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طرابلس ـ العربي الجديد

رغم اتفاق أطــراف األزمــة الليبية على إنهاء االنقسام 
السياسي وتوحيد السلطة التنفيذية، ما زالت حكومة 
الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تواجه 
عــقــدًا فــي مــلــفــات عـــدة متصلة بــاألزمــة الــتــي تعيشها 
العامة  امليزانية  البالد منذ سنوات، ومن بينها ملف 
إلــى ورقة  إلــى باحة املساومات وتحول  الــذي انجرف 
للضغط على الحكومة. واألربعاء املاضي، دعت هيئة 
االثنني،  اليوم  الى عقد جلسة،  النواب  رئاسة مجلس 
إضافة  الحكومة،  من  املقدم  امليزانية  مقترح  ملناقشة 

 وجهات نظر 
ّ
مللف املناصب السيادية في الدولة، لكن

بــشــأن نتائج  زالـــت متضاربة  مــا  الليبيني  املــســؤولــني 
الــنــواب،  تــلــك الجلسة املــنــتــظــرة. يــعــّبــر عــضــو مجلس 
 مقترح امليزانية »لن ُيعتمد 

ّ
زياد دغيم، عن اعتقاده أن

 
ّ
 ذلـــك بـــأن

ً
مــطــلــقــا« مـــن جــانــب مــجــلــس الـــنـــواب، مــعــلــال

امليزانية »أصبحت عنوانا لخلفيات صراع متعددة«. 
الطبلقي، توقعت  النواب، عائشة  لكن عضو مجلس 
»نسبة  موافقة مجلس النواب على مقترح امليزانية بـ
ها عادت وأشارت إلى خالفات بني النواب 

ّ
كبيرة« لكن

بــشــأن دعــــوة مــجــلــس الـــنـــواب لــعــقــد جــلــســة مناقشة 
امليزانية في طبرق »كما تم االتفاق على ذلك في آخر 

جلسة في شهر رمضان«. وكان رئيس الحكومة عبد 
الحميد الدبيبة، قد اقترح ميزانية تقدر بـ 96.2 مليار 
مجلس  يعترض  أن  قبل  دوالر(،  مليار   21.5( ديــنــار 
بسبب  للحكومة  وإرجــاعــهــا  اعتمادها  على  الــنــواب 
افتقارها للشفافية وحجمها الضخم وعدم مراعاتها 

»الوضع املالي واالقتصادي للدولة«.  لـ
ــال أســـتـــاذ االقـــتـــصـــاد بــالــجــامــعــات الــلــيــبــيــة، عبد  ــ وقـ
للنواب  املبطنة  الدبيبة  اتــهــامــات   

ّ
إن حــمــزة،  الحكيم 

حـــول هـــذا املــلــف تــعــكــس قــلــقــه الــشــديــد إزاء املــصــالــح 
تتحكم  باتت  والــتــي  للنواب  والشخصية  السياسية 
 ملف 

ّ
في مصير استحقاق حكومي مهم، مشيرًا إلى أن

امليزانية لم يعد خافيا تعلقه باملساومة على املناصب 
السيادية خصوصا محافظ البنك املركزي. 

 »إعــــالن مجلس 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن وقـــال حــمــزة لـــ

الــنــواب عــن مناقشة املــلــفــني فــي جلسة واحــــدة يؤكد 
 الدبيبة يتعرض لضغوط أخرى 

ّ
العالقة«، الفتا إلى أن

األطــراف  بعض  لصالح  فــي حكومته  مناصب  بشأن 
ــل الــســلــطــة  ــ الــســيــاســيــة الـــتـــي تــســعــى لــلــتــمــوضــع داخـ
 »جهود تسوية األزمــة ما زالت 

ّ
الجديدة. ويضيف أن

فــي مــراحــلــهــا األولــــى فــالــصــراع الــســيــاســي واملــصــالــح 
ــــت مــرتــبــطــة بــمــلــفــات هـــامـــة كــالــنــفــط  الــخــاصــة مـــا زالـ

واملناصب السيادية خصوصا االقتصادية منها«.

ليبيا: مساومات البرلمان على مناصب سيادية تعرقل الميزانية

كرواتيا تستعد الستقبال السياح
ــارات الـــشـــواطـــئ مــفــتــوحــة،  ــ ــ كـــراســـي الــشــمــس تــنــتــشــر، وبـ
وأصـــــوات املــوســيــقــى تــتــصــاعــد... هــكــذا تــســتــعــد الــفــنــادق 
واملـــطـــاعـــم فـــي كـــرواتـــيـــا الســتــقــبــال الـــــــزوار، مـــع األمــــل في 
تحقيق بــدايــة قــويــة فــي الــصــيــف، بــعــد أكــثــر مــن عـــام من 
اإلغــــالق والــقــيــود املــفــروضــة عــلــى الــســفــر بسبب فــيــروس 

كورونا. وأعــادت كرواتيا على نطاق واسع فتح ساحلها 
أوائــل  األدرياتيكي للسياح األجــانــب، لتصبح واحــدة من 
اتها املتعلقة  الدول األوروبية التي تخلت عن معظم إجراء
الناس  بالوباء، وفــق »فرانس بــرس«. واآلن، تعتمد قــدرة 
 

ّ
إلــى هــنــاك على قــواعــد السفر الخاصة بكل الــذهــاب  على 

بلد. وتسمح كرواتيا، وهــي عضو في االتحاد األوروبــي 
ووجـــهـــة شــهــيــرة لــقــضــاء الـــعـــطـــالت فـــي الــــقــــارة، بــدخــول 
ــا وخارجها  أوروبـ املتحدة ومعظم  الــواليــات  مــن  السياح 
 على اختبار سالب، 

ً
ممن يحملون شهادة تطعيم، أو دليال

أو تعافوا من كورونا.

مسعى تونسي الستعادة السوق الليبية
في  تونسية  اقتصادية  مؤسسة   150 نحو  بمشاركة 
مجاالت التجهيز والبناء والصناعات المعملية والتجارة 
أمس،  صباح  بدأت  المصرفي،  والقطاع  والخدمات 
والمعرض  المنتدى  فعاليات  طرابلس،  العاصمة  في 
الزيارة  هامش  على  المنتدى  ويأتي  الليبي-التونسي. 
المشيشي  هشام  التونسية  الحكومة  لرئيس  الرسمية 
الوحدة  حكومة  رئيس  من  لدعوة  استجابة  ليبيا،  إلى 
الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ويرافقه خالل زيارته عدد 
من الوزراء ورجال األعمال. وقال رئيس الغرفة التجارية 
إن  الجديد«  لـ»العربي  تصريحات  في  الرعيض  محمد 

العالقات الليبية التونسية تشهد قفزة قوية.

ارتفاع طفيف لمديونية األردن
ارتفع رصيد الدين العام المستحق على األردن في أول 
شهرين من العام الحالي 0.8 بالمئة إلى 26.7 مليار دينار 
 .2020 نهاية  مليارًا   26.49 بـ  مقارنة  دوالر(،  مليار   37.6(
أظهرت اإلحصاءات المنشورة في الموقع اإللكتروني 
لوزارة المالية، أمس األحد، أن الدين الداخلي لألردن في 
نهاية فبراير/ شباط بلغ 13.6 مليار دينار، والخارجي نحو 
13.06 مليارًا. يعادل الدين العام األردني 85.6 بالمئة من 
الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة. وكانت وزارة المالية 
باستثناء  العام  الدين  قد غيرت منهجيتها في حساب 
الديون من صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي، 

البالغة ما يقارب سبعة مليارات دينار.

محكمة مصرية تؤيد التحفظ 
على السفينة »إيفرغيفن«

قررت محكمة مصرية رفض التظلم المقدم من الشركة 
قناة  في  جنحت  التي  »إيفرغيفن«،  للسفينة  المالكة 
التعويضات  دفع  لحين  احتجازها  قرار  على  السويس، 
اإلسماعيلية  محكمة  وقبلت  السلطات.  طلبتها  التي 
الدعوى  موضوع  ورفضت  شكًلا،  التظلم  االقتصادية 
الخاص  االستئناف  وفي  والحجز  الدين  تثبيت  عدم  بنظر 
واستمعت  السفينة.  على  الحجز  تأييد  أمر  من  بالتظلم 
الشركة  دفاع  محامي  أقوال  إلى  أمس،  المحكمة، 
المالكة ومحامي هيئة قناة السويس والشركة المؤجرة 
إضافة إلى بعض الشركات المالكة لحاويات على السفينة.

لقطات

خصخصة الكهرباء في مصر
القاهرة ــ العربي الجديد

وافـــــق مــجــلــس الــــنــــواب املــــصــــري، أمــــس األحــــد، 
بصفة نهائية على 6 مشروعات قوانني مقدمة 
ــة، تـــتـــضـــمـــن خـــصـــخـــصـــة قـــطـــاع  ــومــ ــكــ ــحــ مـــــن الــ
خالل  متتالية  قـــرارات  الحكومة  اتــخــذت  بينما  الكهرباء، 
السنوات املاضية تضمنت زيــادات حــادة في أسعار هذه 
الخدمات. واستهدف تعديل قانون الكهرباء »خصخصة« 
وإنتاج  نقل  أنشطة  الفصل بني  املرفق من خــالل  خدمات 
وتـــوزيـــع الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، وتــحــويــل ســـوق الــكــهــربــاء 
ارتباطا بتحرير  إلــى ســوق تنافسية،  من ســوق حكومية 
أيــضــا  املــجــلــس  الــكــهــربــاء للمستهلكني. وأقــــر  بــيــع  ســعــر 
أو االستمرار فيها، والــذي  الوظائف  قانون شــروط شغل 
يثبت  الــذيــن  للموظفني  النهائي  الفصل  إجــــراءات  ينظم 
تــعــاطــيــهــم لــلــمــخــدرات فـــي الــجــهــاز اإلداري. ويـــأتـــي هــذا 
القانون في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تقليص 

أعداد العاملني في الجهاز اإلداري للدولة إلى 3.8 ماليني 
في نطاق  التعديل  6.5 ماليني. وتوسع  أصــل  موظف من 
سريان أحكام القانون ليشمل كل جهات العمل والعاملني 
للدولة، وحياة  العامة  املرافق  بذريعة حماية  الــدولــة،  في 
املواطنني من الخطر الداهم الذي قد يسببه بقاء متعاطي 
املخدرات في وظيفته، من دون النظر إلى تداعيات فصله 

على أوضاعه االقتصادية واالجتماعية.
كــمــا مــــرر الـــبـــرملـــان تــعــديــل قـــانـــون إنـــشـــاء صـــنـــدوق »تــحــيــا 
مصر«، والذي يمنحه املزيد من الصالحيات بعيدًا عن رقابة 
أنــواع الضرائب والرسوم  الدولة، ومنها إعفاؤه من جميع 
.
ً
سواء املفروضة في الوقت الحالي أو التي تفرض مستقبال

و»تحيا مصر« هو صندوق تبرعات أنشأه الرئيس عبد 
يــونــيــو/حــزيــران 2014، وال يخضع  فــي  السيسي  الــفــتــاح 
الرقابة على أوجــه إنفاقه. وطـــوال السنوات  ألي نــوع مــن 
ــعــلــن مــصــر عـــن طــريــقــة إدارة الــصــنــدوق 

ُ
ــة، لـــم ت ــيـ املـــاضـ

الشرفي  األمناء«  »مجلس  أو صالحيات  كاملة،  بشفافية 

ــر،  لــلــصــنــدوق، والــــذي يــضــم رئــيــس الـــــوزراء، وشــيــخ األزهـ
الــبــنــك املـــركـــزي، ووزراء املالية  وبــابــا األقـــبـــاط، ومــحــافــظ 
 عن 

