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إيران تلتف على مضيق »هرمز«
طهران ــ صابر غل عنبري

لاللتفاف  مشروعًا  إيـــران  أطلقت 
عــــــلــــــى مـــــضـــــيـــــق »هــــــــــرمــــــــــز« فـــي 
صــادراتــهــا الــنــفــطــيــة، وذلــــك عبر 
أنـــبـــوب بــــري لــلــنــفــط يــمــتــد مـــن »غــــــوره« في 
محافظة بــوشــهــر جــنــوب غــربــّي الــبــالد إلــى 
مــيــنــاء جــاســك الــواقــع جــنــوب شرقيها على 
بحر ُعمان. وفي حني يصل طول الخط إلى 
أقصر  أنــه سيكون  إال  كيلومتر،  ألــف  قــرابــة 
مــن رحــلــة تــصــديــر الــنــفــط إلـــى الـــخـــارج عبر 
ــز«. إذ إن الــتــصــديــر مــن مــرفــأ جاسك  ــرمـ »هـ
بدال من اقتصاره على محطة خارك الواقعة 
في الخليج، يسمح للناقالت بتوفير بضعة 
لعبور مضيق  الحاجة  دون  النقل،  في  أيــام 
ــــمــــس صـــــــادرات 

ُ
هــــرمــــز الـــــــذي يـــمـــر عــــبــــره خ

توتر  نقطة  شكل  أن  وسبق  العاملية،  النفط 
خــصــوصــا بـــني إيـــــران والــــواليــــات املــتــحــدة، 

وبني إيران ودول الخليج. ويفترض أن ينقل 
اإليــرانــي مليون برميل يوميًا  األنبوب  خط 
مــن الــنــفــط، لكنه فــي الــوقــت الــراهــن سينقل 
نحو  للمشروع  األولـــى  املرحلة  افتتاح  بعد 
300 ألف برميل يوميًا. وأعادت واشنطن في 
العام 2018، فرض عقوبات اقتصادية قاسية 
ــرار الــرئــيــس األمــيــركــي  ــ ــر قـ عــلــى طـــهـــران، إثــ
السابق دونالد ترامب سحب بــالده أحاديا 

من االتفاق حول برنامج إيران النووي.
وأنشأت إيران مخازن في ميناء جاسك تصل 
برميل  مليون   20 إلى  االستيعابية  قدراتها 
من النفط، وذلك لدعم عملية تصدير النفط 
مــن خـــالل مــحــطــة جــاســك الــجــديــدة. وتصل 
كلفة مــشــروع خــط أنــبــوب »غــــوره ـ جــاســك« 
إلـــى 53 مــلــيــار تــومــان )الـــــدوالر يــســاوي 24 
أن  الــحــر(، ويفترض  ألــف تومان في السوق 
يخلق املشروع فرص عمل لـ10 آالف شخص. 
ووصــــف الــرئــيــس اإليـــرانـــي حــســن روحــانــي 

الخميس  أمــس  افتتحه  الــذي  الجديد  الخط 
 إن »اليوم يوم 

ً
بأنه »مشروع عمالق«، قائال

تاريخي وعظيم للشعب اإليراني، وكلما مّر 
فأكثر«.  أكثر  املشروع  أهمية  الوقت، ظهرت 
وأكـــــد أن بـــــالده نـــفـــذت »خـــطـــوة كــبــيــرة في 
تــصــديــر الــنــفــط، وامـــتـــالك مــحــطــة لتصدير 
ــمـــان يمثل  ــارج الــخــلــيــج وبـــحـــر ُعـ ــ الــنــفــط خـ
قــيــمــة كــبــيــرة لــنــا«، مــشــيــرًا إلـــى أن حكومته 
نفذت املشروع في ظروف العقوبات والحرب 

االقتصادية التي تتعرض لها إيران.
مـــن جــهــتــه، قــــال وزيــــر الــنــفــط بــيــجــن نــامــدار 
زنغنه إن »اليوم يوم تاريخي لصناعة النفط 
اإليرانية، تبدأ فيه عملية تصدير النفط الخام 
من منطقة مــكــران«، مشيرًا إلــى مشاركة 250 
شــركــة فــي تنفيذ املــشــروع. وأكـــد أن »افتتاح 
ــذا املــــشــــروع الــوطــنــي الــعــظــيــم فـــي ظـــروف  هــ
تجسيدًا  يمثل  القاسية  االقتصادية  الــحــرب 
لــهــزيــمــة الـــعـــقـــوبـــات«. ويـــأتـــي افــتــتــاح إيــــران 

نفطها،  لتصدير  البديل  العمالق  مشروعها 
النفطية لحظر  في وقت تتعرض صادراتها 
أميركي تــام مــن 2 مــايــو/ أيــار 2019، مــا أدى 
إلـــى تــراجــع هـــذه الـــصـــادرات خـــالل الــســنــوات 
املاضية من 2.5 مليون برميل إلى نحو 500 
ألـــف بــرمــيــل عــبــر الــطــرق االلــتــفــافــيــة، قــبــل أن 
تشهد هذه الصادرات خالل الشهور األخيرة 
طفرة، حيث أشــارت تقارير غربية إلى تمكن 
طهران من تصدير نحو مليون برميل يوميًا، 
الــصــني. وفـــي 19 يــولــيــو/  بــاتــجــاه  معظمها 
تموز الجاري، كشفت صحيفة »وول ستريت 
األميركية نحو  اإلدارة  تــوجــه  عــن  جــورنــال« 
تــشــديــد الــعــقــوبــات عــلــى املــبــيــعــات النفطية 
اإليرانية للصني، في مسعى ملمارسة الضغط 
على طهران لالستمرار في مفاوضات فيينا 
 على 

ّ
الــنــوويــة، فــي ظــل تأكيد إيـــران أخــيــرًا أن

أطــــراف املــفــاوضــات االنــتــظــار لــحــني تشكيل 
حكومة إيرانية جديدة.

بيروت ــ ريتا الجّمال

ــاب املـــــولـــــدات الــخــاصــة  ــحــ ــن أصــ أنــــــذر عـــــدد كــبــيــر مــ
غير  بأنهم  مختلفة  لبنانية  مناطق  فــي  املشتركني 
قادرين على إمدادهم بالكهرباء البديلة في ظل شح 
مادة املازوت في األسواق، وسط قلق متماد من العتمة 
مع ارتفاع تقنني الكهرباء الحكومية إلى أكثر من 20 
ساعة يوميًا. وتتزايد أزمة املحروقات في لبنان هذه 
األيام، والتي يتصل جزء كبير منها بالتهريب املنظم 

ت السوق السوداء.
ّ
والتخزين وسط تفل

كذا، حذر اتحاد املخابز واألفران، في بيان الخميس، 

مــن »أزمـــة رغــيــف على األبـــواب اعــتــبــارا مــن األســبــوع 
البيان إن  املـــازوت«. وقــال  املقبل، بسبب فقدان مــادة 
»مــديــريــة النفط سلمت اإلثــنــني كمية مــن هــذه املــادة 
ال تــكــفــي ألكــثــر مــن أســـبـــوع، ولــكــن خـــالل عــطــلــة عيد 
األضحى لم تسلم أي كمية، في حني أعلنت مديرية 
النفط نفاد هذه املادة لديها، علما بأن مادة املازوت 
مــتــوافــرة فــي الــســوق الـــســـوداء بسعر 140 ألـــف ليرة 

للصفيحة الواحدة«.
األفـــران واملخابز  العمل؟ وكيف ستؤمن  »مــا  وســـأل: 
الرغيف للمواطنني؟ هل تتحمل األفران أسعار السوق 
الـــســـوداء؟ الــرغــيــف خــط أحــمــر والــكــل يعلم ذلـــك، فال 

لذلك نطالب جميع  املسؤولية.  األفــران هــذه  تحملوا 
بتفادي  النفط،  مديرية  خاصة  وبــصــورة  املسؤولني 
هذه األزمــة وتأمني املــازوت لألفران قبل اإلثنني، ألن 
األفـــران واملخابز،  مــن  العديد  لــدى  املــخــزن  االحتياط 
شارف على االنتهاء، ولن تتمكن األسبوع املقبل من 

اإلنتاج وستضطر للتوقف«.
وأضـــــاف االتـــحـــاد أنــــه تــلــقــى اتـــصـــاالت مـــن عــــدد من 
أصحاب األفران، شكوا أسعار السوق السوداء. وتابع: 
»يدعو االتحاد جميع املخابز واألفران إلى عدم شراء 
املــــازوت بسعر الــســوق الـــســـوداء لــعــدم تشجيع هــذه 
السوق في ظل الظروف القاهرة التي تمر بها البالد«.

وكانت املديرية العامة للنفط أعلنت في بيان األربعاء، 
أنه »قامت منشأتا النفط في طرابلس والزهراني يوم 
اإلثنني وحتى منتصف الليل بتأمني السوق املحلية 

من مادة املازوت بمعظم قطاعاتها«. 
املــوزعــة مــن املنشأتني بــحــوالــي 14  الكميات  وقـــدرت 
مــلــيــون لــيــتــر، »مــمــا أدى إلــــى نــفــاد مــعــظــم املــخــزون 
اعتمادات مرتقبة الستيراد  فتح  ترقب  عــدم   

ّ
ظــل في 

بواخر إضافية من مادة املازوت لصالح املنشآت«. 
ــار الــبــيــان إلـــى أن املــديــريــة »ســتــتــوجــه إلــزامــيــًا  ــ وأشـ
بكمية   

ً
ــــازوت محتفظة املـ مـــادة  تسليم  عــن  لــلــتــوقــف 

محدودة جدًا للحاالت الطارئة واالستثنائية«.

أزمة المازوت تهدد الرغيف والكهرباء البديلة في لبنان

تراجع الدخل السياحي 
التونسي

كشفت معطيات البنك املركزي 
التونسي النقدية واملالية، أن مداخيل 

السياحة املتراكمة بلغت منذ بداية 
العام وحتى يوم 10 يوليو/ تموز 
2021، حوالي 874 مليون دينار، 

أي بتراجع قدره 25.3 في املائة 
مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 

2020. وتشير املعطيات إلى تراجع 
خدمة الدين الخارجي املتراكمة، 

بنسبة 30 في املائة، مقابل ارتفاع 
مداخيل الشغل املتراكمة بنسبة 27 
في املائة. وتقلص الحجم اإلجمالي 
إلعادة التمويل بنسبة 2 في املائة 

مقارنة بالفترة ذاتها من السنة 
املاضية. وأظهرت البيانات تحسنا 

طفيفا للموجودات الصافية من 
العملة األجنبية بما يعادل 135 يوم 

توريد.

»إيرباص« تبدأ تسليم طائرات 
إلى الصين

افتتحت شركة ايرباص مشروع 
طائراتها A350 في مركز 

استكمال وتسليم الطائرات 
عريضة البدن في تيانغني بشمالي 
الصني. وهذه هي املرة األولى التي 

تطلق فيها شركة صناعة الطائرات 
األوروبية مثل هذا املشروع لطائرة 
A350 خارج أوروبا، وهذا الطراز 

هو الجيل الجديد من طائرات 
إيرباص عريضة البدن، وتركز هذه 

الطائرة على األداء البيئي ومدى 
الطيران والراحة. وُسلمت طائرة 
A350 إلى شركة طيران شرق 

الصني في مركز اإلنجاز والتسليم 
التابع لشركة إيرباص تيانغني 

للطائرات عريضة البدن. 

