داخ ــل امل ــدن تـجــرف

معها ماليني ال ــدوالرات املـهــدرة فــي مشاريع
هشة ينخرها فساد كبير وتبديد متواصل
لألموال.
ويؤكد الخبير في مشاريع الطرق ،املهندس
زاهر السالمي ،في حديثه لـ«العربي الجديد»،
أن مـعـظــم ال ـت ـمــويــات الــدول ـيــة والـصـنــاديــق

تدهور الطرق
يعرقل التجارة ونقل
البضائع

المواطنون يعانون من وعورة الطرق رغم إنفاق مبالغ كبيرة على إصالحها (أحمد الباشا/فرانس برس)

املالية اتجهت منذ بداية الحرب لتخصيص
ت ـمــويــات ـهــا ف ــي م ـش ــاري ــع ال ـط ــرق خـصــوصــا
داخل املدن ،وذلك بسبب أهميتها كما يرونها
كمشاريع كثيفة العمالة.
وتـ ـعـ ـم ــل مـ ـك ــات ــب اس ـ ـت ـ ـشـ ــاريـ ــة ،كـ ـم ــا ي ــؤك ــد
السالمي ،على تحديد وتخصيص وتفصيل
ه ــذه امل ـش ــاري ــع وال ـق ـي ــام بـ ــاإلجـ ــراءات الفنية
واالس ـ ـت ـ ـش ـ ــاري ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـط ـل ـب ـه ــا وتـ ـح ــدي ــد
املؤسسات املنفذة بالتنسيق الكامل املشترك
مع بعض الجهات العامة كمشروع األشغال
العامة والصندوق االجتماعي للتنمية ،على
بعض الجهات العامة مثل صـنــدوق صيانة
الطرق ،والتي ترتبط بشكل مباشر باملمولني
الــدولـيــن واملكلفة منذ بــدايــة الـحــرب الــدائــرة

في اليمن على استيعاب محافظ التمويالت
ل ـب ـعــض امل ــؤسـ ـس ــات والـ ـصـ ـن ــادي ــق ال ـعــرب ـيــة
والدولية.
ويبلغ إجمالي طول شبكة الطرق البرية في
الـيـمــن بحسب اإلحـصــائـيــات الــرسـمـيــة نحو
 50ألف كيلومتر منها  16ألف كيلومتر طرق
معبدة «إسفلتية» ،و 36ألــف كيلومتر عبارة
عــن طــرق ترابية «حصوية» وعــرة أوضاعها
ما بني سيئة إلى ضعيفة نظرًا ملا تعانيه من
تــرد فــي التصاميم الهندسية وقـلــة وضعف
الصيانة.
وض ـي ـق ــت الـ ـح ــرب ف ــي ال ـي ـم ــن ال ـخ ـن ــاق عـلــى
امل ــواط ـن ــن وامل ـن ــاط ــق واملـ ـ ــدن ال ـي ـم ـن ـيــة الـتــي
تسببت فــي تـجــزئـتـهــا وتقطيعها مــع تغير
خ ـطــوط الـسـيــر الــرئـيـسـيــة واس ـت ـحــداث طــرق
بديلة وعرة وجبلية شاقة.
وي ـت ـس ــاءل أح ـم ــد امل ـش ــول ــي ،أحـ ــد الـســائـقــن
العاملني على خط يصفه «بــاملــوت البطيء»،
عــن الـجـهــات الحكومية واملــانـحــن الــدولـيــن
من هذه املعاناة التي يقاسيها غالبية سكان
اليمن من مواطنني وتجار ومختلف املجتمع.
ويـلـفــت فــي حــديـثــه لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،إلــى
أنه يتم هدر مبالغ مالية طائلة في استبدال
«إسـ ـفـ ـل ــت» ش ـ ـ ــوارع ب ـع ــض املـ ـ ــدن الــرئ ـي ـس ـيــة
واملحصورة في صنعاء وعدن فقط ومشاريع
ال جدوى منها داخل املدن بينما يتم التغاضي
عن أهــم مشكلة يعاني منها اليمنيون وهي
إصالح وصيانة طرق السير بني املدن والتي
تستحق إعطاءها األولــويــة في أي تمويالت
دولية مقدمة ملساعدة اليمن.
وتـسـبـبــت أزمـ ــة ال ـط ــرق ف ــي ارتـ ـف ــاع تـكــالـيــف
املــواصــات والنقل التجاري والـتــي تزيد في
م ـثــل ه ــذه األي ـ ــام أك ـث ــر م ــن  %200ع ــن األي ــام
الـعــاديــة ،وذل ــك فــي خـطــوط السير الرئيسية
كتلك التي تصل بني صنعاء وعدن ،إذ تكلف
الرحلة على هذا الخط للمسافر الواحد نحو
 17أل ــف ري ــال (الـ ــدوالر = نـحــو  600ري ــال في
صنعاء) فــي طــرق مستحدثة وع ــرة وصعبة
تجعل الــرحـلــة تمتد إل ــى أكـثــر مــن  12ساعة
متواصلة ،وفي الوقت الذي وصلت فيه أجرة
الرحلة من وإلى محافظة حضرموت (جنوب

شرق) إلى أكثر من  22ألف ريال في رحلة على
طريق خطرة تستغرق أكثر من  18ساعة.
وت ـش ـمــل ت ــأث ـي ــرات ت ــده ــور ال ـط ــرق ب ــن امل ــدن
وامل ـن ــاط ــق الـيـمـنـيــة تـفــاقـمــا م ــع خ ـطــوط نقل
البضائع عبر الـخـطــوط الرئيسية مثل خط
الـعـبــر املـمـتــد م ــن الــودي ـعــة املـنـفــذ ال ـح ــدودي
مع السعودية من الجهة الجنوبية الشرقية
إلــى مختلف املــدن الرئيسية والــذي يمر عبر
أربــع محافظات للوصول إلــى صنعاء شمال
اليمن أو عدن جنوبًا مرورًا بمحافظات تشهد
توترات ومعارك عسكرية مثل مأرب والجوف.
ويـ ـشـ ـك ــو ت ـ ـجـ ــار ومـ ـ ـس ـ ــاف ـ ــرون عـ ـل ــى الـ ـط ــرق
الداخلية الوعرة الرابطة بني املــدن واملناطق
اليمنية وكــذا بــن منافذ االسـتـيــراد والتنقل
عبر املــدن ،من التجاهل املتعمد الــذي يظهره
أط ــراف الـصــراع فــي اليمن مــن قطع للطرقات
الــرئ ـي ـس ـيــة ال ــراب ـط ــة ب ــن امل ـنــاطــق الــرئـيـسـيــة
مثل الطريق الذي يربط مدينة تعز بمنفذها
الشرقي عبر منطقة الحوبان.
وتعتبر هــذه الـطــرق التي كثير منها مدمرة
ومهمله وم ـجــزأة ،شبكة رئيسية لــإمــدادات
الغذائية والدوائية ونقل املسافرين.
ويؤكد الباحث االقـتـصــادي ،عمار القليسي،
أن مشاريع الطرق داخل املدن الرئيسية والتي
يـ ــدور حــولـهــا ج ــدل واسـ ــع يـتــم إس ـنــادهــا ملا
يسمى بمقاولي الـبــاطــن أو لفئة جــديــدة من
األع ـم ــال ف ــي م ـجــال املـ ـق ــاوالت ت ـكــونــت بفعل
الحرب ،والتي تعمل بــدون أي رقابة عامة أو
من الجهات املمولة ،إذ تتعدد منافذ الفساد
في مثل هذه املشاريع ،إذ تستهلك العمليات
االستشارية والخبراء الفنيون جزءا كبيرا من
املبالغ املرصودة لهذه املشاريع.
ويضيف أن مشاريع الطرق الكبيرة تتطلب
مــؤسـســات حكومية فاعلة تستوعب مــا يتم
تـخـصـيـصــه م ــن ق ـ ــروض وت ـم ــوي ــات دول ـيــة
إلصـ ــاح ال ـخ ـطــوط ال ـطــوي ـلــة ،إذ إن ــه ف ــي ظل
هذا الوضع الــذي تسببت فيه الحرب وتعدد
السلطات على امتداد الطرق وخطوط السير
ف ــي مـخـتـلــف امل ـ ــدن ال ـي ـم ـن ـيــة أدى إلـ ــى نـفــور
املؤسسات الدولية من تمويل هــذه املشاريع
املكلفة وتوجيهها إلى مجاالت أخرى.