ً
والــتــخــطــيــط واالســتــثــمــار والـــتـــجـــارة والـــعـــدل، فــضــال

مجموعة من رجال األعمال. وأعفى التعديل الصندوق من 
فــي حكمها،  والتوثيق، ومــا  الــعــقــاري  الشهر  كافة رســوم 
التي يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختالف أنواعها 
التصديق  رســوم  ومــن  فيها،  طرفا  الصندوق  يكون  التي 
عــلــى الــتــوقــيــع. وكــــذا مــن الــضــرائــب والـــرســـوم الجمركية 
ورســــــوم املـــنـــاطـــق الـــحـــرة لــكــل مـــا يـــســـتـــورده مـــن مــعــدات 
وأجهزة ومستلزمات، وأي أصناف أخــرى الزمــة ألعماله، 
واملنح  والتبرعات،  والهبات  الهدايا  من  إليه  يرد  ما  وكل 
التي ترد إليه من الخارج. كما وافق املجلس على تعديل 
إنشاء  قانون  والشهر« ومشروع  التوثيق  »رســوم  قانون 
السياحية  الــشــركــات  وتنفيذ  للعمرة  املــصــريــة  »الــبــوابــة 
رحالت العمرة«، بهدف إحكام الرقابة على الشركات غير 

املرخصة املنظمة لهذا النوع من الرحالت.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

قبل شهور كان الخراب يعشش 
في كل ركن من أركان املطارات، 
انطفأت األضواء الباهرة داخل 
صاالت السفر، وانطفأت معها 

محركات الطائرات، هدأت حركة 
سير الحقائب في صاالت 

الوصول واملغادرة، ظهر التراب 
على هياكل الطائرات، حصل 

طيارون وأطقم ضيافة على إجازة 
مفتوحة عقب حدوث تخفيض 

شديد في الرواتب وبعدها موجة 
إقاالت جماعية، غادرت سيارات 

األجرة محيط املطارات، ومعها 
أغلقت شركات السياحة أبوابها 

وسرحت موظفيها.
الحقت الخسائر الفادحة شركات 
الطيران وأجبرت العديد منها على 

إعالن إفالسها، اختفت شركات 
طيران عمالقة بعد تكبدها 

مليارات الدوالرات، وأخرى عريقة 
غادرت الساحة بعد أن عجزت 

دولها عن دعمها، والسبب في كل 
ذلك كارثة كورونا التي حلت فجأة 

على العالم ودمرت اقتصاد دوله 
وأرهقت مالية شعوبه، وكان قطاع 

السياحة أبرز الخاسرين على 
اإلطالق بسبب توقف الحركة كليا 

ووضع دول العالم قيودا شديدة 
على حركة السفر.

ورغم حدوث انفراجة في حركة 
السير والسفر داخل املطارات 
خالل الفترة األخيرة مع زيادة 
اللقاحات، إال أن الوضع ال يزال 
هشا، لم تشهد الحركة تحوال 
جذريا ربما باستثناء حركة 
الهنود املتجهني إلى الواليات 

املتحدة وأوروبا هربا من تفشي 
الوباء داخل بلدهم والذي حصد 

أكثر من 300 ألف من األرواح، 
تستطيع أن تلمس ذلك الوضع 

الهش بنفسك وأنت تتجول بحذر 
شديد في مطارات العالم خوفا 

من أن تلمس شيئا ملسه مصاب 
بالوباء قبلك.  

لم يعد السفر متعة كما كان قبل 
سنوات، بل بات قطعة من العذاب 
ومرادفا للمشقة والتعب والتوتر 

العصبي والضغط النفسي 
والعبء املالي حيث قفزات تكلفة 
السفر، فتحليل PCR في مدينة 
مثل نيويورك تبلغ تكلفته نحو 

400 دوالر، أما التحاليل التي 
تجريها مجانًا فتحصل عليها 

في فترة من 3 إلى 5 أيام، وهي ال 
تصلح للسفر.

في املطارات تسمع قصصًا وآهات، 
بل تشاهدها بعينك، فهذا مسافر 

تمت إعادته من حيث أتى ألنه 
ليس في حوزته تحليل كورونا 

مضى عليه 4 أيام، وهؤالء أطفال 
يسافرون دون أبيهم أو أمهم 

بعد أن وضعت الدولة املستقبلة 
قيودًا على سفر كبار السن، وهذا 
مسافر تمت إعادته من املطار ألن 

حرفا من اسمه في تحاليل كورونا 
يختلف عن اسمه في جواز السفر، 

وذاك مسافر يفاجأ وهو في 
منتصف الرحلة أن الدولة التي 

يسافر إليها قد أصدرت قرارات 
بتقييد حركة الدخول، وأنها 

فرضت حجرا صحيا ال يستطيع 
تحمل أعباءه املالية خاصة في 

فنادق أوروبا وأميركا، أو أن الدولة 
أغلقت حدودها ولم تعد تستقبل 

مسافرين من األماكن املوبوءة.

السفر في زمن 
كورونا

Monday 24 May 2021
االثنين 24 مايو/ أيار 2021 م  12  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2457  السنة السابعة

)فرانس برس(
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

الــرفــض  تــونــس جبهة  فــي  تتسع 
ــة مــع  ــيــ ــكــــومــ لــــلــــمــــفــــاوضــــات الــــحــ
صندوق النقد الدولي، تزامنا مع 
املــؤســســة املالية  بــدء اجتماعات بــن خــبــراء 
مـــوارد  تعبئة  بــهــدف  تونسين  ومــســؤولــن 
ال تقل عن 4 مليارات دوالر تحتاجها البالد 
لـــســـداد ديــــون ســابــقــة، وردم فـــجـــوات مــالــيــة 
فــي املـــوازنـــة الــعــامــة. ويــبــدي االتـــحـــاد الــعــام 
ممثلة  سياسية  ــزاب  وأحــ للشغل  التونسي 
الجديدة  املفاوضات  من  تشددا  البرملان  في 
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي حــــول بــرنــامــج 
الــتــمــويــل الـــذي سيمكن تــونــس مــن الــخــروج 
للسوق املالية الدولية للحصول على قروض 

أخرى.
ــقـــادات لــســيــاســة الــحــكــومــة  ــتـ وتــتــصــاعــد االنـ
وخــــطــــة اإلصــــــــــالح الــــتــــي تــــنــــوي تــنــفــيــذهــا 
ــام الــتــونــســي  ــعـ ــن قــبــل قــــيــــادات االتــــحــــاد الـ مـ
تونس(  في  تمثيلية  األكثر  )النقابة  للشغل 
ــرارات قــد تــزيــد فــي إفــقــار  ــ الــتــي حــــذرت مــن قـ
أجل  مــن  الصفوف  رّص  مــؤكــدة  التونسين، 
الــتــي قد  الـــقـــرارات الالشعبية  الــتــصــدي لكل 

تترتب عن توقيع اتفاق القرض املرتقب. 
الشغل،  املساعد التحاد  العام  األمــن  وقــال 
ســــامــــي الــــطــــاهــــري، إن االتـــــحـــــاد لــــن يــقــف 
صـــامـــتـــا أمـــــــام مــــا تــــنــــوي الـــحـــكـــومـــة فــعــلــه 
التونسي،  واملالية  االقتصاد  وزيــر  متهما 
عــلــي الــكــعــلــي، بـــجـــّر الـــبـــالد نــحــو اإلفــــالس 
واالرتــهــان لــلــخــارج. وأضـــاف الــطــاهــري في 
الــجــديــد« أن الحكومة  »الــعــربــي  لـــ تــصــريــح 
تبحث عن حلول ألزمتها املالية في جيوب 
الــدعــم وتقليص  رفــع  إلــى  بالذهاب  الفقراء 
القطعي  الــرفــض  معلنا  املــوظــفــن،  رواتــــب 
ــرارات مــن هــذا القبيل. وأكــد  قـ لالتحاد ألي 
التورط في أي  أن االتحاد رفــض  الطاهري 

ــرارات تــمــس قـــوت الــتــونــســيــن، وقــدرتــهــم  ــ قـ
رغم  الباهظة  املعيشة  كلفة  مجابهة  على 
املــشــاركــة في  إلــى  لــجــّره  الحكومة  مساعي 
ــقـــد، مــشــيــرا  ــنـ ــنــــدوق الـ ــفــــاوضــــات مــــع صــ املــ
قــّدم للحكومة حزمة  اتــحــاد الشغل  إلــى أن 
حلول عملية لتعبئة املــوارد عبر محاصرة 
ــوازي واملــتــهــربــن مــن الضرائب  الــنــشــاط املــ
مــمــن يـــراكـــمـــون الــــثــــروات بـــخـــرق الــقــوانــن 
وفــــق قـــولـــه. فـــي املـــقـــابـــل، تـــرجـــح الــســلــطــات 
التونسية التوصل قبل النصف الثاني من 
العام الجاري إلى اتفاق مع صندوق النقد 
 4 بقيمة  تــمــويــالت  للحصول على  الــدولــي 
مليارات دوالر، مقابل تعهد بتنفيذ حزمة 
األجــور  كتلة  بينها خفض  مــن  إصــالحــات 
بــاملــائــة، وتفكيك  إلـــى 15  بــاملــائــة  مــن 17.4 
ــم فــــي غـــضـــون عـــــام 2024.  ــدعــ مــنــظــومــة الــ
وتؤكد الحكومة أن االقتراض من صندوق 
الــنــقــد ســيــســاعــد الـــبـــالد عــلــى الـــخـــروج من 

األزمة املالية الخانقة التي تعاني منها.
ــال مــحــافــظ الــبــنــك املـــركـــزي،  ــي الــســيــاق، قـ وفـ
مـــروان العباسي، أمـــام الــبــرملــان إنــه ال خيار 
ــــى صـــنـــدوق  ــــوى الــــذهــــاب إلـ ــونـــس سـ ــــدى تـ لـ
النقد، مطالبا الرافضن لذلك بتقديم البدائل 
إلنقاذ البالد املطالبة بسداد قروض خارجية 
منها مليار دوالر خالل شهري يوليو/ تموز 

أن  العباسي  وأكــد  القادمن.  آب  وأغسطس/ 
البالد غير قادرة على الخروج للسوق املالية 

لتعبئة املوارد دون املرور بصندوق النقد.
وكــشــفــت الــوثــيــقــة الــتــوجــيــهــيــة لــإصــالحــات 
لصندوق  تونس  قدمتها  التي  االقتصادية 
النقد أن الحكومة تنوي مواصلة رفع الدعم 
قبل  بنسق سريع  والكهرباء  املحروقات  عن 
واالكتفاء  الحالي،  العام  من  الثاني  النصف 
بتقديم دعم مالي عن فواتير الكهرباء والغاز 
ــتـــي تــســتــعــمــل  لـــفـــائـــدة الـــفـــئـــات الــضــعــيــفــة الـ

عدادات الجهد املنخفض. 
ــة، الـــتـــي اطـــلـــعـــت »الـــعـــربـــي  ــقـ ــيـ ــنـــت الـــوثـ ــّيـ وبـ
الــجــديــد« عــلــى نسخة مــنــهــا، اعــتــزام تونس 
ــي بــلــغــت  ــتــ ــة الــ ــاقــ خـــفـــض نـــفـــقـــات دعــــــم الــــطــ
في  الكبير  التقلب  بسبب  عالية  مستويات 
األسعار العاملية للنفط، وتراجع سعر صرف 
الدينار مقابل العمالت األجنبية. أما رئيس 
لجنة املالية في البرملان، هيكل املكي، فيؤكد 
البرملان  فــي  الــتــي تشكلت  الــرفــض  أن جبهة 
ــررات بــســبــب مـــخـــاوف جــديــة مـــن أن  لــهــا مـــبـ
تــمــس اإلصـــالحـــات املــرتــقــبــة الــســلــم األهــلــيــة 