التزام تجار الجزائر بدوام 
األضحى

أشادت وزارة التجارة وترقية 
الصادرات الجزائرية، في بيان لها 

بتقيد »كافة« التجار واملتعاملني 
االقتصاديني املسخرين باملداومة 
في عيد األضحى، مشيرة إلى أن 
نسبة التقيد بلغت 100 في املائة 

على املستوى الوطني. وأكدت الوزارة 
على جميع التجار واملتعاملني 
االقتصاديني بإلزامية العودة 

ملمارسة نشاطاتهم التجارية بشكل 
طبيعي ابتداء من الخميس، وذلك 

تطبيقا ألحكام القوانني النافذة.

صادرات األثاث التركية 
تنمو %35

حققت صادرات األثاث التركية نموا 
بنسبة 35 في املائة خالل النصف 

األول من العام الحالي، مقارنة 
بالفترة نفسها من 2020. وبحسب 

بيانات اتحاد مصدري منتجات 
األثاث والورق في إسطنبول، فإن 
صادرات القطاع تجاوزت ملياري 

دوالر. وفي يونيو/ حزيران املاضي 
وحده، بلغت عائدات صادرات األثاث 

387 مليون دوالر. وبلغ إجمالي 
عائدات صادرات منتجات األثاث 

والورق، 3.2 مليارات دوالر، خالل 
األشهر الـ 6 األولى من العام الحالي. 
وتصدر العراق قائمة البلدان األكثر 
استيرادا لألثاث التركي، تلته أملانيا، 

ثم الواليات املتحدة.

أخبار

مؤشرات نهوض 
االقتصاد 

اإلسباني

)Getty /باكو فرير(

قال رئيس الوزراء اإلسباني بيدرو سانشيز إن اقتصاد بالده توسع بنحو 2.4 في املائة في الربع الثاني من العام الحالي حيث يتعافى من تأثير جائحة 
كورونا، وهو في طريقه للنمو بنسبة 6 في املائة هذا العام و7 في املائة في 2022. ولفت إلى أن التوظيف نما بنسبة 4.9 في املائة في نفس الفترة، معربًا 
عن أمله في أن تصبح إسبانيا قريبًا »االقتصاد األسرع نمًوا في العالم املتقدم«. كانت إسبانيا واحدة من أكثر البلدان التي عانت من املوجة األولى من 
الوباء العام املاضي، ما خفض الناتج اإلجمالي بنسبة 10.8 في املائة العام املاضي. وقال سانشيز إن إسبانيا تهدف إلى جذب 500 مليار دوالر من 

االستثمارات الستكمال برنامج التعافي املمول من مساعدات االتحاد األوروبي.

اقتصاد
Friday 23 July 2021
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اقتصاد

الجزائر ـ حمزة كحال

يـــســـتـــعـــد الــــجــــزائــــريــــون لـــتـــوديـــع 
أمـــــجـــــاد »الــــبــــحــــبــــوحــــة املــــالــــيــــة«. 
الـــجـــزائـــريـــة  الـــحـــكـــومـــة  ــــت 

ّ
ــل إذ ســ

في  الــضــريــبــي«  »التحصيل  الــجــديــدة سيف 
تراجع  ملعالجة  والــتــجــار،  املستثمرين  وجــه 
عائدات الخزينة وارتفاع اإلنفاق في موازنة 
2021. وتــســعــى الــحــكــومــة إلـــى ردم جـــزء من 
الــعــجــز الـــذي بــلــغ مــســتــويــات قــيــاســيــة فاقت 
22 مليار دوالر ألول مرة في تاريخ الجزائر، 
وتنويع االقتصاد. وعلمت »العربي الجديد« 
من مصدر حكومي، أنه من املنتظر أن يحمل 
تدابير   ،2022 لسنة  الــعــامــة  املــوازنــة  قــانــون 
جـــديـــدة لــتــحــســن الــتــحــصــيــل الــجــبــائــي، من 
خــــال وضــــع جـــــدول زمـــنـــي جـــديـــد لــتــســديــد 
جــبــايــة املــكــلــفــن بــالــضــريــبــة ومــســح عــقــوبــة 

التأخر في السداد.
بقيادة  الجزائرية  الحكومة  تحركات  وتأتي 
وزيـــــر املـــالـــيـــة، وهــــو ذاتـــــه رئـــيـــس الــحــكــومــة 
أيمن بن عبد الرحمن، كخطوة أولــى إلعادة 
التي  الضريبي  التحصيل  لنسبة  االعــتــبــار 
تتراوح ما بن 12 و13 في املائة سنويًا فقط، 
حسب األرقام الرسمية الصادرة عن مصالح 

الضرائب الجزائرية. 
الــجــزائــر قــد حققت سنة 2015 أعلى  وكــانــت 
االستقال  منذ  لها  ضريبي  تحصيل  نسبة 
بقيمة  املـــائـــة،  فــي   20 بنسبة   ،)1962 )ســنــة 
ما  دوالر(،  مليار   27.72( دينار  مليار   3050
جــعــل الــجــبــايــة الــعــاديــة تتغلب عــلــى املـــوارد 
النفطية التي ظلت لعقود طويلة تهيمن على 

إيرادات امليزانية العامة في الباد.
ويـــرى مــراقــبــون أن هـــذه األرقــــام تــعــد بمثابة 
»التهرب  غابة  إخفاء  بها  ُيــراد  التي  الشجرة 
ــة  ــيـ ــالـ املـ وزارة  ــــزت  ــــجـ عـ الـــــــــذي  الــــضــــريــــبــــي« 
 2018 ففي سنة  تفشيه.  كبح  عــن  الــجــزائــريــة 
غير  الضرائب  قيمة  بلغت  املــثــال  على سبيل 
املحصلة 9 آالف مليار دينار، أي ما يعادل 80 

الحالي،  الرسمي  مليار دوالر بقيمة الصرف 
ــن مــجــلــس  ــ حـــســـب تـــقـــريـــر رســــمــــي صــــــــادر عـ
في  املستشار  ويرجع  الجزائر.  في  املحاسبة 
نــواوريــة، عجز  إبراهيم  االقتصادية  الشؤون 
السنوي  املعدل  رفــع  عن  الجزائرية  الحكومة 
منها  عــوامــل  عــدة  إلــى  الضريبي،  للتحصيل 
»ما يتعلق بالجانب البشري ونقص التأهيل 
والــتــكــويــن وغـــيـــاب املــعــلــومــات االقــتــصــاديــة 
االقتصادين«.  باملتعاملن  املتعلقة  واملالية 
ويـــــضـــــيـــــف نـــــفـــــس املــــــتــــــحــــــدث لــــــــ »الـــــعـــــربـــــي 
الــجــديــد« أنـــه »مـــن الـــنـــادر أن تــجــد بــلــديــة في 
الــجــزائــر قــــادرة عــلــى مــعــرفــة عـــدد املــؤســســات 
الــنــاشــطــة فـــوق تــرابــهــا، فــســجــات الــضــرائــب 
لــيــســت ُمــحــيــنــة«. وعــلــيــه، وفـــي ظــل الــظــروف 
االقــتــصــاديــة الــتــي تــمــر بــهــا الـــجـــزائـــر، يــرى 
املستشار في الشؤون االقتصادية أنه »حان 
الــوقــت إلحـــداث إصــاحــات ضريبية جذرية 
حصل 99 في املائة 

ُ
في الباد، إذ ال يعقل أن ت

من العائدات الضريبية من 12 محافظة فقط 
مــن أصـــل 58 مــحــافــظــة، وبــالــتــالــي نــحــن اآلن 
أمام ظلم اجتماعي ألن التحصيل الضريبي 
ــصــرح بهم من 

ُ
ال يمس إال رواتـــب الــعــمــال امل

خــــال اقــتــطــاع الــضــريــبــة عـــن الـــدخـــل الــعــام، 
الفرص  وبالتالي هناك إخال بنظام تكافؤ 

مــن جانبه،  االقــتــصــاديــن«.  املتعاملن  أمـــام 
السابق  والقاضي  االقتصادي  الخبير  يقول 
في مجلس املحاسبة الجزائري عبد الرحمن 
ــتـــول إن »الـــخـــزيـــنـــة الـــعـــمـــومـــيـــة تــخــســر  ــبـ مـ
مليارات الــدوالرات سنويا من جراء التهرب 
ضــــحــــى مــعــضــلــة تــرجــع 

َ
الـــضـــريـــبـــي الـــــــذي أ

أســبــابــه إلــــى نــقــص الـــوضـــوح فـــي التسيير 
وغياب آليات الرقابة، كون أغلب العاملن في 
الشركات خارج املحاسبة، وتوظيفهم تم عن 

طريق الواسطة«. 
ــد« أن  ــديــ ــجــ ــي الــ ــربــ ــعــ ــتـــول لـــــ »الــ ــبـ ويــــؤكــــد مـ
إلصــاح  مخيرة  وليست  مجبرة  »الحكومة 
الوضع الذي ال يتطلب خطابات جوفاء ولغة 
أن  مبتول  الرحمن  عبد  ويضيف  الــخــشــب«. 
ال  الضريبي،  التحصيل  »إشهار سيف  قــرار 
يكون بقرار سياسي بقدر ما يكون بقرارات 

تقنية وإدارية وحتى عقابية ردعية«.
وفــــي سعيها  الـــجـــزائـــريـــة،  الــحــكــومــة  أن  إال 
لتوسيع الوعاء الضريبي وتشديد إجراءات 
التحصيل الضريبي من أجل إنعاش موارد 
الخزينة العمومية، تجد نفسها أمام املعادلة 
الصعبة، تضعها بن مطرقة تنويع مداخيل 
الــخــزيــنــة الــعــمــومــيــة مـــن خــــال جــمــع أمــــوال 
بعض  إحـــداث  وســنــدان  والجباية  الضرائب 

الليونة تشجيعا لاستثمار. 
ويرى مدير مكتب الدراسات املالية »ترايدينغ 
وورد« كمال صابي أن »الحكومة الجزائرية 
مــجــبــرة الــيــوم عــلــى دمـــج االقــتــصــاد املـــوازي 
الــذي يــعــادل حجم االقــتــصــاد الــرســمــي، بــداًل 
من التوجه نحو إرهاق املؤسسات، بتوسيع 
الــذي  التحصيل  وتشديد  الضريبي  الــوعــاء 
سيؤدي إلى انكماش نسبة النمو في الباد«.
»الظروف  أن  الجديد«  »العربي  لـ  ويضيف 
الصعبة التي يمر بها االقتصاد الجزائري 
ــك ال يتم  ــ ــم تــشــجــيــع االســـتـــثـــمـــار، وذلـ

ّ
تــحــت

مــــن خـــــال الــتــضــيــيــق املــــالــــي عـــلـــى بــعــض 
ــات أخــــــرى بــا  املــــؤســــســــات وتــــــرك مـــؤســـسـ

مسؤولية ضريبية«. 
ــــزرب  ــــادي ملـــــن مـ ــتـــــصـ ــ ــــو الـــخـــبـــيـــر االقـ ــــدعـ ويـ
الحكومة الجزائرية إلى تبني »فكرة الجنات 
ــبـــائـــي وتــبــســيــط  ــيـــة، والـــعـــفـــو الـــجـ ــبـ الـــضـــريـ
املنظومة الجبائية، مع خلق منطقة للتبادل 

الحر داخل الباد«. 
ــعـــربـــي  ويــــشــــدد مــــــــزرب، فــــي تـــصـــريـــح لـــــ »الـ
الجديد«، على أنه »ال يعقل أن نفرض ضريبة 
على األربــاح تقدر بـ 24 في املائة هي األعلى 
نفر املستثمر من دفع 

ُ
بن الدول في املنطقة وت

الضرائب وتجبره على االلتواء على القانون، 
نفر األجنبي من دخول الجزائر«.

