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تحذير من زيادة الضرائب العقارية في األردن
عمان ـ زيد الدبيسية

ح ـ ـ ــذر مـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــرون ف ـ ــي ق ـط ــاع
ال ـ ـع ـ ـق ـ ــار األردنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ــن زيـ ـ ـ ــادة
الضرائب والرسوم على تجارة
العقارات في البالد ،ما سيؤثر على بيئة
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار وتـ ـب ــاط ــؤ ال ـ ـسـ ــوق ال ـعـ ـق ــاري
وت ـ ــراج ـ ــع إيـ ـ ـ ـ ـ ــرادات الـ ـخ ــزيـ ـن ــة .وت ـخ ـضــع
مبيعات العقار حاليا إلى رسوم بنسبة 9
فــي املــائــة مــن القيمة اإلجمالية ألي عقار،
فـيـمــا ت ـنــوي ال ـح ـكــومــة بـحـســب تـعــديــات
قــانــونـيــة مــرتـقـبــة ف ــرض ضــريـبــة إضــافـيــة
بنسبة  3في املائة على أي بيوعات للعقار
أو حتى عن التبرع بها للغير.
ورأى رئ ـي ــس جـمـعـيــة م ـس ـت ـث ـمــري قـطــاع
اإلس ـكــان ،كـمــال عــوامـلــه ،أن الـقـطــاع عانى
مــن تــراجــع أدائـ ــه خ ــال ال ـس ـنــوات القليلة
املاضية ،وتفاقمت أزمته منذ آذار/مــارس
الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي ،ب ـس ـبــب ج ــائ ـح ــة ك ــورون ــا

وت ــداع ـي ــات ـه ــا «وب ــال ـت ــال ــي ،فـ ــإن فـ ــرض أي
ض ــرائ ــب أو زيـ ـ ــادة ال ــرس ــوم ع ـلــى ت ـجــارة
العقارات يؤثر سلبا على تداوالت السوق،
وي ــؤدي إل ــى ع ــزوف كثيرين عــن ال ـشــراء».
وقال عوامله لـ «العربي الجديد» إن نسبة
ال ــرس ــوم امل ـف ــروض ــة حــال ـيــا ع ـلــى مبيعات
ً
ال ـع ـقــار تـشـكــل ف ــي بـعــض األح ـي ــان حــائــا
دون إج ــراء الكثير مــن بـيــوعــات األراض ــي
والـ ـشـ ـق ــق ال ـس ـك ـن ـي ــة واملـ ـب ــان ــي وغ ـي ــره ــا.
وأضـ ـ ـ ــاف أن الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـعـ ـق ــاري ي ـع ــد مــن
أك ـثــر روافـ ــد االق ـت ـصــاد األردن ـ ــي مــن حيث
اإليرادات املتحققة للخزينة وتنشيط باقي
القطاعات وتلبية احتياجات الـســوق من
الشقق السكنية والعقارات املختلفة.
وبـلــغ حـجــم ال ـت ــداول فــي س ــوق الـعـقــار في
األردن ،خ ـ ــال ال ـن ـص ــف األول م ــن ال ـع ــام
الحالي 2.3 ،مليار ديـنــار ،بارتفاع بلغت
نسبته  11في املائة ،مقارنة بنفس الفترة
مــن عــام  ،2019وفــق تقرير حركة تــداوالت

سوق العقار لشهر حزيران/يونيو الصادر
ع ــن دائ ـ ــرة األراضـ ـ ــي وامل ـس ــاح ــة( .الــدي ـنــار
يساوي  1.41دوالر) .وبـ ّـن التقرير أنه تم
إجــراء مقارنات مؤشرات سوق العقار في
عام  2021مع نظيرتها في عام  ،2019وذلك
بـسـبــب آث ــار جــائـحــة ك ــورون ــا عـلــى ال ــدوام
الرسمي في عام  ،2020وعــدم اكتمال أيام
العمل فــي جميع الـشـهــور ،وبالتالي عدم
القدرة على املقارنة لعدم التكافؤ.
الـخـبـيــر االق ـت ـصــادي حـســام عــايــش ق ــال لـ
«العربي الجديد» إن قطاع العقار يعتبر
أحــد أهــم املـحــركــات للنشاط االقـتـصــادي،
وح ـ ــرص ـ ــت ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات امل ـخ ـت ـل ـف ــة ع ـلــى
مراجعة القوانني الناظمة للقطاع ،بما في
ذلك الضرائب والرسوم على عمليات البيع
والشراء منها.
وشــرح أن االتجاه هو نحو فرض ضريبة
عـلــى مـبـيـعــات الـعـقــار بنسبة  3فــي املــائــة
بـعــدمــا ك ــان ال ـقــرار بــزيــادتـهــا  4فــي املــائــة،

على أن تشمل معفيني منها وهم األقــارب
ح ـتــى ال ــدرج ــة ال ـث ــال ـث ــة .وأضـ ـ ــاف أنـ ــه في
ال ـش ـك ــل ت ـب ــدو ال ـع ـم ـل ـيــة وك ــأن ـه ــا ضــريـبــة
جــديــدة تشمل مبيعات األقـ ــارب ،بالتالي
فهي محاولة من الحكومة لاللتفاف على
االع ـف ــاءات الـتــي قدمتها لتحريك القطاع
عبر شمول فئات جديدة بهذه الضريبة.
واعـتـبــر أن الــوضــع االق ـت ـصــادي الضاغط
يستدعي مــراجـعــة للمنظومة الضريبية
لـتـكــون منسجمة مــع مـتـطـلـبــات التعافي
االقـتـصــادي ،وليس التفكير في تعديالت
ضريبية ظاهرها غير باطنها.
ولـفــت إلــى أن قـطــاع الـعـقــار يعتبر قــاطــرة
لـعـشــرات الـقـطــاعــات األخ ــرى ،وأي دعــم له
يشكل استثمارًا في التعافي االقتصادي،
وال ـت ـع ــام ــل م ــع الـ ـش ــأن االقـ ـتـ ـص ــادي وف ــق
سياسات ما قبل كورونا ،يعتبر بحد ذاته
مــانـعــا لــاقـتـصــاد فــي سبيل ال ـخ ــروج من
أزماته التي تراكمت خالل الفترة األخيرة.
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أخبار

الطاقة الخضراء قد تكلف
 92تريليون دوالر

ستحتاج الحكومات والشركات إلى
استثمار  92تريليون دوالر على
األقل بحلول عام  2050من أجل
خفض االنبعاثات بسرعة كافية
ملنع أسوأ آثار تغير املناخ .هذه هي
أحدث توقعات املحللني في وكالة
بلومبيرغ األميركية ،الذين يرون

أن حجم اإلنفاق هذا ضروري
لدفع عجلة االقتصاد العاملي إلى
الكهرباء بسرعة وتقليل االعتماد
على الوقود األحفوري .ووجد
الباحثون أن االستثمار في البنية
التحتية الستيعاب انتقال الطاقة
يجب أن يرتفع إلى ما بني 3.1
تريليونات دوالر و 5.8تريليونات
ً
سنويا في املتوسطحتى
دوالر
ً
عام  ،2050ارتفاعا من حوالي
 1.7تريليون دوالر في عام .2020
وهذا يعني أن الفاتورة النهائية
قد تصل إلى  173تريليون دوالر،
أي حوالي ثمانية أضعاف الناتج
املحلي اإلجمالي للواليات املتحدة
في عام  .2019وذهب أقل من 15
في املائة من مبلغ  2.4تريليون
دوالر الذي أنفقته الحكومات لدعم
االنتعاش االقتصادي بعد الوباء
إلى استثمارات في الطاقة النظيفة،
كاف لوضع العالم
وهو مبلغ غير ٍ
على طريق الوصول إلى صافي
االنبعاثات الصفرية بحلول عام
ً
 ،2050وفقا لتقرير صدر هذا
األسبوع عن وكالة الطاقة الدولية.
احتجاجات ضد الضرائب
في كولومبيا

تظاهر آالف الكولومبيني ضد
حكومة الرئيس إيفان دوكي التي
ّقدمت للكونغرس خطة جديدة
لإلصالح الضريبي .وأثارت
مسألة اإلصالح الضريبي في
إبريل/نيسان احتجاجات واسعة
النطاق أدت إلى مقتل  60شخصا
فيما واجهت الحكومة اتهامات
باالستخدام املفرط للقوة .وأحيا
متظاهرون في مدن عدة عيد
استقالل كولومبيا عبر املطالبة
بالحصول على مزيد من الدعم من
الحكومة على وقع كوفيد الذي أدى
إلى ارتفاع معدل الفقر من  37إلى
 42في املائة في البلد الذي يضم 50
مليون نسمة .ودعت إلى التظاهرات
«لجنة اإلضراب الوطني» املؤثرة
والتي تمثل السكان األصليني
والنقابات والطلبة وغير ذلك من
فئات املجتمع.
طفرة مولدات الكهرباء
الخاصة في العراق

(أوشيفومي كيتامورا /فرانس برس)

قفزة
في صادرات
اليابان

ّ
قفزت صادرات اليابان في يونيو /حزيران ،يقودها طلب أميركي على السيارات وشحنات إلى الصني من معدات صناعة الرقائق ،مما عزز اآلمال في
تعاف تغذيه الصادرات في ثالث أكبر اقتصاد في العالم .زادت الصادرات  48.6في املائة على أساس سنوي في يونيو /حزيران ،محققة مكاسب في خانة
ٍ
العشرات للشهر الرابع على التوالي ،لكن املعدل تضخم كثيرًا بفعل التراجع الحاد الناتج عن جائحة كوفيد العام املاضي .وفي مؤشر إيجابي لالقتصاد
املعتمد على التجارة ،نمت الصادرات  23.2في املائة في النصف األول من العام الحالي ،مرتفعة للمرة األولى في خمس فترات ومتجاوزة مستويات ما
قبل الجائحة املسجلة في النصف األول من  .2019وذاك أسرع معدل نمو منذ النصف األول من .2010

ّقدر خبير الطاقة املقيم في
واشنطن هاري إستيبانيان،
الباحث في «مركز العراق للطاقة»،
عدد املولدات الخاصة في كافة
أنحاء العراق بـ 4,5ماليني مولد.
و«تنفق كل عائلة أو منزل «بني
مائة ومائتي دوالر شهريًا على
الكهرباء ،أي أن ما يعادل ما بني
 6و 10مليارات دوالر تذهب
إلى أصحاب املولدات الكهربائية
الخاصة ،لكن هذا القطاع ال يسهم
في اقتصاد البالد وال يدفع
ضرائب» ،كما أوضح إستيبانيان.

