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تدهور األمن يكبّل استثمارات العراق
بغداد ـ سالم الجاف

التراجع األمني  حــذر نــواب عراقيون من تأثير 
فــــي الــــبــــاد عـــلـــى خـــطـــط الـــحـــكـــومـــة فــــي قــطــاع 
االستثمار وجذب الشركات األجنبية والعربية، 
مؤكدين أن التهديد لم يعد مقتصرًا على هجمات تنظيم 
 فرض مليشيات مسلحة هيمنتها 

ّ
»داعش« فحسب، بل إن

ــدن، خــصــوصــا بـــغـــداد وشــمــالــي وغــربــي  ــ ــدد مـــن املــ فـــي عــ
العراق، ضاعف مخاوف املستثمرين.

 
ّ
أن ــه »رغــم 

ّ
إن البرملانية، نــدى شاكر جــودت، قالت،  النائبة 

العراق يعّد بلدًا واعدًا لاستثمار، ويحتاج إلى النهوض 
 
ّ
الــقــطــاعــات الــصــحــيــة والتعليمية وغــيــرهــا كــافــة، فــإن فــي 
غياب الجانب األمني أدى إلى عزوف املستثمرين عن العمل 
 »االستهداف 

ّ
فيه«. وأوضحت في تصريح إلذاعة محلية، أن

ــلـــي، وخـــرق  ــدم الــســيــطــرة عــلــى الـــوضـــع الـــداخـ ــ املــتــكــرر وعـ
السيادة الخارجية واالستعراضات العسكرية، إضافة إلى 
لغة التهديد والوعيد )في إشــارة إلى الفصائل املسلحة(، 
مــثــلــت رســـائـــل واضـــحـــة، أدت إلـــى تـــراجـــع االســتــثــمــار في 

العراق«. واستغربت النائبة عدم كشف الحكومة، الجهات 
 
ّ
أن الــصــاروخــي، مؤكدة  القصف  تقف خلف عمليات  التي 

الفاعل  تــحــدد  لــم  اآلن  إلــى  الحكومة   
ّ
أن املــعــقــول  »مــن غير 

وأســبــاب اســتــمــرار إطـــاق الــصــواريــخ على أمــاكــن حيوية 
ومهمة. يضاف إلى ذلك نشاط داعش على أطراف عدد من 
انعكست  العوامل جميعها   »هذه 

ّ
أن املحافظات«، معتبرة 

سلبا على استثمار الشركات داخل العراق«.
وال يتوقف تراجع االستثمار على امللف األمني فحسب، بل 
 األحــزاب والفصائل املسلحة تؤثر في امللف أيضا، من 

ّ
إن

على  للحصول  وابتزازها،  الشركات  بعمل  تدخلها  خال 
مكاسب مالية.

بــدوره، أكد عضو لجنة االقتصاد واالستثمار البرملانية، 
 »الوضع االقتصادي 

ّ
»العربي الجديد« أن علي سعدون، لـ

مرتبط بشكل مباشر بامللف األمني، فيما رؤوس األموال 
واملستثمرين والشركات غير مستعدة لدخول العراق إن لم 
 »ذلك يتطلب 

ّ
تكن هناك أجواء أمنية مناسبة«، الفتا إلى أن

الشركات  لحماية  املناسب  الظرف  تهيئ  أن  الحكومة  من 
وتمنع املساومات واالبتزاز، مما تتعرض له من األحزاب 

السياسية والجماعات املسلحة، فكثير من الشركات غادر 
 »تــراجــع امللف 

ّ
إلــى أن الــعــراق بسبب املضايقات«. وأشـــار 

األمني ال تتحمله الحكومة وحدها، بل القوى السياسية 
وانفات  األمــنــي  بالجانب  اإلخــفــاق  ــزاب، ومعالجة  واألحــ
الـــســـاح والـــقـــضـــاء وبـــقـــايـــا داعــــــش، يــحــتــاج إلــــى تــعــاون 

الجميع مع الحكومة«.
»الحشد الشعبي«   »تحالف الفتح« الجناح السياسي لـ

ّ
إال أن

وتأثيراته  األمــنــي،  الــتــراجــع  هــذا  مسؤولية  الحكومة  حّمل 
السلبية عــلــى املــلــف االســتــثــمــاري فــي الــبــاد. وقـــال النائب 
 »تأثير 

ّ
»العربي الجديد« إن عن التحالف، عّباس الزاملي، لـ

املضايقات التي تتعرض لها الشركات االستثمارية بالعراق 
ــمـــاري. مـــن املـــفـــتـــرض أن تــوفــر  ــثـ ــتـ واضـــحـــة فـــي املـــلـــف االسـ
االستثمارية،  والشركات  للمستثمرين  آمنة  بيئة  الحكومة 
وأن تــدعــم ذلــــك، لــكــن لــأســف هــنــاك إهـــمـــال حــكــومــي لــهــذا 
 »املــلــف األمــنــي جــزء مــن املضايقات التي 

ّ
املــلــف«. أضــاف أن

يــتــعــرض لــهــا املــســتــثــمــرون، وهـــي مــضــايــقــات كــثــيــرة، منها 
الــقــاتــل، فالكثير مــن املشاريع  الــفــســاد واالبـــتـــزاز والــروتــن 

تأخر تنفيذها وتعطلت بسبب ذلك«.

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــال مــــســــؤول ســـــعـــــودي، ســـيـــشـــارك مـــبـــاشـــرة فــي  ــ قــ
 اململكة 

ّ
الــســودان، إن محادثات إعــادة هيكلة ديــون 

اتــفــاق واســــع لتخفيض ديــون  أجـــل  مــن  ستضغط 
الخرطوم التي تبلغ نحو 60 مليار دوالر. 

برئاسة  الــســودان،  فــي  االنتقالية  الحكومة  وتكابد 
عــبــد الــلــه حــمــدوك، أزمـــة اقــتــصــاديــة خــانــقــة وتطبق 
الدين  إصــاحــات صعبة مــع سعيها لتخفيف عــبء 
املــســتــحــق لــــدول أجــنــبــيــة ومــؤســســات مــالــيــة عاملية 
ومقرضن تجارين. وقال املسؤول السعودي لوكالة 

»رويـــتـــرز« قــبــل مــؤتــمــر بــاريــس املــقــرر عــقــده، الــيــوم 
الــســودان وتخفيف  فــي  للدعوة لاستثمار  اإلثــنــن، 
الــديــن، مشترطا عــدم الكشف عــن هويته: »في  عــبء 
كــي يعيد  أكثر  الهيكلة، سنضغط  إعـــادة  مــا يخص 
الجميع هيكلة الديون وإتاحة مجال أكبر للسودان 
اللتقاط األنفاس ودعم اإلصاحات«. وتابع: »سندعم 

أّي جهود من جانب املجتمع الدولي لتحقيق ذلك«.
 السعودية 

ّ
وتفيد بيانات صندوق النقد الدولي أن

أكــبــر دولـــة دائــنــة لــلــســودان، بــحــوالــي 4.6 مــلــيــارات 
ــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة   مــــن رئـ

ّ
ــل ــ دوالر. وتــــوجــــه كـ

الــســودانــي، عبد الــفــتــاح الــبــرهــان، ورئــيــس الـــوزراء 

ــال  ــدد مـــن املـــســـؤولـــن ورجــ ــ عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك، وعـ
األعـــمـــال، إلـــى فــرنــســا، أمـــس األحــــد، لــلــمــشــاركــة، في 
ــاريـــس لـــدعـــم االنـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي في  مــؤتــمــر بـ

السودان، املقرر عقده، اليوم اإلثنن.
ويشارك في املؤتمر الذي تنظمه الحكومة الفرنسية 
ــــدول والـــحـــكـــومـــات واملــنــظــمــات  ــاء الــ ــ عــــدد مـــن رؤســ
ــة، كـــمـــا ســـتـــجـــرى الـــعـــديـــد مــن  ــيــ ــدولــ اإلقــلــيــمــيــة والــ

اللقاءات الثنائية على هامش املؤتمر.
كــمــا يــشــارك حــمــدوك فــي مــؤتــمــر لــدعــم االســتــثــمــار 
عــدد من مديري  أفريقيا، ويلتقي مع  الفرنسي في 
آفــاق االستثمار في باده.  الشركات الكبرى لبحث 

ووافــــق صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، األســبــوع املــاضــي، 
ــوارد  ــ عـــلـــى خـــطـــة تـــمـــويـــل ســتــســاعــد فــــي تــعــبــئــة املــ
الازمة، لكي يغطي الصندوق حصته في تخفيف 
عــبء ديــون الــســودان. ولقي الــســودان دعما لحملة 
الــديــن مــن دائــنــن مثل الــواليــات املتحدة  تخفيض 

وفرنسا وبريطانيا.
في  السودان  في  االنتقالية  السلطة  وتأمل حكومة 
أن يخرج مؤتمر باريس بقرارات مهمة تعيد الباد 
إدمــاجــه، خصوصا  وإعــــادة  العاملية  املنظومة  إلــى 
بــعــد رفـــع اســـم الـــســـودان مــن قــائــمــة الــــدول الــراعــيــة 

لإلرهاب، وإعفاء كامل ديونه، أو جزء منها.

السعودية تضغط من أجل تخفيف ديون السودان

تركيا تخفف 
قيود كورونا

تــخــفــف تــركــيــا، اعــتــبــارًا 
ــــن،  ــ ــنـ ــ ــ مــــــــن الــــــــيــــــــوم االثـ
فرضتها  الــتــي  الــقــيــود 
قبل نحو شهر ملواجهة 
كورونا  فيروس  تفشي 
الــجــديــد، لــتــعــود مــراكــز 
الــــــتــــــســــــوق واألعــــــــمــــــــال 
تــدريــجــيــا إلـــى الــنــشــاط 
حتى األول من يونيو/

حزيران املقبل.
ــــح  ــ ــتـ ــ ــ وســـــــــــــــيـــــــــــــــعـــــــــــــــاد فـ
ــز الــــتــــســــوق، لــكــن  ــ ــراكـ ــ مـ
ســـتـــظـــل بـــعـــض املـــحـــال 
بما  مغلقة،  والــشــركــات 
في ذلك صاالت األلعاب 
ــاهـــي،  ــقـ ــة واملـ ــيـ ــريـــاضـ الـ
املــطــاعــم  ستتمكن  لــكــن 
مـــــن تـــقـــديـــم الـــوجـــبـــات 
السريعة باإلضافة إلى 

خدمات التوصيل.
ويــــســــتــــطــــيــــع األتــــــــــــراك 
ــن  ــ ــاكـ ــ الــــــــعــــــــودة إلـــــــــى أمـ
عـــــــــــــمـــــــــــــلـــــــــــــهـــــــــــــم، لـــــــكـــــــن 
البقاء  إلى  سيضطرون 
فــي املــنــازل مــن الساعة 
الــتــاســعــة مــســاء وحتى 
الــخــامــســة صــبــاحــا في 
ــام األســـبـــوع، وطـــوال  أيــ
أيـــــــام الـــســـبـــت واألحـــــــد، 
بــــــاســــــتــــــثــــــنــــــاء املـــــشـــــي 
إلـــــــى األســــــــــــواق لــــشــــراء 
الـــطـــعـــام، وفــــق مــرســوم 
ــة،  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــداخــ ــ لــــــــــــــــــوزارة الــ
فــيــمــا ســُيــعــفــى الــســيــاح 
األجــانــب والــعــمــال ذوو 
التصاريح الخاصة من 

التدابير.