ُ
كما ت

عدنان عبد الرزاق

قفزت تكاليف معيشة السورين من نحو مليون ليرة، قبل 
النفطية والخبز  املشتقات  األســد أسعار  رفــع حكومة بشار 
قبل أسبوع، إلــى مليون و240 ألــف ليرة، وفــق ما أشــار إليه 
ــرت الصحيفة الــصــادرة  مــركــز »قــاســيــون« فــي دمــشــق. وذكــ
عــن »قــاســيــون« أن الــحــد األدنـــى لــأجــور فــي ســوريــة البالغ 
ــة، ال يــغــطــي ســــوى 7 فـــي املــائــة  حــالــيــًا 72 ألــــف لــيــرة ســـوريـ
أن  لــأســرة، مبينة  األســاســيــة  املعيشة  مــن حــاجــات  تقريبًا 
الــغــذاء الــضــروري ُيشّكل نحو نصف تلك الــحــاجــات. ووفــق 
ــيـــون«، فــــإن تــكــالــيــف املــعــيــشــة تـــجـــاوزت مــلــيــون لــيــرة  »قـــاسـ
شهريًا خال الربع األول من 2021، أي ما يعادل 330 دوالرًا 
لــلــرواتــب واألجــــور بعد  تقريبًا، بينما أصــبــح الــحــد األدنـــى 
الــزيــادة األخــيــرة 72 ألــف لــيــرة، مــا يــعــادل 24 دوالرًا. وتشير 
السلع  أن أسعار  إلــى  الجديد« من دمشق،  »العربي  مصادر 
واملنتجات الغذائية ارتفعت بن 20 و30 في املائة خال األيام 
األخيرة، ليصل متوسط أسعار الفواكه املوسمية إلى 4 آالف 
ليرة للكيلوغرام الواحد، فيما زاد سعر الدراق )الخوخ( عن 
7 آالف ليرة، ووصل سعر كيلوغرام لحم الخروف إلى 30 ألف 
ليرة، وكيلوغرام األرز 3500 ليرة، لتضاف ارتفاعات أسعار 

الدواء وأجور النقل إلى تكاليف معيشة السورين.
وكـــان بــشــار األســـد قــد أصـــدر أخــيــرًا مــرســومــًا بــزيــادة أجــور 
املائة، ما رفــع الحد األدنــى  العاملن بالدولة بنسبة 50 في 
لــأجــور مــن نــحــو 47 ألـــف لــيــرة إلـــى 71.515 لــيــرة، مــن دون 
تعديل الحد األدنى للراتب املعفى من ضريبة الدخل والذي 
ال يــزال عند 47 ألــف لــيــرة. وجـــاءت زيـــادة الــرواتــب بعد يوم 
ــد مـــن رفـــع حــكــومــة الــنــظــام الـــســـوري ســعــر الــخــبــز 100  واحــ
املائة والسكر والــرز املدعومن،  املائة واملـــازوت 177 في  في 
وقبلها رفع ليتر البنزين إلى 3.000 ليرة، كما رفعت أسعار 

جميع أنواع األدوية بنسبة 30 في املائة.
»الــعــربــي  ويـــقـــول االقـــتـــصـــادي الـــســـوري مــحــمــود حـــســـن، لـــ

الـــجـــديـــد«، إن ارتـــفـــاع تــكــالــيــف مــعــيــشــة الـــســـوريـــن، بــقــفــزات 
كبيرة، من 370 ألف ليرة عام 2019 إلى نحو 600 ألف خال 
الحالي،  العام  ليرة في مطلع  املاضي ثم نحو مليون  العام 
لــيــرة، يعود بالدرجة األولـــى إلى  إلــى 1.240 مليون  والــيــوم 
ليرة  مــن نحو 900  الــلــيــرة،  املستمر لسعر صــرف  الــتــهــاوي 

للدوالر في مطلع العام املاضي إلى نحو 3300 ليرة اليوم.
ويلفت حسن إلى أن غاء األسعار طاول مستلزمات الحياة 
الـــضـــروريـــة لــلــســوريــن، فــفــي حـــن يــمــكــن االســتــغــنــاء عـــن كل 
وحتى  وإلكترونية  كهربائية  مقتنيات  من  الرفاهية،  أشكال 
لــحــوم وفــاكــهــة، ال يمكن الــعــيــش مــن دون خــبــز ودواء ونــقــل، 
 30 تجاوزت  التي  الكبرى  االرتفاعات  الثاثية شهدت  وهــذه 
في املائة خال الشهر األخير، »لذا شهدنا أزمات النقل وزيادة 
نسبة الجوعى وليس الفقراء، بل وحــاالت انتحار عدة خال 
األسبوع املاضي«. ويعاني السوريون من فقر مدقع وارتفاع 
الــدول األكثر  نسبة الحرمان بعد وصــول سورية إلــى مقدمة 
فــقــرًا واألقـــل دخــا فــي الــعــالــم، مــع تــحــذيــرات دولــيــة مــن زيــادة 
ــادة األســعــار وتــراجــع غلة  نسب الــجــوعــى هــذا الــعــام، بعد زيـ
املحاصيل الزراعية بسبب الجفاف واستمرار النظام بتصدير 
غـــذاء الــســوريــن إلـــى دول الـــجـــوار. وكــانــت األمـــم املــتــحــدة قد 
 سورية مهددة بتفاقم أزمة الجوع، بسبب 

ّ
حذرت سابقًا من أن

الجفاف   
ّ
أن إلــى  املــوســم، مشيرة  هــذا  القمح  تــدنــي محصول 

املستمر يهدد بتفاقم أزمة الجوع في البلد الذي تمزقه الحرب، 
نظرًا لقلة القمح بسبب ضعف املحصول. كما حذرت منظمة 
 ،)Welthungerhilfe( هانغرهيلفه«  »فــيــلــت  األملــانــيــة  اإلغــاثــة 
األشخاص  عــدد   

ّ
أن مــن  الغذائية،  املــســاعــدات  بتقديم  املعنية 

بشكل  سيتزايد  اإلنسانية  املــســاعــدات  على  يعتمدون  الــذيــن 
 نحو 90 في 

ّ
فــإن األمــم املتحدة،  كبير. وبحسب إحصائيات 

 
ّ

املـــائـــة مـــن الــســوريــن يــعــيــشــون »تــحــت خـــط الــفــقــر« فـــي ظــل
ارتفاع متواصل في أعداد املحتاجن. ووفق برنامج األغذية 
في  مليون شخص   12.4 فــإن  املتحدة،  لأمم  التابع  العاملي 

سورية يكافحون للعثور على ما يكفيهم من الطعام.

تشديد الرقابة الضريبية 
لمواجهة شح الموارد

)Getty/ارتفاع كبير في أسعار السلع األساسية )دليل سليمان/فرانس برس(محاوالت لتنويع مصادر الدخل في االقتصاد الجزائري )بال بنسالم

الدخل ال يغطي كلفة الطعام

تتجه الحكومة الجزائرية 
الجديدة نحو زيادة 

التحصيل الضريبي، بهدف 
ضخ الموارد في الخزينة 
الُمرَهقة، ولردم العجز 

الكبير في الموازنة العامة

ارتفاع التحصيل الضريبي 
في مصر

أكد محمد معيط وزير املالية املصري، 
ارتفاع كفاءة التحصيل الضريبي بنسبة 15 

في املائة نتيجة إطالق املنظومة الضريبية 
اإللكترونية خالل موسم اإلقرارت الضريبية 

في 2021 رغم جائحة فيروس كورونا 
املستجد. وأوضح محمد معيط، في بيان 

صادر الخميس،  أن منظومة إقرارات 
القيمة املضافة شهدت نمًوا بنسبة 91 في 
املائة في أعداد املسجلني، ونمًوا في أعداد 

مقدمي إقرارات القيمة املضافة بنسبة 45 
في املائة مقارنة بعام 2018، ونمًوا فى 
حصيلة إقرارات القيمة املضافة بنسبة 
26.6 في املائة عن عام 2020. وقال إن 

منظومة الفاتورة اإللكترونية حققت نجاًحا 
ملموًسا على أرض الواقع، وأسهمت بشكل 
ال في توطيد العالقة بني املمولني واإلدارة  فعَّ

الضريبية، حيث بلغت نسبة االلتزام 100 
في املائة من الشركات املسجلة بمركز 

كبار املمولني، ومن املقرر استكمال مراحل 
اإللزام لكل املسجلني بمختلف املأموريات 

الضريبية خالل الفترة املقبلة.

طاقة اإلنتاج النفطي في 
الجزائر

أكد خبراء في مجال الطاقة لوكالة األنباء 
الجزائرية على ضرورة أن تسرع الجزائر من 

جهودها الرامية لتعزيز طاقاتها اإلنتاجية 
للنفط. وقال الخبير مصطفى مقيدش 

أن دول »أوبك+« تمكنت من التوصل إلى 
»حد أدنى« من االتفاق، سمح لبعض الدول 

بزيادة حصتها في اإلنتاج. لكنه وصف 
االتفاق، على الرغم من أهميته، بـ »الهش«. 

ويستدعي ذلك، وفق مقيدش عودة الجزائر 
نحو سياسة نفطية »أكثر فعالية« من خالل 
زيادة القدرات اإلنتاجية وتعزيز االستثمار 
األجنبي في مجال املحروقات باملوازاة مع 

تطوير الطاقات املتجددة.

العراق يالحق مخالفات 
»الغاز«

كشفت شركة تعبئة الغاز، أحد تشكيالت 
وزارة النفط، عن وجود عقوبات صارمة 

بحق املتاجرين بأسطوانات الغاز املخالفة 
للمواصفات العراقية. وقال مدير فرع شركة 
تعبئة الغاز في بغداد سنان نبيل إن »هنالك 
تنسيقا مشتركا مع وزارات النفط والداخلية 

والدفاع للحد من دخول هذه األسطوانات 
من مناشئ أجنبية مختلفة«، مؤكدا »وجود 

عقوبات صارمة بحق املخالفني«.

أرباح هيونداي تفوق 
التوقعات

أعلنت هيونداي موتور الكورية الجنوبية 
الخميس أفضل أرباحها ربع السنوية في 

نحو ست سنوات، مدعومة بطلب قوي 
على سياراتها مرتفعة الهامش من الفئة 

الرياضية متعددة االستخدامات وطرز 
جنسيس. وبلغ صافي ربح الشركة 1.8 
تريليون وون كوري )1.57 مليار دوالر( 
في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ 

حزيران، مقارنة مع 227 مليار وون قبل 
سنة.  وقال املحللون إن النتائج القوية 

تدعمت بطريقة إدارة هيونداي لسالسل 
إمداداتها.