اقتصاد العالم يخسر  15تريليون دوالر بسبب كورونا
واشنطن ـ العربي الجديد

قدر صندوق النقد الدولي خسائر االقتصاد العاملي
ج ـ ــراء جــائ ـحــة ك ــورون ــا ب ـن ـحــو  15تــري ـل ـيــون دوالر
حتى نهاية الـعــام  ،2024بما يـعــادل  2.8باملائة من
إجمالي الناتج العاملي ،بحسب توقع النائب األول
ملــديــر ع ــام ال ـص ـنــدوق ،جـيـفــري أوكــامــوتــو .وق ــال في
بيان عبر املوقع اإللكتروني للصندوق ،األربعاء ،إن
«اإلصالحات الداعمة للنمو تم تأجيلها ،إن لم يكن قد
تم التراجع عنها ،وإن االقتصادات أصيبت ببعض
ال ـن ــدوب ال ـغ ــائ ــرة» .وأضـ ــاف أوك ــام ــوت ــو أن «الـطــاقــة

التي وجهت لإلنفاق على عمليات التطعيم وخطط
التعافي ينبغي أن تــوجــه هــي نفسها إلــى التدابير
الــداع ـمــة لـلـنـمــو مــن أج ــل تـعــويــض ه ــذه ال ـخ ـســارة».
وأوض ــح أن التعافي مــن األزم ــة سيستغرق سنوات
بــالـنـسـبــة ملـعـظــم ال ـب ـلــدان .وش ــدد عـلــى أن «الـتـحــدي
األس ــاس ــي أمـ ــام ه ــذا ال ـج ـيــل م ــن ص ـنــاع الـسـيــاســات
يتمثل فــي الـجـمــع بــن اإلص ــاح ــات الــداع ـمــة للنمو
واإلنفاق من أجل التعافي ،لتحقيق الرخاء املأمول».
وحسب أوكاموتو ،فإنه منذ مارس/آذار  ،2020أنفقت
الـحـكــومــات  16تريليون دوالر لتقديم الــدعــم املالي
أثـنــاء الجائحة ،وزادت البنوك املركزية ميزانياتها

الـعـمــومـيــة بـقـيـمــة  7.5تــري ـل ـيــونــات دوالر ملــواجـهــة
الوباء .وأوضح أن العجوزات بلغت أعلى مستوياتها
منذ الحرب العاملية الثانية ،وقدمت البنوك املركزية
كمًا من السيولة في العام املاضي يتجاوز ما قدمته
فــي ال ـس ـنــوات الـعـشــر املــاض ـيــة مـجـتـمـعــة .وك ــان هــذا
ضــرورة ال غنى عنها ،فأبحاث الصندوق تشير إلى
أنــه لــوال اإلج ــراءات التي اتخذها صناع السياسات
لــوصــل الــركــود ال ــذي وقــع فــي الـعــام املــاضــي ،والــذي
كــان أســوأ ركــود فــي وقــت السلم منذ حقبة «الكساد
ال ـك ـب ـيــر» ،إل ــى ثــاثــة أض ـع ــاف امل ـس ـتــوى الـ ــذي بلغه
بالفعل ،بحسب أوكاموتو .وقال« :في العام القادم ،مع

تزايد إنتاج اللقاحات وأعــداد متلقي التطعيم ،ومع
إعادة فتح املزيد من االقتصادات ،ينبغي أن يخطط
صناع السياسات لتحول جوهري من السعي إلنقاذ
اقتصاداتهم من االنهيار إلى تقوية هذه االقتصادات
ملواجهة أحــداث املستقبل من خــال إصالحات تركز
على الـنـمــو» .وأض ــاف« :نعلم أن بعض اإلصــاحــات
الداعمة للنمو تم تأجيلها ،إن لم يكن قد تم التراجع
ع ـن ـهــا ،وأن االقـ ـتـ ـص ــادات أص ـي ـبــت بـبـعــض ال ـن ــدوب
الغائرة .فقد خسر العالم ناتجا بقيمة  15تريليون
دوالر نتيجة لجائحة كوفيد ،19-مقارنة بما توقعه
الصندوق في يناير .»2020
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مال وناس

اللبنانيون تحت ثالثية القهر :غالء وجوع وعتمة
يفقد اللبنانيون يومًا
بعد يوم كل مقومات
الحياة الطبيعية .األزمة
االقتصادية تتفاقم
بسرعة ،ومعها تتصاعد
مؤشرات المعاناة
المعيشية
الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

«ال بنزين ،ال دواء ،ال استشفاء ،ال
كهرباء ،ال مياه ،ال مال ،وال فرح،
وال نكهة لعيد األضحى» ،هذا ما
تقوله سناء حني سؤالها عن أجــواء العيد
ّ
الــذي يطل على لبنان فــي ذروة أســوأ أزمــة
اقتصادية ومعيشية في تاريخه .وتضيف
بطعم التقنني في املصاريف
بانفعال« :عيد
ِ
ّ
وفي ظل العتمة والحرمان والــذل ،في حني
أن الـسـيــاسـيــن وامل ـس ــؤول ــن ع ــن االن ـه ـيــار
يسافرون ويسرحون ويمرحون بال خجل».
َ
تختصر الــواقــع الـســوداوي
الءات يمكن أن
الذي يعيشه اللبنانيون ،والذي تفاقم سوءًا
خالل عطلة العيد مع استمرار سعر صرف
ال ـ ـ ــدوالر ف ــي ال ـس ــوق ال ـ ـسـ ــوداء بــالـتـحـلـيــق،
ً
أس ـ ـ ــوة ب ــأس ـع ــار امل ـ ـ ــواد ال ـغ ــذائ ـي ــة وال ـس ـلــع
االستهالكية ،وحديثًا األدويــة ،رغــم أنها ال
تزال مقطوعة من السوق بغالبيتها .وراوح
سعر صرف الدوالر في السوق السوداء في
ال ـيـ َ
ـومـ ْـن املــاضـ َـيـ ْـن بــن  22100إلــى 22400
فيما ال يزال السعر الرسمي مثبتًا عند 1500
لـيــرة ل ـلــدوالر ،مــا انعكس زي ــادة كبيرة في
أسعار مختلف السلع في جميع القطاعات
ّ
ّ
وتفلتًا تخطى الفوضى في التسعير.

أن عـ ـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا مـ ــن امل ـ ـحـ ــال الـ ـت ــي فـتـحــت
أب ــواب ـه ــا ع ـم ــدت إل ــى اع ـت ـمــاد س ـعــر صــرف
َ
ل ـلــدوالر وص ــل إلــى  24ألــف لـيــرة ،متخطيًا
ّ
السوق السوداء ،ليكون رد أصحاب املتاجر
أنهم «يعتمدون سعرًا آمنًا ّ
يخولهم الشراء
الحقًا وعــدم ّ
تكبد خسائر في حــال ارتفاع
سعر الصرف».
وي ـع ـم ــد ال ـك ـث ـيــر م ــن املـ ـح ـ ًـال إل ـ ــى مـخــالـفــة
ّ
القوانني اللبنانية ،مستغلة األزمــة وغياب
األجهزة الرقابية ،عبر إلزام الزبائن بالدفع
بالدوالر األميركي ،ال العملة الوطنية ،وهي
خطوة بــدأ الكثير مــن املطاعم يلجأ إليها
إم ــا ب ـفــرض ف ــات ــورة بـ ــالـ ــدوالر ،أو اعـتـمــاد
تسعيرة بالعملة الصعبة للطاولة الواحدة
ُ
وت َ
حسب تبعًا لسعر الصرف
أو على الفرد،
الـيــومــي .ويـقــول صــاحــب متجر ألبسة في
ب ـي ــروت ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» إن الـخـســائــر
ّ
التحمل أو
بــاتــت كبيرة تـفــوق قــدرتــه على
ّ
الصمود ،وفي العيد لم يدخل إلى محله أي
زبــون ،بعكس األع ــوام املاضية حيث كانت
العائالت تتهافت بكثرة إلـيــه .ويشير إلى
أنــه ال يمكنه اعـتـمــاد تسعيرة مرتفعة في
ّ
ظل تدهور القدرة الشرائية لدى املواطنني،

ّ
وخ ـصــوصــا أن زبــائ ـنــه م ـ ّـن طـبـقــة أق ــل من
امل ـت ـ ّ
ـوس ـط ــة ،وكـ ــل م ــا ي ـت ـلــقــاه ي ــذه ــب لــدفــع
إي ـج ــار امل ـح ــل وأج ـ ــرة ال ـعــامــل وم ـصــاريــف
أساسية تزيد حتى على حجم البيع.
بــدورهــا ،قـ ّـدمــت وزارة االقـتـصــاد «عيدية»
إل ــى اللبنانيني ،مــع إقــدامـهــا ي ــوم الـثــاثــاء
عـلــى زي ـ ــادة سـعــر رب ـطــة ال ـخ ـبــز ،وذلـ ــك في
إطـ ـ ـ ــار االرت ـ ـ ـفـ ـ ــاع الـ ـت ــدريـ ـج ــي األسـ ـب ــوع ــي
ال ــذي يـطــاول بـشـ ّـدة لقمة الفقير الوحيدة.
وشهدت مختلف املواد الغذائية من فواكه،
حلويات ،خضروات وجميع السلع ارتفاعًا
كبيرًا في عطلة العيد ،لتصبح موائد معظم
اللبنانيني خــالـيــة مــن الـطـعــام ،أو تقتصر
ـف واح ـ ـ ـ ٍـد فـ ـق ــط .وأعـ ـل ــن مــرصــد
ع ـل ــى صـ ـن ـ ٍ

ارتفعت أسعار  10سلع
أساسية بنسبة %700
والخبز %233

األزم ــة فــي الجامعة األمـيــركـيــة فــي بيروت
ّ
األساسية التي
أن «أسعار السلع الغذائية
ت ـح ـت ــاج إل ـي ـه ــا األسـ ـ ــر ف ــي ل ـب ـن ــان سـجـلــت
ارتـفــاعــا كبيرًا فــي النصف األول مــن شهر
تموز /يوليو الجاري.
فقد ارتفعت أسـعــار سلع غذائية أساسية
بــأكـثــر مــن  50فــي املــائــة فــي أق ــل مــن شهر.
وي ــؤش ــر االرتـ ـف ــاع املـتـصــاعــد واألس ـبــوعــي
ألسعار املــواد األساسية على بداية انزالق
لبنان نحو التضخم املفرط».
وجاء في تقرير املرصد الذي نشر األربعاء،
أن ـ ــه «ف ـ ــي مـ ـق ــارن ــة م ــؤش ــر األس ـ ـعـ ــار خ ــال
السنتني املاضيتني يمكن ّ
تبي االرتفاعات
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ف ـ ــي ك ـل ـف ــة ال ـ ـ ـغـ ـ ــذاء وال ـ ـحـ ــاجـ ــات
األســاس ـيــة ،حـيــث صـعــدت أس ـعــار  10سلع
غذائية أساسية أكثر من  700في املائة منذ
يوليو /تموز  2019أي قبل االنهيار املالي
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،م ـن ـهــا م ــا ت ـح ـتــاجــه األس ــر
كمكونات أســاسـيــة فــي غــذائـهــا كالخضار
وال ـحـبــوب واألل ـب ــان ولـحــم الـبـقــر والبيض
والزيت.
ح ـت ــى ال ـخ ـب ــز ال ـع ــرب ــي الـ ـ ــذي ُي ـف ـت ــرض أن ــه
مدعوم عبر دعــم استيراد القمح /الطحني

على سعر الصرف الرسمي فقد ارتفع ثمنه
 233في املائة منذ أيار /مايو .»2020
وأش ــار املــرصــد إلــى أن «األكـثــريــة الساحقة
م ــن األسـ ــر ف ــي ل ـب ـنــان سـتـجــد ص ـعــوبــة في
تــأمــن قــوتـهــا بــال ـحـ ّـد األدنـ ــى امل ـط ـلــوب من
دون دعـ ـ ــم ع ــائ ـل ــي أو أهـ ـل ــي أو مـ ــن دون
ّ
مؤسسات اإلغــاثــة» ،الفتًا إ ّلــى أن
مساعدة ّ
ّ
يستمر ه ــذا الـتـضــخــم مع
«م ــن املـتــوقــع أن
ّ
ّ
اللبنانية
توقع انخفاض أكبر لقيمة الليرة
خالل األشهر املقبلة».
أزمة الدواء

