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الجزائر تنهي عزلة السياحة

الجزائر ـ حمزة كحال

قررت الجزائر إنهاء العزلة التي فرضها انتشار
فيروس كورونا ،قبل أكثر من سنة ،وذلــك بفتح
الحدود أمام الرحالت التجارية ونقل املسافرين،
بعدما ظلت الحكومة ترفض الفكرة وتقاوم ضغط جزائريي
الــداخــل وال ـخــارج .وواف ــق الرئيس ،عبد املجيد تـبــون ،على
مقترح تقدمت بــه الحكومة ،أول مــن أمــس ،للفتح الجزئي
للحدود الجوية والبرية.
وبــاتــت وك ــاالت السياحة واألس ـفــار األكـثــر سـعــادة بخبر
فتح الحدود ،بعدما كانت األكثر تضررا من الغلق الكلي
لحدود للبالد وتجميد الرحالت الدولية ،ما دفعها نحو
السياحة الداخلية وتنظيم رحــات سياحية عبر التراب
ال ـجــزائــري .وف ــي الـسـيــاق ،أك ــد رئـيــس الـنـقــابــة الـجــزائــريــة
للوكاالت السياحية في الجزائر ،بشير جريبي ،أن «خبر
فتح الحدود نــزل كالثلج على وكــاالت السفر والسياحة،

الـتــي ظـلــت تـعــانــي فــي صـمــت ،بـعــدمــا أهملتها الحكومة
وتركتها تواجه مصيرا مجهوال عكس القطاعات األخرى
التي تكفلت بها الحكومة».
وأض ــاف ل ـ «الـعــربــي الـجــديــد» أن « 85بــاملــائــة مــن الــوكــاالت
السياحية كــانــت تتجه نـحــو الـغـلــق وتعليق نشاطها إذا
استمر الغلق الكلي للحدود ،عملنا كله مع شركات الطيران
والفنادق في الخارج» .ووفق جريبي فإن «مصير الوكاالت
السياحية يبقى مجهوال في الوقت الراهن ،حتى بعد فتح
الحدود ،بسبب غياب مخطط واضح إلعادة بعث نشاطها
بشكل ع ــادي بعد توقفها لـقــرابــة  14شـهــرا فــي ظــل تفشي
جــائـحــة كــورونــا فــي ال ـجــزائــر ،ال نستعجل األفـ ــراح ننتظر
دفـتــر ال ـشــروط ال ــذي ستضعه الحكومة قبل فتح الـحــدود
مـطـلــع الـشـهــر ال ـق ــادم ،حـتــى نـحـكــم عـلــى مـصـيــر ال ــوك ــاالت،
نتمنى تسهيالت وليونة في التعامل مع الرحالت» .وأضاف
رئيس النقابة الجزائرية للوكاالت السياحية أن «أصحاب
الوكاالت تأثروا ماديا من هذا التوقف ،وأصبح أكثر من 3

آالف و 400وكالة سياحية معرضة إلى اإلفالس ،ويجب دعم
هــذه الــوكــاالت ولــو بـقــروض مصرفية حتى تعود للعمل».
وح ـســب ب ـيــان رئــاســة الـجـمـهــوريــة م ـســاء األحـ ــد ،ف ــإن فتح
املجال الجوي جزئيا سيكون بداية من أول يونيو /حزيران
املقبل ،بمعدل  5رحــات يوميا مــن وإلــى مـطــارات الجزائر
العاصمة ،ومحافظة قسنطينة ووهران ،مع ضرورة التقيد
التام باإلجراءات االحتياطية الصارمة .وأوضحت الرئاسة
الجزائرية أن مرسوما وزاريــا تنظيميا سيصدر لتوضيح
تفاصيل الفتح الجزئي للحدود خالل أسبوع.
وق ـ ــررت ال ـس ـل ـطــات ال ـجــزائــريــة ف ـتــح الـ ـح ــدود ب ـعــد التحكم
انتشار فيروس
الواضح في الوضعية الصحية وانحسار
ّ
كورونا في البالدّ .
وثمن  23تنظيمًا ورابطة ،تمثل الجالية
الجزائرية فــي الـخــارج ،أبــرزهــا منتدى الجالية الجزائرية
ب ـتــرك ـيــا وروابـ ـ ـ ــط ال ـج ــزائ ــري ــن ف ــي ك ــل م ــن ق ـط ــر وفــرن ـســا
وإسبانيا وبريطانيا وعدد من الــدول في أوروبــا والخليج
وآسيا وأفريقيا؛ القرار املرتقب لفتح الحدود.

(فرانس برس)

إيلون ماسك يزعزع بيتكوين
تراجعت عملة بيتكوين الرقمية إلى أدنى مستوياتها في
ثــاثــة أشـهــر ،أمــس االثـنــن ،إذ بــاع املستثمرون العمالت
امل ـش ـفــرة ف ــي أع ـق ــاب تـلـمـيــح امل ـل ـيــارديــر األم ـي ــرك ــي إيـلــون
ماسك ،قبل يومني ،إلى أن شركة تسال لصناعة السيارات
الكهربائية الـتــي يــرأسـهــا ت ــدرس أو ربـمــا بــاعــت بالفعل

لقطات

ارتفاع األصول االحتياطية األردنية
أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي األردني ،أمس،
ارتفاع قيمة األصول االحتياطية األردنية بنسبة  %7.3خالل
إبريل/نيسان الماضي على أساس سنوي ،إلى  12.921مليار
دينار ( 18.218مليار دوالر) ،مقابل  12.036مليار دينار في
نفس الفترة من العام  .2020وعلى أساس شهري ،تراجعت
األصول االحتياطية بنسبة  ،%0.03من  12.926مليار دينار
( 18.225مليار دوالر) في مارس/آذار  .2021وكانت األصول
االحتياطية قد وصلت إلى حوالي  13.198مليار دينار في
نهاية العام الماضي .وبحسب البنك المركزي ،فإن األصول
االحتياطية الحالية ،تكفي لفترة تزيد عن  7أشهر قليال،
من مدفوعات النقد األجنبي المستحقة على المملكة.

بعض حيازاتها من بيتكوين .وكان ماسك داعما ألسواق
العمالت املشفرة بحماسه لهذه الفئة مــن األص ــول ،لكنه
تسبب مؤخرا في اضطراب التعامالت ،بعد أن بدا وكأنه
سحب دعمه من بيتكوين لصالح عملة «دوجكوين» التي
كانت مزحة يوما ما ،وتهدف إلى السخرية من بيتكوين

إعفاء جمركيًا لسلع أميركية
الصين تمدد
ً
قالت وزارة المالية الصينية في مذكرة ،نشرت أمس،
إن الصين ستمدد اإلعفاءات من الرسوم الجمركية
على  79منتجا أميركيا كان من المقرر حلول آجالها
في  18مايو /أيار الجاري .وأظهرت الالئحة المرفقة
بالمذكرة ،وفق رويترز ،أن تلك المنتجات تشمل
المعادن النادرة وخامات مثل الذهب والفضة ،مشيرة
إلى أن اإلعفاءات ستمدد حتى  25ديسمبر /كانون األول
المقبل .وتلك المنتجات كانت معفاة من األصل من
الرسوم الجمركية ،لكن الصين فرضت تعريفات عليها
ردًا على رسوم جمركية أميركة خالل والية الرئيس
السابق دونالد ترامب.

األكثر شهرة وجذبا لألموال في العالم .وبــدأت التقلبات
ف ــي إث ـ ـ ــارة ال ــرع ــب ح ـت ــى لـ ــدى امل ـت ـعــام ـلــن ال ــذي ــن لــديـهــم
استعداد للمخاطرة ،حيث هبطت بيتكوين بأكثر من %9
لتصل إلى  42.18ألف دوالر ،وهو أدنى مستوى لها منذ
الثامن من فبراير /شباط.

«راين إير» تخسر مليار يورو
سجلت شركة «راين إير» األيرلندية للطيران ،التي تأثرت
بالصميم بجائحة فيروس كورونا ،خسارة صافية قدرها
مليار يورو خالل سنتها المالية ،بسبب انهيار حركة المالحة
الجوية .ووصفت الشركة السنة المنصرمة على أنها
«األصعب» منذ تأسيسها قبل  35عامًا ،وفق بيان نقلته
وكالة فرانس برس ،أمس ،حيث تراجعت إيراداتها بنسبة
 %81لتصل إلى  1.64مليار يورو .وقال البيان إنه «بسبب
جائحة كوفيد 19-انهارت حركة المالحة الجوية بين ليلة
وضحاها وتراجع عدد المسافرين من  149مليونا إلى
 27.5مليونا ،بعدما فرض الكثير من الحكومات األوروبية
حظر سفر أو قيودا فضال عن إجراءات إغالق وطنية».

غاز االحتالل في
مرمي صواريخ
المقاومة
مصطفى عبد السالم

واحدة من أخطر نتائج الحرب التي
يشنها جيش االحتالل على غزة
هي أن قطاع الطاقة الذي يبيض
ذهبا إلسرائيل ويدر مليارات
الدوالرات على خزانتها بات مهددا
وبقوة بفعل رشقات املقاومة
وربما صواريخ حزب الله اللبناني
في املستقبل ،وأن املنصات
اإلسرائيلية إلنتاج الغاز والواقعة
شرق البحر املتوسط باتت في
مرمي صواريخ املقاومة ،وأن
املستثمرين األجانب واإلماراتيني
الذين يستثمرون املليارات في
هذه املنصات ربما يعيدون النظر
في استثماراتهم خاصة وأن
القبة الحديدية املكلفة بحماية تلك
املنصات فشلت في الحيلولة دون
وصول الصواريخ إلى تل أبيب
وعسقالن ومطار بن غوريون،
وغيرها من املواقع الحساسة،
وأن على املستثمرين الجدد إعادة
النظر في خطط ضخ استثمارات
جديدة في مشروعات الطاقة
وتقليل حماسهم لها خاصة وأنها
باتت غير أمنة ومستهدفة من قبل
الفلسطينيني وربما اللبنانيني في
وقت الحق.
يوم األربعاء ،أعلنت فصائل
املقاومة أنها استهدفت برشقات
الصواريخ منشأة إسرائيلية للغاز
في البحر املتوسط ،دون أن تقدم
املزيد من التفاصيل .وتبني الحقًا
أن الفصائل أطلقت العشرات من
الصواريخ باتجاه منصة «تمار»
للغاز الواقعة قبالة سواحل حيفا
املحتلة ،والتي تم تفريغها من
الوقود وإيقاف العمل فيها.
وتبع ذلك اعالن شركة شيفرون
األميركية عن وقف عملياتها في
حقل تمار ،بعد أن أعلنت فصائل
املقاومة عن استهدافه .واكب تلك
التطورات أيضا تكبد اقتصاد
االحتالل خسائر فادحة في قطاع
الطاقة بعد إغالق حقول إنتاج
الغاز الواقعة قبالة سواحل غزة،
وإيقاف العمل في خط أنابيب
النفط الذي من يربط بني إيالت
وعسقالن ويتم من خالله نقل
النفط اإلماراتي لألسواق وذلك
بعد استهدافه من قبل صواريخ
املقاومة ،علما بأن هذا الخط تراهن
عليه دولة االحتالل في ضرب
قناة السويس وطرحه كأحد بدائل
عبور النفط الخليجي لألسواق
ً
بدال من املرور في شاحنات عبر
القناة املصرية.
املؤكد في الحرب الحالية أن
املقاومة طورت أساليبها املتعلقة
بضرب مواقع إنتاج الغاز
اإلسرائيلية ،وأن القبة الحديدية
وأنظمة دفاعية أخرى قد تفشل
في صد تلك الهجمات التي تتطور
أدواتها بسرعة ،وإذا كان تعتيما
قد جرى حول نتائج ضربة
املقاومة حقل تمار فإنه ربما
تتكرر محاوالت دقيقة الستهداف
حقول إنتاج غاز طبيعي أخرى
منها ليفاثيان وغيرها ،وهنا
تصبح اتفاقات اإلنتاج وعقود
تصدير دولة االحتالل للغاز لدول
العالم ومنها مصر واألردن مهددة،
وبدال من أن يضخ قطاع الطاقة
املليارات للخزينة اإلسرائيلية
يصبح عبئا عليها.