غرامات على شركات أدوية 
أميركية

أعلنت املدعية العامة في والية نيويورك، أن 
»جونسون آند جونسون« وثالثة من كبار 
موزعي األدوية في الواليات املتحدة، وافقوا 

على دفع 26 مليار دوالر لتسوية آالف 
الشكاوى التي تتهمها بتأجيج أزمة األدوية 

األفيونية التي تعصف بالواليات املتحدة. 
ووافق مختبر »جونسون آند جونسون« على 
دفع 5 مليارات دوالر على مدى تسع سنوات، 
فيما وافق املوزعون »ماكيسون« و»كاردينال 

هيلث« و»أميريسورس بيرغن« على دفع 
21 مليار دوالر على مدى 18 عاما على أمل 
تسوية ما يقرب من 4 آالف دعوى قضائية 
رفعتها عشرات الواليات والسلطات املحلية. 

روسيا ترفض األجواء 
المفتوحة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، 
سيرجي ريابكوف، أن بالده لن تعيد 

النظر في قرارها االنسحاب من معاهدة 
السماوات املفتوحة. وقال ريابكوف - 

خالل مؤتمر الدول األطراف في املعاهدة 
- إنه لو كانت األطراف األخرى مهتمة 

بالفعل ببقاء روسيا في املعاهدة، لكانت 
تصرفاتها مختلفة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%60
ــي نـــســـبـــة الـــضـــريـــبـــة  ــ هـ
الـــمـــحـــصـــلـــة مــــن ثــلــث 
الــمــحــافــظــات الــجــزائــريــة 
)قبل   48 بـ  عددها  الُمقدر 
محافظات   10 استحداث 
بلغ  فيما  أخــيــرًا(،  جديدة 
الجزائر  من  التحصيل  عجز 
من  و%90   %64 العاصمة 

محافظة وهران.

تقارير عربية

سوريةالجزائر

كــشــفــت الــلــجــنــة الــعــلــيــا إلعــمــار 
مــديــنــة املـــوصـــل، الــخــمــيــس، عن 
مــــشــــروع كـــبـــيـــر ســيــخــفــف مــن 
أزمــــة الــســكــن فـــي املــديــنــة، فيما 
أشــــــارت إلــــى قــــرب إنـــجـــاز بــنــاء 
297 مدرسة و11 مركزًا صحيًا. 
وقال املدير التنفيذي للجنة عبد 
»مستشفيات  إن  الدخيل  القادر 
املــحــافــظــة كـــانـــت تــضــم 4 آالف 
سرير، واآلن ال يتجاوز املوجود 
إلـــى  مـــشـــيـــرا  ــر«،  ــ ــ ــري ــ ســ  1600
الــصــحــة  »ضــــــرورة تــفــعــيــل دور 

بشكل كبير«.
تــــحــــركــــات  »هــــــنــــــاك  أن  وتــــــابــــــع 
وإجــــــــراءات إلعـــــادة اإلعـــمـــار في 
ضمن  القديمة  واملوصل  نينوى 
عـــدة مــشــاريــع«، مــشــيــرا إلـــى أنــه 
»سيتم تحويل معسكر الغزالني 
إلى مجمع سكني كبير في حال 
موافقة رئيس الــوزراء مصطفى 
ــلــــى بــــنــــاء مــــرافــــق  ــــكــــاظــــمــــي عــ ال
تجارية وحيوية بمساحة 6 آالف 
دونم فيه، والذي سيخفف كثيرا 

من أزمة السكن«.

أزمة 
السكن في 

الموصل
صنعاء ـ محمد راجح

يــعــانــي الــيــمــن نــزيــفــا مـــتـــواصـــا عــلــى كــافــة 
ــة  ــمــــويــ ــنــ ــتــ ــة والــ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ املـــــســـــتـــــويـــــات االقــ
بوضوح  تظهر  معامله  بــدأت  واالستثمارية، 
مع تحول أهم القطاعات الواعدة إلى أطال، 

كما هو حال قطاع الصناعات التعدينية. 
وتــكــشــف تــقــاريــر رســمــيــة صــــادرة عــن هيئة 
الــجــيــولــوجــيــة والـــثـــروات املعدنية  املــســاحــة 
والــهــيــئــة الـــعـــامـــة الــيــمــنــيــة لــاســتــثــمــار عن 
استثمارية في  اليمن نحو 15 فرصة  فقدان 
الصناعات التعدينية تم بذل جهود واسعة 
قــبــل الـــحـــرب لــلــحــصــول عــلــيــهــا وتــجــهــيــزهــا 
وتــحــديــدهــا والــتــرويــج لــهــا عــلــى املستوين 

املــحــلــي والــــدولــــي، وحــظــيــت بــاهــتــمــام كبير 
ــريـــن.  ــمـ ــثـ ــتـ ــبــــل رجــــــــال األعــــــمــــــال واملـــسـ مـــــن قــ
املساحة  فــي هيئة  السابق  املــســؤول  ويــؤكــد 
ــام الـــواصـــلـــي،  الــجــيــولــوجــيــة الــيــمــنــيــة، بـــسـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن اعــتــمــاد اليمن على  لـــ
مورد وحيد واملتمثل في النفط شّكل هاجسًا 

كبيرًا مــع تــراجــع اإلنــتــاج النفطي الــخــام في 
منذ  صــافــر  كحقل  املنتجة  الحقول  مختلف 
الــعــام 2007 وانــخــفــاض اإلنــتــاج مــن حــوالــي 

300 ألف برميل إلى أقل من 180 ألف برميل.
ويضيف أن هــذا األمــر دفــع الــدولــة بمختلف 
مــؤســســاتــهــا ودوائــــرهــــا لــلــبــحــث عـــن حــلــول 
لــتــنــويــع مــــوارد الــدخــل »فــكــانــت الــصــنــاعــات 
الــتــعــديــنــيــة فـــي طــلــيــعــة الــقــطــاعــات الــتــي تم 

التعويل عليها في الخطط والبرامج«. 
وخال الفترة من 2008 إلى 2012 كانت هناك 
11 فــرصــة استثمارية جــاهــزة وثـــاث فرص 
بن عامي 2013 و2014، في مجال استغال 
الصناعية واإلنــشــائــيــة.  والــصــخــور  املــعــادن 
ــدد مـــن املـــشـــاريـــع املــوقــعــة  ــك عــ ــدأ بــعــد ذلــ ــ وبـ

بــالــظــهــور منها 3 مــصــانــع للرخام  عــقــودهــا 
ــاء أول مــصــنــع لــلــجــبــس  ــشــ والـــغـــرانـــيـــت وإنــ
تــقــدر بنحو  الــيــمــن بتكلفة اســتــثــمــاريــة  فــي 
املــخــتــص بمجال  ويــشــيــر  مــلــيــون دوالر.   40
الــتــســويــق والـــتـــرويـــج الـــخـــاص بــاالســتــثــمــار 
»العربي الجديد«،  التعديني وديع شمسان لـ
إلى أن هيئة املساحة الجيولوجية بالتعاون 
والــتــنــســيــق مـــع بــعــض الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
املختصة كهيئة االستثمار، كثفت تحركاتها 
وأنــشــطــتــهــا الـــتـــرويـــجـــيـــة لـــلـــثـــروة املــعــدنــيــة 
فــي اليمن. ويلفت إلــى أنــه تــم جــذب عــدد من 
االستثمارات ورؤوس األموال، إلى أن جاءت 
القطاع وأفقدته ما كان  الحرب فطمرت هذا 
متاحًا من فرص واعدة ومشاريع استثمارية 
ــد بــــدأ الــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذهــا وفـــرص  كــــان قـ

أخرى كان يجري التفاوض عليها. 
الجيولوجية  املساحة  هيئة  تقارير  وتشير 
إلى أن عدد تراخيص عقود استغال املعادن 
ــر ثـــــاث ســــنــــوات قـــبـــل الـــحـــرب  ــ ــــادرة آخـ ــــصـ الـ
بــلــغ 19 عــقــدًا ونــحــو 42 عــقــدًا تــم تجديدها 
ــامــــات  الســــتــــغــــال ودراســــــــــــة عـــــــدد مـــــن الــــخــ
الصناعية واإلنشائية. كما بلغ عدد املحاجر 
العاملة في اليمن 3 آالف محجر تنتشر في 20 
محافظة يمنية من أصل 22 محافظة تعمل 
على استغال الخامات. في حن بدأت هيئة 
العملية  الــخــطــوات  الــجــيــولــوجــيــة  املــســاحــة 
في  التعدينية  الــصــنــاعــات  مــشــروع  لتنفيذ 
)الــجــوف، مــأرب،  اليمن  الشرقية من  املناطق 
شبوة(، لكن املشروع توقف مع تركز الحرب 
واملعارك الدائرة في اليمن منذ ست سنوات 
بــشــكــل كــبــيــر فــي هـــذه املــنــاطــق الــشــرقــيــة من 
الباد الغنية باملوارد التعدينية والطبيعية. 
إقــامــة سكة حديد  املتعثر  املــشــروع  وتضمن 
لتصدير  بلحاف  فــي منطقة  بــحــري  ومــيــنــاء 
الــخــامــات املــعــدنــيــة لــيــكــون أقـــرب إلـــى املدينة 
الصناعية، وإقامة أول مجمع ألحجار البناء 
ــدد من  والـــزيـــنـــة كـــنـــمـــوذج. كــمــا تـــم تــنــفــيــذ عــ
املشاريع في مجال قاعدة املعلومات والبيانات 
الجيولوجية والجيولوجيا البحرية، وحصر 
مواقع استغال املعادن والصخور الصناعية 
الغطاء  مخاطر  خارطة  وإنــتــاج  واإلنشائية، 

الصخري لليمن، وتحليل وتفسير املعلومات 
للموارد  املتكاملة  واإلدارة  الجيوفيزيائية، 
املائية، واالستكشافات املعدنية واالستشعار 
والخارطة  الجيوبيئية  والــخــارطــة  بعد،  عــن 
التشريعية  البنية  وبــاعــتــبــار  الجيولوجية. 
املرتكز األساس لجذب االستثمارات، فقد تم 
تنظيم هذه البنية من خال إصدار مجموعة 
إقــرار قانون  القوانن والتشريعات منها  من 
املناجم واملحاجر في العام 2013 والــذي أعد 

وفق أفضل املمارسات الدولية.
ــانـــون جــمــيــع اإلجـــــــــراءات ابـــتـــداًء  ــقـ وحـــــدد الـ
مـــن الــــدراســــات االســتــكــشــافــيــة واالســتــغــال 
واإلنــتــاج بصورة واضحة ومبسطة، بهدف 
املزايا  من  املزيد  وتقديم  اإلجـــراءات  تسهيل 
والــحــوافــز وزيـــــادة االســتــثــمــارات فــي قطاع 
الــتــعــديــن بــاعــتــبــاره الــقــطــاع الــواعــد واألكــثــر 
اســتــمــراريــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن قــيــام الــعــديــد 
مـــن الــصــنــاعــات الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى املـــعـــادن 
والـــصـــخـــور اإلنــشــائــيــة والــصــنــاعــيــة، إال أن 
اليمن كان يسعى للتحول إلى دولــة منتجة 
لــلــمــعــادن الــفــلــزيــة بــتــصــديــر أول شــحــنــة من 
مــنــجــم الـــزنـــك فـــي جــبــل صــلــب بــمــنــطــقــة نهم 
الواقعة ما بن صنعاء ومأرب، والذي كانت 
نسبة اإلنجاز فيه قد بلغت أكثر من 85 في 
املائة وذلــك بهدف دخــول اليمن نــادي الدول 

