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ضرب رهانات االستثمار في إسرائيل
صالح النعامي

تــدل كل املــؤشــرات على أن نتائج 
الــحــرب عــلــى غـــزة لــن تعمق فقط 
املشاكل االقتصادية التي يعاني 
األعباء على  منها االحتالل أصال وستفاقم 
كاهل دافع الضرائب، بل ستمس بشكل كبير 
بالبيئة االستثمارية وقد تقلص من رهانات 
ــع الــطــاقــة  ــاريـ ــدا عـــلـــى مـــشـ ــديـ اإلمــــــــــارات تـــحـ

والبنى التحتية اإلسرائيلية.
الـــبـــيـــئـــة  أن  إلــــــــى  ــيــــالت  ــلــ ــحــ ــتــ الــ ــر  ــيــ تــــشــ إذ 
االستثمارية اإلسرائيلية ستتضرر إلى حد 
ــر تفجر  كــبــيــر بــســبــب تــداعــيــات الـــحـــرب وإثــ
انــتــهــاء الحرب  ــاع األمــنــيــة، سيما أن  األوضــ
ال يــعــنــي وقـــف املــواجــهــات بــن فلسطينيي 

الداخل والجماعات املتطرفة اليهودية.
ــإن الـــحـــرب قـــد تفضي  مـــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، فــ
ــانـــات  ــى تـــوفـــيـــر بــيــئــة تـــهـــدد جــمــلــة الـــرهـ ــ إلـ
التي عقدتها إسرائيل ودولــة اإلمــارات على 

ــتـــعـــاون بــيــنــهــمــا فـــي املـــجـــال االقـــتـــصـــادي  الـ
واالســتــثــمــاري، ســيــمــا عــنــدمــا يتعلق األمــر 
بمشاريع ذات طبيعة إستراتيجية يمكن أن 

تؤثر على الواقع في املنطقة بأسرها.
ــاقـــة  ــعـــد صــــمــــت طـــــويـــــل، أقـــــــر وزيــــــــر الـــطـ ــبـ فـ
ــتــــس، بــــأن  ــنــ ــايــ اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي يــــــوفــــــال شــــطــ
في  الغاز  استخراج  منصة  أغلقت  إسرائيل 
حقل »تــمــار« الـــذي اشــتــرت شــركــة » مبادلة 
ــارة »أبـــو ظــبــي« ربــع  لــلــبــتــرول« الــتــابــعــة إلمــ
بسبب  دوالر،  مــلــيــار   1.1 وبــقــيــمــة  أســهــمــه 
تعمد حركة حماس إطالق الصواريخ عليه 
إلى جانب محاوالتها استهدافه بغواصات 

غير مأهولة.
صــحــيــح أن الــعــمــل فـــي الــحــقــل ســيــســتــأنــف 
باتت  املــخــاطــر  لكن  الــحــرب،  أن توقفت  بعد 
واضحة، سيما وأن بيئة املواجهة والصراع 
لم يحدث عليها أي تغيير بعد توقف الحرب.

لكن مما ال شك فيه أن الضربة التي تلقتها 
ــمــــار فــي  ــثــ ــتــ ــات اإلمــــــــــــارات عـــلـــى االســ ــ ــانــ ــ رهــ

إســرائــيــل تمثلت فــي تــوقــف أنــبــوب »إيـــالت 
عسقالن« االستراتيجي، الذي ينقل البترول 
والوقود من إيــالت إلى عسقالن ومنها إلى 
تــعــرض لهجوم صــاروخــي  أوروبــــا، بعد أن 
نفذته »كــتــائــب عــز الــديــن الــقــســام«، الجناح 
ــــدالع  الـــعـــســـكـــري لـــحـــركـــة حــــمــــاس، مــطــلــع انـ

الحرب.
ويكتسب هـــذه الــتــطــور أهــمــيــة كــبــيــرة، على 
اعــتــبــار أن أبـــو ظــبــي تــوصــلــت بــالــفــعــل إلــى 
تفاهم مع إسرائيل يقضي بأن يتم تصدير 
نفطها إلى أوروبــا عبر هذا األنبوب وليس 

من خالل قناة السويس.
وقد فتح هذا التفاهم شهية إسرائيل لتقديم 
الخط ليكون أحد البدائل عن قناة السويس، 
سيما بعد حادثة جنوح السفينة في القناة.
في الوقت ذاته، فإن وصول صواريخ املقاومة 
إلـــى تــخــوم »إيـــــالت« وتــركــزهــا بــشــكــل كبير 
استباقية  ضربة  يمثل  أســـدود،  ميناء  على 
ملشروع السكة الحديد الذي تخطط إسرائيل 

لــتــدشــيــنــه بـــالـــتـــعـــاون مـــع اإلمــــــــارات والــــذي 
الصلبة  البضائع  لنقل  مخصصا  سيكون 
مــن إيـــالت إلــى »أســـبـــدود« أو الــعــكــس، وهو 
املـــشـــروع الــــذي يــمــثــل ثــانــي املــشــاريــع الــتــي 
أشــــار إلــيــهــا »مــركــز أبــحــاث األمــــن الــقــومــي« 

اإلسرائيلي كبديل آخر  عن قناة السويس.
فمن الواضح أنه لو اندلعت الحرب األخيرة 
بينما كان هذا الخط يعمل للحقت به أضرار 
كــبــيــرة، ســيــمــا وأن كـــل مـــســـاره ســيــكــون في 

مرمى صواريخ املقاومة الفلسطينية.
ــال الــخــبــيــر االقــــتــــصــــادي اإلســـرائـــيـــلـــي  ــ وقــ
جادي لئور إن الكلفة األولية للحرب على 
غــــزة الــتــي تــقــدر بــســبــعــة مـــلـــيـــارات شيكل 
تــحــلــيــل  وفـــــي  دوالر(.  ــيـــاري  ــلـ مـ ــــي  ــــوالـ )حـ
نشرته »يديعوت أحرنوت«، الجمعة، لفت 
لــئــور إلـــى أن »الــــدولــــة« ســتــضــطــر لتقديم 
الــشــواكــل، فيما  حــزم مــســاعــدات بمليارات 
العجز فــي املــوازنــة الــنــاجــم عــن »كــورونــا« 

بلغ حوالي 60.6 مليار دوالر.