قرض فرنسي للسودان بقيمة  1.5مليار دوالر
أعلن وزيــر االقتصاد الفرنسي بــرونــو لومير ،أمس
اإلثنني ،أن فرنسا ستساعد السودان املثقل بالديون
والذي يخوض عملية انتقال ديمقراطي ،في تسديد
مـتــأخــراتــه مــن الــديــون لـصـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي ،من
خالل إقراضه  1.5مليار دوالر.
وقال الوزير إن فرنسا ستعمل من أجل «تخفيف عبء
الدين عن السودان في أقرب وقت ممكن» ،مشيرًا إلى
ّ
التعهد.
أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيؤكد هذا
وأفــاد مسؤول في الرئاسة الفرنسية ،في تصريحات
ســابـقــة ،ب ــأن املــؤتـمــر يـسـتـهــدف عـلــى صـعـيــد الــديــون
التعامل مع املتأخرات املستحقة للمقرضني الدوليني

قبل االنتقال إلــى الدائنني الثنائيني .وحــوالــي نصف
ديـ ــون الـ ـس ــودان ال ـث ـنــائ ـيــة مـسـتـحـقــة ألع ـض ــاء ن ــادي
باريس .ويمهد السودان الطريق لتخفيف أوسع نطاقا
ألع ـبــاء الــديــون الـخــارجـيــة الـتــي ال تـقــل عــن  50مليار
دوالر .وفي حال تعهد أعضاء صندوق النقد الدولي
بتغطية متأخرات السودان البالغة  1.33مليار دوالر
للصندوق ،فمن املتوقع أن يمضي قدما نحو «نقطة
قــرار» ستجعله مؤهال للمبادرة في يونيو/حزيران،
وتسمح له بالحصول على تمويل دولي بتكلفة أقل.
ويلقى السودان مساندة سعودية في هذا اإلطار ،إذ
قــال مسؤول سعودي يشارك مباشرة في محادثات

ّ
إع ــادة هيكلة دي ــون ال ـس ــودان ،لــروي ـتــرز ،إن اململكة
سـتـضـغــط م ــن أج ــل ات ـف ــاق واسـ ــع لـتـخـفـيــض دي ــون
ال ـخ ــرط ــوم .وت ـف ـيــد ب ـيــانــات ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد الــدولــي
ّ
ب ــأن السعودية أكـبــر دول ــة دائـنــة لـلـســودان ،بحوالي
 4.6مليارات دوالر .وتكابد الحكومة االنتقالية في
السودان ،برئاسة عبد الله حمدوك ،أزمة اقتصادية
خانقة وتطبق إصالحات صعبة ،مع سعيها لتخفيف
عبء الدين املستحق لدول أجنبية ومؤسسات مالية
عاملية ومقرضني تجاريني.
وشارك كل من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد
الفتاح الـبــرهــان ،ورئـيــس ال ــوزراء عبد الله حمدوك،
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وعـ ــدد م ــن امل ـس ــؤول ــن ورج ـ ــال األعـ ـم ــال ،ف ــي مــؤتـمــر
باريس لدعم االنتقال الديمقراطي في السودان .ولقي
السودان دعمًا لحملة تخفيض الدين من دائنني مثل
الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وي ـعــانــي ال ـ ـسـ ــودان ،م ـنــذ أش ـه ــر طــوي ـلــة ،م ــن أزم ــات
اقتصادية عــدة ،أبــرزهــا انهيار قيمة الجنيه مقابل
العمالت األجنبية األخ ــرى ،خصوصًا ال ــدوالر الــذي
وصل إلى  405جنيهات ،وبلغت نسبة التضخم أكثر
مــن  300فــي امل ــائ ــة ،فــي حــن تـشـهــد ال ـبــاد ن ــدرة في
الخبز والوقود والدواء.
(العربي الجديد ،فرانس برس)
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سورية

مال وناس

الدجاج ينضم إلى «قائمة الحرمان»

أزمة البنزين تشتعل في لبنان

قتيل ومداهمات
شهد لبنان مقتل
ابن صاحب محطة
محروقات بإطالق نار
نتيجة خالف على تعبئة
مادة البنزين ،في مؤشر
إلى تصاعد أزمة الوقود
رغم تشديد المالحقات
األمنية

الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

تتفاقم تداعيات أزمة املحروقات
ّ
الشح الكبير في
في لبنان نتيجة
مـ ــادة الـبـنــزيــن ال ـنــاجــم بــالــدرجــة
األولى عن التهريب واألزمة النقدية واملقترن
بمخاوف جدية لــدى الـنــاس مــن انقطاعها.
ٍ
ُ
وتـتـ َ
ـرجــم األزم ــة عمليًا بطوابير الـسـيــارات
أمام املحطات مللء الخزانات وأحيانًا كثيرة
ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى غ ــال ــون ــات إض ــاف ـي ــة بـهــدف
التخزين.
آخ ــر ال ـتــداع ـيــات مـقـتــل اب ــن صــاحــب محطة
مـ ـح ــروق ــات فـ ــي م ـن ـط ـقــة ب ـب ـنــن فـ ــي ع ـك ــار،
شـمــالــي ل ـب ـنــان ،بــإطــاق ن ــار نتيجة خــاف
على تعبئة مادة البنزين ،وفق تأكيد عضو
نقابة أصـحــاب محطات املـحــروقــات جــورج
براكس.
ويـ ـلـ ـف ــت ب ـ ــراك ـ ــس ،فـ ــي ح ــديـ ـث ــه لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
الجديد» ،إلى ّأن خالفًا شخصيًا ّ
تطور إلى
إطالق نار بعدما ارتفعت ّ
حدته وأردى بابن
ً
صاحب املحطة قتيال ،وجرى تسليم مطلق
الـنــار إلــى األجـهــزة األمنية مــن قبل عائلته،
واضـعــا هــذه الـحــادثــة وغـيــرهــا مــن املخاطر
اليومية كنتائج مباشرة لسياسة التقنني
في فتح اعتمادات استيراد املحروقات.
وفقًا لذلك ،يشدد براكس على خطوات باتت
عاجل من الدولة اللبنانية،
مطلوبة بشكل
ٍ
أبرزها توفير االعتمادات الالزمة الستيراد
املـحــرقــات وضـمــان توزيعها على املحطات
بـصــور ٍة طبيعية وعــادلــة ،وتــأمــن الحماية
األمنية الالزمة ألصحاب املحطات واملوظفني
ف ــي أوقـ ـ ــات ال ـع ـمــل ب ـعــد ت ـك ــرار االع ـ ـتـ ــداءات
عليهم في الفترة األخيرة وتسجيل إشكاالت
ع ــدة عـلــى خـلـفـيــة تـعـبـئــة ال ـب ـنــزيــن .وطــالــب
بوضع ٍّ
حد لعمليات التهريب التي ،بحسب

التقديرات ،تصل خسائرها إلى مليار دوالر
ّ
رسميا بذلك ومن
سنويًا ،علمًا أنه ال إحصاء
الصعب إعطاء أرقام دقيقة بشأنه ،إلى جانب
ّ
ضرورة إيجاد حل للمحطات املوجودة على
األطـ ـ ــراف ،وهـ ــذه م ــن امل ـشــاكــل املــزم ـنــة الـتــي
ّ
تحتاج إلى حل سريع لتموينها.
وفـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أص ـ ـ ــدر مـ ـح ــاف ــظ ال ـن ـب ـط ـيــة
بــالـتـكـلـيــف ف ــي ج ـن ــوب ل ـب ـنــان ح ـســن فقيه
تعميمًا على البلديات طلب فيه من جميع
رؤساء البلديات مراقبة محطات املحروقات
ضمن النطاق الجغرافي لكل بلدية بواسطة
ال ـشــرطــة لـجـهــة مـنــع تعبئة ال ـغــالــونــات في
ع ـبــوات ب ــدال مــن م ــلء ال ـس ـيــارات ،ملــا ّ
تسببه
من خطورة على حياة العائالت في املنازل،
وتـ ـحـ ـمـ ـي ــل كـ ـ ــل ص ـ ــاح ـ ــب مـ ـحـ ـط ــة ي ـخ ــال ــف
مضمون هذا التعميم املسؤولية القانونية
واألخــاق ـيــة بختم املـحـطــة بالشمع األحـمــر
وتجريم صاحبها.
ً
ويشير براكس إلى أن «الوضع اليوم إجماال
أفضل من األسبوع املاضي ،والقسم األكبر
من املحطات فتح أبوابه ،بسبب عوامل عدة،
ّ
التجول الذي فرض خالل عيد
منها أن منع
الفطر أدى إلى تخفيف االستهالك ،وبالتالي
تراجع الطلب على مادة البنزين ،والشركات

2700

أكــد عضو نقابة أصحاب
مــحــطــات الــمــحــروقــات،
جـــورج بــراكــسّ ،
أن عدد
الــمــحــطــات الــمــوجــودة
على كامل األراضي اللبنانية
يــصــل إلـــى حــــدود 2700
محطة ،مــن بينها 1500
مؤسسة مرخصة.

قــامــت بــال ـتــوزيــع يــومــي الـجـمـعــة والـسـبــت،
كما بــدأ املستهلك يلمس حقيقة أنــه ال رفع
للدعم عــن املـحــروقــات وال انقطاع فــي مــادة
البنزين ،وهــذه املخاوف ظهرت في طوابير
السيارات أمــام املحطات في األيــام املاضية،
كذلك هناك بواخر ينتظر وصولها ستلبي
حاجة السوق» .في املقابلّ ،
ينبه براكس إلى
«ض ـ ــرورة مـعــالـجــة املـشــاكــل وع ــدم االكـتـفــاء
بالحلول املؤقتة لضبط األوضاع قبل فوات
فلتان كبير».
األوان وذهاب األمور إلى
ٍ
ويرى أن التوقيت غير مناسب لفتح موضوع
الـتــراخـيــص ،إذ إن املـســألــة قــديـمــة وعمرها
سـ ـن ــوات ،وس ـب ــق أن أق ـي ــم م ـش ــروع تـســويــة
للمحطات التي فتحت أيام الحرب اللبنانية
بال تراخيص لكنه ما زال عالقًا بني مجلسي
ألسباب مرتبطة بالتوازن
النواب وال ــوزراء
ٍ
املـنــاطـقــي الـطــائـفــي .وش ــدد بــراكــس عـلــى أن
الــدولــة وأجـهــزتـهــا املعنية يجب أن تالحق
املـحـطــات س ــواء املــرخـصــة أو غير املرخصة
لتعاطيها غير الشرعي على صعيد تجارة
ّ
املـحــروقــات ،كاشفًا لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،أن
عدد املحطات املوجودة على كامل األراضي
اللبناني يصل إلى حدود  2700محطة ،من
بينها  1500محطة مرخصة.
ّ
تستمر عمليات الدهم التي
من جهة ثانية،
تقوم بها وزارة االقتصاد برفقة عناصر من
مـخــابــرات الجيش وأمــن الــدولــة للمحطات،
سـ ــواء املـغـلـقــة بــإع ـطــاء تــوجـيـهــات لفتحها
وتــوف ـيــر امل ـح ــروق ــات لـلـمــواطـنــن ،أو إقـفــال
محطات الوقود غير املرخصة .ويؤكد مصدر
ّ
في وزارة االقتصاد لـ«العربي الجديد» ،أن
قـسـمــا ك ـب ـي ـرًا م ــن امل ـح ـطــات يـتـسـبــب ب ــإذالل
الناس ،سواء بمنحهم كمية ضئيلة جدًا من
واحد ،أو إقفال أبوابها
ليوم
الوقود ال تكفي
ٍ
ٍ
رغــم توفر مــادة البنزين لديها ،أو التالعب
ب ــاألس ـع ــار وم ـم ــارس ــة أســال ـيــب ال ـغــش عند
بالوقود.
تعبئة السيارات
ّ
ولـفــت امل ـصــدر ،ال ــذي فــضــل عــدم ذكــر اسمه،
ّ
إلـ ـ ــى أن «امل ـ ــداهـ ـ ـم ـ ــات سـ ـتـ ـط ــاول مـخـتـلــف
امل ـنــاطــق الـلـبـنــانـيــة وس ـي ـصــار إل ــى مالحقة
ّ
أصـحــاب املـحـطــات غير املــرخـصــة ،حيث إن
اإلقـفــال ُشمل أكثر من خمسني محطة» .في
اإلطار ،نفذت وقفات احتجاجية أمام سرايا
الهرمل الحكومية من قبل أصحاب محطات
املحروقات في بعلبك الهرمل اعتراضًا على
إقفال أكثر من أربعني
قرار مدعي عام البقاع
ّ
محطة غير مرخصة .وح ــذر املحتجون من
«تصعيد خطواتهم في األيام املقبلة في حال
لم يتوقف تنفيذ القرار التعسفي».