املصدرة للزنك في العالم.
ويرى الخبير في معهد الدراسات واألبحاث 
حديث  فــي  العولقي  فهد  والــغــازيــة  النفطية 
ــي الـــــجـــــديـــــد«، أن الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ مـــــع »الـ
خــطــط الــتــوســع فــي اإلنـــتـــاج الــنــفــطــي جــاءت 
اليمن  مــعــانــاة  مــن  ضاعفت  عكسية  بنتائج 
االقــتــصــاديــة بــاعــتــمــادهــا عــلــى مـــورد وحيد 
ويشير  الــواعــدة.  قطاعاتها  استغال  وعـــدم 
في هذا السياق إلى مشروع الغاز الطبيعي 
ــال والـــــــذي جـــــاء عـــلـــى حـــســـاب اإلنـــتـــاج  املــــســ
النفطي الذي تقلص كثيرًا، واألسباب جاءت 
فساد  ينخره  كــان  القطاع  أن  منها  متعددة؛ 
ــع وعــــبــــث نـــافـــذيـــن ســـاهـــمـــوا فــــي هـــدر  ــ ــ واسـ
مـــــوارده، وهــــذه املــشــكــات ســاهــمــت بــدورهــا 
فـــي ظـــهـــور قـــطـــاع املــــعــــادن مـــن بـــن الــحــلــول 

لتعويض مصادر الدخل.

المساواة وظيفية لألردنيين اليمن يفقد 15 استثمارًا في الصناعات التعدينية
من أب أجنبي

التجار يشكون تراجع القدرة الشرائية للمواطنين )عبد الحكيم أبو رياش(

عمان ـ زيد الدبيسية

أظـــهـــر تــقــريــر أعـــــده املـــرصـــد الــعــمــالــي 
األردنـــــــــي )مـــجـــتـــمـــع مــــدنــــي( أن أبـــنـــاء 
أردنين  املتزوجات من غير  األردنيات 
يــعــانــون مــن أوضــــاع صعبة فــي ســوق 
الــعــمــل، مــن حــيــث قــلــة الــفــرص املتاحة 
ــور ومــعــامــلــتــهــم  ــ أمـــامـــهـــم وتـــدنـــي األجــ
فــي كثير مــن األحــيــان على أنهم عمال 

وافدون رغم أنهم ولدوا داخل األردن.
وبــحــســب الــتــقــريــر الـــذي أعـــده املــرصــد، 
فــإن هــذه الفئة تقل رواتــبــهــا عــن الحد 
األدنـــــى لـــأجـــور بــشــكــل كــبــيــر، كــمــا لم 
للمطالب  املختصة  الــجــهــات  تستجب 
املـــتـــكـــررة لــتــحــســن أوضـــاعـــهـــا وإزالـــــة 
الــقــيــود الــتــي تــحــد مــن حصولها على 
فـــرص الــعــمــل فــي مختلف الــقــطــاعــات، 
خـــاصـــة فـــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص. وكــانــت 
اللجنة الثاثية لشؤون العمل توافقت 
على رفع الحد األدنى لأجور من 220 
إلى 260 دينارًا لأردنين و230 دينارًا 
اللجنة على سد  لغيرهم. كما توافقت 
الــفــجــوة بــن األردنــيــن وغــيــرهــم خال 
عامن عن طريق رفــع 50 في املائة من 
الــفــجــوة بــاألجــر الــتــي تبلغ 15 ديــنــارا 
عام 2022 ورفع 50 في املائة عام 2023 
ليتساوى الجميع في ذات الحد األدنى 
لأجور. وقال املرصد العمالي: »يواجه 
عدد من أبناء األردنيات الذين يعملون 
فــي قطاعات منظمة مــن وجــود تمييز 
ضــدهــم، رغــم أنهم ليسوا وافــديــن وقد 
ولــد الكثير منهم داخــل أراضــي األردن 
ومع أنه يحق لهم العمل با تصاريح 
ــت تــنــطــبــق عــلــيــهــم معاملة  لــكــن مـــا زالــ

الوافدين في كثير من املجاالت.
ــــى وجــــــود مــعــضــلــة  وأشـــــــار املــــرصــــد إلـ
تـــلـــوح فـــي األفــــــق  حــــول وجـــــود تــوجــه 
الــذي حصل عليه أبناء  إللغاء اإلعــفــاء 

األردنـــــيـــــات مــــن اســـتـــصـــدار تــصــاريــح 
العمل. وذكر املرصد في تقريره حاالت 
من جنسيات مختلفة  أردنــيــات  ألبناء 
واملــعــانــاة الــتــي يــمــرون بــهــا فــي ســوق 
العمل، حيث قال الثاثيني أحمد، والده 
مصري الجنسية ووالــدتــه أردنــيــة، إنه 
لم يزر مصر إال مرتن وعمل في األردن 
في مجال الدهانات ثم تعرض إلصابة 
عمل سببت له عجزًا في قدمه ال تسمح 
له بالوقوف عليها أكثر من 10 ساعات 
ــمـــال  ــــى األعـ مــتــتــالــيــة فـــاتـــجـــه الــــيــــوم إلـ

املنظمة كاملحات التجارية املسجلة.
وبــحــســب الــتــقــريــر، يــعــمــل أحــمــد الــيــوم 
فـــــي مــــحــــل تـــــجـــــاري )ســـــوبـــــر مــــاركــــت( 
ــره 230  ــــدوام رســمــي وال يــتــجــاوز أجــ بـ
ديــنــارًا وهــو غير مشمول فــي الضمان 
االجتماعّي. ويدفع أحمد 170 دينارًا من 
راتبه لتغطية إيجار املنزل وال يستطيع 
الكثير  مختصرًا  أخــرى  بأعمال  القيام 
من حاجياته بعد االستدانة؛ وأضــاف: 
بدونه«.  وأحيانا  بعشاء  ننام  »أحيانا 
وقـــال رئــيــس املــرصــد العمالي األردنـــي 
»العربي الجديد« إن هذه  أحمد عوض لـ
الــشــريــحــة مـــن املــقــيــمــن عــلــى األراضــــي 
ــاع معيشية  األردنـــيـــة تــعــانــي مــن أوضــ
صــعــبــة، خــاصــة مـــع الــصــعــوبــات الــتــي 
تــواجــهــهــا فـــي ســــوق الــعــمــل مـــن حيث 
انخفاض األجور والتمييز بينهم وبن 

غيرهم من العمال.
ــعـــديـــات الــــتــــي ســيــتــم  وأضــــــــاف أن الـــتـ
أن  يفترض  العمل  قانون  إدخالها على 
تــعــالــج االخـــتـــاالت الــقــائــمــة بــشــأن هــذه 
من  يمكنها  بما  العمل  فــي ســوق  الفئة 
تــحــســن أوضــاعــهــا املــعــيــشــيــة وإيــجــاد 
فــرص عمل مناسبة. من جهته، أوضح 
رامي الوكيل، منسق حملة »أمي أردنية 
من   مجموعة 

ّ
أن لــي«،  حــق  وجنسيتها 

الحملة راجعت وزارة العمل بخصوص 

ـــات بــنــظــرائــهــم  ــيــ ــاواة أبـــنـــاء األردنـــ ــســ مــ
ــي الـــحـــد األدنـــــــى لـــأجـــور  األردنـــــيـــــن فــ
لكن »دون جــــدوى«، وفــق قــولــه. وأشــار 
 الفئة األكــثــر تــضــررًا من 

ّ
الوكيل إلــى أن

الــفــجــوة فــي الــحــد األدنــــى لــأجــور هي 
املصانع،  العاملون في  األردنيات  أبناء 
أساس  على  التمييز ضدهم  يقع  حيث 
بيت  مــركــز  مــديــر  لفت  فيما  الجنسية. 
إلى  أبو نجمة  العمال املحامي حمادة 
أن استثناء أبــنــاء األردنــيــات مــن الحد 
الجديد جــاء ألنهم ال يحملون  األدنـــى 
اآلالف  والدة  رغـــم  األردنـــيـــة،  الجنسية 
األردن وقضائهم  أراضـــي  داخــل  منهم 

معظم حياتهم هنا.
الحد   تحديد 

ّ
أن إلــى  أبــو نجمة  ولــفــت 

األدنـــى لــأجــور على أســاس الجنسية 
»ليس له أصــل في قانون العمل حيث 
نصت املادة 52 من القانون وتعدياته 
عـــلـــى تـــقـــديـــره »بـــصـــفـــة عــــامــــة أو إلـــى 
مــنــطــقــة مــعــيــنــة أو مــهــنــة مــعــيــنــة دون 

النظر إلى الجنسية«.
وقال إنه باالضافة الى ذلك، فإن مسألة 
ــّد مــخــالــفــة  الـــتـــمـــيـــيـــز بــــن األجــــــــور تــــعــ
االقتصادية  الدولية  للعهود  صريحة 
ــــرق بــن  ــفـ ــ ــــي ال تـ ــتـ ــ واالجــــتــــمــــاعــــيــــة، الـ
ــــور  ــــن بــمــســألــة األجـ ــــواطـ األجـــنـــبـــي واملـ
أو الــقــوانــن، »وهــنــاك مــآخــذ عــدة على 
األردن في ما يتعلق بمسألة األجور«. 

 إجـــــراء إزالـــــة الــفــجــوة بن 
ّ
وأضـــــاف أن

الـــــحـــــد األدنـــــــــــى لــــــأجــــــور لــــأردنــــيــــن 
مــدار سنتن »غير ملزم  وغيرهم على 
اجتمعت  حــال  في  املختلفة  للقطاعات 
الــلــجــنــة الــثــاثــيــة أم لــم تــجــتــمــع«، وقــد 
ـــخـــذت إجـــــــراءات مــمــاثــلــة ســابــقــًا من 

ُّ
ات

دون جــــــدوى. وطـــبـــق قـــــرار رفــــع الــحــد 
األدنــــى لــأجــور مــطــلــع الــعــام الــحــالــي، 
في  والــعــامــات  العاملن  استثناء  مــع 

املنازل وقطاع الغزل والنسيج.