انتعاش
عقارات
ُعمان

بـ ـل ــغ إجـ ـم ــال ــي ال ـق ـي ـم ــة املـ ـت ــداول ــة
للنشاط الـعـقــاري بسلطنة عمان
في نهاية مارس /آذار املاضي 788
مليونًا و 200أل ــف ري ــال ُعـمــانــي،
بارتفاع نسبته  3.3باملائة ،حسب
بـ ـي ــان ــات رس ـم ـي ــة نـ ـش ــرت أمـ ــس.
وبلغت الــرســوم املحصلة لجميع
ً
الـتـصــرفــات القانونية  21مليونا
و 800ألف ريال ُعماني (الدوالر =
 0.38ريال عماني) بارتفاع نسبته
ً
 17.6باملائة ،وارتفعت أيضا القيمة
املتداولة لعقود البيع ب  43.3باملائة
ً
لتسجل  315مـلـيــونــا و 700ألــف
ريـ ــال ُع ـم ــان ــي ،كــذلــك ارت ـف ــع عــدد
عـقــود البيع ب ـ  85باملائة ليسجل
ً
 24ألــفــا و 816ع ـقـ ًـدا م ـقــارنــة مع
ً
 13ألــفــا و 414عـقـ ًـدا خــال الفترة
نفسها من  .2020فيما انخفضت
ال ـق ـي ـمــة املـ ـت ــداول ــة ل ـع ـق ــود ال ــره ــن
بـنـسـبــة  13بــاملــائــة لـتـسـجــل 465
ً
مـلـيــونــا و 500أل ــف ري ــال ُعـمــانــي
ً
مقارنة مع  535مليونا و 200ألف
ريــال ُعماني خالل الفترة نفسها
من عام .2020

زراعة

سلة غذاء سورية شبه فارغة
سالم حسن ،عبد الرحمن خضر

تـسـبــب الـجـفــاف واالن ـخ ـفــاض الـحــاد
ملستوى األمطار عن املعدل السنوي،
البالغ  440مليمترًا في العام ،بخسائر
كبيرة لـلــزراعــة البعلية واملــرويــة في
مـنـطـقــة ال ـج ــزي ــرة ال ـس ــوري ــة ،م ــا أدى
النـ ـهـ ـي ــار فـ ــي املـ ـح ــاصـ ـي ــل ،ال سـيـمــا
محاصيل القمح والشعير والكمون،
في املنطقة التي تعتمد على الزراعة
البعلية بنسبة تفوق  85في املائة.
م ـ ـنـ ــذ ع ـ ـ ـ ــام  ،2011خ ـ ــرج ـ ــت م ـع ـظــم
املشاريع الزراعية التي كانت تعتمد
على املياه الجوفية عن الخدمة نتيجة
لـعــوامــل كـثـيــرة ،منها تـبــدل الجهات
العسكرية املسيطرة ،وعمليات النهب
وال ـت ـخــريــب ال ـت ــي ط ــاول ــت ك ـث ـي ـرًا من
الـبـنــى الـتـحـتـيــة ،وغ ـيــاب جـهــة تعمل
عـلــى تــأمــن مـسـتـلــزمــات ال ــزراع ــة من
أسمدة وبذور ووقود وأدوية ،إضافة
لغالء أسعار املستلزمات التي تدخل
في اإلنتاج مقابل األسعار الرخيصة
للمنتجات الزراعية.
ومـ ـ ـ ــؤخ ـ ـ ـ ـرًا ،ظـ ـ ـه ـ ــرت املـ ـ ـش ـ ــاك ـ ــل الـ ـت ــي
تـتـعـلــق بــاألن ـهــار ،خـصــوصــا مشكلة
انخفاض مـيــاه نهر الـفــرات فــي دولــة
املـنـبــع تــركـيــا ،الـنــاجـمــة عــن الـجـفــاف،
وأدى انخفاض املنسوب إلــى خروج
كـثـيــر م ــن م ـح ـطــات امل ـي ــاه وال ـق ـنــوات
واملـ ـش ــاري ــع ال ــزراعـ ـي ــة م ــن ال ـخ ــدم ــة،
ّ
رغــم أن مشكلة نهر ال ـفــرات ال تقارن
بـعـشــرات األوديـ ــة وامل ـج ــاري املــائـيــة،
دائ ـم ــة ال ـج ــري ــان وم ــؤق ـت ــة ال ـج ــري ــان،
الحدودية ،والتي توقف معظمها ،ما
أثــر أيـضــا سلبًا فــي البيئة واإلنـتــاج
الــزراعــي مــن قمح وشعير وقـطــن في
املناطق الحدودية.
املزارع من قرية بلة الواقعة في ناحية
ع ــام ــودا مـحـمــد فــاتــو ق ــال لــ«الـعــربــي
ال ـج ــدي ــد»« :أم ـت ـل ــك م ــع عــائ ـل ـتــي 420
دونـمــا مــن األرض ،كنا نزرعها عــادة

بــال ـق ـمــح وال ـق ـط ــن ون ـس ـق ـي ـهــا ب ـم ـيــاه
الـبـئــر اإلرت ـ ـ ــوازي ،ل ـكــن ،بـعــد انـقـطــاع
الكهرباء شبه الدائم وانقطاع املازوت
املتكرر وسوء نوعيته وغالء األسعار،
اضـ ـط ــررن ــا ألن ن ـك ــف ع ــن ال ـع ـم ــل فــي
ال ــزراع ــة امل ــروي ــة ،وأص ـب ـح ـنــا نعتمد
ال ــزراع ــة الـبـعـلـيــة ،وم ــع ذل ــك ،خسرنا
حوالي  8ماليني ليرة سورية (2570
دوالرًا) تكلفة زراع ــة مساحة األرض
م ــن ح ــراث ــة وأس ـ ـمـ ــدة وبـ ـ ـ ــذور .ل ــذل ــك،
ن ـطــالــب االدارة ال ــذات ـي ــة ووح ــدات ـه ــا
الـ ــزراع ـ ـيـ ــة ب ــدع ـم ـن ــا ودعـ ـ ـ ــم الـ ــزراعـ ــة
والفالحني عمومًا».
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ت ـ ـحـ ــدث املـ ـ ـ ـ ـ ــزارع م ـ ــن ق ــري ــة
جولدار ،بريف الحسكة ،شيخموس،
ع ــن الـخـســائــر ال ـتــي ت ـعــرض لـهــا هــذا
امل ــوس ــم ،وقـ ــال ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـجــديــد»:
«ن ـم ـل ــك ح ــوال ــي  300دونـ ـ ــم نــزرع ـهــا
ً
بـعــا بــالـقـمــح والـشـعـيــر وال ـك ـمــون أو
امل ـحــاص ـيــل ال ـع ـط ــري ــة ،وذل ـ ــك إلراحـ ــة
األرض .هذا املوسم لم تسقط األمطار،
وبالتالي لم ُ
تنم املحاصيل البعلية،
وك ـنــا ق ــد زرع ـن ــا األرض ه ــذا املــوســم
بــال ـعــدس ،ال ــذي لــم يـثـمــر وب ـقــي فقط
عشبًا قصيرًا ،وتكبدنا خسائر تصل
إلى قرابة  6ماليني ليرة سورية (1940
دوالرًا)».
وفــي تفاصيل إضافية حــول خسائر
امل ـ ــزارع ـ ــن فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ه ـ ــذا الـ ـع ــام،
أوض ـ ـ ـ ــح الـ ــرئ ـ ـيـ ــس امل ـ ـ ـشـ ـ ــارك ل ـه ـي ـئــة
االق ـت ـص ــاد ال ـتــاب ـعــة لـ ـ ــإدارة الــذات ـيــة
سلمان بارودو ،في حديث لـ«العربي
ّ
ال ـجــديــد» ،أن وض ــع املــوســم الــزراعــي
ّ
لـ ـه ــذا الـ ـع ــام س ـي ــئ ج ـ ـ ـدًا ،ألن مـعـظــم
امل ـســاحــات امل ــزروع ــة بـعـلـيــة وتــأثــرت
بـقـلــة هـطــول األم ـط ــار ،كـمــا أث ــرت قلة
األمطار ،وكذلك تخفيض تدفق مياه
نـهــر ال ـف ــرات مــن جــانــب تــركـيــا ،سلبًا
على الزراعات املروية في املنطقة.
وقـ ــال ب ـ ـ ــارودو« :امل ـس ــاح ــات الـبـعـلـيــة
تـ ـق ــارب م ـل ـيــونــا و 188ألـ ــف ه ـك ـتــار،