نمو اقتصاد تايوان
قالت حكومة تايبه، إن اآلفاق االقتصادية لتايوان تبعث 
مع  سينسجم  الحالي  العام  نمو  وإن  التفاؤل،  على 
التوقعات إذا تمكنت من سرعة السيطرة على كورونا.

مستوى  التصدير  على  المعتمدة  تايوان  ورفعت 
التأهب في العاصمة تايبه والمدن المحيطة بها، يوم 
السبت الماضي، وفرضت قيودا لمدة أسبوعين تغلق 
بعد  التجمعات  وتقيد  األماكن  من  العديد  بموجبها 
الوزراء  بيان عقب اجتماع رئيس  تنامي اإلصابات. وفي 
االقتصاديين،  المسؤولين  كبار  مع  تسنغ-تشانغ  سو 
االقتصاد،  ووزير  المركزي  البنك  محافظ  بينهم  ومن 
الجميع  إن  األحد،  أمس  بيان،  في  الحكومة  قالت 

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 
طيران  إدارة  مجلس  رئيس  الزياني،  راشد  بن  زايد  قال 
مع  اتفاق  إلى  توصلت  البحرينية  الناقلة  إن  الخليج، 
شركتي إيرباص األوربية وبوينغ األميركية لتأجيل تسليم 
وأوضح  أشهر.  تسعة  إلى  ستة  نحو  الطائرات  بعض 
نقلتها  دبي،  في  للصحافيين  تصريحات  في  الزياني 
أرجأت  الطيران  شركة  أن  األحد،  أمس  رويترز،  وكالة 

طائرات كان من المقرر أن تتسلمها في 2020 و2021.

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

إجمالي 30.43 مليار طرد، ما شكل قفزة بنسبة %59.9.

لقطات

اقتصاد
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 
51 يوما عام 2014، إال أن عملية 

الحصر تلك ال تزال مبكرة.

متى يحصي 
االحتالل خسائره؟

Monday 17 May 2021
االثنين 17 مايو/ أيار 2021 م  5  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2450  السنة السابعة

)األناضول(



1011
اقتصاد

غزة ـ يوسف أبو وطفة

مــنــذ بـــدايـــة الــــعــــدوان اإلســرائــيــلــي 
الــحــالــي على قــطــاع غــزة املحاصر 
اقتصاديا، يركز االحتال  واملنهك 
ــر الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الــصــنــاعــيــة  ــيـ ــلـــى تـــدمـ عـ
منذ  املفروضة  القيود  تعزيز  مــع  والخدمية، 
وتـــأزيـــم معيشة  عـــام 2006،  الــحــصــار  بـــدايـــة 
البقعة  في  يعيشون  نسمة  مليوني  من  أكثر 
 365 عــن  تــزيــد مساحتها  ال  الــتــي  الجغرافية 
ــم الــحــرب  ــرائـ كــيــلــومــتــرًا مـــربـــعـــا.  وشــمــلــت جـ
اإلســرائــيــلــيــة 4 مــجــاالت وهـــي: هـــدم املساكن 
الــبــنــيــة التحتية  الــتــجــاريــة، نــســف  واملــبــانــي 
وتعطيل الــخــدمــات ومــنــهــا الــكــهــربــاء، إغــاق 

املعابر ومنع دخول الغذاء، ضرب الصيد.
وركز االحتال منذ بداية عدوانه على تدمير 
أكبر قدر ممكن من املساكن واملباني التجارية 
املوجودة في قلب مدينة غزة واألحياء األكثر 
 عن 

ً
نــشــاطــا عــلــى الــصــعــيــد الـــتـــجـــاري، فــضــا

الــتــأثــيــر عــلــى بــعــض الــخــدمــات املــقــدمــة، مثل 
التيار الكهربائي الواصل للسكان.

وفــرضــت سلطات االحــتــال إجــــراءات خانقة 
منذ اليوم األول للتصعيد، تمثلت في إغاق 
بحر غزة كليا وضرب مهنة الصيد وحرمان 
أكثر من 5500 شخص يعملون في هذه املهنة، 
عــامــل، بشكٍل  4000 صياد و1500  بينهم  مــن 

كلي من مصدر دخلهم الوحيد.
في الوقت ذاته، يمنع االحتال إدخال دفعات 
ــوقــــود الـــخـــاص بــمــحــطــة تــولــيــد الــكــهــربــاء  الــ
ــيـــدة، وهــــو مـــا مـــن شـــأنـــه أن يــســهــم في  الـــوحـ
ــة الـــتـــيـــار  ــ ــ تـــوقـــفـــهـــا بـــشـــكـــل كـــلـــي ويـــعـــمـــق أزمـ
التغذية  عــدد ســاعــات  يزيد  ال  إذ  الكهربائي، 
حاليا عن 3 ساعات فقط، واالنقطاع يتجاوز 
املعابر والصيد،  إغـــاق  16 ســاعــة. وبــمــوازاة 
فـــإن الــســلــع الــغــذائــيــة منعت هــي األخــــرى من 
املحاصر منذ 15 عاما  القطاع  إلــى  الــوصــول 

نتيجة إلغــاق معبر كــرم أبــو سالم التجاري 
الوحيد الخاص، وهو ما من شأنه أن يخلق 

أزمة أمن غذائي حال واصل االحتال قيوده.
فـــي األثــــنــــاء، يـــقـــول رئـــيـــس املــكــتــب اإلعـــامـــي 
الــحــكــومــي فـــي قــطــاع غــــزة، ســامــة مــعــروف، 
استهداف  جـــراء  املــبــاشــرة  الخسائر  قيمة  إن 
الــيــوم السابع  املــؤســســات االقــتــصــاديــة حتى 
دوالر،  مليون   21 بلغت  اإلسرائيلي  للعدوان 
فـــي حـــن بــلــغــت قــيــمــة الــخــســائــر فـــي الــبــنــيــة 
التحتية 24 مليون دوالر، بما يشمل شبكات 
لـ  الطرق واملياه والكهرباء. ويوضح معروف 
»العربي الجديد« أن قيمة الخسائر في القطاع 
 
ً
الزراعي وحده بلغت 17 مليون دوالر، فضا

عما لحق بقطاع البنية التحتية واإلسكان من 
تدمير طاول أبراجا ووحــدات سكنية وصلت 
أما  دوالر،  مليون   36 إلــى  اإلجمالية  قيمتها 
قطاع النقل واملواصات، فشهد تضرر مئات 
السيارات واملركبات بقيمة خسائر 5 ماين 
فــيــه الخسائر  الـــذي كــانــت  الــوقــت  دوالر، فــي 
االقــتــصــاديــة فــي قــطــاع االتـــصـــاالت 6 ماين 
دوالر. وحــســب املــســؤول الــحــكــومــي فــي غــزة، 
فإن مجموع الخسائر املباشرة التي رصدتها 
الحكومية في تقديرها األولــي يزيد  الجهات 

عن 170 مليون دوالر، وسط تركيز إسرائيلي 
متعمد على تدمير البنية التحتية ومقومات 

العمل االقتصادي في القطاع.
وعلى مدار أسبوع، تعمد االحتال استهداف 
املنشآت االقتصادية، وحتى بعض املصارف، 
ــا مـــؤســـســـات مـــالـــيـــة تــتــبــع  ــهـ تـــحـــت مــــزاعــــم أنـ
ــا، إذ  ــهــ ــر الـــتـــمـــويـــل لــ ــ ــــوفـ ــمــــاس وتـ لـــحـــركـــة حــ
ــر الـــقـــصـــف الــــصــــاروخــــي مــــقــــرات لــبــنــكــن،  ــ دمـ
ــنـــي اإلســــامــــي،  ــك الـــوطـ ــنـ ــبـ هـــمـــا اإلنــــتــــاج والـ
بشكٍل كامل فــي القطاع. ووفــقــا ملــعــروف، فإن 
الـــســـلـــوك اإلســـرائـــيـــلـــي يــعــتــمــد عــلــى ارتـــكـــاب 
جـــرائـــم حـــرب مــركــبــة، فــإلــى جــانــب الــحــصــار، 
كليا ومنع  القطاع  االحــتــال على خنق  أقــدم 
 عن وقوف اإلمدادات 

ً
الدخول والخروج، فضا

األساسية من الغذاء والدواء والوقود، ليضمن 
إلحاق الضرر الجماعي بالسكان.

وعـــلـــى مـــــدار ســـنـــوات الـــحـــصـــار اإلســرائــيــلــي 
ــتــــال  ــتــــي شـــنـــهـــا االحــ وجـــــــــوالت الـــــحـــــروب الــ
على  االعتماد  معدالت  ارتفعت  القطاع،  على 
 
ً
املساعدات الغذائية لنحو 80 في املائة، فضا

عـــن انــخــفــاض مــتــوســط دخـــل الـــفـــرد الــيــومــي 
لنحو دوالر أمــريــكــي فــقــط، وتــعــطــل أكــثــر من 
250 ألف شخص. في موازاة ذلك، يؤكد نائب 
الفلسطينين  األعــمــال  رجـــال  رئــيــس جمعية 
فــي غــزة، نبيل أبــو معليق، أن تدمير األبــراج 
الفلسطيني  االقتصاد  على  بالسلب  ينعكس 
الهائل  للضغط  نتيجة  األســاس  من  املتهالك 
ــار وتـــــاحـــــق الــــحــــروب  ــحــــصــ ــفـــعـــل الــ ــيـــه بـ ــلـ عـ
وجــــــوالت الــتــصــعــيــد. ويـــقـــول أبــــو مــعــلــيــق لـ 
»العربي الجديد« إن هناك سياسة إسرائيلية 
السكنية  واملــنــشــآت  األبــــراج  لتدمير  واضــحــة 
ــبـــارهـــا مــــراكــــز اســـتـــثـــمـــاريـــة  ــتـ املــــركــــزيــــة، بـــاعـ
مرتبطة بأموال استثمارية ضخمة، والهدف 
مــن ذلــك تعزيز األزمــــات االقــتــصــاديــة وزيـــادة 

الضغط على االقتصاد الغزي.
وتضرر عــدد من املصانع واملــخــازن الخاصة 
بالقطاع الزراعي والغذائي، في حن ال توجد 
إحصائيات دقيقة بأعداد هذه املنشآت نظرًا 
القطاع،  على  اإلسرائيلي  الــعــدوان  الستمرار 
ــاع كــبــيــر فـــي مــعــدالت  ــفـ وســـط خــشــيــة مـــن ارتـ
وفقا  الجولة،  هــذه  أعقاب  في  والبطالة  الفقر 