ريان محمد

ّ
يخسر السوريون ،يومًا بعد آخر ،مكونات سلتهم الغذائية
جزئيًا أو كليًا ،في ظل ارتفاع األسعار املتواصل بشكل شبه
يومي ،حتى تحولت اللحوم إلى ترف بعيد املنال عن معظم
ّ
ال ـعــائــات ،وإن ك ــان أول مــا حــرمــوا مـنــه هــو األس ـم ــاك ،فــإن
اللحوم الحمراء سرعان ما لحقت بها ،لينضم الدجاج إلى
«قائمة الحرمان».
وتسجل أسعار لحوم الدجاج ارتفاعات كبيرة في السوق،
بحسب أحمد عبد الحي ،وهو موظف في القطاع الخاص،
مضيفًا« :لقد أصبح شــراء اللحوم ضربًا مــن الخيال ،فمن
هي العائلة التي تستطيع شراء كيلوغرام واحد من الدجاج
لتضعه في وجباتها ،وهي كمية غير كافية أساسًا ،بعدما
وصــل سعر الكيلوغرام الــواحــد إلــى نحو تسعة آالف ليرة،
فيما الــراتــب الشهري للغالبية مــن املوظفني ال تتجاوز 60
ألف ليرة (سعر صرف الدوالر = نحو  3190ليرة سورية)؟».
ّ
الحي ،في حديثه لـ«العربي الجديد»« :غالبًا ،باتت
يتابع عبد
لدى العائالت السورية مداخيل عدة إلى جانب الراتب ،منها
املساعدات العينية من املنظمات والجمعيات ،والحواالت من
الالجئني واملغتربني ،إضافة إلى العديد من األشخاص ممن
ً
يعملون في أعمال إضافية غالبًا ما تستغرق وقتًا طويال،
ّ
وفي ظل ظروف عمل قاسية» .ويضيف قائال « وبالرغم من
ّ
ّ
كــل ذل ــك ،ف ــإن غالبية الـعــائــات ال تستطيع ش ــراء حاجتها
من الـفــروج (الــدجــاج) أو اللحمة (املــواشــي) ،وحتى الفواكه
أصبحت كـمــالـيــات» .وبـلــغ سعر كيلوغرام الـفــروج املــذبــوح
مع بداية األسبوع أكثر من  8200ليرة سورية ،ومــن بينها
كيلوغرام الشرحات (صدر أو سفاين)  9500ليرة ،والدبوس
(جزء من الفخذ)  ،8500وقد سجل الفروج انخفاضًا جزئيًا
بالنسبة لــأسـعــار ،األس ـبــوع املــاضــي ،لكن مــا زال ــت بعيدة
عن متناول اليد .وكان وزير الزراعة في حكومة نظام بشار
األسد ،محمد حسان قطنا ،وصف قبل أيام ،بحسب ما نشرته
إحــدى الصحف املحلية ،املشكلة بالتراكمية ،بــدأت بالتأثر

تشديد الرقابة على محطات الوقود (حسين بيضون)

بزيادة سعر صرف الدوالر ،واستغالل التجار الوضع وبيع
األعـ ــاف بــأس ـعــار عــال ـيــة ،األم ــر ال ــذي انـعـكــس عـلــى ارت ـفــاع
تكاليف اإلنتاج .وأشار وزير الزراعة في حكومة النظام ،إلى
ّ
ليست في تكلفة إنتاج الفروج والتي تتعلق
أن املشكلة حاليًا
ّ
ّ
ّ
بأسعار األعــاف ،وإنما بالدجاج البياض (األمـهــات) ،الذي
ينتج البيض املخصص لتفقيس الصيصان (الكتاكيت)،
والـتــي تـتــراوح دورة حياتها بــن  70و 76أسبوعًا ،فقد أثر
عليها ارت ـفــاع أس ـعــار األع ــاف بشكل كـبـيــر ،مــا تسبب في
ّ
كاف ،ما دفع
عدم تمكن املربي من تأمني األعالف لها بشكل ٍ
املربني الذين لم يعودوا قادرين على تأمني احتياج قطعانها
مــن العلف إلــى ذبـحـهــا ،األم ــر ال ــذي انعكس على انخفاض
إنتاج الصيصان.
ولفت إلــى تــداخــات أخــرى ساهمت فــي هــذه املشكلة ،منها
عــدم تمكن املــربــن مــن تصدير الصيصان إلــى دول الجوار
خــال فترة ارتـفــاع أسعار األع ــاف ،ما تسبب في انخفاض
سعر الصوص إلى  300ليرة ،وبالتالي لم يعد لدى املداجن
الـقــدرة على االستمرار في التربية ،ودفــع البعض إلــى ذبح
الــدجــاج الـبـ ّـيــاض ،مــا أدى إلــى انخفاض أع ــداد الصيصان،
وبالتالي انعكس حاليًا على أسعار اللحوم.
ّ
ّ
وق ــال الــوزيــر إن الــوضــع حاليًا أفـضــل ،ووع ــد ب ــأن التحسن
سيظهر بعد  45يومًا بشكل ملحوظ ،خصوصًا مــع عــودة
إنتاج الصيصان وعودة بعض املداجن إلى العمل.
وكان رئيس جمعية اللحامني (الجزارين) في دمشق وريفها،
ّ
إدمون قطيش ،أكد ،في تصريحات سابقة ،أن التهريب أحد
أبرز األسباب في ارتفاع أسعار اللحوم.
من جهته ،نفى معاون وزير الزراعة أحمد قاديش ،في حديث
ّ
مجمد حاليًا،
صحافي نشر مؤخرًا ،إمكانية استيراد فروج
ّ
معتبرًا أن فترة ارتفاع األسعار مؤقتة.
ويعاني السوريون من أزمــات معيشية خانقة رغم الوعود
الـحـكــومـيــة امل ـت ـكــررة بـتـحـســن األوض ـ ــاع االق ـت ـصــاديــة .ولــم
ّ
تتبدل األسـعــار في األس ــواق السورية ،رغــم حمالت الرقابة
ّ
التي شددتها ،مؤخرًا ،حكومة بشار األسد.

زيادة تكلفة األعالف ترفع أسعار الدجاج (فرانس برس)

تقارير عربية
األردن

خطة حكومية لتوفير آالف فرص العمل المؤقتة
عمان ـ زيد الدبيسية
ّ

بـ ــدأت ال ـح ـكــومــة األردنـ ـي ــة ف ــي تـنـفـيــذ بــرامــج
خ ــاص ــة وم ــؤق ـت ــة ل ـتــوف ـيــر فـ ــرص ع ـمــل لـعــدة
ّ
آالف مــن األردن ـي ــن فــي ظ ــل جــائـحــة كــورونــا
وتــداع ـيــات ـهــا ،وال ـت ــي ك ــان م ــن أب ــرزه ــا فـقــدان
الـبــاد حــوالــي  140ألــف فــرصــة عـمــل بحسب
تقديرات املرصد العمالي األردني.
وكشف وزيــر الدولة لشؤون اإلعــام ،الناطق
ال ــرس ـم ــي ب ــاس ــم ال ـح ـك ــوم ــة ،ص ـخ ــر دوديـ ـ ــن،
ّ
أن ال ـح ـكــومــة سـتـطـبــق إجـ ـ ـ ــراءات وم ـشــاريــع
ستتمكن من خاللها توفير أكثر من 14.500
فــرصــة تـشـغـيــل ح ـتــى ن ـهــايــة ال ـع ــام ال ـحــالــي،
باإلضافة إلــى حماية فــرص العمل ألكثر من

 100ألف عامل في منشآت القطاع الخاص.
ّ
وأشـ ــار إل ــى أن مــن تـلــك اإلجـ ـ ــراءات مـشــروعــا
ل ـتــأه ـيــل وص ـي ــان ــة مـخـتـلــف امل ــواق ــع األث ــري ــة
والـسـيــاحـيــة فــي األردن لـتــوفـيــر قــرابــة 4500
فرصة عمل ملــدة  8أشـهــر ،وبكلفة حــوالــي 16
مـلـيــون دوالر ،فـيـمــا ستطلق وزارة الــزراعــة

تعزيز برامج الحماية
االجتماعية لمواجهة
تداعيات كورونا

الجائحة فاقمت معدالت البطالة لمستويات قياسية (فرانس برس)

مـ ـش ــروع ــا وطـ ـنـ ـي ــا ل ـل ـت ـش ـج ـيــر فـ ــي مـخـتـلــف
املحافظات لتشغيل  6آالف شــاب وشابة من
األردنيني العاطلني عن العمل بكلفة  14مليون
دوالر وملــدة  6أشـهــر ،وبما ال يتجاوز نهاية
العام الحالي .وفي السياق أيضًا ،قال املتحدث
الــرس ـمــي ل ـ ــوزارة ال ــزرا ّع ــة ،ل ــورن ــس املـجــالــي،
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» إن ــه ت ـ ّـم إط ــاق مـشــروع
وط ـن ــي لـلـتـشـجـيــر ف ــي مـخـتـلــف امل ـحــاف ـظــات
وال ـط ــرق ــات يــوفــر ح ــوال ــي  5800فــرصــة عمل
ّ
مــن بينها  300مهندس .وأضــاف املجالي أن
هناك العديد من البرامج التي توفرها الوزارة
بشكل مستمر بهدف توفير فرص العمل من
خالل مشاريع تنفذ في القطاع الزراعي.
وأعـلـنــت دائ ــرة اآلث ــار الـعــامــة التابعة ل ــوزارة