واملـ ـس ــاح ــات املـ ــرويـ ــة تـ ـتـ ـج ــاوز 300
ألــف هكتار ،وبالنسبة لتأخر املطر،
ّ
فــإن توقعات الــزراعــة البعلية تقترب
م ـ ــن ال ـ ـص ـ ـفـ ــر ،واالعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد ه ـ ــو ع ـلــى
امل ـ ــروي ،فـيـمــا اإلن ـت ــاج امل ـتــوقــع يـقــدر
بنحو  500ألف طن ،وهي كمية كافية
ل ـل ـمــواســم امل ـق ـب ـلــة بــالـنـسـبــة ل ـل ـبــذور
والطحني لــأفــران واملطاحن ،ولدينا
مـخــزون مــن السنة املــاضـيــة يتجاوز
 250ألف طن».
ّ
وأش ــار ب ــارودو إلــى أن الهيئة تتخذ
إج ـ ـ ـ ــراءات وق ــائ ـي ــة ل ـل ـم ـحــاف ـظــة عـلــى
املــوســم وعــدم نشوب حــرائــق ،وكذلك
حـ ـم ــاي ــة امل ـ ـح ـ ـصـ ــول م ـ ــن الـ ـحـ ـش ــرات
الضارة عبر رش املبيدات الضرورية
باملجان .مضيفًا« :نعمل مع مديريات
ول ـ ـ ـجـ ـ ــان الـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ــة ك ـ ــاف ـ ــة إلح ـ ـصـ ــاء
املـ ـس ــاح ــات املـ ــزروعـ ــة ب ـش ـك ـ ٍـل دق ـي ــق،
ودراس ـ ـ ــة ت ـكــال ـيــف اإلنـ ـت ــاج لـتـحــديــد
س ـعـ ٍـر م ـنــاســب لـلـقـمــح وال ـش ـع ـيــر ،ما
يحول دون تضرر املزارع».
وكـ ــانـ ــت ه ـي ـئ ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ـت ــاب ـع ــة
لـ ــإدارة الــذاتـيــة أص ــدرت ق ــرارًا ينص
على منع االحتكار واالتجار بالقمح،
الــذي شهد إنتاجه تراجعًا حــادًا منذ
م ـط ـلــع ع ـ ــام  ،2011إذ وص ـ ــل إن ـت ــاج
سورية من القمح إلــى نحو  4ماليني
ط ـ ــن ،ل ـي ـن ـخ ـفــض اإلنـ ـ ـت ـ ــاج إل ـ ــى نـحــو
م ـل ـي ــون ونـ ـص ــف م ـل ـي ــون ط ـ ــن ،وب ـلــغ
إنـ ـت ــاج ال ـق ـم ــح خ ـ ــال ع ـ ــام  2019فــي
مناطق سيطرة اإلدارة الــذاتـيــة نحو
 900ألــف طــن ،بينما بلغ اإلنتاج عام
 2020نحو  850ألف طن.
وح ـ ـسـ ــب ب ـ ـيـ ــانـ ــات رسـ ـم ـ ـيـ ــة ،ت ـع ــان ــي
س ـ ــوري ـ ــة أزم ـ ـ ـ ــة نـ ـق ــص امل ـ ـي ـ ــاه خ ــال
السنوات األخـيــرة ،واضـطــر كثير من
أهل الريف واملناطق الزراعية للهجرة
إل ــى امل ــدن قـبــل ال ـث ــورة ال ـســوريــة عــام
 .2011وتعتبر مدن الجزيرة السورية
«ال ــرق ــة ،دي ــر ال ــزور والـحـسـكــة» خــزان
سورية املائي والغذائي.
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أخبــار
العرب
تجارب فنية للقطارات في
تونس
أفادت شركة تونس للشبكة الحديدية
السريعة بأنها ستشرع ،بداية من اليوم
االثنني ،في كهربة الخط الحديدي على
مستوى منوبة والبرطال والقباعة ،حيث
ستجري التجارب الفنية للقطارات
الحديدية السريعة التي تم اقتناؤها حديثا،
منبهة املواطنني ومستعملي الطريق إلى
ضرورة توخي الحذر والتحلي باليقظة
ضمانا لسالمتهم.
ودعت شركة تونس للشبكة الحديدية
السريعة ،في بيان لها أمس ،الجميع إلى
التحلي باليقظة والحذر من خالل االبتعاد
عن الخطوط الحديدية املكهربة ،وذلك في
سبيل ضمان سالمة املواطنني.
كما أكدت الشركة ضرورة تفادي املرور
العشوائي والحرص على استعمال املمرات
العلوية للمترجلني ،أو املمرات املراقبة من
قبل أعوان السالمة .يشار إلى أن هذه
التجارب الفنية على القطارات املقتناة
حديثا ،وكذلك التجهيزات املعدة لها،
تجرى في إطار اختبار مدى تطابقها مع
املواصفات الفنية املطلوبة من املصنع.
الجزائر :ضخ البطاطا في
السوق
شرع الديوان الوطني املهني املشترك
للخضر واللحوم (أونيالف) في عملية
جديدة لتفريغ مادة البطاطا من املخازن
الجزائرية ،وضخها في مختلف أسواق
الجملة املنتشرة عبر مختلف الواليات،
ملواجهة ارتفاع األسعار وكبح جشع
املضاربني ،حسب ما أفاد به بيان للديوان.
ً
وتمت العملية بالتعاون مع  31متعامال
مخزنًا شملت  13والية .وستشهد هذه
الواليات ضخ كميات إضافية من مادة
البطاطا تماشيا مع احتياجات السوق
من هذه املادة واسعة االستهالك ،حسب
البيان .وتستهدف العملية ،التي باشرها
الديوان أول من أمس ،مواجهة ارتفاع
األسعار وكبح جشع املضاربني ،من
خالل عمليات تموين استباقية ألسواق
الجملة قبيل وبعد عيد الفطر ،وذلك
تحسبا لالرتفاع النسبي في الطلب مع
عودة نشاط املطاعم .ودعا الديوان ،في
هذا االطار ،كافة املستهلكني إلى عدم
االنسياق وراء جشع املضاربني من خالل
االستهالك العقالني ،خصوصا خالل
هذه األيام التي تعرف عمليات جني قليلة،
حسب وكالة األنباء الجزائرية.