قضايا حقوقيةموارد

3 آالف محجر كانت تعمل 
على استغالل 

الخامات في 20 محافظة
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لندن ـ موسى مهدي

ال يـــــــزال الــــغــــمــــوض يـــلـــف مــصــيــر 
امللف الــنــووي الــذي بــدأ التفاوض 
جــو  الـــرئـــيـــس  إدارة  بــــن  ــه  ــأنـ بـــشـ
بايدن والحكومة اإليرانية في إبريل/ نيسان 
ــي، لـــكـــن املــــفــــاوضــــات تـــوقـــفـــت بــســبــب  ــ ــاضـ ــ املـ
االنــتــخــابــات اإليــرانــيــة الــتــي أفــضــت إلـــى فــوز 
الــتــيــار املــحــافــظ بــالــحــكــم وصـــعـــود الــرئــيــس 

إبراهيم رئيسي للحكم. 
ومــــن املـــتـــوقـــع عـــــودة طـــهـــران لــلــتــفــاوض في 
الـــرئـــيـــس  أداء  بـــعـــد  املـــقـــبـــل  آب  أغــــســــطــــس/ 
اإليراني  البرملان  في  القسم  الجديد  اإليــرانــي 
ليصبح رسميًا رئيسًا للباد. ويرى محللون 
أن هنالك العديد من العقبات تعترض نجاح 
الرئيس اإليراني  املفاوضات حتى وإن وافــق 

امللف  حــول  الــتــفــاوض  مواصلة  على  الجديد 
الـــنـــووي بــالــشــروط الــتــي تــطــالــب بــهــا اإلدارة 
ــة.  وحــــســــب تـــصـــريـــحـــات رئــيــســي  ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
البالستية  الصواريخ  »برنامج  فإن  السابقة، 
وعـــاقـــات بــــاده مـــع دول الـــجـــوار غــيــر قابلة 

السادسة  الجولة  نهاية  وحتى  للتفاوض«.  
التي جرت أخيرا في فيينا بن الطرفن عبر 
الواسعة في  الفجوة  أوروبية، حالت  وساطة 
املتحدة  الــواليــات  الــتــي تطالب بها  الــشــروط 
دون تحقيق تــقــدم يــذكــر فــي املــفــاوضــات. إذ 
بــتــوســيــع  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  تــطــالــب  بــيــنــمــا 
االتـــفـــاق لــيــشــمــل شـــروطـــًا جـــديـــدة، مـــن بينها 
ــران مع  ــ الـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة وعــــاقــــات إيــ
جيرانها، ترفض الحكومة اإليرانية الجديدة 
مثل هــذه الــشــروط وتــدعــو الــواليــات املتحدة 
وشركاء االتفاق إلى رفع الحظر األميركي أواًل 
والــعــودة إلــى »االتــفــاق األصــلــي« الــذي وقعته 

مع مجموعة »5+1« في العام 2015.
الــــــدول  ــة  ــمـــوعـ مـــجـ هـــــي   »1+5« ومـــجـــمـــوعـــة 
األمــن  مجلس  فــي  العضوية  الدائمة  الخمس 
ــم املـــتـــحـــدة، وهـــــي الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة،  بــــاألمــ
باإلضافة  الصن،  روسيا،  بريطانيا،  فرنسا، 
إلى أملانيا، التي تتولى املفاوضات مع إيران 

حول برنامجها النووي.
لــكــن مـــا هـــي األســـلـــحـــة الـــتـــي مـــن املـــتـــوقـــع أن 
تستخدمها واشنطن إلجبار إيران على قبول 
شروطها الجديدة، وهل من املمكن أن ترضخ 

طهران للضغوط األميركية؟ 
األميركية مطلعن  بــاإلدارة  حسب مسؤولن 
ــنـــطـــن تــنــوي  عـــلـــى املـــلـــف الـــــنـــــووي، فـــــإن واشـ
النفط اإليراني  تشديد الحظر على صــادرات 
ــــن »  ــانــــب خـــــيـــــارات أخـــــــرى مـ لـــلـــصـــن إلــــــى جــ
كوكتيل الحظر«.  في هذا الشأن، قال مسؤول 
»وول ســتــريــت جــورنــال«،  أمــيــركــي لصحيفة 

غموض مفاوضات 
»الملف النووي«

العودة 
لمفاوضات 

النووي تنتظر 
بدء حكم إبراهيم 

رئيسي في 
)Getty( أغسطس

يلف الغموض مستقبل مفاوضات الملف النووي اإليراني التي توقفت 
بسبب االنتخابات اإليرانية. وقال مسؤولون أميركيون إن واشنطن تدرس 
خيارات للضغط على طهران، منها تشديد الحظر على تصدير النفط 

اإليراني وإقناع دول بوقف التجارة مع طهران

واشنطن تركز 
على استراتيجية عزل 
الصين وتتخوف من 

عرقلة الملف النووي  
لمساعيها

الخالفات تمتد 
لزيادة الضرائب على 

الشركات واألثرياء والحد 
األدنى للضريبة

العائد الجذاب يغري 
البنوك المركزية بشراء 

السندات الصينية

واشنطن 
تدرس تشديد 

الحظر النفطي 
على طهران

)Getty( خالف داخل الكونغرس حول خطة بايدن لتأهيل البنية التحتية)Getty( اليوان يتألق رغم ضغوط الحظر األميركي

واشنطن ـ شريف عثمان

رغــم وعــود الرئيس األميركي جو بايدن بأن 
يكون رئيسًا لكل األميركين وأن يقضي على 
االنقسام السياسي الذي طغى على الباد بعد 
سنوات حكم دونالد ترامب، ما زال العناد بن 
الــحــزبــن الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي يسيطر 
على العاصمة واشنطن ويعطل اتخاذ القرار 

في العديد من القضايا الحيوية.
وبــعــد مــفــاوضــات مــكــوكــيــة اســتــمــرت شــهــورًا 
الـــذي يمكن تخصيصه لخطط  املــبــلــغ  بــشــأن 
اإلنــتــرنــت  وشــبــكــات  التحتية  البنية  تــجــديــد 
فـــائـــق الـــســـرعـــة الـــتـــي وضــعــهــا بــــايــــدن، اتــحــد 
كــــل أعــــضــــاء الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري الــخــمــســن 
لــرفــض مــبــلــغ يــقــرب مــن 1.2 تــريــلــيــون دوالر 
في تصويت مجلس الشيوخ، ليضطر بعدها 
تــشــاك شـــومـــر، زعــيــم األغــلــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
ــالــــحــــزب، لــتــغــيــيــر صــــوتــــه مــــن نـــعـــم إلـــــى ال  بــ
لتتسنى له الدعوة لتصويت جديد. ويحتاج 
أعضاء  من  عضوًا   60 ملوافقة  الديمقراطيون 
املــجــلــس املــائــة إلقــــرار املــبــلــغ الــــذي اقــتــرحــوه، 
ــاع عــشــرة  ــنــ ــا يــعــنــي احـــتـــيـــاجـــهـــم إلقــ وهـــــو مــ
أعضاء من الحزب الجمهوري، باإلضافة إلى 
الديمقراطي، وهو  الحزب  أعضاء  كل  موافقة 

ما ال يبدو قريبًا حتى هذه اللحظة. 
ورغـــم إعـــان الــحــزب الــجــمــهــوري، على لسان 
أكـــبـــر أعـــضـــائـــه فـــي الـــكـــونـــغـــرس الــســيــنــاتــور 

لندن ـ العربي الجديد

الــدولــي أمـــس الخميس،  الــتــمــويــل  قـــال معهد 
انتعاشًا  يشهد  الصينية  الــســنــدات  إن ســوق 
األجنبية  التدفقات  حجم  وإن  مسبوق،  غير 
الــتــي ربــمــا سيتمكن مـــن جــذبــهــا ســنــويــًا قد 
ترتفع إلى 400 مليار دوالر. وبذكر أن الصن 
إلــى  الــيــوان  تتخذ خــطــوات ســريــعــة لتحويل 
عــمــلــة دولـــيـــة مــنــافــســة لــلــعــمــات الـــحـــرة في 
سوق الصرف األجنبي واالحتياطات العاملية 
اليوان ضمن  أن دخــل  املركزية، بعد  بالبنوك 

سلة العمات بصندوق النقد الدولي. 
وحسب التقرير الذي نقلت وكالة رويترز بعض 
العاملية  املــركــزيــة  البنوك  فــإن  مــنــه،  مقتطفات 
بــاتــت أكــبــر مستثمر فــي الــســنــدات الحكومية 
الــصــيــنــيــة بــســبــب زيـــــادة حــجــم احــتــيــاطــاتــهــا 
الــيــوان الصيني فــي أرصــدتــهــا األجنبية.  مــن 
وقــــــدر مــعــهــد الـــتـــمـــويـــل الــــدولــــي أن صــفــقــات 
البنوك املركزية العاملية مسؤولة عن 60% من 
الحكومية  السندات  على  األجنبية  التدفقات 

الصينية فــي الــربــع األول مــن الــعــام الــجــاري.  
»املؤسسات  أن مسحًا أصــدره منتدى  ويذكر 
النقدية واملالية الرسمية« يوم األربعاء، كشف 
إلى مكون  التحول  اليوان الصيني بصدد  أن 
رئــيــســي مــن مــكــونــات الــنــظــام املــالــي الــعــاملــي، 
وســـط تــوجــه ثــلــث الــبــنــوك املــركــزيــة إلضافته 
إلى احتياطياتها من النقد األجنبي. ويوضح 
الــعــاملــي، الــصــادر  الــحــكــومــي  مــســح املستثمر 
املركزية  البنوك  مــن  باملئة   30 أن  املنتدى  عــن 
تخطط لزيادة حيازاتها من اليوان على مدار 
الـ 12-24 شهرًا املقبلة مقارنة مع عشرة باملئة 
فقط العام املاضي. وما يجذب البنوك املركزية 

لــلــســنــدات الــصــيــنــيــة ارتــــفــــاع الـــعـــائـــد عــلــيــهــا، 
من  كــل  فــي  السيادية  السندات  بعائد  مقارنة 
ــا، وكذلك  ــ الــواليــات املــتــحــدة والــيــابــان وأوروبـ
قدرة االقتصاد الصيني على مقاومة األزمات 
وعمق السوق الصيني الذي يواصل التوسع.  
ــي،  ــ ــدولـ ــ وحــــســــب تـــقـــريـــر مـــعـــهـــد الـــتـــمـــويـــل الـ
ــاع الـــتـــدفـــقـــات عــلــى الــســنــدات  ــفــ يـــتـــواصـــل ارتــ
الصينية بالتزامن مع سماح السلطات املالية 
الصينية بتحرير االستثمار والسماح بمزيد 
سنداتها  وإدراج  األجنبية  االســتــثــمــارات  مــن 
عــلــى مـــؤشـــرات رئــيــســيــة. ولــكــن الــتــقــريــر يــرى 
باملقارنة مع  التدفقات »تظل ضئيلة  هــذه  أن 
الناتج املحلي اإلجمالي للصن ونصيبها من 
الدولي حجم  البنك  العاملية«. ويقدر  التجارة 
االقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي بــأكــثــر مـــن 14 تــريــلــيــون 
دوالر.  وبنى املعهد تقديراته لنمو التدفقات 
ــنـــدات الــحــكــومــيــة  األجــنــبــيــة عــلــى ســــوق الـــسـ
االحتياطيات  ارتــفــاع  احتمال  على  الصينية، 
العاملية من اليوان من مستواها الحالي البالغ 
الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي للصن  1.8% مـــن 
إلى 3% منه على مدار العشر سنوات املقبلة. 
وقــال إنــه فــي حــال حــدوث مثل هــذا االحتمال 
السندات  السنوية على ســوق  »التدفقات  فــإن 
دوالر«.   مليار  األربعمئة  سيتجاوز  الصينية 
بيانات منفصلة من  رويــتــرز، تظهر  وحــســب 
معهد التمويل الدولي، أن التدفقات الصافية 
لــلــمــحــافــظ األجــنــبــيــة عــلــى الـــســـوق الصينية 
نحو  تــدفــق  بينما  دوالر،  مــلــيــار   47.3 بلغت 
الــديــن  أدوات  شــتــى  عــلــى  دوالر  مــلــيــار   198.3
بالباد.  وفــي الــربــع األول مــن الــعــام الحالي، 
األسهم  على  األجنبية  التدفقات  صافي  بلغ 
دوالر.  مــلــيــار   83.1 الــديــن  وأدوات  الصينية 
وقــــال املــعــهــد »هــنــالــك احــتــمــال كــبــيــر لــزيــادة 
االحتياطيات باليوان، لكننا نعتمد توقعات 
مــحــافــظــة فــي ضـــوء الــتــوتــرات الــدبــلــومــاســيــة 
»املتوترة  العاقات  أن  إلــى  املــتــكــررة«، مشيرًا 
نمو  تعرقل  قد  بكن واشنطن  واملعقدة« بن 

سوق السندات الصينية في املستقبل«.