السياحة عن توفير آالف فرص العمل املؤقتة
تنتهي مع نهاية العام الحالي  ،2021للعمل
في مشاريع تأهيل املواقع األثرية وصيانتها
وترميمها وحمايتها ،وتستهدف أصحاب
االخـتـصــاصــات املرتبطة بــاآلثــار والهندسة،
ب ــاإلض ــاف ــة لـلـفـنـيــن املـ ـه ــرة والـ ـعـ ـم ــال ،وذل ــك
فــي جميع املـحــافـظــات .وق ــال رئـيــس املــرصــد
الـعـمــالــي األردنـ ـ ــي ،أح ـمــد ع ــوض ،لــ«الـعــربــي
ّ
الجديد» إن فــرص العمل املؤقتة لعدة أشهر
هــي بمثابة معالجة وقـتـيــة ملشكلة البطالة
التي تتفاقم فــي األردن ،وتسارعت بالزيادة
مـ ـن ــذ ال ـ ـع ـ ــام امل ـ ــاض ـ ــي وح ـ ـتـ ــى اآلن ب ـس ـبــب
تــداعـيــات ك ــورون ــا ،واس ـت ـمــرار إغ ــاق العديد
م ــن ال ـق ـط ــاع ــات ،وإجـ ـ ـ ــراءات ال ـح ـظــر الـشــامــل
ّ
والـ ـج ــزئ ــي .وأض ـ ــاف أن ف ــرص ال ـع ـمــل الـتــي
يجري الحديث عن توفيرها لفترة تصل في
حدها األقصى إلى ثمانية أشهر ،تشكل نسبة
متواضعة جدًا ال تتجاوز  %10من الوظائف
التي خسرها األردنّ بسبب الجائحة.
وبحسب عــوض فإنه يفترض توجيه برامج
أخ ـ ــرى ومـ ـب ــاش ــرة ل ــدع ــم فـ ـئ ــات الـ ـعـ ـم ــال مــن
األردنيني ،وتحفيز القطاع الخاص للتشغيل،
والـتـصــدي ّ
ألي م ـحــاوالت لتسريح مــزيــد من
الـعـمــال واملــوظ ـفــن ل ــدى ال ـشــركــات ومختلف
املنشآت خالل الفترة املقبلة.
وسـجـلــت نـسـبــة الـبـطــالــة فــي األردن ارتـفــاعــا
غير مسبوق منذ عقود ،بسبب الجائحة ،إذ
بلغت  %22.7الـعــام املــاضــي ،وســط توقعات
بمواصلتها االرتفاع خالل العام الحالي.
وتشكل البطالة وتحدياتها أحــد املحركات
األساسية لحراك الشارع األردني الذي يطالب
باستمرار بتوفير فرص العمل ،خصوصًا مع
ارتفاع أعداد الداخلني الجدد لسوق العمل من
خريجي املعاهد والجامعات واملهن واألعمال
املختلفة في الوقت الــذي ما زال يشهد سوق
العمل األردني تزاحمًا كبيرًا بسبب استضافة
الـ ـب ــاد ح ــوال ــي  1.3م ـل ـي ــون الج ـ ــئ س ـ ــوري،
ووجود ما يتجاوز مليون شخص من األيدي
ّ
العاملة الوافدة جلهم من الجنسية املصرية.
ونظم عاطلون عن العمل العديد من الوقفات
االحـ ـتـ ـج ــاجـ ـي ــة واالع ـ ـت ـ ـصـ ــامـ ــات ل ـل ـم ـطــال ـبــة

بتشغيلهم في القطاعني العام والخاص .وفي
تصريحات صحافية ،قال وزير العمل ،يوسف
ّ
ّ
التخفيفية
الشمالي ،إن اإلجــراءات والبرامج
والتحفيزية التي أعلن عنها رئيس ال ــوزراء
مؤخرا تنعكس مباشرة وبشكل ملموس على
املواطنني ومختلف القطاعات للمساهمة في
ال ـحـ ّـد مــن تــداع ـيــات جــائـحــة ك ــورون ــا .ولفت
ّ
إلــى أن تلك اإلج ــراءات تتضمن تعزيز برامج
الحماية االجتماعية وتوسيعها وتمديدها
وامل ـح ــاف ـظ ــة ع ـلــى فـ ــرص ال ـع ـمــل ال ـقــائ ـمــة في
القطاع الخاص وتحفيز التشغيل والتخفيف
من اآلثــار والتداعيات على قطاع النقل العام
واألنشطة االستثمارية في املناطق التنموية.
ّ
وقـ ــال ال ـش ـمــالــي إن ال ـح ـكــومــة حــري ـصــة على
املحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع
ال ـخ ــاص واس ـتــدام ـت ـهــا ،ل ـه ــذا ،قـ ــررت تـمــديــد
العمل ببرنامج استدامة لنهاية العام الحالي
بكلفة إضافية ّتصل إلــى حوالي  110ماليني
دوالر ،علمًا بأنه خصص لهذا البرنامج في
املرحلة األولى  280مليون دوالر.
وأش ـ ــار إل ــى ال ـب ــرام ــج األخ ـ ــرى ال ـتــي قــدمـتـهــا
الـحـكــومــة مل ـســاعــدة الـقـطــاعــات االقـتـصــاديــة،
ومنها برنامج «استدامة» الــذي يهدف لدعم
العمالة األردن ـيــة ،وتقديم املساهمة فــي دفع
أج ــور العاملني لــدى القطاعات غير املصرح
لها بالعمل واألك ـثــر تـضــررًا ج ــراء الجائحة،
وتـخـفـيــف أع ـب ــاء أجـ ــور ال ـع ـمــال ع ــن مـنـشــآت
القطاع الخاص ،مشيرًا إلى تمديد البرنامج
حتى نهاية العام الحالي.
وب ـح ـســب ب ـيــانــات وزارة ال ـع ـمــل ،يـبـلــغ عــدد
املنشآت التي استفادت من برنامج «استدامة»
والذي تشرف عليه املؤسسة العامة للضمان
االجتماعي ،منذ بــدايــة الـعــام الحالي وحتى
نـهــايــة الـشـهــر املــاضــي  6748مـنـشــأة ،شملت
 105آالف عامل منهم  101ألف عامل يعملون
فــي الـقـطــاعــات األك ـثــر ت ـضــررًا و 4آالف عامل
يعملون باملنشآت غير املصرح لها بالعمل.
وكانت آالف املنشآت في العديد من القطاعات
كاملطاعم واملقاهي وصاالت األفراح واملنشآت
السياحية قد أعلنت عن إغالق أبوابها بسبب
الخسائر التي تعرضت لها.

منحة
أميركية
لتونس

ق ــال وزي ــر املــالـيــة الـتــونـســي علي
الكعلي ،أمس االثنني ،إن الواليات
املـ ـتـ ـح ــدة س ـت ـم ـنــح ت ــون ــس 500
مـلـيــون دوالر لـتـمــويــل مـشــاريــع،
بـيـنـمــا ب ــاده ت ـجــري مـفــاوضــات
مـتـقــدمــة لـلـحـصــول عـلــى ضمان
قــرض أمـيــركــي .وأض ــاف الكعلي
لوكالة «روي ـتــرز» ،أن املفاوضات
«ك ـ ـ ــان ـ ـ ــت م ـ ـه ـ ـمـ ــة وم ـ ـث ـ ـم ـ ــرة م ــع
ال ـص ـنــدوق وم ــع م ـســؤولــي البنك
ال ــدول ــي وم ـس ــؤول ــن أم ـيــرك ـيــن».
وأكد الكعلي ،الذي كان في زيارة
لــواشـنـطــن لـبــدء مـنــاقـشــات حــول
برنامج قرض جديد مع صندوق
ال ـن ـق ــد ،أن امل ـن ـحــة س ـت ـكــون عبر
مــؤسـســة تـحــدي األلـفـيــة لتمويل
مشاريع في قطاعات النقل واملياه
ودعم املرأة الريفية .وبدأت تونس،
ال ـتــي زاد ع ــبء ديــون ـهــا وتقلص
اقـتـصــادهــا  8.8بــاملـئــة فــي الـعــام
املــاضــي ،مـحــادثــات مــع صـنــدوق
النقد الدولي للحصول على أكبر
قــرض فــي تــاريــخ الـبــاد بقيمة 4
مليارات دوالر.

أسواق

يهدد مزارعي العراق
البطيخ اإليراني
ّ
بغداد ـ عمار حميد

رغـ ــم وف ـ ــرة امل ـحــاص ـيــل ال ــزراعـ ـي ــة في
الـســوق العراقية ،مــا زالــت املحاصيل
اإليــران ـيــة تنافسها وت ـفــرض نفسها
بـقــوة مــن خ ــال أسـعــارهــا املنخفضة
والـ ـ ـت ـ ــي تـ ـسـ ـب ــب خ ـ ـسـ ــائـ ــر ج ـس ـي ـمــة
للفالحني ،من دون ّ
أي تحرك حكومي
فــي هــذا اإلط ــار ،رغــم تـعـهــدات سابقة
للحكومة بهذا الشأن.
ويشكو مزارعون عراقيون من إغراق
ال ـس ــوق بــاملـحــاصـيــل امل ـس ـت ــوردة من
إيـ ـ ـ ـ ــران عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب الـ ـع ــراقـ ـي ــة فــي
موسم حصادها ووفرتها في السوق
امل ـح ـل ـي ــة ،م ـع ـبــريــن ع ــن غ ـض ـب ـهــم مــن
ع ـج ــز ال ـح ـك ــوم ــة ع ــن ح ـم ــاي ــة امل ـن ـتــج
املحلي والتشجيع على اإلنتاج .ومن
بني أبــرز املحاصيل التي يشتهر بها
ال ـعــراق وتـتــوفــر فــي الـســوق العراقية
ف ــي ه ـ ــذه األيـ ـ ـ ــام ،م ـح ـص ــول الـبـطـيــخ
األحمر واملـعــروف في الـعــراق وأجــزاء
م ــن س ــوري ــة ب ـ ــ«الـ ــرقـ ــي» ،ن ـس ـبــة إل ــى
م ــدي ـن ــة ال ــرق ــة الـ ـس ــوري ــة ال ـت ــي كــانــت
ّ
تشتهر بهذا الـنــوع مــن البطيخ .لكن
األسـ ــواق الـعــراقـيــة تـعــانــي حــالـيــا من
كساد املحصول املحلي بفعل منافسة
نـظـيــره اإلي ــران ــي ال ــذي ي ـبــاع بنصف
القيمة تقريبًا.
وف ــي حــديــث م ــع «ال ـعــربــي ال ـجــديــد»،
ّ
قال املزارع أحمد البلداوي إن «العراق
يشهد هذا العام وفرة كبيرة جدًا في
ّ
محصول الرقي األحمر ،مبينًا أن هذه
ُ ّ
التصدير إلى
الوفرة تمكن العراق من ّ ُ
ال ــدول األخ ــرى» .وأض ــاف أن «امل ــزارع
العراقي يواجه صعوبة كبيرة في بيع
مـحـصــولــه بـسـبــب مـنــافـســة اإلي ــران ــي
ّ
لــه» ،الفتًا إلى أن املحاصيل اإليرانية
ت ـس ـي ـطــر س ـي ـط ــرة ش ـب ــه م ـطـل ـقــة عـلــى
ال ـســوق الـعــراقـيــة كــونـهــا محمية من
وجماعات مسلحة ومتنفذين
أحــزاب
ّ
ُ
في الدولة ،رغم أنها ال تقاس مع جودة

املحاصيل املحلية» .ومــن جهته ،قال
ّ
املــزارع جــواد الغرباوي إن «املزارعني
ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ي ـت ـع ــرض ــون س ـن ــوي ــا فــي
مثل هذه األيام لخسائر كبيرة ،وذلك
بـسـبــب اس ـت ـيــراد ال ـفــواكــه والـخـضــار
اإلي ــران ـي ــة ،خ ـصــوصــا ال ــرق ــي األح ـمــر
والـبـطـيــخ األص ـف ــر ،م ــع ب ــداي ــة مــوســم
حـصــاد هــذه املحاصيل الـتــي يلقبها
م ــزارع ـي ـه ــا بـ ــ«ال ــذه ــب» مل ــا تـ ـ ـ ّ
ـدره من
أرب ــاح كبيرة لـهــم» .ولـفــت فــي حديثه
ّ
لـ«العربي الجديد» إلى أن «البطيخ في
مناطق صالح الدين وكركوك وديالى
من املحاصيل الصيفية األكثر أهمية
ُ
لـ ــدى امل ـ ــزارع ـ ــن ،كــون ـهــا ت ـع ــد مـ ــوردًا
اقـ ـ ّتـ ـص ــادي ــا م ـه ـم ــا آلالف املـ ــزارعـ ــن،
لكنها لــأســف أصبحت مـحــاربــة من
ق ـبــل ال ـس ـل ـطــات ال ـت ــي تـتـعـمــد إغـ ــراق
ال ـســوق بالسلع والـخـضــار اإليــرانـيــة
التي تباع بأسعار زهيدة».
ّ
وح ـســب ت ـقــاريــر دول ـي ــة ســاب ـقــة ،ف ــإن
ال ـ ـعـ ــراق أصـ ـب ــح ف ــي اآلون ـ ـ ــة األخـ ـي ــرة
س ـ ــوق ال ـت ـص ــدي ــر اإلي ــرانـ ـي ــة األولـ ـ ــى،
ّ
حتى إن ص ــادرات طـهــران إلــى بغداد
ت ـجــاوزت فــي بعض أشـهــر عــام 2020
ص ــادرات ـه ــا إل ــى ال ـص ــن ،ي ـقــابــل ذلــك
عـلــى الـجــانــب اآلخ ــر ،تـعــرض الـســوق
الـ ـع ــراقـ ـي ــة ب ـش ـك ــل دوري ل ـض ــرب ــات
موجعة جراء تصاعد عمليات تهريب
البضائع عبر الحدود ،ومنها الفواكه
والخضار واملواد الغذائية.
ويـ ـمـ ـتـ ـل ــك ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق نـ ـح ــو  22م ـن ـف ـذًا
حــدوديــا مع دول الـجــوار على امتداد
حدوده مع الدول الست املحيطة به.
ومن جهتها ،قالت عضو لجنة الزراعة
النيابية في الدورة البرملانية السابقة،
ّ
ش ـ ـ ـ ــروق الـ ـعـ ـب ــايـ ـج ــي ،إن «س ـي ــاس ــة
إغ ـ ــراق ال ـس ــوق ال ـعــراق ـيــة بــاملـنـتـجــات
الـ ـ ــزراع ـ ـ ـيـ ـ ــة ،مـ ـن ــذ عـ ـ ـ ــام  2003ح ـتــى
الـلـحـظــة ،هــدفـهــا واضـ ــح ،ه ــو تدمير
االقتصاد العراقي ،خصوصًا القطاع
الـ ــزراعـ ــي ،ك ــون ــه ُي ـع ــد م ــن أه ــم وأب ــرز