أخبــار
العالم
شركة صينية تبيع  249ألف
شاحنة
باعت شركة «فاو جيهفانغ» ،وهي فرع
للشاحنات تابع ملجموعة «فاو» الصينية
الرائدة لصناعة السيارات 248.922 ،شاحنة
خالل األشهر األربعة األولى من العام
الحالي ،بزيادة بنسبة  41.41في املائة على
أساس سنوي ،وفق ما ذكرت الشركة.
ومن بني إجمالي املبيعات ،تم بيع 213.846
شاحنة ثقيلة خالل تلك الفترة ،بارتفاع
بنسبة  45.17في املائة على أساس سنوي.
وحسب وكالة األنباء الصينية (شينخوا)،
ّ
أمس ،فإنه منذ مغادرة أول شاحنة
«جيهفانغ» لخط التجميع في عام ،1956
وسعت هذه العالمة التجارية الصينية
وجودها في نحو  80دولة ومنطقة.
هيونداي توقع صفقة
صادرات للكونغو
الديمقراطية
أعلنت شركة هيونداي موتور ،أكبر شركة
مصنعة للسيارات في كوريا الجنوبية،
ّ
أمس األحد ،أنها وقعت صفقة مع جمهورية
ّ
لتصدر إليها 500
الكونغو الديمقراطية
وحدة من سيارات هيونداي باليسايد
الرياضية متعددة األغراض.
ّ
وقالت الشركة ،في بيان ،إنها شحنت
من بني الـ 500وحدة من طراز باليسايد
 250سيارة إلى الدولة األفريقية ،أول من
أمس ،ومن املقرر تسليم الـ 250املتبقية
في أواخر يوليو/تموز املقبل .وتتوقع
شركة هيونداي موتور أن تساعد شحنات
باليسيد الشركة في دخول األسواق
في وسط أفريقيا ،والتي تهيمن عليها
شركة تويوتا موتور ،وغيرها من ماركات
السيارات اليابانية .وقال البيان ّإن سيارات
باليسيد الرياضية متعددة االستخدامات
التي سيتم تسليمها إلى جمهورية
الكونغو الديمقراطية ستستخدم في
املؤسسات العامة الكونغولية ،بما فيها
مكتب رئيس الكونغو.
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رؤية

طاقة
تتأهب إيران إلعادة إنتاج النفط إلى معدالت ما قبل العقوبات األميركية
البالغة  4ماليين برميل يوميًا ،في غضون  3أشهر من رفع محتمل
للعقوبات األميركية ،في ضوء بوادر التقدم في المحادثات بين
واشنطن وطهران بشأن االتفاق حول البرنامج النووي

أموال الخليج حالل على
العراق حرام على لبنان
سهام معط اهلل

عودة النفط
اإليراني

طهران تتأهب السترداد
إنتاج ما قبل العقوبات

طهران ـ العربي الجديد

بدت املفاوضات الجارية بني إيران
والــواليــات املتحدة بـشــأن االتـفــاق
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي ورف ـ ـ ـ ــع ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات عــن
طـهــران ،أكـثــر أريحية لقطاع النفط اإليــرانــي
ال ـ ــذي ي ـتــأهــب إلعـ ـ ــادة اإلنـ ـت ــاج إلـ ــى ف ـت ــرة ما
قـبــل الـعـقــوبــات ،وس ــط تــوقـعــات ب ــأن تمتص
أس ــواق الطاقة العاملية الــزيــادة املتوقعة في
املعروض ،خاصة في ظل االنتعاشة املتوقعة
لالقتصادات الكبرى التي تمكنت من تحجيم
ت ــداع ـي ــات جــائ ـحــة ف ـي ــروس ك ــورون ــا وإعـ ــادة
النشاط إلى اقتصاداتها.
ّ
وكشف مسؤولون في قطاع النفط اإليراني ،أن
شركة النفط الوطنية اململوكة للدولة ،تعمل
عـلــى تهيئة حـقــول الـنـفــط إل ــى جــانــب تعزيز
العالقات مع العمالء ،حتى تتمكن طهران من
زيــادة الـصــادرات النفطية في حالة التوصل
إلــى اتفاق مع واشنطن بشأن رفــع العقوبات
التي استهدفت ،خالل والية الرئيس األميركي
الـســابــق دون ــال ــد ت ــرام ــب ،تصفير ال ـصــادرات
اإليرانية وتجفيف مواردها املالية.
ورغ ــم الـتـفــاؤل بإمكانية التوصل إلــى اتفاق
ّ
إلنـهــاء الـعـقــوبــات ،فــإن إي ــران تـبــدو متحوطة
فــي تعاملها مــع ال ـســوق الـعــاملـيــة ،إذ يتوقع
محللون أن تبقي على ما يوصف بـ«األسواق
ال ــرم ــادي ــة» والـ ـت ــي ن ـج ـحــت م ــن خ ــال ـه ــا فــي
كسر الحظر األمـيــركــي خــال األع ــوام الثالثة
األخيرة .ويمكن أن تعود البالد إلى مستويات
اإلنتاج في فترة ما قبل العقوبات التي كانت
تقارب  4ماليني برميل يوميًا في أقل من ثالثة
أشهر ،كما يمكنها االستفادة من كميات نفط
جرى تخزينها في البحر على ناقالت نفطية،
ّ
ً
لكن هذا األمر يعد أكثر التقديرات تفاؤال ،إذ
تظل العديد من العقبات حاضرة الستعادة
ّ
األسـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـع ــاملـ ـي ــة ،وم ـن ـه ــا أن ال ـع ـق ــوب ــات
األم ـيــرك ـيــة ت ـط ــاول م ـن ـظــومــات إي ــران ـي ــة عــدة
تتمثل فــي الـتـجــارة والـشـحــن والـتــأمــن ،كما
ّ
أن الـعــديــد مــن املـشـتــريــن سيبقون مـتــردديــن
حيال إعادة التعامل مع إيران خوفًا من تجدد
االضطراب مع أميركا وعودة العقوبات.
ووفـ ــق مـقــابـلــة أجــرت ـهــا وك ــال ــة «بـلــومـبـيــرغ»
األميركية مــع محمد علي خطيبي ،املسؤول
السابق فــي شركة النفط اإليــرانـيــة الوطنية،
ّ
فــإن النفط اإليراني يمكن أن يعود تدريجيًا.
ّ
وأعرب عن اعتقاده أن العودة لن تكون سريعة
ومفاجئة ولــن تـحــدث بــن عشية وضحاها.
وبعيدًا عن التخوف املحتمل للمشترين ،رأى
ّ
خطيبي أن العودة التدريجية لإلنتاج ترجع
جزئيًا إلى تفشي فيروس كورونا الذي أضر
كثيرًا بالطلب العاملي.
وأشار خطيبي ،في املقابلة التي جاءت ضمن
ت ـقــريــر ع ــن مـسـتـقـبــل ال ـن ـفــط اإليـ ــرانـ ــي ،أّمــس
ّ
األحـ ــد ،إل ــى أن شــركــات تـكــريــر الـنـفــط وقـعــت
على األرج ــح عـقــودًا سنوية فــي بــدايــة الـعــام،
ً
ً
مما يترك مجاال ضئيال لطهران للتوصل إلى
اتـفــاقــات إم ــداد طويلة األج ــل خــاصــة بها في
الــوقــت الحالي ،مضيفًا« :أكـبــر مخاوفنا هي
القيود املفروضة على عمالئنا وخوفهم من
شراء النفط من إيران ،ومع اقترابنا من نهاية
العام ،سنشهد إبرام مزيد من العقود في ذلك
الوقت».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ــدبـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــون األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــون
واإلي ــران ـي ــون ،الــذيــن يـتـفــاوضــون حـّـالـيــا عبر
حـكــومــات وسيطة فــي فيينا ،إلــى أنـهــم على
وش ـ ــك الـ ـت ــوص ــل إل ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق ،وإذا ن ـج ـحــوا
فـيـمـكـنـهــم إع ـ ــادة تـنـشـيــط االتـ ـف ــاق ال ـن ــووي
الــدولــي ال ــذي انسحب منه تــرامــب مــن جانب
واحد في مايو/أيار  .2018وسيتطلب ذلك من
إيــران قبول القيود املفروضة على أنشطتها
النووية مرة أخــرى ،مقابل رفع مجموعة من
ال ـع ـقــوبــات ال ـصــارمــة ال ـتــي فــرضـهــا الــرئـيــس
األميركي السابق عليها.
واس ـت ـفــادت ط ـهــران بــالـفـعــل مــن امل ـنــاخ األقــل
عــدائ ـيــة ال ــذي تـبـنــاه الــرئ ـيــس األم ـيــركــي جو
ب ــاي ــدن ،مـنــذ انـتـخــابــه نـهــايــة ال ـعــام املــاضــي،
وبـ ـ ــدأت إنـ ـع ــاش م ـب ـي ـعــات ال ـن ـف ــط ،وإرسـ ـ ــال
طــوفــان مــن ال ـخــام إل ــى املـشـتــريــن الصينيني،
م ـمــا أدى إل ــى ارتـ ـف ــاع اإلنـ ـت ــاج بـنـسـبــة %20
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«المركزي» يضخ أمواًال في البورصة