لنائب رئيس جمعية رجال األعمال.
ويـــرجـــح أبــــو مــعــلــيــق أن تــرتــفــع نــســبــة الــفــقــر 
والــبــطــالــة والــعــوز الــجــمــاعــي فــي أعــقــاب هــذه 
الــجــولــة مــن الــعــدوان اإلســرائــيــلــي، خصوصا 
أن إعادة اإلعمار ستتطلب مدة زمنية ليست 
قـــصـــيـــرة، وتـــدشـــن صـــنـــاديـــق إعـــمـــار عــربــيــة 
ودولــيــة لتعويض األضــــرار وهـــو مــا يتطلب 

وقتا لن يكون قصيرًا. 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

جاء النقل البحري والجوي في مقدمة القطاعات األكثر خسارة 
الصاروخية.  الفلسطينية  املقاومة  هجمات  من  إسرائيل  في 
البحرية  الــرحــات  لتنظيم  كاريبيان«  »رويـــال  وقـــررت شركة 
إلغاء خط جديد كان من املقرر أن ينطلق من فلسطن املحتلة 
املقبل، وذلــك بسبب  الشهر  اعتبارًا من  اليونان وقبرص  إلــى 

مخاوف أمنية في املنطقة.
وكان من املقرر أن تنطلق رحات السفينة الجديدة »أوديسي 
األولــى  للمرة  للشركة من ميناء حيفا  التابعة  ذا سيز«  أوف 
بــهــدف االســتــفــادة مــن ممر للسفر تعكف الـــدول الــثــاث على 
من  الــوقــايــة  تطعيمات  تلقوا  الــذيــن  املسافرين  لخدمة  فتحه 
كــوفــيــد-19. وقــالــت رويــــال كــاريــبــيــان، فــي ســاعــة مــتــأخــرة 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، وفقا لوكالة »رويترز« أن

ــهــا »مــا زالـــت تــأمــل في 
ّ
االفتتاحي فــي فــلــوريــدا، وأوضــحــت أن

العودة إلى هذه الوجهة بسفنها في املستقبل«.
وتعطيل  تدمير  في  الفلسطينية  املقاومة  ضربات  وتسببت 
الــعــديــد مـــن املـــرافـــق االقــتــصــاديــة الــحــيــويــة ومــنــهــا الــطــيــران. 
وأعــلــنــت سلطات الــطــيــران املــدنــي اإلســرائــيــلــي، أول مــن أمس 
السبت، إلغاء نحو 40 رحلة جوية، كان من املقرر أن تصل إلى 
اللد )بــن غــوريــون( في تل أبيب، بحسب وسائل إعام  مطار 

إسرائيلية.
وحــــــــذرت مــــؤســــســــات لــلــتــصــنــيــف االئـــتـــمـــانـــي مــــن تــضــرر 
االقتصاد اإلسرائيلي، إذ قالت وكالة »ستاندرد أند بورز« 
 الــضــبــابــيــة الــســيــاســيــة 

ّ
فـــي تــقــريــر لــهــا مــســاء الــجــمــعــة، إن

ها 
ّ
الكثيفة لم تؤثر حتى اآلن في االقتصاد اإلسرائيلي، لكن

 الضغوط قد تتزايد على التصنيف إذا طال أمد 
ّ
أضافت أن

املخاطر األمنية والسياسية املرتبطة بالصراع الدائر حاليا، 

املدفوعات.  املالي وميزان  بما يؤثر في االقتصاد والوضع 
وعلقت شــركــات الــطــيــران العاملية رحــاتــهــا إلــى مــطــار »بن 
غوريون« الذي أصبح هدفا في املتناول لصواريخ املقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي قــطــاع غــــزة. ولــلــمــرة الــثــالــثــة فـــي أقـــل من 
إلــى محيط  الفلسطينية  املــقــاومــة  أســبــوع، تصل صــواريــخ 

مطار »بن غوريون« آخرها مساء السبت.
ووصفت صحيفة »كالكيست« اإلسرائيلية، أول من أمس، قرار 
ها »خطوة تركت 

ّ
شركات الطيران العاملية تعليق رحاتها، بأن

إسرائيل وشركات طيرانها املحلية، وحيدة في الساحة«.
والخميس املــاضــي، أعلنت شــركــات طــيــران »دلــتــا إيــراليــنــز« 
و»يــونــايــتــد إيـــراليـــنـــز« و»لــوفــتــهــانــزا« و»الـــنـــمـــســـاويـــة«، عن 

تغييرات في جدول الرحات.
ومع ذلك، يتضح من جدول الرحات أنه على الرغم من تصريح 
ــدم لــشــركــات الــطــيــران الــعــاملــيــة للهبوط فــي مــطــار »رامــــون«  ـ

ُ
ق

)جنوب(، لكن ترفض الشركات األجنبية السفر إلى إسرائيل 
على األقل حتى يوم غد الثاثاء، بحسب »كالكيست«.

 الرحلة األولــى املقررة مغادرتها 
ّ
ووفقا لجدول الرحات، فإن

أمس، تعود لشركة »إسرا إير« إلى دبي؛ بعد ذلك من املقرر أن 
تغادر رحلة لشركة »العال« إلى الواليات املتحدة.

والــســبــت، أعلنت شــركــات طــيــران إمــاراتــيــة، إلــغــاء رحاتها 
إلى تل أبيب، مع استمرار العدوان االسرائيلي ورد املقاومة 
)الناقل  للطيران  االتحاد  طيران  شركة  وقالت  الصاروخي. 
ــــات الـــركـــاب  ــا عــلــقــت جــمــيــع رحـ ــهـ ـ

ّ
ــبـــي(، إن الـــرســـمـــي ألبـــوظـ

ــد، بــســبــب الـــوضـــع في  ــ والــبــضــائــع اعـــتـــبـــارًا مـــن أمــــس األحــ
إسرائيل.كما قررت »فاي دبي« )اململوكة بالكامل لحكومة 
ــهــا سّيرت 

ّ
دبـــي(، إلــغــاء الــرحــات اعــتــبــارًا مــن أمـــس، علما أن

رحلتن أول من أمس. ومنذ اإلثنن املاضي، تشن إسرائيل 
فــي قطاع  الفلسطينين  واملــدافــع على  بــالــطــائــرات  عــدوانــا 
غزة، أسفر عن عشرات الشهداء بينهم أطفال ونساء إضافة 
السكنية  املباني  استهداف عشرات  تم  كما  الجرحى،  ملئات 

واملنشآت االقتصادية.

4 جرائم حرب إسرائيلية 
تستهدف اقتصاد غزة

قررت »فالي دبي« إلغاء رحالتها إلسرائيل )فرانس برس(دمار هائل للمباني السكنية والتجارية )عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد(

تعطل خط بحري ومطارات إسرائيلية

ارتكب االحتالل اإلسرائيلي 
4 جرائم حرب استهدفت 

اقتصاد سكان غزة 
ومعيشتهم بهدف 

الضغط على المقاومة 
الفلسطينية ووقف 

هجماتها الصاروخية

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 31 متعامال

مخزنًا شملت 13 والية. 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.

شركة صينية تبيع 249 ألف 
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 41.41 في املائة على 
أساس سنوي، وفق ما ذكرت الشركة. 

ومن بني إجمالي املبيعات، تم بيع 213.846 
شاحنة ثقيلة خالل تلك الفترة، بارتفاع 

بنسبة 45.17 في املائة على أساس سنوي. 
وحسب وكالة األنباء الصينية )شينخوا(، 

ه منذ مغادرة أول شاحنة 
ّ
أمس، فإن

»جيهفانغ« لخط التجميع في عام 1956، 
وسعت هذه العالمة التجارية الصينية 

وجودها في نحو 80 دولة ومنطقة. 

هيونداي توقع صفقة 
صادرات للكونغو 

الديمقراطية
أعلنت شركة هيونداي موتور، أكبر شركة 

مصنعة للسيارات في كوريا الجنوبية، 
ها وقعت صفقة مع جمهورية 

ّ
أمس األحد، أن

الكونغو الديمقراطية لتصّدر إليها 500 
وحدة من سيارات هيونداي باليسايد 

الرياضية متعددة األغراض.
ها شحنت 

ّ
وقالت الشركة، في بيان، إن

من بني الـ500 وحدة من طراز باليسايد 
250 سيارة إلى الدولة األفريقية، أول من 
أمس، ومن املقرر تسليم الـ250 املتبقية 

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 إّن سيارات 
باليسيد الرياضية متعددة االستخدامات 

التي سيتم تسليمها إلى جمهورية 
الكونغو الديمقراطية ستستخدم في 

املؤسسات العامة الكونغولية، بما فيها 
مكتب رئيس الكونغو.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

170
بــلــغ مــجــمــوع الــخــســائــر 
اإلسرائيلي  للعدوان  المباشرة 
رصدتها  الــتــي  ــزة،  غـ على 
في  الحكومية  الــجــهــات 
من  أكثر  ــي،  األولـ تقديرها 
أميركي،  دوالر  مليون   170
وسط تركيز إسرائيلي متعمد 
التحتية  البنية  تدمير  على 

والقطاعات االقتصادية.

تقارير عربية

نقلفلسطين

ــة  ــ ــداول ــتــ ــيـــمـــة املــ ــــي الـــقـ ــال ــمــ بـــلـــغ إجــ
عمان  بسلطنة  الــعــقــاري  للنشاط 
في نهاية مارس/ آذار املاضي 788 
ُعــمــانــي،  ــال  ريـ ألـــف  و200  مليونًا 
بارتفاع نسبته 3.3 باملائة، حسب 
ــة نــــشــــرت أمــــس.  ــيـ ــمـ بــــيــــانــــات رسـ
لجميع  املحصلة  الــرســوم  وبلغت 
ا 

ً
مليون  21 القانونية  الــتــصــرفــات 

و800 ألف ريال ُعماني )الدوالر = 
0.38 ريال عماني( بارتفاع نسبته 
ا القيمة 

ً
17.6 باملائة، وارتفعت أيض

املتداولة لعقود البيع ب 43.3 باملائة 
ألــف  و700  ــا 

ً
مــلــيــون  315 لتسجل 

ــال ُعـــمـــانـــي، كـــذلـــك ارتـــفـــع عــدد  ــ ريـ
ليسجل  باملائة   85 بـــ  البيع  عــقــود 
مــقــارنــة مع  عـــقـــًدا  ـــا و816 

ً
ألـــف  24

ــا و414 عــقــًدا خــالل الفترة 
ً
13 ألــف

نفسها من 2020. فيما انخفضت 
ــة لـــعـــقـــود الـــرهـــن  ــ ــداول ــتــ الــقــيــمــة املــ
بــنــســبــة 13 بــاملــائــة لــتــســجــل 465 
ــا و500 ألـــف ريــــال ُعــمــانــي 

ً
مــلــيــون

ا و200 ألف 
ً
مقارنة مع 535 مليون

الفترة نفسها  ريــال ُعماني خالل 
من عام 2020.