الروافد االقتصادية مليزانية الدولة».
وأض ــاف ــت ف ــي حــديـثـهــا م ــع «ال ـعــربــي
ّ
الجديد» أن «املحاصيل الزراعية في
ّ
ك ــل دول ال ـعــالــم ت ـكــون أرخـ ــص ثمنًا
م ــن امل ـن ـت ـجــات املـ ـسـ ـت ــوردة لتشجيع
ّ
املستهلك على شرائها ،إال في العراق،
ّ
وذلك ألن الحكومة العراقية ال تمتلك
خططًا تنموية لحماية املنتج املحلي
ّ
وت ـط ــوي ــر ال ـق ـط ــاع الـ ــزراعـ ــي ،رغـ ــم أن
ّ
العراق يمتلك كل املقومات للنهوض
بــالــواقــع ال ــزراع ــي وتـحـقـيــق االكـتـفــاء
الذاتي واألمن الغذائي».
وف ــي ه ــذا ال ـص ــدد ،ق ــال مــديــر ناحية
الـعـظـيــم فــي مـحــافـظــة دي ــال ــى ،شرقي
الـعــراق ،عبد الجبار أحمد العبيدي،
ّ
في تصريح صحافي ،إن «املدينة التي
تعتبر مــن أشـهــر مـنــاطــق ال ـعــراق في
زراعة الرقي بدأت بتصدير املحصول
ذي ال ـج ــودة الـعــالـيــة تــدريـجـيــا ،بــدءًا
مـ ــن الـ ـشـ ـه ــر الـ ـح ــال ــي وح ـ ـتـ ــى أوائـ ـ ــل
ي ــول ـي ــو /ت ـم ــوز امل ـق ـب ــل ،وه ــو املــوســم
الــذهـبــي لـلـمــزارعــن ،مــا يتطلب وقفة
ج ــادة ودع ـمــا حكوميًا للحفاظ على
املنتج املحلي ،وتفادي خسائر مادية
جسيمة تطاول املزارعني في حال عدم
إيقاف استيراد الرقي من دول أخرى»
في إشارة إلى إيران.
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،ق ـ ـ ــال عـ ـض ــو ال ـج ـم ـع ـي ــات
الفالحية ناصر الحديدي ،لـ«العربي
ّ
ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،إن «املـ ـنـ ـت ــج امل ـح ـل ــي مــن
ال ـب ـط ـيــخ وم ـحــاص ـيــل زراعـ ـي ــة أخ ــرى
تـ ـتـ ـع ــرض مل ـ ــؤام ـ ــرة ح ـق ـي ـق ـيــة ت ـه ــدف
لطمس هوية املنتج الـعــراقــي» ،الفتًا
ّ
إلــى أن «ال ـعــراق ،فــي مثل هــذه األيــام،
ي ـح ـق ــق االك ـ ـت ـ ـفـ ــاء ال ـ ــذات ـ ــي مـ ــن كـثـيــر
م ــن املـحــاصـيــل ال ــزراع ـي ــة ال ـتــي تـقــوم
الحكومة على استيرادها من الخارج،
ّ
خ ـص ــوص ــا م ــن إي ـ ـ ـ ــران» .وأض ـ ـ ــاف أن
«إغ ـ ـ ــراق ال ـس ــوق ال ـعــراق ـيــة بــالـبـطـيــخ
املـ ـسـ ـت ــورد ت ـس ـب ــب ب ـخ ـس ــائ ــر ك ـب ـيــرة
للمزارعني تقدر باملاليني».

11

أخبــار
العرب
انتعاش سياحة البحرين
ّ
تجمعت مئات السيارات عند جسر امللك
فهد الذي يربط بني السعودية والبحرين
أمس االثنني ،مع سماح الرياض للمواطنني
املحصنني ضد فيروس كورونا بالسفر
مجددًا إلى الخارج ،بعد أكثر من عام من
منع الرحالت الخارجية .وكان الجسر الذي
يمتد على  25كلم قد أغلق في مارس/
آذار من العام املاضي ،مزدحمًا بالسيارات
واألشخاص حتى قبل ساعات من إعادة
فتح اململكة حدودها البرية والبحرية
والجوية.
وقال السعودي محمد لـ«فرانس برس»:
ّ
«إنه شعور جميل بعد هذا الغياب الطويل
ّ
عن البحرين» .ومن املتوقع أن يعزز فتح
الحدود السياحة في البحرين التي تعتمد
بشكل كبير على الزيارات من جارتها
املحافظة ،صاحبة أكبر اقتصاد في العالم
العربي .وعلى مدى عقود ،كان الجسر
بمثابة شريان حياة رئيسي للمملكة
ّ
الخليجية الصغيرة ،إذ إنه ينقل من الجارة
الكبيرة الزوار الذين يقصدون املالهي
الليلية ومراكز التسوق والفنادق في
البحرين .لكن ،بعدما انتشر الفيروس،
انخفضت الحركة إلى حد كبير إلى أن
توقفت تمامًا قبل أكثر من عام.
الجزائر تحارب االحتكار
شدد الرئيس الجزائري ،عبد املجيد تبون،
خالل ترؤسه االجتماع الدوري ملجلس
الوزراء ،أول من أمس ،على منع االحتكار
كما حماية الفالحني من اضطرابات أسعار
املواد الفالحية ،باإلضافة إلى التسيير
العقالني لعمليات التخزين املوجهة للمواد
األساسية واسعة االستهالك ،بحسب
وكالة األنباء الجزائرية.
ّ
وجاء في بيان ملجلس الوزراء أن تبون أكد،
بعد استماعه لعرض قدمه وزير التجارة
حول املخزون التجاري االستراتيجي
الذي سيتم اعتماده كآلية جديدة لضبط
وتأطير تموين السوق الوطني باملواد
األساسية الواسعة االستهالك ،على
«ضرورة ضمان التطبيق الفعلي للقانون
املتعلق باملنافسة ،ال سيما منع وضعيات
االحتكار ،ومحاربة املمارسات الرامية
الستغاللها من أجل املساس بتزويد
السوق الوطني»ّ .
وشدد تبون على «ضمان
تسيير فعال لفضاءات التخزين ،خاصة
تلك املوجهة للمواد األساسية واسعة
االستهالك ،بهدف استغاللها لضمان
تموين دائم للسوق الوطني».

أخبــار
العالم
الصناعة التركية
توفر فرص عمل جديدة
صرح وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي،
مصطفى ورانك ،أن األداء الناجح للقطاع
الصناعي في تركيا يواصل اإلسهام في
زيادة فرص العمل ،مشيرا إلى ارتفاع
العمالة املسجلة في مارس/آذار املاضي .جاء
ذلك في تدوينة على حسابه في تويتر أمس
اإلثنني ،تعليقا على بيانات هيئة اإلحصاء
التركية حول العمالة في مارس/آذار .2021
وقال ورانك« :العمالة املسجلة بالقطاع
الصناعي خالل مارس /آذار املاضي بلغت
 4ماليني و 597ألفا ،بزيادة  56ألفا مقارنة
بالشهر الذي قبله ،و 392ألفا مقارنة
بالشهر نفسه  .»2020وأكد وزير الصناعة
التركي أن األداء الناجح للقطاع الصناعي
يواصل اإلسهام في زيادة العمالة ،وأن النمو
سيرتفع مع زيادة اإلنتاج .وأدرج ورانك في
تغريدته رسما بيانيا ألعداد العمالة املسجلة
في القطاع الصناعي حسب األشهر.
ارتفاع أسعار المساكن
في الصين
أظهرت بيانات رسمية أمس االثنني ،أن سوق
اإلسكان في الصني واصلت استقرارها
بشكل عام في إبريل /نيسان املاضي،
حيث أظهرت أسعار املساكن في  70مدينة
رئيسية زيادات معتدلة على أساس شهري.
وارتفعت أسعار املساكن الجديدة في أربع
مدن من الدرجة األولى (بكني وشانغهاي
وشنتشن وقوانغتشو) بنسبة  0.6في
املائة على أساس شهري في إبريل /نيسان
املاضي ،مقارنة بزيادة قدرها  0.4في املائة
مسجلة في مارس /آذار ،وفقا لبيانات
من الهيئة الوطنية لإلحصاء .وشهد ما
مجموعه  31مدينة من الدرجة الثانية زيادة
شهرية بنسبة  0.6في املائة في أسعار
املساكن الجديدة ،في حني شهدت  35مدينة
من الدرجة الثالثة زيادة شهرية بنسبة 0.4
في املائة في أسعار املساكن الجديدة خالل
الشهر املاضي.
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رؤية

اقتصاد الناس
رغم التكتم الشديد لالحتالل اإلسرائيلي على كلفة الحرب ضد قطاع
غزة ومحاولة التقليل من الخسائر التي تسببت فيها صواريخ المقاومة
الفلسطينية ،إال أن ثمة أضرارًا فادحة ناجمة عن تضرر سمعة الصناعات
العسكرية اإلسرائيلية وضرب أحالم إسرائيل في الطاقة وبدائل قناة
السويس المصرية

اختفاء دجلة والفرات
وأزمة السدود التركية
أحمد ذكر اهلل

خسائر االقتصاد
اإلسرائيلي
سمعة الصناعات العسكرية والسياحة
وقطاع الغاز أبرز المتضررين
صالح النعامي

على الرغم من تواصل الحرب التي
تشنها إســرائ ـيــل عـلــى غ ــزة حتى
اآلن ،إال أن تداعياتها االقتصادية
ال ـس ـل ـب ـيــة ع ـل ــى االقـ ـتـ ـص ــاد اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ال
تـنـحـصــر ف ــي األض ـ ـ ــرار االق ـت ـص ــادي ــة اآلن ـيــة
املباشرة ،بل سيكون لها تداعيات متوسطة
وطــويـلــة األم ــد ،تفضي إلــى املــس بمكانة تل
أبيب اإلستراتيجية واالقتصادية .ومما زاد
األمور تعقيدا بالنسبة لتأثيرات الحرب على
ال ــواق ــع االق ـت ـصــادي اإلســرائ ـي ـلــي ،حقيقة أن
إســرائـيــل فــرضــت هــذه الـجــولــة القتالية بعد
تفشي وبــاء كــورونــا ،والــذي أدى إلــى أضــرار
هي األكبر القتصاد االحتالل منذ حرب العام
 ،1973كما يقول عاموس مالكا ،رئيس شعبة
االستخبارات العسكرية اإلسرائيلي السابق
في تصريحات صحافية أخيرًا .ورغــم تعدد
الـخـســائــر إال أن ـهــا ت ـط ــاول خـمـســة قـطــاعــات
حيوية إلسرائيل تتجاوز ارتداداتها العمق
ال ــداخ ـل ــي لـتـصــل إلـ ــى أطـ ـ ــراف مـتـحــالـفــة في
ال ـخــارج ،وفــق رصــد لــ«الـعــربــي الـجــديــد» من
خ ــال تـحـلـيــات وت ـق ــاري ــر أوردتـ ـه ــا وســائــل
إعالم إسرائيلية.
زيف الصناعات العسكرية