تونس ـ إيمان الحامدي

قال محافظ البنك املركزي التونسي مروان العباسي، 
ــفـــاق مع  ــه ال بـــديـــل عـــن الــتــوصــل إلــــى اتـ الــجــمــعــة، إنــ
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، مـــؤكـــدا أن الــحــصــول على 
تـــمـــويـــالت أخـــــرى مـــن املـــؤســـســـات املـــانـــحـــة مــشــروط 
العباسي  الــدولــي. وأكـــد  النقد  مــع  بالتوصل التــفــاق 
أن البنك لن يتوّرط في طباعة النقود من أجل توفير 
السيولة وتمويل املوازنة وسيواصل بذل مجهودات 
ــتـــوازن املــالــي واالقـــتـــصـــادي لــلــبــالد.  لــلــحــفــاظ عــلــى الـ
ــام الــبــرملــان رفـــض الــبــنــك املـــركـــزي الــحــلــول  وأعــلــن أمــ

املالية لتمويل املوازنة التي ترفع الكتلة النقدية دون 
أي نمو اقــتــصــادي مــحــذرا مــن ارتــفــاع التضخم إلى 
ثالثة أرقــام في حــال الضغط على مؤسسة اإلصــدار 

املالي من أجل ضخ األموال لتمويل املوازنة.
وأضـــــاف أن املـــركـــزي الــتــونــســي« لـــن يــقــبــل بــتــمــويــل 
ر مــن خــطــورة هــذا 

ّ
ــذ ــ املــيــزانــيــة مــن جــديــد« وقــــال »أحـ

السيناريو الذي يعني ارتفاعا مهوال لنسبة التضخم 
البنك  ونــبــه محافظ  ارقـــام.  بثالثة  الــى نسبة  لتصل 
املركزي من تصاعد جديد لنسبة التضخم خالل شهر 
املائة  فــي   5 نسبة  ببلوغها  املــاضــي  نسيان  أبــريــل/ 
مقابل 4,6 في املائة في مــارس/ أذار واصفا الوضع 

االقتصادي في تونس بالحذر والخطير. كذلك حذر 
العباسي من إمكانية خفض تصنيف تونس مجددا 
من قبل وكالة التصنيف االئتماني في شهر يونيو/ 
 C حزيران القادم الفتا أن نزول تونس إلى تصنيف
يــعــّرض الــبــالد إلــى مخاطر عالية فــي تعبئة املـــوارد 

املالية ويؤثر على مناخ االستثمار.
وأكد العباسي مواصلة البنك املركزي دوره في حماية 
التوازنات املالية للبالد وكبح التضخم للحفاظ على 
استقرار العملة ورصيد النقد األجنبي الذي ال يزال 
في مستويات محترمة وفق املحافظ بتغطية 141 يوم 
من التوريد. وشدد العباسي على أهمية أن خلق قوة 

السياسي  »اللوبينغ«  بـ وصفه  مما  سياسية  ضغط 
لتسهيل النقاشات التقنية مع صندوق النقد الدولي 
. ووصـــف الــعــبــاســي مــنــاخ األعـــمـــال فــي تــونــس بأنه 
أصــبــح مــتــرديــا مـــؤكـــدا أن الــعــديــد مـــن املــســتــثــمــريــن، 
ومن ضمنهم التونسيون، ال يرغبون في االستثمار 
ــراء مــا وصــفــه بــالــفــوضــى االقــتــصــاديــة  فــي تــونــس جـ
البنك  الــبــالد. وكشفت وثيقة أصــدرهــا  الحاصلة في 
في   13,3 البالد  في  االستثمار  تراجع نسبة  املركزي 
املائة سنة 2020 مقابل نمو 17,5 في املائة سنة 2019، 
كذلك تهاوي االدخار الوطني ليصل إلى 4 في املائة 

من الناتج املحلي اإلجمالي العام املاضي.

»المركزي التونسي« يتمسك بصندوق النقد: ال طباعة للنقود

النفط سيظل دون 70 دوالرًا
قالت شركة التكرير الوطنية الهندية 
»هنُدستان بتروليوم« الجمعة، إنها 
تتوقع تراجع أسعار النفط العاملية 

وبقاءها دون 70 دوالرا للبرميل 
إذا رفعت الواليات املتحدة العقوبات 

املفروضة على إيران. الهند ثالث 
أكبر مستهلك للنفط ومستورد له 

في العالم، وقد أوقفت االستيراد من 

طهران في 2019 مع انتهاء أجل 
إعفاء مؤقت كان ممنوحا لعدد 

من الدول. كان الرئيس األميركي 
السابق دونالد ترامب انسحب في 

2018 من اتفاق إيران النووي املبرم 
في 2015 وأعاد فرض العقوبات. 

وتجري إيران والقوى الدولية 
محادثات منذ إبريل/ نيسان 

إلحياء اتفاق 2015 وقال مسؤول 
باالتحاد األوروبي يقود النقاشات 
يوم األربعاء إنه واثق من التوصل 

إلى اتفاق.

توتر تجاري بين الصين 
واالتحاد األوروبي

رفضت الصني، الجمعة، مطالب 
البرملان األوروبي برفع العقوبات 

املفروضة على نواب االتحاد 
األوروبي إلنقاذ اتفاق تجاري 

بني الطرفني. وقال تشاو ليجيان 
املتحدث باسم الخارجية الصينية، 
إن العقوبات لها ما يبررها، وطالب 

الجانب األوروبي »بالتوقف فورا عن 
التدخل في الشؤون الداخلية للصني 

)والتخلي عن نهجه التصادمي(«. 
كان البرملان األوروبي قد حذر 

الصني، الخميس، من أنه لن يقر 
اتفاق استثمار تجاري طال انتظاره، 
طاملا أن العقوبات ضد نواب االتحاد 

األوروبي مستمرة. وتعد الصني 
اآلن ثاني أكبر شريك تجاري 

لالتحاد األوروبي بعد الواليات 
املتحدة، والتكتل األوروبي هو أكبر 

شريك تجاري للصني، بحسب 
إحصاءات االتحاد األوروبي.