انتعاش 
عقارات 

ُعمان
صنعاء ـ محمد راجح

في الوقت الذي يعاني اليمن من دمار واسع 
فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وخـــطـــوط ســيــر مــدمــرة 
ومــتــهــالــكــة، تــنــتــشــر مـــشـــاريـــع كــثــيــفــة تــتــركــز 
ــادة تــرمــيــم طـــرق وشــــوارع داخـــل املــدن  فــي إعــ
ضخمة  تمويات  تستهلك  والــتــي  الرئيسية 

خال سنوات الحرب املاضية.
وتثير هذه املشاريع عديد التساؤالت بالنظر 
إذ  والتنموية،  االقتصادية  عــدم جدواها  إلــى 
يجري في بعض املــدن رصــف وترميم بعض 
ــام الـــواحـــد  ــعــ الـــــشـــــوارع أكـــثـــر مــــن مـــــرة فــــي الــ
والــتــي تشاهد اخــتــاالت فــي مــوســم األمــطــار 
ــل املــــدن تــجــرف  ــا يــرافــقــهــا مـــن ســيــول داخــ ومـ

الــــدوالرات املــهــدرة فــي مشاريع  معها ماين 
متواصل  وتبديد  كبير  فساد  ينخرها  هشة 

لأموال.
املهندس  الطرق،  مشاريع  في  الخبير  ويؤكد 
»العربي الجديد«،  زاهر السامي، في حديثه لـ
أن مــعــظــم الــتــمــويــات الــدولــيــة والــصــنــاديــق 

الحرب لتخصيص  بداية  اتجهت منذ  املالية 
تــمــويــاتــهــا فـــي مـــشـــاريـــع الـــطـــرق خــصــوصــا 
داخل املدن، وذلك بسبب أهميتها كما يرونها 

كمشاريع كثيفة العمالة.
ــا يـــؤكـــد  ــمــ ــة، كــ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــاتــــب اسـ ــكــ ــل مــ ــمــ ــعــ وتــ
السامي، على تحديد وتخصيص وتفصيل 
هــــذه املـــشـــاريـــع والـــقـــيـــام بــــاإلجــــراءات الفنية 
ــبـــهـــا وتــــحــــديــــد  ــلـ ــة الـــــتـــــي تـــطـ ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ واالســ
املؤسسات املنفذة بالتنسيق الكامل املشترك 
األشغال  العامة كمشروع  الجهات  مع بعض 
العامة والصندوق االجتماعي للتنمية، على 
صيانة  صــنــدوق  مثل  العامة  الجهات  بعض 
الطرق، والتي ترتبط بشكل مباشر باملمولن 
الــدولــيــن واملكلفة منذ بــدايــة الــحــرب الــدائــرة 

التمويات  استيعاب محافظ  على  اليمن  في 
لــبــعــض املــــؤســــســــات والـــصـــنـــاديـــق الــعــربــيــة 

والدولية.
البرية في  الطرق  ويبلغ إجمالي طول شبكة 
الــيــمــن بحسب اإلحــصــائــيــات الــرســمــيــة نحو 
50 ألف كيلومتر منها 16 ألف كيلومتر طرق 
عبارة  كيلومتر  ألــف  و36  »إسفلتية«،  معبدة 
ترابية »حصوية« وعــرة أوضاعها  عــن طــرق 
ما بن سيئة إلى ضعيفة نظرًا ملا تعانيه من 
وضعف  وقــلــة  الهندسية  التصاميم  فــي  تــرد 

الصيانة.
ــي الـــيـــمـــن الـــخـــنـــاق عــلــى  ــرب فــ ــحــ وضـــيـــقـــت الــ
ــاطـــق واملــــــدن الــيــمــنــيــة الــتــي  ــنـ ــنـــن واملـ املـــواطـ
تغير  مــع  وتقطيعها  تــجــزئــتــهــا  فــي  تسببت 
خــطــوط الــســيــر الــرئــيــســيــة واســتــحــداث طــرق 

بديلة وعرة وجبلية شاقة.
ــــد الــســائــقــن  ــولـــي، أحـ ــاءل أحـــمـــد املـــشـ ــتـــسـ ويـ
البطيء«،  »بــاملــوت  على خط يصفه  العاملن 
الــدولــيــن  الــجــهــات الحكومية واملــانــحــن  عــن 
من هذه املعاناة التي يقاسيها غالبية سكان 
اليمن من مواطنن وتجار ومختلف املجتمع.
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى  ويــلــفــت فــي حــديــثــه لـــ
أنه يتم هدر مبالغ مالية طائلة في استبدال 
»إســـفـــلـــت« شـــــــوارع بـــعـــض املــــــدن الــرئــيــســيــة 
واملحصورة في صنعاء وعدن فقط ومشاريع 
ال جدوى منها داخل املدن بينما يتم التغاضي 
اليمنيون وهي  منها  يعاني  أهــم مشكلة  عن 
إصاح وصيانة طرق السير بن املدن والتي 
أي تمويات  في  األولــويــة  إعطاءها  تستحق 

دولية مقدمة ملساعدة اليمن. 
ــة الـــطـــرق فـــي ارتــــفــــاع تــكــالــيــف  ــ وتــســبــبــت أزمـ
في  تزيد  والــتــي  التجاري  والنقل  املــواصــات 
ــام  ــام أكـــثـــر مـــن 200% عـــن األيــ ــ ــذه األيــ مــثــل هــ
الرئيسية  الــعــاديــة، وذلـــك فــي خــطــوط السير 
كتلك التي تصل بن صنعاء وعدن، إذ تكلف 
الرحلة على هذا الخط للمسافر الواحد نحو 
ــال في  ــــدوالر = نــحــو 600 ريـ ــال )الـ 17 ألـــف ريـ
وعـــرة وصعبة  طــرق مستحدثة  فــي  صنعاء( 
أكــثــر مــن 12 ساعة  إلـــى  الــرحــلــة تمتد  تجعل 
متواصلة، وفي الوقت الذي وصلت فيه أجرة 
الرحلة من وإلى محافظة حضرموت )جنوب 

شرق( إلى أكثر من 22 ألف ريال في رحلة على 
طريق خطرة تستغرق أكثر من 18 ساعة.

وتــشــمــل تـــأثـــيـــرات تـــدهـــور الـــطـــرق بـــن املـــدن 
واملـــنـــاطـــق الــيــمــنــيــة تــفــاقــمــا مـــع خــطــوط نقل 
خط  مثل  الرئيسية  الــخــطــوط  عبر  البضائع 
الــعــبــر املــمــتــد مـــن الــوديــعــة املــنــفــذ الـــحـــدودي 
الشرقية  الجنوبية  الجهة  من  السعودية  مع 
إلــى مختلف املــدن الرئيسية والــذي يمر عبر 
إلــى صنعاء شمال  أربــع محافظات للوصول 
اليمن أو عدن جنوبا مرورًا بمحافظات تشهد 
توترات ومعارك عسكرية مثل مأرب والجوف.

ــلــــى الــــطــــرق  ويــــشــــكــــو تــــجــــار ومـــــســـــافـــــرون عــ
واملناطق  املــدن  بن  الرابطة  الوعرة  الداخلية 
والتنقل  االســتــيــراد  منافذ  بــن  وكــذا  اليمنية 
عبر املــدن، من التجاهل املتعمد الــذي يظهره 
أطـــراف الــصــراع فــي اليمن مــن قطع للطرقات 
الــرئــيــســيــة الـــرابـــطـــة بـــن املـــنـــاطـــق الــرئــيــســيــة 
مثل الطريق الذي يربط مدينة تعز بمنفذها 

الشرقي عبر منطقة الحوبان.
مدمرة  منها  كثير  التي  الــطــرق  هــذه  وتعتبر 
لــإلمــدادات  رئيسية  شبكة  ومــجــزأة،  ومهمله 

الغذائية والدوائية ونقل املسافرين.
القليسي،  عمار  االقــتــصــادي،  الباحث  ويؤكد 
أن مشاريع الطرق داخل املدن الرئيسية والتي 
يــــدور حــولــهــا جـــدل واســــع يــتــم إســنــادهــا ملا 
من  جــديــدة  لفئة  أو  الــبــاطــن  بمقاولي  يسمى 
األعـــمـــال فـــي مــجــال املــــقــــاوالت تــكــونــت بفعل 
الحرب، والتي تعمل بــدون أي رقابة عامة أو 
الفساد  منافذ  تتعدد  إذ  املمولة،  الجهات  من 
في مثل هذه املشاريع، إذ تستهلك العمليات 
ا كبيرا من  االستشارية والخبراء الفنيون جزء

املبالغ املرصودة لهذه املشاريع.
تتطلب  الكبيرة  الطرق  مشاريع  أن  ويضيف 
يتم  مــا  تستوعب  فاعلة  حكومية  مــؤســســات 
ــــروض وتـــمـــويـــات دولـــيـــة  تــخــصــيــصــه مــــن قــ
إلصــــاح الــخــطــوط الــطــويــلــة، إذ إنــــه فـــي ظل 
هذا الوضع الــذي تسببت فيه الحرب وتعدد 
السلطات على امتداد الطرق وخطوط السير 
فـــي مــخــتــلــف املـــــدن الــيــمــنــيــة أدى إلــــى نــفــور 
املشاريع  هــذه  تمويل  من  الدولية  املؤسسات 

املكلفة وتوجيهها إلى مجاالت أخرى.
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المواطنون يعانون من وعورة الطرق رغم إنفاق مبالغ كبيرة على إصالحها )أحمد الباشا/فرانس برس(

سالم حسن، عبد الرحمن خضر

تــســبــب الــجــفــاف واالنــخــفــاض الــحــاد 
السنوي،  املعدل  األمطار عن  ملستوى 
البالغ 440 مليمترًا في العام، بخسائر 
في  واملــرويــة  البعلية  لــلــزراعــة  كبيرة 
مــنــطــقــة الـــجـــزيـــرة الـــســـوريـــة، مـــا أدى 
النــــهــــيــــار فــــي املــــحــــاصــــيــــل، ال ســيــمــا 
والكمون،  والشعير  القمح  محاصيل 
الزراعة  التي تعتمد على  املنطقة  في 

البعلية بنسبة تفوق 85 في املائة.
مـــعـــظـــم  ــــت  ــرجــ ــ خــ  ،2011 عـــــــــام  ــــذ  ــنـ ــ مـ
تعتمد  كانت  التي  الزراعية  املشاريع 
على املياه الجوفية عن الخدمة نتيجة 
الجهات  تــبــدل  كــثــيــرة، منها  لــعــوامــل 
العسكرية املسيطرة، وعمليات النهب 
ــاولـــت كــثــيــرًا من  والــتــخــريــب الـــتـــي طـ
الــبــنــى الــتــحــتــيــة، وغــيــاب جــهــة تعمل 
عــلــى تــأمــن مــســتــلــزمــات الـــزراعـــة من 
أسمدة وبذور ووقود وأدوية، إضافة 
التي تدخل  املستلزمات  لغاء أسعار 
في اإلنتاج مقابل األسعار الرخيصة 

للمنتجات الزراعية.
ــل الـــتـــي  ــ ــاكـ ــ ــشـ ــ ومــــــــؤخــــــــرًا، ظـــــهـــــرت املـ
تــتــعــلــق بــاألنــهــار، خــصــوصــا مشكلة 
انخفاض مــيــاه نهر الــفــرات فــي دولــة 
املــنــبــع تــركــيــا، الــنــاجــمــة عــن الــجــفــاف، 
خروج  إلــى  املنسوب  انخفاض  وأدى 
كــثــيــر مـــن مــحــطــات املـــيـــاه والــقــنــوات 
ــن الـــخـــدمـــة،  ــة مــ ــيــ ــزراعــ ــع الــ ــاريــ ــشــ واملــ
تقارن  ال  الــفــرات  نهر   مشكلة 