للبالد وسيادتها.
»العربي الجديد« أن  وأكد املكي في تصريح لـ
الكتل البرملانية املعارضة ال ترفض اإلصالح 
االقتصادي، غير أنها ترفض الذهاب خلسة 
إلــى صــنــدوق النقد مــن أجــل الــحــصــول على 

أموال سريعة على حساب قوت التونسين.
ويــعــتــبــر املـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم مــنــتــدى 
)منظمة  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق 
املتكرر  اللجوء  أن  مدنية(، رمضان بن عمر، 
النقد  صــنــدوق  عبر  املالية  للحلول  لتونس 
ا إلــى حد أن هذه  الــدولــي زاد األوضـــاع ســوء

املرة أصبحت البالد مهددة باإلفالس.
»العربي الجديد«  وقال بن عمر في تصريح لـ
إن وصــفــات اإلصـــالح الــتــي جــرى اعتمادها 
لــلــحــصــول عــلــى تــمــويــالت الــصــنــدوق خــالل 
برامج التعاون السابقة تسببت في التنامي 
املتصاعد للمديونية العمومية، وإلى ارتهان 
متزايد لسيادة الوطنية عن طريق الخضوع 
إلـــى إمــــالءات وشــــروط الــصــنــدوق ومختلف 

املؤسسات املالية واالقتصادية العاملية.
ــــى الـــصـــنـــدوق بـــعـــد نــحــو  وتــــعــــود تـــونـــس إلـ
ــعــتــه 

ّ
5 ســـنـــوات مـــن اتـــفـــاق الـــقـــرض الــــذي وق

الصيد،  الحبيب  برئاسة  السابقة  الحكومة 
في مايو/أيار 2016 بقيمة 2.9 مليار دوالر، 
البالد ســوى على 1.7 مليار  لم تحصل منه 
لــلــتــعــاون  الـــصـــنـــدوق  دوالر، بــســبــب تــعــلــيــق 
التي  املبكرة  االنتخابات  في ظل   ،2019 عــام 
الباجي قائد  الراحل  الرئيس  فرضتها وفــاة 

السبسي.

الخرطوم ـ هالة حمزة

الــســودان،  فــي  االقــتــصــادي  والتخطيط  املالية  وزارة  شرعت 
بــاالســتــعــداد لــلــبــدء فــي إنــفــاذ املــرحــلــة الــثــانــيــة مــن بــرنــامــج 
ــم األســــــر فــــي 10 واليـــــــات حـــيـــث ســتــنــطــلــق فــي  ــدعـ ثــــمــــرات لـ
األسبوع األول من يونيو/ حزيران املقبل 2021. ويأتي ذلك 
وسط مواجهة البرنامج العديد من التحديات. ومن املقرر أن 
األســر ويستفيد منها  املرحلة لحوالي 80% من  تصل هــذه 
التحويالت  عمليات  وتستمر  شخص  مليون   13.4 حــوالــي 
املــالــيــة لــأســر الــتــي أكــمــلــت الــتــســجــيــل والــتــي يــبــلــغ عــددهــا 
حتى اآلن 414660 أسرة بأربع واليات مع استمرار عمليات 
ــال مــســؤول  الــتــســجــيــل لــأســر الــتــي لـــم تــكــمــل بــيــانــاتــهــا. وقــ
»العربي الجديد«  االتصال ببرنامج ثمرات، متوكل عمران، لـ
إن برنامج ثمرات تواصل في الواليات األربعة التي غطتها 
املــرحــلــة األولــــى، مــشــيــرا إلـــى أن مــبــالــغ الــتــمــويــل املخصصة 
أفـــراد األســـر حيث يتقاضى كل  لــأســر تختلف حسب عــدد 
من  املعلن  الرسمي  وبالسعر  شهريًا،  دوالرات   5 مبلغ  فــرد 
بــنــك الـــســـودان، وهــنــالــك أســـر تتقاضى مبلغا أقـــل بــواقــع 3 
املبلغ  حجم  تحديد  لصعوبة  يـــؤدي  مــا  فـــرد،  لكل  دوالرات 
الــراهــن، خاصة أن هناك أســرا لم  الكلي للتمويل في الوقت 
ــار إلــى جملة  ــراءات تسجيلها فــي الــبــرنــامــج. وأشـ تكمل إجــ
وإيصال  ثــمــرات  برنامج  تنفيذ  تجابه  التي  التحديات  مــن 
الــدعــم املطلوب لأسر مــن بينها عــدم وجــود أوراق ثبوتية 
ــر. وكــانــت  وحــســابــات مصرفية وأرقــــام وطــنــيــة لــغــالــب األســ
الحكومة االنتقالية بالسودان فرغت أول من أمس، من إنفاذ 
املرحلة األولى لبرنامج دعم األسر السودانية )ثمرات( والتي 
فــبــرايــر/ شــبــاط املاضي  الــرابــع والعشرين مــن  أطلقتها فــي 
بمبلغ 400 مليون دوالر بـ4 واليات شملت الخرطوم، كسال، 
البحر األحــمــر، جنوب دارفـــور. وفرغت من عمليات تحويل 

املبالغ املالية املخصصة للواليات املذكورة لـ 182248 أسرة.
وطــرح برنامج دعــم األســر، »ثــمــرات« خــالل مؤتمر شراكات 

السودان رفيع املستوى الذي عقد ببرلن في يونيو/ حزيران 
املاضي 2020، بهدف دعم األسر السودانية املتأثرة باألزمة 
بسبب  تفاقمت  والــتــي  الــســودان  بها  يمر  التي  االقتصادية 
ـــ1.8 مليار  اإلصـــالحـــات االقــتــصــاديــة، حــيــث جـــرى التعهد بــ

دوالر لدعم الحكومة االنتقالية في السودان لثمرات.
وارتــفــع مــعــدل التضخم فــي الـــســـودان 21 نقطة مــئــويــة إلــى 
363.14% في إبريل/ نيسان املاضي، صعودا من %341.78 
الجهاز  بيانات  أظهرته  ملــا  وفقا  املنصرم،  آذار  مـــارس/  فــي 

املركزي لإحصاء يوم الثالثاء املاضي.
وعزا الجهاز الحكومي في بيان ارتفاع معدل التضخم إلى 
زيادة في أسعار مجموعة األغذية واملشروبات، التي بلغت 
مــارس/  في   %469.83 مقابل  نيسان،  إبــريــل/  في   %526.88
آذار. ونفذت الحكومة تحويل املبالغ املالية لأسر املستفيدة 
عبر عدد من البنوك الحكومية )الخرطوم، البنك السعودي 
ــار والــتــنــمــيــة  ــ ــزارع الـــتـــجـــاري، االدخــ ــ ــرة، املــ ــ الـــســـودانـــي، األســ
وباالستعانة  اإللكترونية  املحفظة  خــالل  مــن  االجتماعية( 
بشركات االتصاالت عبر خدمة الهاتف املصرفي بالتنسيق 
مع الوزارات والجهات املختصة )املالية، التنمية االجتماعية، 
املــركــزي وإدارة  الــســودان  االتــصــاالت والتحول الرقمي، بنك 
ثمرات  برنامج  وخصص  الداخلية(.  بـــوزارة  املدني  السجل 
إضــافــة إلــى املبلغ الكلي املخصص لكل أســـرة، نسبة زيــادة 
البيع لضمان عــدم خصم أي  بـــ 3.5% للوكالء ونــقــاط  تقدر 
مــبــالــغ مـــن األســــر مــقــابــل خــدمــة الــســحــب ولــضــمــان تسليم 
املبالغ كاملة لأسر دون أي خصم. ويعتمد برنامج ثمرات 
التنفيذ  فــي جميع مــراحــل  الــوطــنــي كمستند أســـاس  الــرقــم 
ــة  اإلداريــ بــالــوحــدات  املخصصة  بــاملــراكــز  بالتسجيل  بــدايــة 
باملحليات. ويوفر برنامج دعم األسر ثمرات 5 دوالرات لكل 
شخص مستحق في األسرة في البداية ملدة ستة أشهر حال 
توفر التمويل، على أن يتم تكثيف التحويالت حتى 12 شهرا 
بهدف الوصول في نهاية املطاف إلى 80% من السكان، أو ما 

يقرب من 32 مليون مواطن سوداني.

تونس: اتساع جبهة الرفض 
إلمالءات صندوق النقد

التضخم ارتفع إلى 363% في إبريل الماضي )أشرف شاذلي/ فرانس برس(مخاوف من ضغوط معيشية جديدة على المواطنين )فتحي بلعيد/فرانس برس(

صعوبات برنامج دعم األسر

أطلق معارضون 
لضغوط صندوق النقد 

الدولي تحذيرات من 
جرّ تونس نحو اإلفالس 
واالرتهان للخارج، في 
مقابل الحصول على 

قروض للحد من األزمة 
المالية

»هيرميس« تشتري %51 
في بنك االستثمار العربي

قال الرئيس التنفيذي للمجموعة املالية 
هيرميس املصرية، كريم عوض، أمس 

األحد، إن املجموعة ستنتهي من 
االستحواذ على حصة أغلبية ببنك 

االستثمار العربي خالل الربع الثالث من 
العام. تأتي تصريحات عوض لرويترز 

بعد أيام من اإلعالن عن موافقة الحكومة 
املصرية على استحواذ هيرميس 

بالتحالف مع صندوق مصر السيادي 
على 76 باملئة من بنك االستثمار العربي 

من خالل زيادة رأسماله إلى خمسة 
مليارات جنيه )320.3 مليون دوالر(. 
وقال عوض: »سيتم تمويل حصتنا 

بالبنك من خالل السيولة املتوفرة لدى 
الشركة بشكل ذاتي، لدينا سيولة جيدة 

للغاية.. بدأنا على الفور بعد الحصول 
على موافقة الحكومة على الصفقة في 
استيفاء كل الشروط واملوافقات. لكنه 

رفض اإلدالء بتفاصيل عن حجم السيولة 
املتاحة للمجموعة التي تعد بنك االستثمار 
األكبر في الشرق األوسط. وستبلغ حصة 

هيرميس في بنك االستثمار العربي 51 
باملئة من خالل االكتتاب في 423 مليون 

سهم.

اإلمارات تطلب استضافة 
مؤتمر بشأن تغير المناخ

قال وزير الخارجية اإلماراتي، عبد الله 
بن زايد آل نهيان، أمس، إن اإلمارات 

تقدمت بطلب الستضافة الدورة الثامنة 
والعشرين ملؤتمر الدول األطراف في 

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير 
املناخ في أبوظبي عام 2023. وقالت وكالة 

أنباء اإلمارات إن »اإلمارات استثمرت 
في مشاريع للطاقة املتجددة في 70 

دولة، وتشمل هذه االستثمارات أكثر من 
ح وقروض«. 

َ
مليار دوالر على شكل ِمن

وستستضيف الحكومة البريطانية الدورة 
السادسة والعشرين ملؤتمر األطراف 

بمدينة غالسكو في نوفمبر/ تشرين 
الثاني املقبل. وتصدر اإلمارات النفط 

وتستضيف مقر الوكالة الدولية للطاقة 
املتجددة في آن واحد. ونقلت وكالة أنباء 

اإلمارات عن آل نهيان تأكيده على »حرص 
اإلمارات على التعاون مع جميع األطراف 

إلنجاح هذا املؤتمر الذي سينعقد في 
مرحلة دقيقة يسعى فيها املجتمع الدولي 

إلى إحراز تقدم في االلتزامات التي تم 
التعهد بها في اتفاقية باريس«.