ّ
تستمر أزم ــة ال ــدواء في
صعيد آخ ــر،
على
ٍ
لـبـنــان عـلــى الــرغــم مــن التسعيرة الـجــديــدة
التي بــدأت وزارة الصحة العامة تعتمدها
ت ـب ـعــا ل ـل ــوائ ــح امل ــدع ــوم ــة وغ ـي ــر امل ــدع ــوم ــة،
ف ـ ــي ظ ـ ــل ام ـ ـت ـ ـنـ ــاع املـ ـ ـص ـ ــرف املـ ـ ــركـ ـ ــزي عــن
تــأمــن الــدعــم مــن الـعـمــات الـصـعـبــة ،حيث
تعترض الشركات املستوردة على اعتماد
سـعــر ال ـص ــرف  12أل ــف ل ـيــرة ل ــأدوي ــة غير
امل ــدع ــوم ــة ،ف ــي ح ــن أن س ـعــر ال ـص ــرف في
السوق السوداء يتخطى الـ 22ألف ليرة ،ما
دفعها إلى عدم تسليم األدوية للصيدليات

هيمنة الغالء

في جولة سريعة لـ«العربي الجديد» على
بعض املحال التجارية في بيروتُ ،ي َ
الحظ

 3.5ماليين كلفة
الغذاء
تشير محاكاة أسعار المواد الغذائية
في النصف األول من يوليو /تموز
الــحــالــي ،وفــقــً لــتــقــريــر الجامعة
األميركية في بيروت ،إلى ّ
أن كلفة
مكونة من 5
الــغــذاء األدنــى ألســرة
ّ
أفراد أصبحت تقدر شهريًا بأكثر من
 3.5ماليين ليرة لبنانيّة من دون احتساب
فواتير المياه والغاز والكهرباء ،وهي
بدورها تسجل ارتفاعًا باهظًا .وبناء
على هذه التقديرات ،التخمين األولي
لموازنة األسرة لتأمين غذائها فقط
يصل إلــى حــوالــي خمسة أضعاف
الحد األدنى لألجور.
األزمات تخفي مالمح بيروت (حسين بيضون)

معيشة

ريان محمد

ي ــواج ــه ال ـس ــوري ــون ف ــي م ـحــاف ـظــات الــاذق ـيــة
وطرطوس وحماة تقنينًا في مادة الخبز بدءًا
من يــوم األحــد ،وفــق تعميم جديد صــادر عن
وزارة «التجارة الداخلية وحماية املستهلك»
التابعة لنظام بشار األســد .ويحدد التعميم
كمية الـخـبــز الـتـمــويـنــي امل ــوزع عـبــر البطاقة
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ،ب ــرب ـط ــة خ ـب ــز واحـ ـ ـ ــدة ل ـل ـفــرد
وربـطـتــن للشخصني كــل ثــاثــة أي ــام ،وربطة
واحدة يوميًا للعائلة املكونة من ثالثة أفراد،

ً
ال ـ ـتـ ــي ال يـ ـ ـ ــزال قـ ـس ــم ك ـب ـي ــر م ـن ـه ــا م ـق ـف ــا.
ويقول أحد الصيادلة في منطقة األشرفية
ّ
فــي بـيــروت لـ«العربي الـجــديــد» إن «األزمــة
ال ـي ــوم أسـ ــوأ بـكـثـيــر م ــن ال ـس ــاب ــق .األدويـ ــة
ّ
مفقودة تمامًا ،الشركات ال تسلم البضائع،
ولــم تـ ِّ
ـؤد خطوة وزارة الصحة إلــى إحــداث
ٍّ
ـرق أو ح ــل ،ولــأســف نحن فــي وضع
أي خ ـ ٍ
ّ
صعب ج ـدًا ونفتح شكليًا وج ــل مــا نبيعه
مستحضرات تجميلية وكريمات وكمامات
وما شابه» .من ناحية ثانية ،تعمد بعض
ال ـص ـيــدل ـيــات إلـ ــى ب ـيــع األدوي ـ ـ ــة املـقـطــوعــة
عـنــد اآلخ ــري ــن بــأسـعــار خـيــالـيــة تـفــوق تلك
الـتــي حـ ّـددت ـهــا وزارة الـصـحــة فــي الالئحة
املعلنة حديثًا .ولدى سؤال مستشار وزير
ال ـص ـح ــة رضـ ــا املـ ــوسـ ــوي ع ــن مـ ــدى ج ــواز
تسعير صيدليات األدوية بأسعار تختلف
عـ ــن ت ـل ــك الـ ـت ــي ح ــددتـ ـه ــا وزارة ال ـص ـح ــة،
ي ـقــول ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» إن عـلــى جميع
الصيدليات أن تلتزم لوائح وزارة الصحة
وأسعارها.
بال بنزين وال كهرباء

وإل ــى أزم ــة ال ـب ـنــزيــن ،حـيــث تـفــاقــم الــوضــع
ّ
كثيرًا خالل عطلة العيد في ظل عدم تسليم
الـ ـش ــرك ــات امل ـ ـس ـ ـتـ ــوردة ل ـل ـن ـفــط ال ـب ـضــاعــة
ل ـل ـم ـح ـطــات ،وهـ ــو م ــا ت ــرج ــم ع ـش ـيــة الـعـيــد
بتهافت اللبنانيني إما على تعبئة خزانات
س ـي ــارات ـه ــم ب ــال ــوق ــود ،أو شـ ـ ــراء ال ـب ـنــزيــن
بــال ـغــالــونــات لـتـخــزيـنـهــا .وع ـم ــدت غالبية
محطات الوقود إلى اإلقفال ،فيما شهدت تلك
التي فتحت أبوابها طوابير طويلة أمامها.
ويـقــول عضو نقابة أصـحــاب املحطات في
ّ
لبنان جورج البركس لـ«العربي الجديد» إن
ً
محطات الوقود شهدت يوم االثنني إقباال
كثيفًا نتيجة اإلقفال في عطلة األسبوع ،أي
السبت واألحــد ،وكذا شهدت تهافتًا عشية
الـعـيــد ،مــا دف ــع الـقـســم األك ـبــر مــن املحطات
إلــى اإلق ـفــال للحفاظ على امل ـخــزون الباقي
لــديــه ،أو لـنـفــاده بــالـكــامــل ،وم ــن فـتــح عمد
إلــى التقنني أيضًا لتلبية حــاجــات الناس.
ّ
ويلفت إلــى أن شــركــات الـتــوزيــع مقفلة في
ّ
عطلة الـعـيــد ،ول ــم تـســلــم الـبـضــائــع ،ونــأمــل
ّ
أن ت ـحــل األزمـ ــة ي ــوم الـجـمـعــة املـقـبــل ،علمًا
أن هـنــاك مشكلة أخـطــر اآلن ،وه ــي بــواخــر
الـ ــوقـ ــود امل ـت ــوق ـف ــة ف ــي ع ـ ــرض ال ـب ـح ــر ول ــم
تحصل عـلــى املــواف ـقــات املـطـلــوبــة للتفريغ
م ــن جــانــب م ـصــرف ل ـب ـنــان الـ ــذي ق ــد يـكــون
في «عطلةٍ » أيضًا .ويشير البركس إلى أنه
«يبدو أننا متجهون إلى تفاقم لألزمة ،ففي
حال رفع الدعم كليًا عن البنزين واملــازوت،
قد يتجاوز سعر الصفيحة عتبة  400ألف
ّ
لـيــرة ،علمًا أن الـعــوامــل التي يرتكز عليها
ج ـ ـ ــدول األسـ ـ ـع ـ ــار ي ــرت ـب ــط داخـ ـلـ ـي ــا بـسـعــر
صرف الدوالر في السوق السوداء ،الرسوم
وال ـضــرائــب وال ـج ـعــاالت ،إضــافــة إل ــى سعر
برميل النفط عامليًا الذي هو اليوم بحدود
 72إلى  73دوالرًا ،مع العلم أن األسعار عامليًا
قد تنخفض نظرًا للتطورات اإلقليمية.
ّ
وفي ظل انقطاع مادة املازوت ،عاد أصحاب
املـ ــولـ ــدات ال ـك ـهــربــائ ـيــة ال ـخ ــاص ــة لـلـتـلــويــح
بالعتمة الشاملة بعدما عمدوا في الفترة
األخيرة إلى إطفاء مولداتهم لبضع ساعات،
وذلـ ـ ــك م ــع ارت ـ ـفـ ــاع ال ـت ـق ـنــن ف ــي ال ـك ـهــربــاء
الرسمية الــذي فــاق  22ساعة يوميًا ،ورغم
رفــع تسعيرتهم الشهرية إلــى مــا يتخطى
مليون ليرة لكل  10أمبير .ويؤكد عدد من
هؤالء في حديث مع «العربي الجديد» أنهم
ً
لن يحلوا بديال من الدولة ،وال يستطيعون
ت ــأم ــن ال ـك ـه ــرب ــاء ل ـع ـشــريــن س ــاع ــة وأك ـث ــر،
خصوصًا مع حاجة املولدات للمازوت الذي
ترتفع أسعاره كثيرًا.

لينا خان
مصطفى قماس

اعتبر العارفون بسيرة لينا خان ،أن تعيينها من قبل
الرئيس جو بايدن على رأس لجنة التجارة الفيدرالية
األم ـيــرك ـيــة ،فــي منتصف يــونـيــو /ح ــزي ــران املــاضــي،
شـكــل خـبـرًا سيئًا لـشــركــات التكنولوجيا العمالقة.
ل ــم ي ـكــن أح ــد ي ـتــوقــع ح ـصــول ـهــا ع ـلــى ه ــذا املـنـصــب،
بــالـنـظــر ملــا دأب ــت عليه أس ـتــاذة ال ـقــانــون فــي جامعة
كولومبيا من انتقاد لالحتكار الذي تمارسه الشركات
التكنولوجية الكبرى .وقد استغرب موقع «كوارتز»
األميركي التعيني ،حيث رأى أن خان كانت على يسار
الفكر املناهض لالحتكار في الواليات املتحدة ،قبل أن
يؤكد أن «ذلك يظهر السرعة في تحول التيار الصارم
املـنــاهــض لــاحـتـكــار بــن املـثـقـفــن الــراديـكــالـيــن إلــى
التيار املهيمن على توجهات السياسة األميركية».
ورأى جـ ــون ل ــوب ــات ـك ــا ،أسـ ـت ــاذ ال ـق ــان ــون ف ــي جــامـعــة
بـنـسـيـلـفــانـيــا ،حـســب «لـيـكـسـبــريــس» الـفــرنـسـيــة ،في
تعيني ه ــذه الـشــابــة الـتــي ول ــدت فــي لـنــدن مــن أبــويــن
باكستانيني وهاجرت إلى الواليات املتحدة في سن
الـحــاديــة عـشــرة ،ثـبــوت النية لــدى إدارة جــو بايدين
في مواجهة الشركات التكنولوجيا العمالقة وإعطاء
تــأويــل ص ــارم للقوانني املناهضة لالحتكار .هــذا ما
تــؤشــر إلـيــه إج ــازة لجنة بــرملــانـيــة فــي نـهــايــة يونيو
ملشروع قانون من أجل تعزيز مراقبة تلك الشركات،
مــع فتح الـبــاب أم ــام احـتـمــال تفكيكها .وج ــاء تعيني
خ ــان ب ـعــدمــا أجـ ــاز ل ـهــا مـجـلــس ال ـش ـيــوخ أن تصبح
ع ـضــوة ف ــي لـجـنــة ال ـت ـجــارة ب ــن أع ـض ــاء آخ ــري ــن ،في
الخامس عشر من يونيو املاضي بـ  69صوتا مؤيدا
ومـعــارضــة  28صــوتــا .وقــد اسـتـحــدث املـجـلــس لجنة
التجارة الفيدرالية مــن أجــل «الحفاظ على املنافسة
السليمة وحـمــايــة املستهلكني وال ـع ـمــال والـشــركــات
النزيهة ضــد املـمــارســات غير املـشــروعــة والـخــادعــة»
وفق بيان سابق.
أضـحــت خــان الـتــي ال يتعدى عمرها  32عــامــا أصغر
رئيسة فــي تــاريــخ اللجنة الـتـجــارة الـفـيــدرالـيــة .لفتت
االن ـت ـبــاه إلـيـهــا عـنــدمــا ن ـشــرت م ـقــال رأي ح ــن كــانــت
طالبة فــي جامعة يــال ،شرحت فيه كيف أن القوانني
املـكــافـحــة لــاحـتـكــار الـســاريــة ســاعــدت شــركــة أم ــازون