ّ
أن رغــم 

ــة واملـــجـــاري املــائــيــة،  ــ بــعــشــرات األوديـ
ــة الـــجـــريـــان ومـــؤقـــتـــة الـــجـــريـــان،  ــمـ دائـ
الحدودية، والتي توقف معظمها، ما 
البيئة واإلنــتــاج  فــي  أيــضــا سلبا  أثــر 
الــزراعــي مــن قمح وشعير وقــطــن في 

املناطق الحدودية.
املزارع من قرية بلة الواقعة في ناحية 
»الــعــربــي  ــال لـــ عـــامـــودا مــحــمــد فــاتــو قـ
ــع عــائــلــتــي 420  ــد«: »أمـــتـــلـــك مـ ــديـ الـــجـ
دونــمــا مــن األرض، كنا نزرعها عــادة 

ــقـــطـــن ونــســقــيــهــا بــمــيــاه  بــالــقــمــح والـ
الــبــئــر اإلرتـــــــوازي، لــكــن، بــعــد انــقــطــاع 
الكهرباء شبه الدائم وانقطاع املازوت 
املتكرر وسوء نوعيته وغاء األسعار، 
ــا ألن نـــكـــف عــــن الـــعـــمـــل فــي  ــررنـ ــطـ اضـ
الــــزراعــــة املــــرويــــة، وأصــبــحــنــا نعتمد 
ــة الــبــعــلــيــة، ومـــع ذلــــك، خسرنا  الـــزراعـ
 2570( ليرة سورية  ماين   8 حوالي 
األرض  مساحة  ــة  زراعـ تكلفة  دوالرًا( 
مــــن حــــراثــــة وأســــمــــدة وبــــــــذور. لـــذلـــك، 
ووحـــداتـــهـــا  ــيـــة  الـــذاتـ االدارة  نــطــالــب 
ــة  ــ ــزراعـ ــ ــة بـــدعـــمـــنـــا ودعــــــــم الـ ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ الـ

والفاحن عموما«.
ــــدث املــــــــــــزارع مـــــن قـــريـــة  ــــحـ بــــــــــــدوره، تـ
شيخموس،  الحسكة،  بريف  جولدار، 
عـــن الــخــســائــر الــتــي تــعــرض لــهــا هــذا 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  ــال لــــ ــ املـــوســـم، وقـ
»نـــمـــلـــك حــــوالــــي 300 دونــــــم نــزرعــهــا 
 بــالــقــمــح والــشــعــيــر والــكــمــون أو 

ً
بــعــا

املــحــاصــيــل الـــعـــطـــريـــة، وذلـــــك إلراحــــة 
األرض. هذا املوسم لم تسقط األمطار، 
البعلية،  املحاصيل  تنُم  لم  وبالتالي 
وكــنــا قـــد زرعـــنـــا األرض هـــذا املــوســم 
بــالــعــدس، الــــذي لــم يــثــمــر وبــقــي فقط 
عشبا قصيرًا، وتكبدنا خسائر تصل 
إلى قرابة 6 ماين ليرة سورية )1940 

دوالرًا(«.
تفاصيل إضافية حــول خسائر  وفــي 
ــذا الــــعــــام،  ــ ــــن فــــي املـــنـــطـــقـــة هــ ــزارعــ ــ املــ
ــيـــــس املــــــشــــــارك لــهــيــئــة  ــ ــرئـ ــ أوضـــــــــح الـ
االقـــتـــصـــاد الــتــابــعــة لــــــإلدارة الــذاتــيــة 
»العربي  سلمان بارودو، في حديث لـ
 وضـــع املــوســم الــزراعــي 

ّ
الــجــديــد«، أن

 مــعــظــم 
ّ
ــام ســـيـــئ جــــــدًا، ألن ــعــ لـــهـــذا الــ

املــســاحــات املـــزروعـــة بــعــلــيــة وتــأثــرت 
بــقــلــة هــطــول األمـــطـــار، كــمــا أثـــرت قلة 
األمطار، وكذلك تخفيض تدفق مياه 
نــهــر الـــفـــرات مــن جــانــب تــركــيــا، سلبا 

على الزراعات املروية في املنطقة.
وقــــال بـــــــارودو: »املـــســـاحـــات الــبــعــلــيــة 
ــــف هــكــتــار،  ألـ مــلــيــونــا و188  ــقــــارب  تــ

ــة تـــتـــجـــاوز 300  ــ ــــرويـ ــات املـ ــاحــ ــســ واملــ
املطر،  لتأخر  وبالنسبة  هكتار،  ألــف 
تقترب  البعلية  الــزراعــة  توقعات   

ّ
 فــإن

مـــــن الــــصــــفــــر، واالعـــــتـــــمـــــاد هـــــو عــلــى 
املـــــروي، فــيــمــا اإلنـــتـــاج املــتــوقــع يــقــدر 
بنحو 500 ألف طن، وهي كمية كافية 
لــلــمــواســم املــقــبــلــة بــالــنــســبــة لــلــبــذور 
ولدينا  واملطاحن،  لــأفــران  والطحن 
املــاضــيــة يتجاوز  السنة  مــن  مــخــزون 

250 ألف طن«. 
الهيئة تتخذ   

ّ
أن إلــى  ــارودو  بـ وأشـــار 

ــيـــة لــلــمــحــافــظــة عــلــى  إجـــــــــراءات وقـــائـ
املــوســم وعــدم نشوب حــرائــق، وكذلك 
ــة املــــحــــصــــول مـــــن الــــحــــشــــرات  ــايــ ــمــ حــ
الضارة عبر رش املبيدات الضرورية 
باملجان. مضيفا: »نعمل مع مديريات 
ولــــــجــــــان الــــــــزراعــــــــة كـــــافـــــة إلحــــصــــاء 
ــة بـــشـــكـــٍل دقـــيـــق،  ــ ــزروعـ ــ املـــســـاحـــات املـ
ــاج لــتــحــديــد  ــتــ ودراســـــــة تــكــالــيــف اإلنــ
ســعــٍر مــنــاســب لــلــقــمــح والــشــعــيــر، ما 

يحول دون تضرر املزارع«.
ــــت هـــيـــئـــة االقــــتــــصــــاد الـــتـــابـــعـــة  ــانـ ــ وكـ
لــــإلدارة الــذاتــيــة أصــــدرت قــــرارًا ينص 
على منع االحتكار واالتجار بالقمح، 
الــذي شهد إنتاجه تراجعا حــادًا منذ 
إنـــتـــاج  وصـــــل  إذ   ،2011 عـــــام  مــطــلــع 
سورية من القمح إلــى نحو 4 ماين 
ــــى نــحــو  ــاج إلــ ــ ــتـ ــ ــن، لــيــنــخــفــض اإلنـ ــ طــ
مـــلـــيـــون ونـــصـــف مـــلـــيـــون طـــــن، وبــلــغ 
الـــقـــمـــح خـــــال عـــــام 2019 فــي  ــاج  ــتــ إنــ
نحو  الــذاتــيــة  اإلدارة  سيطرة  مناطق 
900 ألــف طــن، بينما بلغ اإلنتاج عام 

2020 نحو 850 ألف طن.
ــة، تـــعـــانـــي  ــيــ ــمــ ــات رســ ــانــ ــيــ وحــــســــب بــ
ــاه خــــال  ــ ــيــ ــ ــقــــص املــ ــة أزمـــــــــة نــ ــ ــوريــ ــ ســ
السنوات األخــيــرة، واضــطــر كثير من 
أهل الريف واملناطق الزراعية للهجرة 
إلـــى املــــدن قــبــل الـــثـــورة الــســوريــة عــام 
2011. وتعتبر مدن الجزيرة السورية 
»الـــرقـــة، ديـــر الــــزور والــحــســكــة« خــزان 

سورية املائي والغذائي.

زراعةفساد

تدهور الطرق 
يعرقل التجارة ونقل 

البضائع
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اقتصاد

طهران ـ العربي الجديد

بدت املفاوضات الجارية بن إيران 
والــواليــات املتحدة بــشــأن االتــفــاق 
الــــــنــــــووي ورفـــــــــع الــــعــــقــــوبــــات عــن 
اإليــرانــي  النفط  لقطاع  أريحية  أكــثــر  طــهــران، 
ــتــــاج إلــــى فـــتـــرة ما  الـــــذي يــتــأهــب إلعــــــادة اإلنــ
قــبــل الــعــقــوبــات، وســـط تــوقــعــات بـــأن تمتص 
في  املتوقعة  الــزيــادة  العاملية  الطاقة  أســـواق 
املعروض، خاصة في ظل االنتعاشة املتوقعة 
لاقتصادات الكبرى التي تمكنت من تحجيم 
تـــداعـــيـــات جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا وإعــــادة 

النشاط إلى اقتصاداتها.
 
ّ
وكشف مسؤولون في قطاع النفط اإليراني، أن
للدولة، تعمل  اململوكة  الوطنية  النفط  شركة 
عــلــى تهيئة حــقــول الــنــفــط إلـــى جــانــب تعزيز 
العاقات مع العماء، حتى تتمكن طهران من 
التوصل  النفطية في حالة  الــصــادرات  زيــادة 
إلــى اتفاق مع واشنطن بشأن رفــع العقوبات 
التي استهدفت، خال والية الرئيس األميركي 
الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب، تصفير الـــصـــادرات 

اإليرانية وتجفيف مواردها املالية.
اتفاق  إلــى  التوصل  بإمكانية  الــتــفــاؤل  ورغـــم 
 إيـــران تــبــدو متحوطة 

ّ
إلنــهــاء الــعــقــوبــات، فـــإن

إذ يتوقع  الــعــاملــيــة،  الــســوق  مــع  فــي تعاملها 
»األسواق  محللون أن تبقي على ما يوصف بـ
ــتــــي نــجــحــت مــــن خـــالـــهـــا فــي  ــة« والــ ــاديــ ــرمــ الــ
كسر الحظر األمــيــركــي خــال األعـــوام الثاثة 
األخيرة. ويمكن أن تعود الباد إلى مستويات 
اإلنتاج في فترة ما قبل العقوبات التي كانت 
تقارب 4 ماين برميل يوميا في أقل من ثاثة 
أشهر، كما يمكنها االستفادة من كميات نفط 
جرى تخزينها في البحر على ناقات نفطية، 
 هذا األمر يعد أكثر التقديرات تفاؤاًل، إذ 

ّ
لكن

الستعادة  حاضرة  العقبات  من  العديد  تظل 
الـــعـــقـــوبـــات   

ّ
أن ــا  ــهـ ــنـ الـــعـــاملـــيـــة، ومـ األســــــــــواق 

األمــيــركــيــة تـــطـــاول مــنــظــومــات إيـــرانـــيـــة عــدة 
تتمثل فــي الــتــجــارة والــشــحــن والــتــأمــن، كما 
الــعــديــد مــن املــشــتــريــن سيبقون مــتــردديــن   

ّ
أن

حيال إعادة التعامل مع إيران خوفا من تجدد 
االضطراب مع أميركا وعودة العقوبات.