ميتش مــاكــونــيــل، فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة، عن 
رفـــضـــه ملـــشـــروع الـــقـــانـــون املـــقـــدم مـــن الــحــزب 
الديمقراطي، إال أن املشاورات السابقة أظهرت 
وجـــود نية للتفاهم حــول املــشــروع املــهــم لكل 
األمـــيـــركـــيـــن. وقـــــال الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري 
روب بورتمان »ما زلنا غير مستعدين إلقرار 
التصويت  على  بينما أصر شومر  القانون«، 
عليه رغم مطالبات أعضاء الحزب الجمهوري 
التصويت  وبــعــد  الــقــادم.  لــأســبــوع  بتأجيله 
الــفــاشــل فــي مجلس الــشــيــوخ، أصـــدرت لجنة 
مكونة من 22 عضوًا من الحزبن بيانًا أكدت 
فــيــه اســتــمــرار الــعــمــل مـــن أجـــل الــتــوصــل إلــى 
اتـــفـــاق نــهــائــي، وأعـــربـــت عـــن تــفــاؤلــهــا بــقــرب 

تحقيق ذلك. 
على  إنفاقا ضخما  الحزبن  وستشمل خطة 
العديد من مشروعات البنية التحتية، وعلى 
ــا الـــجـــســـور واألنــــفــــاق، بــكــلــفــة إضــافــيــة  ــهـ رأسـ
تقترب من 580 مليار دوالر فوق مخصصات 
الكونغرس املعتمدة، وتبلغ كلفتها اإلجمالية 
على مدار السنوات الثماني القادمة نحو 1.2 
تريليون دوالر، وستشمل أيضًا اإلنفاق على 
العديد من القضايا التي كانت ضمن برنامج 
بـــايـــدن االنـــتـــخـــابـــي، مــثــل الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 

والتغير املناخي. 
الحزبن على  بــن  العناد  يقف  أن  يتوقع  وال 
الخطة، حيث ما زالت هناك العديد من القوانن 
املنقسم خال  الكونغرس  التي ستطرح على 
الشهور القادمة، ومنها ما يخص رغبة بايدن 
في زيــادة الضرائب على الشركات واألثرياء، 

وأيضًا الحد األدنى للضريبة على الشركات، 
الــذي اقترحته جانيت يالن، وزيــرة الخزانة، 
على نظرائها األوروبين، وال يتوقع أن يوافق 
الجمهوريون على أي من القانونن بسهولة.

على  أيضا  الحزبن  بــن  العناد  يقتصر  ولــم 
الكونغرس، حيث  داخــل  اإلنفاق  مخصصات 
امـــتـــد لــيــشــمــل بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا الــســيــاســيــة 
ــان آخــــرهــــا تــشــكــيــل الــلــجــنــة  ــ ــتـــي كـ ــرى الـ ــ ــ األخـ
التي ستقوم بالتحقيق في أحــداث 6 يناير/ 
كانون الثاني املاضي، حن اقتحم املئات من 
املــتــظــاهــريــن مــن مــؤيــدي الــحــزب الجمهوري 
مبنى الكونغرس رفضًا ملا تم إعانه من فوز 

بايدن في انتخابات الرئاسة. 
ــاء، خــطــة الــحــزبــن  ــ ــعـ ــ ــارت، يــــوم األربـ ــ ــهـ ــ وانـ
الجانبن  لتشكيل لجنة تشمل أعضاء من 
بــعــدمــا رفــضــت نــانــســي بــيــلــوســي، زعــيــمــة 
األغــلــبــيــة بــمــجــلــس الــــنــــواب، عــضــويــن من 
خــمــســة أعــضــاء رشــحــهــم كــيــفــن مــاكــارثــي، 
الطريق  لُيفتح  الــجــمــهــوريــة،  األقــلــيــة  زعــيــم 
تتبع كل  أمــام تشكيل لجنتن منفصلتن، 
الــــذي يضعف  ــر  واحــــدة منهما حــزبــًا، األمــ
ــن قــيــمــة أي نـــتـــائـــج تــســفــر عــنــهــا  كـــثـــيـــرًا مــ
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات لـــــدى أي مـــنـــهـــمـــا.  ورفـــضـــت 
بيلوسي، التي يسمح لها مركزها كمتحدث 
النواب برفض أي عضو في  باسم مجلس 
العضوين جيم جــوردان من والية  اللجنة، 
إنديانا،  مــن واليــة  بانكس  أوهــايــو، وجيم 
بعدما دعــمــا ادعــــاءات تــرامــب بــعــدم صحة 
نــتــائــج االنــتــخــابــات الــتــي فـــاز بــهــا بــايــدن، 
وصــوتــا قبل ذلــك ضــد عــزل تــرامــب. وقالت 
بيلوسي إنــه »بـــاإلشـــارة إلــى مــا نأمله من 
الــوصــول  على  وإصــــرار  التحقيقات  نــزاهــة 
إلى الحقيقة، ونظرًا لعدم ارتياحنا لبعض 
ــادرة من  الــتــصــرفــات والــتــصــريــحــات الــــصــ
يــتــعــن عــلــي رفـــض مشاركتهما  الــنــائــبــن، 
الطبيعة  أن  مــؤكــدة  املــخــتــارة«،  اللجنة  فــي 
االستثنائية لأحداث التي سيتم التحقيق 
فيها تتطلب اتخاذ هذا القرار غير املسبوق. 

400 مليار دوالر لسندات الصينانقسام أميركي حول خطة بايدن تجديد البنية التحتية

تـــدرس  األمــيــركــيــة  »اإلدارة  إن  اإلثـــنـــن،  يــــوم 
خـــيـــارات تجبر طــهــران عــلــى قــبــول شروطها 
الــجــديــدة لــتــوســيــع االتـــفـــاق مـــع طـــهـــران، وأن 
هذه الخيارات من بينها معاقبة إيران نفطيًا 
ــرفـــــض«.  وحـــســـب املــــســــؤول، فــإن  ــ فـــي حــــال الـ
إدارة بــايــدن »تـــدرس فــرض حظر جديد على 
صــــادرات الــنــفــط اإليـــرانـــي للصن الــتــي تقدر 

ــران، إقــنــاع دول  ــ تــدرســهــا اإلدارة ملــعــاقــبــة إيـ
الكبار  النفط  ومشتري  والهند  الصن  مثل 
بوقف الواردات غير النفطية اإليرانية ووقف 
تمويل الديون اإليرانية والتحويات املالية«. 
لــكــن خــبــراء يـــرون أن الــحــظــر األمــيــركــي على 
االقتصاد اإليراني بلغ الحد األقصى وليس 
لواشنطن حظره،  تبقى  الــذي  الكثير  هنالك 

املسؤول  برميل يوميًا«. ووفــق  بنحو مليون 
فــإن الحظر  لــم يتم الكشف عــن هويته،  الـــذي 
بــه واشنطن يشمل حظر »شبكة  الــذي تلوح 
اإليراني  النفط  تنقل  التي  النفطية  الناقات 

إلى الصن«. 
اإلدارة األميركية قال  فــي  آخــر  لكن مــســؤوال 
للصحيفة »إن من بن الخيارات األخرى التي 

وأن مــبــيــعــات الــنــفــط  اإليـــرانـــي للصن فقط 
هــي املــتــبــقــيــة.  ولـــدى بــكــن مــصــالــح تجارية 
االقتصادي  لنموها  األهمية  بالغة  وتقنية 
وتــوســعــهــا الــتــجــاري ويــمــكــن مقايضة جــزء 
مــنــهــا بــصــفــقــة وقـــف تــجــارتــهــا الــنــفــطــيــة مع 
منذ  الصينية،  الــشــركــات  وتستفيد  طــهــران. 
ــاء الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي الـــســـابـــق دونـــالـــد  ــغـ إلـ

ــفــــاق الــــنــــووي، مـــن شـــــراء الــنــفــط  تـــرامـــب االتــ
اإليراني بسعر رخيص وحسومات تصل في 
بعض األحيان إلى أكثر من 10 دوالرات على 

البرميل. 
كــمــا تـــعـــول حــكــومــة رئــيــســي الـــجـــديـــدة على 
صــفــقــة االســتــثــمــار الـــتـــي وقـــعـــت بـــن طــهــران 
وبكن في العام املاضي والتي تمتد ملــدة 25 
عامًا وتشمل توظيفات استثمارية لنحو 250 
مليار دوالر في االقتصاد اإليراني، من بينها 

قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات.
اإليــرانــي للطاقة قد  الــرئــيــس  وكـــان مستشار 
ذكــــر لــنــشــرة »ســـتـــانـــدرد آنــــد بــــووز غــلــوبــال« 
الــعــاملــيــة، عــشــيــة انــتــخــاب الــرئــيــس إبــراهــيــم 
رئيسي، أن باده ال تعول على االتفاق النووي 

أو حتى مبيعات النفط الخام في املستقبل.
العاقات  بمجلس  الزميلة  تــرى  جانبها،  من 
أنه  روبــنــســون  كالي  واشنطن  فــي  الخارجية 
على الرغم من تصريحات بايدن، فإن »باده 
طهران  التزمت  إذا  الــنــووي  لاتفاق  ستعود 
بــشــروطــه، إال أن شـــروط الــتــفــاوض الــجــديــدة 
التي يرغب بها تضفي غموضًا على احتمال 
ــة، ألن الــرئــيــس  ــنــــوويــ ــات الــ ــفــــاوضــ نـــجـــاح املــ
اإليراني الجديد غير راغب في التفاوض حول 
الـــشـــروط األمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي تــتــنــاول 
ــامـــج الــــصــــواريــــخ الــبــالــســتــيــة وعـــاقـــات  ــرنـ بـ

طهران بدول الجوار«. 
بايدن ربما  الرئيس  إدارة  أن  ويــرى محللون 
التي  الشروط  بشأن  تنازالت  لتقديم  ستلجأ 
ــهــــران وذلــــــك بــبــســاطــة ألنــهــا  تــطــلــبــهــا مــــن طــ
تـــتـــخـــوف مــــن عــــواقــــب الــــرفــــض عـــلـــى تــســريــع 
طهران للبرنامج النووي. كما أن إدارة الرئيس 
ــتـــي تـــركـــز فــــي اســتــراتــيــجــيــة بــنــاء  بــــايــــدن، الـ
»النظام العاملي الجديد« على عزل الصن، ال 
ترغب في منح بكن جائزة كبرى في منطقة 
إيـــران الغنية بالنفط  الــشــرق األوســــط، وهــي 
الطبيعي ولديها جيوب نفوذ مؤثرة  والغاز 
في كل من لبنان والعراق واليمن، ويمكن أن 
تهدد تل أبيب في املستقبل وتضعف النفوذ 

األميركي في املنطقة بأكملها.  
ــقــــت واشــنــطــن  ــام 2015 وافــ ــعــ الــ ــاق  ــفــ اتــ وفـــــي 
النفط  قــطــاع  الــثــانــوي على  الحظر  رفــع  على 
اإليراني، وهو ما يعني أن إيران يمكنها رفع 
الصادرات النفطية إلى املستويات التي كانت 

عليها قبل الحظر. 
كما سمح االتــفــاق الــنــووي الــذي تــم التوصل 
بــفــك  ــران ومـــجـــمـــوعـــة »5 +1«  ــهــ بــــن طــ إلـــيـــه 
تــجــمــيــد نــحــو 100 مــلــيــار دوالر هـــي أصـــول 

إيرانية مجمدة في حسابات خارجية. 