على اكتساب قوة لم يعد ممكنا معها مراقبة عمالق
ّ
التجارة اإللكترونية .وذكــر مقالها الــذي حمل عنوان
«مفارقة مكافحة االحتكار في أمازون» ،بكتاب مرجعي
يحمل عنوان «مفارقة مكافحة االحتكار» ،الذي أصدره
قاضي املحكمة العليا روبــرت بــروك في  ،1978حيث
يؤكد فيه أن التشريع الفعال ضد االحتكار يجب أن
يهدف قبل كل شيء إلى الطريقة التي تضر بها شركة
املستهلكني ،ولـيــس حجم الـشــركــة أو عــدد املنافسني
في سوق معينة .كان للينا خان دور وازن كمساعدة
اللجنة القانونية في مجلس النواب األميركي ،وذلك
في سياق تحقيق دام ستة عشر شهرا ،والــذي تناول
امل ـن ــاف ـس ــة ب ــن امل ـن ـص ــات ال ــرق ـم ـي ــة ،ه ــي ال ـت ــي ع ـبــرت
فــي إبــريــل /نـيـســان املــاضــي فــي مجلس الـشـيــوخ عن
تخوفها من قــدرة عمالقة التكنولوجيا على الولوج
إلى أسواق من أجل الهيمنة عليها .اشتد الضغط على
غوغل وأم ــازون وفيسبوك وآبــل فــي األشـهــر األخيرة
في الــواليــات املتحدة ،حيث نشرت تقارير تدين تلك
ال ـش ــرك ــات ،وف ـت ـحــت تـحـقـيـقــات م ــن ق ـبــل ال ـق ـضــاء في
العشرات من الواليات حول ممارساتها االحتكارية.
وي ـبــدو أن تـلــك ال ـشــركــات أض ـحــت تـشـعــر ب ــأن وجــود
لينا خان على رأس لجنة التجارة الفيدرالية ،سيزيد
الضغط عليها ،هذا ما دفع فيسبوك إلى التظلم لدى
الوكالة األميركية للمنافسة من أجل املطالبة بإبعاد
خــان عن ملف االحتكار ،حيث احتجت الشركة بعدم
حيادية تلك املـســؤولــة .وذات التوجه اتبعته أمــازون
الـتــي تــواجــه تحقيقات حــول مــدى احـتــرامـهــا لقواعد
املنافسة.
وقد استند فيسبوك إلى تصريحات خان وكتاباتها،
ال ـتــي تــذهــب فـيـهــا إل ــى أن فـيـسـبــوك يـلـجــأ ملـمــارســات
مـنــافـيــة لـلـمـنــافـســة ،م ـش ــددا ع ـلــى أن امل ــوق ــف املـسـبــق
لـخــان يـفــرض إبـعــادهــا عــن التحقيق ال ــذي يستهدف
فيسبوك .وتــوقــع مراقبون أن الشركتني العمالقتني،
ستسعيان في حال عدم ابتعاد لينا خان إلى التشكيك
في القرارات التي ستتخذ في حقهما ،غير أن هناك من
يؤكد أنه بالنظر للقناعات التي تحملها تلك املسؤولة
الشابة ،سيكون على شركات التكنولوجية العمالقة
توقع معارك ضمن حرب ضارية تملك خان أسلحتها
القانونية الفتاكة.

وربطتني في اليوم للعائالت التي يتراوح عدد
أفرادها بني أربعة إلى ستة أفراد ،وللعائالت
امل ـك ــون ــة م ــن س ـب ـعــة إلـ ــى ت ـس ـعــة أف ـ ـ ــراد ث ــاث
ربطات في اليوم ،والتي يتراوح عدد أفرادها
من  10إلــى  14فــردًا أربــع ربطات يوميًا ،ومن
 15إلى  19فردًا خمس ربطات في اليوم ،فيما
تحصل العائلة املكونة من  20فــردًا وما فوق
على ست ربطات يوميًا.
وأفـ ــادت م ـصــادر مطلعة مــن دم ـشــق ،طلبت
ع ـ ــدم ال ـك ـش ــف عـ ــن ه ــوي ـت ـه ــا ،ب ـ ــأن «ال ـن ـظ ــام
ي ـع ـتــزم تـعـمـيــم ت ـجــربــة ت ــوزي ــع ال ـخ ـبــز عبر
الـبـطــاقــة الــذك ـيــة عـلــى جـمـيــع امل ـنــاطــق الـتــي
يسيطر عليها» ،معتبرة أن «الخطة تهدف
إل ــى تقنني اسـتـهــاك م ــادة الـخـبــز إل ــى الحد
األدنـ ــى ،حـيــث يعتبر الـخـبــز مــن أكـثــر امل ــواد
املدعومة من النظام ،ويبلغ السعر الرسمي
لـلــربـطــة ال ــواح ــدة امل ـكــونــة م ــن  7أرغ ـف ــة 200
ل ـيــرة س ــوري ــة ف ــي ح ــن تـبـلــغ تكلفتها نحو
 1065ليرة» .وأضافت املصادر أن «الحكومة
تدعي إن هناك جهات تتاجر في الخبز حيث
يـتــم تـجـفـيـفــه وإط ـعــامــه ل ـل ـح ـيــوانــات ،وذل ــك
في ظل ارتـفــاع أسعار العلف إلــى أرقــام غير
مـسـبــوقــة» ،مبينة أن ــه «ت ــم تـحــديــث تطبيق
«ويـ ـ ـ ــن» االلـ ـكـ ـت ــرون ــي امل ــرتـ ـب ــط ب ـم ــا ي ـعــرف
بــال ـب ـطــاقــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة ال ــذك ـي ــة ،ال ـت ــي يتم

عبرها توزيع املحروقات واملواد التموينية،
وأضيفت إليها مادة الخبز».
وسـ ــأل أب ــو ع ـبــد الــرح ـمــن رج ــب ( 53ع ــام ــا)،
س ــائ ــق س ـي ــارة أج ـ ــرة« ،ع ــن م ــدى م ـعــرفــة من
حدد كمية الخبز للعائلة بواقع مائدة طعام
ً
خصوصا أن هناك عائالت
األســرة السورية،
تأكل الخبز من دون أي طعام آخر» ،الفتًا إلى
أن «الكثير من العائالت وقع في عجز وشعر
بـعــبء معيشي إضــافــي عندما تــم رفــع سعر
الخبز في وقت سابق من الشهر الجاري من
 100ليرة إلى  200ليرة للربطة الواحدة».
وأضـ ــاف« :مـنــذ سمعت بالخبر وأن ــا أح ــاول
تـقـسـيــم امل ـخ ـص ـصــات ع ـلــى عــائـلـتــي دون أن
أنجح ،كنا نتمنى أن تحدد لنا الحكومة أيضا
الكمية التي يجب أن يأكلها كل فرد من العائلة،
فعائلتي مـكــونــة مــن  6أف ــراد ومخصصاتنا
ربطتان في اليوم ،أي  14رغيفًا ،إن كنا نريد
أن نأكل  3وجبات كــأي أســرة طبيعية فنحن
نحتاج إلى  18رغيفًا ،أي لدينا عجز  4أرغفة،
ما يعني أن أحد أفــراد العائلة لن يكون لديه
خبز ،فإما أن يصوم وإمــا ستتقاسم العائلة
الجوع» .من جانبها ،قالت أم علي حامد (39
عاما) ،لـ«العربي الجديد» إن «هذه الحكومة
تعمل فقط مــن أجــل قهرنا وتجويعنا ،حتى
الـخـبــز ال ــذي ك ــان املـ ــادة األخ ـي ــرة ال ـتــي يمكن

أن تـمــأ ب ـطــون أطـفــالـنــا ت ــم حــرمــانـنــا منها،
بــدل أن يجدوا طريقة لوقف الهدر واالتجار
بالخبز يحرموننا منه» ،متسائلة« :ألم يفكر
من وضع هذه األلية مــاذا ستفعل العائلة إن
زارها ضيوف أو طلب طفل ساندويش ما بني
الوجبات ،هل نقول له لقد نفدت مخصصاتك
اليوم من الخبز؟» .وأضــافــت أن «هــذا النظام
ال ينتج إال ق ــرارات ضــد املــواطــن ،وخــاصــة أن
الفساد ينخر عظمه ،فرغم كل الـقــرارات التي
يقولون إنها إليصال الدعم ملستحقيه ،تجد

تخفيض
مخصصات
األسر من
الخبز (عامر
قريشي/
فرانس
برس)

تفعيل توريد النفط العراقي إلى بيروت
امل ــواط ــن املـسـحــوق مـحــرومــا مــن كــل حـقــوقــه،
وأن املحروقات والخبز وغيرها متوفرة في
السوق السوداء ،ولكن بأسعار مضاعفة ،دون
أي حسيب أو رق ـي ــب»ُ .ي ـشــار إل ــى أن الـســوق
ال ـس ــوداء لـتـجــارة الــوقــود واملـ ــواد التموينية
والخبز ،شهد ارتفاعا كبيرا في األسعار بعد
اإلج ــراءات األخـيــرة ،من رفــع أسعار وتحديد
مخصصات ،فــي وقــت تحولت هــذه األســواق
لتكون املـصــدر الرئيسي بالنسبة للمواطن
للحصول على تلك املواد.

بغداد ـ سالم الجاف

كشف مـســؤول ب ــارز فــي وزارة الخارجية
العراقية ،في حديث مع «العربي الجديد»،
عن زيارة مرتقبة لوفد لبناني رسمي إلى
بـغــداد ،عقب عطلة عيد األضـحــى ،لوضع
التفاصيل األخيرة والنهائية بشأن اتفاق
ت ــوري ــد م ـل ـي ــون ط ــن م ــن ال ـن ـف ــط ال ـع ــراق ــي
سنويًا إلى لبنان .يأتي ذلك بعد اتفاق بني
الجانبني ،على أن يـقــدم الـعــراق ج ــزءا من
هذه الكمية على شكل هبة ،والجزء املتبقي
ت ـح ـصــل م ــن خ ــال ــه بـ ـغ ــداد ع ـلــى خــدمــات
طبية وعالجية مختلفة ،إضافة إلى تقديم
خ ــدم ــات ف ــي مـ ـج ــال إدارة امل ـس ـت ـش ـف ـيــات
العراقية وتطويرها.
وفي فبراير/شباط املاضي ،صادقت بغداد
عـلــى تــوريــد نـفــط إل ــى ب ـيــروت بـمـقــدار 500
ألف طن سنويًا ،قبل أن يعلن رئيس حكومة
تصريف األعمال اللبنانية ،حسان دياب ،أن
الحكومة العراقية قــررت مضاعفة دعمها
النفطي للبنان .وقــال بيان سابق لرئاسة
الحكومة اللبنانية أن ديــاب «تبلغ رسميا
قرار مجلس الوزراء العراقي مضاعفة كمية
النفط التي كانت بغداد قد أقرتها للبنان
مــن  500ألــف طــن إلــى مليون طــن سنويا».