ووفــــق مــقــابــلــة أجــرتــهــا وكـــالـــة »بــلــومــبــيــرغ« 
املسؤول  خطيبي،  علي  محمد  مــع  األميركية 
الوطنية،  اإليــرانــيــة  النفط  شركة  فــي  السابق 
أن يعود تدريجيا.  النفط اإليراني يمكن   

ّ
فــإن

 العودة لن تكون سريعة 
ّ
وأعرب عن اعتقاده أن

وضحاها.  عشية  بــن  تــحــدث  ولــن  ومفاجئة 
وبعيدًا عن التخوف املحتمل للمشترين، رأى 
 العودة التدريجية لإلنتاج ترجع 

ّ
خطيبي أن

جزئيا إلى تفشي فيروس كورونا الذي أضر 
كثيرًا بالطلب العاملي.

وأشار خطيبي، في املقابلة التي جاءت ضمن 
تــقــريــر عـــن مــســتــقــبــل الــنــفــط اإليــــرانــــي، أمــس 
ــعــت 

ّ
 شــركــات تــكــريــر الــنــفــط وق

ّ
األحــــد، إلـــى أن

على األرجـــح عــقــودًا سنوية فــي بــدايــة الــعــام، 
 لطهران للتوصل إلى 

ً
مما يترك مجااًل ضئيا

اتــفــاقــات إمـــداد طويلة األجـــل خــاصــة بها في 
»أكــبــر مخاوفنا هي  الحالي، مضيفا:  الــوقــت 
من  وخوفهم  عمائنا  على  املفروضة  القيود 
شراء النفط من إيران، ومع اقترابنا من نهاية 
العام، سنشهد إبرام مزيد من العقود في ذلك 

الوقت«.
وأشــــــــــــــار الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون األمـــــيـــــركـــــيـــــون 
واإليـــرانـــيـــون، الــذيــن يــتــفــاوضــون حــالــيــا عبر 
ــهــم على 

ّ
أن إلــى  حــكــومــات وسيطة فــي فيينا، 

نــجــحــوا  اتـــــفـــــاق، وإذا  ــى  ــ إلــ الـــتـــوصـــل  ــك  ــ وشــ
ــنـــووي  ــاق الـ ــفــ ــادة تــنــشــيــط االتــ ــ ــ فــيــمــكــنــهــم إعـ
الــدولــي الـــذي انسحب منه تــرامــب مــن جانب 
واحد في مايو/أيار 2018. وسيتطلب ذلك من 
أنشطتها  على  املفروضة  القيود  قبول  إيــران 
النووية مرة أخــرى، مقابل رفع مجموعة من 
الــعــقــوبــات الــصــارمــة الــتــي فــرضــهــا الــرئــيــس 

األميركي السابق عليها.
واســـتـــفـــادت طـــهـــران بــالــفــعــل مـــن املـــنـــاخ األقـــل 
ــذي تــبــنــاه الــرئــيــس األمــيــركــي جو  عــدائــيــة الــ
بـــايـــدن، مــنــذ انــتــخــابــه نــهــايــة الـــعـــام املــاضــي، 
ــاش مـــبـــيـــعـــات الـــنـــفـــط، وإرســــــال  ــعــ وبــــــــدأت إنــ
طــوفــان مــن الــخــام إلـــى املــشــتــريــن الصينين، 
مــمــا أدى إلــــى ارتـــفـــاع اإلنـــتـــاج بــنــســبــة %20 

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 
ــدادات واألســـعـــار، إثـــر هجوم  ــ كبير فــي اإلمــ
بايباين«  إلكتروني على شركة »كولونيل 
املشغلة لخط األنابيب الذي تمر عبره %45 
للباد.  الشرقي  الساحل  فــي  ــدادات  اإلمــ مــن 
الشركة في تغريدة على صفحتها  وذكــرت 
متأخر  وقــت  في  »تويتر«،  بموقع  الرسمية 

تقريبا هذا العام إلى 2.4 مليون برميل يوميا، 
وهو أعلى مستوى في عامن، وفقا للبيانات 

التي جمعتها وكالة »بلومبيرغ«.
ــة شــركــة  ــيـــسـ وقــــالــــت ســـــــارة فــــاخــــشــــوري، رئـ
إنــــــرجــــــي  بـــــــــي  فـــــــــي  »إس  االســــــــــتــــــــــشــــــــــارات 
إنــتــرنــاشــيــونــال إل إل ســـي« الــتــي تــتــخــذ من 
ــه »حـــتـــى إذا لـــم تــرفــع  ــ ـ

ّ
واشــنــطــن مـــقـــرًا لــهــا إن

ــهــم ســيــزيــدون إنــتــاجــهــم على 
ّ
الــعــقــوبــات فــإن

نــحــو أكـــبـــر، اعــتــمــادًا عــلــى قــدرتــهــم عــلــى بيع 
النفط في السوق الرمادية )سوق ثانوية(«.

ــفـــط  ــنـ ــون فــــــي شـــــركـــــة الـ ــ ــدسـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ وأجــــــــــــرى املـ
اإليـــرانـــيـــة، عــمــلــيــة تـــنـــاوب إلنـــتـــاج الـــخـــام بن 
ــلــــى ضــغــط  ــة لـــلـــحـــفـــاظ عــ ــفـ ــلـ ــتـ الــــحــــقــــول املـــخـ
الـــخـــزان عــنــد مــســتــوى كــــاٍف، وفــقــا ملــســؤولــن 
فـــي الـــشـــركـــة. ويــعــتــبــر هــــذا اإلجـــــــراء حــاســمــا 

للحفاظ على مستويات اإلنتاج، وفق رئيسة 
شـــركـــة االســــتــــشــــارات »إس فــــي بــــي إنـــرجـــي 
اتفاق  وإذا جــرى  إل ســي«.  إل  إنترناشيونال 
مــع الـــواليـــات املــتــحــدة، فيمكن إليــــران زيـــادة 
اإلنـــتـــاج إلــــى مـــا يـــقـــرب مـــن 4 مـــايـــن بــرمــيــل 
يــومــيــا فــي غــضــون فــتــرة مــن ثــاثــة إلـــى ستة 
املنتدب  العضو  أشهر، وفقا إليمان ناصري، 
فــي شــركــة »إف جي  الــشــرق األوســــط  ملنطقة 
إي« االســـتـــشـــاريـــة املــتــخــصــصــة فـــي مــتــابــعــة 
 الــبــعــض اآلخــــر يــتــوقــع 

ّ
الـــشـــأن الــنــفــطــي. لــكــن

عــودة أبطأ لإلنتاج في فترة تــتــراوح بن 12 
و15 شهرًا بعد رفع العقوبات لزيادة اإلنتاج 
توقعات  وفــق  يوميا،  برميل  3.8 ماين  إلــى 
بــاديــدار، رئيس لجنة الطاقة فــي غرفة  رضــا 
تــجــارة طـــهـــران، فــي مــقــابــلــة عــبــر الــهــاتــف مع 

مــــن مــــســــاء الـــســـبـــت، أن إمـــــــــــدادات الــــوقــــود 
عـــادت بشكل اعــتــيــادي إلــى مــا كــانــت عليه، 
ها استأنفت »إمــدادات ماين 

ّ
مشيرًا إلى أن

للسوق  النفطية  املــشــتــقــات  مــن  الــغــالــونــات 
املحلية على الساحل الشمالي«.

الـــــــجـــــــاري، ســعــى  ومــــنــــذ 7 مــــايــــو / أيــــــــار 
املسؤولون األميركيون إلى تهدئة املخاوف 
بــشــأن احــتــمــالــيــة ارتــفــاع أســعــار املشتقات 
النفطية أو أية أضرار قد تلحق باالقتصاد، 
مـــن خـــال الــتــأكــيــد أن إمــــــدادات الـــوقـــود لم 
تشهد حتى اآلن اضطرابات واسعة النطاق.

وخــــال وقـــت مــتــأخــر اإلثــنــن املـــاضـــي، قــال 
ــان يــراقــب  ــه كــ الــبــيــت األبـــيـــض فـــي بـــيـــان إنــ
ــن الــجــنــوب  نــقــص اإلمـــــــــدادات فـــي أجــــــزاء مـ
ــرقـــي، وإن الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن وّجــــه  الـــشـ
الوكاالت الفيدرالية لعمل الازم إلبقاء وفرة 
ــفـــت »كــولــونــيــال  اإلمـــــــدادات طــبــيــعــيــة. وأوقـ
بــايــبــايــن« خــط األنــابــيــب، نهاية األســبــوع 
املاضي، بعد أن كشفت عن هجوم إلكتروني، 

قالت إنه أثر على بعض أنظمتها.
بــيــنــمــا تــنــقــل هـــــذه األنــــابــــيــــب 2.5 مــلــيــون 
برميل يوميا من البترول املكرر واملنتجات 
النفطية، منها وقود طائرات، ما يشير إلى 

األهمية البالغة لهذا الخط.
ــالــــة  ويــــــــوم الـــجـــمـــعـــة املــــــاضــــــي، ذكــــــــرت وكــ
بلومبيرغ أن »الشركة دفعت ما يقرب من 5 
ماين دوالر للقراصنة في أوروبا الشرقية 
فيما  أنظمتها«،  على  الهجوم  نفذوا  الذين 
تــتــعــارض مــعــلــومــات الـــوكـــالـــة مـــع تــقــاريــر 
صدرت في وقت سابق من األسبوع املاضي 
بــأن الــشــركــة ال تــنــوي دفــع »رســـوم ابــتــزاز« 
أنابيب  أكبر خــط  اســتــعــادة  فــي  للمساعدة 

وقود في الباد.
ــق بــلــومــبــيــرغ »دفــــعــــت الـــشـــركـــة فــديــة  ــ ووفــ
في غضون  تتبعها  بعملة مشفرة يصعب 
ســـاعـــات بــعــد الـــهـــجـــوم، مـــا يـــؤكـــد الــضــغــط 
الذي يواجهه املشغل الذي يتخذ من والية 
جــورجــيــا مــقــرًا لــه لــتــدفــق الــبــنــزيــن ووقـــود 

الطائرات مرة أخرى إلى املدن الكبرى«. 
ــام املتسللون  وبــمــجــرد اســتــام الــدفــعــة، »قـ
بتزويد املشغل بــأداة فك تشفير الستعادة 
شــبــكــة الــكــمــبــيــوتــر املــعــطــلــة. وكـــــان تعطل 
»كـــولـــونـــيـــال بـــايـــبـــايـــن« األكـــبـــر مـــن نــوعــه 
مرافق  تعرضت  أن  إذ سبق  اإلطـــاق،  على 
أمــيــركــيــة لــلــقــرصــنــة عــلــى مـــــدار الــســنــوات 

األخيرة.