الثالثاء،  روحاني،  حسن  اإليراني  الرئيس  حكومة  باسم  المتحدث  أعلن 
ما  مرحلة  إلى  النووي  االتفاق  بإحياء  المتعلقة  المفاوضات  إرجــاء 
إلــى  السلطة  كــامــل  ــتــقــال  ان بــعــد 
ــبــالد.  ــي ال ــدة ف ــجــدي الــحــكــومــة ال
العليا  القيادية  الجهات  أن  وأضــاف 
ارتأت تأجيل المفاوضات إلى مرحلة 
بين  السلطة  كامل  تناقل  بعد  مــا 
يتعلق  فيما  أنه  وتابع  الحكومتين. 
فإن  الجديدة،  الحكومة  بصالحيات 
أنجز  المفاوضات  من  األساس  الجانب 
إزالة  سياق  في  األولية  والتوافقات 
أكثر نسبة من الحظر أجريت لحد اآلن.

المفاوضات مؤجلة

مال وسياسة

تشمل خطة الحزبين 
إنفاقًا ضخمًا على 

مشروعات البنية التحتية، 
وعلى رأسها الجسور 

واألنفاق، بكلفة إضافية 
تقارب 580 مليار دوالر
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رؤية

شريف عثمان

أعــلــن البنك املــركــزي املــصــري األســبــوع املــاضــي ارتــفــاع الدين 
الــخــارجــي للبالد خــالل الــربــع األول مــن الــعــام الــحــالــي، ليصل 
إلى 134.8 مليار دوالر تمثل أكثر من 40% من الناتج املحلي 
املاضي،  العام  الفترة من  نهاية نفس  املصري. وفي  اإلجمالي 
سجل الدين الخارجي 112 مليار دوالر، وهو ما يعني أن فترة 
االثني عشر شهرًا املنتهية بنهاية مارس/ آذار من العام الحالي 
املــصــري بما يقرب مــن 22.8  الخارجي  الــديــن  ارتــفــاع  شهدت 

مليار دوالر، وبنسبة زيادة سنوية تقدر بأكثر من %20.
الدين  ينخفض  لم  بينما  النسبة،  بهذه  الخارجي  الدين  ارتفع 
تخفيض  من  مكنتنا  الــزيــادة  أن  البعض  يظن  ال  املحلي حتى 
الدين املحلي، أو أن إجمالي الدين العام في سبيله لالنخفاض. 
سجلت  بينما   %20 تتجاوز  بنسبة  الخارجي  الــديــن  وارتــفــع 
يقدر  األخير  الربع  لالقتصاد خالل  نمو سنوي  معدل  البالد 

بنحو %2.9.
ــرة الــتــخــطــيــط املـــصـــريـــة إن مــتــوســط مـــعـــدل نمو  ــ ــ ــالـــت وزي وقـ
االقتصاد املصري خالل األرباع الثالثة األولى من العام املالي 
الذي بدأ أول شهر يوليو/ تموز من عام 2020 بلغ 1.9%، وإن 
 -  %5.2 بــني  يــتــراوح  نمو  معدل  تحقيق  إلــى  تشير  توقعاتها 
بنهاية  انتهى  الــذي  املالي،  العام  األخير من  الربع  5.5% خالل 

الشهر املاضي. 
النمو  معدل  متوسط  أن  إلــى  تشير  التخطيط  وزيــرة  توقعات 
للعام املالي 2020 - 2021 كله لن يتجاوز 2.8%، وهو معدل 
الخارجي.  الدين  الكبير في  االرتفاع   مع 

ً
ضعيف جدًا، خاصة

الــتــي تـــدر العملة األجنبية  الــقــطــاعــات  إلـــى  الــنــظــر  ولـــو حــاولــنــا 
للبالد، سنجد أن معدل نموها خالل نفس العام املالي كان أقل 
القلق،  املزيد من  الذي يثير  العام، األمر  النمو  كثيرًا من معدل 
ويوسع الفجوة ويسرع النزيف، بالنظر إلى معدل زيادة الدين 

الخارجي السريع. 
تراجعت معدالت النمو في أغلب دول العالم خالل النصف األول 
النسبة  تعويض  مــن  تمكن  معظمها  أن  إال  الجائحة،  عــام  مــن 
الكبرى مما تم فقده خالل النصف الثاني من العام وخالل ما 
النامية  االقتصادات  ما يخص  أما  التالي 2021.  العام  مر من 
والــنــاشــئــة، فــإن الــصــورة أفــضــل كــثــيــرًا، حــيــث رصـــدت شركة 
النمو في  مــعــدالت  تــســارع  األصـــول »الزارد«  وإدارة  األبــحــاث 
العديد من تلك األسواق، بصورة تفوق ما حدث في االقتصادات 
الكبرى. وقالت الشركة، التي تعد أكبر بنك استثماري مستقل 
األمصال  املواطنني على  تزايد معدالت حصول  إن  العالم،  في 
املضادة للوباء القاتل ساهم في عودة تدفق رأس املال األجنبي 
أقوى  انتعاش  الــدول، وهــو ما تسبب في ظهور عالمات  لتلك 

في أسواقها. 
لم ألحظ شخصيًا ظهور تلك العالمات في السوق املصرية، ولم 
يتأثر االستثمار األجنبي الوارد للبالد، ال انخفاضًا في 2020، 
وال ارتفاعًا في 2021، وال خالل السنوات العشر األخيرة. وما 
زال العجز في ميزان املدفوعات يتم تمويله من خالل التوسع 
فــي االقـــتـــراض، واســتــحــداث أدوات جــديــدة لــالســتــدانــة، أو مد 
آجال ما يستحق من ودائــع حصلنا عليها، ليتم اإلعــالن بعد 
ذلك عن تحقيق فائض وهمي في امليزان، لم يكن ليتحقق إال 
املصري  للنظام  املوالون  املتخصصون  ويجادل  باالقتراض.  
بــالــبــاطــل لــيــدحــضــوا بــه الــحــق، فــيــقــولــون إن قــــدرة االقــتــصــاد 
االقتصاد، وهم يتحدثون عن  ازدادت مع نمو  االقتراض  على 
حاالتها،  أحسن  فــي   %6 تتجاوز  ال  لالقتصاد  نمو  مــعــدالت 
الدين الخارجي يرتفع بنسبة 20%، واتخذوا تحذيرات  بينما 
الدين  ارتفاع  أن  علمهم  رغــم  هــزوًا،  املوالني  املتخصصني غير 

الخارجي ال يدر إال املهالك. 
يقولون إن ارتفاع الدين الخارجي إنما يعني ارتفاع ثقة العالم 
بــاالقــتــصــاد املـــصـــري، لكنهم ال يــتــحــدثــون عــن تــزايــد إحــكــام 
تبقى  ما  ثم تالشي  ومــن  عليه،  السيادية  املؤسسات  سيطرة 
قالوا  أنهم  ولو  القطاعات.  من شفافية ومحاسبة في مختلف 
لــنــا بــوضــوح أيـــن ذهــبــت املــلــيــارات الــتــي تــم اقــتــراضــهــا خــالل 
السنوات الثماني األخيرة، لربما تفهمنا بعض الشيء، ولكنهم 
ال يفعلون شيئًا مــن هـــذا أبـــدًا، وَمـــن يــتــحــدث فــي تــلــك األمـــور 
أو  يسجن  أن  إال  جـــزاؤه  يكون  ال  ومنطق  وحيادية  بصراحة 

عذاب أليم. 
يــعــيــش الــنــظــام املــصــري الــحــالــي فــي انــتــظــار ظـــرف يــســمــح له 
بشطب كل أو جزء من ديونه الخارجية، على غرار ما حدث مع 
السودان األسبوع املاضي، أو ما حدث مع مصر نفسها في عام 
1991 بعد املشاركة في حرب تحرير الكويت. ويتوسع النظام 
في االقتراض الخارجي كما يفعل من يثق بأنه لن يسدد، وأنه 
لن يحاسب على عدم السداد. وقبل فترة، قال السيسي نصًا 
الــتــي أسقطت عــن مصر فــي 1991 بلغت 43  »حــجــم األمـــوال 
أعطى  وده  أخــرى،  وقــروض  باريس  لنادي  منها  دوالر  مليار 

لالقتصاد املصري فرصة وهيا الحكاية كده‹‹.
وبغض النظر عن دقة الرقم املذكور، ال يتعني على أي نظام في 
العالم أن يفترض أن ما يقترضه لن يكون مستحقًا للسداد، وال 
بد أن نعلم أن دول العالم ليست من السذاجة التي تجعلها تقدم 
قروضًا لبلٍد ال ينوي القائمون عليه السداد. ولو فعلوا، ألصبح 
األمر مثيرًا للريبة، ولوجب التوقف الفوري عن االقتراض لحني 

التعرف إلى النوايا الحقيقية للمقرضني. 
عــام 1991  الكويت في  الــذي حدثت فيه حــرب تحرير  الظرف 
كان استثنائيًا، وكانت األسر الحاكمة في السعودية واإلمارات 
مستعدة  فكانت  عروشها،  زوال  تخشى  والبحرين  والكويت 
لــن يكون اإلعــفــاء من  الــســودان،  املبالغ، وفــي  للتنازل عــن تلك 
ســـداد الــديــون مــجــانــيــًا، وإنــمــا ســيــكــون التطبيع، وربــمــا أمــور 
ــرى، هــو املــقــابــل، وهـــو مــا يــدفــعــنــا للتفكير بــجــديــة فــي ما  أخــ
أجل  مــن  لتقديمه،  مستعدًا  الــحــالــي  املــصــري  الــنــظــام  سيكون 

الحصول على إعفاء طال انتظاره.
تنازل النظام املصري من قبل عن جزيرتي تيران وصنافير، 
وطلب الرئيس وقتها عدم فتح املوضوع مرة أخرى، ثم جاءت 
أزمة سد النهضة واقتربت إثيوبيا من إتمام امللء الثاني، وطلب 
الرئيس أيضًا التوقف عن »الهري«، فماذا عساه يقدم الرئيس 
ر 

َ
الديون، بينما ُيحظ إلغاء تلك  مرة أخرى من تنازالت مقابل 

علينا مناقشة األمر برمته؟

هل ُتلغى 
ديون مصر الخارجية؟