أعلن البنك المركزي اإليراني عن ضخ ما يعادل  50مليون دوالر من
السيولة النقدية في سوق البورصة ،مشيرا في بيان ،أمس األحد ،وفق
وكــالــة أنــبــاء فـــارس ،إلــى أن هذا
المبلغ يمثل الشريحة األولــى من
ضخ سيولة تبلغ  200مليون دوالر
موزعة على  4شرائح.
ولفت البنك إلى أن الشريحة األولى
تم استقطاعها من الصندوق
الوطني للتنمية ،بموجب قرار
لجنة التنسيق االقتصادي التابعة
لمجلس الـــوزراء ،وأودعـــت في
صندوق تثبيت سوق رأس المال.
تصدير النفط اإليراني لم يتوقف عن األسواق اآلسيوية طوال فترة الحظر (األناضول)

تقريبًا هذا العام إلى  2.4مليون برميل يوميًا،
وهو أعلى مستوى في عامني ،وفقًا للبيانات
التي جمعتها وكالة «بلومبيرغ».
وقـ ــالـ ــت س ـ ـ ــارة فـ ــاخ ـ ـشـ ــوري ،رئ ـي ـس ــة شــركــة
االس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــارات «إس ف ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ــي إنـ ـ ــرجـ ـ ــي
إنـتــرنــاشـيــونــال إل إل ّ س ــي» ال ـتــي تـتـخــذ من
واش ـن ـطــن م ـق ـ ّرًا ل ـهــا إنـ ــه «ح ـتــى إذا ل ــم تــرفــع
ال ـع ـقــوبــات فــإن ـهــم س ـيــزيــدون إنـتــاجـهــم على
نـحــو أك ـب ــر ،اع ـت ـمــادًا عـلــى قــدرت ـهــم عـلــى بيع
النفط في السوق الرمادية (سوق ثانوية)».
وأجـ ـ ـ ـ ـ ــرى امل ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــون فـ ـ ــي ش ـ ــرك ـ ــة ال ـن ـف ــط
اإلي ــران ـي ــة ،عـمـلـيــة ت ـنــاوب إلن ـتــاج ال ـخــام بني
ال ـ ـح ـ ـقـ ــول امل ـخ ـت ـل ـف ــة لـ ـلـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى ض ـغــط
ـاف ،وف ـقــا ملـســؤولــن
ال ـخ ــزان عـنــد مـسـتــوى كـ ـ ٍ
ف ــي ال ـش ــرك ــة .وي ـع ـت ـبــر ه ــذا اإلج ـ ـ ــراء حــاسـمــا

للحفاظ على مستويات اإلنتاج ،وفق رئيسة
ش ــرك ــة االس ـ ـت ـ ـشـ ــارات «إس ف ــي ب ــي إن ــرج ــي
إنترناشيونال إل إل ســي» .وإذا جــرى اتفاق
مــع ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،فيمكن إليـ ــران زي ــادة
اإلنـ ـت ــاج إل ــى م ــا ي ـقــرب م ــن  4مــايــن بــرمـيــل
يــومـيــا فــي غـضــون فـتــرة مــن ثــاثــة إل ــى ستة
أشهر ،وفقًا إليمان ناصري ،العضو املنتدب
ملنطقة ال ـشــرق األوسـ ــط فــي شــركــة «إف جي
إي» االس ـت ـش ــاري ــة املـتـخـصـصــة ف ــي مـتــابـعــة
ّ
ال ـش ــأن ال ـنـف ـطــي .ل ـكــن ال ـب ـعــض اآلخـ ــر يـتــوقــع
عــودة أبطأ لإلنتاج في فترة تـتــراوح بني 12
و 15شهرًا بعد رفع العقوبات لزيادة اإلنتاج
إلــى  3.8ماليني برميل يوميًا ،وفــق توقعات
رضــا بــاديــدار ،رئيس لجنة الطاقة فــي غرفة
ت ـجــارة ط ـه ــران ،فــي مـقــابـلــة عـبــر الـهــاتــف مع

قمة لديون أفريقيا
في فرنسا
باريس ـ العربي الجديد

يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل
مـ ــاكـ ــرون ،غ ـ ـدًا الـ ـث ــاث ــاء ،قـ ـ ــادة أف ــارق ــة
وأوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب م ــؤسـ ـس ــات
دولية ،سعيًا إلى حلول مبتكرة ألزمات
التمويل في القارة األفريقية التي تتوق
لإلمساك بزمام التنمية وتحرير نفسها
من قيود الدين .وسيجمع اللقاء املرتقب
فـ ــي الـ ـقـ ـص ــر ال ـك ـب ـي ــر ب ـ ـبـ ــاريـ ــس ،تـحــت
عـنــوان «قـمــة حــول تمويل االقـتـصــادات
األفريقية» ،رؤساء ثالثني دولة وحكومة
ومسؤولي مؤسسات دولية ،وفق وكالة
فــرانــس ب ــرس ،عـلــى أن ي ـشــارك البعض
عن بعد عبر تقنية االتصال بالفيديو.
ونـشــأت فكرة هــذا املؤتمر فــي الخريف
عقب تقدير صندوق النقد الدولي بأن

أفــريـقـيــا مـعـ ّـرضــة لخطر ح ــدوث فجوة
مالية قــدرهــا  290مليار دوالر بحلول
عام  .2023وسجل اقتصاد القارة العام
املاضي أول انكماش له منذ نصف قرن
بنسبة بلغت  ،%2.1ويتوقع أن يسجل
نموًا من جديد بنسبة  %3,4عام ،2021
و %4في العام املقبل.
وسمح تعليق سداد خدمة الدين العام،
املـطـبــق مـنــذ إب ــري ــل /نـيـســان بـمـبــادرة
من نادي باريس ومجموعة العشرين،
بـبـعــض االن ـت ـع ــاش ع ـبــر وق ــف تـســديــد
 5.7مليارات دوالر من الفوائد املترتبة
عـلــى نـحــو خمسني دول ــة .كـمــا نجحت
مجموعة الـعـشــريــن فــي إق ـنــاع الـصــن،
أكـ ـب ــر دائ ـ ــن فـ ــي الـ ـ ـق ـ ــارة ،ودائ ـ ـنـ ــن مــن
الـقـطــاع ال ـخــاص ،بــاملـشــاركــة فــي إعــادة
التفاوض حول الديون.