تطعيم ثلثي العاملين 
بالسياحة التركية

أعلن نائب وزير الثقافة والسياحة في 
تركيا، نادر ألب أصالن، تطعيم حوالي 

300 ألف عامل )ثلثا العاملني( في القطاع 
السياحي بلقاحات مضادة لفيروس 
كورونا، استعدادا الستقبال املوسم 

السياحي. وفي حديث لألناضول، أكد 
ألب أصالن أن الوزارة تعمل على تطعيم 

كافة العاملني في القطاع السياحي بنهاية 
يونيو/ حزيران املقبل. وأشار إلى أن 

والية أنطاليا )جنوب( عاصمة السياحة 
في البالد، احتضنت )السبت( فعالية عن 
»السياحة اآلمنة« في ظل تداعيات الوباء 

على الصعيد العاملي. وأكد أن القائمني 
على القطاع السياحي في تركيا، قدموا 

لرؤساء بعثات 90 دولة إحاطات واسعة 
عن »شهادة السياحة اآلمنة« املتبعة في 

تركيا. وأضاف أنه تم إطالع رؤساء 
البعثات األجنبية على جوانب السياحة 

اآلمنة، وتوفير عطلة آمنة للسياح األجانب 
في تركيا. 

ارتفاع إيرادات ضريبة 
الدمغة الصينية

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها 
وزارة املالية في الصني، ارتفاع إيرادات 
ضريبة الدمغة بنسبة 49.6 باملئة على 

أساس سنوي، لتصل إلى 160 مليار يوان 
)نحو 24.88 مليار دوالر(، خالل األشهر 

األربعة األولى من العام الجاري.
وأضافت وزارة املالية الصينية أن الفترة 

املذكورة شهدت ارتفاع إيرادات رسوم 
الدمغة من تداوالت األسهم بنسبة 57.9 

باملئة مقارنة بالعام املاضي، مسجلة 
102.5 مليار يوان. وحسب وكالة األنباء 

الصينية )شينخوا(، يدل ذلك على نشاط 
تجاري لسوق رأس املال املزدهر في البالد. 

ووفقًا للبيانات، ارتفعت اإليرادات املالية 
الوطنية بنسبة 25.5 باملئة على أساس 

سنوي لتتخطى 7.8 تريليونات يوان.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

4
هشام  حكومة  تــفــاوض 
النقد  صندوق  المشيشي، 
الدولي على أكبر قرض في 
تاريخ تونس بقيمة 4 مليارات 
تــعــاونــت  أن  بــعــد  دوالر، 
تونس مع الصندوق في 3 
مناسبات منذ استقالل البالد، 
وذلـــك فــي ســنــوات 1986 

و2013 و2016.

تقارير عربية

السودانتمويل

ر الرئيس العراقي، برهم صالح، 
ّ
حذ

ــد، مــن خــطــورة الفساد  أمـــس األحــ
املستشري في العراق، مؤكدا أنه ال 
يقل خطرا عن اإلرهــاب، داعيا إلى 
ــي ملــحــاربــتــه.  ــ تــشــكــيــل تــحــالــف دول
وتعد آفة الفساد من أبرز املشاكل 
ــذي  ــراق، والـ ــعـ الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الـ
غير  مالية  أزمـــة  نحو  بالبالد  دفــع 
الحكومة  لــجــوء  ظــل  فــي  مسبوقة، 
الــخــارجــي لتوفير  ــتـــراض  إلـــى االقـ
قيمة  وخفض  الحكومية،  الــرواتــب 
الدينار العراقي مقابل الدوالر، في 
خطوة للتوفير تسببت في ارتفاع 

كبير في أسعار السوق املحلية.
الخاصة  كلمته  فــي  وقـــال صــالــح، 
واملــالــي  اإلداري  الــفــســاد  بــمــلــفــات 
ل إرادة 

ّ
في العراق، إنَّ »الفساد عط

الشعب في التقدم والبناء، وتسبب 
ــي خـــــروج الـــشـــبـــاب املــتــظــاهــريــن  فـ
للمطالبة بوطن يخلو من الفساد«، 
مشيرا إلــى أنَّ »الــعــراق خسر ألف 
بسبب   2003 مــنــذ  دوالر  مــلــيــار 
الـــفـــســـاد، فــضــال عـــن 150 مــلــيــار 
الفساد  من صفقات  بت  ُهرِّ دوالر 

إلى الخارج منذ 2003«.

مخاطر 
الفساد 

في العراق
الكويت ــ أحمد الزعبي

التوجه  الكويت  في  العقارية  السوق  خالفت 
العام لالقتصاد الذي كبلته تداعيات جائحة 
فــيــروس كــورونــا الــجــديــد، إذ شــهــدت أســعــار 
ارتــفــاعــًا كبيرًا  األراضـــي والــوحــدات السكنية 
ــا خـــبـــراء إلــى  ــيــــرة، مـــا دعــ خــــالل األشـــهـــر األخــ
ــل الــــزيــــادات غير  الــتــحــذيــر مـــن فــقــاعــة فـــي ظـ

املبررة في الظروف الحالية.
وقال قيس الغانم، أمن سر اتحاد العقارين 
الجديد«  »العربي  مع  في حديث  الكويت  في 
الـــعـــقـــارات ارتــفــعــت بــنــســب كبيرة   أســـعـــار 

ّ
إن

إعــادة  عقب  املاضية، خصوصًا  الفترة  خــالل 
فـــــرض حـــظـــر الـــتـــجـــول الـــجـــزئـــي فــــي الــكــويــت 
فــي األســبــوع األول مــن مـــارس/ آذار املاضي، 

أسعار  في  الكبيرة  الــزيــادة  استمرار  متوقعًا 
ـــازل والــســكــن  ــنــ األراضــــــــي االســـتـــثـــمـــاريـــة واملـــ
االســـتـــثـــمـــاري )املـــخـــصـــص لـــلـــوافـــديـــن( خــالل 

الفترة املقبلة.
 األســــعــــار تـــزيـــد حــالــيــًا 

ّ
ــم أن ــانـ ــغـ وأضـــــــاف الـ

مع  مـــقـــارنـــة  و%12،   %10 بـــن  ــراوح  ــتــ يــ بــمــا 

مــســتــويــات يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي املــاضــي، 
مشيرًا إلى إقبال كبير على الشراء من جانب 
 اإلقبال األكبر كان على 

ّ
املواطنن. وأوضح أن

وشــراء  البحرية  واملناطق  السكنية  األراضـــي 
الــشــالــيــهــات، خــصــوصــًا فــي منطقة الــخــيــران 
البحرية في جنوب مدينة الكويت، باإلضافة 
إلـــى املـــنـــازل فــي املــنــاطــق الــقــريــبــة مــن منطقة 
العقارات  شهدت  بينما  الكويتية،  العاصمة 

الصناعية تراجعًا منذ بداية أزمة كورونا.
ــان، مــســؤول  مـــن جــانــبــه، قــــال أحــمــد الـــدويـــسـ
»العربي  تسجيل العقارات في وزارة التجارة لـ
البيع  زيــادة في عمليات   »هناك 

ّ
إن الجديد«، 

 جائحة كورونا كانت لها آثار 
ّ
والشراء وكــأن

إيــجــابــيــة عــلــى الــقــطــاع الـــعـــقـــاري، لــكــن ال بــّد 
نتيجة  عقارية  فقاعة  فقد تحدث  الــحــذر،  من 

الناجمة عن االنتعاش خالل  الكبيرة  الزيادة 
العقارات  أصحاب  واستغالل  الراهنة،  الفترة 

اإلقبال غير املسبوق لزيادة األسعار«.
وتـــأتـــي بــيــانــات الــبــيــع والــــشــــراء الــتــي تشير 
إلــــى انـــتـــعـــاش الـــســـوق الـــعـــقـــاريـــة، رغــــم كثير 
السلبية  التداعيات  تظهر  التي  التقارير  مــن 
االقتصادية.  األنشطة  مختلف  على  الواسعة 
التجارة  أخيرًا عن وزارة  تقرير صــادر  وكــان 
زيــادة غير مسبوقة  والصناعة قد كشف عن 
فــي طــلــبــات الــشــطــب وتصفية األعــمــال خــالل 
إغـــالق نحو  إلــى  املــاضــيــن، مشيرًا  الشهرين 
1750 نشاطًا تجاريًا في قطاع األغذية وحده.

ــادي الـــكـــويـــتـــي عــلــي  ــتــــصــ وقــــــال الـــخـــبـــيـــر االقــ
 اإلقــبــال على 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن املــوســى لـــ

ــرة يــرجــع إلــى  ــيـ الـــعـــقـــارات خــــالل الــفــتــرة األخـ
عدة عوامل، منها إقرار قانون تأجيل أقساط 
القروض للمواطنن ملدة 6 أشهر في مجلس 
األمة )البرملان( والذي أتاح توفر سيولة مالية 
لــدى عــدد كبير مــن املــواطــنــن الــذيــن اتجهوا 
إلى استثمارها في العقارات. وأضاف املوسى 
 عدم سفر املواطنن إلى الخارج للسياحة 

ّ
أن

ــــود مـــســـارات  ــدم وجــ ــ ــــالق وعــ ــ واســــتــــمــــرار اإلغـ
ــل الـــبـــالد بــســبــب حــظــر الــتــجــول  لــإنــفــاق داخــ
دفعت املواطنن أيضًا إلى استغالل املدخرات 
 حــــدوث أّي 

ّ
ــقـــارات، مـــحـــذرًا مـــن أن ــعـ لـــشـــراء الـ

فقاعة سيضر بصغار املستثمرين، األمر الذي 
التي تشهدها  األزمــات االقتصادية  قد يفاقم 

الدولة.
وفــي منتصف إبــريــل/ نيسان املــاضــي، أعلن 
تحصيل  تأجيل  عن  الكويت  مصارف  اتحاد 
أقــســاط الـــقـــروض االســتــهــالكــيــة واإلســكــانــيــة 
الشهرية لعمالء صندوق املتعثرين وصندوق 
ــرة ملـــدة 6 أشــهــر ابـــتـــداء مــن القسط  دعـــم األســ
 بقانون 

ً
املستحق للشهر املاضي، وذلك عمال

تأجيل االلتزامات املالية ملدة 6 أشهر. كذلك أقّر 
مجلس األمــة في نهاية مــارس/ آذار املاضي 
قانونًا لدعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
ــة فــيــروس كـــورونـــا، يسمح  املــتــضــررة مــن أزمـ
لها بالحصول على تمويل يصل إلى 250 ألف 
دينار )828 ألف دوالر(، تضمن الحكومة %80 
مــنــه. ويــتــضــمــن الــقــانــون إعـــفـــاء الــعــمــيــل ملــدة 

سنتن من السداد، على أن يتم سداد التمويل 
خالل ثماني سنوات بعد فترة السماح بفائدة 
ال تزيد عن 1% فوق سعر الحسم املحدد من 
كامل  الــدولــة  وتتحمل  املــركــزي،  الكويت  بنك 
الفوائد والعوائد املترتبة على التمويل خالل 
السنتن األولى والثانية من تاريخ املنح، كما 
تتحمل 90% منها خالل السنة الثالثة و%80 
في السنة الرابعة، بينما يتحمل العميل باقي 

السنوات.
وخالفت السوق العقارية أيضًا واقع التمويل 
العقاري املقدم من البنوك، إذ تظهر البيانات 
ــركـــزي تــهــاوي  الـــصـــادرة عـــن بــنــك الــكــويــت املـ
من  أول شهرين  خــالل  التمويالت  هــذه  قيمة 
العام الجاري بنسبة 65%، لتبلغ 800 مليون 
 2.33 مقابل  شباط  فبراير/  نهاية  فــي  دوالر 
مليار دوالر في ديسمبر/ كانون األول 2020.