أخبار
مساعدات ألمانية
للشركات

عقدت حكومة املستشارة أنجيال
ميركل اجتماعا ،األربعاء ،للموافقة
على حزمة إغاثة ضخمة ،من
أجل إعادة إعمار مناطق أملانية
دمرتها فيضانات غير مسبوقة،
ولحمايتها بشكل أفضل في
املستقبل ،وتتضمن الحزمة إعطاء
الضوء األخضر ملساعدات للمنازل
املدمرة والشركات والبنى التحتية
األساسية .وأكدت ميركل أن الوزراء
سيمهدون الطريق أمام تقديم
مساعدة عاجلة للمواطنني الذين
تكبدوا خسائر ،وسيبذلون كل ما
في وسعهم «كي تصل األموال إلى
الناس بسرعة» .وتقدر املبالغ األولية
بنحو  400مليون يورو (470
مليون دوالر) .وستضاف إلى
املساعدة الطارئة مبالغ بعيدة األجل
إلعادة اإلعمار بتمويل من الحكومة
الفدرالية و«مساهمات تضامنية»
من جميع الواليات األملانية البالغ
عددها  ،16وفق ميركل.

أرباح شركة دايملر

طاقة

محافظات سورية تواجه تقنين الرغيف
أعلن النظام السوري
عن آلية جديدة لتوزيع
الرغيف على الفقراء،
تقوم على تحديد حصة
األفراد في استهالك الخبز
بما يزيد من المعاناة
اليومية التي يواجهها
المواطن

بروفايل

لــم تخب توقعات المراقبين عندما
عينت لينا خان على رأس لجنة التجارة
الفيدرالية األميركية ،فقد رأى فيها
البعض «الكابوس» الذي تخشاه الشركات
اإللكترونية العمالقة ،هذا ما ظهر بعد
شهر واحد فقط من التعيين
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وأبلغ مسؤول عراقي في وزارة الخارجية
بـ ـبـ ـغ ــداد« ،الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن ال ــوف ــد
اللبناني يضم عدة مسؤولني في حكومة
تصريف األعمال ،على رأسهم وزير الطاقة
اللبناني ريمون غجر ،ومدير األمــن العام
الــذي ينسب مـســؤولــون عــراقـيــون لــه دورا
رئيسيا فــي تسهيل االت ـفــاق ،وهــو الـلــواء
ع ـب ــاس إب ــراهـ ـي ــم ،إض ــاف ــة إلـ ــى م ـســؤولــن
ف ــي ال ـب ـن ــك املـ ــركـ ــزي ال ـل ـب ـن ــان ــي ،ووزارات
الصحة والسياحة والداخلية والصناعة،
ومستشارين حكوميني ومهندسي طاقة
لبنانيني .ومــن املقرر أن يتم بحث ملفات
متعددة خالل اللقاء املقبل ،أبرزها «تفعيل
آلية االتفاق النفطي بني البلدين وإدخاله
ً
ح ـي ــز ال ـت ـن ـف ـيــذ ،ف ـض ــا ع ــن م ـنــاق ـشــة ع ــدة
م ـل ـفــات أم ـن ـيــة تـتـعـلــق ب ـت ـب ــادل مـطـلــوبــن
وم ـع ـلــومــات أم ـن ـيــة مـتـعـلـقــة بــالـجـمــاعــات
اإلرهابية ،واالتفاق على تفاهمات تتعلق
بتسهيالت خــاصــة للعراقيني فــي لبنان،
سواء القاصدين البالد ألغراض العالج أو
السياحة أو الدراسة» ،وفق املصدر.
وك ـشــف امل ـس ــؤول ذات ــه عــن «مـشــاكــل فنية
ي ـت ـح ــدث ع ـن ـهــا ال ـج ــان ــب ال ـل ـب ـنــانــي فـيـمــا
يتعلق بـمــاء مــة الـنـفــط الـعــراقــي ملحطات
الـكـهــربــاء املــوجــودة فــي لـبـنــان .إذ أن أحد

املـســؤولــن هناك تـحــدث ،فــي وقــت سابق،
مــع مسؤولني عراقيني عــن وج ــوب وجــود
ط ــرف ثــالــث يـتــولــى تسلم الـنـفــط الـعــراقــي
ال ـخــام وتـكــريــره وإرس ــال ــه إل ــى لـبـنــان مــرة
أخ ــرى ،بينما تـحــدث آخ ــرون عــن إمكانية
إجـ ـ ـ ــراء م ـع ــال ـج ــات م ـع ـي ـنــة داخ ـ ـ ــل ل ـب ـنــان
مــن دون الـحــاجــة إل ــى أي حـلـقــات زائ ــدة».
وأض ــاف «يـهــم الـعــراق االتـفــاق على اآللية
النهائية الـتــي تضمن تمرير االت ـفــاق في
أسرع وقت».
واع ـت ـبــر امل ـص ــدر أن ال ـت ـفــاه ـمــات املتبقية
ال تـشـتــرط وج ــود حـكــومــة نــافــذة ،ويمكن
لحكومة تصريف األعمال في لبنان إبرام
االت ـفــاقــات .وأب ـلــغ ال ـعــراق الـلـبـنــانـيــن ،في
وقت سابق ،إمكانية عبور شحنات النفط
إلى لبنان عبر األراضــي السورية ،في ظل
وج ــود أســاط ـيــل شــاح ـنــات تــابـعــة ل ــوزارة
ال ـن ـف ــط ت ـت ــول ــى امل ـه ـم ــة .وأضـ ـ ـ ــاف« :ن ــأم ــل
أن ت ـكــون زي ـ ــارة ال ــوف ــد كـفـيـلــة بــإن ـهــاء كل
الـتـفــاصـيــل ،وبالنسبة لـلـعــراق فـقــد أكــدت
شــركــة تـســويــق الـنـفــط الـعــراقـيــة (ســومــو)،
نهاية نيسان/إبريل املاضي ،استعدادها
للتوريد ضمن االتفاق ،وأي تأخير تتحمل
مسؤوليته الجهات اللبنانية ال العراقية».
فــي الـسـيــاق ذات ــه ،قــال نــائــب رئـيــس لجنة

الـ ـط ــاق ــة فـ ــي الـ ـب ــرمل ــان ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ،ريـ ـب ــوار
ط ــه ،لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن زي ــارة الــوفــد
الـلـبـنــانــي املــرت ـق ـبــة س ـتــركــز ع ـلــى صـيــاغــة
التفاهمات النهائية بـشــأن تــوريــد النفط
الـ ـع ــراق ــي ،ف ـض ــا ع ــن م ـل ـف ــات أخ ـ ــرى تـهــم
البلدين» ،واصـفــا الــزيــارة بــ«املــرحــب بها،
والـعــراق رسميا وشعبيا يقف إلــى جانب
ال ـش ـع ــب ال ـل ـب ـنــانــي وي ــأم ــل املـ ـس ــاع ــدة فــي
تجاوز ظروفه الحالية».
وش ـ ـ ــرح ال ـخ ـب ـي ــر فـ ــي ال ـ ـشـ ــأن الـ ـع ــراق ــي،
أحمد النعيمي ،أن زيــارة الوفد اللبناني
وج ـ ــدت داعـ ـم ــن ل ـهــا م ــن داخ ـ ــل الــوســط
ال ـس ـي ــاس ــي ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ،خ ــاص ــة ت ـحــال ـفــي
«ال ـ ـف ـ ـت ـ ــح» ،و«دولـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون» ،ل ــذل ــك
تسعى حكومة رئـيــس ال ــوزراء مصطفى
ال ـكــاظ ـمــي إلـ ــى ت ـمــريــر االتـ ـف ــاق وامل ـضــي
ب ــه ،ضـمــن نهجها امل ـع ــروف فــي الظهور
بــدور املـتــوازن في العالقات العراقية مع
مـخـتـلــف األط ـ ـ ــراف .ول ـفــت إل ــى أن الـلـقــاء
يــأتــي بالتزامن مــع زي ــارة وزي ــر التجارة
ال ـس ـعــودي ،مــاجــد الـقـصـبــي ،إل ــى بـغــداد،
واالتـ ـ ـف ـ ــاق ع ـل ــى ت ـم ــري ــر ع ـ ــدة ت ـفــاه ـمــات
تـتـعـلــق ب ــال ـت ـب ــادل ال ـت ـج ــاري واالزدواج
الضريبي ،وتنشيط حركة التجارة عبر
منفذ عرعر البري بني البلدين.

حققت شركة دايملر األملانية
ً
أرباحا قوية
لصناعة السيارات،
في الربع الثاني ،حيث استمر
الطلب على سيارات مرسيدس
الفاخرة في التعافي من الوباء،
مما أدى إلى توليد أموال يمكن
للشركة استثمارها في تحولها
إلى السيارات الكهربائية .وصلت
هوامش الربح إلى رقمني للربع
الثالث على التوالي عند  12.8في
املائة ،بفضل ارتفاع أرقام املبيعات
والسيارات ذات األرباح األعلى
التي تهيمن على مزيج املبيعات،
حسبما ذكرت الشركة التي تتخذ
من شتوتغارت مقرًا لها ،األربعاء.
وساعد ذلك في تعزيز التراكم
النقدي للشركة ليصل إلى 20.9
مليار يورو ( 24.6مليار دوالر) في
نهاية الربع ،من  20.1مليار يورو
في البداية.

الخطوط الجوية
القطرية األفضل

اختار موقع
(AirlineRatings.
 ،)comاملتخصص في تقييم
أداء شركات الطيران ،األربعاء،
الخطوط الجوية القطرية ،كأفضل
شركة طيران في العالم للعام
 .2021وجاءت «القطرية» على
رأس  20شركة طيران عاملية،
ضمتها قائمة «إيرالين ريتينغز»
لتصنيف شركات الطيران هذا
العام .وقال املوقع الشهير ،في
صفحته اإللكترونية «الخطوط
الجوية القطرية هي أفضل شركة
طيران في العالم في عام ،2021
اللتزامها بالحفاظ على الرحالت

العاملية مفتوحة خالل أزمة
كورونا ،واالبتكار ،واملنتجات
الجديدة ،وخدمة الرحالت ذات
الشهرة العاملية» .وقال مؤسس
املوقع جيفري توماس ،إن «التميز
هو الهدف في الخطوط الجوية
القطرية ،وأدى ذلك إلى العديد من
التحسينات في طائرات إيرباص
وبوينغ» .وزاد« :في تحليلنا
املوضوعي ،احتلت الخطوط الجوية
القطرية املرتبة األولى في العديد من
معايير التدقيق لدينا ،وهو أداء رائع
في هذا الوقت الصعب للغاية».