أفريقيا معرّضة لخطر فجوة مالية ضخمة (فرانس برس)

ّ
«بـلــومـبـيــرغ» ،مـشـيـرًا إل ــى أن بـعــض األعـمــال
املطلوبة الستعادة الـقــدرة فــي الحقول ،مثل
إزال ـ ــة وص ـي ــان ــة م ـض ـخــات اآلب ـ ــار املـ ـس ــدودة،
ّ
يمكن ّأن تستغرق شهرًا واحدًا لكل بئر.
غير أن ــه قبل زي ــادة اإلن ـتــاج ،يمكن إلي ــران أن
ت ـح ـقــق زيـ ـ ــادة ف ــي م ـب ـي ـعــات ال ـن ـف ــط ،بحسب
ّ
إيمان ناصري ،التي تشير إلى أن إيران خزنت
نحو  60مليون برميل من النفط الخام ،منها
نحو  11مليون برميل خام و 10ماليني برميل
مــن الـنـفــط الخفيف «املـكـثـفــات» فــي «تخزين
ج ـمــركــي» بــال ـصــن ،ل ـت ـكــون ج ــاه ــزة لبيعها
للمستخدمني النهائيني.
وفي تحليل لشركة «وود ماكينزي» األميركية،
أوردته «العربي الجديد» في تقرير نشرته في
ّ
 20إبريل/نيسان املاضي ،فإن تصدير النفط

طهران تخزن
 60مليون برميل منها
 22مليونًا في الصين
اإلي ــران ــي لــم يـتــوقــف عــن األسـ ــواق اآلسـيــويــة
ط ـ ـ ــوال فـ ـت ــرة ال ـح ـظ ــر األمـ ـي ــرك ــي وت ـش ــدي ــده
خــال عــام  .2018إذ ظلت إي ــران تبيع نفطها
بأسعار رخيصة للشركات الصينية وبعض
دول آس ـي ــا ،وتـسـتـفـيــد م ــن ال ـث ـغ ــرات املـتــاحــة
ّ
فــي تقنيات الــرقــابــة .وأش ــار التحليل إلــى أن
شحنات النفط اإليــرانــي لألسواق لم تتوقف

نقص تمويل للصحة
في بريطانيا

ّ
حـتــى فــي عـهــد تــرامــب ،وإن ـمــا فـقــط تراجعت
بنحو مليون برميل يوميًا.
وي ـ ـقـ ــول مـ ـ ّس ــؤول ــو ش ــرك ــة ال ـن ـف ــط اإلي ــرانـ ـي ــة
الوطنية إنـهــم حــافـظــوا على اتـصــاالتـهــم مع
العمالء ،الذين هم على استعداد الستئناف
عمليات الشراء بعقود منتظمة .وتشكل زيادة
اإلنـتــاج تعقيدات ملنظمة «أوب ــك» وحلفائها،
بـيـنـمــا يـعـمــل الـتـحــالــف امل ـك ــون م ــن  23دول ــة
بقيادة السعودية ّعلى استعادة إنتاج النفط
تدريجيًا ال ــذي خفضه الـعــام املــاضــي عندما
تسبب وباء كورونا في تراجع الطلب العاملي.
وال ـس ـعــوديــة أك ـبــر م ـصـ ّـدر لـلـنـفــط فــي الـعــالــم
وثالث منتجي العالم بعد الــواليــات املتحدة
وروس ـ ـيـ ــا ،وأكـ ـب ــر مـنـتـجــي مـنـظـمــة «أوبـ ـ ــك».
وب ــدأت اململكة اعـتـبــارًا مــن مــايــو/أيــار ،2020

ً
تـخـفـيــض إن ـتــاج ـهــا ال ـن ـف ـطــي ،ام ـت ـث ــاال ل ـقــرار
تخفيض اإلنتاج من جانب تحالف «أوبــك»+
ال ــذي يـضــم دول أوب ــك واملـنـتـجــن الـكـبــار من
خارجها ،على رأسهم روسـيــا ،بإجمالي 9.7
م ــاي ــن بــرم ـيــل يــوم ـيــا ،لـيـتــم ب ـع ــده تخفيف
التخفيض تدريجيًا.
ومطلع إبريل/نيسان املاضي ،اتفق التحالف
على تخفيف قيود اإلنتاج بمقدار  350ألف
برميل يوميًا في مايو/أيار الجاري ،ليستقر
عند قرابة  6.65ماليني برميل يوميًا ،على أن
ينفذ التحالف تخفيفًا آخر لقيود تخفيض
اإلنـتــاج فــي يــونـيــو/حــزيــران املقبل ،بمقدار
ً
 350ألــف برميل يوميا أخ ــرى ،وص ــوال إلى
 6.3م ــاي ــن بــرم ـيــل ،لـيـتـبـعــه تـخـفـيــف آخــر
ب ـقــرابــة  400أل ــف بــرمـيــل يــوم ـيــا ،إل ــى 5.85

انتهاء أزمة «قرصنة الوقود» في أميركا
واشنطن ـ العربي الجديد

انتهت أزمة تعطل أكبر خط ألنابيب النفط
املكرر في الواليات املتحدة ،بعد نحو أسبوع
من تعرض أكبر اقتصاد في العالم الرتباك
كبير فــي اإلم ـ ــدادات واألس ـع ــار ،إث ــر هجوم
إلكتروني على شركة «كولونيل بايبالين»
املشغلة لخط األنابيب الذي تمر عبره %45
مــن اإلم ــدادات فــي الساحل الشرقي للبالد.
وذكــرت الشركة في تغريدة على صفحتها
الرسمية بموقع «تويتر» ،في وقــت متأخر

مـ ــن مـ ـس ــاء الـ ـسـ ـب ــت ،أن إم ـ ـ ـ ـ ــدادات ال ــوق ــود
ع ــادت بشكل ّ اعـتـيــادي إلــى مــا كــانــت عليه،
مشيرًا إلى أنها استأنفت «إمــدادات ماليني
الـغــالــونــات مــن املـشـتـقــات النفطية للسوق
املحلية على الساحل الشمالي».
وم ـ ـنـ ــذ  7مـ ــايـ ــو  /أيـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،س ـعــى
املسؤولون األميركيون إلى تهدئة املخاوف
بـشــأن احـتـمــالـيــة ارت ـفــاع أس ـعــار املشتقات
النفطية أو أية أضرار قد تلحق باالقتصاد،
م ــن خ ــال الـتــأكـيــد أن إمـ ـ ــدادات ال ــوق ــود لم
تشهد حتى اآلن اضطرابات واسعة النطاق.

من مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا ()Getty

في إبريل /نيسان  ،2020شكر رئيس
الــوزراء البريطاني بوريس جونسون
بتأثر على شاشة التلفزيون املمرضني
الذين أنقذوا حياته عندما كان مصابا
بـفـيــروس ك ــورون ــا ،ووع ــد بـتـقــديــم كل
األم ــوال الــازمــة لنظام الصحة العامة
وهو على وشك االنهيار.
وب ـعــد أك ـثــر م ــن ع ــام ،يــديــن الـعــامـلــون
الطبيون البريطانيون الوعود الفارغة
ويشعرون بأنهم تعرضوا «للخيانة»،
ب ـي ـن ـمــا يـ ـح ــذر الـ ـخـ ـب ــراء مـ ــن م ـخــاطــر
استمرار نقص االستثمار.
وي ـ ـش ـ ـعـ ــر ف ـ ــران ـ ـك ـ ــو سـ ـ ــاسـ ـ ــي أس ـ ـتـ ــاذ
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي ج ــامـ ـع ــة
«إمبريال كوليدج لألعمال» بالقلق من
نقص في التمويل ،مشيرا في تصريح
لــوكــالــة فــرانــس ب ــرس ،إل ــى إن اإلنـفــاق