ت ـت ــرت ــب ع ـل ــى ش ــن الـ ـح ــرب ع ـل ــى ق ـط ــاع غ ــزة
ك ـل ـف ــة ع ـس ـك ــري ــة ب ــاهـ ـظ ــة ،ت ـت ـم ـثــل فـ ــي قـيـمــة
القذائف والصواريخ والذخائر ومــا يتطلبه
تـشـغـيــل م ـن ـظــومــات ال ــدف ــاع ال ـج ــوي ــة ،فضال
عــن كلفة إدارة وتشغيل املنظومات التقنية
واالستخبارية .وتتعامل إسرائيل مــع كلفة
الـعـمـلـيــات والـجـهــد الـحــربــي ك ــأس ــرار ال يتم
الـكـشــف عـنـهــا ،لـكــن مــن الــواضــح أن الجيش
في أعقاب هذه الحرب سيطلب إدخال زيادة
على موازنته والتي تبلغ حوالي  9مليارات
دوالر .ولعل املعطى الوحيد الــذي باإلمكان
الكشف عنه من حيث الكلفة العسكرية يتمثل
في كلفة تشغيل منظومة «القبة الحديدية»،
التي تستخدم في اعتراض الصواريخ التي
تنطلق من قطاع غزة .فقيمة الصاروخ الواحد
تبلغ  50ألــف شيكل (حوالي  15ألــف دوالر)،
وحسب التقديرات فــإن هــذه املنظومة تطلق
ع ــدة آالف م ــن ه ــذه ال ـص ــواري ــخ .إل ــى جــانــب
ذلــك ،فــإن اسـتــدعــاء قــوات االحـتـيــاط للخدمة
ف ــي مـحـيــط ق ـطــاع غ ــزة يــؤثــر بـشـكــل مباشر
ع ـلــى ع ـج ـلــة االق ـت ـص ــاد اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،حـيــث
إن ض ـب ــاط وج ـن ــود االح ـت ـي ــاط يـعـمـلــون في
األوضاع الطبيعية في القطاعات الخدماتية
واإلنـ ـ ـت ـ ــاجـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـج ـ ـه ـ ــاز ال ـ ـب ـ ـيـ ــروقـ ــراطـ ــي.
وسيترتب على الحرب جملة من التداعيات
غير املباشرة والتي ستؤثر سلبًا على الواقع
االق ـت ـصــادي ،وستتمثل فــي األس ــاس باملس
بسمعة صناعاتها العسكرية ،بعد أن أظهرت
الحرب فشل املنظومات التقنية والعسكرية
التي حــازت فــي املــاضــي على شهرة واسعة،
في تحقيق أهدافها ،مما سيقلص من قدرة
تل أبيب على مواصلة تسويقها.
وأهـ ـ ـ ــم املـ ـنـ ـظ ــوم ــات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة وال ـت ـق ـن ـي ــة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ال ـت ــي خ ـس ــرت سـمـعـتـهــا خــال
الـحــرب هــي منظومة الـقـبــة الـحــديــديــة ،التي
فشلت في اعتراض نسبة كبيرة من الصواريخ
التي أطلقتها املقاومة الفلسطينية .ويتعاظم
تــأث ـيــر ه ــذا ال ـت ـط ــور ألن ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـ ــدول،
وبعضها دول متقدمة فــي أوروبـ ــا ســارعــت
مــؤخ ـرًا إل ــى عـقــد صـفـقــات ل ـشــراء املـنـظــومــة،
الـ ـت ــي خ ـص ـصــت وزارة الـ ــدفـ ــاع األم ـي ــرك ـي ــة
«ال ـب ـن ـتــاغــون» م ـئــات امل ــاي ــن م ــن ال ـ ــدوالرات
ل ـت ـمــويــل مـ ـش ــروع ت ـط ــوي ــره ــا ،م ــع ال ـع ـل ــم أن
الــواليــات املـتـحــدة تستفيد مــن خــدمــات هذه
املنظومة .وقد ترددت مؤخرًا أنباء حول نية
بـعــض الـ ــدول الـعــربـيــة ش ــراء ه ــذه املـنـظــومــة
لـتــأمــن عمقها امل ــدن ــي ،وف ــق مــا كـشـفــت عنه
صحيفة «يديعوت أحرنوت» أخيرًا.

إلغاء  15رحلة جوية

أظهرت شاشة عرض الرحالت المغادرة من مطار اللد (بن غوريون) في
تل أبيب ،أمس االثنين ،إلغاء  15رحلة بشكل نهائي من إجمالي  39رحلة
مغادرة ،مع تحول محيط المطار إلى هدف لصواريخ المقاومة
الفلسطينية .وللمرة الثالثة في
أقــل من أســبــوع ،تصل صواريخ
المقاومة إلــى محيط المطار،
آخرها مساء السبت الماضي ،ردًا
على العدوان اإلسرائيلي على غزة
والقدس والضفة الغربية .واألحد
الــمــاضــي ،تــم إلــغــاء  25رحلة
قادمة من مــدن حــول العالم،
كان مقررا وصولها االثنين.
خسائر كبيرة للمنشآت والمرافق الحيوية اإلسرائيلية ()Getty

 162.2مليون دوالر) ،وفق ما نقلت ذلك قناة
« »12اإلسرائيلية ،وهــذه الكلفة تتعلق فقط
باضطرار املصانع للعمل جزئيًا أثناء الحرب
بـسـبــب املـخــاطــر وبـسـبــب ع ــدم تـمـكــن الـعـمــال
والـتـقـنـيــن م ــن ال ــوص ــول إل ــى أم ــاك ــن الـعـمــل.
ويـ ـق ــدر «ات ـ ـحـ ــاد ال ـص ـن ــاع ـي ــن» اإلس ــرائ ـي ـل ــي
أن م ــا ت ـق ــدم ال ش ـمــل األض ـ ــرار ال ـنــاج ـمــة عن
إصابة املصانع بالقصف بصواريخ املقاومة
الفلسطينية والـتـعــويـضــات الـتــي ستدفعها
حـكــومــة االح ـت ــال لـلـمـتـضــرريــن ف ــي ال ـحــرب،
والـتــي تـقــدر مصلحة الـضــرائــب اإلسرائيلية
قيمتها بمئات مــايــن الـ ــدوالرات .وال تأخذ
هــذه الـتـقــديــرات فــي االعـتـبــار األض ــرار املالية
التي تلحق بالربحية واألضرار غير املباشرة
م ـث ــل اإلضـ ـ ـ ــرار بــال ـس ـم ـعــة لـ ــدى ال ـع ـم ــاء فــي
ال ـخ ــارج ،وإل ـغ ــاء الـصـفـقــات ،وع ــدم االمـتـثــال
لـ ـلـ ـج ــداول ال ــزم ـن ـي ــة وغ ـي ــر ذلـ ـ ــك .إلـ ــى جــانــب
ذلـ ــك ،ف ــإن تــوقــف حــركــة امل ــواص ــات ال ـعــامــة،
وتـحــديـدًا حــركــة الـقـطــارات الـتــي تصل وسط

إســرائـيــل بجنوبها ومناطق الـجـنــوب ،يؤثر
ع ـل ــى ع ـم ــل املـ ــرافـ ــق اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة .وق ـ ــد تــركــت
الـ ـح ــرب امل ـت ــواص ـل ــة تــأث ـيــرات ـهــا ع ـلــى ال ــواق ــع
املـصــرفــي وت ـحــدي ـدًا دوره ــا فــي تــراجــع قيمة
العملة اإلسرائيلية (الشيكل) بنسبة ،%1.4
مــع العلم أن الشيكل حــافــظ على قــوتــه حتى
ف ــي أوج تـفـشــي وب ــاء ك ــورون ــا .وم ــن املـتــوقــع
أن تـتــأثــر الـبـيـئــة االسـتـثـمــاريــة فــي إســرائـيــل
بشكل كبير بتفجر األوضـ ــاع األمـنـيــة ،التي
ال تقتصر عـلــى ال ـحــرب عـلــى غ ــزة ،بــل أيضا
ب ــامل ــواج ـه ــات ال ـع ــارم ــة ال ـت ــي ت ـش ـهــدهــا امل ــدن
اإلســرائـيـلـيــة ،سيما بــن فلسطينيي الــداخــل
وأع ـض ــاء الـتـنـظـيـمــات اإلره ــاب ـي ــة الـيـهــوديــة،
وامل ـظــاهــرات الـتــي تـشـهــدهــا الـكـثـيــر مــن مــدن
الضفة الغربية .وقد راهنت دوائر صنع القرار
السياسي واالقتصادي في تل أبيب على دور
تعافي إسرائيل من وباء كورونا في تشجيع
االس ـت ـث ـم ــارات ال ـخــارج ـيــة ،سـيـمــا ف ــي مـجــال
التقنيات املتقدمة ومشاريع البنى التحتية.

االحتالل يدمر المزيد
من مصانع غزة
غزة ـ ضياء خليل

دمرت الطائرات الحربية اإلسرائيلية،
أمـ ـ ـ ــس اإلثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــن ،ع ـ ـ ـ ــددًا مـ ـ ــن املـ ـنـ ـش ــآت
الصناعية ،لتضاف إلى منشآت جرى
تدميرها خالل األيام الثمانية للعدوان
الـ ــذي ي ـت ـعــرض ل ــه ق ـطــاع غـ ــزة ،وال ــذي
يستهدف البنية االقتصادية والتحتية
إلى جانب منازل املدنيني.
وقالت الهيئة العامة للمدن الصناعية
واملناطق الصناعية الحرة في غزة على
ّ
صفحتها في «فيسبوك» ،إن االحتالل
اإلســرائ ـي ـلــي دم ــر بـعــض امل ـصــانــع في
مدينة غــزة الصناعية بشكل كـلــي ،إذ
ق ـص ـفــت الـ ـط ــائ ــرات ال ـحــرب ـيــة مـصــانــع
تشغل عشرات األيدي العاملة.
ّ
وذك ــرت أن ه ــذه املـصــانــع ه ــي :مصنع

الـ ـح ــري ــر ل ـل ـش ـي ـب ــس ،وم ـص ـن ــع ب ــوظ ــة
معتوق ،ومصنع آيــس مــان «الــواديــة»،
وتعرضت املنطقة الصناعية لتدمير
مقصود في البنية التحتية من مياه،
وشبكة طــرق ،وشبكة كهرباء ،وألــواح
ط ــاق ــة ش ـم ـس ـي ــة .وقـ ـب ــل ذل ـ ـ ــك ،قـصـفــت
مدفعية االح ـتــال اإلســرائـيـلــي مصنع
«ف ــوم ـك ــو» لــإس ـف ـنــج ،شــرقــي جـبــالـيــا،
ش ـم ــال ــي قـ ـط ــاع غ ـ ـ ــزة ،مـ ــا أدى ل ــدم ــار
كـبـيــر وحــريــق هــائــل فــي امل ـك ــانّ .وكــان
ال ــدف ــاع امل ــدن ــي الـفـلـسـطـيـنــي حـ ــذر من
استمرار استهداف االحتالل للمنشآت
واملـ ـص ــان ــع ال ـت ــي ت ـح ـت ــوي ع ـل ــى م ــواد
أس ــاس ـي ــة وأولـ ـي ــة ســري ـعــة االش ـت ـع ــال،
كـمــا ج ــرى قـبــل يــومــن بــأحــد املصانع
فــي بـلــدة بـيــت اله ـيــا ،شـمــالــي الـقـطــاع،
ُ
نزفت جهود كبيرة في إخماده.
واست ِ