بطاريات تسال

قال إيلون ماسك ،الرئيس التنفيذي
لتسال ،إن الشركة تخطط لفتح
شبكة شحن بطارياتها لسيارات
املنتجني اآلخرين ،في وقت الحق
من العام الحالي .تعطي شبكة
الشحن السريع ميزة تنافسية
كبيرة ملنتج السيارات الكهربائية،
إذ تملك تسال أكثر من  25ألف
وحدة شحن فائق السرعة في
أنحاء العالم .وفي املقابل ،أقام
صناع السيارات اآلخرون تحالفات
أو استثمروا في شركات ناشئة
لشبكات الشحن ،وسط مسعى
محموم لطرح سيارات كهربائية
جديدة في السوق.
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رؤية

مال وسياسة
تدق االضطرابات العنيفة وأعمال الشغب في جنوب أفريقيا جرس
اإلنذار حول االضطرابات التي تجتاح العالم بسبب كورونا .ورغم
الخصوصية التي تجعل من جنوب أفريقيا أكثر قابلية لالشتعال بسبب
التمييز العنصري ،إال أن الفقر والتباين الطبقي يحدثان اضطرابات مماثلة

الممتلكات العامة
تعرضت للتخريب
في جنوب أفريقيا
()Getty

ت ــرس ــل االضـ ـ ـط ـ ــراب ـ ــات ال ـع ـن ـي ـفــة
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـع ـي ـش ـه ــا دولـ ـ ـ ـ ــة جـ ـن ــوب
أف ــري ـق ـي ــا خـ ــال ال ـش ـه ــر ال ـج ــاري
وراح ضحيتها حتى يــوم األحــد نحو 215
ش ـخ ـصــا وأدت إل ـ ــى ت ـخ ــري ــب الـ ـع ــدي ــد مــن
املمتلكات بسبب عمليات النهب والشغب،
إش ــارة قــويــة إل ــى الـتــداعـيــات الـخـطــرة التي
مــن املـمـكــن أن تسببها املــوجــة الـثــالـثــة من
ج ــائ ـح ــة كـ ــورونـ ــا ع ـل ــى اقـ ـتـ ـص ــادات الـ ــدول
النامية والفقيرة وانعكاساتها املدمرة على
االس ـت ـقــرار الـسـيــاســي والـسـلــم االجـتـمــاعــي.
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن أن ال ـ ـغـ ــن ال ـس ـي ــاس ــي
واالجـتـمــاعــي وال ـف ــوارق الطبقية املتراكمة
مـنــذ س ـنــوات التمييز الـعـنـصــري قــد تكون
مــن ال ـعــوامــل ال ـتــي صـبــت املــزيــد مــن الــزيــت
ع ـلــى ت ــداع ـي ــات ال ـجــائ ـحــة ال ـت ــي رف ـع ــت من
الفقر والبطالة والتدهور الصحي لألفراد

زوما متهم بالفساد

خسائر أعمال الشغب
في جنوب أفريقيا ُ
قدرت
بنحو  680مليون دوالر

كورونا
يدق جرس
اإلنذار
في الدول
الفقيرة

والعائالت .ولكن االضطرابات التي تزامنت
م ــع امل ــوج ــة ال ـث ــال ـث ــة م ــن ج ــائ ـح ــة ك ــورون ــا
أج ـجــت ال ــوض ــع ف ــي ج ـنــوب أفــري ـق ـيــا أك ـثــر.

استؤنفت محاكمة الرئيس السابق جاكوب زوما المتهم في قضايا
الفساد ،وذلك في جلسة «افتراضية» .وأمام المحكمة ،تظاهر
أنصار زوما المتهمون بإثارة الفوضى ومحاولة زعزعة استقرار البالد.
ويواجه زوما  16تهمة باالحتيال والفساد واالبتزاز تتعلق بشراء
معدات عسكرية من خمس شركات أسلحة أوروبية في ،1999
عندما كان نائبا للرئيس .كما تتم مقاضاة مجموعة تاليس الفرنسية
العمالقة للصناعات الدفاعية بتهمة الفساد وتبييض األموال.

وحسب تقديرات ملصرف «جي بي مورغان»
األمـيــركــي فــي تقرير يــوم الجمعة املــاضــي،
ف ــإن ه ــذه ال ـفــوضــى الـعـنـيـفــة ال ـت ــي ضــربــت
جنوب أفريقيا ربما تجبر االقتصاد على
االنكماش بنسبة  %3في الربع الثالث من
العام الجاري.
وفــي ذات الـشــأن ،وصفت نشرة «ستاندرد
آند بورز ـ غلوبال» األميركية في تقرير يوم
الثالثاء االضطرابات وأحــداث الشغب التي
تشهدها جنوب أفريقيا في الوقت الراهن
بــأن ـهــا «األسـ ـ ــوأ م ـنــذ ن ـهــايــة ح ـكــم التمييز
العنصري في العام .»1994
وك ــان ــت ال ـح ـكــومــة ال ـج ـنــوب أفــري ـق ـيــة تــأمــل
فـ ــي خ ـ ـ ــروج االقـ ـتـ ـص ــاد مـ ــن الـ ــركـ ــود خ ــال
الربع الثالث الجاري والنمو بنسبة ،%4.2
ول ـكــن وح ـســب ت ـقــديــرات ال ـن ـشــرة ،ف ــإن هــذه
االضطرابات التي تتزامن مع املوجة الثالثة
مــن جــائـحــة ك ــورون ــا ،قــد ت ـقــود إل ــى تــراجــع
الـنـمــو االق ـت ـص ــادي إل ــى أق ــل م ــن  .%3وهــو
ما يعني أن الوضع االقتصادي واملعيشي

سيتدهور أكثر ملواطني البالد ويفاقم من
أزمة التعايش السلمي بني الطبقات الفقيرة
والغنية في جنوب أفريقيا.
م ــن جــان ـب ـهــا ،قـ ــدرت ن ـش ــرة «إيـكــونــومـســت
إنتيليجنس يــونــت» الـبــريـطــانـيــة خسائر
البالد حتى نهاية األسـبــوع املاضي بنحو
 10مليارات راند ،أي نحو  680مليون دوالر.
وك ــان مـصــرف «دوي ـت ـشــه بـنــك» األملــانــي قد
ذكر في تقرير حديث ،أن هذه االضطرابات

وم ــا تـبـعـهــا م ــن عـمـلـيــات ش ـغــب وتـخــريــب
ستخفض معدل النمو االقتصادي لجنوب
أفريقيا بنحو  %0.8خالل العام الجاري.
وهـ ــذه ال ـت ـقــديــرات ت ـبــدو مـتــواضـعــة حينما
ُي ــزال اللثام عــن الخسائر الفعلية للمنشآت
العامة واألس ــواق بعد توقف الشغب تمامًا
والـسـيـطــرة عـلــى ال ـشــارع مــن قـبــل السلطات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة .م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،خ ـف ـضــت وك ــال ــة
مــوديــز العاملية للخدمات املالية التصنيف

جاذبية سندات الصين تعرقل استراتيجية عزلها
ربما يعرقل العائد
االستثماري الذي
تحصل عليه المصارف
والصناديق الغربية
استراتيجية بايدن لعزل
الصين
لندن ـ العربي الجديد

مقر البنك المركزي الصيني في بكين ()Getty

رغــم خطط إدارة الرئيس األمـيــركــي جوزيف
بــايــدن ملـحــاصــرة الـصــن عـبــر مــا أطـلــق عليه
«تحالف الديمقراطيات الرأسمالية» ضدها،
يبدو على الصعيد العملي أن هناك عقبات
كبرى تعرقل خطوات عــزل بكني خاصة على
صـعـيــد االس ـت ـث ـمــار وت ــدف ــق الـ ـ ـ ــدوالرات على
األسـ ــواق الصينية وشــركــات ـهــا .ورب ـمــا تجد
اإلدارة األميركية صعوبات في إقناع املصارف
وصناديق االستثمار الغربية بالتخلي عن
السوق الصيني الذي بات يحقق لها األرباح
التي يسيل لها اللعاب ،ويحمي استثماراتها
فــي أوق ــات االضـطــرابــات املالية الـكـبــرى ،مثل
أزمـ ــة املـ ــال ال ـعــامل ـيــة ف ــي ال ـع ــام  ،2008وأزم ــة
األسواق التي ضربت االقتصادات الغربية في
الشهور األربعة األولى من العام املاضي 2020
بـسـبــب تـفـشــي جــائ ـحــة ك ــورون ــا ،وم ــا تــرتــب
عليها من إغالق لالقتصادات العاملية والحد
من النشاط التجاري والصناعي.
ووفــق خبراء في تحليل بنشرة «إنفستمنت
ويـ ـ ـ ــك» ،وه ـ ــي نـ ـش ــرة أس ـب ــوع ـي ــة بــري ـطــان ـيــة
م ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،ف ـ ــإن األص ـ ــول
الـصـيـنـيــة بــاتــت مــن أدوات االسـتـثـمــار الـتــي
ال غـنــى عـنـهــا بــالـنـسـبــة للمستثمر الـغــربــي،
وإن حجم التدفقات املــالـيــة الغربية يواصل
االرت ـفــاع ،خــاصــة وأن الـسـنــدات الصينية تم

أثر كوفيد ـ 19
على األعمال الصغيرة
جواد العناني

شغب
جنوب أفريقيا

موسى مهدي
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ضمها إلــى مــؤشــرات أص ــول الــديــن العاملية،
حـيــث تــم ضمها إل ــى كــل مــن مــؤشــر «أف تي
أس أي راسـ ـ ـ ــل» بـ ـس ــوق لـ ـن ــدن فـ ــي م ـ ــارس/
آذار املــاضــي ،وإل ــى مــؤشــر مـصــرف «جــي بي
مورغان» ،أكبر املصارف األميركية ومصرف
«باركليز بــانــك» البريطاني .وحسب تحليل
«إنـفـسـتـمـنــت ويـ ــك» ،تـعـتـمــد جــاذب ـيــة أص ــول
الــديــن الصينية على أربـعــة عــوامــل رئيسية،
وه ــي ع ـمــق س ــوق ال ــدي ــن الـصـيـنــي املـتـنــامــي
مــع تـنــامــي الطبقة الــوسـطــى وحـجــم قدرتها
ال ـشــرائ ـيــة ،وق ـ ــدرة االق ـت ـص ــاد الـصـيـنــي على
م ـق ــاوم ــة األزم ـ ـ ــات ال ـعــامل ـيــة وارتـ ـف ــاع الـعــائــد
ع ـل ـي ـهــا ،واس ـت ـخ ــدام املـ ـص ــارف وال ـص ـنــاديــق
الـغــربـيــة لـلـسـنــدات الـحـكــومـيــة الـصـيـنـيــة في
تنويع محافظها ،ونسبة الفشل فــي السداد
الضئيلة وسط الشركات الحكومية.
على صعيد الـعــائــد ،الحــظ خـبــراء أن العائد
على سندات الخزينة الصينية ألجل  5سنوات
يبلغ حاليًا نسبة  %2.9مقارنة بالعائد على
سندات الخزينة األميركية لذات األجل البالغ
 ،%0.9كما أن عائد السندات الصينية يفوق
كثيرًا الـعــائــد السلبي على سـنــدات الخزينة
األملانية وهــو «نــاقــص  »0.7وعــائــد السندات
الـيــابــانـيــة «نــاقــص  .»0.1وه ــذا الـعــائــد الــذي
تحصل عليه املصارف االستثمارية الغربية
م ـغ ـ ٍـر ف ــي أوقـ ـ ــات ال ـف ــائ ــدة ال ـص ـفــريــة وبـ ْـحــث
املستثمرين الـجــاد عــن تحقيق عــائــد مرتفع
وم ـض ـمــون بـيـنـمــا ت ـهــدد امل ــوج ــة ال ـثــال ـثــة من
جــائـحــة ك ــورون ــا الـنـمــو االق ـت ـصــادي الـعــاملــي
وت ــدف ــع ب ــورص ــة وول سـتــريــت وال ـبــورصــات