الـصـحــي فــي املـمـلـكــة املـتـحــدة ك ــان في
الواقع «أقل بنسبة  %43مما هو عليه
في أملانيا و %15عن مثيله في فرنسا
قبل الوباء» .في املقابل ،تؤكد حكومة
ج ــون ـس ــون أن ـه ــا ق ــدم ــت «اس ـت ـث ـمــارات
ق ـي ــاس ـي ــة خ ـ ــال الـ ــوبـ ــاء وأعـ ـلـ ـن ــت عــن
تمويل إضافي بقيمة  7مليارات جنيه
إسترليني (أكثر من  8مليارات يورو)
ل ـل ـن ـظــام ال ـص ـحــي ال ــوط ـن ــي وال ــرع ــاي ــة
االجتماعية املخصصة لـكــوفـيــد،»19-
حسب متحدث باسم إدارة الصحة.
وبجانب زيادة اإلنفاق لتعزيز القطاع
الـ ـصـ ـح ــي ،ت ـط ــال ــب ن ـق ــاب ــة امل ـم ــرض ــن
«رويـ ـ ـ ـ ــال نـ ـي ــرس ــز كـ ــول ـ ـيـ ــدج» ب ــزي ــادة
لــأجــور نسبتها  ،%12.5فيما أعلنت
الحكومة عن زيادة .%1
(فرانس برس)

ماليني برميل في يوليو/تموز .وأملــح وزير
ال ـطــاقــة ال ـس ـع ــودي األم ـي ــر ع ـبــد ال ـعــزيــز بن
ّ
سلمان ،إلى أن مجموعة املنتجني ستفسح
امل ـج ــال إلي ـ ــران ل ــزي ــادة اإلنـ ـت ــاج ،ك ـمــا فعلت
ف ــي امل ــاض ــي ،ل ـكــن م ــن غـيــر ال ــواض ــح م ــا إذا
ً
ّ
يضم دوال
كان اآلخــرون في التحالف ،الــذي
حــريـصــة عـلــى إن ـعــاش اإلن ـتــاج مـثــل روسـيــا
واإلمارات ،سيستوعبون ذلك.
في املقابل ،تشير بنوك استثمار عاملية منها
«جي بي مورغان تشيس آند كو» إلى إمكانية
ّ
استيعاب املعروض الزائد من النفط ،في ظل
ال ـتــوزيــع الـســريــع لـلـقــاحــات فــي االق ـت ـصــادات
الـكـبــرى ،ال سيما الــواليــات املتحدة وأوروب ــا
والصني ،والعديد من الــدول اآلسيوية األكثر
استهالكًا للوقود.

تعطل خط الوقود تسبب في نقص المشتقات بالعديد من المحطات ()Getty

وخ ــال وق ــت مـتــأخــر اإلث ـنــن امل ــاض ــي ،قــال
ال ـب ـيــت األب ـي ــض ف ــي ب ـي ــان إن ــه ك ــان يــراقــب
ن ـقــص اإلم ـ ـ ـ ــدادات ف ــي أجـ ـ ــزاء م ــن الـجـنــوب
الـ ـش ــرق ــي ،وإن ال ــرئ ـي ــس ج ــو ب ــاي ــدن ّ
وج ــه
الوكاالت الفيدرالية لعمل الالزم إلبقاء وفرة
اإلم ـ ـ ــدادات طـبـيـعـيــة .وأوق ـف ــت «كــولــون ـيــال
بــايـبــايــن» خــط األنــابـيــب ،نهاية األسـبــوع
املاضي ،بعد أن كشفت عن هجوم إلكتروني،
قالت إنه أثر على بعض أنظمتها.
ب ـي ـن ـمــا ت ـن ـقــل ه ـ ــذه األن ــابـ ـي ــب  2.5مـل ـيــون
برميل يوميًا من البترول املكرر واملنتجات
النفطية ،منها وقود طائرات ،ما يشير إلى
األهمية البالغة لهذا الخط.
ويـ ـ ـ ــوم الـ ـجـ ـمـ ـع ــة املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ذكـ ـ ـ ــرت وك ــال ــة
بلومبيرغ أن «الشركة دفعت ما يقرب من 5
ماليني دوالر للقراصنة في أوروبا الشرقية
الذين نفذوا الهجوم على أنظمتها» ،فيما
ت ـت ـعــارض م ـع ـلــومــات ال ــوك ــال ــة م ــع تـقــاريــر
صدرت في وقت سابق من األسبوع املاضي
بــأن الـشــركــة ال تـنــوي دفــع «رس ــوم ابـتــزاز»
للمساعدة فــي اسـتـعــادة أكبر خــط أنابيب
وقود في البالد.
ووف ـ ــق ب ـلــوم ـب ـيــرغ «دفـ ـع ــت ال ـش ــرك ــة فــديــة
بعملة مشفرة يصعب تتبعها في غضون
س ــاع ــات ب ـعــد ال ـه ـج ــوم ،م ــا ي ــؤك ــد الـضـغــط
الذي يواجهه املشغل الذي يتخذ من والية
جــورجـيــا م ـق ـرًا لــه لـتــدفــق الـبـنــزيــن ووق ــود
الطائرات مرة أخرى إلى املدن الكبرى».
وبـمـجــرد اس ـتــام الــدفـعــة« ،ق ــام املتسللون
بتزويد املشغل بــأداة فك تشفير الستعادة
ش ـب ـكــة ال ـك ـم ـب ـيــوتــر امل ـع ـط ـلــة .وك ـ ــان تعطل
«ك ــول ــون ـي ــال ب ــاي ـب ــاي ــن» األكـ ـب ــر م ــن نــوعــه
على اإلط ــاق ،إذ سبق أن تعرضت مرافق
أم ـيــرك ـيــة ل ـل ـقــرص ـنــة ع ـلــى م ـ ــدار ال ـس ـنــوات
األخيرة.