خسائر للقطاعات اإلنتاجية

كما تؤثر الحرب بشكل كبير على القطاعات
اإلن ـتــاج ـيــة وع ـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص الـقـطــاع
ال ـص ـنــاعــي .وح ـســب املـعـطـيــات األول ـي ــة الـتــي
ق ــدم ـه ــا «ات ـ ـحـ ــاد ال ـص ـن ــاع ـي ــن» ف ـ ــإن الـقـيـمــة
ال ـج ــزئ ـي ــة لـ ــأضـ ــرار الـ ـت ــي ل ـح ـقــت بــال ـق ـطــاع
الصناعي في األيام الثالثة األولى من الحرب
فـ ـق ــط ،ب ـل ـغ ــت  540م ـل ـي ــون ش ـي ـك ــل (ح ــوال ــي
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انهيار موسم السياحة

فـ ــي س ــابـ ـق ــة هـ ــي الـ ـث ــالـ ـث ــة فـ ــي ت ــاري ـخ ـه ــا،
اض ـط ــرت إس ــرائ ـي ــل إل ــى إغـ ــاق م ـطــار «بــن
غ ـ ــوري ـ ــون» ،املـ ـط ــار ال ــرئ ـي ـس ــي ،الـ ـ ــذي يـعــد
بــوابـتـهــا إل ــى الـعــالــم ال ـخــارجــي ،خــوفــا من
تعرضه لإلصابة بصواريخ املقاومة ،التي
سقط بعضها فــي محيطه .وحـتــى قبل أن
تـعـلــن إســرائ ـيــل ع ــن إغـ ــاق امل ـط ــار ،أعلنت
ش ــرك ــات ال ـط ـيــران الــدول ـيــة وق ــف رحــاتـهــا
من إسرائيل وإليها .وحتى عندما حاولت
إسرائيل إقناع شركات الطيران باستخدام
م ـطــار «رام ـ ـ ــون» ،الـصـغـيــر ،ج ـنــوب إي ــات،
رفضت الشركات العاملية العرض.
وقـ ــد أوق ـ ــف هـ ــذا الـ ـتـ ـط ــور ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
تفجر األوضاع األمنية ،حركة السياحة في
إسرائيل ،سيما وأن موسم الصيف يشهد
زيادة كبيرة على عوائد السياحة التي تعد
مـصــدرًا معتبرًا للدخل اإلســرائـيـلــي .وإلــى
جانب أن إغــاق مطار «بــن غــوريــون» ،مس

ضرب أنبوب «إيالت
عسقالن» يبدد خطط
نقل النفط اإلماراتي بعيدًا
عن السويس

كثيرًا بأحد الرموز «السيادية» إلسرائيل،
فإنه سيؤثر سلبًا على الناشط االقتصادي،
ألنه يكسر التواصل بني إسرائيل والخارج.
توقف أحالم الغاز

يعد قطاع الطاقة وال ـغــاز ،أكثر القطاعات
االق ـت ـص ــادي ــة ت ـض ــررًا ف ــي إس ــرائ ـي ــل ،ليس
ف ـق ــط ب ـس ـبــب األضـ ـ ـ ــرار اآلن ـ ـيـ ــة ،ب ــل بـسـبــب
الـتــأثـيــرات املستقبلية للحرب ،فــي شكلها

تهدئة تجارية
بين أميركا وأوروبا

اإلستراتيجي ،على هذا القطاع ،بمعزل عن
موعد انتهاء الحرب .ولعل أكثر التطورات
خطورة بالنسبة إلسرائيل نجاح املقاومة
فــي ض ــرب أن ـبــوب «إي ــات عـسـقــان» ،الــذي
يكتسب أهمية إستراتيجية هائلة ،حيث
إن إسرائيل جاهرت في عرض هذا األنبوب
كأحد بدائل عبور النفط بدال من املرور في
نــاقــات عبر قـنــاة الـســويــس .وقــد توصلت
إســرائ ـيــل بــالـفـعــل إل ــى ات ـفــاق مــع اإلمـ ــارات
ي ـق ـضــي ب ـت ـص ــدي ــر ال ـن ـف ــط اإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي إل ــى
أوروب ــا عبر هــذا األنـبــوب .وعلى الــرغــم من
أن مـســار األن ـبــوب يعد ســريــا ،فقد تمكنت
ص ــواري ــخ امل ـق ــاوم ــة م ــن ض ــرب ــه .وإث ـ ــر هــذا
الـتـطــور ،اضـطــرت إســرائـيــل إلغ ــاق منصة
نـقــل ال ـغ ــاز الـقــريـبــة م ــن مــديـنــة «عـسـقــان»
املحتلة ،والتابعة لحقل «تمار» في البحر
املـ ـت ــوس ــط ،خ ـش ـي ــة تـ ـض ــرره ــا ب ـص ــواري ــخ
املقاومة .ومن املتوقع أن يؤثر هذا التطور
على حماس الشركات العاملية واإلقليمية

لــاسـتـثـمــار ف ــي ق ـطــاع ال ـغ ــاز اإلســرائ ـي ـلــي.
وفــي نهاية إبــريــل /نيسان املــاضــي أعلنت
شركة «ديليك دريلينغ» اإلسرائيلية أنها
وقعت اتفاقًا مبدئيًا لبيع حصتها البالغة
 %22فـ ــي حـ ـق ــل «تـ ـ ـم ـ ــار» لـ ـش ــرك ــة م ـب ــادل ــة
للبترول التابعة لصندوق الثروة السيادي
اإلماراتي مقابل  1.1مليار دوالر.
وعـلــى الــرغــم مــن أن ــه ال يـعــرف م ــدى تأثير
إغ ـ ـ ـ ــاق مـ ـنـ ـص ــة الـ ـ ـغ ـ ــاز عـ ـل ــى الـ ـت ــوجـ ـه ــات
اإلمــارات ـيــة بـشــأن مــواصـلــة االسـتـثـمــار في
قـطــاع الـغــاز اإلســرائـيـلــي ،فمن الــواضــح أن
وق ـ ــوع ح ـق ــول ال ـغ ــاز ف ــي دائـ ـ ــرة اس ـت ـهــداف
املقاومة الفلسطينية سيقلص من حماس
ال ـش ــرك ــات ال ـع ــامل ـي ــة ،وت ـح ــدي ـدًا األم ـيــرك ـيــة
لالستثمار في هذ القطاع ،وفق محللني في
قطاع الطاقة.
ون ـظــرا ألن ق ــدرات ح ــزب الـلــه الـصــاروخـيــة
أكـ ـب ــر وأكـ ـث ــر تـ ـط ــورًا م ــن ق ـ ـ ــدرات امل ـق ــاوم ــة
فــي غ ــزة ،فــإن نـجــاح املـقــاومــة الفلسطينية

طهران ـ العربي الجديد

غضون خمس سنوات من هــذا الحقل الذي
تشير الـتـقــديــرات إل ــى أن ــه يـحـتــوي عـلــى 22
تريليون قدم مكعبة من االحتياطيات ،منها
 1 6تريليون قــدم مكعبة قابلة لإلنتاج وفق
التقنيات املتاحة حاليا.
وكانت شركات هندية بقيادة شركة الطاقة
الهندية «أو.إن.جي.سي فيديش» قد اكتشفت
ه ــذا الـحـقــل ف ــي ع ــام  ،2008لـكــن امل ـحــادثــات
ب ـشــأن ح ـقــوق الـتـطــويــر لــم تـسـفــر عــن شــيء،
بعد أن انسحب الــرئـيــس األمـيــركــي السابق
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،ف ــي م ــاي ــو/أي ــار  ،2018من

مصنع صلب في ألمانيا ()Getty

بروكسل ـ العربي الجديد

ات ـف ــق االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي وال ــوالي ــات
املـتـحــدة ،عـلــى تعليق مــؤقــت للرسوم
الجمركية على الصلب ،وال ــذي ُينظر
إلـ ـيـ ـه ــا عـ ـل ــى أن ـ ـهـ ــا إحـ ـ ـ ــدى ال ـق ـض ــاي ــا
الـ ـتـ ـج ــاري ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـسـبــب
الخالف بني الجانبني.
وق ـ ـ ـ ــال فـ ــالـ ــديـ ــس دومـ ـب ــروفـ ـسـ ـكـ ـي ــس،
امل ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــوض األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ـل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،أمـ ــس االثـ ـن ــن« ،نـسـيــر
على خطى جهودنا الستئناف العالقة
ع ـب ــر األطـ ـلـ ـس ــي» ،م ـض ـي ـفــا «بـتـعـلـيــق
إجــراءات ـنــا ،فإننا نخلق مساحة لحل
هذه القضايا قبل نهاية العام» وفق ما
نقلت وكالة أسوشييتد برس.
وت ـ ـع ـ ــود الـ ـقـ ـضـ ـي ــة إل ـ ـ ــى ال ـت ـع ــري ـف ــات
ال ـج ـم ــرك ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ف ــرضـ ـه ــا ال ــرئ ـي ــس

تصدع قطاع العقارات

لطاملا عملت الشركات العقارية اإلسرائيلية
في السنوات األخيرة على الترويج للقطاع
الـ ـعـ ـق ــاري ع ـل ــى أن ـ ــه أح ـ ــد امل ـ ـ ـ ــاذات اآلم ـن ــة
لالستثمار في إسرائيل ،وقد شهد النصف
الثاني من عام  2020وبداية عام  2021زيادة
ك ـب ـيــرة ف ــي ع ــدد ال ـع ـق ــارات ال ـت ــي اش ـتــراهــا
مقيمون أجانب ،وفق صحيفة «جيروزاليم
بــوســت» قـبــل أي ــام ،لـكــن آم ــال إســرائـيــل في
الترويج لالستثمار العقاري تبددت بأول
ص ــاروخ أطلقته املـقــاومــة باتجاه املنشآت
واألبـنـيــة فــي تــل أبيب وغيرها مــن مناطق
االحتالل.

إيران تطور حقل غاز بعد امتناع شركة هندية
ذكـ ــرت وك ــال ــة أن ـب ــاء وزارة ا ّلـنـفــط اإليــران ـيــة
(شانا) ،أمــس ،أن الــوزارة وقعت عقدًا بقيمة
 1.78مليار دوالر مــع مجموعة بتروبارس
الحكومية لتطوير حـقــل ف ــرزاد (ب) للغاز،
وذلك بعد فشل املحادثات مع شركات هندية
لتطوير املوقع البحري.
وبموجب االت ـفــاق ،ستنتج الشركة التابعة
لشركة النفط الوطنية اإليرانية التي تديرها
الدولة ،مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا ،في

األميركي السابق دونــالــد ترامب على
ال ـص ـل ــب واألل ــومـ ـنـ ـي ــوم الـ ـق ــادم ــن مــن
االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي ،والـ ـت ــي أغـضـبــت
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــن وحـ ـلـ ـف ــاء آخـ ــريـ ــن ،حـيــث
وصــف معادنهم بأنها تشكل تهديدا
لألمن القومي األميركي.
وأضـ ــر اإلجـ ـ ــراء األم ـي ــرك ــي بــاملـنـتـجــن
األوروب ـي ــن ورف ــع تكلفة الصلب على
الـشــركــات األميركية فــي الــوقــت نفسه،
ح ـيــث ان ـت ـق ــدت ش ــرك ــات ص ـنــاع ـيــة في
الــواليــات املتحدة تلك الــرســوم .وردت
أوروب ــا بــرفــع الــرســوم الجمركية على
عدد من املنتجات األميركية.
ومن املقرر أن يلتقي الرئيس األميركي
ج ــو ب ــاي ــدن ق ـ ــادة االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
فــي منتصف يــونـيــو /ح ــزي ــران املقبل
مل ـن ــاق ـش ــة ع ــاق ــة جـ ــديـ ــدة ب ـع ــد عــاقــة
االتحاد املضطربة مع ترامب.