الصين قاومت اضطرابات
أسواق المال مع تفشي
كورونا في 2020

الغربية نحو تصحيح كبير خــال الشهور
املـ ـقـ ـبـ ـل ــة .والح ـ ـ ــظ خ ـب ـي ــر ب ـم ـص ــرف بـيـكـيــت
االستثماري السويسري في تصريح للنشرة
البريطانية ،أن من بني  9.5تريليونات دوالر
ت ــدي ــره ــا صـ ـن ــادي ــق املـ ـع ــاش ــات والـ ـش ــرك ــات
االستثمارية العاملية فــإن نحو  %0.26منها
مـسـتـثـمــرة فــي أص ــول الــديــن الـصـيـنـيــة حتى
الربع الثالث من العام املاضي  ،2020مقارنة
بنحو  %0.04في العام  .2015وهذا يعني أن
مصالح املؤسسات االستثمارية الغربية باتت
تتزايد بعجلة متسارعة بالصني وأسواقها.
لكن خـبــراء يــرون أن مــا يجذب االستثمارات
الغربية نحو الصني ليس فقط العائد ولكن
كــذلــك أنـهــا بــاتــت «امل ــاذ اآلم ــن» فــي لحظات
اضـطــرابــات األس ــواق الـعــاملـيــة ،حيث تمكنت
الصني من مقاومة أزمة املال العاملية في العام
 2008والنمو بمعدالت كبيرة أنقذ العالم من
ال ــرك ــود االق ـت ـصــادي وق ـت ـهــا ،وكــذلــك خــرجــت
ال ـصــن ف ــي وق ــت مـبـكــر م ــن جــائ ـحــة كــورونــا
في العام املاضي وقاومت االضطرابات التي
ضربت أسواق املال في الشهور األربعة األولى
من العام املاضي ،حينما اضطرت الحكومات
إل ــى إغ ــاق االق ـت ـصــادات وال ـحــد مــن الـنـشــاط
الـتـجــاري والصناعي .كما يــرى التحليل ،أن
أصول الدين الصينية باتت من أدوات تنويع
محافظ االستثمار الكبرى الباحثة عن تقليل
الخسائر ،إذ إنها مضمونة إلى درجة كبيرة
مـقــارنــة باملخاطر االستثمارية فــي األس ــواق
الناشئة األخرى.
وب ـي ـن ـمــا ت ــراج ــع ال ـع ــائ ــد ع ـل ــى الـ ـسـ ـن ــدات أو
أص ـ ــول ال ــدي ــن ف ــي ل ـح ـظــات الـ ـه ــروب الـكـبـيــر
على أص ــول الــديــن العاملية فــي الــربــع الثاني
م ــن الـ ـع ــام امل ــاض ــي ق ـبــل ض ــخ ال ـتــري ـل ـيــونــات
ف ــي األس ـ ـ ــواق وب ـم ـع ــدالت ك ـب ـي ــرة ،فـ ــإن عــائــد
السندات الصينية تراجع بنسبة  ،%2.2وهي
نسبة معقولة مقارنة بتراجع عائد السندات
الـعــاملـيــة ال ــذي بـلـغــت نسبته  %9.0وتــراجــع
السندات الدوالرية بنسبة .%16

االئتماني لسندات الدين الصادرة عن كل من
بلديات جوهانسبرغ وكيب تــاون والعديد
من بلديات املدن الصغرى التي شهدت أحداث
احتجاجات عنيفة .وتقتل االضطرابات التي
ت ـت ـفــاعــل م ــع م ـت ـحــور دل ـت ــا ،ال ـس ـيــاحــة الـتــي
كانت مــن املـصــادر املهمة للعمالت الصعبة
إل ــى جــانــب امل ـعــادن وال ـتــي درت عـلــى الـبــاد
نحو  24.6مليار دوالر في العام  2019الذي
سبق تفشي فيروس كــورونــا .وعلى الرغم

من أن شــرارة االضطرابات أطلقها الصراع
حول النفوذ السياسي داخل حزب «املؤتمر
الــوطـنــي األفــري ـقــي» بـعــد اعـتـقــال الحكومة
الحالية رئيس البالد السابق جاكوب زوما،
إال أن تداعيات جائحة كورونا االقتصادية
وما سببته من زيادة معدل الفقر وخسارة
في الوظائف فاقمت االضطرابات في جنوب
أفــريـقـيــا الـتــي تـعــانــي مــن هـشــاشــة النسيج
االجتماعي منذ خروجها من حكم التمييز

العنصري في العام  .1994وتعاني جنوب
أفريقيا البالغ عدد سكانها نحو  60مليون
نسمة من نقص مريع في جرعات التطعيم
من فيروس كوفيد  ،19إذ إن نسبة التطعيم
لم تتجاوز  %2.8فقط.
وح ـســب تـقــريــر الـبـنــك ال ــدول ــي ال ـص ــادر في
ي ــون ـي ــو /ح ــزي ــران امل ــاض ــي ،فـ ــإن تــداع ـيــات
جائحة كورونا أدت إلى انكماش االقتصاد
الـ ـجـ ـن ــوب أف ــريـ ـق ــي ب ـن ـس ـبــة  %7فـ ــي ال ـع ــام
 .2020ويـقــدر البنك أن تـقــود الجائحة إلى
زي ـ ــادة ال ـف ـق ــراء ف ــي ج ـن ــوب أفــري ـق ـيــا بنحو
مليوني شخص خالل العام الجاري ،حيث
ارتـفـعــت نسبة البطالة وســط الـشـبــاب بني
سن  15و 24سنة إلــى  ،%63وهــي من أعلى
املعدالت في العالم .ومن املتوقع أن يتواصل
االنـكـمــاش االقـتـصــادي وخـســارة الوظائف
بمعدالت كبيرة خــال الـعــام ال ـجــاري .ومن
بني عدد القوى العاملة في جنوب أفريقيا
التي يقدرها معهد بروكنغز للدراسات في
واشنطن بنحو  40مليونا هنالك نحو 15
مـلـيــونــا فـقــط مـنـهــم يـشـغـلــون وظــائــف تــدر
ً
عليهم دخ ــا ثــابـتــا ،ويعمل مــن بــن هــؤالء
ثالثة ماليني في القطاعات الحكومية حسب
تقرير املعهد األميركي .ويالحظ خبراء أن
جنوب أفريقيا استفادت في النصف األول
مــن الـعــام مــن ارتـفــاع أسـعــار السلع األولـيــة
حينما ارتـفـعــت أس ـعــار امل ـع ــادن ال ـتــي تعد
البالد من كبار مصدريها في العالم ،إال أن
فاتورة النفط ومشتقاته املرتفعة امتصت
معظم هــذه الـعــوائــد ،إذ إن جـنــوب أفريقيا
ـاف ل ـل ـن ـفــط وال ـ ــوق ـ ــود .ول ــدى
م ـس ـت ــورد ص ـ ـ ٍ
البالد قطاع تقنية يعد األكبر في أفريقيا،
إذ ت ــوج ــد ف ــي جـ ـن ــوب أف ــري ـق ـي ــا ن ـح ــو 450
شــركــة تقنية تــوظــف نحو  40ألــف شخص
بلغ حجم االستثمارات في شركات التقنية
والبرمجيات نحو  88مليون دوالر في العام
 2020وفق تقديرات معهد بروكنغز.
وتأمل جنوب أفريقيا أن تصبح مركزًا للتقنية
واملعلومات في أفريقيا ،وبالتالي تتمكن من
جذب االستثمارات الغربية وتنشئ تحالفات
مع عمالقة التكنولوجيا في العالم .ولكن في
أعقاب هذه األحــداث ،ربما لن يكون مثل هذا
الحلم سهل التحقق خالل السنوات القريبة.
وعلى الرغم من الوضع االستثنائي لجنوب
أفريقيا من حيث التركيبة السكانية والتباين
الطبقي الـشــديــد والـعـنـصــريــة ،إال أن املوجة
الثالثة من كورونا ،ربما تطلق موجات فقر
وطبقية وتثير النعرات في العديد من دول
الـعــالــم الـنــامــي خ ــال ال ـس ـنــوات املـقـبـلــة وفــق
توقعات محللني.

تشكيك باستراتيجية الطاقة اليابانية الجديدة
طوكيو ـ العربي الجديد

ق ــال ــت ص ـح ـي ـف ــة «وول سـ ـت ــري ــت جـ ــورنـ ــال»
األمـيــركـيــة أم ــس األرب ـع ــاء ،إن ال ـيــابــان تتجه
ملضاعفة حصة الطاقة الشمسية من الطاقات
املتجددة في مكونات توليد الطاقة بالبالد،
وخ ـفــض ح ـصــة ال ــوق ــود األحـ ـف ــوري إل ــى أقــل
مــن النصف خــال العقد املقبل يشككون في
قــدرتـهــا على تحقيق ذل ــك ،وأن احتياجاتها
للنفط والغاز الطبيعي ستستمر.
وبـ ـحـ ـس ــب الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة «تـ ـتـ ـضـ ـم ــن مـ ـس ــودة
االستراتيجية الوطنية للطاقة فــي اليابان،
الـتــي تــم الكشف عنها األرب ـع ــاء ،قـفــزة هائلة
في اتجاه خفض الكربون ،وتدعو إلى إعادة
تشغيل للمحطات النووية اليابانية ،والتي
ال يـ ــزال ال ـج ــزء األك ـب ــر مـنـهــا غـيــر عــامــل بعد
حــادثــة انـفـجــار مفاعل فوكوشيما فــي العام
 ،»2011لكن خبراء يقولون إن تنفيذ الخطة
سيكون صعبًا للغاية بحلول املوعد النهائي
لـهــا ف ــي ع ــام  .2030وح ـســب الـصـحـيـفــة ،قــال

تاكيو كيكاوا ،نائب رئيس الجامعة الدولية
في اليابان وعضو اللجنة االستشارية بشأن
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـط ــاق ــة« :إن ف ــرص ــة ال ـيــابــان
ضئيلة في تحقيق أهدافها في مجال الطاقة
املتجددة والنووية وتحديد أهدافها الخاصة
بــالــوقــود األحـ ـف ــوري ،إن ـهــا منخفضة بشكل
ك ـب ـيــر» .وتـنـضــم ال ـيــابــان إل ــى مـجـمــوعــة من
ال ـب ـل ــدان ال ـت ــي تـ ـس ــارع إلـ ــى ت ـعــزيــز خططها
لخفض الكربون قبل مؤتمر تغير املناخ في
نوفمبر /تشرين الثاني املقبل ،في غالسكو،
إس ـك ـت ـل ـن ــدا .ك ـمــا ك ـشــف االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي
والـ ـص ــن ،األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،ع ــن مـقـتــرحــات