َّ
في الوقت الذي تمكن فيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
مــن الحصول على تمويل بقيمة  6مـلـيــارات دوالر مــن السعودية
واإلمارات نتيجة زياراته املثمرة لهذين البلدين ّ
املهمني في آذار/مارس
ونيسان/إبريل  ،2021لم يحصل لبنان ،الذي يعاني من أزمات على
كافة املستويات االقتصادية ،واالجتماعية ،والصحية ،والسياسية،
على دوالر واحد من املساعدات املالية الخليجية ُامل َّ
عول عليها إلنقاذ
ٌ
صحيح ّأن املليارات السعودية واإلماراتية
اقتصاد البالد املنهار.
عليها العراق غير كافية لتخفيف عجز امليزانية العامة
التي
حصل َّ
ُ
ال ــذي مــن املـتــوقــع أن يصل إلــى  19.79مليار دوالر هــذا الـعــام ،وال
حتى لتجنيب عملته الوطنية ،الدينار ،تخفيضًا آخر يمكن أن ِّ
يؤجج
ّ
ّ
التضخم ،ولكنها تضع لبنان أمــام حقيقة ّأن «الكحل أحسن من
الـعـمــى» ،فقد أضـحــت رغـبــة الثنائي الـسـعــودي-اإلمــاراتــي بتوجيه
مساعداته املالية إلى العراق ومنعها عن لبنان واقعًا حقيقيًا يعكس
من جهة االهتمام الخليجي بتحفيز تنمية االقتصاد العراقي ودعم
ِّ
حكومتهُ ،ويؤكد من جهة أخرى النفور الخليجي من إنعاش اقتصاد
َّ
بلد يتحكم «حزب الله» في دواليبه ومجرياته .ال يمكن إنكار حقيقة
ّأن مبلغ الـ 6مليارات دوالر هو عبارة عن استثمار سعودي وإماراتي
فــي ال ـع ــراق ي ـنــدرج تـحــت إط ــار رؤي ــة مستقبلية ثــاقـبــة تستهدف
حـصــول شــركـتــي «أرام ـك ــو» الـسـعــوديــة وب ـتــرول أبــوظـبــي الوطنية
«أدنوك» على مساحة أعمال تجارية مهمة في قطاع الطاقة العراقي
َّ
السيما في الصناعات الهيدروكربونية ومجاالت توليد الكهرباء
ِّ
َّ
ومـصــادر الطاقة املـتـجــددة ،أكثر من كونه مجرد مساعدات مالية
أحادية املنافع لصالح الطرف العراقي فحسب .كما يمكن النظر إلى
االهتمام السعودي ّ
بمد يد العون لقطاع الطاقة العراقي من منظور
استراتيجي آخر يتمثل في قطع شرايني الطاقة اإليرانية ،حيث تقوم
اململكة بتصدير الكهرباء إلى العراق بهدف تقليل وارداته من الغاز
ُ ِّ
ّ
ُّ
تصدع
اإليــرانــي املــولــد للطاقة الكهربائية ،ألنها تعي تمامًا وجــود
كبير في جدار الثقة ما بني الراديكاليني اإليرانيني والكاظميّ .أما
بالنسبة للبنان ،فاألمر مختلف وأكثر تعقيدًا ّ
خاصة عندما ترتبط
معطيات تشكيل حكومة جديدة بسياسة املماطلة التي ينتهجها
«حــزب الـلــه» بتوصيات مــن إي ــران ،لذلك ليس مــن مصلحة الثنائي
ال ـس ـعــودي-اإلمــاراتــي تــوجـيــه تـمــويــل أو اسـتـثـمــار لـنـظــام يتشارك
الحكم مع الـعـ ّ
ـدو .البلدان ،العراق ولبنان ،يتشاركان تقريبًا نفس
خصائص االنهيار االقتصادي ،لكن أحدهما يحصل على الدعم
املالي الخليجي بينما ُيحرم اآلخر منه.
يــرزح العراق تحت وطــأة أزمــة اقتصادية خانقة ألقت بظاللها على
جميع مرافق الحياة االقتصادية واالجتماعية جـ َّـراء تراجع عائدات
النفط .من بني مالمح األزمــة انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل
ال ــدوالر ،املخاطر السياسية واألمنية التي ّ
تجر املناخ االستثماري
االئـتـمــانــي نحو ال ـقــاع ،الـعــبء الثقيل للدين الخارجي
والتصنيف َّ
ُ
الــذي من املتوقع أن يصل متوسطه إلى  5.8مليارات دوالر سنويًا
خالل العامني املقبلني وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي ،الضغط
ُ ِّ
الرهيب لفاتورة رواتب القطاع العام التي تمثل  50باملائة من اإلنفاق
ِّ
الحكومي ،هذا عدا أزمة الطاقة الكهربائية والخدمات العمومية املتردية
ّ
وهشاشة البنية التحتية والفساد املتفشي في جميع أجهزة الدولة.
واألمر سيان بالنسبة لالقتصاد اللبناني الذي ُص ِعق يوم  16آذار/
مارس  2021بواقعة انهيار سعر صرف الليرة الذي المس عتبة 15
ألف ليرة للدوالر مقابل سعر الصرف الرسمي البالغ  1507.5ليرات
للدوالر ،وبالتالي انخفاض ّ
الحد األدنى لألجور إلى  50دوالرًا عوضًا
ّ
عن  448دوالرًا بسعر الصرف الرسمي ،إضافة إلــى تدني القدرة
الشرائية للمواطنني ،ارتفاع أسعار السلع االستهالكية بنسبة 144
ّ
باملائة وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي ،جنون التضخم الذي بلغ
 85باملائة العام املاضي ،التهاب فاتورة أجور العاملني واملتقاعدين
ُامل َّ
قدرة بتريليون ليرة شهريًا أي ما يعادل  90باملائة من العائدات
الحكوميةّ ،
شح السيولة ،وصول احتياطي النقد األجنبي إلى مستوى
أحمر ُي َّ
َّ
قدر بـ  16مليار دوالر ،حيث تتحمل األطــراف املسؤولة عن
غياب حكومة جديرة بالثقة وجاهزة للحوار ،كـ«حزب الله» والرئيس
مـيـشــال ع ــون وص ـهــره ج ـبــران بــاسـيــل ورئ ـيــس الـحـكــومــة املكلف
سعد الحريري ،وزر هذه الفوضى االقتصادية .على عكس العناد
ّ
املستمر في لبنان والذي يحرمه من كل أشكال املساعدات
السياسي
َّ
األجنبية ،تمكن العراق من الحصول على مساعدات خليجية بقيمة
 6مليارات دوالر بفضل الحنكة السياسية للكاظمي الذي أجاد اللعب
على الحبلني الخليجي واألميركي ،فقد صـ َّـرح مــرارًا وتكرارًا بعدم
َّ
ُّ
السماح بالتدخل األجنبي في شؤون بالده قاصدًا بذلك إيران ،واتخذ
سياسات تتماشى مع أهداف الواليات املتحدة كتوقيف عناصر من
«حزب الله العراقي» وإنجاح الجولة الثالثة من الحوار االستراتيجي
بني بغداد وواشنطن التي انطلقت يوم  7نيسان/إبريل  ،2021وهذا
عــاوة على األصــابــع اإليرانية التي تعتبره بيدقًا أميركيًا بالعراق
َّ
وتتهمه باملشاركة في الهجوم اإلرهــابــي على قاسم سليماني من
َّ
خــال تـعــاون الـقــوات الـخــاصــة العراقية مــع الــواليــات املـتـحــدة .يتبع
الكاظمي نهجًا مغايرًا لسابقيه من خــال إعطاء األولــويــة للتعاون
االقتصادي املبني على املصالح السياسية والعسكرية ،فاتحًا بذلك
األبــواب االستثمارية السعودية واإلماراتية على االقتصاد العراقي،
ُوم ِّ
مررًا رسالة قوية إليــران مفادها ّأن الشراكات االقتصادية أولى
من االنصياعات إلرادتها وطموحاتها .لكن من ناحية أخرى ،ينبغي
ّ
عـلــى الـكــاظـمــي تــوخــي ال ـحــذر واالس ـت ـفــادة مــن ت ـجــارب ال ــدول التي
حصلت سابقًا على مساعدات مالية خليجية كإثيوبيا على سبيل
املثال التي َّ
تعهدت اإلمارات في سنة  2018بمنحها مساعدات مالية
بقيمة  3مليارات دوالر ،منها مليار دوالر كوديعة للبنك املركزي
اإلثيوبي ،ولكن في الــواقــع حصلت إثيوبيا فقط على  28.7مليون
دوالر على شكل مشروع لصيانة محركات الطائرات من قبل شركة
«س ـنــد» الـتــابـعــة لـشــركــة مـبــادلــة لــاسـتـثـمــار (ص ـنــدوق االستثمار
السيادي التابع ألبوظبي) و 646مليون دوالر على شكل مشروع
عقاري من طرف شركة «إيجل هيلز» العقارية اإلماراتية من أصل
 3مليارات دوالر وفقًا لقاعدة بيانات خاصة باالستثمارات األجنبية
« »fDi Marketsالتابعة للفاينانشال تايمز ،لذلك تمنح هذه التجربة
ّ
املستقرة نموذجًا عن طبيعة
اإلثيوبية العراق وغيره من الدول غير
التمويل الذي يكون على شكل استثمار يمكن أال يؤتي ثماره إال بعد
وقت طويل وليس نقدًا.
خالصة القول ،نجد ّإن املصير االقتصادي للبنان منوط بالتشكيل
ال ـع ــاج ــل ل ـح ـكــومــة ت ـخ ــدم م ـصــالــح امل ــان ـح ــن ال ــدولـ ـي ــن ،وامل ـص ـيــر
ِّ
االقتصادي للعراق متعلق بمدى قدرة الكاظمي على االستمرار في
إرضاء الطرفني األميركي والخليجي.