اإليـــرانـــي لــم يــتــوقــف عــن األســـــواق اآلســيــويــة 
ــده  ــديـ ــشـ ــر األمــــيــــركــــي وتـ ــظـ ــحـ ــرة الـ ــتــ طـــــــوال فــ
إيـــران تبيع نفطها  خــال عــام 2018. إذ ظلت 
بأسعار رخيصة للشركات الصينية وبعض 
دول آســـيـــا، وتــســتــفــيــد مـــن الـــثـــغـــرات املــتــاحــة 
 
ّ
أن إلــى  ــار التحليل  الــرقــابــة. وأشـ فــي تقنيات 

لم تتوقف  اإليــرانــي لأسواق  النفط  شحنات 

ـــمـــا فــقــط تراجعت 
ّ
حــتــى فــي عــهــد تـــرامـــب، وإن
بنحو مليون برميل يوميا.

ويــــقــــول مـــســـؤولـــو شــــركــــة الـــنـــفـــط اإليـــرانـــيـــة 
اتــصــاالتــهــم مع  ــهــم حــافــظــوا على 

ّ
إن الوطنية 

الستئناف  استعداد  على  هم  الذين  العماء، 
عمليات الشراء بعقود منتظمة. وتشكل زيادة 
وحلفائها،  »أوبـــك«  ملنظمة  تعقيدات  اإلنــتــاج 
بــيــنــمــا يــعــمــل الــتــحــالــف املـــكـــون مـــن 23 دولـــة 
بقيادة السعودية على استعادة إنتاج النفط 
املــاضــي عندما  الــعــام  ضه 

ّ
الـــذي خف تدريجيا 

تسبب وباء كورونا في تراجع الطلب العاملي.
والــســعــوديــة أكــبــر مـــصـــّدر لــلــنــفــط فـــي الــعــالــم 
املتحدة  الــواليــات  بعد  العالم  منتجي  وثالث 
وروســــيــــا، وأكـــبـــر مــنــتــجــي مــنــظــمــة »أوبــــــك«. 
وبـــدأت اململكة اعــتــبــارًا مــن مــايــو/أيــار 2020، 

تــخــفــيــض إنــتــاجــهــا الــنــفــطــي، امـــتـــثـــااًل لــقــرار 
تخفيض اإلنتاج من جانب تحالف »أوبــك+« 
الـــذي يــضــم دول أوبـــك واملــنــتــجــن الــكــبــار من 
 9.7 بإجمالي  روســيــا،  رأسهم  على  خارجها، 
مـــايـــن بــرمــيــل يــومــيــا، لــيــتــم بـــعـــده تخفيف 

التخفيض تدريجيا.
ومطلع إبريل/نيسان املاضي، اتفق التحالف 
على تخفيف قيود اإلنتاج بمقدار 350 ألف 
برميل يوميا في مايو/أيار الجاري، ليستقر 
عند قرابة 6.65 ماين برميل يوميا، على أن 
ينفذ التحالف تخفيفا آخر لقيود تخفيض 
يــونــيــو/حــزيــران املقبل، بمقدار  اإلنــتــاج فــي 
ألــف برميل يوميا أخـــرى، وصـــواًل إلى   350
6.3 مـــايـــن بــرمــيــل، لــيــتــبــعــه تــخــفــيــف آخــر 
بــقــرابــة 400 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا، إلـــى 5.85 

ماين برميل في يوليو/تموز. وأملــح وزير 
الــطــاقــة الـــســـعـــودي األمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 
املنتجن ستفسح   مجموعة 

ّ
أن إلى  سلمان، 

ــادة اإلنــــتــــاج، كــمــا فعلت  ــزيـ املـــجـــال إليـــــران لـ
فـــي املـــاضـــي، لــكــن مـــن غــيــر الـــواضـــح مـــا إذا 
كان اآلخــرون في التحالف، الــذي يضّم دواًل 
حــريــصــة عــلــى إنــعــاش اإلنــتــاج مــثــل روســيــا 

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

الــتــوزيــع الــســريــع لــلــقــاحــات فــي االقــتــصــادات 
الــكــبــرى، ال سيما الــواليــات املتحدة وأوروبـــا 
الــدول اآلسيوية األكثر  والصن، والعديد من 

استهاكا للوقود.

عودة النفط 
اإليراني

انتهاء أزمة »قرصنة الوقود« في أميركا

تصدير النفط اإليراني لم يتوقف عن األسواق اآلسيوية طوال فترة الحظر )األناضول(

تعطل خط الوقود تسبب في نقص المشتقات بالعديد من المحطات )Getty(أفريقيا معّرضة لخطر فجوة مالية ضخمة )فرانس برس(

)Getty( من مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا

طهران تخزن
60 مليون برميل منها
22 مليونًا في الصين

 بــعــض األعــمــال 
ّ
»بــلــومــبــيــرغ«، مــشــيــرًا إلـــى أن

مثل  الحقول،  فــي  الــقــدرة  الستعادة  املطلوبة 
إزالــــــة وصـــيـــانـــة مــضــخــات اآلبــــــار املــــســــدودة، 

 بئر.
ّ

يمكن أن تستغرق شهرًا واحدًا لكل
ـــه قبل زيـــادة اإلنــتــاج، يمكن إليـــران أن 

ّ
غير أن

تــحــقــق زيــــــادة فـــي مــبــيــعــات الـــنـــفـــط، بحسب 
 إيران خزنت 

ّ
إيمان ناصري، التي تشير إلى أن

نحو 60 مليون برميل من النفط الخام، منها 
نحو 11 مليون برميل خام و10 ماين برميل 
الــنــفــط الخفيف »املــكــثــفــات« فــي »تخزين  مــن 
جــمــركــي« بــالــصــن، لــتــكــون جـــاهـــزة لبيعها 

للمستخدمن النهائين.
وفي تحليل لشركة »وود ماكينزي« األميركية، 
أوردته »العربي الجديد« في تقرير نشرته في 
 تصدير النفط 

ّ
20 إبريل/نيسان املاضي، فإن

طهران تتأهب السترداد 
إنتاج ما قبل العقوبات

رئيس  2020، شكر  نيسان  إبريل/  في 
بوريس جونسون  البريطاني  الــوزراء 
بتأثر على شاشة التلفزيون املمرضن 
الذين أنقذوا حياته عندما كان مصابا 
ــا، ووعــــد بــتــقــديــم كل  بــفــيــروس كـــورونـ
العامة  الــازمــة لنظام الصحة  األمـــوال 

وهو على وشك االنهيار.
ــام، يــديــن الــعــامــلــون  وبــعــد أكــثــر مـــن عــ
الطبيون البريطانيون الوعود الفارغة 
ويشعرون بأنهم تعرضوا »للخيانة«، 
ــراء مــــن مــخــاطــر  ــبــ ــخــ بــيــنــمــا يــــحــــذر الــ

استمرار نقص االستثمار.
ــاذ  ــ ــتـ ــ ــــو ســــــاســــــي أسـ ــكــ ــ ــرانــ ــ ــر فــ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ويـ
ــة الــــصــــحــــيــــة فـــــــي جـــامـــعـــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
»إمبريال كوليدج لأعمال« بالقلق من 
نقص في التمويل، مشيرا في تصريح 
لــوكــالــة فــرانــس بـــرس، إلـــى إن اإلنــفــاق 

الــصــحــي فــي املــمــلــكــة املــتــحــدة كـــان في 
الواقع »أقل بنسبة 43% مما هو عليه 
في أملانيا و15% عن مثيله في فرنسا 
قبل الوباء«. في املقابل، تؤكد حكومة 
جـــونـــســـون أنـــهـــا قـــدمـــت »اســتــثــمــارات 
ــاء وأعـــلـــنـــت عــن  ــ ــوبـ ــ قـــيـــاســـيـــة خـــــال الـ
تمويل إضافي بقيمة 7 مليارات جنيه 
إسترليني )أكثر من 8 مليارات يورو( 
لــلــنــظــام الــصــحــي الـــوطـــنـــي والـــرعـــايـــة 
لــكــوفــيــد-19«،  املخصصة  االجتماعية 

حسب متحدث باسم إدارة الصحة.
وبجانب زيادة اإلنفاق لتعزيز القطاع 
ــة املـــمـــرضـــن  ــابـ ــقـ ــالـــب نـ الــــصــــحــــي، تـــطـ
ــادة  ــزيــ »رويــــــــــال نـــيـــرســـز كــــولــــيــــدج« بــ
أعلنت  فيما   ،%12.5 نسبتها  لــأجــور 

الحكومة عن زيادة %1.
)فرانس برس(

باريس ـ العربي الجديد

إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  يستضيف 
ــاء، قــــــادة أفـــارقـــة  ــثــــاثــ ــدًا الــ ــ ــرون، غـ ــ ــاكـ ــ مـ
ــــب مـــؤســـســـات  ــانـ ــ وأوروبــــــــيــــــــن إلـــــــى جـ
دولية، سعيا إلى حلول مبتكرة ألزمات 
التمويل في القارة األفريقية التي تتوق 
لإلمساك بزمام التنمية وتحرير نفسها 
من قيود الدين. وسيجمع اللقاء املرتقب 
ــــي الـــقـــصـــر الـــكـــبـــيـــر بــــبــــاريــــس، تــحــت  فـ
عــنــوان »قــمــة حــول تمويل االقــتــصــادات 
األفريقية«، رؤساء ثاثن دولة وحكومة 
ومسؤولي مؤسسات دولية، وفق وكالة 
فــرانــس بـــرس، عــلــى أن يــشــارك البعض 

عن بعد عبر تقنية االتصال بالفيديو.
ونــشــأت فكرة هــذا املؤتمر فــي الخريف 
بأن  الدولي  النقد  تقدير صندوق  عقب 

أفــريــقــيــا مــعــّرضــة لخطر حـــدوث فجوة 
بحلول  دوالر  مليار   290 قــدرهــا  مالية 
عام 2023. وسجل اقتصاد القارة العام 
املاضي أول انكماش له منذ نصف قرن 
بنسبة بلغت 2.1%، ويتوقع أن يسجل 
نموًا من جديد بنسبة 3,4% عام 2021، 

و4% في العام املقبل.
وسمح تعليق سداد خدمة الدين العام، 
املــطــبــق مــنــذ إبـــريـــل/ نــيــســان بــمــبــادرة 
العشرين،  من نادي باريس ومجموعة 
بــبــعــض االنـــتـــعـــاش عــبــر وقــــف تــســديــد 
5.7 مليارات دوالر من الفوائد املترتبة 
ــة. كــمــا نجحت  عــلــى نــحــو خمسن دولــ
مجموعة الــعــشــريــن فــي إقــنــاع الــصــن، 
ــــن مــن  ــنـ ــ ــن فــــي الـــــقـــــارة، ودائـ ــ ــ أكــــبــــر دائـ
الــقــطــاع الــخــاص، بــاملــشــاركــة فــي إعــادة 

التفاوض حول الديون.