ضريبة أميركية على الشركات 
أعلنت وزارة الخزانة األميركية في 

بيان أن إدارة الرئيس جو بايدن 
اقترحت على شركائها في منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية 
تحديد نسبة الضريبة على أرباح 
الشركات املتعددة الجنسيات بـ15 

في املائة »على األقل«. ورحبت 
أملانيا وفرنسا، الجمعة، باقتراح 

الواليات املتحدة قبل اجتماع لوزراء 
مالية االتحاد األوروبي في لشبونة. 

وقالت وزارة الخزانة األميركية 
إن 15 في املائة »هي حد أدنى«، 

موضحة أن املناقشات لديها هدف 
»طموح« ومن أجل »زيادة هذه 

النسبة«، حسب البيان.

»توتال« تعتزم تغيير اسمها
تستعد مجموعة »توتال« الفرنسية، 

إحدى أكبر شركات الطاقة في 
العالم، لتغيير اسمها ليصبح 

»توتال أينرجي« )توتال للطاقة( 
في مؤشر على توسعها في مجال 
مصادر الطاقة النظيفة. واملجموعة 

التي تأسست عام 1924 تحت 
اسم »الشركة الفرنسية للبترول«، 

ستقترح اسمها الجديد في 28 أيار/
مايو خالل اجتماع عام للمساهمني.

أخبار

عودة 
غزة

عادت الحياة مجددًا إلى قطاع غزة، الجمعة، بعد 11 يوما أزهقت فيها عشرات األرواح وشهدت دمارا واسعا. وتغيرت األجواء في غزة، إلى احتفائية ُيسَمع 
فيها صوت الزغاريد ال الصواريخ، تزامنا مع سريان وقف إطالق النار، وبفرحة عيد لم يتذوقها الفلسطينيون مع العدوان اإلسرائيلي قبل نحو أسبوع. 
داخل أزقة غزة، عاد الباعة املتجولون مجددًا ينادون بروح منتصرة، لبيع الفواكه والخضار، فأحدهم يردد عبر مكبر صوت يحمله في عربته: »من غزة 
للقدس إسرائيل صارت ما تسوى ِفلس )ال شيء(«. على جانب آخر، كانت مشاهد 5 أبراج مدمرة غربي مدينة غزة، يبحث فيها الغزيون عن ذكريات كثيرة 

غطاها االحتالل تحت ركام القصف املتواصل، الذي أدى لتضرر 1800 وحدة وتدمير 184 برجا ومنزال، وفق بيانات رسمية.

اقتصاد
Saturday 22 May 2021
السبت 22 مايو/ أيار 2021 م  10  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2455  السنة السابعة

)علي جاداهلل/ األناضول(



1011
اقتصاد

غزة ـ يوسف أبو وطفة

تـــســـيـــطـــر مـــشـــاهـــد دمــــــــار املــــنــــازل 
ــيـــة والــــطــــرق  ــنـ والــــــــوحــــــــدات الـــســـكـ
والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة عـــلـــى املـــامـــح 
ــزة، وتــحــديــدًا  الــعــامــة لــكــافــة مــنــاطــق قــطــاع غــ
مـــديـــنـــة غـــــزة الـــتـــي تــعــتــبــر الـــقـــلـــب الـــتـــجـــاري 
القطاع.  فــي  الحكومي  واملــركــز  واالقــتــصــادي 
فــقــد اســتــهــدف الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي األخــيــر 
الــذي استمر 11 يومًا، بشكل أساسي، البنية 

إلـــى جــانــب املــســاكــن.  التحتية واالقــتــصــاديــة 
إذ ال تــقــتــصــر نــتــائــج الــــعــــدوان اإلســرائــيــلــي 
بــاألبــراج  لحقت  التي  املباشرة  األضـــرار  على 
الــســكــنــيــة الــتــي طــاولــهــا الــقــصــف إلـــى جــانــب 
الطرق والــشــوارع، بل تشمل املنازل واألبــراج 
املاصقة والتي تضررت نظرًا لحجم القصف 
ــــي واملــــدفــــعــــي الـــــــذي كــــــان يــنــفــذه  ــاروخـ ــ ــــصـ الـ
االحتال. ولم تسلم شبكات الصرف الصحي 
تعمد  إذ  اإلسرائيلي،  االستهداف  من  واملياه 
االحتال قصفها بشكل مباشر ما تسبب في 
تراكم كميات املياه جراء تدمير الشبكات في 
بعضها، عدا عن انقطاع املياه عن الكثير من 
املنازل واألحياء أليام طويلة نتيجة العدوان 
الــكــهــربــاء لنحو 20 ساعة  الــواســع وانــقــطــاع 
يوميًا. أما شبكات التيار الكهربائي الداخلية 
فعانت هي األخرى نظرًا للقصف اإلسرائيلي 
فــي عدم  مــا تسبب  املناطق،  العنيف ملختلف 
وصولها إلى أحياء ومنازل حيوية مثل حي 
الــرمــال الــذي كــان مــركــزًا للقصف، فيما كانت 
األســـــــاك والــــتــــمــــديــــدات تــتــنــاثــر بــــن الـــطـــرق 
والشوارع. وطاول العدوان اإلسرائيلي أيضًا 

ــل مــن  ــكـــدس الـــســـكـــانـــي الـــحـــاصـ ــتـ ملـــعـــالـــجـــة الـ
الـــــزيـــــادة املـــتـــســـارعـــة فــــي صــــفــــوف الـــســـكـــان، 
والــذيــن تــجــاوزت أعــدادهــم 2.2 مليون نسمة 
عن  تــزيــد  ال  إجمالية  مساحة  على  يعيشون 
األشغال  وزارة  وكيل  ويشدد  كيلومترًا.   365
ــامـــة واإلســـــكـــــان عـــلـــى رفـــــض آلـــيـــة إعـــــادة  ــعـ الـ
إعمار غزة التي كانت سائدة عام 2014، نظرًا 
للتحكم اإلسرائيلي بها وتأخير عملية بناء 
املـــنـــازل واملـــنـــشـــآت الــتــي تـــضـــررت واألضـــــرار 
التي تكبدها املواطنون والعاملون في قطاع 
لتقديرات  اآللية. ووفقًا  اإلنشاءات جــراء هذه 
اقتصادية أولية، فإن معدل البطالة العام في 
الــقــطــاع الـــذي كـــان قــبــل الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي 
يبلغ 49 في املائة سيشهد ارتفاعًا أوليًا خال 
الــفــتــرة األولــــى ملــا بــعــد الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي 
ليصل إلى قرابة 70 في املائة كون الكثير من 