كما أشــارت اإلحــصــاءات إلى تراجع التمويل 
أســـاس شهري  على   %16.8 بنسبة  الــعــقــاري 
في فبراير/ شباط، إذ سجل في نهاية الشهر 
السابق عليه 950 مليون دوالر، كما انخفض 
على أساس سنوي بنسبة 22.5%، إذ بلغ في 
فــبــرايــر/ شــبــاط مــن الــعــام املــاضــي نــحــو 1.1 
شــراء  العقاري  التمويل  ويتيح  دوالر.  مليار 
الــعــقــار بــحــّد أعــلــى 70 ألـــف ديــنــار )232 ألــف 

 عميل.
ّ

دوالر( لكل
»الكويت«  في جامعة  االقتصاد  أستاذ  وقــال 
 هــنــاك مــخــاوف مــن أن 

ّ
عــبــد الــلــه الــكــنــدري إن

تعقب حــالــة االنــتــعــاش خــالل الــفــتــرة الراهنة 
حالة من الركود، خصوصًا مع انتهاء الفترة 
املــمــنــوحــة لــتــأجــيــل األقـــســـاط الــبــنــكــيــة بــعــد 6 
أشهر، إذ ستبدأ املصارف في مطالبة العمالء 

بسداد االلتزامات الشهرية.
ــد مــــــخــــــاوف مـــخـــتـــلـــف األنــــشــــطــــة  ــ ــزايــ ــ ــتــ ــ وتــ
االقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــــــن طــــــــول أمــــــــد الـــجـــائـــحـــة 
واإلجـــــــــراءات املــصــاحــبــة لــكــبــح انــتــشــارهــا. 
وقــبــل أيـــام مــن نهاية الشهر املــاضــي، أعلن 
مجلس الــوزراء االستمرار في تطبيق حظر 
التجّول الجزئي في البالد، اعتبارًا من مساء 
22 إبريل/ نيسان، من الساعة 7 مساًء حتى 
الــســاعــة 5 مــن صــبــاح الــيــوم الــتــالــي، وذلــك 

حتى نهاية شهر رمضان.
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الشراء يتركز على العقارات االستثمارية واألراضي )ياسر الزيات، فرانس برس(

صنعاء ـ محمد راجح

تـــقـــاوم صـــنـــاعـــات وطــنــيــة فـــي الــيــمــن 
ــلـــة  ــرحـ ــا املـ ــ ــهـ ــ ــرزتـ ــ ــة أفـ ــيــ ظـــــروفـــــا قــــاســ
الــنــاتــجــة عــن الــحــرب والــتــي أضعفت 
قدراتها التشغيلية واإلنتاجية كثيرًا 
وهددت بقاءها في ظل ما تعاني منه 

من مشاكل وأزمات مزمنة. 
ــــم  ــن أهـ ــ ــ ــة األلــــــــبــــــــان مـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــد صـ ــ ــعــ ــ وتــ
الـــقـــطـــاعـــات الــــتــــي واجــــهــــت صــعــوبــة 
بالغة في التكيف مع الظروف الراهنة 
نظرًا لتوقف عملية استيراد مدخالت 
ــذه الــصــنــاعــة،  اإلنــــتــــاج الـــخـــاصـــة بـــهـ
ــر الــــذي أدى إلـــى تــوقــف عـــدد من  األمــ
ــذا الــقــطــاع.  املـــشـــاريـــع الــعــامــلــة فـــي هــ
وتــســبــبــت الـــحـــرب فـــي إغـــــالق مــنــافــذ 
الــيــمــن وحــظــر اســتــيــراد عــديــد السلع 
واملــــواد اإلنــتــاجــيــة ومــنــهــا مــا يتعلق 
كما  واأللـــبـــان،  الــغــذائــيــة  بالصناعات 
يــؤكــد عــامــلــون فـــي مــصــانــع ومــــزارع 

إنتاج األلبان.
ويمتلك اليمن، حسب بيانات رسمية، 
ثروة حيوانية تقدر بنحو 21 مليونًا 
و469 ألف رأس، منها 9 مالين و771 
ــــي 9  ــوالـ ــ ــــراف وحـ ــــخـ ـــن الـ ألـــــف رأس مـ
مالين و485 رأس ماعز، بينما يصل 
عـــدد األبـــقـــار إلـــى نــحــو مــلــيــون و818 
ألــــف من  ــقـــارب 447  يـ ــا  ألــــف رأس ومــ

الجمال.
ورغـــم امــتــالك هــذا الحجم مــن الــثــروة 
الــحــيــوانــيــة إال أن ذلـــك ال يــتــرجــم في 
الـــتـــي ال تعكس  ــدرات اإلنــتــاجــيــة  ــقــ الــ
ــتـــاج الــيــمــن من  حــجــمــهــا، إذ يـــقـــدر إنـ
ألــــف  بـــنـــحـــو 300  ــيـــب ســــنــــويــــًا  ــلـ الـــحـ
ــــذي يـــقـــدر بــحــوالــي 12% من  طـــن والــ
احــتــيــاجــات الــبــالد مــن األلـــبـــان، األمــر 
الــذي يجعله يعتمد بصورة رئيسية 
احتياجات  لتغطية  االســتــيــراد  عــلــى 
األسواق املحلية، وفق بيانات رسمية. 
ــز الــوطــنــي  ــركــ ــي املــ ويــــــرى الـــخـــبـــيـــر فــ
للحجر البيطري، خالد الحرسي، في 

هناك  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديثه 
الحيوانية  الــثــروة  مــع  بدائيا  تعامال 
ومنتجاتها في اليمن، وهو ما يسبب 
هــــدرا كــبــيــرا فـــي الــعــمــلــيــة اإلنــتــاجــيــة 
لـــألـــبـــان، إضـــافـــة إلــــى ضــعــف قــــدرات 
املوطن  يعتبر  الـــذي  الريفي  املجتمع 
الرئيسي في اليمن للثروة الحيوانية 
التجارية في  ــزارع  املـ ملــحــدوديــة  نظرًا 
ــدن، مــشــيــرًا إلـــى انــتــشــار األمــــراض  ــ املـ
الـــتـــي تــصــيــب املــــواشــــي وتــــــؤدي إلــى 
نـــفـــوقـــهـــا فــــي ظــــل مــــحــــدوديــــة وجــــود 

مراكز الحجر البيطري.
واعــــــتــــــادت األســــــــــواق الـــيـــمـــنـــيـــة عــلــى 
اإلغـــــــــراق بــــاملــــواشــــي املــــســــتــــوردة مــن 
الـــــــخـــــــارج، وخـــــاصـــــة مـــــن الــــصــــومــــال 
شهريًا  تصل  كــانــت  والــتــي  وإثيوبيا 
إلــى نحو 100 ألــف رأس مــن املواشي 
في  العدد  ويرتفع  أنواعها،  بمختلف 
بعض األشهر واملــواســم إلــى أكثر من 
200 ألف رأس شهريًا. ويعتبر القطاع 
الزراعي املشغل األول لأيدي العاملة 
فـــــي الــــيــــمــــن، فـــــي حـــــن تــــعــــد الــــثــــروة 
الحيوانية أهم عناصر ومكونات هذا 
القطاع الحيوي الواعد، إذ تشكل نحو 
15% من الدخل القومي للعاملن في 
ــلـــب ســكــان  األريـــــــــاف، فــيــمــا يــعــمــل أغـ
املـــنـــاطـــق الــريــفــيــة وبــنــســبــة تــتــجــاوز 

70% في هذا الجانب.
في  العاملة  املـــزارع  تنتج  املقابل،  فــي 
ــاع الــصــنــاعــي األلـــبـــان  ــطـ ــقـ الــيــمــن والـ
فــي عبوات  يــوضــع  على شكل حليب 
بالستيكية، شهدت أسعارها ارتفاعًا 
املاضية من 150  الفترة  نسبيًا خــالل 
ريال إلى ما بن 200 و250 رياال ملعظم 
إلــى  ــواع بحسب حجمها إضــافــة  األنــ
منتج »الــزبــادي« الــذي يحظى بــرواج 
كبير وإقــبــال من قبل املستهلكن في 
اليمن، والذي قفز سعره خالل سنوات 
الحرب املاضية من نحو 100 ريال إلى 
مــا يــقــارب 300 ريـــال )الــــدوالر = نحو 
600 ريـــــال(. وتــعــمــل فـــي الــيــمــن ثــالث 

ــزارع  ــ مـــــزارع عـــامـــة ومــجــمــوعــة مـــن املـ
والجمعيات  الخاص  للقطاع  التابعة 
الخبير  الــتــعــاونــيــة. ويـــقـــول  األهــلــيــة 
ــنـــاعـــي، فــــــارس عــبــد  ــال الـــصـ ــجــ فــــي املــ
إن هناك  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الــولــي، 
اخـــتـــالاًل كــبــيــرًا بـــن مــســتــوى اإلنــتــاج 
ونصيب الــفــرد فــي اليمن مــن األلــبــان 
االعــتــمــاد بشكل  ظــل  فــي  ومشتقاتها 
ــن الـــخـــارج  ــراد مــ ــيــ ــتــ كــبــيــر عـــلـــى االســ
والذي تضخمت فاتورته بشكل هائل 
والتي  الــحــرب  تبعات  بسبب  مــؤخــرًا 
عطلت كثيرًا من القطاعات اإلنتاجية 
والـــصـــنـــاعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن ومـــنـــهـــا مــا 
يــتــعــلــق بــــهــــذا الــــنــــوع مــــن املــنــتــجــات 

الغذائية. 
ويشير عبد الولي إلى اندالع تنافس 
فــي هــذا الــنــوع مــن األعــمــال فــي اليمن 
مؤخرًا لكنه تنافس سلبي لم يوظف 
لصالح تطوير هذا القطاع الصناعي 
إيجاد تكتل تجاري  والزراعي بهدف 
واقتصادي يعمل على حل ما يتعلق 
ــيـــات واخــــــتــــــالالت، بــل  ــالـ ــكـ بــــه مــــن إشـ
تنافس تجاري تركز بشكل كبير في 
االستيراد من الخارج ملختلف أشكال 
وتعد  ومشتقاتها.  األلــبــان  وأصــنــاف 
القطاعات  أكثر  اليمنية من  الصناعة 
االقتصادية التي تضررت من الصراع 
الـــدائـــر فــي الــبــالد مــنــذ ســت ســنــوات، 
ــرار الــتــي تــعــرضــت لها  ــ إذ تــقــدر األضـ
بيانات  حسب  دوالر،  ملياري  بنحو 

رسمية. 
وتــــســــبــــب قــــصــــف طـــــيـــــران الـــتـــحـــالـــف 
ــرار، فيما  ــ بــنــحــو 55% مــن هـــذه األضــ
ــتـــل الــــضــــرر غـــيـــر املـــبـــاشـــر املــرتــبــة  احـ
تسببت  بينما   ،%35 بــنــحــو  الــثــانــيــة 
ــل املــدن  االشــتــبــاكــات الــتــي دارت داخــ
بنحو 10% من األضرار. وتؤكد تقارير 
رسمية تضرر عدد كبير من املنشآت 
الخاصة والتي تعود لشركات ورجال 
مــواد  مصانع  ومنها  يمنين،  أعــمــال 

غذائية.