كارثة فوكوشيما
ال تزال تقلق اليابانيين من
التوليد النووي

مظاهرات في سيول ضد إطالق اليابان لمياه مفاعل فوكوشيما في المحيط ()Getty

لخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري.
كـمــا أن إدارة ب ــاي ــدن تـجـهــز قــائـمــة بــاألفـكــار
الـخــاصــة بـهــا .ولــم تـتـجــاوز مساهمة الطاقة
الــذريــة في إنتاج الكهرباء في اليابان نسبة
 6,2فــي املـئــة فـقــط ع ــام  2019مـقــارنــة بنسبة
 30فــي املئة قبل عــام  2011الــذي شهد كارثة
فــوكــوش ـي ـمــا .وم ـح ــور املـ ـس ــودة ه ــو خــارطــة
طريق توضح كيف ستحقق اليابان أهدافها
فــي خفض غ ــازات االحتباس ال ـحــراري ،الــذي
أعلنه رئيس ال ــوزراء يوشيهيدي سوجا في
قمة املناخ التي استضافتها الواليات املتحدة
في أبريل /نيسان املاضي.
وت ـس ـت ـهــدف ال ـخ ـطــة خ ـفــض  %46م ــن غ ــازات
االحتباس الحراري بحلول عام  2030مقابل
مستويات  ،2013أي أ ًعـلــى بنسبة  %77مما
تعهدت به اليابان سابقًا.
وم ـ ــن ب ــن ال ـع ـق ـب ــات الـ ـت ــي سـ ـت ــواج ــه تـنـفـيــذ
خـطــة خـفــض ال ـطــاقــة اع ـت ـمــادهــا عـلــى زي ــادة
الطاقة النووية التي ترتبط في ذهن الشعب
الياباني بأسوأ كارثة في تاريخه القريب ،إذ
تدعو االستراتيجية إلى توفير ما يصل إلى
 %22من طاقة اليابان من املفاعالت النووية
ب ـح ـلــول ع ــام  ،2030وه ــي خ ـطــة تـتـطـلــب من
الدولة التغلب على املقاومة املحلية الشعبية
والـبــرملــانـيــة إلع ــادة تشغيل بقية مفاعالتها
ب ـم ـس ـتــويــات ع ــال ـي ــة .وت ـع ـت ـمــد ال ـي ــاب ــان على
اسـتـيــراد معظم احتياجاتها مــن الـطــاقــة من
الخارج ويشكل الوقود األحفوري نسبة %41
من توليد الطاقة في اليابان.
وكانت الحكومة اليابانية استأنفت املفاعل
رقــم  3الـتــابــع ملحطة ميهاما وســط الـيــابــان،
بعد أن تــم إغــاقــه بالكامل بعد فترة وجيزة
من كارثة فوكوشيما النووية على غرار إغالق
جـمـيــع امل ـح ـطــات ال ـن ــووي ــة ف ــي ال ـب ــاد ،وذل ــك
للمرة األول ــى منذ توقفه قبل عشر سـنــوات،
وفـ ــق م ــا ذك ـ ــرت ش ــرك ــة ال ـك ـه ــرب ــاء «كــان ـســاي
إلكتريك باور» املشغلة للمفاعل في بيان يوم
 23يونيو /حزيران املاضي.

استمتعت بحضور لقاء فكري ،يوم الثالثاء ،املوافق ،2021/7/13
في مكتب صندوق األمم املتحدة للتنمية ( )UNDPفي العاصمة
األردنية ّ
عمان ،عنوانه «أثر كوفيد  19 -على مؤسسات األعمال
في األردن» .وقد ساهم في البحث بجانب املكتب األممي كل من
مكتب منظمة العمل الدولية في َع ّمان وغرفة التجارة العربية
األميركية التي ّ
مقرها بيروت.
ومن أبرز النتائج التي خرجت بها الدراسة ثالث:
األول ــى أن قــدرة املنشآت الخاصة الصغيرة على التجاوب مع
ّ
املتغيرات ،والقدرة على تبني الخطط لتجاوزها ،أضعف بنسبة
ملحوظة من املنشآت والشركات الكبيرة.
الثانية أن الهياكل الجمعية للمنشآت الصغيرة واملــايـكــرويــة
ليست موجودةْ ،
وإن وجدت فهي غير فعالة .ولذلك تبقى جهود
ُ َ ِّ
ّ
متفرقة مبعثرة ،وال تمكن املنشأة الفردية من
هذه املؤسسات
ّ
التحديات وحدها.
مواجهة
الثالثة املهمة أن الحكومة األردنية التي وفرت مخصصات تفوق
ملياري دينار (ما يعادل  2.8مليار دوالر) ،لم تصل إلى أهدافها
املـقـصــودة ،خصوصا للمنشآت الصغيرة .وعليه ،فــإن نسبة
ّ
هذه املنشآت التي تمكنت من تقديم طلبات لالستفادة من هذه
ّ
املخصصات بقيت محدودة ،وأن معظم هذه الشركات ()%70
عانت من ضائقة مالية شديدة.
وهـنــالــك بالطبع أسـبــاب تجمع بــن هــذه املــؤسـســات غير التي
ُ
ذ ِكــرت أعــاه .من أهمها غياب املقدرة الرقمية ،ما يحرمها من
التواصل اإللكتروني ،وتعبئة الطلبات ،خصوصا املؤسسات
املايكروية .وكذلك ضغطت املؤسسات األكبر لحل مشكالتها،
ِّ
وخصوصا أنها موظفة أع ــدادا كبيرة من العاملني ،ما يجعل
احتمال إفالسها شديد الوطأة ،وذا أثر إعالمي كبير.
تفاقم البطالة في األردن

وق ــد اعـتـمــد التحليل فــي ال ــدراس ــة عـلــى عينة مــن حــوالــي ألفي
مؤسسة أردنية ،أكثر من نصفها في محافظة العاصمة ّ
(عمان
الكبرى وما حولها) ،والنصف الباقي ّ
موزع على أربع محافظات
أخ ــرى ،مثل الــزرقــاء ،وإرب ــد ،والبلقاء .وقــد جــرى االتـصــال مع
ْ
أصحاب هذه املؤسسات هاتفيًا .وقد ُع ِّرفت املؤسسة الصغيرة
أو املايكروية بأنها التي تستخدم أقل من عشرة عمال.
ومع أن الدراسة لم تأخذ باالعتبار بعض الجوانب التي أثرت على
االستنتاجات الرئيسية ،إال أنها تبقى مهمة ،وفي غاية اإلفادة،
وخصوصا أن البنك الــدولــي نشر تقريرًا عــن واقــع االقتصاد
األردني لم يكن ّ
سارًا.
ومن أهم استنتاجاته أن نسبة البطالة بني الشباب قد وصلت
إل ــى  ،%50وأن نسبة الـبـطــالــة عـلــى املـسـتــوى االق ـت ـصــادي قد
المست نسبة  .%25وهذا يعني أن الزيادة في نسبة البطالة قد
ارتفعت بست نقاط مئوية عن العام املاضي .2020 ،وقد وقعت
في صفوف الشباب ،خصوصا املبتدئني منهم .ولذلك ،كما هو
واضح ،لهذا تأثير سريع على الوضع األمني برمته.
ومن املظاهر التي لم تؤخذ بقدر كاف من العناية ،أو لم تؤخذ
بعني االعتبار بتاتًا ،أن االقتصاد األردني كان يعاني قبل وصول
وبــاء كوفيد  19 -مــن تباطؤ اقتصادي واض ــح ،فمنذ انفجار
الربيع العربي وانقطاع األردن عن أسواقه في الدول املجاورة ،لم
يسجل األردن ولم يطرح أي أسهم جديدة ( )IPOفي بورصة
ّ
عمان ،وهذا ٌ
أمر لم يسبق لألردن أن عانى منه.
وليس هذا فحسب ،بل إن شركات كبرى أردنية ،خصوصا التي
أنشئت إلنـتــاج سلع وخــدمــات قابلة للتصدير ،غ ــادرت األردن
إلى أســواق خارجية .وقد كانت تشتري من شركات صغيرة،
ً
وتتعامل معها ،وتخلق لها مجاال للربح .وبغيابها ،انعدم مصدر
رئيسي من مصادر التزويد التي كانت تعتمد عليها املنشآت
الصغيرة.
واألمر الثاني املهم أن االقتصاد األردني كان يعاني ،حتى عام
 ،2019من عسر مالي واضح ،فنقص السيولة قد َّ
سبب كثيرًا
ّ
من الصراع والخسائر للشركات الصغيرة .وملا جاءت كورونا
واإلغالقات ،وتحديد الحركةّ ،
تعرضت هذه الشركات لخسائر
متفاقمة ،ومشكالت ُت ّ
هدد بقاءها حتى قبل تفشي وباء كورونا.
ٍ
واألم ـ ــر ال ـثــالــث أن عــامـلــن كـثـيــريــن ،م ــن ال ـش ـبــاب خـصــوصــا،
ً
يشتغلون أشغاال غير دائمة ،كثير منها لحسابهم الخاص ،في
القطاع غير الرسمي .ويشكل هــذا القطاع أكثر من  %30من
النشاط االقتصادي في األردن (يشمل قطاع الزراعة واألبنية
غير املنظمة واملحالت غير املسجلة ،وبائعي الطرق والجوالني،
والعاملني من منازلهم) ،وكثير من هؤالء فقدوا وظيفتهم ،حيث
أنهم كانوا يعيشون على دخلهم يومًا بيوم .ولذلك ،أي اغالق أو
تقطع في مداخيلهم ّ
يسبب لهم حرجًا ،ويمنع عنهم الحصول
على أبسط حاجاتهم األساسية.
زيادة الحماية المجتمعية

لذلك ّقدمت مقترحات كثيرة تهدف إلى زيادة الحماية املجتمعية
ل ـهــذه املـ ّ
ـؤس ـســات الـصـغـيــرة ،بـحـيــث ال تـبـقــى ُعــرضــه لـلـهـ ّـزات
ّ
املتواصلة وتحسن مرونتها ( )resilienceأمــام الطوارئ
ّ
ّ
املستجدات والطوارئ.
وتمكنها من التكيف ( )copingمع
وب ـس ـبــب م ـشــاركــة مـنـظـمــة ال ـع ـمــل ال ــدول ـي ــة ف ــي ال ــدراس ــة ،فقد
اسـتـحــوذت فـكــرة البطالة وع ــدم ق ــدرة املنشآت الصغيرة على
االستفادة من املخصصات املالية للحفاظ على بقائها ّ
وعمالها
على اهتمام الدراسة .وقالت إنه ال بد من وجود ترتيب ّ
يسد فجوة
االنفصام بني األموال املخصصة والجهات التي ٍ ّ
خصصت لها
عن طريق فتح مكاتب إلكترونية ملساعدتها في تقديم طلبات
املعونة .وال بد أيضًا من ربــط كثير من املؤسسات الصغيرة،
خصوصا املتشابهة ،أو املتكاملة عموديًا ،بعضها مع بعض
( ،)clusteringأو عن طريق تحويلها إلــى «فرانشايز»،
بحيث تستفيد كلها من الحجم الكبير وفوائضه.
ســؤولــن
ـ
مل
وا
اء
هــدفــت مــن تلخيص الــدراســة تقديمها إلــى ال ـقـ ّـر
ُ
ً
في الوطن العربي ،أمال أن يجدوا فيها ما يفيدهم .وقد أجريت
دراسات مشابهة في مناطق أخرى من العالم أظهرت أن التكيف
ً
مستوى من بني مختلف
والتحول في الوطن العربي هو األدنى
ً
مناطق الـعــالــم ،وأن دول الخليج األحـســن تكيفًا وتـفــاعــا في
الوطن العربي.