األيدي العاملة تعمل بأجور يومية.
ويــقــول الناطق بــاســم وزارة الــزراعــة فــي غزة 
املهندس أدهم البسيوني لـ »العربي الجديد«، 
القطاع  تكبدها  التي  والخسائر  األضـــرار  إن 
الــزراعــي فــي الــقــطــاع على مـــدار أيـــام الــعــدوان 

ــلـــي تــبــلــغ فــــي قــيــمــتــهــا األولــــيــــة 32  ــيـ اإلســـرائـ
البسيوني  ويــوضــح  أمــيــركــي.  دوالر  مــلــيــون 
أن االحــــتــــال قــصــف بــشــكــل مــبــاشــر وبــشــكــل 
متعمد أحد مصانع األعاف املحلية ومخزنا 
لألعاف مما أدى إلى تدمير املصنع واملخزن 
ــــرى  ــات أخـ ــدافــ ــهــ ــتــ ــــن اســ ــلــــي، عــــــدا عـ بـــشـــكـــل كــ
تــعــرضــت لــهــا األراضـــــــي الـــزراعـــيـــة ومـــخـــازن 

اإلنتاج الزراعي في غزة.
الـــــزراعـــــة،  وزارة  ــم  ــاســ بــ ــنــــاطــــق  الــ وبـــحـــســـب 
فــــإن قـــطـــاعـــات كــثــيــرة عـــانـــت بــفــعــل الـــعـــدوان 
اإلســرائــيــلــي عــلــى الــصــعــيــد الــــزراعــــي، إذ قــام 
مربو األبقار بإتاف أكثر من 30 ألف لتر من 
الحليب، وذلك لعدم القدرة على تسويق هذه 
الكميات أو استخدامها بمعامات التصنيع.

ــرار في  ــ ــ وبـــشـــأن األضـــــــرار، فــقــد تــمــثــلــت األضـ
تلف مباشر لألراضي املزروعة بالخضراوات 
والـــفـــواكـــه وتـــدمـــيـــر كــلــي وجـــزئـــي لــلــمــنــشــآت 
 عن 

ً
الزراعية والبنية التحتية الزراعية، فضا

ومـــزارع  القمح  بحقول  لحقت  الــتــي  ــرار  األضــ
تربية الــدواجــن ومـــزارع األبــقــار، وعــدم تمكن 
ملــمــارســة عملياتهم  الـــوصـــول  مـــن  املــــزارعــــن 

للناطق  وفقًا  منتجاتهم،  وتسويق  الزراعية 
ــك، يــرى  بــاســم وزارة الــــزراعــــة. فـــي مـــــوازاة ذلــ
مــديــر الــعــاقــات الــعــامــة فــي الــغــرفــة التجارية 
فــي غـــزة، الخبير االقــتــصــادي، مــاهــر الطباع، 
أن االقــتــصــاد الــفــلــســطــيــنــي تــنــتــظــره أوضـــاع 
على  اإلســرائــيــلــي  للتركيز  نــظــرًا  جـــدًا  صعبة 
بعصب  الــخــاصــة  التحتية  البنية  اســتــهــداف 
املتعلقة  وتــحــديــدًا  للسكان  الــيــومــيــة  الــحــيــاة 
»العربي  لـ الطباع  والــشــوارع. ويقول  بالطرق 
الـــجـــديـــد« إن االســـتـــهـــداف اإلســـرائـــيـــلـــي أدى 
لـــدمـــار عـــشـــرات الــكــيــلــومــتــرات مـــن الـــشـــوارع، 
 عن تدمير كبير للبنية التحتية تسبب 

ً
فضا

في إتاف شبكات الصرف الصحي وشبكات 
الــكــهــربــاء واالتـــصـــاالت واإلنــتــرنــت وشبكات 

املياه الواصلة إلى املنازل واألحياء.
ويؤكد املسؤول في الغرفة التجارية أن إصاح 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة ســيــكــون مــكــلــفــًا نــظــرًا آلثـــار 
الــتــدمــيــر عــلــى املــؤســســات الــعــامــة والــخــاصــة 
األخــذ  مــع  املختلفة،  االقتصادية  والقطاعات 
بــعــن االعـــتـــبـــار تــدمــيــر االحــــتــــال لـــقـــرابـــة 15 

مصنعًا في املنطقة الصناعية شرقي غزة.

غزة تنفض غبار العدوان... واالحتالل ُمربك بخسائره

االحتالل يخلّف الخراب في شوارع غزة )مصطفى حسونة/ األناضول(

صاروخ يصيب مصفاة عسقالن 
)جاك غويز/ فرانس برس(

النار بالنار. معادلة جديدة فرضتها فلسطين 
في كل مناطقها التاريخية. االعتداء على 
اإلسرائيليين  قبل  من  الفلسطينيين  مرافق 

قابله إضراب شامل في أراضي 48 والضفة، 
أعاد إلى أذهان اإلسرائيليين كابوس االنتفاضة 
واقتصادها  غزة  مرافق  ضرب  األولى. 

وبيوتها، قابله ضرب مرافق اإلسرائيليين. وها 
هو االحتالل الذي يرزح تحت أزمة اقتصادية 
يحصي  حكومة،  وال  موازنة  بال  وينفق 

خسائره التي تعد بمليارات الدوالرات، فيما 
العدوان،  غبار  نفسها  عن  غزة  تنفض 

وتستعد للنهوض مجددًا.