إنتاجأسواق

التمويل العقاري يهوي 
65% في أول شهرين من 

العام الجاري
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ــا ومـــا  ــ ــــورونــ ــائـــحـــة كــ ــا كــــــان لـــجـ ــ مـ
أســـفـــرت عــنــه مـــن تـــدهـــور أوضــــاع 
قــطــاع كبير مــن املــواطــنــن الــروس 
أن تمر من دون دفعهم للجوء إلى االقتراض، 
لتتجاوز القيمة اإلجمالية لديون الروس لدى 
الــــ20 تريليون روبــل )حوالي  املــصــارف عتبة 
أعــبــاء  إجــمــالــي  لــيــرتــفــع  دوالر(،  مــلــيــار   275
القروض إلى 11% من مجموع مداخيل سكان 
البالد. وبذلك، سجل معدل ديون األشخاص 
الناتج  كبيرة من 14% من  زيــادة  الطبيعين 
املــحــلــي اإلجـــمـــالـــي فـــي بـــدايـــة عــــام 2019 إلــى 
20% حاليًا، مما زاد من مخاوف تحّول سوق 
اإلقــراض في روسيا إلــى فقاعة قد تــؤدي في 

نهاية املطاف إلى اندالع أزمة مالية كبرى.
ما يزيد من حالة القلق في األسواق الروسية 
هــو تــزايــد حــصــة الــديــون املــتــأخــرة، إذ تشير 
ــن املـــكـــتـــب الـــوطـــنـــي  ــ ــبــــيــــانــــات الــــــصــــــادرة عـ الــ
الــقــروض  نسبة  أن  إلـــى  االئــتــمــانــيــة  للتقارير 
االســتــهــالكــيــة املـــتـــأخـــرة بــلــغــت 25% بــحــلــول 
بــدايــة إبــريــل/نــيــســان املـــاضـــي، وذلـــك بــزيــادة 
الــوضــع عليه  كـــان  بــمــا  مــقــارنــة  نسبتها %5 
قبل عام. ورغم املؤشرات املقلقة حيال الوضع 
املصرفي في روسيا، تعتبر يفغينيا الزاريفا، 
مـــديـــرة مـــشـــروع »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة مـــن أجــل 
حقوق املقترضن«، أن زيادة معدل االقتراض 
تنمية  عــن  ناتجة  طبيعية  اقتصادية  عملية 
السوق املالية، داعية إلى ضرورة االسترشاد 
ــديــــون املــتــأخــرة  ــالـــدرجـــة األولــــــى بــنــســبــة الــ بـ

املثيرة للقلق.
»العربي الجديد«:  وتقول الزاريفا، في حديث لـ
»األهم من زيادة معدل االقتراض هو االنتباه 
ملــعــدل األعـــبـــاء الــقــصــوى لــلــقــروض والـــديـــون 
عام  مــن  الفترة  أن  متابعتنا  تظهر  املــتــأخــرة. 
ولــو  تـــراجـــعـــًا  شـــهـــدت   2019 عــــام  إلــــى   2015
بطيئا لــلــديــون املــتــأخــرة رغــم زيـــادة معدالت 

اإلقراض«.
وحول تغّير الوضع منذ بدء جائحة كورونا 
ــة، تــضــيــف:  ــاديـ ــتـــصـ وتــجــلــي تــداعــيــاتــهــا االقـ
»تــغــيــر الـــتـــوجـــه مـــع بــــدء الـــجـــائـــحـــة، وهــنــاك 
زيــادة في الــقــروض املتأخرة. على إثــر األزمــة 
واجه  »كــوفــيــد-19«،  الناجمة عن  االقتصادية 
الــعــديــد مــن املــواطــنــن صــعــوبــات مــالــيــة، مما 
ــى االقــــــتــــــراض. ولــكــنــه  ــ ــلـــجـــوء إلــ اضــــطــــرهــــم لـ
الــدعــم  السلبي بفضل  الــتــوجــه  هـــذا  يــتــم ردع 
أقساط  دفــعــات  تأجيل  الــذي شمل  الحكومي 
ــن الــــعــــقــــاري، وآلــــيــــة إشـــهـــار  ــرهــ ــقــــروض والــ الــ
اإلفالس خارج إطار القضاء التي تم تفعيلها 

في سبتمبر/أيلول املاضي«.
وتقر الزاريفا بتعّرض املقترضن في روسيا 
للعديد من االنتهاكات، قائلة: »تجدر اإلشارة 
إلــى أن الــســوق املالية فــي روســيــا ناشئة إلى 
حد كبير، السيما عند مقارنتها مع األسواق 
املــالــيــة لــالقــتــصــادات املــتــقــدمــة األخــــرى. لذلك 
ــرار بــعــد بـــأن انــتــهــاكــات حــقــوق  ــ ال يــمــكــن اإلقــ
مستهلكي الــخــدمــات املــالــيــة فــي روســيــا هي 
اســـتـــثـــنـــاءات ال الـــقـــاعـــدة. ولــــأســــف، ال تـــزال 
تــحــدث انــتــهــاكــات كــثــيــرة مـــن قــبــل املــقــرضــن 
والـــغـــش وتـــجـــاهـــل االلــــتــــزام بـــإعـــالم الــزبــائــن 
الــقــرض، ناهيك عن وجــود مقرضن  بشروط 

ومحصلن غير قانونين«.

الرهن العقاري األكثر أمانًا
ــــن، مــــديــــر عـــام  ــــوخـ ــدانـ ــ ــتــــري جـ ــيــ ــد دمــ ــ ــؤكـ ــ ويـ
تحصيل  )أي  التحصيل  أعمال  تطوير  مركز 
ــه »يــمــكــن  الـــقـــروض املـــتـــأخـــرة واملـــتـــعـــثـــرة(، أنــ
ــدء تــــدهــــور حــقــيــبــة قــــروض  ــ الـــحـــديـــث عــــن بــ
املـــصـــارف واملــكــاتــب االئــتــمــانــيــة عــلــى خلفية 
التنبؤ بفترة  جائحة كورونا، ولكنه يصعب 

استمرار هذا التوجه«.
»العربي  لـ ويقول جدانوخن، في تصريحات 
الجديد«: »تم تأجيل العديد من حاالت التعثر 
عن سداد القروض بواسطة فرض حظر على 
التحصيل وإشــهــار إفــالس املــواطــنــن، ولكنه 
بعد إلغائه تبن أن العديد من املقترضن إما 
خسروا وظائفهم وإما أن مداخيلهم تراجعت 
ــــن ســــــــداد أقـــســـاط  ــزوا عـ ــ ــجـ ــ ــم عـ ــهــ ــد أنــ ــ إلــــــى حـ
قروضهم، ومع ذلك، يصعب تقييم مدى تراجع 

بــعــد خــمــســة أشــهــر مــن بـــدء تطبيق اتــفــاق 
بــريــكــســت، ال يــــزال روبــــن مــيــرســر، صاحب 
سلسلة متاجر متخصصة في مستلزمات 
الشمالية، غاضًبا من  أيرلندا  في  الحدائق 
الــقــواعــد الــجــديــدة الــتــي تنظم الــتــجــارة مع 

املقاطعة البريطانية.
غاردن  »هيلماونت  متاجر  ويقول صاحب 
نحتاج  كنا  »عـــادة  بــرس،  لفرانس  سنتر«، 
ــام لــجــلــب عـــبـــوة حـــبـــوب من  ــ إلــــى بــضــعــة أيـ
بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية، اآلن يستلزم 
ــر أربــــعــــة أســـابـــيـــع بـــســـبـــب املـــعـــامـــالت  ــ ــ األمـ

العديد من  إن  االلتزام بسداد األقساط، حيث 
األشــخــاص يسعون إلعـــادة تمويل قروضهم 
ــتـــراض مــن أصــدقــائــهــم أو مــعــارفــهــم«.  أو االقـ
ــى أن الــــقــــروض االســتــهــالكــيــة هي  ويــلــفــت إلــ
ــي املـــرحـــلـــة  ــ ــر لـــلـــمـــشـــكـــالت فــ ــ ــبــ ــ ــدر األكــ ــ ــــصــ املــ
ــقــــروض االســتــهــالكــيــة  ــة، مــضــيــفــا: »الــ ــنـ الـــراهـ
االئــتــمــان وقــروض  غير املضمونة وبــطــاقــات 
ــيــــارات، هـــي األكـــثـــر عـــرضـــة لــلــمــشــكــالت،  الــــســ
وذلك على عكس قروض الرهن العقاري التي 
تعيش حالة مــن االســتــقــرار النسبي، فــي ظل 
ــادة الــتــمــويــل ودعــم  تــوفــر آلــيــات إضــافــيــة إلعــ
الدولة، واألهم هو ارتفاع أسعار العقارات، إذ 
أنهم في  أحــيــان كثيرة  فــي  املقترضون  يــدرك 
القرض  يــســددوا قيمة  العقار، لن  حــال باعوا 
أيــضــا«. وأدت  فــحــســب، بــل سيحققون ربــحــًا 

جــائــحــة كـــورونـــا ومـــا تــزامــن معها مــن إقـــدام 
املــصــرف املــركــزي الــروســي على خفض سعر 
الــفــائــدة األســاســيــة ووضــع برنامج القروض 
بفائدة  األولــيــة  بالسوق  الــشــراء  امليسرة عند 
نــحــو  املـــــــدخـــــــرات  أصـــــحـــــاب  وتـــــوجـــــه   %6.5
إلــى طفرة كبيرة فــي سوق  االستثمار اآلمـــن، 
الـــرهـــن الــعــقــاري الــروســيــة الــتــي ال تــكــف عن 
ــــدا تلو  ــام قــيــاســيــة جـــديـــدة، واحـ ــ تــســجــيــل أرقـ
الــبــيــانــات الــرســمــيــة، شهدت  اآلخـــر. وبحسب 
إبــريــل/ إلــى  الثاني  يناير/كانون  مــن  الفترة 
نــيــســان املـــاضـــي، مــنــح 613 ألــــف قــــرض رهــن 
روبــل  تريليون   1.72 إجمالية  بقيمة  عــقــاري 

)125 مليار دوالر تقريبا(.
على جانب آخــر، هناك من يقلل من تداعيات 
ــا يــرافــقــهــا مــن حــاالت  تــزايــد ديــــون األســــر ومـ

اإلداريـــة«، مشيرا إلــى ارتــفــاع الكلفة املالية 
أيــضــا. بــروتــوكــول أيــرلــنــدا الشمالية الــذي 
تم التفاوض بشأنه بصعوبة في 2019 بن 
لندن وبروكسل، يبقي املقاطعة البريطانية 
فـــي الـــســـوق املـــوحـــدة واالتــــحــــاد الــجــمــركــي 
األوروبي للبضائع. هذا النص الذي يهدف 
إلى حماية السالم الهش الذي تم التوصل 
إلــيــه فــي 1998 فــي أيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة بعد 
دامــيــة، يعتبر سيئًا لأعمال،  عــقــود  ثــالثــة 
ــا لــروبــن مــيــرســر الــــذي يـــرى أنـــه يجب 

ً
وفــق

»إلـــــغـــــاؤه«. عــلــى مــــدى ثـــالثـــة عـــقـــود كــانــت 

أيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة مــســرحــًا ملــواجــهــات بن 
الـــوحـــدويـــن املـــؤيـــديـــن لــلــبــقــاء مـــع املــمــلــكــة 
املتحدة والجمهورين أنصار إعادة توحيد 
الـــــوزراء البريطاني  أيــرلــنــدا. وكـــان رئــيــس 
ــد وعــــــد بـــمـــبـــادالت  ــ ــــوريـــــس جــــونــــســــون قـ بـ
الشمالية  أيرلندا  بــن  قيود  بــدون  تجارية 
وبريطانيا. لكن روبن ميرسر الذي يوظف 