فــي تعطيل مــرافــق الـطــاقــة وال ـغــاز سـيــردع
الشركات العاملية عن االستثمار في مشاريع
استخراج الغاز في املياه االقتصادية التي
ت ـت ـن ــازع ل ـب ـنــان وإس ــرائ ـي ــل ع ـلــى ملكيتها
أيضا.

طهران تعمل على تهيئة حقول الغاز والنفط لزيادة اإلنتاج (فرانس برس)

االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي اإليـ ــرانـ ــي ،وإع ـ ـ ــادة فــرض
ال ـع ـقــوبــات عـلــى ط ـه ــران .وق ــال وزي ــر النفط
اإلي ــران ــي بيجن زنـغـنــه «الـهـنــود لــم يكونوا
مستعدين للمشاركة في املشروع .تفاوضنا
معهم مرتني ...لكنهم رفضوا تطوير الحقل
بسبب العقوبات».
وتوقفت الشركات األجنبية بجميع أنواعها
عــن التعامل مــع إي ــران خــوفــا مــن العقوبات
األميركية .وتخوض إدارة الرئيس األميركي
جــو بــايــدن وإيـ ــران مـحــادثــات غـيــر مباشرة
إلحـيــاء االت ـفــاق ال ــذي تحد بموجبه طهران
من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات.
وبـ ـ ـ ــدت املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ال ـ ـجـ ــاريـ ــة ب ـ ــن إي ـ ـ ــران
وال ــوالي ــات املـتـحــدة ب ـشــأن االت ـف ــاق ال ـنــووي
ورف ــع ال ـع ـقــوبــات ع ــن ط ـه ــران ،أك ـثــر أريـحـيــة
لـقـطــاع الـنـفــط اإلي ــران ــي ال ــذي يـتــأهــب أيضا
إلع ــادة اإلنـتــاج إلــى فترة مــا قبل العقوبات،
وف ــق مــا كـشــف م ـســؤولــون فــي ق ـطــاع النفط
اإليراني أخيرا .وتعمل شركة النفط الوطنية
ع ـل ــى ت ـه ـي ـئــة الـ ـحـ ـق ــول إلـ ـ ــى ج ــان ــب ت ـعــزيــز
الـعــاقــات مــع الـعـمــاء ،حتى تتمكن طهران
من زيــادة الـصــادرات ،في حالة التوصل إلى
ات ـف ــاق م ــع واش ـن ـطــن ب ـش ــأن رف ــع الـعـقــوبــات
التي استهدفت ،خالل والية ترامب ،تصفير
الـ ـ ـص ـ ــادرات اإلي ــرانـ ـي ــة وت ـج ـف ـيــف م ــوارده ــا
املالية.
ويمكن أن تعود البالد إلى مستويات اإلنتاج
في فترة ما قبل العقوبات التي كانت تقارب
 4م ــاي ــن بــرم ـيــل يــوم ـيــا ف ــي أق ــل م ــن ثــاثــة
أش ـهــر ،كـمــا يمكنها االس ـت ـفــادة مــن كميات
نفط جــرى تخزينها في البحر على ناقالت
نفطية تقدر بنحو  60مليون برميل ،بحسب
تقرير لوكالة بلومبيرغ األميركية يوم األحد
املاضي.

تداولت مواقع التواصل االجتماعي مؤخرًا صورًا مأساوية ومحزنة
لنهر ال ـفــرات ،أظـهــرت تــراجــع منسوب تــدفــق مياهه ،مما أدى إلى
انحسار املياه وظهور األراضي الجافة في العديد من املناطق التي
ّ
يمر بها النهر ،وسط اتهامات ملشروعات السدود التركية القائمة،
بالتسبب في هذه األزمة.
كما أعلن املرصد السوري لحقوق اإلنسان ّأن منسوب نهر الفرات
انخفض بمعدل خمسة أمتار ألول مرة في التاريخ بسبب حجب
الجانب التركي مياه النهر ،وحذر من كارثة وشيكة تهدد حياة أكثر
من  3ماليني ســوري يعتمدون على النهر في تأمني مياه الشرب
والكهرباء والري.
هـنــاك عــدة اتـفــاقـيــات حاكمة لـتــوزيــع مـيــاه نهر ال ـفــرات بــن الــدول
الثالث ،فمن ناحية ،توجد اتفاقية عام  1987بني سورية والعراق
والـتــي الـتــزمــت بها تركيا بــإطــاق  500متر مكعب مــن املـيــاه في
الثانية يتقاسمها العراق وسورية ،وهي االتفاقية التي يرى الجانب
السوري انتهاكها مؤخرًا بعد إطالق أنقرة  200متر مكعب فقط
في اآلونة األخيرة ،ويبرر ذلك الجانب التركي بضعف الفيضان.
ومن ناحية أخرى ،وقعت سورية اتفاقية مع العراق (دولة املصب)
عــام  1989ونصت بــأن تمرر سورية نحو  %58من مياه الفرات
الــواردة من تركيا إلى العراق وتحتفظ لنفسها بنحو  %42فقط،
وبالطبع بعد انخفاض منسوب املياه املتدفق من تركيا صرحت
ّ
«اإلدارة الذاتية» التي تحكم مناطق شمالي وشرقي سورية أنها
خفضت حصة الجانب الـعــراقــي .وقــد بــدأت تركيا بناء سدودها
على الفرات على طول مجراه الــذي يقدر بـ  1176كيلومترًا داخل
أراضيها منذ عام  1973بسد «كيبان» في أالزيــغ ،وتوالى إنشاء
الـســدود التركية بعد ذل ــك ،حتى أضـحــت  5س ــدود بغشتاش في
أرزينجان ،وكركايا في ديــار بكر ،وأتــاتــورك قرب البيرة (برجيك
غربي أورفــة) وقارقاميش في غازي عنتاب .ومؤخرًا في فبراير/
شباط  ،2018سد إليسو على نهر دجلة.
ويعتبر سدا «كركايا» و«أتاتورك» أهم السدود التركية على اإلطالق
على نهر الفرات ،فالثاني أهم وأكبر ّ
سد تركي وأوروبي ،وخامس
ّ
سد في العالم ،ويتمتع بأهمية بالغة بالنسبة لتركيا ،إذ يبلغ معدل
سعته  48مليار متر مكعب ،وهي السعة التي تتجاوز نحو 650
سدًا إيرانيًا سعتها  46مليار متر مكعب فقط.
كما أنـشــأت ســوريــة الـعــديــد مــن ال ـســدود على نهر ال ـفــرات بهدف
اسـتــدامــة مـيــاه ال ــري وتــولـيــد الـطــاقــة الكهربائية وتــربـيــة األسـمــاك
القرى واملزارع أثناء فيضانه.
وتنظيم ّجريان النهر ملنعه من تدمير ً
سد الفرات أكبر هذه السدود قاطبة ،ويقع غربي مدينة الرقة،
ويعد
ويحجز كمية من املياه تصل إلى  14مليار متر مكعب ،في بحيرة
األسد التي تبلغ مساحتها  630كيلومترًا مربعًا ،وطولها  80كم
بـعــرض  8كـيـلــومـتــرات .ي ــروي ســد ال ـفــرات مساحة مــن األراض ــي
السورية تصل إلى  640ألف هكتار ويولد طاقة كهربائية تراوح ما
بني  800و 1100ألف كيلوواط.
ومــن الـســدود املهمة فــي ســوريــة كذلك سـ ّـد البعث ،والــذي يقع إلى
الشرق من ّ
سد الفرات ومدينة الثورة التي قامت على ضفة بحيرته،
ويحجز كمية من املياه تصل نحو  90مليون متر مكعب ،وهو سدّ
ّ
تولد منه الطاقة الكهربائية .أما ّ
سد تشرين فهو أيضًا
تنظيمي،
من السدود املهمة في سورية ،إذ تصل مساحة بحيرته إلى 166
كيلومترًا مربعًا ،ويصل مخزون مائه إلى  1.883مليار متر مكعب،
باإلضافة إلى ّ
سدي «الطبقة» و«املنصورة».
كما أقام العراق سبعة سدود على نهر الفرات أهمها في «حديثة»
ثاني أكبر سدود البالد ويحجز خلفه بحيرة القادسية ،إلى جانب
ســدود «الــرمــادي» و«الفلوجة» و«الـبـغــدادي» و«الهندية» و«الكوفة»
و«الشامية».
ال يمكن إنكار اآلثار السلبية للسدود التركية على األوضاع املائية
ّ
في كــل من سورية والـعــراق ،ال سيما بعد األضــرار الواسعة التي
تسبب فيها االنـحـســار األخ ـيــر لـلـمـيــاه ،إذ أعـلـنــت اإلدارة الــذاتـيــة
السورية «اقتراب بحيرتي سدي الفرات وتشرين من املنسوب امليت
والــذي يعني إيقاف التشغيل للسدود بشكل تام للحفاظ على ما
ً
تبقى من مياه للشرب أوال وللري ثانيًا ،األمر الذي تسبب بتوقف
توليد الـطــاقــة الكهربائية مــن ال ـســدود .بــاإلضــافــة إلــى تسببه في
خروج آالف الهكتارات من املساحات الزراعية الخاصة باملحاصيل
االستراتيجية كالقمح والشعير والقطن والـخـضــروات الصيفية
ضمن مشاريع استصالح األراضي بمحافظتي دير الزور والرقة.
كما جاء افتتاح العمل بسد «إليسو» التركي على نهر دجلة ضربة
كبرى لالقتصاد العراقي ،حيث يستوعب في حالة امتالئه كليًا
بــاملـيــاهمــايـقــربمــن20.93مـلـيــارمـتــرمـكـعــب،وسـيــولــد 1200
ميغاواط من الكهرباء ،ليصبح رابــع أكبر سد في تركيا ،وتؤكد
التقارير أن بناء السد أدى إلــى انخفاض حصة الـعــراق مــن مياه
ً
النهر بنسبة  %50إلى  10مليارات متر مكعب فقط بــدال من 20
مليارًا قبل الـســد ،وهــو األمــر الــذي يشكل تهديدًا حقيقيًا لألمن
القومي العراقي .
وبــاإلضــافــة إلــى ســد إلـيـســو ،تشيد تركيا حاليًا سـ ّـد «سليفان»
الذي يقع شمال شرقي ديار بكر ،والــذي وصل فعليًا إلى مراحل
متقدمة ،ومن املتوقع الشروع في تعبئته العام املقبل ،كما ّأن هناك
ّ
سدًا آخر اسمه «الجزرة» تحت التشييد حاليًا.
ونشر موقع «دويتشه فيله» األملاني دراســة شديدة األهمية حول
مستقبل الحالة املائية في منطقة الشرق األوسط ،وأشارت الدراسة
إلى توقع تراجع الطاقة االستيعابية لدجلة من  49مليار متر مكعب
في  ،2009إلى  9مليارات فقط في  .2025أما الطاقة االستيعابية
للفرات فستتراجع من  19مليار متر مكعب إلى  8مليارات فقط.
وإذا استمر الحال على ما هو عليه فسوف يختفي دجلة والفرات
كليًا عام .2040
من الواضح ّأن التغيرات املناخية واحترار األرض سيلقيان بتبعات
ّ
مائية ثقيلة على منطقة الشرق األوسط ككل ،ومن بينها نهرا دجلة
والفرات والبلدان التي يمران بها ،وهي األمور التي توضح أن كثافة
بناء السدود وحجز املياه هي حلول مؤقتة ومضرة للدول الشقيقة،
وأن األمر يحتاج الي سياسات أعمق من ذلك بكثير.
تبدو أض ــرار الـســدود التركية ب ــارزة مرحليًا على دولـتــي املصب
سورية والعراق ،لكن ،في ظل أزمة تغيرات مناخية حادة من الواجب
تمكني الباحثني والخبراء من دراســة املواقف الحالية واملستقبلية
بصورة أكثر عمقًا ،وبناء استراتيجيات مشتركة يستفيد منها
الجميع ،مــع العمل الــواجــب لتقليل األض ــرار على الجميع إلــى أقل
الحدود املمكنة في الفترتني الراهنة واملقبلة.