محور

350 مليون دوالر 
إلعادة إعمار ما دمره 

االحتالل

أعلن عماق الطاقة األميركي »شيفرون« أن 
اإلسرائيلية أصدرت تعليمات  الطاقة  وزارة 
»تــمــار«  تــدعــوه إلعـــادة تشغيل منصة حقل 
بــعــد 9 أيــــام مـــن إغــاقــهــا حـــن أصــبــح هــدفــًا 
لــصــواريــخ غـــزة. وأضــافــت الــشــركــة، الجمعة، 
أنــــهــــا تـــعـــطـــي األولـــــويـــــة لـــســـامـــة الــعــامــلــن 
والـــبـــيـــئـــة واملــــنــــشــــآت، وأوضــــحــــت أن إنـــتـــاج 
مــنــصــة تـــمـــار، الـــواقـــعـــة عــلــى بــعــد نــحــو 25 
ــــدود فـــي ســاحــل  كــيــلــومــتــرًا قــبــالــة مــديــنــة أسـ
من  املــتــوســط،  على  املحتلة  فلسطن  جنوب 
املتوقع أن يبلغ طاقته الكاملة في غضون 36 

ساعة من بدء التشغيل.
ل »شيفرون« حقل تمار للغاز وتملك 

ّ
شغ

ُ
وت

غــلــق فــي 12 مايو/ 
ُ
25 فــي املــائــة فيه، وقــد أ

أيار بتعليمات حكومية، علمًا أنه أنتج 8.2 
مــلــيــارات مــتــر مــكــعــب مـــن الـــغـــاز فـــي 2020، 
مــلــيــار  و0.3  لــلــكــيــان  ــارات  ــيـ ــلـ مـ  7.7 مــنــهــا 
األردن،  إلــى  مليار  و0.2  إلــى مصر  اتجهت 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــه ثـــمـــن. تــعــمــل وزارتـــــــــا الـــدفـــاع  ــل عـــــــدوان لــ كــ
وفق  الحسابات،  على  اإلسرائيليتان  واملالية 
اآلن  العملية،  »انتهت  اإلسرائيلية.  الصحافة 
عليك أن دفع الحساب. ستقوم وزارة الخزانة 
ــام. اآلن، أنــتــم، يــجــب أن  ــ بــإجــراء صــيــاغــة األرقـ
تدفعوا«، تقول صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
مــتــوجــهــة إلــــى اإلســـرائـــيـــلـــيـــن، ومــــحــــذرة من 

وفــقــًا لــبــيــانــات مــن شــركــة الــطــاقــة »ديــلــيــك« 
التي تملك حصة فيه.

وتــمــار ليس املــرفــق الــطــاقــوي الــوحــيــد الــذي 
أصــبــح هــدفــًا لــصــواريــخ غــــزة، وإنــمــا الئحة 
ــــداف أصــبــحــت تــهــدد عمليًا الــعــديــد من  األهـ
املــواقــع األخـــرى. ويــقــول موقع »كلكاليست« 
التحتية  الــبــنــيــة  »مــنــشــآت  إن  اإلســرائــيــلــي، 
في إسرائيل مبعثرة«. إذ ينضم »تمار« إلى 
املشاهد املقلقة التي سيطرت على االحتال 
هـــذا األســـبـــوع بــعــد انــــدالع حــريــق هــائــل في 
إحدى خزانات الوقود في مستعمرة عسقان 
ــا لــحــديــث  ــ ـ

ً
ــق ــ نــتــيــجــة ســـقـــوط صـــــــــاروخ. ووفـ

ــرغ، املــتــخــصــص  ــبــ ــنــ ــرونــ ــنــــدس دانـــــــي كــ املــــهــ
فـــي املــــــواد الـــخـــطـــرة، لــلــمــوقــع اإلســـرائـــيـــلـــي، 
فـــإن إشــعــال خــزانــات وقـــود كــبــيــرة يمكن أن 
ــــان تــشــمــل مـــواد  يــتــســبــب فـــي انــبــعــاثــات دخـ
خــطــرة، وإشــعــال الــخــزانــات املــجــاورة )تأثير 
الـــدومـــيـــنـــو(، وتــشــقــق الــــخــــزان املـــحـــتـــرق، ما 

الضرائب التي ستتزايد لتغطية كلفة الحرب.
يــأتــي ذلــك فيما يـــرزح االقــتــصــاد اإلسرائيلي 
تحت عــبء تداعيات فيروس كــورونــا، تبحث 
سلطة االحــتــال وقـــف إعــانــات الــبــطــالــة التي 
تدفعها لإلسرائيلين الذين توقفوا عن العمل 
بسبب إجراءات اإلغاق. وتشرح »تايمز أوف 
إسرائيل« أنه في نهاية شهر يونيو/ حزيران، 
البطالة  إعـــانـــات  دفـــع  أن ينتهي  املــتــوقــع  مــن 
قــانــون كــورونــا، ولــن يحصل عليها  بموجب 
ـــردوا مــن العمل فــي األشــهــر األخيرة 

ُ
إال مــن ط

بموجب القانون العادي.
ــــول مـــوضـــوع  ــًيـــا حـ وتــــجــــري الـــنـــقـــاشـــات حـــالـ
ــقــــتــــرحــــات فـــــي الـــــــــــوزارات  الـــــضـــــرائـــــب، مـــــع مــ
ــع إعـــــانـــــات الـــبـــطـــالـــة،  ــ الـــحـــكـــومـــيـــة لــــوقــــف دفــ
بــاســتــثــنــاء الــصــنــاعــات الـــتـــي لـــم يــعــد معظم 
العمال فيها بعد إلى العمل بدوام كامل، وعلى 

رأسها السياحة والطيران ودور السينما.
قــــال مـــســـؤولـــون كــبــار فـــي وزارة املــالــيــة هــذا 

يمكن أن ينتهي بانفجار كرة نارية خطيرة«.
املنطقة الواقعة بن عسقان وأشدود، والتي 
تقع فــي مرمى الــصــواريــخ مــن غــزة، مشبعة 
بـــمـــرافـــق الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة االســتــراتــيــجــيــة 
لــاحــتــال: ثـــاث مــحــطــات لــلــطــاقــة، ومحطة 
ــاه، وخــــزانــــات وقــــــود، ووكـــالـــة  ــيــ لــتــحــلــيــة املــ
حــمــايــة الــبــيــئــة. ويــلــفــت املــوقــع اإلســرائــيــلــي 
الـــذي يلحق بــمــرافــق الطاقة  إلــى أن الــضــرر 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة »يـــزيـــد 
إسرائيل،  في  الطاقة  اقتصاد  على  املخاطر 
واإلضــــــرار بـــقـــدرة الــتــصــديــر اإلســرائــيــلــيــة«. 
ويطرح املوقع فرضية أن ما يمكن أن يحصل 
ــرافـــق  ــــى املـ ــول الــــصــــواريــــخ إلـ ــ ــال وصــ ــ فــــي حـ
، يشبه ما حــدث في 