70 شخًصا، يؤكد أنه وعد لم يحترم.
الــتــي تعاني  املتاجر ليست وحــدهــا  وهـــذه 
مــن عــواقــب الــبــروتــوكــول الــخــاص بأيرلندا 
الــشــمــالــيــة، الــتــي هــي أصـــال املــنــطــقــة األكــثــر 
فــقــرا فــي املــمــلــكــة املــتــحــدة. وقــــدرت جامعة 
ألستر، أن االقتصاد املحلي انكمش بنسبة 
كـــورونـــا.  جــائــحــة  بــســبــب   2020 فـــي   %9.6
وفـــي األســابــيــع األولــــى مــن الــعــام الــجــاري، 
أدت الــقــواعــد الــجــديــدة إلـــى صــعــوبــات في 
ــــوف فــي  اإلمـــــــــداد، لــــدرجــــة فـــرغـــت مــعــهــا رفــ
السوبرماركت. وتحت الضغط، قررت لندن 
مــن جــانــب واحــــد تــأجــيــل فـــرض الــضــوابــط 
الجمركية على البضائع من اململكة املتحدة 
أكتوبر/تشرين األول. وهو قرار دفع  حتى 
االتحاد األوروبي إلى رفع دعوى قضائية. 
ويثير دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ 
»فــي نهاية  الـــذي يعلق  روبـــن ميرسر  قلق 
العام سيبدأون بتطبيقها أكثر«. واألربعاء 
املـــاضـــي، أعــلــن املـــســـؤول الـــوحـــدوي ديفيد 
كامبل »ال يجوز أن يكون هناك اختالف في 
الوضع بن أيرلندا الشمالية وباقي اململكة 
املتحدة بدون موافقتنا«، قائال أمام النواب 
الــبــريــطــانــيــن »لـــيـــس ثــمــة بــلــد فـــي الــعــالــم 
يقبل بأن يضطر املوردون إلى ملء بيانات 
جمركية لنقل بضائع من منطقة إلى أخرى 
على أراضــيــه«. وتساءل »ملــاذا سيكون ذلك 

مقبوال في بريطانيا؟«.
)فرانس برس(

إلــــى االقــــتــــراض لــتــحــقــيــق مــصــلــحــة مــــا، مثل 
التعليم والطب وتنمية األعمال، أما االقتراض 
االســتــهــالكــي مــقــابــل أســـعـــار فـــائـــدة مــرتــفــعــة، 
فهو في أغلب األحيان طريق زلــج إلــى الفقر، 
االئتمانية  املكاتب  نشاط  حظر  يجب  وربما 
الــتــي تــقــرض مــدمــنــي الــقــمــار وغــيــرهــم مقابل 
فوائد مرتفعة«. ومع تزايد ديون الروس لدى 

تسجيل  الرسمية،  البيانات  تظهر  املصارف، 
القطاع املصرفي ربحًا بلغ 1.6 تريليون روبل 
العام املاضي، وذلــك خالفا للعديد من  خــالل 
الـــقـــطـــاعـــات االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تـــضـــررت من 

تداعيات كورونا.

الروس قلقون من ارتفاع األسعار
من مؤشرات تزايد قلق الروس من أوضاعهم 
االقـــتـــصـــاديـــة واملـــالـــيـــة مـــع اســـتـــمـــرار جــائــحــة 
كورونا، نتائج استطالع أجري حديثا وأظهر 
أن مستوى التوتر لدى الــروس في عام 2021 
يزال  السابق، ولكنه ال  بالعام  تراجع مقارنة 
عاليًا إلى حد كبير، وأكثر ما يقلق الروس هو 

ارتفاع األسعار وتدني األجور.
ــة أجــرتــهــا مــؤســســة »رومــيــر«  وأظــهــرت دراســ

نــتــائــجــهــا في  ــا«  كـ بـــي  وأوردت صــحــيــفــة »إر 
منتصف األســبــوع املــاضــي، أن أكثر من %50 
من الروس ال يزالون يشعرون بالتوتر، بينما 
كـــانـــت الــقــضــايــا الـــتـــي تــثــيــر أكـــبـــر قــلــق لــدى 
الــروس، هي التضخم وارتفاع األسعار، وفق 
إلى  أشــار %56  بينما  املستطلعن،  مــن   %62
مــا يقلقهم، و%30  أكثر  أن تدني األجـــور هــو 
أشاروا إلى أزمة االقتصاد، وأبدى 27% قلقهم 
من زيادة البطالة، و25% من التفاوت الطبقي.

ــنـــي  ــيـ ــغـ ــفـ ويـــــعـــــتـــــبـــــر املـــــــعـــــــالـــــــج الـــــنـــــفـــــســـــي يـ
إدزيـــكـــوفـــســـكـــي، اســـتـــمـــرار تـــوتـــر الــــــروس في 
ــائـــال فــي  ظــــــروف الـــجـــائـــحـــة أمــــــرًا طــبــيــعــيــًا، قـ
في  تزايد  »هناك  الجديد«:  »العربي  لـ تعليق 
القلق بالتزامن مع زيادة أعباء الديون وإفقار 
السكان، كما أن هناك توجها لدى الناس في 

كــافــة أنــحــاء العالم وفــي كــل األزمــنــة لتحميل 
ذلك،  ومــع  أوضاعهم«.  عن  املسؤولية  غيرهم 
يـــبـــدو تـــخـــوف الـــــروس مـــن الــبــطــالــة وتـــراجـــع 
ــبــــررا، إذ أســفــرت  أوضـــاعـــهـــم االقـــتـــصـــاديـــة مــ
إجــراءات اإلغــالق ومواجهة كورونا في العام 
العمل  العاطلن عن  املاضي عن زيــادة نسبة 
 %6.4 إلـــى   2020 مــــــــارس/آذار  فـــي   %4.8 مـــن 
فــي أغــســطــس/آب مــن الــعــام ذاتــــه. ومـــع ذلــك، 
أكتوبر/ منذ  التراجع  في  البطالة  معدل  بــدأ 

 %5.4 إلـــى  لينخفض  املــاضــي،  األول  تــشــريــن 
بحلول مــارس/آذار 2021، وفق بيانات وزارة 
الــعــمــل والـــرعـــايـــة االجــتــمــاعــيــة، وســــط رهـــان 
الــســلــطــات الــروســيــة عــلــى أن يــــؤدي توسيع 
حملة التطعيم من كورونا إلى عــودة الحياة 

إلى طبيعتها بشكل كامل في أقرب وقت.

أزمة مالية 
على أبواب روسيا

أسواق أيرلندا الشمالية تعاني من بريكست

)Getty( أعباء القروض تضغط على مداخيل السكان

التجار يشكون طول أمد توريد السلع من بريطانيا وارتفاع كلفتها )Getty(الهند كانت ثاني أكبر مشتٍر للنفط اإليراني قبل العقوبات )فرانس برس(

)Getty( البورصة تجذب المستثمرين األفراد

ديون األشخاص تقفز 
إلى 20% من الناتج 

المحلي اإلجمالي

تعثر في روسيا. إذ يستبعد ألكسندر زوتن، 
الخبير االقتصادي املستقل، احتمال أن تشكل 
زيــــادة قـــروض الــســكــان خــطــرًا عــلــى املنظومة 
املالية للبالد، معربا في الوقت نفسه عن قلقه 
من عدم تكون ثقافة االستهالك االئتماني في 

روسيا حتى اآلن.
»العربي الجديد«،  ويقول زوتن، في حديث لـ
إن »معدل اقتراض األشخاص الطبيعين في 
ــه قــيــاســا بــالــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي  حـــد ذاتــ
ــدول  ــزال مــنــخــفــضــا، مـــقـــارنـــة بــأغــلــبــيــة الــ ــ ال يـ
املتقدمة والنامية، ولذلك ليس هناك أي خطر 

على االستقرار املالي«.
وحول تقييمه للسلوكيات االئتمانية للروس، 
يضيف: »هناك مخاوف من عدم تكون ثقافة 
السلوك االئتماني، صحيح أنه يمكن اللجوء 

ديون غير 
مسبوقة لألسر تنذر 

بفقاعة مصرفية

بكين ـ العربي الجديد

شــهــدت الـــثـــروات الــخــاصــة فــي الصن 
توسعًا مــطــردًا، مــع اســتــمــرار اقتصاد 
الــبــالد فــي الــتــقــدم، وفــقــا لتقرير حــول 
ــدره بـــنـــك »تــشــايــنــا  ــ ــ ــــذي أصـ ــروة الــ ــثــ الــ
مــيــرشــانــتــس« بـــاالشـــتـــراك مـــع شــركــة 
االســتــشــارات اإلداريـــــة الــعــاملــيــة »بــايــن 

آند كومباني«.
بــلــغــت األصــــول  عــــام 2020،  وبــنــهــايــة 
الــقــابــلــة لــالســتــثــمــار لــلــمــواطــنــن 241 
تريليون يوان )حوالي 37.48 تريليون 
الـــنـــمـــو  ــدل  ــ ــعـ ــ مـ وصـــــــــول  ــع  ــ مــ دوالر(، 
السنوي املركب بن عامي 2018 و2020 
الـــذي أوردتـــه  للتقرير  إلـــى 13% وفــقــا 

وكالة شينخوا الصينية، أمس األحد.
وفــي عــام 2020، بلغ عــدد األفـــراد ذوي 
الثروة الصافية املرتفعة والذين لديهم 

تــزيــد عــن 10  أصـــول قابلة لالستثمار 
مــاليــن يـــوان فــي الــبــالد، 2.62 مليون 
شــخــص، وذلـــك رغـــم تــداعــيــات جائحة 
ــدأ ظــهــورهــا  ــيـــروس كــــورونــــا الـــتـــي بــ فـ
فـــي الــصــن مــطــلــع الـــعـــام املـــاضـــي قبل 
انــتــشــارهــا عــاملــيــًا. وتــوقــع الــتــقــريــر أن 
إلى  لالستثمار  القابلة  األصــول  تصل 

268 تريليون يوان بنهاية 2021.
»تشاينا  لشركة  منفصل،  تقرير  وفــي 
للتسجيل  املــــحــــدودة«  ســيــكــيــوريــتــيــز 
األوراق  ســــوق  أن  املـــالـــيـــة،  والــتــســويــة 
مليون   1.69 مــن  أكــثــر  اجتذبت  املالية 
ــريــــل/ نــيــســان  مــســتــثــمــر جـــديـــد فـــي إبــ
املاضي، بزيادة 3.1% عن نفس الفترة 
من العام املاضي. وشكل األفراد غالبية 
إجمالي  ليتجاوز  الجدد،  املستثمرين 
عــــدد املــســتــثــمــريــن فـــي الـــســـوق 185.6 

مليون شخص.

طهران ـ العربي الجديد

أعــلــنــت شــركــة الــنــفــط الــهــنــديــة رغبتها 
فــي اســتــيــراد النفط اإليــرانــي بعد رفع 
الحظر االقتصادي األميركي املفروض 
 الــنــفــط 

ّ
ــى أن ــ ــيـــرة إلــ ــلـــى إيـــــــــران، مـــشـ عـ

اإليراني يناسب املصافي الهندية.
ــت الـــهـــنـــد ثـــالـــث أكـــبـــر مــســتــهــلــك  ــانــ وكــ
ــم، قــد  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــورد لـــلـــنـــفـــط فـــــي الـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ومـ
أوقــفــت اســتــيــراد الــنــفــط اإليـــرانـــي منذ 
الضغوط  بسبب   ،2019 عــام  منتصف 
والتهديدات األميركية، التي استهدفت 
ــادرات الــنــفــط اإليـــرانـــي في  ــ تصفير صـ
أعـــقـــاب انـــســـحـــاب الـــرئـــيـــس األمــيــركــي 
في  النووي  االتفاق  من  ترامب  دونالد 
2018. ونقلت وكالة »إرنا«، أمس األحد، 
»إس  الهندية  النفط  شركة  رئيس  عــن 
 شركته ستعاود 

ّ
إن قــولــه  كــي غــوبــتــا« 

اســتــيــراد النفط مــن إيـــران بمجرد رفع 
 املــصــافــي الــهــنــديــة 

ّ
الــحــظــر، مـــؤكـــدًا أن

الـــالزمـــة الستئناف  الــتــمــهــيــدات  أعـــدت 
العمالء  الهند ثاني  االستيراد. وكانت 
النفط اإليــرانــي، إذ كانت  الكبار لشراء 
النفطية  احتياجاتها  مــن   %85 تــؤمــن 

من إيران، وفق »إرنا«.
اململوكة  الوطنية  النفط  وتعمل شركة 
إليــــران، عــلــى تهيئة حــقــول الــنــفــط إلــى 
جــانــب تــعــزيــز الـــعـــالقـــات مـــع الــعــمــالء، 
حتى تتمكن طهران من زيادة الصادرات 
اتفاق  إلــى  التوصل  حالة  فــي  النفطية 
ــع الــعــقــوبــات  ــ ــنـــطـــن بـــشـــأن رفـ مــــع واشـ
خالل مباحثات فيينا التي تجري منذ 
الثاني من إبريل/ نيسان املاضي، وفق 
مــا كــشــف مــســؤولــون فــي قــطــاع النفط 
اإليراني لوكالة »بلومبيرغ« األميركية، 

األسبوع املاضي.