نقص تمويل للصحة 
في بريطانيا

قمة لديون أفريقيا 
في فرنسا

طاقة

تتأهب إيران إلعادة إنتاج النفط إلى معدالت ما قبل العقوبات األميركية 
رفع محتمل  من  أشهر   3 يوميًا، في غضون  برميل  ماليين   4 البالغة 
بين  المحادثات  في  التقدم  بوادر  ضوء  في  األميركية،  للعقوبات 

واشنطن وطهران بشأن االتفاق حول البرنامج النووي

من  دوالر  مليون   50 يعادل  ما  ضخ  عن  اإليراني  المركزي  البنك  أعلن 
السيولة النقدية في سوق البورصة، مشيرا في بيان، أمس األحد، وفق 
إلــى أن هذا  أنــبــاء فـــارس،  وكــالــة 
من  األولــى  الشريحة  يمثل  المبلغ 
ضخ سيولة تبلغ 200 مليون دوالر 

موزعة على 4 شرائح.
ولفت البنك إلى أن الشريحة األولى 
الصندوق  من  استقطاعها  تم 
قرار  بموجب  للتنمية،  الوطني 
التابعة  االقتصادي  التنسيق  لجنة 
في  وأودعـــت  ــوزراء،  الـ لمجلس 

صندوق تثبيت سوق رأس المال.

»المركزي« يضخ أمواًال في البورصة

رؤية

سهام معط اهلل 

ن فيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
َّ
في الوقت الذي تمك

السعودية  مــن  دوالر  مــلــيــارات   6 بقيمة  تمويل  ى  عل الحصول  مــن 
واإلمارات نتيجة زياراته املثمرة لهذين البلدين املهّمني في آذار/مارس 
ونيسان/إبريل 2021، لم يحصل لبنان، الذي يعاني من أزمات على 
كافة املستويات االقتصادية، واالجتماعية، والصحية، والسياسية، 
ل عليها إلنقاذ  عوَّ

ُ
على دوالر واحد من املساعدات املالية الخليجية امل

واإلماراتية  السعودية  املليارات  أّن  املنهار.  صحيٌح  البالد  اقتصاد 
التي حصل عليها العراق غير كافية لتخفيف عجز امليزانية العامة 
الــعــام، وال  ــع أن يصل إلــى 19.79 مليار دوالر هــذا 

َّ
ــتــوق

ُ
الـــذي مــن امل

ج  حتى لتجنيب عملته الوطنية، الدينار، تخفيضًا آخر يمكن أن يؤجِّ
من  أحسن  »الكحل  أّن  حقيقة  أمــام  لبنان  تضع  ها 

ّ
ولكن م، 

ّ
التضخ

الــســعــودي-اإلمــاراتــي بتوجيه  الثنائي  الــعــمــى«، فقد أضــحــت رغــبــة 
مساعداته املالية إلى العراق ومنعها عن لبنان واقعًا حقيقيًا يعكس 
من جهة االهتمام الخليجي بتحفيز تنمية االقتصاد العراقي ودعم 
د من جهة أخرى النفور الخليجي من إنعاش اقتصاد 

ِّ
حكومته، وُيؤك

م »حزب الله« في دواليبه ومجرياته. ال يمكن إنكار حقيقة 
َّ
بلد يتحك

أّن مبلغ الـ6 مليارات دوالر هو عبارة عن استثمار سعودي وإماراتي 
ثــاقــبــة تستهدف  يــنــدرج تــحــت إطــــار رؤيــــة مستقبلية  الـــعـــراق  فــي 
ــكـــو« الــســعــوديــة وبـــتـــرول أبــوظــبــي الوطنية  حــصــول شــركــتــي »أرامـ
»أدنوك« على مساحة أعمال تجارية مهمة في قطاع الطاقة العراقي 
الكهرباء  توليد  ومجاالت  الهيدروكربونية  الصناعات  في  ما  السيَّ
مالية  د مساعدات  كونه مجرَّ من  أكثر  دة،  املــتــجــدِّ الطاقة  ومــصــادر 
أحادية املنافع لصالح الطرف العراقي فحسب.  كما يمكن النظر إلى 
االهتمام السعودي بمّد 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 
ع  وجــود تصدُّ تمامًا  تعي  ها 

ّ
ألن الكهربائية،  للطاقة  ــد 

ِّ
ــول

ُ
امل اإليــرانــي 

أّما  الراديكاليني اإليرانيني والكاظمي.   الثقة ما بني  كبير في جدار 
بالنسبة للبنان، فاألمر مختلف وأكثر تعقيدًا خاّصة عندما ترتبط 
ينتهجها  التي  املماطلة  بسياسة  جديدة  حكومة  تشكيل  معطيات 
الثنائي  إيـــران، لذلك ليس مــن مصلحة  الــلــه« بتوصيات مــن  »حــزب 
الــســعــودي-اإلمــاراتــي تــوجــيــه تــمــويــل أو اســتــثــمــار لــنــظــام يتشارك 
العراق ولبنان، يتشاركان تقريبًا نفس  البلدان،  الــعــدّو.    الحكم مع 
الدعم  على  يحصل  أحدهما  لكن  االقتصادي،  االنهيار  خصائص 

املالي الخليجي بينما ُيحرم اآلخر منه. 
يــرزح العراق تحت وطــأة أزمــة اقتصادية خانقة ألقت بظاللها على 
اء تراجع عائدات  جميع مرافق الحياة االقتصادية واالجتماعية جــرَّ
النفط. من بني مالمح األزمــة انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل 
االستثماري  املناخ  تجّر  التي  واألمنية  السياسية  املخاطر  الـــدوالر، 
الخارجي  للدين  الثقيل  الــعــبء  الــقــاع،  نحو  االئــتــمــانــي  والتصنيف 
ع أن يصل متوسطه إلى 5.8 مليارات دوالر سنويًا 

َّ
توق

ُ
امل الــذي من 

الدولي، الضغط  النقد  لبيانات صندوق  املقبلني وفقًا  العامني  خالل 
ل 50 باملائة من اإلنفاق 

ِّ
مث

ُ
الرهيب لفاتورة رواتب القطاع العام التي ت

ية  الحكومي، هذا عدا أزمة الطاقة الكهربائية والخدمات العمومية املتردِّ
ي في جميع أجهزة الدولة.  

ّ
وهشاشة البنية التحتية والفساد املتفش

واألمر سيان بالنسبة لالقتصاد اللبناني الذي ُصِعق يوم 16 آذار/
مارس 2021 بواقعة انهيار سعر صرف الليرة الذي المس عتبة 15 
ألف ليرة للدوالر مقابل سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ليرات 
للدوالر، وبالتالي انخفاض الحّد األدنى لألجور إلى 50 دوالرًا عوضًا 
القدرة  ي 

ّ
تدن إلــى  الرسمي، إضافة  الصرف  دوالرًا بسعر  عن 448 

الشرائية للمواطنني، ارتفاع أسعار السلع االستهالكية بنسبة 144 
م الذي بلغ 

ّ
باملائة وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، جنون التضخ

العاملني واملتقاعدين  التهاب فاتورة أجور  املاضي،  العام  باملائة   85
العائدات  رة بتريليون ليرة شهريًا أي ما يعادل 90 باملائة من  قدَّ

ُ
امل

الحكومية، شّح السيولة، وصول احتياطي النقد األجنبي إلى مستوى 
ل األطــراف املسؤولة عن  ر بـ 16 مليار دوالر، حيث تتحمَّ أحمر ُيقدَّ
»حزب الله« والرئيس  غياب حكومة جديرة بالثقة وجاهزة للحوار، كـ
مــيــشــال عـــون وصــهــره جــبــران بــاســيــل ورئــيــس الــحــكــومــة املكلف 
العناد  االقتصادية. على عكس  الفوضى  الحريري، وزر هذه  سعد 
السياسي املستمّر في لبنان والذي يحرمه من كل أشكال املساعدات 
ن العراق من الحصول على مساعدات خليجية بقيمة 

َّ
األجنبية، تمك

6 مليارات دوالر بفضل الحنكة السياسية للكاظمي الذي أجاد اللعب 
ح مــرارًا وتكرارًا بعدم  الخليجي واألميركي، فقد صــرَّ الحبلني  على 
خذ 

َّ
ل األجنبي في شؤون بالده قاصدًا بذلك إيران، وات

ُّ
السماح بالتدخ

سياسات تتماشى مع أهداف الواليات املتحدة كتوقيف عناصر من 
»حزب الله العراقي« وإنجاح الجولة الثالثة من الحوار االستراتيجي 
بني بغداد وواشنطن التي انطلقت يوم 7 نيسان/إبريل 2021، وهذا 
بالعراق  أميركيًا  بيدقًا  تعتبره  التي  اإليرانية  األصــابــع  على  عــالوة 
اإلرهــابــي على قاسم سليماني من  الهجوم  باملشاركة في  همه 

َّ
وتت

بع 
َّ
خــالل تــعــاون الــقــوات الــخــاصــة العراقية مــع الــواليــات املــتــحــدة. يت

للتعاون  األولــويــة  إعطاء  لسابقيه من خــالل  الكاظمي نهجًا مغايرًا 
االقتصادي املبني على املصالح السياسية والعسكرية، فاتحًا بذلك 
العراقي،  السعودية واإلماراتية على االقتصاد  األبــواب االستثمارية 
أولى  االقتصادية  الشراكات  أّن  رًا رسالة قوية إليــران مفادها  وُممرِّ
من االنصياعات إلرادتها وطموحاتها.  لكن من ناحية أخرى، ينبغي 
ــــدول التي  ــي الــحــذر واالســتــفــادة مــن تــجــارب ال

ّ
عــلــى الــكــاظــمــي تــوخ

حصلت سابقًا على مساعدات مالية خليجية كإثيوبيا على سبيل 
دت اإلمارات في سنة 2018 بمنحها مساعدات مالية  املثال التي تعهَّ
املركزي  للبنك  كوديعة  دوالر  مليار  منها  دوالر،  مليارات   3 بقيمة 
مليون   28.7 على  فقط  إثيوبيا  الــواقــع حصلت  في  ولكن  اإلثيوبي، 
دوالر على شكل مشروع لصيانة محركات الطائرات من قبل شركة 
»ســنــد« الــتــابــعــة لــشــركــة مــبــادلــة لــالســتــثــمــار )صـــنـــدوق االستثمار 
على شكل مشروع  دوالر  مليون  و646  ألبوظبي(  التابع  السيادي 
عقاري من طرف شركة »إيجل هيلز« العقارية اإلماراتية من أصل 
3 مليارات دوالر وفقًا لقاعدة بيانات خاصة باالستثمارات األجنبية 
»fDi Markets« التابعة للفاينانشال تايمز، لذلك تمنح هذه التجربة 
اإلثيوبية العراق وغيره من الدول غير املستقّرة نموذجًا عن طبيعة 
التمويل الذي يكون على شكل استثمار يمكن أال يؤتي ثماره إال بعد 

وقت طويل وليس نقدًا. 
خالصة القول، نجد إّن املصير االقتصادي للبنان منوط بالتشكيل 
ــــيــــني، واملــصــيــر  ــــدول الـــعـــاجـــل لــحــكــومــة تـــخـــدم مـــصـــالـــح املـــانـــحـــني ال
ق بمدى قدرة الكاظمي على االستمرار في 

ِّ
االقتصادي للعراق متعل

إرضاء الطرفني األميركي والخليجي.
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