ً
النفطية في حيفا مثا

ــيـــروت الــصــيــف املـــاضـــي عــنــدمــا انــفــجــرت  بـ
ــي إســرائــيــل  ــ ــاك، »وفـ ــنـ ــيـــوم هـ ــتـــرات األمـــونـ نـ
يــوجــد أهــمــيــة خــاصــة لــخــلــيــج حــيــفــا، حيث 
يتركز أكثر من 60 مصنًعا صناعًيا و1500 

»يديعوت أحرونوت«: »لقد انتهى  األسبوع لـ
عصر ضــخ املــلــيــارات. حــان الــوقــت للتقليص 

م«.
ّ
وبشكل كبير ومؤل

وســيــتــطــلــب ضـــــرر الــــصــــواريــــخ تــعــويــضــات 
على  تــزيــد  املمتلكات  على  مباشرة  ضريبية 
ربع مليار شيكل، وربما أكثر من ذلك بكثير. 
ا 

ً
ومن املحتمل أن يتم دفع عدة مليارات أيض

مقابل األضرار غير املباشرة )املصانع التي تم 
التي تضررت مبيعاتها،  إغاقها، والشركات 
وآبـــاء األطــفــال الــذيــن ظلوا فــي املــنــزل ملــدة 11 

مــرفــق يــمــكــن أن يــرفــع نــســبــة الــخــطــر«. لكن 
املوقع يشير إلى أن »إسرائيل لديها خزانات 
طــوارئ، بعضها موجود في أعماق األرض، 
والــديــزل  البنزين  احتياطيات  ذلــك  فــي  بما 

يــوًمــا مــن العملية( وفــق يديعوت أحــرونــوت. 
الــجــيــش اإلســرائــيــلــي  مــن املــحــتــمــل أن يتلقى 
والشرطة وقوات األمن 2 إلى 3 مليارات شيكل، 
بما يتجاوز امليزانية العادية، في أقرب وقت 
مــمــكــن، بــالــطــبــع مـــن مــيــزانــيــة االحـــتـــال، مما 

سيزيد من عجز امليزانية الهائل.
ــر املــالــيــة يــســرائــيــل  ــ وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن وزيـ
كاتس وعــد بعدم فــرض أي ضــرائــب فــي هذه 
املرحلة، بسبب أزمة كورونا التي أثقلت كاهل 
ــبـــراء وزارة  اإلســرائــيــلــيــن مــالــيــًا، يـــوضـــح خـ
لن  املقبلتن،  السنتن  مــيــزانــيــة  »فـــي  املــالــيــة: 
يــكــون هــنــاك خــيــار ســــوى تــحــصــيــل ضــرائــب 
جــديــدة مــن املــواطــنــن، بــعــد عـــام مــن كــورونــا 

والعملية العسكرية الباهظة«.
نبأ  »ورد  اإلســرائــيــلــيــة:  الصحيفة  وتــضــيــف 
سار واحد على األقل صباح الجمعة من رئيس 
الـــــوزراء ووزارتـــــي الـــدفـــاع واملــالــيــة: الــصــديــق 
الــرئــيــس جــو بــايــدن سيضع يـــده فــي جيوب 

ــطـــائـــرات الـــتـــي يــمــكــن أن تــحــافــظ  ووقــــــود الـ
وتمنحه  اإلسرائيلي  االقتصاد  نشاط  على 
خطرا  »هناك   

ّ
لكن لفترة«.  للتنفس  مساحة 

التحتية  بالبنية  الــضــرر  إلــحــاق  فــي  يتمثل 
لنقل الــغــاز مــن إســرائــيــل إلـــى مــصــر، والــتــي 
تــمــر فــــوق األرض ولــيــســت مــحــمــيــة«، وفــق 

املوقع اإلسرائيلي.
الكوارث اإلسرائيلي  الوقاية من  وقدم فريق 
فــي خليج حيفا، وهــو هيئة تطوعية، ورقــة 
هــذا  التنفيذين  الـــرؤســـاء  لجنة  إلـــى  مــوقــف 
للحرب  محتمل  سيناريو  لدراسة  األسبوع، 
وإطــــــاق مـــئـــات الـــصـــواريـــخ نــحــو الــخــلــيــج. 
باإلضافة إلى ذلك، لفت الفريق االنتباه إلى 
حقيقة أن »لجنة الرؤساء التنفيذين توصي 
بترك معظم احتياطيات الوقود اإلسرائيلية 
فــي منطقة الــخــلــيــج، وهـــو مــا يــتــعــارض مع 

املخاطر العالية لهذا القرار«. 
)العربي الجديد(

دافـــعـــي الـــضـــرائـــب األمـــيـــركـــيـــن، وســيــمــولــون 
مخزون إسرائيل من صواريخ القبة الحديدية 

االعتراضية، التي كلفت ماين الدوالرات«.
وتــتــراكــم املــشــاكــل عــلــى اإلســرائــيــلــيــن، حيث 
عـــلـــن أنــــه فـــي أبـــريـــل / نــيــســان، كــــان ال يـــزال 

ُ
أ

يــقــرب مــن نصف مليون إسرائيلي   مــا  هــنــاك 
العاطلن  يتلقون إعانات بطالة. سيظل عدد 
 400 من  للتقديرات،  وفقا  مرتفعا،  العمل  عن 
ألــف امـــرأة ورجـــل، حتى فــي يونيو، الــذي من 
املقرر أن تنتهي فيه إعانات البطالة. ستنتهي 
املــنــح املــقــدمــة لــلــعــامــلــن لــحــســابــهــم الــخــاص 
ــي نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، حـــيـــث ســتــدفــع  فــ
إســرائــيــل فـــي شــهــري مـــايـــو/ أيــــار ويــونــيــو/ 
ا عن انخفاض معدل النشاط 

ً
حزيران تعويض

ــًدا. إن مسألة  فقط بمبلغ يــســاوي شــهــًرا واحــ
املــعــالــجــة الــعــاجــلــة لــلــبــطــالــة وإنـــشـــاء تــدريــب 
ا 

ً
مهني واسع النطاق مطلوب، سيكلفان أيض

ميزانية اإلسرائيلين كثيرًا.