ارتفاع قياسي للثروات 
الخاصة في الصين

الهند تعود 
للنفط اإليراني

مال وناس

تزايدت أعباء ديون األسر في روسيا إلى مستويات غير مسبوقة منذ 
معها  لترتفع  الماضي،  العام  مطلع  كورونا  فيروس  جائحة  ظهور 
حاالت التعثر عن السداد، ما يثير مخاوف من تعرّض سوق اإلقراض إلى 

فقاعة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى اندالع أزمة مالية كبرى

سوق  انتعاش  الروسي،  الرئيس  مساعد  أوريشكين،  مكسيم  توقع 
كورونا.  قبل  ما  مستويات  إلى  ليصل  العام،  بنهاية  روسيا  في  العمل 
عن  الروسية،  تارس  وكالة  ونقلت 
ــراءات  اإلجـ إّن  قوله  أوريشكين، 
النشطة لدعم االقتصاد، ساعدت 
من  البطالة  معدل  انخفاض  في 
استعادة  وتمت   ،%5.4 إلى   %6.4
االقتصاد.  فــي  وظيفة  مليون 
ــن األنــشــطــة  ــعــديــد م ــت ال ــان وك
ــة قـــد تـــضـــررت من  ــادي ــص ــت االق
بإغالقات  تسببت  التي  الجائحة 

واسعة بمختلف دول العالم.

توقعات حكومية بانتعاش العمل

رؤية

عبد التواب بركات

يوم 11 مايو/ أيار، وفي خضم الحرب الهمجية التي شنها جيش 
االحتالل على قطاع غزة، نشرت وكالة رويترز، نقال عن مسؤول 
ودون  مقتضبا  خبرا  الطاقة،  قطاع  في  وآخــر  إسرائيلي  حكومي 
تــفــاصــيــل يفيد بـــأن خــط أنــابــيــب وقـــود مــمــلــوك لــشــركــة حكومية 
إسرائيلية أصيب في هجوم صاروخي من غزة. وقالت الوكالة إن 
ألسنة  أظهر  فيديو  مقطع  بثت  اإلسرائيلي  بالتلفزيون   12 القناة 
بالقرب من  للوقود  أنه مستودع ضخم  يبدو  اللهب تتصاعد مما 
مدينة عسقالن الساحلية، جنوبي تل أبيب. إعالن القناة عن الخبر 
بطريقة مبهمة ومقتضبة ودون ذكر اسم خط األنابيب املستهدف 
بالقصف يوحي باألهمية االستراتيجية للهدف والخسارة الفادحة 
إلسرائيل. في اليوم نفسه، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري 
الــجــهــاد اإلســالمــي فــي فلسطني، عــن اســتــهــداف صهريج  لحركة 
وقود بمنشأة استراتيجية للنفط في جنوب مدينة عسقالن على 
شاطئ البحر املتوسط بصواريخ ثقيلة ومكثفة ومباشرة، ما أدى 
إلــى انـــدالع نــيــران كثيفة فــي املــكــان واحــتــراق كميات ضخمة من 
الوقود. وفي فجر اليوم التالي مباشرة لقصف الصهريج، عاودت 
كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة املقاومة 
اإلسالمية حماس، قصف الصهريج نفسه بـ20 صاروخا من طراز 

Q20 رغم استمرار اشتعال النيران فيه ألكثر من 24 ساعة. 
وعــلــق على الخبر مــراســل قــنــاة الــجــزيــرة إلــيــاس كـــرام، الـــذي كان 
موجودا بالقرب من املكان، بقوله إن الصهريج املستهدف يتبع خط 
إسرائيل  وتحيطه  العبرية  باللغة  »كاتسا«  يسمى  بترول  أنابيب 
بسرية كبيرة وتفرض عليه تعتيما إعالميا، وقد أعلنت قبل سنوات 
عن توقفه عن العمل بعدما كان يستخدم في تزويد دولة االحتالل 
بالبترول اإليراني في عهد الشاه محمد رضا بهلوي في ستينيات 
وسبعينيات القرن املاضي.  املصادر التاريخية توثق إنشاء إيران 
تحت حكم الشاه محمد رضا بهلوي خط أنابيب إيالت - عسقالن 
لتزويد إسرائيل بالنفط كرد فعل على وقف مصر عبور ناقالت 
النفط وغيرها في قناة السويس بسبب العدوان الثالثي سنة 1956. 
النفطية  باحتياجاتها  إســرائــيــل  إلمـــداد  الخط  إيـــران  واستخدمت 
ملدة عقدين من الزمان من ميناء إيالت على البحر األحمر، جنوب 
ــى األســـــواق األوروبـــيـــة  ــــدرت كــمــيــات كــبــيــرة مــنــه إلـ فــلــســطــني، وصـ
الوقود في مدينة  إلــى محطة  إلــى 255 كيلومترا  أنبوب طوله  عبر 
املقاومة، حتى أسدل  عسقالن، شمال قطاع غزة، والتي قصفتها 
الستار على الخط التاريخي وتوقف عن العمل بسبب اندالع الثورة 

اإليرانية وسقوط نظام الشاه في عام 1979. 
الــخــام من  النفط  لنقل  ثــالث محطات دفــع  الخط  توجد على طــول 
البحر األحمر إلى البحر املتوسط مع إمكانية نقل حوالي 30 مليون 
طن من النفط الخام سنوًيا. وتوجد محطتا دفع تسمحان بالتدفق 
إلى  املتوسط  األبيض  البحر  من  النفط  لنقل  املعاكس  االتــجــاه  في 
البحر األحمر بطاقة 30 مليون طن سنويا أيضا. وفي 2014 حدث 
تسريب للنفط من الخط على بعد 20 كيلومترا شمال ميناء إيالت 
باتجاه عسقالن، وخالل ساعتني فقط تسبب التسريب في أسوأ 
كارثة بيئية في تاريخ إسرائيل، حيث تسرب أكثر من 1.3 مليون 
غــالــون مــن النفط الــخــام، وكــونــت عــدة أنــهــار مــن زيــت النفط بطول 

سبعة كيلومترات في محمية افرونا التي يشقها أنبوب النفط. 
وقالت مصادر متخصصة في تجارة النفط إن إسرائيل تستخدم 
التدفق العكسي للخط منذ سنوات وتضخ النفط الذي يتم تفريغه 
فــي عسقالن مــن قبل منتجني فــي أذربــيــجــان وكــازاخــســتــان إلى 
ناقالت في خليج العقبة لنقلها إلى الصني وكوريا الجنوبية ودول 
األنابيب  بالتوازي مع خط  ويعمل  آسيا.  أخــرى في جنوب شــرق 

الخام، أنبوب آخر لنقل منتجات بترولية مثل البنزين والديزل.
وجهت  امللتهبة،  املنطقة  فــي  وتــاريــخــي  جيوسياسي  تــطــور  وفــي 
اإلمارات، الحليف االستراتيجي للجنرال عبد الفتاح السيسي، طعنة 
في ظهر األمن القومي املصري وضربة مؤملة لقناة السويس، حيث 
النفط  لنقل  اإلسرائيلية  األنابيب  خطوط  شركة  مع  اتفاقًا  وقعت 
ــا عبر خــط أنابيب إيــالت - عسقالن  مــن اإلمــــارات إلــى دول أوروبـ
باستثمارات بما بني 700 و800 مليون دوالر، وذلك في 20 أكتوبر/ 
اتفاق  أي بعد شهرين فقط من توقيع  األول سنة 2020،  تشرين 

إلقامة عالقات رسمية مع إسرائيل.
فــي سبتمبر/  قــد نشرت  الشهيرة  بوليسي  فــوريــن  وكــانــت مجلة 
أيلول املاضي، تقريرًا خطيرًا كشفت فيه عن أن التطبيع اإلماراتي 
النفط  لــنــقــل  مــشــروع ضــخــم  تنفيذ  إلـــى  مــع إســرائــيــل سيفضي 
الخليجي ألوروبا عبر دولة االحتالل بإعادة إحياء خط أنابيب النفط 
السري املشترك مع إيران. وقالت إن املشروع سيكون منافسا لقناة 
الخاسر  السويس  أنابيب سوميد، وستكون قناة  السويس ولخط 
 أرخص لها. ولم تخِف إسرائيل 

ً
األكبر من املشروع الذي يوفر بديال

إمكانية وربما تعمدها اإلضــرار بقناة السويس بطريقة مباشرة، 
للمشروع  املنفذة  للشركة  التنفيذي  الرئيس  عن  املجلة  نقلت  فقد 
قوله إنه يعتقد أن خط األنابيب يمكن أن يقضي على حصة كبيرة 

من شحنات النفط التي تتدفق اآلن عبر قناة السويس. 
املــشــروع اإلمــاراتــي اإلسرائيلي، ما  املــصــري ال ينزعج مــن  النظام 
يعد تفريطا في األمن القومي املصري وانحرافا عن واجبات الوالء 

الوطني إلى دور وظيفي لخدمة الداعمني اإلقليميني. 
من الخدع التي ساقتها اإلمارات للتسويغ لخطوة التطبيع ادعاؤها 
أن الهدف األساسي من إقدامها على التطبيع مع إسرائيل هو وقف 
ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية، والتمكني لحل الدولتني. 
إيــالت -  أنابيب  بــادرت باالستثمار في خط  أنها  الواقع  أثبت  وقــد 
أي جهد  بــذل  الــضــم، وقبل  لوقف  أي محاولة منها  قبل  عسقالن 
دبلوماسي للتمكني لحل الدولتني، ولكن لخدمة املصالح االقتصادية 
اإلسرائيلية على حساب املصالح املصرية االستراتيجية. واإلمارات 
تــدرك أن 66% من صــادرات النفط الخليجي إلى دول أوروبــا تمر 
عبر قناة السويس وخط أنابيب سوميد الذي يربط البحر األحمر 

باإلسكندرية واململوك للسعودية وقطر ومصر واإلمارات أيضا.
اإلسرائيلي  ــ  اإلماراتي  املخطط  تــدرك خطورة  املصرية  والحكومة 
األمن  للدفاع عن  تتحرك  لم  ولكنها  السويس،  قناة  على مستقبل 
القومي املهدد بمشروع التطبيع اإلماراتي. بل إن املنظمات البيئية 
اإلسرائيلية كانت أكثر حرصا على مصالحها البيئية من حرص 
رت 

ّ
الصفقة وحــذ بإلغاء  السيادية، فطالبت  مصر على مصالحها 

من تأثيرها على تلوث خليج إيالت الذي سيستقبل الناقالت التي 
ستنقل النفط اإلماراتي إلى إيالت، ليتم نقله إلى عسقالن ومنها 
الــنــظــام املــصــري فلم يكلف نفسه عــنــاء مراجعة  إلــى أوروبــــا. أمــا 
الحليف اإلماراتي وثنيه عن سياسته املتهورة في املنطقة، بل بارك 

مشروع التطبيع وما يحويه من خداع بدأ ولن ينتهي.

ثمار التطبيع وانحراف 
الوالء المصري
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