ضرائب ما بعد الحرب تؤرق اإلسرائيليينالنفط لم يعد بمأمن... قلق االحتالل يتصاعد

ال خيارات إال بالضرائب 
لتمويل خسائر كورونا 

والعدوان

وحــــدة سكنية بــشــكــل كــامــل عـــدا عــن تعرض 
جزئي  بشكل  للضرر  سكنية  وحـــدة  ألــف   15
ومــتــوســط، فــيــمــا يــوجــد الــكــثــيــر مـــن املــنــاطــق 

التي لم يتم رصدها كونها مناطق حدودية.
ويرجح املسؤول الحكومي أن يتم االنتهاء من 
عملية إعادة إعمار القطاع خال مدة ال تزيد 
عن عام واحــد حال تم توفير األمــوال الازمة 
إلتمام عملية إعــادة اإلعــمــار هــذه، إذ يحتاج 
الــقــطــاع ملــبــلــغ 350 مــلــيــون دوالر إلنـــجـــاز ما 
تم تدميره في العدوان األخير وما تبقى من 

عدوان العام 2014.
ويــحــتــاج الــقــطــاع املــحــاصــر إســرائــيــلــيــًا منذ 
15 عــامــًا إلـــى تــوفــيــر 100 ألـــف وحـــدة سكنية 

االحتالل تعّمد تدمير 
القطاعات الحيوية

واملنشآت  املــصــانــع  مثل  اقتصادية  قــطــاعــات 
الــتــجــاريــة واملـــحـــال، عـــدا عــن تــضــرر قطاعات 
لاستهداف  نتيجة  والـــدواجـــن  الـــزراعـــة  مــثــل 
العشوائي الذي طاول مختلف جوانب الحياة 
عــلــى مــــدار أيــــام الـــعـــدوان الــــذي يــوصــف بأنه 

األعنف في تاريخ الحروب مع غزة.
كما ركــز االحــتــال فــي قصفه على استهداف 
املنطقة الصناعية الواقعة شرقي مدينة غزة 
عبر قصف طائراته الحربية ومدفعيته لعدد 
ــرار ضخمة  ــ مـــن املــصــانــع، مـــا تــســبــب فـــي أضـ
ــال لــلــحــرائــق  ــعــ ــتــ ــامــــل واشــ ــلــــف كــ لـــلـــغـــايـــة وتــ
لساعات طويلة نظرًا لوجود مواد باستيكية 

وأخرى سريعة االحتراق.
ويقول وكيل وزارة األشغال العامة واإلسكان 
املهندس ناجي سرحان إن التقديرات األولية 
األبـــراج  قصف  عــن  الناجمة  الخسائر  لحجم 
مليون   150 مبلغ  تــقــدر  السكنية  والـــوحـــدات 
اإلسرائيلي  لــلــعــدوان  أولــيــة  كحصيلة  دوالر 

فيما لم تنته عملية اإلحصاء بشكل نهائي.
لـ »العربي الجديد« أنه في  ويوضح سرحان 
الـــوحـــدات السكنية فــقــد تــدمــرت 2000  مــجــال 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

خسائرها  تحصي  اإلسرائيلي  االحــتــال  سلطات  بــدأت 
بعد العدوان الذي شنته على الفلسطينين. صواريخ غزة 
طاولت تل أبيب، وهي التي تعتبر العاصمة االقتصادية 
ــداف فــي مناطق  ــ لــاحــتــال، إلـــى جــانــب الــعــديــد مــن األهـ
ــرى. االحــتــجــاجــات فـــي مــنــاطــق 48 املــحــتــلــة خلخلت  ــ أخـ
صـــورة االحــتــال وانــعــكــســت عــلــى دعــايــتــه االستثمارية 
باعتباره كيانا »آمنا«، فيما أكملت الضفة صورة الوحدة 
على قضم  بقدرته  االحتال  أوهــام  لتخرب  الفلسطينية 
فــلــســطــن، وتــطــويــر اقــتــصــاده عــلــى أنــقــاضــهــا. وتــتــرافــق 
هــذه الــضــربــات مــع وهــن اقــتــصــادي إسرائيلي نــاتــج عن 
الصراعات الداخلية بن أركانه، وعدم القدرة على تشكيل 
حكومة وال على إقــرار مــوازنــة مالية، وســط هبوط حاد 
في الناتج املحلي اإلجمالي. موقع »يديعوت أحرونوت« 
اإلســرائــيــلــي تــطــرق إلــى أزمـــة االقــتــصــاد اإلســرائــيــلــي في 
العملية  انتهاء  إنــه مع  املوقع  قــال  الجمعة.  تقرير نشره 
العسكرية، »تعود إسرائيل إلى الواقع االقتصادي املليء 
بالتحديات فــي وضــع أكــثــر خــطــورة. إلــى حــالــة البطالة 
انــتــهــاء تعويضات كــورونــا، اآلن تمت  الــتــي تختلط مــع 
إضــافــة 7 مــلــيــارات شــيــكــل أخــــرى )بــســبــب الـــحـــرب( على 
بـــأخـــرى، وكـــل هــذا  اإلســرائــيــلــيــن تغطيتها بــطــريــقــة أو 
بـــدون ميزانية وبـــدون حــكــومــة«. وقـــال مــصــدر رفــيــع في 
»يديعوت أحرونوت« إن األضرار الناجمة  وزارة املالية لـ
القتال في العملية الحالية في غزة من  عن 11 يوًما من 
املــتــوقــع أن تــصــل إلـــى حــوالــي 0.5 فــي املــائــة مــن الناتج 
املحلي اإلجمالي، مقارنة بأضرار 0.3 في املائة من الناتج 
اإلسرائيلي  )العدوان  إيتان  في عملية  اإلجمالي  املحلي 
ــا. وهــــذا تــقــديــر أقــل  فـــي 2014(، الــتــي اســتــمــرت 50 يـــوًمـ
إذ  االستثمار.  وبيوت  االقتصادين  تقديرات  من  بكثير 
تقدر الكيانات االقتصادية املختلفة، بما في ذلك خبراء 
االقتصاد في بيوت االستثمار، أن الضرر سيصل إلى ما 
بن 0.6 إلى 0.8 في املائة. ويبلغ إجمالي الناتج املحلي 
اإلسرائيلي حالًيا 1.4 تريليون شيكل، أي ما يعادل 14 
مليار شيكل )4.3 مليارات دوالر( لكل واحد في املائة من 

الناتج املحلي اإلجمالي )يوازي الدوالر 3.25 شواكل(.
وفيما يقدر مصدر وزارة املال األضرار بقيمة 7 مليارات 
معطيات  وبــحــســب  أنــــه  إال  دوالر(،  مــلــيــار   2.1( شــيــكــل 
التي لحقت  فإن إجمالي األضــرار  السابقة،  املالية  وزارة 
باالقتصاد بما في ذلك األضــرار غير املباشرة بلغت 12 
أعــلــى مما كانت  مليار شيكل فــي 2014، أي ثــاث مـــرات 
عــلــيــه فــي عــــدوان 2009. وبــالــتــالــي، فـــإن مــا يــصــرح عنه 
اإلسرائيليون أقل بكثير من األضرار الفعلية التي لحقت 
الــذي انتهى فجر الجمعة. إذ  الــعــدوان  باقتصادهم بعد 

يشمل الــضــرر الــذي يلحق الناتج املحلي، مــن بــن أمــور 
ــتـــصـــادي،  أخــــــرى، األضـــــــرار الـــتـــي لــحــقــت بــالــنــشــاط االقـ
وانــخــفــاض اإلنـــتـــاج فــي املــصــانــع، وانــخــفــاض كــبــيــر في 
االقتصاد  تكبدها  التي  والتكاليف  الــخــاص  االستهاك 
اإلســرائــيــلــي بــســبــب تكلفة الـــحـــرب. ويــقــدر الــضــرر غير 
املــبــاشــر، الـــذي لــم تــقــرر الحكومة بعد مــا إذا كــان سيتم 
التعويض عنه )إغــاق املصانع واإلنــتــاج، وعــدم وصول 
الـــعـــمـــال إلــــى أمـــاكـــن عــمــلــهــم، ومــــا إلــــى ذلـــــك( بــمــلــيــارات 
إلى  الحكومين  املسؤولن  تقديرات  وأشـــارت  الشواكل. 
أن »املؤسسة الدفاعية ستحتاج قريًبا إلى تحويل ما ال 
يقل عن ملياري شيكل من ميزانية الدولة بسبب النشاط 

الحربي في العملية األخيرة«.
ا ملسؤول حكومي كبير 

ً
ا، وفق

ً
سيكون من الضروري أيض

أحــرونــوت«، تحويل مبالغ كبيرة  إلــى »يديعوت  تحدث 
من املــال إلــى الشرطة، بما في ذلــك حــرس الــحــدود، الذي 
الــعــمــلــيــة وبشكل  بــســبــب  كــبــيــر  بــشــكــل  أنــشــطــتــه  ازدادت 
التي  املختلطة  املـــدن  فــي  االحــتــجــاجــات  رئــيــســي بسبب 

حدثت ملدة أسبوع تقريًبا.
وادعى جيش االحتال بعد عملية إيتان أن تكلفة الحرب 
بلغت 9.5 مليارات شيكل. وزعمت وزارة املالية بعد ذلك 
فقط.  مــلــيــارات شيكل   6.5 بلغت  الــدفــاع  نــظــام  تكلفة  أن 
جهاز  إلــى  شيكل  مليار   2.5 تحويل  تــم  العملية،  وبــعــد 

الدفاع على الفور ثم ملياري شيكل أخرى.
طويل  أمــد  ذات  إذ ستكون  فقط،  آنية  ليست  والخسائر 
على االقتصاد اإلسرائيلي املنهك، ومن أبرز املتضررين 
ستكون شركة طيران »العال« التي أنهت الربع األول من 
العام بخسارة قدرها 86 مليون دوالر، مقابل خسارة 140 
مليون دوالر في الربع املقابل من العام املاضي. جاء ذلك 
ا للتقارير املالية التي نشرتها الشركة الخميس، إذ 

ً
وفق

توقفت غالبية الرحات إلى االحتال على مدى 11 يومًا، 
وتأثرت صورة االحتال السياحية التي كانت تروج لها 
قبل حلول الصيف، ما سيكون له انعكاساته على الكثير 

من القطاعات وأبرزها الطيران.

غزة تلملم 
جراحها 

بعد العدوان

صفعة بمليارات الدوالرات 
على وجه االحتالل

يواجه االقتصاد اإلسرائيلي المنهك 
بأزماته، صفعة قاسية بعد 

عدوانه األخير على الفلسطينيين 
في غزة والضفة ومناطق 48

نجم عن العدوان اإلسرائيلي على غزة عام 2014 خسائر اقتصادية بقيمة 
500 مليون دوالر لم يتم تعويض سوى 7 في المائة فقط منها، وسط 
تخوفات من تكرار ذات األمر مع المنشآت والقطاعات االقتصادية التي 
تضررت في جولة العدوان األخيرة على القطاع. ويرفع العدوان األخير 
يعزز  أن  المتوقع  ومن  القطاع،  في  المأزوم  االقتصاد  على  األعباء 
معدالت الفقر والبطالة المرتفعة باألساس، وهو ما يتطلب تدخالت 

عاجلة لتنفيذ عملية إعمار واسعة النطاق.

ترقب إعادة اإلعمار

تسعى غزة إلى إحصاء 
خسائرها، بعد العدوان 

اإلسرائيلي الوحشي 
الذي استمر 11 يومًا 
وتعّمد استهداف 

االقتصاد والمنازل

ال تجد سلطات االحتالل 
أمامها سوى الضرائب 

لتمويل اقتصادها بعد 
تداعيات كورونا وكلفة 

االعتداء على الفلسطينيين

)Getty( صواريخ غزة ألحقت الخسائر باالقتصاد اإلسرائيلي
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